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CAPITULO I

1. Apresentação e histórico

A determinaçäo de idades qulmicas de cristalização ou fechamento do s¡stema químico de

alguns minera¡s portadores de Th e/ou U, com destaque para monazita e xenotima, a partir da

quantificaçåo das abundâncias elementais de Th, U e Pb total tornou-se, sem dúvida, uma das

aplicações mais ¡nteressantes e importantes da microssonda eletrônica (EPMA, electron probe

micro-analyseÒ no campo das geociènc¡as da atualidade. A importância do método e o crescente

interesse despertado na comunidade c¡entffica internac¡onal nos últimos anos devido ao seu

potencial para o estudo e a correlação de diversos processos em petrologia em micro-escala

resultou em um enorme acervo de trabalhos dedicados ao tema.

Esta trabalho apresenta e analisa criticamente a metodologia desenvolvida e ot¡mizada no

Laboratório de Microssonda Eletrônica do lnstituto de Geociências e discute algumas das

aplicações e contribu¡ções para o conhecimento da evolução geocronológica de cinturöes

metamórficos e do magmatismo granftico associado. Os estudos foram desenvolvidos no contexto

da linha de pesquisa Minera¡s máficos e acessór/os como ¡ndicadores petrológicos,

metalogenéticos e geocronológicos inaugurada pelo autor ao final da década de 90 e atualmente

aprofundada com colaboração de colegas e estudantes. Já naquela época nos era clato que

questões fundamentais ligadas à gênese e evolução de rochas ígneas e metamórficas deveriam

de alguma forma estar registradas na evolução das micro-estruturas, texturas e variaçöes

composicionais ao longo do tempo dos m¡nerais que as constituem, particularmente das fases

máficas e acessórias.
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Após a otimização do laboratório e preocupados em explorar o potencial preno do

equipamento JEoL-JXA8600s instalado, iniciamos o desenvolvimento de procedimentos

específicos para análise de m¡nera¡s como allanita e titanita, enfatizando a quanlif¡cação dos

elementos terras raras (RRE) e de alguns elementos traços mais tfpicos (Zr, Nb, etc.) cujos

resultados foram publicados parcialmente em Vlach (1966) e mais recentemente em Vlach e

Gualda (2007), entre outros.

Na época foram também iniciados projetos envolvendo alunos de graduação visando a

micro-análise de minerais raros presentes em rochas graníticas da Provfncia Graciosa e em

rochas alcalinas do Maciço Alcalino Poços de Caldas, com resultados excelentes. As maiores

dificuldades residiam na capacidade l¡mitada do sistema de automaçäo (TN-b500) acoplado ao

EPMA, que praticamente impedia a análise simultânea e um número superior a 12 elementos, a

ut¡lização silmultânea eficaz dos sistemas de dispersão de comprimentos de onda (wDS) e de

energia (EDS) e o trabalho sistemático paralelo com imagens digitais eletrônicas.

Estes problemas foram sanados em 1997 com a instalaçäo do novo sistema de automação

(Voyager, Therno-Noran) com capacidade muito superior, adquirido com apoio da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). lmediatamente a seguir foram iniciados

testes para a datação de monazita, utilizando-se de algumas amostras de gran¡tos peraluminosos

do Estado de Säo Paulo. Os princlpais problemas para a implêmentação de rotinas anallticas

eram a ausência de padrões elementais adequados para análise de RRE e pb e, especialmente, a

falta de monazita com determinações isotópicas independentes de idade, que permitissem

comparar resultados, bem como aferir e refinar os protocolos analíticos.

A medida que estas questões foram sendo resolvidas o estabelecimento do método foi

uma decorrência perfeitamente natural. Os primeiros resultados obt¡dos já revelavam o seu

potenciãl e foram publicados por volta de 1999 (Vlach et al. 1999a, 1999b, Vlach e Nogueira Neto

1999). Ao término do ano seguinte, os procedimentos analíticos e de tratamento de dados,

incluindo os necessários programas para correções de efe¡tos de interferência espectral e para

cálculos de idades de acordo com d¡versos métodos, para monazita e xenotima estavam

conclufdos e totalmente operacionais; adicionalmente já se dispunham de dados obtidos em

amostras com determinações ¡sotópicas em número suf¡ciente para atestar a confiabilidade do
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método (e.9. Vlach 2001). Algumas otimizações foram efetuadas nos anos seguintes, mas pouco

alteraram a essência dos procedimentos originais. Na década de 2000, diversos trabalhos, alguns

recentes, discutem d¡versos aspectos especff¡cos e relevantes relac¡onados aos procedimentos

analíticos e de tratamento de dados (e.g. Schener et al. 2000, Pyle et al. 2005, Jercinovic et al.

2005, 2008, Hetherington et al. 2008), parte sign¡ficativa dos quais já se encontravam pelo menos

parcialmente contemplados na referência citada.

Entretanto, embora um número significativo de dados tenha sido obtido no laboratório

desde então, diversas tenham sido as publicações efetuadas e tenha ex¡stido a preocupaçäo de

divulgar o método e o seu potencial em mineralogia, petrologia e geocronologia, os protocolos

anallticos e os procedimentos desenvolvidos pelo autor nunca foram publicados na sua forma

¡ntegral e discutidos comparativamente a outros similares apresentados em literatura. Uma

quantidade significativa de dados - cerca de 1500 determinações analíticas pontuais para mais de

50 amostras - obtidos em etapas analfticas efetuadas nestes anos foram também publicados em

sua ma¡oria de forma parcial, como resumos expandidos ou trabalhos curtos.

O objetivo principal deste trabalho é a apresentação, discussão e s¡stematizaçäo do

método tal como empregado no laboratór¡o e dos dados geocronológicos obtidos nos últimos anos

para rochas metamórficas, migmatíticas e do magmatismo granítico da região do Terreno Embu

(e.9. Campos Neto 2000) e vizinhanças, no Estado de São Paulo, e a exemplif¡cação da aplicação

da análise micro-estrutural/textural e qufmica pontual de minerais acessórios para a compreensão

de certos processos crustais que envolvem reequ¡lfbr¡os minerais em rochas ortognáissicas e

graníticas e implicações para a mineralog¡a e petrologia.

2. Plano de apresentação

O texto foi estruturado de forma a contemplar alguns aspectos fundamentais associados

ao desenvolvimento de procedimentos de análise de monazita (e xenotima) em microssonda

eletrônica, aplicaçöes para geocronologia através do método químico de datação Th-U-PbT e o
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estudo de processos mineralógicos e relevantes para a compreensão da evoluçäo de rochas

metamórficas e granít¡cas.

Neste panorama, após uma parte introdutória em que são apresentados brevemente

algumas características cristaloquímicas da monazita, a evolução histórica do método de datação

química e as contribuiçôes para o tema deste a sua implementação, o trabalho ¡nclui

especialmente très manuscritos preparados para breve subm¡ssão em periódicos científ¡cos. No

Capítulo ll, são apresentados os procedimentos analíticos e de tratamento de dados para datação

de monazita desenvolvidos no laboratório, os qua¡s são discutidos e comparados com similares

adotados em laboratórios do exter¡or, à luz da literatura moderna existente sobre o tema. Alguns

exemplos mais tfpicos de aplicação e são apresentados.

No capítulo seguinte (lll), pretende-se demonstrar o potencial do método para datação

sistemática de eventos metamórf¡cos e do magmatismo granlt¡co peraluminoso em segmentos

específicos da crosta continental, utilizando-se para tanto dos dados acumulados nos últ¡mos anos

para rochas metamórficas, migmatlticas e granfticas do Terreno Embu e viz¡nhanças, no estado

de São Paulo, região sudeste do Brasil. Este exemplo mostra como o método permite elaborar um

arcabouço cronológico lógico e com excelente precisão para a evolução de cinturões

metamórficos desenvolvidos sob condições de temperaturas médias a altas. llustra também

s¡tuações em que, devido a alta resolução espacial, a metodologia é capaz de descrim¡nar

química e geocronologicamente populações poligenéticas de monazita e/ou xenotima, as quais

podem resultar em idades sem sign¡ficado geológico real quando analisadas com métodos

¡sotópicos convenc¡onais que se utilizam de "amostras tota¡s" const¡tuidas por cristais isolados ou

frações de cristais

O Capítulo IV trata de processos de substituição de monazita e xenotima por coronas de

apatita, torita, allanita, epidoto, feições micro-estruturais mu¡to típicas em ortognaisses e granitos

da ârea estudada e discute processos de formaçäo com base em informaçöes m¡cro-

estrutura¡s/texturais e químicas. Estes processos são relevantes para a m¡neralogia e petrologia

das rochas graníticas uma vez que permitem avaliar a estabilidade das fases minerais de

interesse e trazem algumas implicações relativas à mob¡lidade de elementos químicos,
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particularmente os elementos terras raras (RRE) que podem ser relevantes em processos

evolut¡vos da crosta continental.

Os manuscritos são apresentados em português por uma questão formal, mas pretende-se

submetê-los em lingua inglêsa. Por esta razão algumas abreviações e notaçöes típicas que

aparecem nos textos, tabelas e a maior¡a dos diagramas e mapas encontram-se com os textos e

legendas ¡nternos escritos em inglês. Da mesma forma, e também por uma questão de exigiiidade

de tempo, as f¡guras, mapas, tabelas e respectivas legendas são apresentadas conjuntamente ao

final de cada capítulo, ao invés de inseridas de forma convencional e seqüencial no texto pr¡ncipal.

Finalmente, no capítulo V são adicionados alguns comentários gerais sobre o método de

datação, outras aplicações e sobre a importância do estudo micro-esturutal , textural e químico de

minerais portadores de REE, Th e U em mineralogia, petrologia e geocronologia.

3. Aspectos cristaloquímicos gera¡s da monazita

O grupo da monazita inclu¡ fosfatos e silicatos diversos de REE e Th. A monazita-Ce, o

membro mais comum nos ambientes naturais, pode ser representada pela fórmula mínima geral

(Ce, La, Nd, Th)PO4 e cristaliza no sistema monoclínico, com cela unitár¡a do grupo espac¡al P2rln

contendo 4 moléculas (e.9., Chang et al.'1998). A monazita-Ce é um dos membros finais de

soluções sólidas parciais que incluem adic¡onalmente a cheralita [(Th, Ca, Ce) (P,S¡)O4] e a

huttonita ThSi04. A sua estrutura é caracterizada por tetraedros P(Si)Oa variavelmente distorcidos,

aos quais se intercalam poliedros de tipo MOe ocupados preferencialmente por átomos de Ce, o

metal mais abundante (e,9. Ueda 1953). Estes poliedros são relativamente grandes e mostram

marcada preferência pelos REE mais leves (La-Gd) em detrimento aos REE pesados.

Monazita-Ce é a mais típica da grande maioria das rochas graníticas peraluminosas, de

m¡gmatitos e de rochas metapelfticas. Apresenta abundâncias relativas Ce > La > Nd > Pr > Sm >

Gd que resultam em padröes RRE em geral com fracionamento s¡gnificativo do lado das LRRE e,

naturalmente, entre as LRRE e HREE e que são caracter¡zados por apresentarem anomalias

negativas de Eu bem marcadas. Monazita-La também parece ser relativamente comum (cf. Chang
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et al. 1998), ao passo que monazita-Nd, com concentrações também relativamente altas de sm e

padrão de REE típicamente côncavo são mais raras, ocorrendo apenas em algumas rochas

alcalinas e carbonatitos (e.g. Blanco et al. 1998),

No sftios tetraédricos, o P pode estar parcialmente substituido por si, uma troca que

implica naturalmente em alguma distorção ad¡cional. Nos sítios M, os cations mais comuns, além

de REE (Y) e Th, incluem principalmente ca e u em quantidades variáveis. As variaçöes

composicionais mais tfpicas de monazita podem ser descritas, além da subsituição simples y <+

REE, pelas substituições acopladas definidas petos vetores tca,(Th,U)ltREEl_, e tflh,U),Si]tpl_

r[REEl.i, denominados brabantítico e huftonít¡co, respectivamente (Förster 1998). Elementos que

ocorrem freqûentemente em quantidades menores ou, mais tipicamente traços, incluem Ti, Al, Fe,

Mg' Mn' Pb' s e eventualmente algum K, Nb e Zr, além de (Hzo). em quantidades infer¡ores a 1 %

em peso (Chang et al. 1998, Förster 1998).

As quantidades relativamente elevadas dos elementos radioativos Th e U (em geral ThO,

até ca. 20.0 e uo2 até 1.5-2.0 o/o em peso) gera quantidades s¡gnificativas dos isótopos

radiogênicos estáveis de Pb (206pb, 207pb e 20tpb) 
, os últimos das séries radioativas 6o 2389,235¡

232Th, respectivamente, no decorrer do tempo geológico. Uma das características mais notáveis

deste mineral está associada a adequação do pb radiogênico aos sítios Moe da estrutura, o que

torna a monazita um mineral muito resistente aos efeitos colaterais do processo de decaimento

radioativo e deve ser destacado que mesmo monazitas formadas há 2-3 Ga, parecem não mostrar

efeitos significativos de metam¡ctização e desestabilizaçäo estrutural (e.g. Vlach e Dantas 2001).

A adequação do Pb à estrutura cristalina e adicionalmente o fato que de a sua difusão requer, em

princípio, um mecanismo de d¡fusão dupla, descrito por exemplo pela reação lpb (Th,U)][REE]_,

(e.9. Podor e McCuney 1977) lazem com que a difusáo de pb no estado sólido seja negligível em

temperaturas até ca. 850" c ou mais e, portanto, não é de se esperar difusão de pb signif¡cativa

no durante processos petrológicos atuantes em ambientes da crosta continental (e.g. Gardés et al.

2007). Por outro lado, processos de desestab¡lizaçäo de monaz¡ta de origem magmática ou

metamórfica sob temperaturas médias a altas e abertura dos sistemas químicos e isotópicos - sob

a influência de soluções deutéricas e/ou hidrotermaís de baixa lemperatura, ou ainda associadas à

metamorfismo imposto - gerando monazita neoformada por processos de dissolução e
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reprecipitação, ou substiuiçäo parcial por apat¡ta, allanita e/ou epidoto por processos de

dissolução e cr¡stalização destas fases são relativamente comuns nestes ambientes (e.9., Finger

et al, 1998, Vlach 2001, Seydoux-Guillaume et al. 2002, Vlach submetido).

Estas características, aliadas aos falos de que a monazita é uma fase que concentra a

grande maioria das LREE das rochas e toma parte de reações minerais com potencial

geotermométrico, tornaram este mineral enremamente relevante, não somente para a

determinação de idades de processos magmáticos e de metamorfismo, mas também para estudos

de detalhe que pretendem identificar, analisar e quantificar processos petrológicos relevantes

registrados por vezes apenas em micro-escala nestas rochas,

4. Datação química com microssonda eletrônica: evolução do método e instrumental

Os primeiro métodos de datação geocronológica concebidos eram de natureza qulmica e

se baseavam nas quantidades de He e/ou Pb acumuladas nos minerais a partir da desintegração

radioativa do U e/ou Th. Estes métodos foram aplicados com maior ou menor sucesso por

diversos pesquisadores, particularmente do exter¡or (ver revisão em Faute 1986). A partir dos

anos 20 do século passado, o desenvolvimento e da disponibilização dos espectrômetros de

massa - que permitem a quantit¡cação de isótopos de elementos qufmicos - estes métodos foram

rapidamente abandonados em detrimento aos baseados em sistemáticas isotópicas, muito mais

confiáveis e que resultam em reprodutibilidade e acurácia muito superiores.

O método de datação qufm¡ca, a partir da quantificação de Th, U e Pb total com

microssonda eletrônica teve suas or¡gens por volta dos anos 1960. As primeiras aplicações, em

minerais como uraninita e torita, e cálculos de idades químicas foram apresentados por Ranchin

(1968) e Cuney et al. (1982) n Parslow et al. (1985), mas não despertaram a merecida atenção da

comunidade científica, em parte devido ao caráter relativamente raro dos minerais estudados por

estes autores e em parte devido às dificuldades instrumentais e analfticas inerentes à época,

Coube a J. F. W. Bowles em 1990 colocar de forma mais fìrme o método na literatura,

demonstrando a sua aplicabilidade ao estudo de uraninita presente em sedimentos, rochas
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sedimentares, metassed¡mentares e graníticas, bem como a sua viabil¡dade geral quando

comparado com os mélodos isotópicos convencionais. Entretanto, os procedimentos utilizados

pelo autor para a conversão dos dados analÍt¡cos em idades químicas, bem como as estimativas

dos er¡os envolvidos, eram bem aproximados e simpl¡ficados.

O grande impulso para o desenvolvimento e conseqüente difusão do método partiu, sem

dúvida, do trabalho pioneiro de suzuk¡ e Adachi (1991) em que os autores elaboraram uma

sistemát¡ca coerente e consistente de análise e dataçäo química, denominada CHIME (CHenicat

Isochron MEthod) e a aplicaram com grande sucesso para monazita, xenotima e zircão. Neste

trabalho, os autores discutem questões analfticas especfficas e crfticas para cada um destes

minerais e desenvolvem procedimentos refinados, muito apropriados, para conversão e

tratamento dos dados analfticos. A seguir, Montel e colaboradores (e.g., Montel et al. 1996), além

de refinarem alguns detalhes analíticos para monazita, aptesentam um esquema alternativo,

relativamente mais simples, para o tratamento e a apresentação dos resultados e respectivos

erros em uma base estatística clássica, partindo da equação que relaciona as quantidades de pb

total medidas com as quant¡dades de Pb comum, as abundåncias atuais de Th e U e a idade da

amostra. A grande vantagem deste rlltimo procedimento é a sua aplicabilidade em quaisquer

situações em que as quantidades de Pb comum (inicial) presentes na monazita, ou seja

incorporadas quando da formação do mineral, podem ser negl¡genc¡adas quando comparadas às

abundâncias totais de Pb, uma condição em geral sat¡sfeita a julgar pelos dados isotópicos

existentes na época (e.9. Parrish 1990) e confìrmada sistemat¡camente pela maioria dos dados

isotópicos que têm sido apresentados recentemente em literatura.

O procedimento destes últimos autores permite calcular uma idade específica para cada

ponto analisado no EPMA, enquanto o procedimento CHIME requer uma boa dispersão de valores

pontuais de Th e/ou U para que uma isócrona adequada possa ser bem definida e, naturalmente,

parte da premissa de que todos os pontos analisados apresentam a mesma idade ; por outro lado,

este último pode ser apl¡cado em situaçóes em que a abundância de Pb comum seja signifìcativa

porém consfante. Uma variante do método isocrônico, de interesse apenas geral, elaborada por

Rhede et al. (1996), possibilita a obtenção de idades isocrônicas U-Pb e Th-Pb independentes

nos casos em que há significativa dispersão de valores para Th e U na amostra.
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Diversos resultados obt¡dos com datações isotópicas convencionais com TIMS (Themic

lonization Mass Spectromefry) já evidenciavam claramente problemas relat¡vamente sérios

assoc¡ados com análise de "amostras tota¡s" (cf, Faure 1986). Entretanto, somente a part¡r da

análise micro-estrutural/textural de detalhe com imagens de eletrons retro-espalhados (BSE) e de

cátodo-luminescência (CL), do advento das microssonda iônicas (SIMS, Secondary lon Mass

Spectrometry e SHRIMP, Sens,frve High Resolution lon Microprobe, e.g. Compston et al. 1984) e

da datação de monaz¡ta com microssonda eletrôn¡ca, a importåncia da resoluçäo espacial

analítica tornou-se evidente para a comunidade geocronológica e científica em geral. De fato, os

trabalhos efetuados mostravam que o caráter poligenético de cristais de zircão e/ou monazita é

mu¡to mais a norma do que a exeção, particularmente em se tratando de rochas crustais antigas,

de evolução policíclica complexa, e que diferentes zonas intracristalinas podem registrar

processos petrológicos distintos e separados no tempo. Adicionalmente, dados micro-analfticos

mostram cada vez ma¡s que as assembléias minerais presentes nas rochas com freqüência não

se encontram em equilfbrio pleno, podendo incluir frações geneticamente diferenciadas (e.9.

Marsh 2006). A resolução destas situações requer naturalmente, equipamentos que permitam

análises com alta resolução espacial e, neste part¡cular, a microssonda eletrônica revela-se ímpar

por possibilitar a melhor possfvel.

A partir dos trabalhos pioneiros mencionados, diversos pesqu¡sadores apresentaram

contribuiçöes significativas de caráter metodológ¡co ou ilustrando aplicações relevantes para

s¡tuações geológicas variadas. Vale a pena destacar, entre outras contr¡buições com enfoque

metodológico, os trabalhos de Williams et al. (1999), que apresentam os primeiros mapas

composiciona¡s e de distribuição de idades em monazita, de Cocherie et al. (1998), Cocherie e

Albarede (2001), que apresentam uma signif¡cativa otimização nos procedimentos de cálculo de

idades, e, ma¡s recentemente, os trabalhos de Pyle et al. (2005), Jercinovic et al. (2005, 2008) e

Hetherington et al. (2008). Paralelamente, diversos dados exper¡mentais têm mostrado que a

difusão de Pb na estrutura da monazita é extremamente limitada nas temperaturas comuns

observadas em processos de metamorfismo e magmatismo em crosta cont¡nental (e.9. Seydoux-

Guillaume et al.2002, Gardés et al. 2007), aumentando ainda ma¡s o espectro de aplicação da

datação de monazita.
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o laboratório de microssonda do lnstituto de Geociências da usp foi pioneiro na

implementação e ot¡mização da metodologia de datação química de minerais portadores de Th

e/ou U e os principais procedimentos ut¡lizados foram concluídos por volta de 2001 (e.g. Vlach et

al., 1999a, Vlach 2001). Procedimentos similares foram implementados no labo¡atório de

microssonda da universidade Federal do Rio Grande do sul (Tickyj et al. 2004) mas logo a seguir

interrompidos. Atualmente, procedimentos alternativos, avaliação de otimizações adicionais com

apoio adicional de técnicas de ICP-MS-LA (tnductively-Coupted Ptasma Mass Spectrometry with

Laser Ablat¡on) estão sendo estudados e analisados pela Dra. Lucelene Martins, no âmbito do seu

pós-doutorado, sob supervisão do autor.

Análises com EPMA com o objetivo de datações químicas Th-u-pbT são apenas um caso

especial de análises de elementos menores e traços, que exigem cuidados e procedimentos bem

mais criteriosos em relação às análises convencionais. O interesse crescente da comunidade

científica neste tipo de análise tem motivado os fabricantes de EPMA a otimizar os espectrômetros

de dispersão de comprimentos de onda para que as ¡ntensidades dos sinais caracterfsticos dos

elementos (P) sejam incrementadas em relação aos sinais da radiação de fundo (B) e diminu¡r os

limites de detecção e de quantiflcaçäo, de forma a permitir a quantifìcação de elementos em

pequenas abundåncias com reprodutibilidade e acurác¡a adequadas. No caso das datações Th-U-

Pb¡, o Pb, que em geral está presente em quant¡dades da ordem de centenas a pouco milhares

de ppm, é o elemento crít¡co e, como será discutido no capftulo ll, as incertezas das idades

químicas dependem essencialmente das incertezas na sua determinação. Nestes panorama, vale

a pena destacar particularmente que cristais analisadores de "grande área" e contadores

especiais, que resultam em melhoria substancial nas razões piB, têm s¡do ¡mplementados na

maior¡a dos equipamentos produzidos nos últimos anos e incrementado signifìcativamente o

potencial do EPMA para análises de elementos menores e traços. lnterferências espectrais são

também questões crfticas na análise destes elementos e diversos modelos para a avaliar a

curvatura da rad¡ação de fundo e permit¡r a determ¡nação mais precisa da sua intensidade sob a

linha espectral em análise têm s¡do otimizados (e.g. Jercinovic et al.200g). Finalmente, vale

também a pena destacar, a título de demonstração da expansão do método, que as versões mais
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recentes do EPMA SX-100 fabr¡cado pela CAMECA já incorporam software opcional específico

para proced¡mentos de datação de monazita.

5. Compilação de contribuiçöes sobre o tema

Apresenta-se a seguir uma listagem de trabalhos de base e publicações derivadas de

resultados obtidos no laboratório, incluindo apl¡cações diversas para monazita, xenot¡ma e tonta

em rochas ígneas e metamórficas do Estado de Säo Paulo e de outras regiöes do Brasil. Este

apanhado, embora não comentado caso a caso, ilustra bem a pesquisa efetuada no laboratório

durante os últimos anos e a experiência adquirida, bem como dá ao leitor uma idéia da evolução

das idéias do autor e co-autores sobre o tema principal da tese.

Softwares

CORRECT : planilha EXCELfiM) para correçöes de interferências espectrais simples e múltiplas em

espectroscopia de d¡spersåo de comprimentos de onda (WDS), com opçäo para computação de idades a

partir de determ¡nações quantitativas de Th, U e PbT em minera¡s portadores de Th e/ou U., 2000

AGE_MONA: (com colaboraçáo de Guilheme A. R. Gualda): programa para organizaçáo, tratamento de

dados quantitat¡tos Th-U-Pbr e cálculos de ¡dades qufm¡cas através de diversos modelos pontuais, incluindo

modelamento de Monte Carlo, e isocrônicos, com ìnterface lógica para aplicaçÕes no programa lsoplol de

(Ludwig 2003), 2001.

Trabalhos inéd¡tos e publicados

Las monacitas1vd) con samarÌo de los d¡ques carþonatlticos del sector nororiental de la SieÍa de Cobres,

Satta, Argentina. Em colaboraçäo com M. Blanco, M. Ulbr¡ch e H. Echeveste. /n: Reunión de Mineralogìa e

metalogenia,4, 1998, Bahia Blanca. NINMET'g8 EDIUNS. p.63€9, 1998.

Electron microprobe monazite dating: f¡rst results for two granites from Southeastem Bnzil. Com

colaboração de G. Gualda e C, Chiessi. /n: South American Symposium on lsotope Geology, 2, Cordoba.

Actas, p. 518'521 , 1999.

Electron m¡croprobe Th-Pb and U-Pb monaz¡te dating. Com colaÞoraçáo de G. Gualda e C. Chiess¡. Acta

Microscóp¡ca, 8: 141-142, 1999.
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Datação do eventos metamóí¡cos em monazita com microssonda eletrônica: exemplos de rochas
supracrusta¡s do s¿rdesfe brasileiro. com colaboração de M. campos Neto e F. Negr¡. /n: simpósio de
Geologia do Sudeste,6, Säo pedro. Resumos, p. j4, 1999.

Srsfernáflca (Th/U)-Pb de datação de monazita em m¡crossonda eletrôn¡ca: estudo de rochas metamóí¡cas
pol¡cíclicas da região de Grania, CE. Com colaboraçåo de J. Nogueira Neto. /n: Çongresso de Geoquímica
dos Países de L¡ngua Portuguesa, 5, porto Seguro. Ana,s, p. 374-376, 1999

Datação Th/U-Pb de monazita com microssonda eletrônica. Em colaboração com C. Ch¡essi e G. Gualda,
/n: S¡mpósio de lniciaçåo Científica da USp, 7, Sáo paulo. Resumos, 2:22j, jggg.

M¡croprobe monaz¡te dat¡ng and the ages of some granitic and metamoryhic rocks from Southeastern Brazil.

Com colaboração de G. Gualda,Rev¡sta Brasileira de Geoc¡ènc¡as, 30(11: 214-218,2000.

Geocronolog¡a de m¡nerais acessónos pelo método Th-\.)-Pb totat com m¡crossonda eletrönica: monazita,

torita, xenotima e uranìnita. Programa de pós-Graduaçäo em Mineralogia e Petrologia. lnstituto de
Geoc¡ênc¡as. USP. (inédito), 81 p,2001.

M¡croprobe monazite constraints for an eady (ca. 790 Ma) Brasi!¡ano orogeny: the Embu Tenane,

Southeastem Braz¡|. ln'. South American Symposium on lsotope Geology, 3, Pucón. Extended Abstracts

Volume (CD), p. 265-268, 2001,

A comparison between chem¡cal and isotop¡c dating methods: Th-U-total Pb (monaz¡te, m¡croprobe) and U-

PÞ (zircon, SHRIMP). Com colaboração de C. Correia. /n: South American Sympos¡um on lsotope Geology,

3, Pucón. Extended Abstracts Votume (CD), p.79-92,2001.

Polygenet¡c monazite from the São José do Campestre Massif, Borborema Province, NE Brazit: ¡nsights

from EPMA chem¡cal and dating sfudres. Com colaboraçäo de E. Dantas /n: South Amer¡can Symposium on

lsotope Geology, 3, Pucón. Extended Abstracts Votume (CD), p. 89-96, 2001.

Datação de monazita de oftognaisses da região de Jambe¡ro, Leste do Estado de São Paulo: um estudo em

m¡crossonda elettÔn¡ca. Em colaboraçåo com T. Augusto, /n: Simpósio lnternacional de lniciaçåo Científica

da USP,9, São Paulo. Resumos (CD),2001.

Idades Th-U-Pbr de monazita e geotermobarometria de rochas metapellticas de atto grau do Slsfema

Orogênico ltabuna-Salvador-Curaçá, BA, Bæ,s¡l: um estudo em m¡crossonda eletrônica. Com colaboração

de E. Del Lama. Geologia USe Sér,þ Cientifica,2. g-22, ZOOZ.

Structure, metamorph¡sm, and age of the Pampean-Famatian Orogenies ¡n the western Sierra de San Luls.

Em colaboraçäo com P. Gonzalez, A. sato, M. Basei e E. Llamb¡as. /n: congreso Geologico Argentino, 15,

Calafate. Actas, 2: 51-56.2002.



Magmatìsmo granítico com idade Pb-Pb de 780 Ma nos Domín¡os Socono e Embu na Reg¡ão de

Francisco Xav¡er (SP), sudeste bras¡le¡ro. Em colaboração com F. Nègr¡, M. Ol¡veira e M. Maambira

Congresso Brasile¡ro de Geologia, 41, Joáo Pessoa. ,Anals, 1: 458,2002.

Quimismo e datação Th-U-Pbr em xenotima e monazita: exemplo dci Gran¡to Mog¡ das Çruzes, Leste da

Faixa Ribei?., SP, e ¡mpl¡caçÕes. /n: Congresso Brasileiro de Geolog¡a,41, Joáo Pessoa. Ana¡s, 1:479,

2002.

Slsfemáfrca de datação de monaz¡ta em rochas granítica: identificação de eventos supe4oosúos no BatÓl¡to

Natividade da Sena pela combinação de TIMS e EPMA. Com colaboraçåo de V. Janasi e A Alves. /n:

Congresso Brasileiro de Geologia, 41 , Joáo Pessoa. Ana¡s, 1: 511 ,2Q02.

Granitos peralum¡nosos da porção central da Fa¡xa R¡beira, Estado de São Paulo: sucesslvos evenfos de

rec¡clagem da crosta continental no Neoproterozó¡co. Em colaboração com V. Janas¡, A. Alves e R. Leite. /n:

Congresso Brasileiro de Geologia, 41, Joäo Pessoa. Anais, 1, 311 ,2002.

Penecontemporaneous syen it¡c-phonolitic and rocks at the Poços de Caldas

alkaline massif, SE Braz¡l: geologic and geochronologic evidence. Em colaboraçáo com H. Ulbr¡ch, M.

Ulbrich e K. Kawashita, Revrsfa Eras/eira de Geoc¡ênc¡as,32(11: 15-26,2002.

Gran¡tos peraluminosos da porção central da Faixa Ribeira, Estado de São Paulo: sucess¿vos eventos de

reciclagem da crosta continental no Neoproterozóico. Em colaboração com V. Janasi, A. Alves e R. Leite

Geolog¡a USP, Sér¡e Cientlt¡ca, 3: 13-24 , 2003.

eu¡mica m¡neral e idades (Th-U)-Pb em monazitas de rochas paraderivada, do Complexo de Grania

(Noroesfe da ProvÍnc¡a Borborema). Em colaboraçáo com J, Nogueira Neto, A. Fetter, T. Santos, C

verlssimo, M. Arthaud e M. Lima. /n: congresso Brasileiro de Geoqufm¡ca,9, Belém. Lívro de Resumos

Expandidos, p. 407 409, 2.003.

Contact metamorph¡sm ¡n metapet¡tes from the Nova L¡ma Group, Rio das Velhas Supergroup, Quadrilátero

Ferrífero: a monazite Th-U-Pbr dating by the electron-probe microanalyser. Com colaboração de M. Campos

Neto, R. Caby e M. Base¡. /n: South American Symposium on lsotope Geology,4, Salvador' Shoñ Papers,l:

307-310,2003.

Apl¡caçÕes da microssonda eletrônica (EPMA) em geocronologia e evolução crustal. l Simpósio 40 anos

de Geocronologia no Brasil, 2004, São Paulo. Bolet¡m de Resumos, p. 4,2004

Química mineral, geoermobarometria e geocronologia Th-lJ-Pbr em monazita de s¡lliman¡ta-granada-biot¡ta

gnal.sses do Complexo Emþu, Setor Centro-Sul do Cintuño Ribeira, SP. Em colaboraçáo com F. Negri e A

Teixe¡ra. /n: congresso Brasileiro de Geologia, 42, Naxá. Ana¡s,2Q04.
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Early Paleozo¡c structural and metamorphic evolution of Western Srerra de San Luis (Argentina), ¡n relat¡on
to cuyania accret¡on. Em colaboração com p. Gonzales, A. sato, E. Llambias e M. Basei. Gondwana
Re se arch, 7 :'l 1 57 -1 17 0, 2004.

M¡gração de orÓgenos e superpos¡ção de orogêneses: um esboço da colagem bras¡l¡ana no Sul do Çrálon
do são Franc¡sco, sF-Bnzil. Em colaboraçäo com M, campos Neto, M, Base¡, R, caby, G. szabó e p.

Vasconcelos. Geolog¡a USP, Série C¡entitica, 4: 1340, 2004.

ldades Th'UPb7 em monaz¡te do monzogran¡to de Catde, Maciço Granlt¡co de Castro Daire (Centro de
Poftugal) Em colaboração com S. Leite, R. Azevedo e J. Santos. /n: Congresso de Geoqufmica dos Países

de L¡ngua Portuguesa, 8, Aveiro. Actas, 'l: 231-2J5, ?OOS.

Monazite preseNation and formation during anatexis: An example from garnet-bearing migmat¡te, Brazí\. Em

colaboração com L Mart¡ns e V, Janasi. Geochimica et Cosmochimica Acta,v.71, p. A629,2007,

React¡on m¡crotextures of monazite: Conelat¡on between chemical and age doma¡ns in the Nazaré Paulista

m¡gmatite, SE Braz¡|. Em colaboração com L. Martins e V. Janasi. Chemical Geology. (no prelo), 2008.
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CAPITULO II

Análise e datação Th-U-Pbr de monazita em microssonda eletrônica:

procedimentos analíticos e de tratamento de dados

RESUMO

A metodologia de dataçáo de minerals portadores de Th e/ou U com microssonda

eletrônica (EPMA), com destaque para monazita, tem se desenvolvido e ganho importânc¡a

crescente na literatura internacional, particularmente devido a sua grande resolução espacial e

versatilidade, as quais permitem correlacionar diversos processos petrológicos específìcos, por

vezes registrados apenas em micro-escala em minerais e rochas, com idades absolutas. Embora

a acurácia do método seja inferior a alcançada com os métodos isotópicos convencionais em até

uma ordem de grandeza, a microssonda eletrônica ainda é o equipamento que permite a melhor

resolução espac¡al, alcançando uns poucos ¡rm3 em algumas situações.

A quant¡ficação de elementos menores e traços com EPMA com precisão e acurácia

adequadas envolve estratég¡as instrumentais, anallticas e de tratamento de dados próprias,

significativamente mais rigorosas quando comparadas com as normalmente empregadas para

anál¡ses convencionais, uma vez que diversas questões menos relevantes na análise de

elementos que ocorrem em quantidades de maiores, podem ser tornar críticas no caso dos

elementos traços. A análise de monazita, xenotima e outros minerais portadores de Th e/ou U

com objetivo da datação qufmica Th-u-Pb1 é um destes casos, cada EPMA é um equipamento

único no que se refere ao número e as características dos espectrômetros de dispersão de
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comprimentos de onda (wDS) e dos respectivos sistemas de automação. Desta forma,

procedímentos analít¡co-instrumentais, part¡cularmente no caso de anál¡se de elementos menores

e traços, devem necessariamente se adequar as especificidades de cada laboratório. O melhor

protocolo analftico, entre os diversos disponfveis deverá ser o mais s¡mples e o que se util¡za do

menor número de artifatos e de correções numéricas. A indisponibilidade de padröes químicos e

de ídade certificados para monazita é uma questäo crítica para a avaliação e aferição do método

e dos protocolos com o necessário detalhe.

Neste trabalho, as estratégias analftica e de tratamento de dados adotadas no Laboratório

de Miclossonda EletrÔnica do lnstituto de Geociências da Universidade de Säo Paulo, Brasil, que

conta com um EPMA JEOL-JXA8600S e um sistema de automação ThermoNoran-Voyager 4.3, é

apresentada, discutida e comparada com similares existentes. A influência de fatores

¡nstrumentais (voltagem de aceleração da coluna eletrônica, corrente e diâmetro do feixe

eletrônico, caracterfsticas dos detectores e distribuição de pulsos de energia no SCA) e de

interferências espectrais sobre os elementos determinantes de idade (Th, U e pb) são

destacadas. A mensuração de Pb pode ser feita por meio de interpolação linear da rad¡ação de

fundo, desde que sejam efetuadas correções adequadas para a interferência do Th. Os

procedimentos adotados para correção de ¡nterferências, propagação dos erros, tratamento de

dados e apresentação final das idades qufmicas e para amostragem e análise são enfatizados.

Alguns exemplos tfp¡cos de aplicação, destacando os aspectos mais relevantes do

método, são discutidos.

INTRODUçÃO

Desde as primeiras aplicações em uraninita e torita (e.9. Parslow et al. 1985, Bowles

1990), a datação química Th-U-Pbr com microssonda eletrônica (EPMA) exper¡mentou grande

desenvolvimento nos últimos anos. A alta resoluçåo espacial do EPMA, ainda não alcançada por

outra técnica pontual, aliada a possibilidade de se obter simultaneamente informaçöes químicas e
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geocronológicas bem controladas texturalmente em seçöes delgadas polidas, além do seu caráter

em geral não destrut¡vo, incentivaram muito a sua crescente aplicação.

Nas últimas décadas, a datação quimica foi apl¡cada em diversos minerais portadores de

Th eiou U, como monazita, xenotima, zircão e uraninita (e.g. Suzuki and Adachi 1991, Montel et

al. 1996, Cocherie et al. 1998, Williams et al. 1999, Geisler and Schleicher 2000, Kempe 2003).

Monazita [(Ce, La, Nd, Th)PO4] é um dos minerais mais apropriados e utilizados porque não

incorpora quantidades significativas de Pb comum quando da sua formação (e.9. Parrish, 1990),

em geral contém quantidades de Th e/ou U que geram teores mensuráveis de Pb radiogênico em

intervalos de tempo geologicamente reduz¡dos, a difusão de Pb na sua estrutura é muito baixa em

condições crustais (e.9. Cherniak et al. 2004, Gardés et al. 2007) e apresenta distr¡buição

relativamente ampla na crosta continental. Monazíta aparece como fase acessória primárta em

diversas rochas ígneas, metamórficas de médio a alto grau, pegmativos e associaçöes

hidrotermais diversas e, como fase detrlt¡ca, em sedimentos e rochas psamíticas (e g. Overstreet

1967, Chang et al. 1998). Uma ocorrência inusitada é descr¡ta em basaltos lunares por Lover¡ng et

al. (1974). Adicionalmente, o quimismo de monazita é informação essencial para estudos sobre âs

condiçöes de saturação dos LRRE em sistemas magmáticos (e.9. Rapp and Watson 1986, Montel

1993, Bea 1996) e determinações geotermométricas em rochas ígneas e metamórf¡cas (e.9. Gratz

and Heinrich 1998, Pyle et al., 2001).

Estas características coverteram o quimismo e a dataçäo qulmica de monazita em
\."

ferramentas podêrosas para soluc¡onar problemas geológicos com história evolutlva complexa,

envolvendo superposição de processos tectônicos e/ou petrológicos mais ou menos discretos no

decorrer do tempo geológico, colocando-os sob uma perspectiva nova, Este potencial incentivou o

desenvolvimento de procedimentos analítico-instrumentais e de tratamento de dados refinados,

tendo em V¡Sta a obtenção de composições químicas e idades precisas e acuradas (e.9. Cocherie

et al. 2000, Pyle et al. 2005, Jercinovic and Willians 2005), que trouxeram também s¡gnif¡cativa

contribuição para a análise de elementos traços em geral com EPMA

A datação quím¡ca de monazita, xenotima e zircäo foi pioneirizada por Suzuki and Adachi

(1991) que desenvolveram o método CHIME (cHemical lsochron MEthod). A determinação de

idades pontuais em monazita e o seu tratamento estatfstico foram elaborados por Montel et al.
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(1996), enquanto Williams et al. (1999) obtiveram os primeiros mapas de distribuição de idades

em cr¡stais. o método é s¡mples e baseia-se na mensuração de Th, u e pbr com precisão e

acurácia adequadas. Entretanto, fatores que ¡ncluem desde a preparação de amostras, o set-up

instrumental, a calibração e a leitura de intensidades, até o tratamento dos dàdos introduzem

diversos tipos de erro, cuja abordagem requer cuidados específicos (e.g. scherrer et al. 2000,

Pyle et al. 2005, Jercinovic and Wiltiams 2005, Lisowiec 2006).

Procedimentos para datação de monazita, xenotima e torita, foram desenvolvidos no

Laboratório de Microssonda Eletrônica do lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo

há vários anos (Vlach et al. 1999a, 1999b) e desde entáo têm sido otimizados e aplicados com

sucesso em diferentes situações geológicas (e.9. Vlach and Gualda 2000, Vlach and Del Lama

2002, Vlach et al. 2003, Martins et al,2008). Neste trabalho apresenta-se uma revisão dos

conceitos e dos pr¡ncipais fatores que afetam a precisäo e a acurácia do método, com ênfase em

monazita, e a abordagem proposta pelo laboratório. Vantagens e desvantagens dos diferentes

modelos para redução e conversáo de dados e apresentaçäo de resultados são discutidos, tendo

em vista a obtençäo de idades e ¡nformaçöes químicas que subsidiem interpretações geológicas e

petrológicas consistentes. Alguns exemplos de aplicações para situaçöes geológicas típicas e dos

resultados obtidos no laboratório são apresentados e discutidos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PREMISSAS

Em sistemas fechados com Th e U, a quantidade total de Pb presente após decorrido um

certo intervalo de tempo será igual a soma da quantidade de Pb presente inic¡almente no sistema

(Pb¡, inicial ou comum) com a produzida pelo decaimento dos isótopos radioativos de Th e U.

Após alcançado o equilíbrio secular das sér¡es radioativas do Th e do U, a razäo de produçäo dos

isótopos estáveis de Pb é proporcional à razäo de decaimento dos isótopos radiogênicos destes

elementos. As equações de decaimento radioativo e de produção dos isótopos estáveis de Pb

podem ser escritas na forma:
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"firn-+'zll nb + øa + 4p- + 39,8MeIt tatom e

'llu ->'!!ru +w + 6B- + 47,4Mev tatom e

'llU -+'zol t,U + I ø + 4 B- + 45,2Mev t aton e

'!: p b=':: p b u +"ÅTh x exp(232 ).,,,t - l) (Eq. 1 )

ffrt='i!ru,+'l!U xexp(218L,t -t) (Êq. 2)

'fl rø='[n4+"]U x exp(23s lut - t) (Eq 3)

em que as partículas d. representam núcleos de He (!He), as partículas P- representam

elétronseféotempodecorrido.Osubescrito0indicaasquantidadesisotópicas¡niciaise¡.éa

constante de decaimento radioativo.

O conteúdo total de Pb presente no sistema de referência é dado pela soma das

contr¡bu¡ções destas séries radioativas, resultando na equação transcendental :

pb, = p6o+ThxKh 
" 
(*o("',çrr)- t) +rJ rlK" 

" 
("*p("',6r)- r)+ r<" "þxp("'¿,1)-t)

(Eq 4)

em que Pb1, Th e U são os teores totals de Pb, Th e U, expressos em 7o em peso,

presentes após decorrido o tempo f (em anos), Pbg é a quantidade inicial de Pb (f= 0) e ré a

constante de decaimento radioativo ("'\qn = 4.947528-11, 238\u = 15'5125E-11 e 235Àu 
=

98.4850E-11, Steiger and Jàget 1977), dadas em ano-r. As constantes K contemplam

abundâncias isotópicas relativas (Ab) e massas atômicas elementais (Ar): Krh

(Ab'z3'?Th)(Afo8pb)/(ArTh), Ku8 = (Ab238u)(Al08eoy1Aru¡, Kus = (Ab'z3suxAr'o7Pb¡1Aru¡ e valem

0.896405, 0.859157 e 0.006261, respectivamente.

Esta é a equação fundamental para o cálculo da idade de sistemas fechados, a partir de

quantidades atuais medidas de Th, U e Pbr, quando Pbo é conhecido, insignificante em relaçáo ao

Pbr (= 0), ou ainda constante. Merece ser ressaltado que não existem garant¡as plenas de que as

premissas embutidas sejam sempre rigorosamente válidas e, como medida de precaução, os

resultados devem ser tomados a priori como datas, as quais são atribufdas o sfafus de idade

quando têm sign¡ficado geológico e representatividade reais.
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Monazita é muito resistente a fenômenos de metam¡ctização (Kar¡oris et al 1991) e as

quant¡dades incorporadas de Pb quando da sua formação (pbe) parecem ser insign¡flcantes na

maioria dos casos, raramente ultrapassando ca. 1 vo do pb radiogênico acumulado em poucas

centenas de milhões de anos (Parr¡sh 1990, Kingsbury et al, 1993). Ao contrário do z¡rcão, o pb é

estável na estrutura da monazita (fodor e Cuney '1997) e apresenta coeficientes de difusão muito

baixos nos ¡ntervalos de temperatura e de tempo em que ocorrem os principais processos

geológicos na crosta continental (seydoux-Guillaume et al. 2002, chern¡ak et al. 2004, Gardés et

al.2007).

CONDIçOES INSTRUMENTAIS E ANALÍTICAS

A análise de elementos traços (< 10000 ppm) com EPMA exige um exame ma¡s cu¡dadoso

das condições instrumentais, analíticas e de eventua¡s procedimentos para correção de

interferências espectrais, tornando-se por vezes desafios interessantes. Este é o caso da dataçäo

química, uma vez que os minerais adequados podem apresentar quantidades de Th e/ou U e,

particularmente Pbr, desta ordem de grandeza. Ad¡cionalmente, ex¡stem diversas conf¡gurações

instrumentais para um EPMA (e.9. Goldstein et al. 1992, Reed 1993) e, mesmo em equ¡pamentos

equivalentes, cada componente (e.9., espectrômetros, cristais analisadores, contadores e

amplificadores de pulsos) apresenta caracterfsticas próprias e deve ser considerado único.

A otimização dos procedimentos analíticos visa a obtenção de dados quantitat¡vos de

qualidade, com precisão e acurácia adequadas para os elementos determinantes de ¡dade (Th, U,

Pbr) em um intervalo de tempo compatível, utilizando-se da abordagem mais simples possível. Os

principais fatores a serem considerados são revisados e discutido a seguir, após a apresentação

do instrumental disponfvel no nosso laboratório.
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lnstrumentação

O EPMA do laboratório de Microssonda Eletrônica do lnstituto de Geociências da

Universidade de São Paulo é um equipamento JEOL-JXA8600S com 05 espectrômetos WDS com

Clrculo de Rowland de 140 mm, Cada espectrômetro dispõe de dois cristais analisadores

¡ntercambiáveis de tipo Johann (Johann 1931, in Reed 1993), dois dele, um (E1, com cristais

STE/TAP), outro (E2, TAP/PET), säo providos de contadores proporcionais de fluxo com ianela de

polipropileno e fluxo contínuo de ca. 90 % Ar + 10 % metano (P10) sob pressão atmosfér¡ca; os

três outros espectrômetros (83-E5, PET/L|F) apresentam contadores selados com fina janela de

Be, prenchidos com Xe sob baixa pressão (< 60 torr), Janelas col¡madoras de raios X com fendas

de 300, 500 e 3000 ¡Lm permitem minimizar a desfocalização em relaçäo ao ângulo ¡deal de

difração de Bragg. O ângulo take-off dos raios X é 40' e as posições de sintonização espectral

são dadas em L, a distância, em mm, do centro do cristal analisador ao ponto de incidência do

fe¡xe eletrônico na amostra:

R
L(mm) = nx-x 1 (Eq 5)

em que R (mm) é o raio do Círculo de Rowland, d (,4) o espaçamento interplanar do cristal

analisador, À (A) o comprimento de onda da radiaçäo, n a ordemdadifraçãoe60<L<260 O

passo mínimo do motor dos espectrômetros é 0.005 mm.

O sistema é completado com um espectrÖmetro de dispersão de energia (EDS) de

fabricação NoRAN e um sistema Voyager (vs. 4.1.1) de fabricação THERMO-NORAN para

automação e redução de dados analíticos. As correções para oS efeitos de matriz e as

transformações de intensidades em % atômìcas e em peso de elementos ou óxidos säo efetuadas

rotineiramente com o programa PROZA (e.9. Bastin e Heijl¡gers 1990).

um cold finger pode ser usado para minimizar a contam¡naçäo da amostra. o EPMA e o

sistema de automação estáo ligados a uma linha de energia limpa provida por um grupo no-Break,

alimentado pela rede ou alternativamente por um grupo gerador que, além de evitar interrupções

no trabalho, dá grande estabilidade e os sistemas são desligados apenas para manutenção. A
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sala em que se situa o EPMA é isolada e conta com climatização de tipo ar-splr1 que resulta em

variações de temperatura inferiores a 1 'c em condições controladas de trabalho.

As seções delgadas pol¡das de rocha são preparadas com o equ¡pamento automático de

desbaste e polimento PM4 de alta precisäo da Logitech, utilizando-se de alumina para polimento.

Grãos são montados sobre lâminas delgadas com resina convencional e depo¡s polidos. A

metalizaçäo é feita com C em um evaporador Auto-306 da Edwards lnstruments sob vácuo de

2.10-5 torr. A espessura da película de c (250 I 1s nm) é controlada com fino filme de quartzo.

Uma platina automática Digimax, da MicroBeam, acoplada a um microscópio petrográfìco

com luzes transmitida e refletida permite marcar coordenadas (x,y) de localização de pontos com

excelente precisão. Uma planilha converte estas coordenadas para as equivalentes na platina do

EPMA, facilitando muito o posicionamento de pontos para análise.

Sef-up instrumental

A escolha das condições do feixe elehônico incidente depende da composição da amostra

e dos objetivos do trabalho e é sempre um comprom¡sso entre fatores como resolução espacial,

efeitos de matriz, estatística de contagens, deteriorização da amostra e pode ser tarefa difíc¡|,

particularmente quando a amostra contêm elementos leves e pesados. A maximização das

contagens, da razão PIB (razäo entre as intens¡dades de pico e background) e da resolução

espacial e minimização dos l¡mites de detecção e da deteriorização da amostra são os objetivos a

serem perseguidos. A voltagem de aceleraçäo da coluna eletrônica e a corrente do feixe são os

paråmetros principais a ser considerados, mas procedimentos que envolvem intensidades de

sinais elevadas e problemas de interferência espectral exigem cuidados especffìcos com efeitos

de tempo-morto e com a análise da distribuição de pulsos (PHA, Pulse He¡gh Analysis) no S,ngle

Channel Analyser (SCA), que serão discutidos seguir. A utilização de janelas colimadoras com

fendas estreitas otimiza as razões P/B e aumenta a resolução espectral, mas acarreta

desvantagens relacionadas à diminuição das intensidades totais e à focal¡zação da amostra, entre

outras (e.9. Reed 1993) e no procedimento adotado no laboratório as fendas são colocadas em
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largura máxima. Defletores eletrostáticos evitam a entrada de eletrons espalhados nos detectores

de raios X.

Voltagem de aceleração da coluna eletrônica

A intensidade dos raios X característicos depende da sobrevoltagem (U, a razão entre a

energia do feixe incidente, Eo e a energ¡a crítica de excitação de uma determinada l¡nha espectral,

E") e pode ser aproximada para (U - 1)tut (e.g.Reed 1993), Valores entre 2 e 3 são em geral

apropr¡ados para a obtenção de sinais adequados. As energias críticas de excitação para as

linhas medidas para elementos de interesse em monazìta situam-se entre 184 keV (Si K) e ca.

7.0 kev (MREE L); Th, U e Pb apresentam energias das linhas M de 3.32, 3.56 e 2.50 kev,

respectivamente, assim um valor mínimo de Ee " 15 kev é necessário Na literatura, são

encontrados valores entre 15 e 25 kV para a voltagem de aceleração da coluna (Williams 1996,

Scherrer et al. 2000). O aumento de U resulta em intensidades de sinais e razões P/B ma¡s

elevadas e, portanto, em limites de detecção menores, mas a penetração dos eletrons na amostra

será maior, aumentando o volume de produção raios X e a sua absorção, diminuindo a resoluçäo

espac¡al analftica.

Simulações dos volumes de interação dos eletrons e de produção de raios X para Ce, Th,

u e Pb em funçäo da energia do feixe são apresentadas por Pyle et al. (2005) para composições

de monazita com teores moderados e altos de Th mostram que eles são similares sob 15 kev,

mas bem constralados para 25 keV. Entretanto, oS Volumes de emissão de raios X säo os mais

relevantes. Na Figura 1 apresentam-se curvas O(pz) de geração e emissão de raios X calculadas

com o programa PROZA para elementos de interesse em monazita com composição típica, para

energias de 15 e 25 kev. Estes d¡agramas mostram que a resoluçäo espacial obt¡da para 15 kev

é bem superior à obtida com 25 keV e que a razâo entre os raios X emitidos e produzidos é bem

inferior para 25 kev, dev¡do a sua maior absorção na amostra. Mais imortante, é a verificação de

que sob 25 keV, os volumes de emissäo dos raios X caracterfsticos Pb M são significativamente

diferentes, mais rasos, que os volumes de Th M e U M e, em menor grau que os volumes de Y L,
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estes mais reduzidos, assim como os volumes para si K e p K, não apresentados nas figuras.

Portanto, se existem var¡ações composicionais significativas na escala destas diferenças, a

análise perderá qualidade, Ad¡c¡onalmente, as voltagens mais elevadas podem acentuar

problemas de fluorescência secundária nas zonas limítrofes entre domínios composicionalmente

distintos.

A utilização de uma voltagem de aceleração da coluna de 1S kV é mais adequada para

resolver variações composicionais fìnas. Voltagens mais elevadas (20, 25 kV) podem ser

empregadas para cristais homogêneos, ganhando-se alguma precisão analítica pontual (Scherrer

et al. 2000, Pyle et al. 2005), mas o ganho nos erros de médias populacionais calculadas em

procedimentos de datação é pequeno.

Corrente e diâmetro do feixe eletrônico

Para uma determinada voltagem, a intensidade dos s¡na¡s aumenta com a corrente do

feixe eletrônico. Entretanto, quanto maior a corrente, ma¡or o diâmetro mínimo posslvel para o

feixe eletrônico e maior o aumento da temperatura no ponto de impacto sobre a amostra, que

pode trazer, como conseqtiencia séria, a deteriorização da amostra. A var¡ação de temperatura é

dada pela equação de Castaing (1951):

Lr('K)= 4,8*!!:!! (Eq 6)
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em Que is (¡rA) é a corrente, Eo (kev) a energia e d (pm) o diâmetro do feixe eletrônico, l.ré a

constante de condutibilidade térmica da amostra (WcmK) que varia entre 0 e 1, sendo máxima

em metais. Correntes da ordem de 300 nA resultarão em variações 
^T 

da ordem de 300'K para

valores de l"¡ tfpicos de materiais cristalinos (ca. 0.1), sendo 15 vezes maiores que as produzida

sob condições convencionais (20 nA). O aumento do diâmetro do feixe contorna parcialmente este

problema, mas diminui a resoluçäo espacial.

A deteriorização da amostra altera a intensidades medidas dos raios X e a corrente da

amostra. Metalizaçáo homogênea e de alta qualidade e uma ligaçáo eficiente entre a cobertura e

o porta-amostra são necessários. Nos procedimentos analíticos convenciona¡s utiliza-se C, mas

as suas condutividades elétrica e térmica relativamente baixas podem acarretar deteriorização

severa sob correntes elevadas (e.9. Goldstein et al. 1992). A combinação de uma voltagem mais

elevada com correntes mais baixas pode ser uma solução em alguns casos. A metalização com

Au m¡nimiza este efeito, mas introduz indesejáveis linhas da famllia Au My nas zonas espectrais

de interesse para a dataçäo química e aumenta a absorção dos raios X em¡tidos (Jercinovic e

Williams 2005); adicionalmente, dificulta a utilização dos mesmos padrões para datação e para

análises quantitativas convencionais de outros minerais. Fenômenos de migração dos elementos

mais leves (P, Si e S quando presente), ou mesmo volatilização, acarretam incrementos

proporcionais das intensidades dos elementos ma¡s pesados (Th, U, Pb e REE). Jercinovic e

Williams (2005) mostram significativo aumento do coeficiente de retro-espalhamento nos pontos

analisados em monazita com metalização de C, indicativos de aumento do número atômico

médio. Ad¡cionalmente, quando existe vaporizaçåo, buracos podem ser produzidos no ponto de

¡mpacto do feixe, eliminando a condição de planidade da superffcie (Reed 1993) essencial para

quantificaçäo.

Testes efetuados no laboratório sob correntes, d¡âmetros de fe¡xe e tempos de ¡ntegração

de contagens variados em cristais com composições diversas, mostraram que, em geral valores

de 300n4, 2-4pm e 400s para composições comuns de monaz¡ta sáo bem adequados e os erros

introduz¡dos podem ser acomodados no erro sistemát¡co associado ao método. Na Figura 2
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apresenta-se um diagrama que ilustra as variações das intensidades med¡das para Ce Lo, Th Mü,

U Mll, Y Lcr e Pb Mcr em funçäo do tempo. Entre O e 4S0 s, as intensidades de Th, U, y e pb

parecem se manter constantes, mas observa-se para ce, o elemento mais abundante, um

aumento leve e progressivo até ca. 450 s, passando-se de valores médios de 3300 para 33s0 cps

(1.5 %), seguido por uma queda brusca para 3200 cps, que também afeta os demais elementos.

Após 550 s observou-se uma queda de 6% na corrente absorvida pela amostra. No caso de

padrões, lidos sob as mesmas condições da amostra, estes efeitos podem ser desprezados, uma

vez que os tempos típicos de leitura são de 10s ou menos.

Para minimizar eventuais variações, U e Pb sáo lidos simultaneamente; Th é lido também

junto a maioÍ parte do tempo (após as leituras de P e, eventualmente, S). O sistema Voyager

monitora constantemente a corrente absorvida, permitindo ao operador avaliar a deteriorização

amostral em tempo real. Para uma corrente do feixe de 300 nA, a corrente absorvida var¡a entre

217 e 208 nA em dependência da composição da monazita. Testes simples ao ¡nício de uma

rotina para datação permitem verificar se ocorrem variações bruscas, intermitentes, ou se as

variações tota¡s são superiores à câ. 4 o/o. Se nåo existem evidências de problemas de preparação

de amostras, como no caso comum de análise de xenotima ou de monazita com quant¡dades mais

elevadas de S, dim¡nue-se a corrente eiou o tempo total de integração de contagens.

Tempo-moño e análise da distribuição de pulsos (PHA)

As intensidades medidas precisam ser corrigidas para o feito do tempo-morto, o tempo

necessário para que o sistema eletrônico termine de processar um foton e esteja apto a

reconhecer um novo que chega. Este efeito é particularmente relevante quando altas razöes de

contagens (cps, counfs per second) estão envolvidas e quando estas são bem distintas em

padrões e amostras. O tempo morto depende das características e do sef-up dos detectores e da

eletrônica envolvida na amplifícaçäo e transmissåo dos sinais (e.9. Goldstein et al. 1992, Reed

1993) e, portanto, é especlf¡co para cada espectrômetro de cada equ¡pamento. Valores típicos se

s¡tuam entre 1 e 2 ps e, para um valor de 2 ¡.rs, uma intensidade medida de 10000 cps
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corresponderá a uma intensidade real de 10200 cps (2 %). No laboratório, sob condições de 15 kV

e 300 nA, os padrões UO2, ThSiO4, PbS, PbCrzO¿, YAIG (granada sintética de Y e Al) e YPOa

apresentam contagens líquidas da ordem de 40500, 17000, 21000, 15000, 102000 e 117000 cps

para as linhas U Mp , Th Ms, Pb Mct, e Y Lcx,, enquanto que uma típica monazita de um granito

(fhOt= 4.42, UO, = 9.13U, PbO = 0.176 e Y2O3 = 1.87, o/o em peso) apresenta 800, 62, 30 e 2940

cps, respectivamente.

O tempo-morto deve ser determinado experimentalmente para cada espectrômetro Em

espectrômetros WDS, ele pode ser considerado de tipo no-extendable e ser obt¡do plotando-se a

razão entre as intensidades medidas e a corrente do feixe vs intensidades medidas (e.g Reed

1993), util¡zando-se, por exemplo, de leituras de padröes metálicos sob correntes var¡adas. No

equipamento JEOL-JX48600 do laboratór¡o, os valores obtidos variam de 2.a (E1) a 1.8 (E2) e

entre 1.5 e 1 .2 (E3, E4 e E5) ps.

A voltagem dos pulsos no SCA depende, entre outros fatores eletrônicos (cf. Goldstein et

al. 1992) da energia do foton considerado, do ganho dos amplificadores e da voltagem aplicada

aos detectores (Bias) e do tipo de detector. A seleção de uma janela de energia, fixando uma linha

de base e o intervalo da janela (ou seja, modo diferencial), no SCA permite filtrar pulsos devidos a

ruídos, rad¡ação de fundo, interferências espectrais e pulsos decorrentes de ordens de difração

superiores a 1 , quando as suas voltagens se situam em intervalos distintos das características do

pulso a ser medido, Uma precaução a ser tomada, quando se trabalha com contagens muito

elevadas está relacionada a possibilidade de drift na distribuição de pulsos em direção a voltagens

mais baixas, atravessando a linha de base f¡Xada e acarretando perda de contagens (e.g

Goldstein et al. 1 992, Reed 1993). No caso de monazita a utilização do modo diferencial é

essencial para minimlzaçäo de interferências e otimização das razões P/B (v. a seguir), mas o seu

seËup deve considerar também os padröes, uma Vez que alguns deles produzem intensidades

ent[e 1 e 2 ordens de grandeza superiores.

Sef-up elemental: interferências esPectrais, contornos e correções
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Um dos aspectos desafiadores na análise de monazita é a presença de interferências nas

linhas espectrais dos RRE e dos elementos determ¡nantes de idade, part¡cularmente u e pb, em

elevado número. Diversas podem ser eliminadas selecionando-se l¡nhas espectrais e/ou off-sets

para leitura de bakground e/ou janelas de energia adequados, após análise detalhada de

espectros WDS das regiöes de interesse e das distribuições de pulsos no SCA. Sempre que

possível este procedimento deve ser preferido; entretanto, existem interferências que não podem

ser contornadas e necessitam de correçäo. PÍocedimentos e protocolos para a análise de diversos

minerais de EÏR encontram-se discutidos exaustivamente em literatura (e.9. Williams 1996, Reed

e Buckley 1998 e referências citadas), A seguir dar-se-á ênfase apenas aos elementos relevantes

para o procedimento de datação, particularmente de monazita. O protocolo utilizado no laboratório

para análise e datação de monazita-Ce é sumarizado na Tabelal.

Varred uras espectrométricas WDS

A resoluçåo espectral depende de fatores geométrlcos do cristal analisador, do raio do

Círculo de Rowland (Reed 1993) e das características de cada equipamento. Modelamentos

matemáticos permitem uma boa aproximação para os espectros WDS sob condições

instrumentais e para quaisquer composições desejadas e permitem avaliar problemas de

interferência e defìnir parâmetros analíticos a priori, os quais devem ser refinados

experimentalmente. O programa Virtual WDS (Reed e Buckley 1996) é utilizado rotine¡ramente no

laboratório para esta tarefa.

As linhas M de Th, U e Pb são quantificadas utilizando-se de cristais PET. As linhas Mo

apresentam intens¡dades até ca. 30 % superiores às das linhas Mp e são mais adequadas. No

caso dos detectores de fluxo (P10) esta relação é menor para o U devido à linha de absorção Kcr

do Ar (cf. Goldstein et al. 1992). De qualquer forma, a linha U MB é em geral escolhida devido à

interferência muito severa da linha MP do Th sobre a linha Mü do U.

Cristais PET apresentam excelente refletividade, mas a sua resolução é relativamente

baixa e, além de se deteriorarem mais facilmente que cristais TAP e LiF, apresentam coeficiente
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de expansão linear relativamente alto (ca. 1.28-4 I a (002), Jenk¡ns e Devries 1982, Reed'1993),

sendo muito susceptíveis às variações de temperatura, as quais provocam desvios na posição de

sintonização das linhas espectrais. Em um espectrômetro tfpico, as variaçöes (^L)/"C são da

ordem de 0.015, 0.018, 0.025 mm nas posições de U Mp (119.02), Th Ma (132.54) e Pb Ma

(169.31), respectivamente. Pyle et al, (2005) estimaram uma perda de intensidade de ca.20 o/o da

linha Pb Mü para uma variação de 5"C; naturalmente, este efeito aumenta com o aumento da

resoluçäo espectral. Na prát¡ca as intensidades medidas de P Kc (L = 197.24 mm, com (AL)/'C 
=

0.035) podem ser utilizadas para mon¡torar este efeito. No laboratório ele não parece relevante em

cond¡ções bem controladas de trabalho.

O tipo de detector utilizado (Pl0 vs Xe) resulta em diferenças signif¡cativas nos espectros

de interesse. A linha de absorção K do Ar (3 202 kev, Ln = 123 98 mm) traz diminuição

Signifìcativa da intensidade da radiação de fundo para Valores maiores de LA e aumenta

significativamente as razões P/B (e.g. Goldstein et al. 1992), enquanto a linha de absorção L do

xe aparece somente em I = 72.82 mm. Adicionalmente, as diferentes energias de Ko do Ar

(2.957 kev) e Lcr,1 do Xe (4.109 kev), geram picos de escape com voltagens diferentes no scA. A

¡ntens¡dade dos picos de escape é da ordem de 5 % da intensidade do pico princ¡pal no primeiro

caso, mas bem inferior no segundo, devido a maior difìculdade de absorção das linhas do Xe L no

respect¡vo gás (Reed 1993). A influência destes fatores com ênfase pa.a o set-up de u e Pb é

analisada por Pyle et al. (2005). No laboratório, ambos elementos säo lidos em espectrÔmetros

com detectores de Xe (E3, E4), enquanto o Th é lido no espectrômetro E2 (P10).

A linha ThMo é de mensuração simples. lnterferências menores nas regiões de interesse

para leitura de background incluem Nd Lp2-15, Ce Ly, Gd Lcrl e La Ly no lado negativo e Nd Lp6

no lado positivo. Sáo linhas de segunda ordem que podem ser eliminadas ou minimizadas através

de PHA; entretanto, deve-se cuidar de amostras com teores relativamente baixos de Th e altos de

Nd e/ou Gd respect¡vamente, porque o pico de escape Ar Kct-Gd La1 tem energia similar a da

linha Th Mc[. Na prática, considerando a intensidade teór¡ca dos picos de escape, esta

interferência pode ser desconsiderada para as concentraçóes de Gd normalmente encontradas

em monazita comum.
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lnterferências relevantes para a quantificação de u MB e pb Ma säo destacadas por

susuki e Adachi (1991), scherrer et al. (2000) e pyte et al. (2005), entre outros. varreduras

detalhadas para as regiões de interesse obtidas com o nosso equipamento para composições

típicas de monazita são apresentadas nas Figuras 3 e 4.

A linha U MB apresenta interferências severas de linhas M de primeira ordem do Th,

particularmente Th My, de K Kû, além da linha de absorção Th AMS (Figura 3). As ¡nterferências

do Th podem ser contornadas ou corr¡g¡das numericamente (cf. item seguinte) e K é tipicamente

ausente em monazita e xenotima. lnterferências menores são produzidas pelas linhas da família

La do Ho e Lp do Gd (n = 2). Diversas linhas de segunda ordem, como as linhas La2 e da família

LB do Eu, Gd e Pr aparecem na região de leitura de background negativo, enquanto as linhas M4-

02 do Th, Ly do Nd e do Pr, LB2-15 do Sm, La2 do Dy, linhas LB do Eu e Ly do Yb aparecem na

regiäo do background positivo. A exeçäo das linhas Th e do K e do pico de escape Xe Lcr,1-Nd Ly

(negligfvel), estas interferências são ev¡tadas ajustando-se janela apropriada no SCA. O

procedimento utilizado no laboratório para estimar o background envolve interpolaçäo linear a

partir dos orT-sefs t 3.9 (Figura 3). O modelamento da radiação do contínuo (e.9. Reed e Buckley

1996) ¡ndica que os valores de background obtidos com este procedimento são superestimados

em ca. O.15yo e os teores medldos de U são subest¡mados em quamtidades inferiores a ca. 30

ppm em relação aos valores reais.

A linha Pb Mc apresenta interferências ¡mportantes das linhas Th Mq1,2 e Y Ly2,3, as

primeiras afetando posições do característico e da regiáo de interesse paÊ o bakground, as

outras apenas do caracterfstico. lnterferem do lado negativo do background as linhas de segunda

ordem do Ce (La1, Lc2 LN) e ThM2-O4, além da linha de absorção AL1 do Y, enquanto do lado

positivo, La (Lcr1, Lcr2), Nd LL e linhas de pr¡me¡ra ordem do S: Ka1,2, Ks+, Kcr3 e Ko4 (Figura

4). As interferências devidas às linhas do Ce e do La podem ser minimizadas com PHA. Os

ortofosfatos de La e Ce (Jarosewich e Boatner 1991), normalmente utilizados como padrões para

RRE, contêm impurezas em quantidades variáveis e ¡rregularmente d¡str¡bufdas de Pb (Donovan

et a|.2003) e são interessantes para a anál¡se dos efeitos destes elementos na linha Ma do Pb.



36

No Figura 4, o espectro do v¡dro RRE (com 3.21, 3.65, 3.79 e 1.81 o/o em peso de La, Ce, Pr e Y,

cf. Drake e Weill 1972) é adicionado para comparação.

As interferênc¡as das linhas M( do Th e da famíl¡a K do S podem ser contornadas

empiricamente, mas a do Y L1 não e a complexidade geral do espectro na regiäo de interesse tem

incentivado o modelamento da radiação do contínuo para interpolar valores de background (e.9.,

Geisler e Schleicher 2000, Pyle et al. 2005), procedimento desejável particularmente quando as

quantidades medidas de Pb säo muito baixas, como no caso de dataçåo de zircäo, e pratlcamente

obrigatório no caso da utilizaçäo de metal¡zação com Au, devido a inclusão de linhas M deste

elemento na regiäo de ¡nteresse (Jercinovic e Williams 2005). Se as correções de interferências

de Y e Th sobre a Pb Mc[ forem relativamente altas, a seleção da linha Pb MB, que necessita

apenas de correçäo menor para a interferência de U qM pode resultar mais adequada para

quantificação (Scherrer et al. 2OOO) e, naturalmente, é a única alternat¡va viável para a análise de

Pb em xenotima. Os off-sefs mais apropriados para obter a Intensidade do background a partir de

interpolação linear Se situam no lado negativo, em uma regiäo estreita entre as caudas dos picos

Ce Lq2 e Th M(, nas vizinhanças e idealmente antes da linha PbMS-O3 (Figura 4) e, no ledo

positivo, após a linha S Ka1,2. Valores de -3.65/+3.9 näo util¡zados normalmente no laboratór¡o. A

posição -3.65 é crítica e, como mostrado por Jercinovic et al. (2008) a região nas vizinhanças

deste off-sef náo é adequada para mensuraçäo e ¡nterpolaçäo linear simples, uma situação

contornada no nosso procedimento (cf. item seguinte). No lado posit¡vo, a melhor posição

depende da pÍesença e quant¡dade de S. O valor selecionado é otimizado para valores de S < 0.2

% em peso, situação mais tfpica em monazila comum. Os valores de background interpolados

linearmente a partir destes orT-se¿s não simétricos e corr¡gidos para a interferência de Th são

superestimados em ca. 0.14 7o, o que equivale a menos de ca. 15 ppm no valor medido de Pb.

Para uma correçåo consistente da interferência do YLl sobre Pb Mu é necessár¡o que este

elemento seja determinado com a devida acurácia. Em espectrÔmetros com cristal TAP, a pos¡ção

de sinton¡zação do Y (L = 70.23 mm) corresponde a uma região com acentuada curvatura do

contlnuo, que apresenta interferências importantes de Nd Llll-4 (n=3) no caracterlstico e no

background, P Kc¿ e Pr LB2-15, bem como Y Lp1 (n = 1) no lado negativo e Ce Lp2-'15 (n = 1)' Sm
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La1 (n = 3) , Si Kcr e Ca Kcr (n = l). Linhas da família LB do Sr ¡nterferem tanto no característico

como nas reg¡ões de interesse para background e não são filtradas no scA, pequenos off-sefs

foram escolhidos de forma a compensar estes efeitos da melhor forma possfvel, com base em

varreduras de padrões diversos (cf. Tabela 1).

Efeitos de fluorescência secundária nas zonas limítrofes entre fases minerais distintas

devem ser considerados quando se analisam as zonas marginais externas de cristais em seçöes

delgadas de rocha, particularmente quando as concentrações dos elementos excitados pela

fluorescência nos minerais vizinhos são relativamente altas, uma vez que a radiação primária

pode percorrer diståncias superiores a 10 pm (e.g. Goldstein et al. j992, Reed 1993, 1996). Este

efeito é bem ilustrado por Jercinovic e Williams (2005) para monazita em contato com feldspato

potássico. Os autores mostram que quantidades detectáveis de K, devidas a fluorescência

provocada pela rad¡açäo L dos LREE no feldspato, aparecem a partír de l0-ls pm de diståncia do

contato com este mineral e aumentam exponencialmente com a diminuiçäo da distância,

indicando que a intensidade da radiação primária é mantida por diståncias de até ca. 20 pm. o

efeito, não corrigido, sobre a linha U Mp e, por conseqijência, para as idades mais jovens

calculadas para estas zonas pode ser crftico e situações deste tipo exigem a determinação

quantitativa de K e respectivas correções.

A fluorescência secundár¡a pode afetar também a região de interesse para análise de Y

em cristais TAP. A análise de efeitos similares em zonas limftrofes entre domfnios intracristalinos

com variaçóes composicionais sign¡f¡cat¡vas, particularmente no que se refere aos elementos que

apresentam energias críticas de excitação mais elevadas seria muito desejável.

Contornos e correções de interferêncras especfrarb

Quando as interferências não evitadas com PHA afetam simultaneamente posições da

linha característ¡ca e de leitura de background do elemento de referência, caso típico de de Th

M(1,2 sobre Pb Mcr e, em menor grau, da família K do S sobre Pb Mct e de Th M1 sobre U Mp,

elas podem ser el¡minadas ou, pelo menos, minimizadas com procedimentos empíricos
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relativamente simples, desde que a forma e posição dos picos não se alterem e que a intensidade

dos raios X varie linearmente, como demonstrado por Reed (1993). De fato, quando a

interferência é pequena, pos¡ções de leitura de background podem ser encontradas, com apoio de

padröes contendo teores varìáveis do elemento interferente e nulos do elemento interferido, de

forma a compensá-la, ou seja obtendo-se P/B = 0, considerando os desvios estatísticos. Esta

abordagem já fo¡ utilizada no laboratório mas, atualmente, as correções de Th sobre U e Th e Y

sobre Pb são fe¡tas numericamente, conforme descrito a seguir.

A posiçäo negativa de off-sef para a quantificaçáo de Pb Ma é a mais crítica devido as

interferências de Pb M5-O3 e Th M(1,2. Jercinov¡c et al. (2008) argumentam que a interpolação

linear simples para medir a ¡ntens¡dade do background na linha Pb Mct näo é adequada devido

particularmente a estas interferências. Entretanto, considerando-se que as intensidades das linhas

Pb Mo e M5-O3 guardam, em princípio, relação constante entre padrões e amostras para uma

mesma condição instrumental as eventuais contribuições desta últ¡ma linha devem se cancelar na

razöes-k (razöes entre as intensidades de amostras e padrões). Os efeitos da interferênc¡a de Th

Mq1,2 são corrigidos, por sua vez, considerando simultaneamente as intensidades medidas nas

posiçöes do característico e de bakground e o seu efe¡to deve ser também cancelado.

As formulaçöes s¡mples para correções de interferências (e.g. Amli and Griffin 1975,

Roeder 1985) corrigem as intensidade medidas (cps/nA) de forma diretamente proporcional,

considerando fatores emplricos determ¡nados para cada espectrômetro. De forma geral, a

intensidade corrigida de um elemento A que sofre interferència de um elemento B é dada por:

I ( A) *,.*., = I ( A).*,.s".t, - I ( B) 
^*".r,.,. o^n 

- 
æ

(Eq. 7)

em que l(B)'.,",std,posA é a intensidade de B na posição de sintonizaçáo de A, medida em um

padrão que não contém o elemento A.

Este procedimento é adequado quando amostras e padróes apresentam compos¡ções

similares. Na prática, como as suas composiçöes são, em geral, bem diferentes, é necessário

introduzir uma correção para os efeitos de matriz. A tftulo de exemplo, os fatores (ZAF) calculados
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pelo programa PROZA para Th M e Y L nos padröes Ths¡o4, YALG e ypoa são 1.1s48, 1.3363 e

'1.1603, respectivamente, enquanto que em monazita típica, variam em geral entre 1.30 e 1.32 e

entre 1.50 e 1 .52. As correções aplicadas no laboratório derivam das formulações de Donovan et

al. (1993) e Fialin et al. (1 997), como segue:

(Eq 8)

Os fatores F de linhas secundárias L e M podem ser bem distintos dos das linhas primárias

e não são conhecidos em geral, sendo freqüentemente aproximados para o valor da linha primária

ou para a unidade. Uma dificuldade adicional relacionada a superposição das linhas Y Ly sobre Pb

Mcr é a possibilidade de desvios dos picos destas linhas em monazita em relação aos padröes

utilizados, especialmente YALG, para medir as suas intensidades (Jercinovic e Williams 2005).

As correçöes numéricas devem idealmente ser introduzidas no processo iterativo de

correçäo dos efeitos de matriz. O programa Age_Cor desenvolvido no laboratório na forma de

planilha Excel efetua estas correções on line, mas por dificuldades de interface com o programa

de quant¡f¡cação do sistema Voyager, as correções são aplicadas aos resultados f¡nais apenas.

Como as intensidades envolvidas de U e Pbr são pequenas, este procedimento é bem adequado

(Donovan et al. 1993).

L¡mites de detecção e de quantificação

O limite de deteçáo de um elemento em uma amostra, para um nível de confiança definido

pelo coeficiente crítico 2", pode ser escr¡to na forma:

r(At-,.s"., = r(A),".,.s".p - r(p' cÌiT (ztt-)ii'T
'tnteos.sa.t¡¿¡/^ C^ ^ (ZAF)^

- Z""",Jzitr,-^o"ru**
L DI 'sdnt' 

= 
Kst.t xT ,s.dÞ-

(Eq. 9)

em que Cp¡ é dado em % em peso do elemento, la eTs, são a intensidade (cps) e o tempo

de integraçâo de contagens para a radiação de fundo e K a intensidade medida por unidade de
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concentraçäo do elemento (cps / % em peso) no padrão. Corrigindo para os efeitos de matriz no

padrão, podemos escrever:

I _T
,, 'P,St¿ 'ß,St,l

^.,=- C,,u xIZAF)-,,

em Çuê lp é a intensidade med¡da no pico. Combinando as equações:

(Eq.10)

C ,r.r.* (Eq.11)

O limite de detecçäo expressa a menor valor para a abundância de um elemento para que

este possa ser estatisticamente considerado pÍesente na amostra. Na prática é interessante

estimar a quant¡dade elemental mín¡ma mensurável, ou seja que resulta em uma incerteza

aceitável, por exemplo um erro relativo de 10%. Potts (1996) define um limite de quantificação

com zc = 10.

A Figura 5 ilustra a var¡ação do limite de detecçäo para Pb para alguns Intervalos de

confiança em função do tempo de integração de contagens para o espectrÔmetro E4 para as

condições analít¡cas adotadas no laboratório. Para um nfvel de confiança de 95%, os limìtes de

detecção e de quantificação deste elemento em monazita tfpica sâo da ordem 80 e 400 ppm'

respectivamente. No caso de Th e U, os limltes de detecçäo alcançados são da ordem de 90 ppm.

ANÁLISE, TRATAMENTO E APRESENTAçÃO DE DADOS

uma boa análise para datação é antes de tudo uma boa análise de química mineral e o

procedimento analft¡co para datação de monazita deve contemplar uma análise pontual mais

completa possível. Análises completas, além de fornecerem subsfdios para ¡dentificar e/ou avaliar

processos petrogenéticos associados a eventuais Variações de idades e alguns paråmetros

intensivos de cr¡stal¡zaçäo, permitem controlar os resultados analfticos. Boas análises completas
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resultam em totais adequados e, mais importante, em proporções cat¡ônicas compatíveis com as

fórmulas estrutura¡s. No caso de m¡nerais portadores de REE, a exeção de casos especiais, os

padrões normalizados destes elementos devem também ser coerentes.

A precisão e acurácia das ¡dades obtidas estabelecem limites para as interpretações

petrogenéticas e/ou geotectônicas e os procedimentos para a sua avaliação devem ser bem

estabelecidos. Estes tópicos serão discut¡dos com algum detalhe a seguir considerando-se os

diferentes modelos para a obtenção de idades qulmicas.

Modelos de ¡dades químicas

ldades químicas podem ser calculadas através de modelos pontuais e ¡socrônicos, os

qua¡s são revisados a seguir. Os modelos são apresentados por facilidade em ordem de

complexidade e os elementos determinantes de idade são expressos em % em peso mas, na

prática, a utilização de proporções atômicas é mais lógica no caso dos modelos isocrônicos.

Se Pbe é um valor conhecido, ins¡gnifìcante ou ainda nulo, a idade f pontual pode ser

calculada a partir das quantidades medidas e corrigidas de Th, U e Pbr por iteração simples da

equação (4), como aplicado originalmente por Montel et al. (1996). Os termos exponenciais desta

equação podem ser expandidos para séries de potências, segundo a formulação de Taylor-

Maclaurin:

. -22,500x(Pbr - Pbo)
'"" - Th +rr4xu

(8q.12)

Um primeiro valor para f pode ser obtido pela expansäo de primeiro grau, na forma:

(Eq.13)

Este valor permite obter uma primeira aproximação para Pbr com a equação (4) e iniciar o

processo iterativo, até a convergência desejada. O programa Age_Cor calcula as idades pontuais

on-line, após efetuar as correções para as interferências espectrais, seguindo este procedimento.
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Um conjunto de N pontos isócronos, define uma populaçäo de idades. Quando a

distribu¡ção das idades se aproxima de uma d¡stribuiçäo normal, o que geralmente ocorre para

uma grande amostra (N > 30), a idade média da população pode ser calculada pela média

ponderada pelo inverso da variança dos valores ¡ndividuais determinados.

Se a quant¡dade Pbo é constante, a equação (4) corresponde a equaçäo de um plano no

espaço de coordenadas Th-U-Pb1, que pode ser escrita na forma:

xxTh+ yxU - Pb, + Pbo =0

em quel

* = x'' * ("*p("' lrot) - t)

e

y = K" ,("*p("8 ht)-r)+ Kus * þ*p("'¿, )- t)

t,o-* =fi;,tn(t +t.t tssoz"x)

Um conjunto de determinaçöes (Th, U, PbT) representativas de pontos isócronos e com

dispersão apropriada define este plano, cujos coeficientes (x, y, Pbo) podem ser calculados com

métodos clássicos de ajuste, conforme proposto originalmente por Rhede et al. (1996). Os

coeficientes x e y perm¡tem calcular idades Th-Pb e U-Pb independentes. Para o caso Th-Pb :

(Eq. la)

(Eq.15)

em que o fator que 1.115567 transforma o Th expresso em peso para proporção atômica- O

desenvolvimento do coeficiente y permite determinar a idade U-Pb.

As quantidades medidas de U podem ser convenientemente transformadas em

quantidades equivalentes de Th (Th"o), ou seja, a quantidade de Th que gera a mesma quantidade

de Pb radioativo que a originada pelo U medido em um certo intervalo de tempo. Definindo-se a

quantidade Th* = Th.""" + Thuq, podemos eliminar o termo U e converter a equação (x) em uma

equação de reta em coordenadas Th* e Pbr

aTh" - Pbr. + Pbo =0 (8q.16)
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Esta formulação, expressa or¡ginalmente em % em peso de óxidos, é a base do método

CHIME, desenvolvido por Suzuki and Adachi (1991). Equalizando os termos a d¡reita da equação

(4), podemos escrever:

(Eq.17)

e calcular Th. para um valor específ¡co de I para quaisquer conjuntos de medidas (Th, U e Pbr).

Analogamente, pode-se definir e calcular U* = U,"u" + Uuq guando as quantidades medidas de U

forem as mais relevantes, caso típico de uraninita, zircão e xenotima.

O coeficiente angular a da reta ajustada e definida por pontos isócronos (Th*, Pb¡) permite

calcular a idade t, de acordo com a equação (x, substituindo a quant¡dade x por a), enquanto o

seu intercepto no eixo Th* corresponde a uma estimativa de Pbo, naturalmente válida quando esta

quantidade 1o1 constante. Nas situações em que a dispersão de dados não permite obter prec¡são

adequada para o coefic¡ente a, a isócrona é por vezes, forçada para a origem (Th., Pbr)o = (0 t

2c,0 t 2ol, e.g. Cocherie et al. (1998), procedimento que introduz um certo viés na ¡ncerteza do

coeficiente angular (cf. Ludwig, 2003).

Um modelo alternativo de diagrama isocrônico foi desenvolvido por Cocherie e Albarede

(2001). Assumindo Pbo = 0 e dividindo a equaçäo (y) por Pbr, temos:

ThUTX_+vx__l=oPb, " Pb,

equação de uma reta Th/PbT = / (U/PbT), com coef¡ciente angular (y/x) dado por

.. t .. (r" * þ*p("'2, )- r)+ (r" * (.*p("'2, )- r)]
)'trt--

(Eq.18)

(Eq. 19)

Os interceptos nos eixos Th/Pbr e U/Pbr resultam respectivamente em idades Th-Pb e U-

Pb independentes. A idade Th-Pb é obtida pela equação:



t,,-,u=];*t,(,.*n¿r 
1
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(Eq. 20)

em que (Th/Pbr)o é o ¡ntercepto no eixo Th/Ph. A idade fu-po é obtida com o termo y.

Quando o ajuste da reta é adequado e as idades Th-Pb e U-Pb são concordantes, pode-se

calcular uma idade provável bem mais precisa que a dos métodos isocrônicos convencionais, a

part¡r da média ponderada das razões Th/Pb e U/Pb e das envoltórias de erros def¡n¡das, por

exemplo, pelo programa lsoplot.

Os resultados obtidos através do método pontual e do modelo (Th/Pb) = / (U/Pb) têm

significado quando Pbo = 0, o que parece ser a regra geral para monazita e xenotima naturais. As

desvantagens dos modelos isocrÕnicos são a premissa assumida a pr¡or¡ de que o conjunto de

determinaçöes anallticas ajustado representa pontos isócronos e a necessidade de dispersão de

Th e/ou U (ou Th/Pb e U/Pb) suf¡ciente para que um ajuste significat¡vo de planos ou retas. Por

outro lado, como as idades dependem apenas da inclinação dos planos e/ou retas, se algum erro

sistemático ou uma comb¡nação destes erros resultar em adição ou subtração de quant¡dades

constantes em Th, U e/ou Pbr, eles näo influenciam as idades.

Uma planilha Excel, Age-Mona, foi desenvolvida em colaboraçáo de Guilherme A. R.

Gualda para calcular as idades e/ou gerar os paråmetros necessários para os cálculos de idades

segundo estes modelos. ldades pontuais e respectivas incertezas (cf. ¡tem seguinte) säo

calculadas através de modelamento de Monte Carlo ou por iteração da equação (4). Uma

modificação oportuna em relaçáo aos procedimentos para cálculos isocrônicos é a transformação

das quantidades envolvidas e incertezas em frações atômicas, o que permite chamar e inserir

dados automaticamente no programa lsoplot (Ludwig, 2003) e obter diretamente idades Th.-

Pb/U"-Pb, médias ponderadas e os ¡nterceptos para os cálculos propostos por Rhede et al. (1996)

e Cocherie e Albarede (2000). O programa lsoplot é muito versátil, emprega métodos robustos de

cálculo e se converteu em uma referência em geocronologia.
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Avaliação dos resultados: precisão e acurácia

Erros, alguns quantificáveis outros não, podem ser introduz¡dos em diversas etapas de um

trabalho, que incluem desde a questão de representatividade, até a preparação da amostra e a

anál¡se e tratamento final dos resultados. Excluindo-se estes primeiros e os erros relacionados à

operação inadequada do equipamento, o eÍro final de uma determinação com EpMA inclui

contribuições de erros aleatórios, associados ao processo de geração e raios x e de integração de

pulsos, que afetam a precisão (ié. a reprodutibilidade dos resultados) e de erros sistemáticos, que

dependem de fatores analíticos e instrumentais e afetam a acurácia dos resultados (o quanto o

valor obtido se aprox¡ma do valor real). Erros aleató[ios podem ser minimizados, mas não

eliminados e, por vezes, säo considerados como representativos dos erros totais, admitindo-se

que os sistemáticos foram minimizados. scherrer et al. (2000), pyle et at (200s) e Lisow¡ec (2006)

examinam em detalhe os principais fatores que afetam a acurácia e a precisão do método.

A propagaçäo dos erros associados às diversas etapas analíticas, até a obtenção da idade

final, pode ser feita com auxílio da formulação clássica de Bevington (1969) para a propagação de

incertezas de variáveis primárias X1,X2,...X¡ para a variável secundária y descrita por uma função y

= /(xr,xz...xn):

(Eq.21)

em que o2 e S representam a variança e a covariança, respectivamente. Quando as

variáveis primárias sáo independentes, com erros näo correlacionados, S = 0.

O s¡stema de Voyager se util¡za da estatística de Poisson para avaliar as incertezas

associadas às determinação analíticas, que correspondem numericamente às incelezas

propagadas para as razões-k (razáo entre intensidades cps/nA medidas para amostra e padräo),

resultando em desv¡o padrão e erro relativo dados por:

/ \2

", ='llLl" a\ôr, ) ""t.ä(#,1)",..,

6,
k"r=o-E*rI (Eq.22)
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' Na prática, como este procedimento cons¡dera apenas a estatística de contagem de

pulsos, as incertezas reais säo subestimadas, sendo em geral 2 vezes superiores, e em qualquer

determ¡nação analítica os fatores sistemáticos devem necessariamente ser considerados (cf.

Goldstein et al. 1992). Lisowiec (2006) mostra, por exemplos, que as incertezas assumidas em

algumas publicaçöes são inferiores às reais, com implicaçöes óbvias para as interpretaçöes

apresentadas.

Na ausência de padrões especlficos que permitam afer¡r mais precisamente a acurácia das

determinações de monazita no laboratór¡o, atribui-se aos erros sistemáticos (es) um valor algo

arbitrário de 2ol0, que considera os erros estimados para as correções de efeitos de matriz, entre 1

e 2 % (e.9. Reed 1996) e testes efetuados com padróes convencionais no laboratório. Assim, o

erro relativo nas determinações de Th, U e Pbr é calculado para uma nlvel de confiança de 95 %

na forma:

t, =.[ti + 
"'"

(Eq.23)

Naturalmente, para compos¡çöes comuns, as maiores contr¡bu¡ções para o erro final serão

da estatíst¡ca de contagens para U e Pbr e dos erros s¡stemáticos para Th.

As intensidades medidas de U e Pb1 ¡ncorporam uma parcela devida às interferências de

Th e de Th e Y, respectivamente, de forma que as incertezas devidas à estatística de contagens

são ma¡ores que as calculadas. Adic¡onalmente, as correções de interferèncias introduzem

incertezas adicionais. Pyle et al. (2005) apresentam formulaçäo extensa para avaliar incertezas de

¡ntensidades sujeitas a interferências e mostram que o seu efeito no caso de composiçöes

normais de monazita é de menor importåncia. O programa Age_Cor calcula os erros relativos das

intensidades corrigidas por propagação de erros na equaçåo (y), através da aprox¡mação:

r

(,,,, , (t\A),,.,.o*,*"Q6¡,,"",.,"-,)l *Qçn¡,""".**.*,n)'*("(rtut,,",.",, ,,,^)'*"(c1't¡,"^,)lþ
elt t;t,.",.u,,n 1=

(Eq.24)



adequada quando se tem

(z,lF),0.,.r,,,_a,_,.__=-__ _ cle
L', u,.nn x \ZA F ), u,.*.n

Em seguida, o programa avalia as incertezas para as idades pontuais calculadas através

de modelamento de Monte Carlo e de propagaçäo numérica a partir das incertezas estimadas

para Th, U e Pb1. No primeiro caso, é obtida uma distribuição normal de idades a part¡r de valores

aleatórios para Th, u e Pbr lim¡tados pelo intervalo das incertezas, a qual define a média da

população e a ¡ncerteza associada. No segundo, aplica-se a fórmula de Bevington (1969) para a

expansão de Taylor-Maclaurin de segundo grau da equaçâo da idade, que pode ser escrita na

forma:

ext2 +bxt + c =O (Eq. 25)

em que:

o = !*l("'^*l x K,h xTh+("" 2,,)' x K''' xu +("').u)' * Ku' *Uf

b="'l* x K'h xTh+zt, x, x KUE xu+2152, x Ku5 x(I

c=Pbo-Pbr

Esta expansão resulta em excelente aprox¡mação para a idade quando as quantidades (If)

são inferiores a 0.3. Assume-se que as incertezas em Th, U e Pbr näo sáo correlacionadas e,

portanto, as covarianças envolvidas são nulas. As incertezas obtidas com este método são

comparáveis as avaliadas através de Monte Carlo para a maioria das situaçöes analisadas.

A análise das equações de erros mostra que as incertezas propagadas para as idades

dependem essencialmente das incertezas associadas às determinações de Pb¡, as quais

aumentam rapidamente com a diminuição da sua quantidade na amostra. Admit¡ndo-se que Pbo 
=

0, os valores medidos de Pb1 dependem apenas das abundâncias de Th e U e do tempo decorrido

e, assim, simulações obtidas a partir de concentrações destes elementos e idades variáveis com

apoio das equações de propagaçäo de erros permitem prever os erros esperados nos cálculos de

idades individuais em função de Th* e do tempo decorr¡do e avaliar de forma quant¡tativa os
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limites naturais de aplicabilidade do método, como ilustrado na F¡gura 6. A título de exemplo o

diagrama mostra que os erros relativos, esperados para um grau de confiança de 95 %, para

monazita com Th* = 8 % em peso (portanto relativamente rica em ThOz e/ou UO) são da ordem

de 25, 5.5, 3.5 e 2.0 % para intervalos de tempo de 0.1, 0.5, 1.0 e 2.0 Ga, respectivamente, ou

seja, os resultados esperados para as idades pontuais serão 100 t 25, 500 t 28, 1000 I 35 e

2.000 t 40 Ma. Como esperado, o diagrama mostra claramente que a aplicabilidade do método se

extende para amostras cada vez mais jovens a medida que os valores Th* aumentam.

O erro padrão propagado para a média populacional (oMr) é dado, de acordo com a

formulaçáo de Bevington (1969), fazendo S = 0, pela equação:

.toilo= , ,
\''
ãoi

(Eq. 26)

Em que oi é o erro padrão de cada determinação pontual. Assim, este diagrama também

pode ser utilizado para uma avaliação prévia do número mfnimo necessário de determinações

analíticas para se alcançar um erro padráo da média desejável em uma população relativamente

homogênea em termos de Th*.

O procedimento adotado no laboratório é mais prudente em relaçáo à avaliação de erros

propagados quando compafado a outros divulgados em literatura (e.9. Pyle et al. 2005, cocherie e

Albarede 2001), que possivelmente subestimam os erros rea¡s (cf. discussão em Lisowiec 2006).

Em geral, os erros avaliados com a sistemática utilizada para méd¡as populaciona¡s são duas

vezes superiores aos obtidos por este último autor.

A acurácia dos procedimentos de datação de monazita do laboratório foi aferida e é

monitorada periodicamente analisando-se amostras de referência interna do laboratório com

idades determinadas através de métodos isotópicos. Os cristais tipicamente ut¡l¡zados são

provenientes de granitos com idades entre 280 e 620 Ma e de metapelitos de médio a alto grau

com ídades entre 625 e 780 Ma, rochas com estruturas e texturas muito homogêneas. Análìses

completas representat¡vas de monazita para alguns destes padrões são apresentadas na Tabela

2. Na Figura 7 são comparados os resultados obtidos através de dataçöes isotópicas e químicas.
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Em todos os casos, as diferenças se s¡tuam dentro das margens de erro calcuradas, o que

garante excelente confiabilidade para os resultados obtidos.

Apesar da consistência dos resultados, padrões reconhecidos de monazita com

compos¡ções e idades bem determinadas são necessários, náo somente para comparar os

diversos procedimentos analíticos e de tratamento de dados existentes, mas principalmente para

defìnir melhor a acurácia dos resultados obtidos com EPMA. Neste sentido, resultados com erros

muito baixos devem ainda ser interpretados com a merecida cautela.

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS DE AMOSTRAGEM E ANÁLISE

As preparações comuns para análises objetivando a datação química são seçôes delgadas

polidas convencionais e montagens de concentrados. No laboratório trabalha-se normalmente

com seções delgadas, que permitem identificar o contexto textural e/ou micro-estrutural dos

clistais analisados. Neste procedimento, a amostragem é mais reduzida e ocasional quando

comparado com montagens de grãos. Normalmente duas ou três seções delgadas de cada

amostra são preparadas para análise de monazita, para as quais as coordenadas dos crista¡s

identificados (ou suspeitos) são registradas através da platina Digimax. As corridas para datação

de minerais portadores de Th e/ou u são efetuadas no laboratório em perfodos semanais

inteiramente dedicados ao procedimento.

Microscopia de luz transmitida, refletida e de eletrons retro-espalhados

As paragêneses minerais e as propriedades ópt¡cas (e.g. Chang et al. 1998) permitem,

após alguma experiência, identificar monazita e contrastá-la de z¡rcäo e/ou xenotima na maioria

dos casos com microscopia de luz transm¡tida ou refletida. Monazita tip¡camente absorve luz
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amarelo-alaranjada, apresenta clivagens e extinção inclinada em cortes prismáticos distintos de

(100), não evidencia zonal¡dades de qualquer tipo, nem s¡nais de metamictização e gera halos

pleocróicos bem mais intensos que z¡cáo ou mesmo xenotima. Sob luz refletida, não mostra

estruturas zonais e birreflectåncia interna, típicas da ma¡oria dos cristais de zircão. Casos

duvidosos, em geral cristais mais dim¡nutos, são facilmente resolvidos com EDS e/ou imagens

BSE em poucos segundos. Adicionalmente, a análise para datação de cristais muito pequenos, <

ca. 40 pm, que aparecem geralmente como inclusões em outros minerais em seções delgadas, é

em geral evitada devido a sua maior susceptibilidade a problemas de preparação e analíticos

associados à proximidade de zonas l¡mftrofes entre minerais,

lmagens BSE em modo composicional são extremamente úteis para identificar domín¡os

composicionais contrastados, näo detectados ao microscópio comum ou em imagens cL.

Composições típicas apresentam números atômicos médios (Z) entre 38 e 42, bem superiores a

maioria dos acessórios comuns (zircão, xenotima, etc.). Um tZ ¿e O.A-O.I causa variação de ca.

1 % no coeficiente de retroespalhamento (e.g. Reed 1996), facilmente detectável em imagens de

boa qualidade, mas imagens equalizadas de alta resoluçáo permitem constrastar domínios com

M ainda menofes. Monazita pode conter, além de Pb, quantidades menoÍes ou em traços de S,

Sr, Mn, Fe, Al, bem como algum F e (OH) (e.g. Chang et al. 1998)' mas as variações

composic¡ona¡s típicas podem ser adequadamente descritas pelos vetores brabantÍtico,

tca(Th,U)ltREEl-z e huttonítico, tsi(Th,U)](REE)P1.1 e pela substitu¡ção simples Y[RRE]-1 (e g.

Förster 1998). As primeiras resultam em aumento de 7 , algo mais acentuado no caso do vetor

huttonítico, mas se há substituição paralela de REE por Y este efeito pode ser compensado em

maior ou menor grau.

Estudos mais recentes mostram que a abertura do sistema químico e/ou isotópico em

monazlta e geraçäo de cristais poligenéticos, com distintos domínios de ¡dades, está associada

preferencialmente a processos que envolvem mecanismos de dissoluçäo e reprecipitação e/ou

neoformaçåo e desenvolvimento de sobrecrescimentos e não a difusão s¡gnlficativa de Pb em

estado sól¡do (e.g. seydoux-Guillaume et al. 2002, Gardés et al. 20o7), portanto, variaçöes

qufmicas mais ou menos significativas associadas a estes processos devem ser esperadas.
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Assim, domlnios náo-isócronos em cristais de monazita em ge[al mostram algum contraste em

imagens BSE de alta resolução, tornando-as guias excepcionais para orientar as análises

pontuais,

Calibração elemental, avaliação e análises

Após testes prel¡minares para a presença de S (e K, se necessár¡o) e estabilidade sob as

cond¡ções instrumentais preferidas, é feita a sintonização espectral, verifìcação das condiçöes do

SCA e a calibração dos elementos nos padrões (cf. Tabela 1), sob as mesmas condiçöes

instrumentais. Entre 5 e l0leituras com tempos reduzidos de contagem são integradas. A aferiçäo

do sef-up instrumental e da cal¡bração em cada corrida é feita analisando-se monazita (5-15

medidas) de uma ou duas amostras de referência. A monazita do monzogranito E-00134, com ca.

590 Ma, é em geral preferida porque apresenta var¡ações marcadas nas abundâncias de Th, U e

Y. A qualidade dos resultados é avaliada quanto ao fechamento analítico, idealmente entre g9 -

101 % e a adequação das proporções catiônicas: Si + P e soma dos demais cations entre 3.96 e

4.04 parc 16 O, considerando-se erros relativos de 1 %. Quando estes requisitos são satisfeitos e

a diferença da idade média calculada para a amostra de referência e a idade ¡sotópica é ínferior â

ca. 2-3 o/o, o procedimento prossegue, iniciando-se a análise das amostras desejadas. Quando

amostras relacionadas säo analisadas em corridas distintas, são refeitas leituras das amostras

previamente analisadas para comparaçäo e validação das idades relativas. Normalmente säo

estas as etapas mais trabalhosas em todo o procedimento de datação.

lmageamento BSE é feito sistematicamente e, junto com informações petrográficas,

utilizado para seleção de gräos para as análises pontuais, que podem ser feitas em modo

assist¡do ou automático. O primeiro é preferido, uma vez que perm¡te monitorar variações nas

cond¡ções analíticas e os resultados em tempo real; adicionalmente, idades pontuais calculadas

ponto a ponto com o programa Age_Cor permitem ao operador mudar a estratégia analítica

planejada inicialmente a medida que os dados são produzidos. O EPMA do laboratório não dispöe

de focalização automát¡ca e o modo automático é util¡zado apenas para a obtenção de perfls



52

analíticos de extenção limitada, sobre um único cristal. Em geral são obtidas cerca de 25-35

determinações pan cada população de idade.

O tempo mínimo para uma determ¡nação completa (cf. Tabela 1) é determinado pelo

tempo de integraçáo de contagens de Pbr e U, que é, em princlpio, de 400 s. Considerando o

tempo para reposícionamento de espectômetros, reduçäo de dados e posicionamento do ponto

seguinte, uma análise total pode ser obtida a cada 10 min. Alguns protocolos para datação de

monazita sugeridos em literatura parecem bem mais complexos e consumidores de tempo (e.9.

Jercinovic e Williams 2005). Análises completas com precisão e acurácia significativas podem

perfeitamente ser obtidas em equipamentos automáticos bem calibrados e estáveis com 05

espectrômetros configurados de forma a manter dois dedicados para a mensuraçäo de U e Pb

respectivamente e um terceiro para Th e P (e S, se necessár¡o). Nestes casos, não parece haver

ganho significat¡vo em precisäo ou acurác¡a quando se efetuam corr¡das distintas, inicialmente

para determinar a composição química e após para mensurar especificamente oS elementos

determinantes de idade, como sugerido por Pyle et al. (2005).

Mapas compos¡cionais

Mapas ¡lustrando variações de idade em cristais de monazita, a partif do mapeamento

wDS quantitatito de Th, u, Pb e Y, e conversão das intensldades elementais em idades pxel a

pixel loram obtidos p¡oneiramente por Will¡ams et al. (1999). As idades médias dos domínios

podem ser obtidas estatisticamente através da análise da distribuição dos valores de cada pixel.

Este procedimento é muito útil para ilustrar visualmente os padrões de distribuiçäo de domfnios de

idades em cristais com var¡açöes significativas de idades.

Mapeamentos quantitativos WDS são ainda pouco explorados no laboratório devido a

dificuldades inerentes ao sistema Voyager. Mapeamentos qualitativos ou semi-quantitativos, dot

mapping, obtidos por varredura do feixe eletrônico, integrando informações dos espectrômetros

WDS e EDS, são utilizados para ilustrar algum aspecto específ¡co, como destacado na seçäo

seguinte, Entretanto, devido a defocagem em relação ao Cfrculo de Rowland e consequente perda

de intensidade do sinal, estas imagens såo adequadas apenas quando a magnificação da coluna
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eletrÔnica é alta (ca. > 500), ou seja, para cristais ou zonas cristalinas com dimensöes inferiores a

ca. 0,3 mm.

Os procedimentos para datação de monazita sugeridos recentemente por Jercinovic e

Williams (2005) são trabalhosos e incluem diversas etapas, que envolvem mapeamentos

sucessivos para seleçâo de grãos, geração de mapas de idades e troca de metalização (C por Au)

das amostras, seguidas por análises pontuais específìcas. São muito adequados e informativos

mas, altelnativamente, um bom trabalho de petrografia acompanhado por imagens BSE de alta

resolução e análises quantitativas em pontos selecionados criteriosamente resultam, ao nosso

ver, em informações qualitativas e quant¡tativas equivalentes.

ESTUDO DE CASOS

Nesta seção são apresentados três exemplos que ilustram algumas das características e o

potencial do método qulmico de datação em monazita. O prime¡ro exemplo, compara idades e

erros calculados para um mesmo conjunto de dados analíticos através dos métodos isocrônicos e

pontuais, o segundo ilustra o potencial das imagens BSE para a identificaçäo de domínios

composicionais e do método para identificar populações distintas com idades relativamente

próximas em monazita poligenética. O último caso ilustra a relevånc¡a dos dados pontua¡s com

EPMA para identificar e decifrar casos em que cristais poligenéticos eiou frações de cristais de

monazita apresentam comportamento isotópico tipicamente discordante.

Na figura 8, apresentam-se resultados e representações, de acordo com os principais

métodos discutidos, para monazita de um monzogranito leucocrát¡co (Amostra APAB-956),

¡nequigranular, com estrutura maciça da região de Morungaba, Säo Paulo, SE do Brasil. A

monazita ocorre como cristais idiomórficos (0.2 - 0.8 mm) associados com biotita, ilmenita, zircão

e alguma apatita, de forma instersticial ao minerais félsicos. Foram obtidas 31 análises pontua¡s

completas para dois cristais com fino zonamento recorrente, marcado por variações sign¡ficat¡vas

nos teores de Th (3.4 - 10.5 o/o em peso), U (0.137 - 0.582 %) e também Y (0.5 - 2.2 o/o). Quatro
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anál¡ses foram rejeitadas, por apresentarem excesso de Si + P e idades significativamente mais

jovens (540-550 Ma).

As idades obtidas são ¡dênt¡cas, considerando-se os erros (Tabela 3). A ¡dade U-Pb

calculada segundo Rhede et al. (1996) apresenta erros bem maiores (50 Ma) dev¡do aos erros

analíticos ma¡s elevados nas determinaÇÕes de U, quando comparados aos erros associados ao

Th, e às características da dispersäo dos pontos analíticos, mas a méd¡a ponderada das idades

Th-Pb e U-Pb é igual à idade obtida pelo método CHIME. A grande diferença entre os resultados

obtidos para os cálculos isocrônicos e de médias ponderadas está justamente nos erros

associados, que diminuem de ca. 16-22 Ma no primeiro caso para um erro padrão da média (SE)

de 6-8 Ma no segundo caso, que resulta similar å méd¡a calculada pelo método Tukey's Biweight,

e para 8-12 Ma, considerando-se a med¡ana de uma distribuição gaussiana. Os erros obtidos

forçando as isócronas 2D para zerc são pouco menores neste exemplo, mas resultam em valores

pouco ma¡s pobres para o MSWD. O desvio padrão (SD), uma med¡da da dispersäo das idades

¡ndividuais obtidas em relação a méd¡a simples da populaçåo, é 28 Ma.

Considerando-se que determ¡nações analíticas com EPMA apresentam excelente

reprodutibilidade em condiçöes bem controladas, a idade méd¡a ponderada e o erro padräo da

média assoc¡ado podem ser selecionados como os valores mais prováveis para a população

quando acompanhados por uma avaliação adequada da acurácia das determinações As médias

ponderadas pelo inverso da variança e dos erros padrões assoc¡ados covergem e diminuem,

respectivamente, de forma rápida com o número de determinações e, quando as determinações

individuais sáo de boa qualidade e os erros assoc¡ados não säo muito elevados (< ca. 60 Ma), não

há ganho expressivo em se obter um número de determinações muito superior a 25-35 (Figura 9).

Nos casos em que características da amostra requerem condiçöes analíticas mais brandas

(correntes e/ou tempos de integração de contagens inferiores aos adotados em rotina) e/ou os

teores de Pb¡ sejam baixos, ca. 500-1000 ppm, um número bem superior de determinações

pontuais será necessário para minimizar os erros da média populacional.

O segundo exemplo mostra parcialmente os resultados obtidos para um sillimanita-

granada-biotita-gnaisse (Amostra Em-0048) neoproterozóico do Complexo Piracaia, coletado na

região em que este complexo está em contato tectôn¡co com o Terreno Embu, na regiäo Leste do
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Estado de são Pauro, sE do Brasir. Estes gnaisses foram submetidos à deformação por

c¡zalhamento em condições do fácies xistos-verdes, com abundante neoformação de muscovita e

biotita' Foram analisados cristais xenomórficos relativamente bem desenvolvidos, por vezes

rompidos e deformados, de monaz¡ta (Vlach submetido).

A imagem BSE para um destes cristais (Figura 10) mostra uma zona central com

zonamento predominantemente setor¡al, com tonalidades cinzas variadas parcialmente envolvida

por uma borda externa irregular, com tonal¡dades variáve¡s, mas pouco mais escuras. Os valores

Z obtidos através das médias obtidas para três análises quantitativas naszonas 21, interna, ez2,

externa, bem constrastadas na imagem não equalizada, sáo 41.2 e 40.7, respectivamente (ÀZ =

0 5).

As idades pontuais das zonas centrais do cristal variam entre ca. 610 e 650 Ma, enquanto

nas zonas marginais situam-se entre ca. 570 e 610 Ma, sugerindo a existência de duas

populações, uma interpretaçäo apoiada pelas micro-estruturas de zonamento observadas e pelo

contexto geológico. observa-se, entretanto, superposição signifìcativa dentro das margens dos

erros individuais, em geral entre 40 e 60 Ma. situações como esta, que envolvem a identificação e

deconvolução de componentes de uma população heterogênea, foram tratadas através de

modelos de mistura por Sambridge and Compston (1994). Uma versão simplificada, válida para

distribuições normais, do algorltmo desenvolvido por estes autores foi inserida na versäo 3.00 do

programa lsoplot (Ludwig 2003). A aplicação deste modelo para a amostra permite identificar duas

populações estat¡sticamente s¡gnificativas, uma com idade provável de 627 r 14 Ma outra com

588 t 18 Ma., com um mlsfiT relativo muito adequado, próximo a unidade.

Estes resultados säo concordantes com a evolução neoproterozó¡ca da região (Vlach, em

preparação) e demonstram que, em s¡tuações favoráveis, o método químico de datação de

monazita perm¡te constrastar populações com diferenças de idade tão ba¡xas quanto ca. 30 Ma.

Merece ser destacado que, ¡ndependentemente de diferenças menores nos valores absolutos

obtidos relacionados a alguma inacurácia nas determinações, o intervalo de tempo registrado

entre processos associados ao metamofismo progressivo e ao retro-metamorf ismo super¡mposto

tem significado geológico real e relevante.
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A amostra que ilustra o último exemplo é um biotita-granada gnaisse (Amostra CE-í18),

em parte migmatftico, do Maciço São José do Campestre, um núcleo arqueano da Província

Borborema, no Estado do Ceará, região Nordeste do Brasil. Os resultados aqui apresentados

foram retrabalhados a partir de dados originais paresentados parcialmente por Vlach e Dantas

(2001). Resultados isotóp¡cos U/Pb convenc¡onais (TIMS) prévios revelaram duas populações

principais de cristais (Figura 1 1): uma homogênea, constituída de cristais menores' mais

idiomórficos e límpidos, concordantes ou com leve discordância reversa, com ca 570-580 Ma 
'

outra formada por cr¡stais maiores, mais xenomórficos e menos lfmpidos, que resultaram em

marcadâ discordåncia, apontando para um intercepto superior em ca. 3.0 Ga (Dantas et al. 1999).

Mapas composicionais (dof-maps) WDS obt¡dos para um cristal tfpico da segunda geração

evldenciam zonamento mais ou menos normal de Pb e complexo de Th, Y e U, fortemente

sugestivo de que o cristal original foi infiltrado por soluções que substituiram certas zonas da

monazita original, talvez mais frag¡lizadas por processos de metam¡ctizAção, por uma variedade

maisrlcaemY(HREE)eUepobreemThePbl.omapadeumostra,adicionalmente,aforte

influência da interferêncla de K Kc[ onde aparece feldspato potássico.

As idades obtidas para estes domlnios, calculadas pelas médias ponderadas, säo ca.2.99

t 0.Oj Ga e 580 + 25 Ma respectivamente, compatíveis com a interpretação que os resultados

isotópicos discordantes são devidos a mistura de distintas fraçðes destas duas populaçóes,

química e isotopicamente distintas. Este é um exemplo limite, em que o grau de discordância é

muito elevado. T¡picamente, a evoluçäo dos terrenos metamórficos e do magmatismo associado

em ambientes da crosta continental traz situações em que as diferenças de idades das

populações presentes podem ser bem pequenas, ca. < 100 Ma, como no caso do exemplo

anterior apresentado. Nestas situações, dados isotópicos para monazita pol¡genética podem

parecer concordantes ou apenas levemente discordantes e idades de mistura podem ser tomadas

erroneamente como idades reais de cristalizaçäo da monaz¡ta.

Este exemplo serve também para analisar a variação de erros em função da composição e

da idade da amostra. AS quantidades medidas de Th, U e Pbr nas zonas jovens e antigas do

cristal variam entre 7,000-25,000, 1,500-7,OOO e 5oO-900 a 14,000-35,000, 700-1,900 e 2'300-

5,800 ppm, respectivamente. Estes valores resultam em erros elevados (90-150 Ma) para as
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¡dades pontuais da população jovem e, portanto, um erro padrão mais alto para a média

ponderada, s¡m¡lar ao do desvio padrão da população (24 Ma, cf . Figura 11). Nestes casos, para

se minimizar o erro padrão da média, uma quantidade bem maior de determinações pontuais deve

ser efetuada. Simulações s¡mples mostram que triplicando-se o seu número os erros resultantes

serão reduz¡dos em ca. 400/o e serão da ordem de .15 Ma. por sua vez, os erros das

determinações índividuais da população antiga, com teores bem mais elevados em pb¡, são muito

inferiores e o erro padrão propagado para a méd¡a populacional é de apenas 11 Ma, mas a

dispersão relativa dos dados é bem maior, com um desvio padrão da média próximo a 60 Ma.

NOTAS CONCLUSIVAS

Os procedimentos e os princ¡pa¡s problemas do método de datação qulmica de monazita

com microssonda eletrônica, enfat¡zando aspectos relacionados às determinações quantitativas,

estratégias para correções de interferências espectrais e ao tratamento dos dados analft¡cos säo

analisados e discutidos.

O melhor protocolo analftico para um EPMA especffico é o mais s¡mples capaz de gerar

resultados com precisão e acurácia compatíve¡s com as limitaçÕes inerentes ao método. A

interpolação linear para a quantificação do background da linha Pb Mc¿ é perfeitamente factível

desde que as correções para a ¡nterferência das linhas Th M8,1,2 sejam adequadamente

consideradas e corr¡gidas e não parece, em princfpio, haver necessidade de procedimentos mais

sofisticados. A reprodutibilidade das determinações com EPMA é excelente, entretanto, a falta de

padrões composicionais e de idade especfficos impede a aferição adequada dos resultados e a

comparaçäo dos diferentes protocolos apresentados em literatura. As idades Th-U-Pbr obtidas no

laboratór¡o do lnstituto de Geociênc¡as para monazita com variações signif¡cativas nas

abundâncias de Th, U e Y são perfeitamente comparáveis com idades isotópicas independentes

considerando-se os intervalos de erros. Os erros associados às determinaçöes pontuais e os

limites de apticabilidade do método podem ser adequadamente previstos conhecendo-se as
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quantidades de Th, U e a idade. Modelagens simples de Monte Carlo reafirmam que os erros

apresentados para idades médias ponderadas de populações isócronas são, em geral,

subestimados quando se assume que os erros instrumentais são insign¡ficantes em relação aos

estatisticos e idades reportadas com erros inferiores a ca. < 1-2 % devem ser analisadas ainda

com alguma cautela.

O cálculo de idades médias de uma populaÇåo isocrôn¡ca a partir das determinaçöes

individuais, considerando-se Pb¡ = 6, 6 o procedimento de aplicação mais simples, direta e ampla,

uma vez que a obtençáo de ¡sócronas químicas de boa qualidade requer uma boa dispersão dos

valores de Th e/ou U. Por outro lado, os métodos isocrônicos podem ser muito úteis nos casos em

que quantidades significativas, mas constantes, de Pbo sejam detectadas, quando algum tipo de

erro sistemático adiciona ou subtra¡ quantidades constantes em Th, U e Pb ou ainda como

controle geral dos procedimentos e resultados. Quando a reprodutib¡lidade das determinações

pontuais é adequada e os erros propagados para as idades näo são muito elevados (ca' < 60 Ma)'

um número próximo a ca.25-35 detefminações para cada populaçáo de idade é suficiente, uma

vez que o ganho final, em termos de erros padrões (SE) da média populacional, näo será

significativo para um número de análises muito mais elevado.

As aplicações mais relevantes do método são as que envolvem situações geológicas que

favorecem a formação de cristais de monazita de natureza pol¡genética, devido a sua excelente

resolução espacial. Sob condições controladas, os procedimentos implementados permitem

identif¡car com signiflcado estatfstico populações que apresentam diferenças de idade da ordem

de 30 Ma. As informações registradas em imagens BSE, variaçöes composicionais e nas

características petrográficas e mícro-estruturais/texturais permitem em geral contrastar diferentes

domfnios químicos e de ¡dade e são informações complementares essenciais para atribuir ou não

significado geológico para as diferenças calculadas e, em caso positivo, apesar da dificuldade de

aferição da acurácia dos resultados, eles têm significado real em termos relativos. Possíveis

efeitos de fluorescência secundár¡a nas proximidades de zonas limftrofes de monazita com outros

minerais formadores das rochas ou zonas internas com variações composicionais e de idade

muito marcadas em um mesmo cristal devem ser cons¡derados com cautela, uma vez que
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potencialmente dim¡nuem a resoluçäo espacial real da análise e podem resultar em valores

hfbridos ou mesmo espúrios, sem s¡gnif¡cado analítico e geológico.

As quantidades de Pbo, em geral negligfveis em monazita natural, aliadas à ba¡xa taxa de

d¡fusäo do Pb na estrutura do mineral incrementam significativamente a aplicabilidade do método

para a resolução de problemas petrológicos críticos. De fato, a integraçäo de informaçöes micro-

estruturais/texturais, químicas, geotermométricas e geocronológicas representadas pontualmente

ou em seções e mapas para monazita poligenética perm¡te identif¡car e correlacionar processos

mineralógicos e pekológicos em micÍo-escala, determinar alguns parâmetros intensivos de

cristalizaçäo envolvidos e posicioná-los de forma absoluta no tempo geológico, o que representa

um avanço significativo para as geociências.

Os dados analíticos completos referentes aos exemplos d¡scutidos neste trabalho e as

plan¡lhas/programas Age-Cor e Age-Mona ut¡lizados no laboratório podem ser obtidos através de

solicitação ao autor.
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LEGENDA DE FIGURAS

Figura 1. Curvas rp(pz) ilustrando a distr¡buição de raios-X gerados (Ge) e emitidos (Em) com a

profundidade para energias do feixe eletrônico incidente de 15 e 25 kev para as linhas espectrais

analisadas de elementos críticos para datação em monazita típica, com Th = 6.0, U = 0.50, La =

14.O,Ce=27,0,Nd=10.0,Y=0.50,Pb=0.50,P=13.5eO=28.0(%empeso),p=59/cm3.A
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diferença entre as áreas sob as curvas de geraçäo e em¡ssão corresponde aos raios X absorvidos

pela amostra,

Figura 2. Diagrama ilustrando as var¡ações de intensidades das linhas espectrais de Ce, Th, Y, U

e Pb nos espectrômettos 85, E2, 81, E3 e E4, respectivamente, em função do tempo de

subm¡ssão ao feixe eletrônico para as cond¡ções instrumentais indicadas, em monazita de biotita

monzogranito (Amostra APAB-1 2 1 6).

F¡gura 3. Varreduras WDS da região de interesse para U MB para monazita cianìta-granada

granul¡to de varginha (Amostra vGr). As intensidades foram suavizadas pela funçåo

¡ - I'-'* I'*' *I'-'rI'*'. Barras verticais, não desenhadas em escala, indicam as posições de'42

interferências espectrais esperadas em monazita. Barras horizontais indicam posições adequadas

para leitura da rad¡agão de fundo. EspectrÔmetro E3, voltagem de aceleração da coluna: 15 kV,

corrente do feixe eletrôn¡co: 3oo nA, diâmetro: 5 pm, passo: 0.01 mm, tempo de integração: 4s.

Janelas do SCA otimizadas em modo diferencial.

F¡gura 4. Varreduras WDS da região de interesse para Pb Mcr para monazita de biotita

monzogranitos dos plutons Piedade (Amostra PD-562, superior) e Are¡a Branca (Amostra APAB-

1216), intermediário e para o vidro RRE3 (Drake e Weill 1974). lntensidades suavizadas (cf

legenda da Figura 3). Barras verticas, não desenhadas em escala, indicam as posiçöes de

¡nterferências espectrais esperadas em monazita. Barras horizontais indicam posições adequadas

para leitura da radiação de fundo. Espectrômetro E4, voltagem de aceleraçäo da coluna: 15 kV,

corrente do feixe eletrÔnico: 300 nA, diåmetro: 5 pm, passo: 0.01 mm, tempo de integração: 4s

Janelas do SCA otimizadas em modo diferencial.

Figura 5. Variação do limite de detecção do Pb em função do tempo de integração de contagens

de background (Ts) e do coefìciente crltico z" para as condições instrumentais indicadas no

espectrômetro E4.
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Figura 6. Diagrama ilustrando a relação entre os erros padrões, para um nível de confiança de g5

%, propagados para a idades pontua¡s através da propagação numérica em função das

quantidades medidas de Th* e da idade para as condições instrumentais indicadas. fu é o fator

para a conversão do U medido (U,""") em equivalente em Th (Th€q). Th* = Th.u", + fu*(U,n"""), em

Çue fu ¡v 3.17 +0.21*t+ 0.05.f ef é dado em Ga.

Figura 7. comparação entre as idades obtídas através de mélodos isotópico e qufmico para

amostras de referência utilizadas no laboratório. Amostras: biotita monzogranitos Calde (K-Ar em

biotita, Leite et al. 2005) e Nat¡vidade (U/Pb em monazita, TIMS, Janasi et al. 2003), granada

leuco-monzogranito Nazaré Paulista (u/Pb em monazita, TIMS, dados inéditos), cianita-granada

granulito varginha (vGr, u/Pb em monazita, TIMS, dados inéditos), sillimanita-granada gnaisse

TC-3 (U/Pb em zircão, SHRIMP, Vlach e Correia, 2001).

Figura L Comparação entre idades obt¡das para a Amostra APAB-956 e entre possíveis

representações gráficas para os métodos ¡socrônicos e médias ponderadas pelo inverso da

variança. A: Secöes Th vs Pb¡ e U vs Pb¡ do espaço Th-U-Pb1 (proporçöes atômicas) e isócronas

Th-Pbr e U-Pb1. As elipses de erro das determinações individua¡s são projetadas ao longo do

plano ajustado sobre a intersecção (cheias) e ortogonalmente sobre a seção de referênc¡a

(vazias) para comparação. B: lsócrona Th.-PbT. C: D¡agrama mostrando as distribuiçöes das

densidades de probabilidade gaussianas para cada determ¡nação pontual, sua somatória e para a

média ponderada pelo inverso da variança da população. No inset apresenta-se um diagrama de

barras que mostra a dispersäo dos resultados individuais em relação à média calculada.

F¡gura L Diagramas mostrando as variações das médias ponderadas pelo inverso da variança e

dos erros padlões da média (SE) calculados numericamente em função do número N de amostras

consideradas no cálculo das médias, para monazita do biotita monzogranito APAB-956. Discussão

no texto.
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Figura 10. Resultados de dataçäo para monazita pol¡genética de sillimanita-granada gnaisse

retrometamórf¡co Em-OO4B. lmagem BSE de cristal xenomórfico tlpico. A zona interna do cristal,

mais antiga, apresenta zonamento predom¡nentemente setorial, a zona externa mais jovem é

irregular e mostra em média menor coeficiente de retroespalhamento. As zonas demarcadas 21 e

22 apresentam tZ ¿e O.S. A combinação dos contrastes micro-estruturais/texturais e químicos,

aliados ao bom ajuste dos cálculos de desmistura suportam bem a separaçáo das duas

populações como defìnidas. Discussão no texto.

Figura 1 1 . Resultados de datação de monazita para o gnaisse migmatftico ce-1 18. Superior

esquerda: diagrama de concórdia ilustrando duas populaçöes de monazita, uma mais jovem

concordande ou com leve discordåncia reversa e outra, mais antiga, fortemente discordante.

superior direita: Mapas de raios x (wDS) qual¡tat¡vos mostrando a distribuição de Th, u, Y e Pb

em cristal poligenético de monazita. No mapa de U Mp, as intensidades de U não estão conigidas

para interferência de K Kc¿, como evidenc¡ado pela elevada concentração aparente de U no cr¡stal

de feldspato potássico. obsefvar em especial a presença de in-fillings irregulares com contatos

bruscos, bem marcados nos mapas pelo aumento nas concentrações de Y e U e diminu¡ção de

Th, resultantes de processos de dissoluçáo e reprecipitaçäo de monazita. o mapa de Pb mostra

zonamento mais regular de tipo concèntrico, que em parte acompanha o zonamento observado no

mapa de Th. KF = feldspato potássico, 6¡¡ = granada, z¡ = z¡icâo.lnferior esquerda: histogramas

mostrando a distribuição de idades pontuais das populações neoproterozóica e arquena. lnferior

direita: diagramas de barras mostrando a dispersão das idades pontuais obtidas para as duas

populações em relaçáo às médias ponderadas pelo inverso da variança (traço grosso suave).

observar que a d¡spersão relativa das idades é muito superior no primeiro caso. Discussão no

texfo.

LEGENDA DE TABELAS
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Tabela 1. Sef-ups instrumental e elemental para análise e datação de Ce-monaz¡ta no Laboratório

de microssonda eletrônica do lnstituto de Geoc¡ências da Universidade de São Paulo. Bck+, Bck-,

off-sefs positivo e negativo parâ ¡nterpolação linear da ¡ntensidade da radição de fundo sob a l¡nha

espectral analisada. BsL, Win, valores da Linha de Base e da Janela de Energia do SCA (V).

Padrões: n: minerais naturais, sem identif¡cação: compostos sintéticos. (") linhas espectrais para

as quais não há um o¡T-sef, positivo ou negativo, adequado para mensuração. ($): orT-sets críticos

dependendo da composição da monazita analisada. Ver texto.

Tabela 2. Anál¡se representativas WDS, proporções catiônicas, ¡dades pontuais e erros para

alguns cristais tfpicos de monazita utilizados como amostras de referência no Laboratório de

Microssonda Eletrônica da Universidade de Säo Paulo. c = núcleo, i= zona intermed¡ária, r =

borda, na = não analisado, bd = abaixo do limite de detecção.

Tabela 3. Sumário dos resultados obtidos para a datação de monazita da amostra de

monzogranito APAP-956 através de métodos isocrônicos e médias populacionais (SE = erro

padrão da média ponderada, SD = desvio padrão da média simples)
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fabela 1

l. Setup: [Ce-monazite (Z x 411 CHV :15 kV Beam : 300 nA, Ø o 2-3 pml

tf# Elm L¡ne Crystal LPos (mm) Bck- Bck+ BsL Win Standard

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

l8
24

25

Si Kc¿ TAP

Th Mc¿ PET (P10)

U Mp PET (Xe)

Al Kq TAP

La Lcr LIF

Ce Ln LIF

Pr Lp LIF

Nd Lp LrF

sm Lp LIF

Gd LÊ LrF

ïb- Lp LrF

Dy Lp LIF

Er. Lct LIF

Yb. La LIF

Y Lcl TAP

Fe Kc¡ LiF

Ca Kou LIF

Pb Ma PET(Xe)

P Kq PET(P1O)

S- Ka PET(P1O)

77.330 1.650s 1.050 1 .12 4.OO ThSiO4

1 32.240 1.8OOs 1 .600 0.72 2.40 ThSiO4

1 19.000 3.980s 3.980 1.32 2.40 UOz

90.580 3.250s 0.850 1.04 4.OO YA|G

185.320 1.450 1.650 0.68 2.00 LaPO4

178.070 1 .450 1.650 Q.72 z.QO CePO4

157.030 0.750 0.850 0.92 2.00 PrPOa

150.660 0.900 1 .000 0.96 2.00 NdPo4

138.950 0.550 0.550 1.12 2.00 SmPO4

128.420 1.000 1,000 1.32 2.00 GdPO4

123.590 0.450 -------- 1.42 2.00 REE1

1 18.990 0.650 0.550$ 1 .44 2.OO DyPO4

124.1't0 0.750 1.36 2.00 REEI

116.250 -------- 1.450 1.48 2.00 YbPO4

69.980 1.250 0.700 't .24 4.00 YPoy'YAIG

134.640 0,750s 0,650 1.16 2.24 Hematiteo

233.570 O,7OO 1.100 0.60 1.52 CazPlTitan¡ten

109,250 3.650 3.900s 0.48 2.32 PbS"/PbCrrO4

196.900 ?.100 2.650 0.64 2,00 NdPo4

171.940 -------- 2,000 0.68 2.00 Pbs"

ll. Spectrometer, detector Bias (V), element, and counting time(s) distribution

#Run TAPI ,1716 PET2,I690 PET3,1690 PE'|4J724 LiF5,1664

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Y (30) P (20) U (400)

s¡ (20) rh (280)

Ar (30)

Pb (400) ca (20)

La (20)

Ce (20)

Pr (20)

Nd (20)

Sm(40)

Fe (20)

Gd(40)

Dy(a0)

Yb(40)



Sañple En-O13A (granite) (gnnite) TC-3 (gne¡ss) VGr (gnnutite,
Grain 15 4 6 2 ffi
lD 14,i 1,1 4,c 2,c 4,i g,t 3,i 2,i 10,1 1,i 2,c Z,r

Oxides (wL%)

sioz 1.84 O.27 0.03 0.42 0.16 0.37
Tho, 13.78 7.17 2.92 10.53 6.78 4.97
uoz 0.643 1.009 1.047 1.424 2.581 0_111

Atzo¡ bd 0.04 0.o7 0.02 bd bd
LazO3 11.55 13.64 15.60 9.68 10.54 15.39

Ce2O¡ 24.38 27.51 30.06 23.74 24.22 30.45
Pr2O3 2.66 2.91 2_97 2.96 2.98 3.16
Ndzo¡ 10.50 10.30 10.38 10.88 11.06 11.24
SmzO¡ 2.16 2.O2 1.60 2.65 2.62 1-45
Gd2o: 1.62 1.37 1.14 1.81 2_11 0.99
TþOa O.14 0.18 0.09 na nâ nâ

DyzO¡ 0.52 0.56 0.55 0.89 '1.18 0.31

ErzO¡ 0.06 0.10 O.14 na nâ na

Ybzo¡ o.12 0.10 0.11 0.10 0_10 0_07

YzO¡ 1.36 1.46 1.52 2.33 2.81 0.90
FeO bd bd bd 0-06 0.25 bd
CaO 1.2A 1.U 0.83 2.18 1.U 0.78
Pbo 0.402 0.270 0.158 0.188 0.194 0.067

P2Qs 27.12 30.09 30.48 29_60 30.09 29.66

f abela 2

Sum 100.14 1OO.52 99.72 99.47 99.51 99.91

1.21 1.16 0.55

8.93 8.89 5.52

0.120 0_125 0.222

bd bd o.o2

14.74 14.35 15.83

29.8ô 29.92 31.86

3.í0 3.o2 3.06

10.73 '11.07 11.26

1.23 1.U 1.19

0.63 0.63 0.26

bd bd bd

0.11 0.08 0.07

bd bd bd

0.05 0.07 0.06

o.2't o.21 0.05
bd bd 0.02

0.76 0.76 0.80
0.322 0.3'1 1 0.211

2A 32 2A U 29.74

o_22 0.23 0.23
4.56 4.79 5.75
0.19 0.16 0.17
bd 0.03 bd

13.76 15.2't 14.68

30j2 31.26 30.52

3.38 3.25 3.29
't2.72 11.83 11.90

2.06 1.56 1.71

1.28 0.67 0.85
bd bd bd

o.24 0.08 0.13
bd bd bd

0.08 bd bd

0.44 0.07 0.18
bd bd bd

0.81 0.84 0.83
o.'14 0.'t4 0.17

29_20 29.50 29.70
100.30 100.47 100.71 99.20 99.62 'f 00.'10



Samole Em-013A knn¡tet

Cation propoñions (on the bas¡s of 1 6 O)

si
Th
U

AI
La

Pr
Nd

Sm
Gd
Tb
Dy
Er
Yb
Y
Fe

Ca

Pb

0.296 0.042 0.005
0.505 0..2u 0.104
0.023 0.035 0.036

- 0.008 0.012
0.686 0.783 0.896
1 .437 1.567 1 .7 13

0.156 0.165 0.169
0.604 0.572 0.577
0j20 0.108 0.086
0.086 0.070 0.059
0.007 0.009 0.005
o.o27 0.028 0.028
0.003 0.005 0.007
0.006 0.005 0.005
0.117 0.121 0j26

0.220 0.256 0.139
o o'17 0.011 0.007

s3-167
(qran¡te)

0.066 0.024 0.058
0.377 0_241 0.178
0.050 0.090 0.004
0.004
0.561 0-607 0.892
1_365 1.385 1.752
0.169 0.170 0,181

0.610 0.617 0.631

0.143 0.141 0.079
0.094 0.109 0.051

0.045 0_059 0.016

o oo5 o-oo5 o.oo¿

0.195 0.233 0.075
0.008 0.033
0.367 0.308 0.130
0.008 0.008 0.003

Th, ll, and Ph concentrations (PPm), point ages and standard errors (95y')

TC-! (sne¡ss)

Th
SE
U

SE
Pb

121070 63040 25700

24A5 1320 581

5670 8890 9230

165 220 226
3730 2510 1470

VGr (gnnul¡te)

o.192
0.323
0.004

0_865

1.739
o.179
0.609
0.067
0.033

0.006

o.óoz
0.018

o.129
0.014

0.'184 0.086
o.32't 0.196
0.004 0.008

- 0.003
0.839 0.912
1736 1.422

0.175 0.174
0.627 0.628
0_073 0.064
0.033 0.014

0.004 0.004

o.oog o.oog
o.o17 0.004

- 0.002

0.129 0.1U
0.013 0.009

92570 59550 43660
1920 1253 933

12550 22755 975
287 482 111

1740 1800 625

0.035
0.165
0.007

0.036 0.036
0.173 0.206
0_006 0.006
0.006
0.888 0.853
1.A12 't.761
0.'187 0_189

0.669 0.670
0.085 0.093
0.035 0.045

0.004 0.007

..
0.006 0_015

0j42 0.140
0-006 0-007

0.809
1.759
0.196
0.724
0. 113

0.068

0.o12

o.oo¿
0.037

0.138
0.006

70

78460 78120 48530
1627 1620 1028
1060 1100 1960

112 't12 117

2990 2890 1960

298

40074 42095 50490
a52 890 1440

1640 1437 1498
124 123 124

1300 1290 1560

786
52

625
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Tabela 3

Chem¡cal Age SE MSWD Þrob. SDMethod (Ma) fit

¡sochron: Rhede et al. (1996), modified
age 613 22 0.91 0.60

U-PbT age A17 50 0.91 0.60
We¡ghted 6'14 20
Average

2D chemical iscohron: Suzuki and Adach¡ (1991). mod¡f¡e¿
Modet 1 614 21 0.86 0.67

Model 1 , to 0 611 16 0.93 0]2
Robust fit 616 21t-23

Robust fit, to 0 612 18

WeignteO
Average

Tukey's BiWeight 615 6
Median 613 111-8
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CAPíTULO I¡I

Idades do metamortismo e do magmatismo granítico no Terreno Embu

e vizinhanças (SE do Brasil) e implicações: Uma contribuição da

datação Th-lJ-Pbr de monazita e xenotima com EPMA

RESUMO

ldades químicas de cristalização e de re-equilíbrios superimpostos obtidas com

microssonda eletrônica para monazita e xenotima de rochas metamórficas, migmatfticas e

granitos intrusivos do Terreno Embu e vizinhos, Leste do Estado de são Paulo, sE do Brasil

registram os principais eventos geológicos que marcam a evoluçáo neoproteozóica da regiáo.

Eventos de metamorf¡smo reg¡onal de temperaturas médias a altas em facies anfibolito são

registrados no Terreno Embu (ca. 790 Ma), na nappe socorro (ca. 625 Ma) e no Terreno serra do

Mar (ca. 590-570 Ma). O extenso magmatismo granltico de natureza tipicamente peraluminosa

que caracteriza os tertenos Embu e Serra do mar ocorreu em pelo menos três episódios distintos'

um magmatismo precoce no Terreno Embu, representado principalmente por tonalitos e

granodioritos peraluminosos, atualmente ortognaisses, apresenta idades de ca 790 Ma, similares

às obtidas para o evento principal de metamorfismo. Nesta região, este período foi caracterizado

princ¡palmente poÍ movimentos tectÔnicos compressionais. O Batólito Quebra Cangalha colocou-

se provavelmente há ca. 670 Ma, mas o significado deste magmatismo no contexto regional ainda

é pouco claro. No Terreno Serra do Mar, o metamorfismo regional em fácies anfibolito, com

geração abundante de migmat¡tos, fol datado em ca. 590 Ma. Nesta época, diversos plutons sin-

fectônicos se colocaram nos terrenos Embu e Serra do Mar (plutons Mauá, Mogi das Cruzes,
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Batólito Natividade da Serra), controlados por expressivas zonas de cizalhamento tfanscorrentes

que provocaram deformação e recristalização dos metassedimentos Embu e Piracaia em facies

xistos verdes. Possivelmente estes movimentos foram os responsáveis pela justaposição dos

domínios Embu e socorro-Guaxupé e pela configuração atual da Faixa Ribeira na região. os

c¡clos magmáticos na área estudada são encerrados pela colocaçäo de magmas anidros da série

charnockftica, há ca. 560 Ma, já em ambientes tipicamente extensionais. Re-equillbrios químicos

significativos em monazita e xenotima em rochâs granfticas, particularmente do Batólito

Natividade da serra, ocorreram há ca. 530 Ma, e definem um evento tectono-térmico que também

afetou alguns migmatitos, granitos e charnockitos dos terrenos Embu e serra dó Mar. Na área

estudada näo säo encontradas evidências claras de eventos magmáticos expressivos neste

periodo e as principais atividades parecem estar representadas pela reativação de zonas de

cizalhamento, causando deformaçäo e recristalização em graus variáveis nas rochas, associadas

mais para Leste com a Orogênese Cabo Frio.

INTRoDUçÃo

A datação qufmica com microssonda eletrÖnica (EPMA) de minerais portadores de RRE,

com destaque para monazita e xenotima, tem se mostrado como uma ferramenta poderosa para a

datação de rochas metapellticas, migmatitos e granitos (e rochas sedimentares no caso de

xenotima) e, particularmente, para elucidar relaçöes petrogenéticas entre fases minerais e a sua

evolução temporal. Este método permite, de fato, estabelecer uma cronologia absoluta em

processos petrológicos importantes em escalas meso- e microscópica, informações que têm se

revelado essenciais para a compreensão da evolução da crosta continental, uma parte substancial

da qual é predominantemente constituída por rochas de natureza poligenética. Desde o

estabelecimento do método de forma mais sistemática por Suzuki e Adachi (1991), o número de

trabalhos envolvendo desde aspectos metodológicos até aplicações para situações geológlcas

diversas é muito significativo (Montel et al. 1994, Cocherie et al. 1998, Williams et al. 1999, Vlach

e Gualda 2000, Foster et al. 2004, Gonçalves et al. 2004, Jercinoic e Williams 2005, Hetherington
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et al. 2007, Jercinovi et al. 2008, Martins et al. no prelo, Vlach, submet¡do e referências citadas por

estes autores).

Diversas caracteristicas tornam a datação destes minerais interessante em geologia. Por

um lado, os campos de estabilidade amplos de xenotima e monazita peÍmitem tonam-as estáveis

em ambientes que incluem deste a diagênese (no caso de xenotima) e ambientes tipicamente

hidrotermais até amb¡entes de metamorfismo de médio a alto grau e anatexia, bem como em

granitos e riolitos de natureza marginal ou t¡p¡camente peraluminosa e certas rochas alcalinas,

incluindo carbonatitos (e.g., Franz et al. 1996, Chang et al. 1998, Hetherington et al. 2007).

Ad¡cionalmente, evidências geológicas e dados experimentais recentes tèm demonstrado que a

difusão de Pb é insignificante na estrutura da monazita sob cond¡ções de temperatura típicas dos

processos geológ¡cos mencionados e que a abertura do sistemas químicos e isotópicos neste

mineral deve estar associada preferencialmente a processos de dissolução e reprecipitação (e.g

Vlach 2001, Seidoux-Guillaume et al. 2002, Gardés et al' 2007).

A precisão dos resultados do método pode ser cerca de uma ordem de grandeza inferior a

dos métodos ¡sotóp¡cos tradicionais (TIMS) e pouco infefior ou mesmo similar a dos métodos

isotópicos pontuais (sHRlMP) mas, em contrapaftida, as análises com EPMA são as que

possibilitam a melhor resoluçåo espacial, permitindo a análise de volumes que variam de poucas a

1 ou 2 dezenas de p3 (Pyle et a|.2005, Jercinov¡c et al. 2008, Vlach, submetido). Adicionalmente,

o método qulmico permite a realiza¡ datações em um contexto ¡ntegrado com análises que

permitem avaliar relaçöes e evoluçäo textural, mineralÓ9ica, parâmetros intensivos, etc.

Apesar do grande número de trabalhos sobre o tema, existem poucos exemplos de

aplicação da dataçáo de monazita e xenotima de forma sistemática para a análise da evoluçäo

cronológica de grandes áreas ou cinturões metamórficos. O presente trabalho rerlne, de forma

integrada, os resultados obt¡dos para rochas metamórficas, migmatíticas e graníticas diversas que

afloram no Terreno Embu e vizinhanças, leste do estado de São Paulo, SE do Brasil. O objetivo

principal deste trabalho é a apresentação sistemática das datações obtidas para esta área nos

últimos anos, cuja estratigrafia, evolução geológ¡ca e situaçäo tectÔnica ainda são sujeitas a

debate (cf. campos Neto 2000, Janasi et al. 2003, Heilbron et al. 2004). Demonstra-se que o

método é muito efìciente para aa elaboração de um arcabouço geocronológico lógico em cinturóes
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metamórficos da crosta continental desenvolvidos sob condições de temperaturas moderadas a

altas, permitindo determinar com precisão adequada as idades de eventos metamórficos, do

magmatismo granít¡co associado, e de eventuais eventos poster¡ores de retrabalhamenlo, em

condiçòes mais tipicamente hidrotermais e de baixa temperatura.

os resultados obtidos e as possíveis implicações geológicas são discutidos a luz das

informações disponíveis para estes segmento da Faixa Ribeira. euestões mineralóg¡cas e

petrológicas especfficas envolvendo os minerais e as rochas estudados seräo discutidas em

trabalhos complementares, que estão sendo submetidos e/ou preparados.

SITUAçÃo GEoLÓGIGA E GEcRoNoLoGIA GERAL

O desenvolv¡mento do ramo norte do Sistema Orogênico Mantiqueira ou Faixa Ribeira na

regiáo sudeste do Brasil (Figura l) está ligado ao fechamento do oceano Adamastor e geração do

supercontinente Gondwana que ocorreu no ¡ntervalo entre o Neoproterozóico e o Cambriano. Este

sistema orienta-se na d¡reção NE e foi formado por episódios discretos de colagens e justaposição

de fragmentos de crosta tidos como remanescentes do supercont¡nente Rodínia (genericamente

denominados terrenos), entre ca.610 e 530 Ma, devido a aproximação do Craton Kalahari aos

Cratons Säo Francisco-Congo e Rio da Plata, estes últimos unidos há ca.630 Ma. (e.g. Almeida et

al. 1981, Brito Neves et al. 1999, Campos Neto 2000, Heilbron et al. 2004). Na zona central deste

sistema definem-se os terrenos terrenos Apiai, Säo Roque e Embu, cujas relações mútuas bem

como com os terrenos das Faixas Brasflia e Ribeira ainda nåo são pouco conhecidas (e.g.

Heilbron et al. 2004).

O Terreno Embu (Hasui 1975, Campos Neto 2000, Heilbron et al 2004) aflora na região

leste do Estado de São Paulo. Apresenta orientação NNE e está const¡tuido por xistos e gnaisses

de médio a alto grau metamórfico, migmatitos e quantidades subordinadas de ortogna¡sses e de

rochas metajvulcânicas e cálcio-silicáticas. Em geral a qualidade das exposições neste terreno

não é boa devido aos elevados graus de alteração intempérica e à ocupação humana.

lnformaçöes mais completas existem para a regiäo a leste da cidade de Såo paulo, onde



85

Fernandes et al. (1990) reconheceram três unidades estrat¡gráficas principais: a Unidade

Redenção da Serra, basal, constituída por seqüênc¡as metapelíticas e psamíticas, anfibolitos,

gnaisses cálcio-silicáticos e subordinadamente mármores; a Unidade Rio Paraibuna,

¡ntermed¡ária, dominada por seqüências clasto-qulmicas e a Unidade Rio Una, com predomln¡o de

mica-xistos e quartz¡tos imaturos. A ¡nfraestrutura destas seqi¡èncias corresponde ao Complexo

Rio Capivari, que apresentan natúreza ortognáss¡ca e migmatítica e idade paleoproterozÓica

(Babinski et al 2001).

As paragêneses minerais presentes nos xistos e gnaisses indicam que o metamorfismo

corresponde às zonas de sillimanita + muscov¡ta e sillimanita - feldspato potássico, com fusão

parcial lÍmitada observada ocasionalmente em gnaisses quartzo-fedspáticos (V¡eira et al. 1990,

Fernandes et al. 1990). Dados geotermobarométricos indicam pressões e temperaturas da ordem

de 5-6 kbar e 680-730"C, respectivamente (Vieira et. a|.1990, Augusto e vlach dados inéditos).

Dataçöes prelim¡nares de monazita em equilfbrio com granada e sill¡manita com microssonda

eletrônica indicaram idades de ca.79O Ma para o metamorfismo principal no Terreno Embu (Vlach

2001, um valor pouco superior aos obtidos por vie¡ra e Tassinari 1988, ca. 750 Ma com o método

Rb/Sr em rocha total).

os limites do Terreno Embu para NW com o Complexo Piracaia no domínio da Nappe

Socorro e com o Terreno Serra do Mar para SE såo de natureza tectÔnica e correspondem às

zonas de cizalhamento dextrais Caucaia - Rio Jaguari e Cubatão, respectivamente. O Complexo

Piracaia corresponde à Unidade Migmatlt¡ca Superior da Nappe Socorro e é constituído por uma

seqtiência metassedimentar migmatft¡ca contendo metabasitos, quartzitos feldspáticos, horblenda

gnaisses, ortognaisses e mármores (cf. campos Neto e Basei 1983, Heilbron et a| 2004).

Dataçóes isotópicas e com microssonda eletrÔnica indicam idades de ca. 620-630 Ma para o

metamorfismo e migmatização (e.g., Basei et al. 1995, Vlach e Gualda 2000, Martins et al. no

prelo). O Terreno Serra do Mar é constituído pr¡ncipalmente por sillimanita granada gnaisses e

migmatitos com intercalações de quartzitos, biotita gnaisses bandados, rochas metabásicas e

cálcio-silicát¡cas (campos Neto 2000, Heilbron et a|.2004). Determinações u/Pb (sHRlMP) em

zircåo resultaram em idades próXimas a 570 Ma para o metamorf¡smo de gnaisses kinzigfticos da

região de São Sebastião, estado de São Paulo (Tassinari et al. 1999).
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A caracter¡zação geral do magmatismo granitico e da sua estratigrafia na zona central da

Faixa Ribeira foi revisada por Janasi et al. (2003) e Heilbron et al. (2004). Na região do Terreno

Embu, o magmatismo granftico se caracteriza, quando comparado ao extensivo magmatismo dos

terrenos vizinhos (e.g., Apial, Nappe socorro), por apresentar de biotita (t) muscovita granitos

marginalmente a tipicamente peraluminosos, com contribuições crustais significativas. Entretanto,

estudos em detalhe deste magmatismo ainda são escassos (cf. Janasi et al. 2003, vlach

submetido) e mesmo as relações geológicas, as af¡nidades t¡pológicas e a estratigrafia ainda sáo

pouco conhecidas. os dados disponfveis (e.g. Tassinari i9gg, Janasi et a|.2003) sugerem que

rochas granfticas se colocaram em três períodos durante o neoproterozóico. um magmat¡smo

precoce está representado por biotita{onalitos e -granodioritos colocados proximamente ao pico

metamórfico e a fase principal F1 de deformação das encaixantes (Fernandes et al. 1990), há ca.

810 Ma (Cordani et al. 2002) e poster¡ormente convertidos em ortognaisses do fácies anfibolito.

Biotita monzogranitos porf¡rft¡cos com foliações de fluxo e de estado sólido, que constituem o

Batólito Quebra Cangalha, orientado NNE, possivelmente se colocaram entre 720 e 650 Ma. O

magmatismo mais jovem na regiäo do Terreno Embu está representado por plutons sin-tectônicos

de dimensões ma¡s reduzidas (e.g. Mogi das Cruzes, Mauá, Santa Branca) e, no Terreno Serra do

Mar, pelo expressivo Batólito Natividade da Serra, com ca. 800 km'? de área estimada de

exposição. As rochas tfp¡cas que afloram nestas ocorrências são biotita granitos porfìrfticos e

biotita muscovita granitos inequigranulares a equigranulares com estruturas planares que

comb¡nam fluxo magmático com deformação de estado sólido em intensidades variáveis. As

idades (Rb-Sr em rocha total, calculadas segundo o algorltmo de Williamson 1968, e U-Pb-TIMS

em monazita) disponíveis concentram-se no intervalo entre ca. 625 e 530 Ma (e.9. Tassinari 1988,

Janasi et al. 2003) e não permitem ainda definir melhor a estratigrafia deste magmatismo. Rochas

intrusivas da série charnockítica, tfpicas do Terreno Serra do Mar na região de Ubatuba,

apresentam idades Rb-Sr entre 550 e 560 Ma (Gasparini e Mantovani 1979) e Pb-Pb através do

método de Kober em zircäo de ca. 560 Ma e 530 Ma, interpretadas como idades de cristalização

e de re-equilfbrio, respect¡vamente (Macluf e Schorscher 2001).



AMoSTRAGEM, PRocEDIMENToS ANALfncos E DE TRATAMENTo DE DADos

Amostras tfp¡cas de paragneisses pellticos e pelítico-psamíticos (04), migmatitos (02),

ortognaisses (02) e rochas granlt¡cas moderada a francamente peraluminosos (05) dos terrenos

Embú e Serra do Mar e do Complexo Piracaia, foram selecionadas para este trabalho (ver

localizaçâo na Figura 1).

As análises de monazita e xenotima foram efetuadas em seções delgadas polidas cobertas

com fina pellcula de C (ca. 250 nm) no Laboratório de Microssonda Eletrônica do lnstituto de

Geociências da universidade de são Paulo, que conta com um equipamento JEOL-JXA8600

provido de 05 espectrômetros WDS, e um sistema de automaçáo Voyager 4.3 da Thermo-Noran.

Análise textural sob microscopia de luz transmitida e refletida e ¡magens BSE de alta resoluçäo

foram utilizadas para a seleção de cristais e para a localização de pontos a serem quantificados

As condiçöes instrumentais utilizadas para as análises quant¡tat¡vas foram 15 kV' 300 nA e 2-4 pm

para a voltagem de aceleraçáo da cOluna, corrente e diåmetro do feixe eletrÔnico,

respectivamente, para monazita e 200 nA,5 ¡rm para xenot¡ma. Protocolos e procedimentos

analíticos e de tratamento de dados utilizados no laboratório, com ênfase para monazita, são

apresentados e discutidos em detalhe pof vlach (submetido, ver também Vlach and Gualda 2000

e Martins et al. no prelo); protocolos específicos para xenotima seráo apresentados em uma

próx¡ma contr¡buiçäo. Estes procedimentos perm¡tem obter análises praticamente completas para

monazita e xenotima nas corridas para dataçäo.

Cristais de monazita de amostras de referência com resultados U/Pb (TIMS, SHRIMP) em

monazita elou zircäo concordantes foram utilizados rotineiramente para controle das calibrações

elementais e dos resultados obtidos (ver detalhes em Vlach sumetido). Adicionalmente, como os

resultados apresentados foram obtidos em diferentes corridas anallticas, os resultados de cada

nova corrida foram cruzados com os de corridas anteriores, pela reanálise de alguns pontos

representativos de cristais mais tlp¡cos.
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As correções das interferências das linhas Th M sobre u Mp e Th M e y L sobre pb Ma

(monazita) ou U M sobre Pb MB (xenotima) foram efetuadas com o programa Age_Cor, de uso

interno do laboratório, que se util¡za de procedimento similar ao apresentado por Fialin et al.

(1997). A conversäo dos dados de intensidades e as correções para os efeitos de matriz foram

efetuadas com o progfama PRoZA disponlvel no sistema voyager (e.g. Bast¡n e Heilijiers 1990).

os limites de detecção alcançados para pb, u e Th são próximos a g0, 90, 90 e ioo, 90, 90 para

monazita e xenotima, respectivamente. os erros das determinações individuais de Th, u e pb

representam a soma dos erros devidos a estatfstica de contagem e instrumentais, atribuindo-se

um valor algo arbikário de 2 %o relalivo para estes últ¡mos.

As conversões dos dados analfticos para proporçöes catiôn¡cas e fórmulas estruturais

foram feitas como o programa Mincal (Gualda and vlach, inéd¡to). os resultados de dataçäo

obtidos são apresentados na forma de isócronas qufmicas e médias ponderadas de populações

estatísticamente homogêneas. ldades pontuais, calculadas por iteraçáo da equaçåo básica de

idade e/ou por modelamento de Monte carlo, parâmetros para os cálculos isocrônicos e

respectivos erros foram computados com programa Mona_Age (cf. vlach submetido), que insere

automaticamente os resultados e chama o programa lsoplot (Ludw¡g 2003) para o cálculo final de

idades isocrônicas e médias ponderadas. Por conveniência, as quantidades Th- (que representa

os teores medidos de Th somados aos teores equivalentes de Th dos teores medidos de u) e pbr

são expressas na forma cations para a representação e os cálculos isocrônicos; nos casos em

que a d¡spersão dos pontos foi inadequada para o ajuste das isócronas, elas foram forçadas para

a or¡gem, i.é. [(Th., Pbr) = (0 + 0.04, 0 t 0.02)], cf detalhes em Vtach (submetido). Todos os

dados e resultados foram computados e såo apresentados para um nfvel de conf¡ança de 95 %.

Em geral foram obt¡das cerca de 20-3b análises pontuais para cada populaçäo isócrona,

homogènea. A qualidade das análises foi avaliada pelo fechamento analítico (admitindo-se

variação máxima de máxima de ca. 1 % em porcentagem em peso de óxidos) e adequação das

proporções catiônica à fórmula estrutural de cada m¡neral (admitindo-se variação máxima de 2 7o).

Análises que não obedeceram estes critérios foram sistematicamente rejeitadas. No caso de

algumas amostras de migmatitos do Terreno Serra do Mar, dados obtidos para alguns cr¡stais de

xenotima foram descartados, uma vez que as concentrações de pbl säo baixas, da ordem de 400-
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600 ppm, próximas ao limite de quantificação (cf. Potts 1996), inviabilizando a obtençäo de idades

pontuais com erros satisfatórios.

RESULTADOS

Ao total foram obtidas mais de 5oo análises pontuais praticamente completas para

monazita e outras 70 para xenotima dos gnaisses pelfticos e psamíticos, ortognaisses e granitos

intrusivos estudados neste trabalho. Dados analfticos representativos são apresentados nas

Tabelas 1 e 2, respectivamente. Os dados completos podent ser obtidos através de solicitação ao

autor.

ldades químicas para o metamorfismo regional e a geração de migmatitos

Terreno Embu

Para a determinação das idades de metamorfìsmo neste terreno foram estudadas três

amostras de granada-silliman¡ta-biotita gnaisses com andesina, feldspato potássico e alguma

muscovita. Dados parciais foram apresentados por Vlach (2001) A amostra EM-020' da área a

leste da cidade de São paulo, inclue nlveis psamfticos e pelíticos de granulações médias

adjacentes. os minerais principais cristalizafam pouco antes da deformaçäo F1. A superimposição

de uma paragênese de grau mais baixo, da facies xistos verdes, caracterizada pf¡ncipalmente por

uma segunda geração de biotita + muscovita, ocorreu durante a fase deformaçäo F3 (Fernandes

et al. 1990). Resultados geotermométricos indicam que a paragênese principal crìstalizou sob ca'

710.ce5.5kbar(AugustoeVlachdadosinéditos).AsamostrasVGR-2924eE1&2são

representativas a região a sudoeste. A amostra vGR-2924 representa um gnaisse psamftico-

pelítico de granulação média. caracteriza-se por apresentar quantidades mais expressivas de

s¡llimanita e granada, menores de biotita e razão modal feldspato alcalino/plagioclásio superiores

as das demais amostras; o feldspato alcalino chega a ser mesopertftico. A amostra E-1&2' um



90

testemunho de sondagem, é de natureza francamente psamftica e de granulação mais grossa. os

resultados geotermométricos obtidos nesta regiäo são similares (Vieira et al. 1990). Ambas as

amostras, mas marcadamente a amostra E-'l&2, apresentam a superfície principal S transposta

por uma zona de cizalhamento com mergulho para SW, não registrada na amostra da região leste,

que resulta em deformação e, em parte, recristalização dos minerais primários. Uma nova geração

de biot¡ta e muscovita, além de fibrolita e turmal¡na cristal¡zaram em parte simultaneamente ou

lmed¡atamente após esta deformação e encontram-se superpostas a mineralogia principal.

Nestas amostras, a monazita aparece mais tipicamente como cristais idiomórficos

isolados, associados como granada, sillimanita e biotita ou como inclusões menores,

arredondadas, em granada, biotita, quarÞo e feldspatos. Zonamentos composicionais

concêntricos, osc¡latórios, setoriais ou ainda mais complexos e irregulares são bem evidenciados

em imagens BSE (Figuras 2 a 4) e aparccem melhor marcados nas amostras VGR-2924 e EM-

020. Na amosha El&2, com deformação mais forte, cristais de monazita próximos aos planos de

cizalhamento apresentam-se estirados e com texturas em morteiro e sliding (Figura 2). Alguns

cristais dos nfveis pelíticos da amostra EM-020 säo tip¡camente poligenéticos e mostram claras

feiçöes de dissolução e reprecipitação (Figura 4).

Nas Figuras 2, 3 e 4 apresentam-se imagens BSE de cristais representativos anal¡sados,

local¡zação dos pontos analíticos nestes crista¡s, bem como um sumário dos resultados obtidos

para datação química, representados na forma de isócronas Th--PbT e de médias ponderadas

pelos erros das determinações individuais, indicados nas análises representativas apresentadas

nas Tabelas 1 e 2. As idades médias e isocrônicas calculadas para a cristal¡zação de monazita

primária variam entre ca. 789 e 800 Ma e são praticamente idênticas para as tÍês amostras. Os

erros obtidos são da ordem de '10 Ma, considerando-se as idades médias ponderadas, mas

alcançam 20 Ma nos cálculos isocrðnicos devido à d¡spersão dos pontos no diagrama e ao

número significativo de pontos equivalentes (Neq), considerando-se os erros individuais. As

estimativas de erro obtidas através das médias ponderadas sáo em geral adequadas, desde que

as análises pontuais sejam efetuadas sob condições bem controladas (cf. Vlach submetido). A

idade de ca. 790 Ma é, portanto, interpretada como a idade que mais se aproxima do pico

metamórfico dos metassedimentos do Terreno Embu.
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As análises obtidas em zonas mais deformadas e/ou estiradas de cristais de monazita da

amostra E-1&2 resultam em valores sistematicamente inferiores (ca. 700-760), com uma média

ponderada próxima a 730 Ma. A aplicação do modelo de mistura para conjuntos de dados com

populaçöes de idade contrastadas de Sambridge e Compston (1994), confome implementado no

programa lsoplot (idades de desmistura), de Ludw¡g (2003) para os dados desta amostra resulta

em valores médios de 792 ! 7 e 729 t 13 com um valor para o mlsfÍ de 0.87, que é bem

adequado e dá suporte estatfstico para considerar os resultados signifìcativos. A idade ma¡s jovem

é ¡nterpretada como representativa do evento deformacional.

No caso da amostra EM-020, as evidências texturais indicam que alguns cristais de

monazita são tipicamente poligenéticos, observando-se que uma geraçåo tardia, com contatos

lobados, que corroi e subst¡tu¡ parcialmente a monazita primária, através de mecanismos de

dissolução e reprecipitação. Esta geraçäo de monaz¡ta apresenta padrões de REE distintos' com

relativo enr¡quecimento em HREE e Y (Tabela 1, Vlach dados inéditos) e é Interpretada como

Sfncrona ao retrometamorfismo em facies xistos verdes, portanto, à fase de deformação regional

F3 e à colocação de plutons sin{ectôn¡cos (cf. adiante). os resultados obtidos com a rotina de

desmistura ¡ndicam uma ¡dade média bem controlada de 593 t 13 Ma para este evento.

Terreno Serra do Mar

As duas amostras de migmatitos do Terreno serra do mar estudadas (sM-03 e SM-07)

foram coletadas em pedreifas desat¡vadas nas proximidades de säo sebastião, ao longo da

rodovia Rio-santos e mostram similaridades. O mesossoma corresponde a um biotita paragnaisse

de granulaçäo média. A amostra sM-03 apresenta biotita com pleocrolsmo em vermelho a

amarelo pálido e alguma granada, com freqilência mostrando sina¡s de corrosão e substituiçáo por

m¡ca, enquanto a amostfa sM-7 apresenta biotita com tons de pleocroísmo em tons

pfedominantemente verde e não apresenta granada, Andesina é o plagioclásio predom¡nante e

muscov¡ta é ocasional em ambas amostÍas. As frações neossomáticas são constituldas por leuco

monzogranito de granulação média com espessuras milimétricas a centimétricas, com biotita e

muscovita bem desenvolvida. Nfveis mais rlcos em biotita e minerais acessórios caracterizam o
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melanossoma. Mesossoma e neossoma encontram-se deformados e porfiroclastos com ext¡nção

ondulante de plag¡ocrásio são rerativamente comuns, sugerindo que, pero menos em parte, os

m¡nera¡s máficos encontram-se recr¡stalizados. Em ambas as amostras foram analisados cristais

representativos das frações leuco- e melanossomáticas (Figuras s e 6). No pr¡meiro caso, os

cristais de monazita mostram tendência bem mais acentuada ao idiomorfismo e zonamentos

composicionais mais regulares. Diminutas inclusões de apatita ¡diomórfìca, acompanhando

possíveis faces de crescimento dos cr¡stais, ¡ndicam claramente que estes cristais se formaram a

partir da cristalização de magmas. um único cístal, observado em leucossoma da amostra sM-

07, apresenta uma zona hregular marcada por coeficiente de retro-espalhamento inferior e com

aspecto externo corrofdo, contornado por monazita idiomórfica; os contatos entre estas zonas são

marcados por uma fina zona com coefìciente de retroespalhamento significativamente superior

(Figura 6). Os cr¡stais observados nas zonas melanossomáticas, a exeção de algumas inclusöes,

apresentam em geral contofnos mais irregulares e zonamentos mais complexos. Alguma xenotima

ocorre como cr¡sta¡s subid¡omórficos ou xenomórf¡cos no melanossoma da amostra sM-07. A

partição de Gd enke monazita e xenotima (Gratz e Heinrich 1998) para esta amostra indica

temperaturas de equilfbrio entre 670 e 780 .C (Vlach dados inéditos).

As idades médias calculadas para a amostra SM-03 são de 592 t lO e S94 t 11 Ma para

cristais do leucossoma e do melanossoma, respectivamente. A monazita presente no

melanossoma da amostra sM-07 resulta em valores similares, com média em 5gg t 11 Ma. os

dados obtidos para os cristais do leucossoma sugerem, entretanto, um caráter poligenético,

observando-se três concentrações distintas de valores: uma população, amplamente

predom¡nante, com ca. 596 t 15 Ma, idade similar as obtidas para as populações da amostra sM-

03, uma população concentrada ca. 67s Ma, a qual corresponde aos pontos analisados nos

núcleos corroídos dos cristais idiomórficos acima mencionados, e uma terceira população com

valores mais jovens, próximos a 530 Ma, que corresponde a bordas externas encontradas em dois

cristais. O número de análises para estas últimas populações é baixo e um detalhamento adicional

é necessário para definf-las com melhor precisão.

Estes resultados sugerem que o evento metamófico-migmafitico ocorreu há

aproximadamente 590 I 10 Ma, uma ¡dade um pouco mais antiga quando comparada à obtida (ca.
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571 t 10 Ma, U-Pb em zircão, SHRIMP) por Tassinari et al. (1999) para gnaisses kinzigfticos da

regiáo. Estes autores também obtiveram uma análise bem mais jovem em borda de cristal de

zircão, que se aproxima de 500 Ma. A interpretação mais imediata que se coloca é a de que estas

idades mais jovens estejam relacionadas ao evento deformacional que afetou toda esta

seqtiência. As idades próximas a 675 Ma são de interpretação mais difícil, mas em conjunto com

dados a serem apresentados adiante, parecem estar associadas a um evento geológico de

caráter regional, ainda pouco definido.

Complexo Pirccaia

A amostra EM-0048 analisada corresponde a um biotita-muscovita-granada gna¡sse do

Complexo Piracaia, coletada em regiäo próxima a Zona de Cisalhamento Caucaia - Rio Jaguari

que marca o contato entre este complexo e o Terreno Embu. No afloramento, a foliação

metamórfica principal de baixo ångulo de mergulho para SE é cortada por uma foliaçäo NNE de

cizalhamento com mergulho moderado a alto. Em seçöes delgadas, a estrutura milonítica fica

ressaltada pela presença de porf¡roclastos de plagioclásio com ext¡nçäo ondulante (andesina),

granada e, eventualmente, biotita vermelha, A matriz recrlstalizada apresenta biotita vermelha

pouco mais clara e muscovita em palhetas de dimensões mais reduzidas. Os porfiroclastos de

granada encontram-se fortemente fraturados e parcial ou totalmente substituido por micas e

minerais félsicos recristalizados em condições de facies x¡stos verdes. Zonas constitufdas apenas

por muscovita contornadas pela fol¡ação de cisalhamento parecem substituir ant¡gos cristais de

aluminossilicato.

A monazita aparece como porfiroclastos rotacionados, por vezes bem fraturados, as vezes

com contornos idiomórf¡cos, as Vezes com contornos corroídos associados a biotita e muscovita

recristalizadas e também como cristais subarredondados preservados como inclusöes em restos

de granada. A maioria dos cristais maiores associados às micas apresenta bordas irregulares com

coeficientes de retro-espalhamento mais baixos (Figura 7). Os resultados analíticos, aliados às

variaçöes composicionais (vlach dados inéditos), ind¡cam o caráter poligenético da maioria destes

cristais e a deconvolução das idades pontuais resulta em duas populações significativas: uma
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principal com ca. 628 t g Ma e outra com ca. sg7 r11, esta última associada às bordas

transformadas dos cristais (Figura 7). O primeiro valor é compatfvel com as idades obtidas para o

pico metamórfico dos metassedimentos do complexo piracaia (e.g. vlach e Gualda 2000,

Heilbron et al. 2004), enquanto que a idade mais jovem seguramente deve estar associada ao

processo de deformação e formação da paragênese de baixo grau que se superimpôs. É

interessante ressaftar que esta última ¡dade é igual a idade obtida para a fase de deformação F3

nos metassed¡mentos do Terreno Embu e a idade principal do magmatismo granftico jovem nesta

região (ver a seguir).

ldades químicas para o magmatismo granítico

Orfognaisses e o magmatismo tonalítico-granodiotít¡co precoce

As amostras EM-010 e EM-0118 representam var¡edades de ortognaisses peraluminosos

com textura inequigranular a equ¡granulares com granulaçöes grossa e média, [espectivamente,

que afloram como lentes e corpos alongados de espessuras diversas, or¡entados segundo NNE,

com marcada foliação subvertical. Os melhores afloramentos ocorrem em cortes da rodovia dos

Tamoios, nas proximidades da cidade de Paraibuna. Såo rochas com composições que variam de

tonalítica (EM-0f 0) a granodiorftica (EM-0118) e contatos aparentemente transicionais entre s¡.

Biotita vermelha é o mineral máfico tfpico (cf. descrições em Vlach submetido). A amostra EM-

0l1B apresenta ocasionalmente granada de cristalização mais tardia, alguma muscovita e raros

cristais de xenotima. Nestas rochas, a monazita ocorre tipicamente como cristais xenomórficos,

subarredondados ou corrofdos em graus variáveis, que apresentam típ¡cas coronas de reação

compostas apatita + torita, allan¡ta e epldoto com quantidades significativas de elementos terras

raras; os vofumes de apatita e de torita são subordinados em relaçäo aos de allanita e epidoto

(Figuras 8). Nas coronas, apatita e torita tendem a se concentrar nas zonas internas, allanita e

epidoto nas zonas mais externas e a sua formação está relacionada a metamorf¡smo

superimposto às rochas or¡ginais (Vlach submetido). Coronas similares, menos desenvolvidas,
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aparecem também sobre cristais de xenotima na amostra EM-01 18. A partição de Gd entre

monazita e xenotima (Gratz e Heinrich 1998) nesta última amostra sugere temperaturâs de

equillbrio entre 780 e 850' C, compatíveis com cristalizaçåo magmática.

As ¡dades quím¡cas obtidas para monazita das duas amostras e para xenotima da amostra

EM-0118 situam-se entre 787 e794 Ma(FigurasBeg), com méd¡as ponderadas entre 786 l10e

793 !14 Ma. Três análises individuais da amostra EM-010 resultaram em valores inferiores, entre

650 e 710 Ma, sugerindo abertura poterior do sistema químico. Estes valores sáo ma¡s jovens,

mas perfeitamente comparáveis com a idade de 811 t 13 Ma obtida através do método U/Pb

(SHRIMP) em zircão por Cordani et al. (2002) para biotita gnaisse granodiorítico coletado na

região sudoeste da cidade de São Paulo e interpretada como a idade de cristalização das rochas

intrusivas originais. Merece ser destacado que estes autores apresentam seis anál¡ses pontuais

com graus variáveis de discordância e que o único ponto exatamente concordante apresenta uma

idade de ca. 794 Ma, valor muito próximo ao das idades quf micas ora apresentadas para os

ortognaisses da regiäo leste. Assim acredita-se que a colocação deste magmatismo se deu há

cerca de 790 Ma, sendo poss¡velmente sincrônico com o evento de metamorfismo principal no

Terreno Embu. Estes resultados, al¡ados às temperaturas de equilfbrio obtidas, däo suporte

adicional para a conclusáo de que cristais de monazita preservados em sistemas coroníticos como

o caso dos encontrados nestas rochas em geral mantém o Seu sistema qufmico inalterado (e.9.

Finger et al. 1998, Vlach submetido) e reg¡stram as idades da cristalizaçäo magmática original.

O Batólíto Quebra Cangalha

A amostra analisada do Batólito Quebra Cangalha corresponde a um biotita monzogranito

porfirftico a localmente inequigranular. Biotita, com tons de pleocroísmo em vermelho a amarelo

pálido, é o máfico principal, ocasionalmente acompanhada por muscovita nos termos mais

evoluldos. Os acessórios tfpicos São apat¡ta, zircão, ilmenita além de monazita, xenotima nos

granitos mais evolufdos, allanita, epidoto e torita. Os megacristais de feldspato alcalino revelam

orientação de fluxo magmático, mas a matriz da rocha apresenta evidências marcadas de

deformaçäo e recristalizaçäo em estado sólido. Os cristais de monazita e Xenotima, esta
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relativamente rara, apresentam zonamentos composicionais oscilatórios ou setor¡ais. Monaz¡ta

aparece por vezes com contornos fortemente corrofdos (Figura 10), indicando desequilíbrio,

provavelmente ainda em ambiente magmático. De outras vezes a monazita e, em parte a

xenotima, apresentam-se parcial ou completamente substituídas por agregados coroníticos

contendo allanita/epidoto, apatita e torita. Neste trabalho foram analisados um cristal de monazita

corroÍdo desprovido de corona e cristais de monazita e xenotima envolvidos por finas CAAT. As

temperaturas de equilíbrio calculadas para o par monazita - xenotima de acordo com Gratz e

Heinrich (1998) situam-se entre 750 e 820"C.

As médias ponderadas obtidas para as determinaçÕes individuais em monazita ¡ndicam

valores de 670 t 6 Ma, enquanto um número relativamente reduz¡do de determinaçöes para

xenotima resultou em 682 t 14 Ma. Estes valores são perfeitamente comparáveis dentro do

intervalo de erros; os valores obtidos para monazita devem ser mais adequados devido ao número

maior de determinações analfticas e aos erros individuais menores. Estes valores são mais jovens

quando comparados aos de uma isócrona Rb-Sr de referência incluindo amostras variadas do

batólito, que resultou em melhor alinhamento de ca. 710 t s0 Ma ( calculado com o algorftmo de

Williamson 1968, K. Kawashita, comunicaçäo pessoal) e são similares a resultados isotópicos U-

Pb em monazita preliminares, com discordåncia significativa, apresentados por Janas¡ et al.

(2003).

Na região não se encontram bem definidos eventos importantes de geraçáo de magmas

g¡.anfticos com idades similares (v. também Janasi et al. 2003). por outro lado, os migmatitos do

Terreno Serra do Mar parecem guardar registros de algum evendo nesta época e dados

preliminares para uma amostra de monzogranito porfìroclástico do denominado Maciço Jambeiro,

contendo biotita com pleocrofsmo em tons esverdeados como máfico essencial, localizado a

noroeste do Batólito Quebra Cangalha resultaram em duas populaçöes de idades, um preservada

em alguns núcleo de cristais de monazita, com ca.800 Ma, outra predominante com ca.640-660

Ma (Augusto e Vlach, dados inéditos). É importante salientar também que, nos domínios das

Nappes Socorro, Guaxupé (cf. Figura l) e no Terreno Carrancas, para nordeste, säo conhecidos

eventos de colocação de magmas cálcio-alcalinos, possivelmente associados ao perfodo da

convergência pré-colisional brasiliana pr¡ncipal, no ¡ntervalo de ca.640-670 Ma (Hackspacher et
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al. 2003, Campos Neto et al. 2004). Adicionalmente, a presença de zonas reliquiares em cr¡stais

de monazita de metassed¡mentos e migmatitos do Complexo Piracaia com valores desta ordem

de grandeza também aponta para a existência de algum evento geológico regional neste período

(Vlach e Gualda 2000, Martins et al. no prelo).

Os plutons Mauá e Mogi das Cruzes

Duas amostras representativas de fácies petrográficas típicas destes plutons foram

analisadas neste trabalho. A amostra EM-0144 corresponde a um biot¡ta monzogranito porfirítico e

a amostra EM-0254 represente um bioitita muscovita monzogranito equigranular a levemente

inequigranular do Pluton Mogi das Cruzes. Descr¡ções petrográficas mais detalhadas destas

amostras são encontradas em Vlach (Submetido). Na pr¡me¡ra amostra, a monazita aparece

tipicamente formando cr¡stais com contornos parcialmente idiomórficos que se alternam com

contornos fortemente coÍrofdos e encontram-se invar¡avelmente envolvidos por mantos de apatita

+ torila + allanita + epidoto (CAAT), com espessuras variáveis (Figura 11). A maioria dos cristais

aparece como inclusões em biotita que, por sua vez, mostra também figuras de corrosão

sugest¡vas de desequilíbrio. Filipov e Janasi (2001) sugerem um or¡gem externa para os cristais

de biotita e, por extensão, para os cristais de monazita assoc¡ados, mas Vlach (submetido) sugere

que a corrosão destes cristais está ligada ao próprio processo de geração e evolução magmática'

Na amostra representativa do Pluton Mogi das cruzes, a monazita apafece em duas

gerações bem distintas. Uma primeira geraçäo, tipicamente mais rica em Th e U (e, portanto em

Th*, cf. Figura 12) ê de cristalização precoce e forma cristais com zonamento compos¡c¡onal leve

e contornos irregulares, parcialmente cooridos, sempre envolvidos por CAAT, que aparecem mais

tipicamente como crista¡s isolados ou inclusöes em biotita. Uma geraçäo ma¡s tardia, aparece

como pequenos cr¡stais mais llmpidos, pouco zonados, notadamente mais pobres em Th e U,

idiomórficos e desprovidos de coronas, associados princ¡palmente com quartzo e, eventualmente,

com muscovita. A xenotima ocorre como raros cristais idiomórficos com f¡nas coronas CAAT, por

vezes contendo inclusões corrofdas de monazita de pr¡meira geração (Figura 12). A aplicação do
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geotermômetro de GraÞ e Heinrich (1998) sugere temperaturas de equilfbr¡o da ordem de 700-

750" Ç para xenotima e monazita de primeira geração.

As idades químicas (Figuras 1 1 e 12) parc monazita e xenotima das amostras destes

plutons såo equivalentes, com médias ponderadas enhe 591 r 9 Ma (Mauá) e s91 I g e 5g2 t7
Ma (Mogi das cruzes, monazita e xenotima, respectivamente). os dados obtidos para as duas

gerações de monazita são exatamenle iguais dentro da margens de erro, indicando que as suas

origens devem estar associadas a variaçöes locais dos parâmetros associados a evolução dos

magmas granlticos or¡ginais. A idade qufmica da amostra do puton Mauá é idêntica a idade

apresentada por Filipov e Janasi (2001) para monazita de uma outra amostra, analisada através

do método isotópico U/Pb (TIMS), com uma fração muito próximo à concordia, em 588 t 2 Ma. Os

dados isotópicos obtidos o Pluton Mogi das Cruzes mostraram-se fortemente discordantes, fato

que possivelmente esteja associado a inclusão indevida de cr¡stais com CAAT nas frações

analisadas; mas, de qualquer forma, a idade 207Pb/208pb de ca. SB0 Ma (Janasi et al. 2003) é

compatfvel com os resultados apresentados.

Em conclusão o magmatismo granítico jovem, moderada a fortemente peraluminoso, s¡n-

tectônico, no Terreno Embu, representado pelos plutons estudados, ocorreu há ca. 590 Ma.

O Batólito Natìvidade da Serra

Duas amostras, representativas das fác¡es petrográficas mais típicas presentes no batólito,

foram analisadas para este trabalho. Ambas as amostras apresentam estruturas planares: na

variedade porfirftica, os megacristais de feldspato alcalino revelam orientaçäo tipicamente de fluxo

magmático, mas a matriz mostra deformação e alguma recristalizaçäo das fases félsicas

indicando contribuiçäo de mecanismos de deformação em estado sól¡do, na variedade

equigranular a deformação de estado sól¡do parece ser mais intensa. Nestas amostras, a biotita,

em tons de vermelho a amarelo pálido (EM-013A) e castanho avermelhada a levemente

esverdeada (EM-0174) é o mineral máfico típico. A amostra EM-013, coletada na borda da

extremidade leste do batólito, é um biotita monzogranito porfirítico com megacr¡stais de feldspato

potássico orientados em uma matriz de granulação média, com alguma muscovita e tu[malina de
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cristalização mais tardia. Nesta amostra a monazita ocorre como cristais maiores idiomórf¡cos,

isolados, ou como ¡nclusões de cristais menores em biotita, feldspato potáss¡co e quartzo. A

maior¡a dos cristais apresenta forte zonamento composic¡onal oscilatório, ora regular ora muito

irregular; alguns cristais isolados são de natureza tipicamente poligenética e apresentam bordas

lobadas com espessuras variáveis de uma geraçáo mais jovem, que substitui parcialmente a

monazita primária (Figura 1 3). A amostra EM-174 provém da zona central do batólito e

corresponde a um muscovita biotita monzogran¡to mais evoluido com textura equigranular de

granulaçäo média. A muscovita é notadamente mais abundante e, além de monazita, esta

amostra já apresenta alguns raros cristais de xenot¡ma (Figura 14). Alguns cristais de monaz¡ta,

particularmente os maiores que aparecem isolados, são poligenéticos, com zonamentos

composicionais complexos em que se observam zonas ¡nternas irregulares, de aspecto residual,

envolvidas e parc¡almente subst¡tuídas por zonas, predominantes, com coeficientes de

retroespalhamento mais elevados, mais r¡cas em Th e U. Outros cristais são relativamente ma¡s

homogèneos e de cristal¡zação aparentemente mais tardia e parecem estar em equilfbrio com a

xenot¡ma. As temperaturas médias de equillbrio avaliadas segundo a proposta de Gratz e Heinrich

(1988) säo da ordem de 650 a 700'C (Vlach dados inéd¡tos).

os dados Th-u-Pbr obtidos (F¡guras 13 e 14) para a monazita pr¡már¡a, amplamente

predominante na amostra EM-013, indicam uma idade média de cristalizaçáo magmática de 589 +

6 Ma enquanto a geração tafdia que a substitu¡ parcialmente, ou mesmo sobrecresce, apresenta

uma idade média de 532 + 1O Ma. ldades similares foram obtidas para a amostra EM'0174' mas,

neste caso, é muito interessante que a freqüência das populações de idade é notadamente

inversa, observando-se que a geraçãO predominante apresenta valores da ordem de 529 t 6 Ma'

enquanto as zonas internas inegulares dos cristais maiores, isolados, apresentam idades

reliquiares que se concentram em 587 t I 1 Ma.

Estas idades qufmicas, aliadas às evidências textura¡s e as variações composicionais de

monazita, particularmente da amostra A-0134 (demonstfando claramente origem a paftir de

cristalização magmática, vlach dados ¡néditos) indicam que o valor próximo a 590 Ma deve

corresponder à idade real de cristalizaçáo da monazita primária, enquanto as idades mais jovens,
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próximas a 530 Ma, devem representar um evento posterior que possibilitou a abertura química

em graus variáveis da monazita e xenotima, mais intenso nas zonas centrais e nos fácies mais

diferenciados do batólito. A idade de cristalização magmática é pouco mais antiga que a idade

obtida com isócrona Rb-Sr em rocha total (Tassinari 19BB) e comparável com determinações

isotópicas U-Pb convencionais em monazita (Vlach et a\.2002, Janasi et al. 2003).

A análise comparativa dos dados químicos e isotópicos disponíveis para monazita destas

amostras permite extrair algumas considerações relevantes, comentadas rapidamente em Vlach

et al. (2002). Na prática, diferentes fraçöes de monazita destas amostras resultaram em idades

isotópicas U-Pb com discordâncias pequenas ou ausentes de ca. 590, 570 e 530 Ma. Os dados

pontuais obtidos com microssonda mostraram que os valores mais alto e mais baixo têm

significado geológico, mas o valor intermediário não representa nada além do fato de que a fração

analisada corresponde uma mistura de domínios intra-gräo ou de grãos diferentes com idades

reais próximas a 590 e 530 Ma. A projeção do resultado isotópico intermediário muito próximo a

concórdia reflete a diferença relativamente pequena entre os dois eventos (ca. 60 Ma) e

demonstra os cuidados necessários para interpretaçöes de determinações isotópicas mesmo que

que os resultados sejam concordantes ou quase concordantes.

DrscussÃo

Sumário da cronologia dos eventos metamórficos e magmáticos

As determinações geocronológicas obtidas no presente trabalho revelam e, em parte,

reafirmam três episódios principais de metamorfismo no segmento crustal estudado.

No Terreno Embu o metamorfismo principal, em facies anfibolito sob condições médias

estimadas de ca. 5.5 kbar e cc. 700o C ocorreu há cerca de ca. 790 Ma. As relações texturais

indicam que a monazita, pelo menos em parte da sua história de cristalização, esteve em

equilíbrio com granada, sillimanita e biotita e, portanto, esta idade deve se aproximar

significativamente da idade do pico térmico do evento metamórfico. A coerência dos resultados
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obtidos para rochas de natureza mais tipicamente psamítica, pelito-psamítica e pelítica sugere que

os cristais de monaz¡ta estudados não ¡ncorporam, mesmo nos dois primeiros casos, frações

herdadas signif¡cativas das rochas fontes nos sedimentos originais e reafirmam, que neste tipo de

rochas, eventual monazita herdada deve se desestabilizar em condições de metamorfismo de

baixo grau e ser consumida, reaparecendo após em temperaturas mais elevadas, na transição

para o fácies anfibolito (e.9. Lanzirofti e Hanson 1996).

As seqtiências superiores do Complexo Piracaia foram metamorfoseadas em fácies

anf¡bol¡to há ca.625 Ma, uma idade bem conhecida em literatura (Vlach e Gualda 2000, Campos

Neto et af. 2004, He¡lbron et al. 2004). No Terreno Serra do Mar, os dados químicos e isotópicos

disponlveis indicam que processos metamorfismo em facies anfibolito, anatexia parcial e geração

de migmatitos ocorreram há ca. 590 - 570? Ma. A d¡ferença de ca. 20 Ma verificada entre os

resultados químicos e os dados U-Pb em zircão obtidos com SHRIMP e apresentados por

Tass¡nari et al. (1999) merece investigaçöes adicionais em maior detalhe.

Pelo menos três fases principais de magmatismo granltico (sensu latu) ocorÍeram no

Terreno Embu e duas no Terreno Serra do Mar.

No Ten'eno Embu, rochas tonalíticas e granodiorfticas peraluminosas, atualmente

ortognaisses, definem um ¡mportante magmat¡smo precoce há ca. 790 Ma, muito próximo ao pico

do metamorfismo regional. Enhetanto, não säo conhecidas relações geológicas claras que

permitam assegurar se este magmatismo ocorreu pouco antes, concomitantemente, ou mesmo

pouco após o metamorfismo regional. Após um intervalo de ca. 120 Ma colocaram-se granitos

peraluminosos que constituem o Batól¡to Quebra Cangalha na região leste deste terreno. As

¡dades obtidas, entre 670 e 680 Ma., são as únicas obt¡das paÍa granitos intrusivos no Terreno

Embu, mas guardam correspondència com importantes fases de magmatismo cálclo-alcal¡no em

terrenos vizinhos. O magmatismo granítico jovem, representado pelos plutons Mauá e Mogi das

Cruzes ocorreu certamente há ca. 590 Ma e está claramente associado ao desenvolvimento ou

reativaçäo de importantes zonas de cizalhamento orientadas NNE que certamente controlaram a

colocaçäo dos magmas e foram responsáveis pela fase de deformação F3 (Fernandes et al. 1990)

e concomitante retro-metamorf¡smo em fac¡es xistos verdes registrados nos metassedimentos do

Terreno Embu e nas regiões limítrofes do Complexo Piraca¡a.
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Merece ser mencionado que o Pluton Santa Branca (Figura 1), que guarda similaridades

geológico-estruturais, petrográficas e mineralóg¡cas com os plutons Mauá e Mogi das cruzes,

apresentou uma idade isotópica pr¡ncipal U-Pb em monazita de ca. S4O Ma (hês fraçöes),

sugerindo um possível quarto episódio de geração de gran¡tos neste terreno (Janasi et al. 2003)

ou alternativamente um episódio ¡mportante de abertura dos sistemas qufmicos e isotópicos em

monazita.

No Terreno Serra do Mar, os dados qulmicos obtidos para amostras do Batólito Natividade

da Serra registram um período importante de colocação de granitos peraluminosos também há ca.

590 Ma seguido de um evento de re-equilfbrio há ca. 530 Ma. Uma amostra do facies central

deste batólito, a exemplo dos dados isotópicos disponíveis para o Pluton Santa Branca no Terreno

Embu, apresenta idades químicas predominantes próximas há 530 Ma e subordinadas,

reliquiares, de ca. 590 Ma. Um evento magmático posterior, tipicamente de caráter pós-orogênico

ou anorogênico, está representado pela colocação das rochas da série charnockítica que afloram

em Ubatuba (Macluf e Schorscher 2OO1). Ê. interessante notar que o evento de ca. 530 Ma

também encontra-se bem registrado nos m¡gmatitos e charnockitos deste terreno.

Deformação, recristalização e recomposição dos relógios químicos

Diversas entre as amostras estudadas apresentam monazita e/ou xenotima de natureza

poligenética que registram pelo menos duas populações distintas de idades.

O caso da amostra E-1&2 da regiäo oeste do Terreno Embu é unico no sentido de que não

foram observados contrastes s¡gnificativos nas imagens BSE e mesmo nas compos¡çöes químicas

entre as duas populações de idades. lsto sugere que este seja um caso de recristal¡zaçäo

¡nduzida pela cominu¡çäo dos cristais originais submetldos à deformaçáo c¡zalhante, sem

interações substanciais com flufdos metamórf¡cos. Nos demais casos, as imagens BSE mostram

contatos bruscos, bem defìnidos e freqüentemente lobados, mostrando que a geração mais jovem

claramente invade e substitui a anterior, mantendo as faces cristalinas originais. Estas ev¡dências

indicam claramente um mecanismo dominado por reaçóes especfficas e näo por processos
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simples de difusão. Estes exemplos, excepcionalmente bem marcados nas amostras EM-020 e

EM013A, refletem sem dúvida o resultado de processos de d¡ssolução e reprecipitaçáo induz¡dos

pela fase fluída. A desestabilização de monazita por reaçöes de dissolução também parece

apropriada para explicar as micro-estruturas observadas em alguns dos granitos intrus¡vos e em

leucossoma de migmatitos do Terreno Serra do Mar.

As situaçÕes que envolvem substituição de monazita e/ou xenotima por coronas com

apatita, torita, allanita e epidoto, nos ortognaisses e granitos intrus¡vos do Terreno Embu também

indicam que mecanismos envolvendo reações com a fase fluída e monazita e xenot¡ma foram

¡mportantes na histór¡a pós-magmática destas rochas. Entretanto, os grãos reliquiares presentes

nestas coronas parecem preservar a totalidade das suas assinaturas qufmicas or¡gina¡s, incluindo

os elementos determ¡nantes de idade (Th, U e Pbr, cf. Vlach submetido, ver também Finger et al.

1988) e os resultados químicos registram a ¡dade real de cristalização magmática

Os parâmetros que regulam reações de dissoluçáo e reprecipitaçäo envolvem a

disponib¡lidade de uma fase fluída e possibilidade de movimentação pela rocha hospedeira, a

composição desta fase e os seus parâmetros intensivos. A avaliação destes paråmetros não é

a¡nda possfvel e não é o objet¡vo do trabalho. Um contribuição futura analisará especifìcamente

estilos contrastados de re-equilibração de monazita em metassedimentos e gran¡tos e implicações

para a caraclerizaçáo da fase fluída. Não se pode identificar ou avaliar também as contribuições

relat¡vas da rocha hospedeira e as das rochas encaixantes mas, sem dúvida, a deformação e a

recristalização induzida pela movimentaçåo ao longo das zonas de cizalhamento teve papel

fundamental nos processos e deve ter facilitado o fluxo e a percolação da fase fluida.

os resultados obtidos para a amostra do complexo Piracaia mostram que a geraçåo mais

jovem de monazita foi gerada durante o retro-metamorfismo em fácies xistos verdes, sincrônico

com a mov¡mentação da zona de cizalhamento caucaia - Rio Jaguari, com as zonas de

cizalhamento que possibilitaram a colocação dos granitos sin{ectônicos jovens nos Terrenos

Embu e Serra do Mar e também com o retro-metamorfismo em fac¡es Xistos verdes nos

metassedimentos do Terreno Embu.

os granitos e migmatitos dos terrenos Embu e serra do Mar apresentam evidências

estruturais e texturais claras de deformaçäo acompanhada de recristalizaçäo em maior ou menor
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grau. Outra observação interessante está relac¡onada à variaçáo nas cores de pleocrofsmo da

biotita, o máfico mais tlpico nestas rochas. Assim, a amostra E-0134, a biotita é tip¡camente

vermelha; na amostra E-0174, as cores sáo mais suaves e puxam para tons de verde, fìnalmente,

no caso comentado do Pluton Santa Branca são tipicamente verdes. Os resultados químicos

obtidos mostram predomfnio de monazita com ca. Sg0 Ma. no primeiro caso, ca. S3O Ma no

segundo e dados isotópicos parecem indicar uma idade de 530 Ma para este último pluton (Janasi

et al.2003). No caso dos migmativos SM-03 e SM-07, os únicos que apresentam evidências de

superposição de um evento há ca. 530 Ma apresentam também biotitas verdes.

Se as variações das tonalidades de pleocroismo nas micas representam variações na

compos¡ção química original dos magmas e/ou respectivas temperaturas de cristalização ou,

alternativamente, representam re-equilíbrios posteriores, associados à deformação regional, é

uma questáo que mereceria investigações detalhadas. Com base nos resultados para a amostra

EM-0134, ¡nterpreta-se aqui que as idades mais jovens, em torno de 530 Ma representam apenas

re-equilfbrios. Os resultados de MacLuf e Schorscher (2001) também apontam nesta direçäo.

lmplicações para a evolução geológica

ldades de metamorfismo e magmatismo da ordem de 780-800 Ma são reportadas para

diversos domfnios do Brasil continentaf. Encontram-se definidos eventos de metamorfismo e

magmatismo granítico na Faixa Brasflia (Feneira Filho et al. 1994) e de metamorfismo,

magmatismo granftico juvenil e vulcânicas associadas a arco magmático na regiáo Sul da

Provfncia Mantiqueira (Babinsky et al. 1996, Hartmann et al, 2000). No Estado de São Paulo,

foram obtidas idades similares em rochas granfticas e em zonas reliquiares de cristais de

monazita de migmatitos na regiäo do Complexo Piracaia (Negri et al. 2002, Martins et al. no prelo).

Os ortogna¡sses estudados neste trabalho e os analisados na região sudoeste por Cordani

et al (2002), säo rochas cujos protólitos guardam similares com os denominados granitos de "tipo-

S" australianos (composições tonalíticas a granodioríticas predominantes, tipicamente

peraluminosos com biotita vermelha abundante, etc., e.g. White e Chappel 1988). Entretanto, não

apresentam cordierita e a granada aparece eventualmente em variedades granodioríticas, fatos
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que poderiam s¡gnificar diferenças na profundidade de colocação e cristalização dos magmas. O

primeiros autores sugem ser este um magmatismo associado a um arco cont¡nental. As idades

comparáveis deste magmatismo e do metamorfìsmo reginal em facies anfibolito neste terreno

parecem caracterizar ambientes tectônicos tipicamente convergentes neste per¡odo, incompatíveis

com fragmentaçäo continental do denominado supercontinente Rodinia (ver também Piper 2007).

O magmatismo granftico crustal representado pelo Batólito Quebra Cangalha, há ca. 670

Ma., é mais ou menos isócrono com magmatismo cálc¡o-alcalino relac¡onado à subducçäo de

placa oceånica na região da nappe Socorro-Guaxupé (Campos Neto et af.2004), porém o seu

significafo tectônico é incerto, uma vez que a colagem do Terreno Embu ocorreu após este

evento. De fato, o metamorf¡smo em fác¡es anfibolito que afetou as seqüências do Complexo

Piracaia, há ca. 625 Ma, não se encontra regiskado no Terreno Embu e, portanto, estes

segmentos crustais estavam desconectados. Após ca. 100-80 Ma., no Terreno Serra do Mar,

encontra-se registrado um evento de metamorfismo regional de temperaturas médlas a altas; mais

ou menos contemporaneamente, magmas graníticos com contribu¡çöes crustais significativas se

colocaram nos terrenos Embu e Serra do Mar, controlados por importantes zonas de cizalhamento

NNE. Estas zonas retro-metamorfosearam os messedimentos Embu e Piracaia para a facies

xistos Verdes em níveis crustais mais elevados. É provável que justaposição destes terrenos,

especialmente do Terreno Embu e do Complexo P¡racaia e a atual configuração da Faixa Ribeira

nesta reg¡ão remonte a esta época (ver também Campos Neto et al. 2004, Passarelli et al. 2004) e

esteja ligada principalmente a zonas de cizalhamento com componentes transcorrentes

predominantes. Um magmatismo charnockít¡co, de ambientação pós-orogênica ou mesmo

anorogênica, parece concluir o ciclo no Terreno Serra do Mar há ca, 560 Ma

Os evento tectônicos mais jovens na região, há 530 Ma, parecem limitados à reativação

das zonas de cizalhamento pré-estabelecidas e afetaram ambos os terrenos Embu e Serra do

Mar, causando deformação e rearranjos mineralóg¡cos, texturais e estruturais. Representam uma

atividade associada à Orogênese Cabo Frio, definida para Leste no Estado do Rio de Janeiro (e.9.

Schmidtt et al. 1999, Campos Neto et al. 2004) e devem ter contribuido sign¡ficativamente para o

soerguimento destes segmentos crustais. Não são conhecidos eventos magmáticos importantes

na região estudada com idades similares, mas ocorrências de rochas graníticas com idades
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isotópicas bem def¡nidas entre 500 e 540 Ma ocorrem na região da costa dos estados de São

Paulo e Paraná e/ou em ¡lhas continentais próximas (L. Cury, V. Janasi, comumicações verbais).

Na contrapartida africana, eventos de metamorfísmo regional e magmatismo granftico com idades

similares caracter¡zam o denominado Cinturáo Garieb (Frimmel e Fölling 2004).
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Figura 1. Mapa geológico da região leste do Estado de São Paulo e Províncias Estruturais da

região SE do Brasil. Provfncias estruturais (/nsef). AFB, BFB e RFB: Faixas de Dobramento

Araçual, Brasília e Ribeira. GN, SN and AAN: Nappes Guaxupé, Socorro e Ariruoca-Andrelândia.

Principais Terrenos da Província Mantiqueira: AP: Apiaí, E: Embu, JF: Juiz de Fora, SM: Serra do

Mar, CF: Cabo Frio. SFC e PC: Cratons São Francisco e Paraná (limites pontilhados infer¡dos).

Geologia Geral: 1: coberturas fanerozóicas e rochas alcalinas mesozóicas (branco), 2: granitos

tard¡- a pós-orogên¡cos de "tipo-A", 3: b¡otita gran¡tos equigranulares, 4: biotita granitos porfirfticos,

5: hornblenda biotita granitos porfiríticos, 6: Nappe Socorro (predominantemente m¡gmatitos), 7:

Terreno Apial: Grupos Säo Roque, ltaberaba e Açungu¡ (seqúências terrígenas e vulcano-

sed¡mentares de ba¡xo a médio grau metamórf¡co), 8: Te¡reno Embu (predominantemente rochas

supracrustais de médio a alto grau de melamorflsmo), 9: Terreno Serra do Mar (paragnaisses e

ortognaisses migmatíticos), 10: Migmatitos antigos do embasamento pré Neoproterozóico. Linhas

cheias: zonas de transcorrência neoproterozóicas, Linhas cheias pontilhadas: limites de estado.

Geologia modif¡cada de Campos Neto (2000) e referências citadas. Códigos indicam localização

das amostras estudadas no presente trabalho.

Figura 2. Diagrama isocrônico Pbr vs Th*, histograma de distribu¡çäo de idades pontuais (,nsef),

imagens BSE em modo composicional de cristais representativos de monazita com localização

das análises pontuais efetuadas e d¡agrama ilushando a variação das idades pontuais e

respectivos erros para o paragnaisse E-1&2 da regiäo oeste do Terreno Embu, estado de São

Paulo. Os paråmetros PrF e Neq representam, respectivamente, a probabilidade de ajuste da reta

e o número de pontos equivalentes no diagrama isocrônico considerando-se os erros individuais

indicados pelas barras de erros. O parâmetro f representa a fração relativa de cada população de

idades estatisticamente sign¡ficativa, Observar, na ¡magem BSE da esquerda, cristal de monazita

idiomórfÌco, fraturado e parcialmente rompido, e na imagem da direita, cristal de monazita

estirado, com textura tipo morteiro. Nesta última, círculos escuros representam pontos com idades

entre 770 e 820 Ma, cfrculos claros idades entre 71Q e 750 Ma, bi = biotita. os círculos

desenhados nas ¡magens não se encontram em escala por questões de visibilidade. Barras
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horizontais mais claras no último diagrama representam as idades médias obtidas para cada

população. Ver discussão e referências no texto.

F¡gura 3. Diagrama ¡socrôn¡co Pb1 vs Th., imagens BsE em modo composicional de cr¡stais

representat¡vos de monazita com localização das análises pontuais efetuadas e diagrama

ilustrando a variaçäo das idades pontuais e respectivos erros para o paragnaisse EM-vR2g2A da

região oeste do Terreno Embu, estado de são paulo. o parâmetro Neq representa o número de

pontos equ¡valentes no diagrama isocrônico considerando-se os erros pontuais individuais, O

vetor desenhado na ¡magem a esquerda representa perfil composicional obtido com 1O pontos

analft¡cos (1-10) regularmente espaçados entre si. Os cfrculos desenhados nas ¡magens não se

encontram em escala por questões de visibilidade. Barra horizontal clara no último diagrama

representa a idade média obt¡da ponderada pelos erros das determinações ¡ndividuais. Ver

discussões e referências no texto.

Figura 4. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qufmica e imagens BSE de

cristais de monazita de paragnaisse EM-020 da região leste do Terreno Embu, estado de São

Paulo. Observar na imagem BSE esquerda cristal de monaz¡ta com zonamento composicional

concêntrico e bordas de corrosão e substituição sobre a monazita primária, com idades mais

jovens de ca. 590 Ma. À direita cristal homogêneo incluso em granada, incluindo parcialmente

cristal de zircâo (zr). Para outros detalhes, ver legenda das Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figura 5. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qufmica e ¡magens BSE de

monaz¡ta do m¡gmatito SM-03 da região costeira de Ubatuba, Terreno Serra do Mar, estado de

São Paulo. Observar nas imagens BSE que a monazita presente no leucossona é tip¡camente

idiomórf¡ca e contém inclusões de apatita (ap) distribuldas ao longo de potenciais faces de

crescimento, enquanto a presente no melanossoma é sub- a xenomórfica e apresenta zonamento

composicional mais irregular. Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussões no

texto.
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F¡gura 6. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação química e imagens de

monazita do migmatito SM-07 da região costeira de Ubatuba, Terreno Serra do Mar, estado de

São Paulo. Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figura 7. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qulmica e imagens de

monazita pa¡agnaisse EM-0048 do Complexo Piracaia, leste do estado de Säo Paulo. Outros

detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussöes no texto.

Figura L Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qufmica e imagem BSE de

monazita do ortognaisse tonalítico EMS-010, da reg¡ão leste do Terreno Embu, estado de São

Paulo. Observar na imagem BSE cristal de monaz¡ta corroído, em corona de substiuição formada

por apatita (ap), torita (th), allanita (aln) e epidoto (ep). Outros detalhes de legenda como nas

Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figura L Diagramas ilustrando os resultados obt¡dos para a datação química e imagens BSE de

monazita e xenotima do ortognaisse granodiorftico EMS-01 18, da região leste do Terreno Embu,

estado de São Paulo. Observar na imagem BSE esquerda, cristal de monazita corroído com

corona de substiuição formada por apatita (ap), allanita (aln) e epidoto (ep), à direita, cristal de

xenotima de tendência idiomórfica, com zonamento composicional irregular e elevado número de

¡nclusões de apatita na borda superior. Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3'

Discussões no texto.

Figura 10. Diagramas ilusfando os resultados obtidos para a datação química e imagens BSE de

monazita e xenotima do granito EM-8&9 do Batólito Quebra Cangalha, região leste do Terreno

Embu, estado de São Paulo. Observar na imagem BSE esquerda, cristal de monazita com

tendênc¡a idiomórfica contendo inclusöes idiomórficas de apatita e, à direlta, cristais de monazita

fortemente corroídos e cristal mais idiomórfico de xenotima. Ap: apatita, mnz: monazita, zr'. zircáo,

xen: xenotima. Outros detalhes de legenda como nas F¡guras 2 e 3. Discussões no texto.
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Figura 11. Diagramas ilustrando os resultados obt¡dos para a datação química e imagens BSE de

monaz¡ta do granito EM-0144, do pluton Mauá, região centro-leste do Terreno Embu, estado de

São Paulo. Observar nas imagens BSE a presença de coronas de subst¡tuição constituidas por

apatita, torita, allanita e epidoto e a forte corrosão parcial do cristal da esquerda. Outros detalhes

de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figvra 12. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qufmica e imagens BsE de

monazita e xenotima do granito EM-025A, do pluton Mogi das cruzes, região centro-leste do

Terreno Embu, estado de são Paulo. observar nas ¡magens BSE cristal lfmpido de monazita

contendo inclusöes de apatita incluso em quartzo e forte zonamento oscilatório na xenotima que

contêm incluões de monazita e apatita e fìnas bordas parcialmente corroídas e substituídas.

Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figura 13. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação química e imagens BSE de

monazita para o granito porfirftico EM-0134, do Batólito Natividade da Serra, região leste do

Terreno Embu, estado de São Paulo. Observar nas imagens BSE cristal idiomórfico com leve

zonamento concêntr¡co e bordas de corrosão e subsituição da monazita primária (esquerda) e

cristal com marcado zonamento irregular (direita), As zonas de subsitu¡ção apresentam idades de

ca. 530 Ma. Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3. Discussões no texto.

Figura 14. Diagramas ilustrando os resultados obtidos para a datação qufmica e imagens BSE de

monazita e xenotima para o granito equigranular EM-o17, do Batólito Natividade da serra, região

leste do Terreno Embu, estado de São Paulo. Observar nas imagens BSE cristais de tendências

idiomórficas de monazita e xenotima em contato mútuo reto, sugestivo de equilíbrio (esquerda) e

cr¡stal de monazita com forte zonamento iregular (direita); neste cristal, as zonas mais escuras

apresentam idades de ca. 590 Ma. Outros detalhes de legenda como nas Figuras 2 e 3.

Discussões no texto.



LEGENDA DE TABELAS

Tabela 1, Análises qufm¡cas pontuais (% em peso de óx¡dos) e idades pontuais representativas

para monazita presente em paragnaisses, migmat¡tos, ortognaisses e granitos intrusivos do

Terreno Embu e vizinhanças. bd: abaixo do limite de detecção.

Tabela 1. Análises químicas pontuais (% em peso de óxidos) e ¡dades pontuais representativas

para xenotima presente em ortognaisses e gran¡tos intrusivos do Terreno Embu e vizinhanças. bd:

abaixo do limite de detecçäo.
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CAPíTULO IV

Mecanismos de substituição de monazita e xenotima por coronas de

apatita-torita-allanita-epidoto em rochas ortognáissicas e graníticas do

Terreno Embu (SE do Brasil) e implicações: evidências texturais e

químicas

RESUMO

Coronas constituídas por zonas mais ou menos concêntricas de apatita + torita, envolv¡das

por allanita e estas últimas por epidoto, são bem conhecidas e se formam tipicamente como

mantos que substituem parcialmente cristais de monazita primários em rochas graníticas e

leucossomas de migmatitos submetidos a metamorfismo em facies anfibolito ou a transformações

deutéricas/hidrotermais em certas rochas granfticas. Coronas deste tipo manteando monazita e

também xenotima, estas últimas ainda não conhecidas em literatura, såo feições comuns em

rochas ortognássicas de composições tonalfticas a granodiorlticas e monzogranitos intrusivos sin-

tectônicos de idades neoproteozóicas que afloram no Terreno Embu, Estado de Sáo Paulo, SE do

Brasil.

Evidências mìcro-estruturais e texturais em imagens BSE, mapas composicionais e dados

químicos pontuais obtidos com EPMA para as fases minerais envolvidas indicam que as reaçöes

de substituição decorreram da interação destes minerais com flufdos metamÓrficos e/ou

deutéricos que forneceram Ca, Al, Fe, Si e voláteis (F, HrO). A zona interna de apatita, contendo

inclusöes diminutas de torita, pseudomorfoseia os cristais originais de monazita sugerindo que a
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apatita aproveitou o arcabouço estrutural (P,Si)O4 da estrutura original. Os RRE foram l¡xiviados

para fora da zona da apatita formada e, em combinação com ca, Ar, Fe, si e voráteís presentes

nos fluídos intersticiais, prec¡pitaram sob a forma de aflanita e epidoto. A substituição da xenotima

envolve, pelo menos em parte, a formação de uma segunda geração de xenotima, rica em

¡nclusões de torita, a qual é substituida por apatita que, por sua vez é envolvida por allanita e

epidoto. Ao contrário das coronas sobre monazita, a zona da apatita nas coronas sobre xenotima

é ocasionalmente constituida por agregados de crista¡s iso-orientados. Os dados químicos e os

volumes envolvidos das fases sugerem, no caso da monazita, que as coronas podem ter evoluído

como um sistema aproximadamente fechado no que se refere aos elementos principais que a

constituem (Th, REE, P), entretanto, a mesma interpretação não pode ser sustentada no caso dos

sistemas coronfticos com xenotima e quantidades signif¡cativas de LREE devem ter sido

fornecidas pelos fluídos, enquanto y e, possivelmente, HREE foram libeÍados.

As mícro-estruturas (contatos bruscos, com figuras de corrosão, restos de monazita e/ou

xenotima irregularmente distribuídos na zona da apatita, ausência de perfís claros de difusão)

favorecem em ambos os casos reações de substituição controladas por processos de dissolução

parcial (com precipitação de uma geraçäo secundárla no caso de xenotima), acompanhada pela

cristalização, em parte simultânea, das fases que constituem os mantos, A morfologia das coronas

nos ortognaisses, sem um zona anelar tfpica de apatita, sugere que coronas regulares e

centradas como as observadas nos granitos säo menos estáveis e tendem a se reorganizar

internamente sob condições térmicas e c¡néticas adequadas.

Os contatos entre a monazita ou xenotima reliquiares e a zona adjacente da apat¡ta são

bruscos e as composições qufmicas das fases primár¡as são preservadas, mesmo nas zonas

próximas aos contatos. As idades químicas Th-u-pbT obtidas para cristais e/ou restos

preservados são representativas da idade de cristalização das fases primárias preservadas meta-

estavelmente no sistema coronftico. As evidências obtidas no caso de coronas sobre xenotima

indicam significativa mobilidade de RRE e Y para dentro e para fora das coronas e interpretações

petrológicas sustentadas na imobilidade destes elementos merecem alguma cautela.

As coronas desenvolvídas nos ortognaisses estão associadas a ambientes de fácies

anf¡bolito porém não é claro se ligado a eventos de metamorfismo regional ou a expresssivas
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zonas de cizalhamento. No caso dos granitos sin{ectônicos, as estruturas coronfticas refletem a

remobilização de fluídos associada a movimentos transcorrentes ao longo de zonas de

cisalhamento reg¡onais, que condicionaram a colocação dos plutons e também os deformaram e

parcialmente e recristalizaram, em condições mais brandas, compatfveis com o facies x¡stos

verdes.

INTRODUçÂO

A mineralogia e petrologia dos fosfatos de REE+Y monazita e xenotima têm sido objeto de

inúmeros estudos na última década. A monazita [(Ce, La, Nd, Th)PO4] e a xenotima

KY,HREE)P04l ocorrem em granitos moderada a fortemente peraluminosos, peralcalinos

(xenotima) e metapelitos de médio a alto grau metamórfico em quantidades bem subordinadas

mas são de fundamental importância porque incorporam a grande maioria dos elementos terras

raras (REE) presentes na rocha hospedeira e, portanto, controlam a sua distruição nos processos

petrológicos associados à diferenciação e evolução da crosta continental (e.9. Bea 1996, Franz et

al. 1996, Chang et al. 1998). Estes minerais apresentam campo de estab¡lidade amplo e são

estáve¡s sob condições diagenéticas (xenotima), hidrotermais, magmáticas e metamórficas

diversas e a sua importância para geocronologia de alta resolução e geotermometria tem se

revelado crescente (Suzuki e Adachi 1991, Montel et al. 1996, Gratz e Heinrich, 1998, Pyle et al.

2001, Jercinovic et al. 2005, Hethrington et al. 2008, Martins et al , no prelo, Vlach submetido e

referências citadas). Adicionalmente, a aplicação da monazita como material fixador de nuclídeos

radioativos provenientes de rejeitos nucleares tem sido intensamente investigada e se mostrado

multo promissora (e.9. Oelkers e Montel 2008).

O interesse no conhecimento da estabilidade deste minerais nos diferentes ambientes em

que ocorrem tem mot¡vado investigaçäo crescente. Os mecanismos de alteração hidrotermal de

monazita em rochas granfticas foram abordados por Poitrasson et al. (1996) e Townsend et al.

(2000). As reações de formação e/ou quebra envolvendo monazita e allan¡ta em ambientes

metamórficos envolvendo rochas para- e orto-derivadas são discutidos em Bingen et al. (1996),

Finger et al. (1998), Bingen e van Breemen (1998), Förster et al. (2002 ) e Wing et al. (2003) entre
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diversos outros. A substituiçáo de monazita, estável em codições de médio a alto grau em rochas

metapelfticas, por apatita e allanita em condições de baixo grau jé é bem conhecida na literatura

(e g Lanzirotti e Hanson 1996). A geração de coronas de substituiçäo constitufdas por apatita +

allanita + epidoto sobre monazita em rochas granfticas submetidas a metamorfismo regional em

fácies anfibolito foi tratada com detalhes por Finger et al. (.1998). claeson (2002) discute a

substituição parcial de monazita por apatita, allanita e tor¡ta em leucotonalitos metaluminosos,

associada a processos deutéricos e/ou hidrotermais.

No presente trabalho documenta-se a ocorrência de coronas de apatita + allan¡ta + epidoto

sobre monaz¡ta e coronas similares sobre xenotima, ainda não reportadas em literatura, em

diferentes situações geológicas associadas à evolução do magmatismo granítico do Terreno

Embu, Leste do Estado de São Paulo, SE do Brasil. Såo apresentados dados de natureza textural

e qufmica para sistemas coroníticos centrados em monaz¡ta e xenotima presentes em

ortognaisses tonalfticos mais antigos e granitos sin-tectônicos intrusivos jovens, ambos de idades

neoproterozóicas, e d¡scutidos possfveis mecanismos para a geraçäo e desenvolvimento destes

sistemas em ambientes metamórfìcos e pós-magmáticos. Evidências para a mobilidade dos

elementos envolvidos nas reações de formação das coronas nestes ambientes e ¡mplicações

geocronológicas e petrológicas são enfatizadas.

srruAçÃo cEoLócrcA E ocoRRÊNcrA DE coRoNAs DE suBSTrrurçÃo EM MoNAzrrA E xENoïMA

O Terreno Embu (l{asu¡ 1975, Campos Neto 2000, Heilbron et al. 2004) aflora na região

Leste do Estado de São Paulo e faz parte do ramo norte do Sistema Orogênico Mantiqueira

(Figura 1). Este sistema está orientado NNE e foi formado através de episódios discretos de

colagem de terrenos remanescentes do super-continente Rodínia entre 610 e s30 Ma e junção

dos cratons Kalahari, são Francisco-congo e Rio da Plata (Brito Neves et al. 1999, campos Neto

2000). o rerreno Embú é composto por xistos e gnaisses de médio a alto grau metamórfico,

migmatitos, e quantídades subordinadas de ortognaisses, rochas meta-vulcânicas e cálcio-

silicáticas. A qualidade das exposições neste terreno não é boa, devido à alteração intempérica e

a ocupaçäo humana nas vizinhanças da Grande são paulo. lnformaçöes geológicas mais



133

completas estão disponfveis para a área a Leste da cidade de São Paulo, onde quartzitos,

metapelitos rítmicos e uma seqüência metavulcano-sedimentar com grau metamórfico

aumentando de x¡stos verdes para anfibolito em direção NW cobre rochas m¡gmatfticas do

embasamento mais antigo (Fernandes et al. 1990). Evidências de fusão parcial limltada aparecem

em gnaisses quartzo-feldspáticos. Dados geotermobarométricos sugerem que o metamorfismo

atingiu pressões e temperaturas da ordem de 5-6 kbar e 680-730' C respectivamente (Vieira et.

a|.1990, Augusto e Vlach dados inéditos).

O magmatismo granítico no Terreno Embú ainda não é completamente conhecido (cf.

Janasi et a|.2003, Vlach submetido). Os dados geocronológicos sugerem que rochas granfticas

se colocaram em três períodos no neoproterozóico. Um magmat¡smo precoce é constituido por

biotita{onalitos e -granodioritos colocados proximamente ao pico metamórfico e à fase principal

de deformaçäo das encaixantes (Fernandes et al. 1990) há ca. 790-810 Ma (Cordani et al. 2002,

Vlâch submetido) e poster¡ormente convertidos em ortognaisses do fácies anfibolito.

Monzogranitos porfìríticos a inequigranulares, com foliação de fluxo e de estado sólido, que

constituem o Batólito Quebra Cangalha, orientado NNE, possivelmente se colocaram há ca.650-

680 Ma. Plútons sin{ectônicos mais jovens e de dimensões mais reduzidas (e.9. Mogi das

Cruzes, Mauá), constituídos por biotita- e muscovita-biotita monzogranitos, se colocaram ao longo

de zonas de cizalhamento NNE em torno de 590 Ma. Na zona limftrofe entre os terrenos Embu e

Serra do Mar, um evento mais ¡ovem, com idades em torno de 520-540 Ma, encontra-se

registrado em monazita pol¡genética de monzogranito do Batólito Natividade da Serra (Figura 1),

colocado também há ca. 590 Ma. Acredita-se este último evento esteja associado à reativaçäo de

zonas de cizalhamento NNE por ocasiäo da Orogênese Gabo Frio (e.9. Schmidt et al. 1999,

Campos Neto 2000).

A monazita é acessório típico, presente na maioria dos para- e orto-gnaisses e dos

granitos intrusivos que afloram neste terreno, xenotima ocorre mais esporad¡camente e sempre

em quantidades subordinadas mas também é relativamente comum, part¡cularmente nos facies

mais diferenciados dos ortognaisses e dos granitos. Na maioria das amostras examinadas ao

microscópio petrográfico encontram-se em maior ou menor grau evidênc¡as de desequilíbrios em

monazita e/ou xenotima marcadas por vezes por fe¡çöes de corrosão e, mais freqÛentemente, por
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feições de substiuiçäo parcial ou total por uma assembléia constitufda por apatita, allanita, ep¡cfoto

e torita, que tipicamente aparecem formando coronas (CAAE) com morforogias variadas, ora bem

finas e regulares, ora mais irregulares, manteando cristais corroídos de monazita ou xenotima. Em

raros casos foram observados diminutos agregados de allanita + epidoto e apatita possivelmente

associados a substiuição total de monazita e/ou xenotima.

AMOSTRAS ESTUDADAS E MÉTODOS ANALITICOS

Foram selecionadas para este estudo três amostras de rochas graníticas do Terreno Embu

que representam diferentes situações geológicas e/ou apresentam diferentes tipos de sistemas

coroníticos. A localizaçäo das amostras é indicada na Figura 1.

A primeira amostra corresponde a um ortogna¡sse de composição tonalítica com estrutura

fortemente orientada e granulação grossa. A datação química Th-u-pbr em monazita revelou

idades, interpretadas como de colocação e cristalizaçäo, próximas a 790 Ma (vlach submetido). A

foliação é marcada pelos agregados de cr¡stais de plagioclásio bem geminados segundo as Lei da

Albita, combinada ou não com a Lei de Carlsbad, e quartzo recristalizado, contornados por cristais

bem desenvolvidos de biotita. O zonamento concêntrico, por vezes oscilatório, no intervalo da

andesina observado em cristais tabulares de plagioclásio, é a principal textura reliquiar observada.

A biotita, com pleocrolsmo em tons de vermelho a amafelo pálido é o máfico tfpico a chega a

constituir até 20 % modal da rocha. Os minerais acessórios típicos são zircão formando prismas

curtos idiomórflcos e bem desenvolvidos, apatita, allanita, epidoto e torita.Monaz¡ta aparece

apenas como fase reliquiar nas CAAE. Muscovita mais tardia aparece substituindo alguma biotita

e o plagioclásio apresenta leve saussuritização.

As duas outras amostras analisadas são representativas dos plutons Mauá e Mogi das

Cruzes e correspondem, respectivamente, a biotita e muscovita-biotita monzogranitos holo- a

leucocráticos com estruturas maciças ou levemente orientadas. A colocaçäo destes plutons está

associada a extensas zonas de transcorrência direcionadas NNE e ocorreu há ca. 590 Ma (Janasi

et a| 2003, Vlach submetido). Não existem evidências marcadas de eventos metamórflcos
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regionais posteriores a colocação destes plutons, a menos de reativações mais recentes das

zonas de cizalhamento, em parte associada à Orogênese Cabo Frio (ca. 520-540 Ma, Schmidt et

al. 1999, Vlach submetido). A biotita apresenta tonalidades pleocrofsmo em castanho

avermelhado (Mogi das Cruzes) a castanho levemente esverdeado (Mauá). Os minerais

acessórios são sim¡lares mas incluem também alguma turmalina. O granito Mogi das Cruzes

apresenta adicionalmente xenotima, enquanto o Granito Mauá apresenta t¡tanita tard¡a.

lmagens de eletrons retro-espalhados (BSE) em modo composicional, mapas de raios X

composicionais (WDS e EDS), análises WDS pontuais quantitativas para monazita, allanita,

epidoto e apatita e análises qualitativas EDS para torita foram obtidas em seções delgadas polidas

cobertas com fìna pelfcula de C (ca, 250 nm) no Laboratório de Microssonda Eletrônica do

lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo. O laboratório conta com um equipamento

JEOL-JXA86O0 provido de 05 espectrômetros wDS, 01 espectrômetro EDS e um sistema de

automação Voyager 4.3 da Thermo-Noran. Mapas composicionais para Si (Ka), Al (Kct)' Fe (Kc)'

Ce (La), Dy (La), Ca (Ka), P (KÛ) e Th (Ma) foram obtidos por varredura do feixe eletrônico (dof

napping) sob condições de 20 kV e 100 nA para a voltagem de aceleração da coluna e corrente

do feixe eletrônico, com resoluçäo de 256 vs 256 pixéis e tempo de integraçäo de 0.1 s/pixel. As

imagens foram obtidas para os menores sistemas coronfticos encontrados, analisados sob

magnificações superiores a 700, para minimizar os efeitos de defocalização (e.9. Goldstein et al.

1992) mas, ainda assim, a defocalização e a não cofreçäo para a radiação de fundo e para os

efeitos de matriz dão significado semi-quantitativo para estas imagens.

As análises quantitativas pontuais foram efetuadas sob condições de 15 kv, 300 nA e 2-4

pm e 20 kV, 50 nA, 5¡rm para a voltagem de aceleração da coluna, cortente e diâmetro do feixe

eletrônico para monazita e allanita, epidoto e apat¡ta, respectivamente. No caso de xenotima, a

corrente do feixe foi menor (200 nA) e o diåmetro maior (5 pm). Os procedimentos analfticos e de

tratamento de dados adotados no laboratório para monazita e allanita/epidoto säo encontrados em

detalhes em Vlach (submetido) e Vlach e Gualda (2007), protocolos para anál¡ses de xenotima e

apatita serão publicados em breve. As correçöes para os efeitos de matriz foram efetuadas com o

programa PROZA (e.g. Bastin e Heilligiers 1990) disponível no s¡stema voyager. os teores de Tm

em xenotima foram estimados por interpolaçäo, considerando-se a média geométrica dos valores
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nofmalizados obtidos para Er e yb. os cristais de torita presentes nas CAAE apresentam sempre

dimensões diminutas, em geral inferiores a 10 pm, ¡nviabil¡zando análises quantitativas adequadas

com WDS e este mineral foi caracterizado qualitativamente com EDS. As proporções catiônicas

foram obtidas com o programa Mincar (Guarda e vrach inédito) e as proporções em vorume das

fases minerais envolvidas nas coronas foram estimadas com base nas imagens BSE.

RESULTADoS

Relaçöes texturais de subst¡uição de monazita e xenotima

Os aspectos texturais ma¡s típicos envolvendo os minerais primários e secundários

presentes nas coronas das amostras estudadas säo ilustrados em imagens BSE na Figura 2 e em

imagens BSE e mapas composicionais para os elementos químicos mais relevantes envolvidos na

Figura 3.

A monazita e xenotima límp¡das e idiomórficas, sem evidências de transformações pós-

cristalização aparecem apenas como inclusões preservadas, notadamente em quartzo, e somente

nos granitos intrusivos. Nos dema¡s casos, os cristais de monazita e xenotima que ocorrem

isolados, interst¡ciais ou como inclusões em micas encontram-se em típica situaçäo de

desequilfbro. No ortognaisse EMS-010 a monazita nunca ocorre isolada, apenas nos sistemas

coronfticos. A monazita presente nos granitos Mauá e Mogi das cruzes apresenta sempfe

coronas de substituição desenvolvidas em maior ou menor grau. os cr¡stais de xenotima da

amostra EM-0254 (Granito Mogi das cruzes), mesmo os mais idiomórfìcos com coronas

desenvolvidas de forma muito incipiente, quando observados em detalhe apresentam zonas

marginais muito finas, micrométricas, de uma geraçáo posterior de xenotima que substitui

parcialmente a geração primária.

Nos ortognaisses e granitos do Terreno Embu em que monazita e xenotima coexistem,

observam-se freqtlentemente contatos mrltuos retos sugerindo cristalização em equilfbrio. A

presença de inclusões corrofdas de monazita em xenotima, mas nunca de xenotima em monazita,
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na amostra EM-0254 é uma evidència de que estes minerais se formaram em parte

simultaneamente, a xenotima iniciando a cristalização um pouco depois. Dados geotermométricos

baseados no conteúdo em Y de monaz¡ta em equilíbrio com xenotima e na partiçäo de Gd entre

monazita e xenotima para esta amostra (e.g. Gratz e Heinrich 1998), são consistentes com

cristalização em ambientes magmáticos (700-750'C, Vlach dados inéditos).

Merece ser destacado que a monazita presente em alguns granitos do Terreno Embu

apresenta figuras de corrosão típicas, como as ilustradas para uma amostra do Granito Quebra

Cangalha (EM7&8, cf. localização na F¡gura 1) e para a amostra estudada do granito Mauá. No

prime¡ro caso, coronas de subst¡tu¡çäo são observadas em alguns cristais corroídos, mas näo em

outros. No segundo caso, as coronas obseryadas sobre contatos corroídos são similares quanto a

constituição e espessura às observadas sobre faces cristalinas. Estas observações, aliadas às

inferências extraidas para geração das coronas d¡scutidas a seguir, sugerem que estes processos

de corrosão não estäo vinculados com o desenvolv¡mento das coronas, mas sim representam

fenômenos anteriores relacionados à evolução magmática. No caso da amostra EM-0144

estudada e também de amostras do Batólito Quebra Cangalha, os padrões regulares de

zonamento qufmico e as ¡dades Th-U-PbT iguais às idades químicas obtidas para crista¡s

preservados e determ¡nações ¡sotópicas indicam natureza magmática cogenética para os cristais

corrofdos, possivelmente desestab¡lizados por variações locais de parâmetros Intens¡vos e/ou

extensivos de geraçåo e evoluçáo magmática.

Coronas centradas em monazita

A morfologia dos sistemas coroníticos presentes nos granitos Mauá e Mogi das Cruzes é

muito similar as descritas em literatura por Finger et al. (1998) e Claeson (2002). Os relíctos de

monazita presentes nas regiões centrais das coronas apresentam zonamentos composicionais de

t¡po concêntr¡co, em geral oscilatório, ou ainda em setores, entretanto estas características não

são acentudas nas imagens uma vez que os contrastes foram ajustados para ressaltar o s¡stema

coronltico como um todo. Os contornos da monazita são muito variáveis: ora são

subarredondados e mais regulares, ora säo bem irregulares, com evidências de corrosáo ou
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ainda, notadamente quando as coronas encontram-se em estado incipiente de desenvolvimento,

perfeitamente idiomórficos.

Nos mantos do sistema coronít¡co, a zona ¡nterna é relativamente homogênea e está

const¡tu¡da principalmente por apatita que mostra contatos abruptos com a monaz¡ta manteada,

por vezes levemente interpenetados. As bordas externas da zona da apatita são muito regulares e

parecem mimetizar as bordas externas idiomórfìcas dos cristais originais de monazita (ver também

Finger et al. 1998). Por vezes, diminutos relictos corrofdos de monazita aparecem ainda

preservados na zona da apatita. uma caracterfstica também típica desta zona é a presença de

inclusões em quantidades var¡áveis, mas sempre significativas, de torita, na forma de inclusões

diminutas, xenomórficas, goticulares a alongadas e com contornos subarredondados. No caso das

coronas observadas na amostra do ortognaisse EMS-olo a situação é bem contrastada

entretanto: a zona da apatita é tipicamente descontlnua e irregular, observando-se que a monazita

encontra-se parcialmente em contato direto com a zona da allanita, descrita a seguir.

Adicionalmente, os contatos externos da apatita parecem ser defin¡dos por faces própr¡as, antes

que por faces herdadas da monazita original e a torita parece ter preferência por se concentrar

nas zonas de contato enfe apatita e monazita. As estimat¡vas médias obtidas para volume

considerando todo o ¡ntercrescimento indicam quant¡dades entre 12 e 26 o/o e entre l7-29 e 20-

23o/o de monazita e apat¡ta (+torita) nas amostras de ortognaisse e granitos respectivamente.

As zonas de allan¡ta e do ep¡doto apresentam morfologia bem diversificada nos granitos.

Ëm alguns dos mantos são observadas zonas finas, mas muito bem marcadas de allanita, sempre

Iocalizadas na região interna, circundadas por uma zona mais expressiva de epidoto externa.

Nestes casos a zona da allanita (ca. 1B % vol.) é relativamente mais rica em Fe e pobre em Al e

ca quando comparada com a zona do epidoto (ca. 45 % vol.). os contatos da zona da allanita

com a zona da apatita são abruptos e regulares e com a zona do epidoto são, embora também

abruptos, finamente ¡nterpenetrados. Em outros s¡stemas coronlticos, não aparecem zonas

contrastadas e bem definidas de allanita e epidoto, e sim uma zona hfbrida caracterizada por

allanita finanemente intercrescida com epidoto que ocupam volumes relativos de ca.50 %. É

interessante observar que no caso do granito Mogi das Cruzes, estes mantos híbridos de allanita

e epidoto não se restringem ao sistema coronftico centrado em monazita apenas e aparecem
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envolvendo um cristal prismático de zircão, parcialmente incluido na monazita original. Nesta

mesma amostÍa, em algumas áreas diminutas da zona híbrida, os mapas composicionais revelam

baixas emissões de Ca, P e Ce, altas de Si e Al e intermediárias a altas de Fe, incompatíveis com

o quimismo das fases const¡tuintes da corona. Possivelmente trate-se de um f¡lossilicato. No

ortognaisse EMS-010, a dist¡nção entre as zonas de allanita e ep¡doto não é tão clara nas

imagens BSE, mas sugere que a primeira seja dominante, observando-se que os mantos são bem

mais homogêneos e apenas nos seus l¡mites externos define-se uma zona relatìvamente pouco

espessa com coeficientes de retroespalhamento signif¡cativamente inferiores mais típicos de

epidoto. Em conjunto, estas zonas ocupam cerca de 62Vo em vol. do sistema coronítico.

Considerando apenas os minerais presentes nas coronas, os volumes de apatita (+ tor¡ta)

e allanita + epidoto são da ordem de 29 e71% no ortognaisse e var¡am eîÍe 24-32 e 76-68% nos

granitos. No caso do sistema em que ambas as zonas da allanita e do epidoto estão bem

definidas (amostra EM-0144) cerca de 22 % da corona está constitufda por allanita e 54 % por

epidoto. Neste caso, os volumes de epidoto são bem superiores aos equ¡valentes calculados por

Finger et al. (1998) para coronas presentes em monaz¡ta do ortognaisse Granatspitz. Entretanto,

as proporções médias obtidas para as zonas da apatita e allanita+epidoto sáo bem similares,

sugerindo que esta discrepância deva-se em parte à dificuldade de se estabelecer l¡mites

qufmicos e, portanto, em imagens BSE, precisos entre allanita e epidoto (cf. a seguir)

Coronas centradas em xenotima

Diversos aspectos distintos e peculiares caracter¡zam a substituição de xenotima na

amostra do granito Mogi das Cruzes, quando comparados com os descr¡tos para monazita, como

ilustrados nas Figuras 2 e 3. Cristais idiomórficos, como o apresentado em duas imagens (Figura

2, E e F), com zonamento composicional oscilatório de natureza indubidavelemente magmática,

com ¡nclusões id¡omórficas de apatita e corrofda de monazita, mostram um fìno manto constituldo

essencialmente por allanita e ep¡doto que apresenta continuidade em zonas de fraturas e contatos

intergranulares entre as fases minerais félsicas da rocha hospedeira. A observação deste cristal

sob contraste mais acentuado ressalta uma fina borda externa, irregulat, de uma geração mais
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tardia de xenotima, com coeficientes de retroespalhamento menores, contendo diminutas

inclusões de apatita em algumas áreas e de torita em outras. Na Figwa 2l ilustra-se a situaçäo em

que a xenotima primária foi quase que totalmente consumida, restando apenas alguns restos

corroídos dentro de apat¡ta contendo diminutas inclusões de torita, contornada por um manto de

allanita e epidoto de dimensões micrométr¡cas. A apatita aparece como cristal único que mantém

a forma or¡ginal do cristal primário de xenotima.

As imagens G e H da Figura 2 são particurarmente rerevantes pafa a compreensão dos

mecanismos envolvidos nos processos de substituição de xenotima. Na primeira delas observam-

se dois cristais de xenotima parcialmente substituídos por apatita, que constitui uma zona

homogênea contendo número significativo de ¡nclusões d¡minutas de tor¡ta. Mais ¡mportante

entretando é a verificação de que a zona da apatita faz contato direto com feldspato alcalino e

quartzo, faltando a zona externa de allanita e ep¡doto, que aparece somente em algumas áreas,

particularmente associadas a regiões intergranulares da rochas hospedeira. A Figura H mostra a

imagem em detalhe de um destes cristais, sob maior contraste, com zonamento regular e

inclusões idiomórficas de apatita. Nota-se claramente uma zona constituída por uma geraçäo

tardia de xenotima, com coef¡cientes de retro-espalhamento menores, que apresenta elevado

número de inclusões goticulares a alongadas de torita, por vezes parecendo se distribuir de forma

radial em relaçåo a zona pùmâúa. os contatos desta zona são levemente irregulares com a

xenotima primária e variam de leve a fortemente irregulares, com tfpicos contornos de corrosão

com a zona exte¡na de apatita. Ambas as morfologias sugerem fortemente a atuação de

processos de dissolução e reprecipitação.

Nas imagens da Figura 3 são ilustrados outros aspectos associados a substituiçäo

avançada de xenotima por oAAE. Neste exemplo a apatita (42 % em volume do sistema total)

aparece mais tipicamente como agregados de diversos cristais, os espaços intersticiais estando

ocupados preferencialmente por tor¡ta contendo quantidades significativas de HREE, como

verifìcado no mapa de d¡stribu¡ção do Dy. Alguns restos corroídos de xenotima (marcados pelo Dy,

com ca. 5 % vol.) aparecem nesta zona, bem como diminutas pontuações relativamente ricas em

Al que ocupam fraturas ou zonas de contato entre cristais de apatita. As zonas de allanita e

epidoto não são contínuas e/ou bem definidas e representam em conjunto, ca. s3 % vol. Em
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algumas áreas estes minerais aparecem finamente interscrescidos, enquanto que em outras a

allanita está ausente, observando-se contatos diretos entre apatita e epidoto ou ainda, como

observado no lado oposto do agregado, uma fina zona de allanita envolve apat¡ta, seguida por

uma zona de epidoto, ma¡s r¡ca em Ca e Al, que por sua vez está envolvida por uma nova zona de

allan¡ta.

As estimativas médias dos volumes, considerando apenas os minerais de alteração que

aparecem nas coronas, indicam claramente uma maior participaçäo da apatita nas CAAE

centradas com xenotima (ca.40 - 50%) quando comparadas com as equ¡valentes em monazita.

Variações compos¡c¡onais das fases minera¡s

Análises qulmicas representativas de monazita, xenotima, allanita/epidoto e apatita obtidas

para coronas selecionadas em monaz¡ta das três amosttas estudadas e em xenotima para a

amostra EM-0254 são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. As principais caracterfsticas e variações

composicionais são discutidas a seguir. Dados para REE em rocha total disponíveis (Alves 4.,

com. escrita) são apresentados para comparaçäo nos diagramas que ilustram os padrões de

distribuição dos REE das fases minerais no caso dos gran¡tos Mauá e Mogi das Cruzes.

Monazita e xenot¡ma primárias

A monazita presente nas coronas do ortognaisse EMS-010 e do granito EMS'0144

contém teores superiores a 85 % na molécula de monaz¡ta [(LREE)PO4] e quantidades nos

intervalos entre 4.5-8.5, 2.0-5.5 e 1.5-3.0 das moléculas de xenotima (Y,HRRE)PO4], huttonita

(Thsiot e brabantita t(ca, ThxPo+)zl; as quantidades REE+Y não variam significativamente e se

situam em geral entre 3.5-3.7 e 3.6-3.7, respectivamente. A monazita do granito apresenta teores

em média superiores na molécula de xenot¡ma e em U e inferiores nas moléculas de hutton¡ta e

brabantita, bem como em Fe (cf. Tabela 1). os padröes de REE (F¡gufa 4) são tfpicos de
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monazita-(ce), observando-se que o fracionamento entre as LREE e HREE é em méd¡a maior na

amostra EMS-010, com razões ceN/yN variando entre 40 e 70 (EMS-010) e entre 30 e 50 (EM-

0144) As razões sm¡/Nd¡ são em média superiores na amostra EM-014A. As variações

composicionais são melhoÍ marcadas nos cr¡stais do granito, sendo em geral de tipo concèntrico,

por vezes levemente oscilatório, ou mesmo setorial. As bordas dos cristais, junto as zonas de

apatita, são em geral relativamente ma¡s ricas em p, RRE+Y e pobres em Th, u e si. Estas

variações composicionais såo comuns em ambientes de cr¡stalização magmática e säo

condicionadas principalmente pela atuação dos vetores branbantítico, tca,(Th,u)ltREEl-r, e

huttonítico (Th,U),SillPl,rlREEl.l (Förster 1998), atém da substituiçåo simptes y[RRE]-1.

As coronas observadas na monazita de primeira geração textural da amostra EM-025A

näo serão abordadas em detalhe neste trabalho, mas apresenta-se na Tabela 1 duas análises

representativas de monazita a título de comparaçäo, uma vez que esta é a única amostra

estudada em que monaz¡ta e xenotima primárias coexistem. As compos¡ções sáo bem

contrastadas quando comparadas com as das demais amostras estudadas, com quantidades

significat¡vamente maiores da molécula de xenotima (9.0-1 1.0 %) e brabantita (B.O-9,0 %) e

menores de monazita (79.0-81.0 %) e huttonita (1.2-2.0 o/o). As quantidades de U são de 3 a 5

vezes superiores. Os fracionamentos observados nos padröes de RRE na região das LREE e

entre as LREE e HREE são também significativamente menores (cf. Tabela 1).

A xenotima desta amostra contém entre 93 e 95 % da molécula [(Y,HRRE)POa], e entre

0.009-0.045, 0.04-0.12, 0.82-0.90 cpfu de Th, U e REE respectivamente. Os padröes de REE

(Figura 5) mostram forte fracionamento entre as LREE e HREE e na regiäo das LREE, com

razões Ce¡r/Ho¡r inferiores a 0.01 e razões SmN/NdN entre 3.5 e 5.0. Os zonamentos

composicionais tipicamente observados säo de tipo concêntrico, oscilatório, e se devem

pr¡nc¡palmente a variações nas abundâncias relativas de Si, P, Th, U e Y e HREE, que podem ser

adequadamente acomodadas pelo vetor de substituição tTh,UllsiltY, RREl"l [P].1 (e.9., Förster

2006). Zonamento setor¡al é mais ra¡o.
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Allanita e epidoto

A nomenclatura para os minerais do grupo do epidoto e especialmente o limite entre

allanita e epidoto a¡nda não se encontram bem definidos em literatura. Alguns autores classificam

como ep¡doto os minera¡s com valores de REE < 0.5 cpfu., outros em REE + Th < 0.5 cpfu (e.9,

Gieré e Sorensen 2004), Utilizar-se-á aqui o primeiro destes limites.

As composiçöes obtidas para allanita e epidoto das amostras estudadas são projetadas no

diagrama (ETR+Y+Th+SÍ) vs Alr de Petrfk et al. (1995) na Figura 6. Os teores em Alr variam entre

1.9 e 2.6 cpfu, sendo notadamente inferiores para no caso da amostra do granito EMS-0144. As

composições de allanita e epidoto das amostras do ortognaisse EMS-010 e granito EM-0254 são

sign¡ficativamente mais ricas no componente clinozoizita e os pontos analfticos se distribuem

próximos a junção clinozoizita-allanita, enquanto que as análises da amostra EM-14A mostram-se

relativamente mais homogêneas e se situam próximas a junção epidoto-allanita, mais perto da

allanita. As variações composicionais implfcitas neste diagrama são bem acomodadas pelos

vetores [ca][Fe3.]tREEl"l [Fe2*]-1 e tcaltAll tREEl.ltFez*l.r (e.9. Petrfck et al. 1995). As razões

Fe3*/(Fe2'+Fe3) inferidas (cf. restriçöes em Vlach e Gualda, 2OO7) parc o granito EM-0144 são

em média superiores (0.2-0.5) quando comparados aos das duas outras amostras (<0.3),

enquanto uma situaçáo inversa é observada para o fndice de saturaçäo em alum¡na IA/CNK =

AlzO¡/(AlzOs+CaO+NazO) em proporçöes molecularesl, que se situa nos intervalos 0.7-0.9 e 0.8-

0.9, respectivamente. Merece ser também salientado que a allanita presente nas coronas dos

granitos intrusivos apresenta quantidades bem ma¡s significativas dos elementos HFS TiO, e ZrO2

(até 0.55 e Q.52 o/o em peso, respect¡vamente) e razões Fer(FeT+Al) mais elevadas quando

comparada com a presente no ortognaisse tonalftico.

Os pontos representativos das análises obtidas para a amostra do ortognaisse EMS-010

sugerem um certo contfnuo composicional entre epidoto (clinozoizita) e allanita neste diagrama,

enquanto que os dados apresentados por Finger et al. (1998) e os nossos dados para allanita e

epidoto das coronas da amoska EM-0254, sugerem um intervalo composicional melhor definido

entre estes minerais. Um perfil composicional com se¡s anál¡ses para as zonas da allan¡ta e do

epidoto do ortognaisse é apresentado na Figura 7. Os contrastes de número atômico médio
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observados nas imagens BSE sugerem que os pontos 1, 2 e 3 correspondam a zona da alanita,

de maior expressão nestas coronas, os demais a epidoto. o diagrama mostra que, da zona central

pafa a periferia da corona,41203, cao e y203, em parte uo2 aumentam enquanto que os LREE,

Thoz e Feor (menos marcado) diminuem. As variações mais bruscas observadas nas tenctências

de Yzo¡ e Tho2 marcam bem o rimite aflanita-epidoto deduzido nas imagens. A exeçeo do

comportamento oposto de Nd2O3 e Sm2O3, as tendências observadas para esta corona são

similares as descritas por Finger et al. (1999).

As abundâncias de REE+Y variam para alanita e epidoto entre 0.25 e 0.70 cpfu. A

comparação dos padrões de ETR observados para monazita primária e allanita/epidoto (Figura 4)

para as amostras do ortognaisse e do granito EM-0144 revelam fracionamentos distintos, as

razões ceúY¡r variando nos intervalos 40-70 e 3o-s0, respectivamente. A comparaçäo das razões

Sm¡/Nd¡ e Ce¡/Y¡ em monazita e allan¡ta/ep¡doto mostra que a exeção de hês análises do

granito, elas variam inversamente e, mais importante, em sentidos contrár¡os: enquanto a

monazita do ortognaisse apresenta valores mais baixos e altos para smN/NdN e ce¡rlf¡¡,

respectivamente, a situaçåo inversa é observada no caso do granito (Figura g). Entretanto, três

análises de allanita deste granito mostram diminuiçäo acentuada, particularmente de sm, que

resulta em forte gueda nas razões smN/NdN. A allanita e o epidoto presentes nas coronas sobre

xenotima no granito EM-02s4, säo mais r¡cas em HREE quando comparados com os da amostra

A-0144, com fracionamento mais leve entre as LREE e HREE (Figura 5) e razões ceNryN entre 11

e 30.

As análises de allanita e epidoto das coronas sobre xenotima da amostra do granito Mogi

das cruzes mostram uma tendência inversa entre as razões sm¡iNd¡ e Fer/(FeT+Al), uma

tendência também destacada quando se anal¡sa o conjunto disponfvel de análises para as demais

amostras (Figura 8).

Apat¡ta e torita

A apatita presente nas coronas centradas em monazita é relativamente homogènea e

pura, com quantidades de REE+Y inferiores a 0.03 e entre 0.0g e 0.16 cpfu no ortognaisse e no
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gran¡to EM-0144. A apatita nesta última amostra também apresenta quantidades maiores de Si e

e Th, que alcançam 0.21 e 0.06 cpfu. Os padrões são pouco fracionados, com razöes Ce¡l/¡ nos

intervalos 2-4 e 8-18, respectivamente (Figura 4). A apatita presente nas coronas em xenotima do

granito EM-0254 (Figura 5) apresenta 0.04 < (RRE)r < 0.08, Th < O.O2 e Si < 0.15 cpfu. É

tipicamente mais rica em HREE, com razões Ce¡ll¡ e Ce¡r/Gd¡r entre 0.0 e 1.5 inferiores a

un¡dade, respectivamente.

Análises quant¡tativas de tor¡ta não foram obt¡das devido as dimensöes dos cristais

presentes. Tor¡tas tfpicas descritas em literatura apresentam teores relativamente baixos de

(ETR)r, infe[iores a ca.7 o/o em peso de óxido, embora encontre-se na literatura descrições em

que estes teores alcançam 20 o/o (e.9., Staatz et al. 1976, Augusto e Vlach, dados inéditos). De

acordo com os dados destes autores, a torita parece não incorporar os REE de forma selet¡va

como a monaz¡ta e a xenotima. Espectros qualitativos EDS para cristais de torita das coronas

estudadas revelam que este m¡neral contém quantidades subordinadas de REE e que a torita

presente nas coronas centradas em xenotima do granito EM-0254 é significativamente ma¡s r¡ca

EM HREE.

DrscussÃo

Natureza e mecanismos de substituição

Coronas centradas em monazita

A cristalização de allanita ou monazita como principal mineral portador de LREE em rochas

graníticas está condicionada principalmente à disponib¡lidade de Ca no sistema e as relações

entre Ca, álcalis e Al que controlam a cristalizaçáo de feldspatos e das fases minerais máficas

principais coexistentes. Broska et al. (2000) af¡buem, por exemplo, a substituiçáo de allanita por
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monazita durante a cr¡stalização magmática de rochas tonalíticas e granodiorít¡cas peraluminosas

ao decréscimo em Ca no sistema, pela sua incorpofação preferenc¡al em plagioclásio.

A desestab¡l¡zaçäo da monaz¡ta primária nas rochas estudadas e geração das CAAE ind¡ca

aumento sign¡ficativo das at¡vidades de si, Al, Fer, ca e voláteis no sistema. Estes elementos

podem ser liberados pela desestabilização de plagioclásio e biotita primários, ou estarem

originalmente presentes como material fluído residual permeando interstfcios da rocha hospedeira

ou ainda ambos. F¡nger et al (1998) testaram o balanço quimico considerando os volumes e as

composições das fases envolvidas no processo de substitu¡ção e verificaram que, no que se

refere aos elementos principais constituintes de monazita (LREE, y, Th, u e p), as abundâncias

relativas medidas na monazita primária e nas cAAp são equivalentes, conclu¡ndo que estes

sistemas coroníticos podem ser bem aproximados para sistemas geoquímicos fechados em

relaçäo a eles. Estes resultados, aliados à morfologia t¡picamente concèntrica dos sistemas,

levaram os autores a interpretar que a cinética de reação fo¡ controlada por mecanismos de

difusäo dos elementos formadores da monazita para os minerais coronfticos e vice-versa. A

difusão dos LREE para fora da estrutura da monazita e a entrada de Ca, Si e voláteis permitiria a

cr¡stalização da zona adjacente de apatita, com arguma torita, e a combinação dos LREE com

soluções externas contendo si, Al, ca, Fe e voláteis propiciaria a formaçäo de allanita e epidoto, a

primeira substituinto epidoto previamente formado nas zonas internas devido a maior

disponibilidade de LREE nestas, uma vez que as taxas de difusão destes elementos säo baixas. O

Y cedido pela monazita, devido ao seu menor raio e compatibilidade nas estruturas de allanita e

epidoto tenderia a se concentrar nas porções mais externas da zona do ep¡doto e, portanto, da

zona coronítica. Em princípio, uma conclusão similar poderia ser alinhavada para os sistemas

coroníticos estudados, particularmente no caso dos granitos EM-oi44 e EM-025, considerando a

semelhança morfológica dos sistemas coronfticos, as composiçöes e os volumes das fases,

similares aos estimados pelos autores (24, 33, 43 o/o vol. de apatita+torita, allanita e epidoto,

respectivamente).

Entretanto algumas observaçöes ressaltadas acima parecem se opor a modelos que

consideram sistemas fechados e processos de difusão. por exemplo, na Figura 3 aparece uma

situação em que mantos de allan¡ta e epidoto se extendem para fora do sistema coronítico,
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precipitando diretamente sobre as extrem¡dades de um cristal idiomórfico de zircão, originalmente

em parte ¡ncluso na monazita; diversos sistemas näo apresentam zonas bem defìnidas de allanita

(interna) e epidoto (externa), mas s¡m uma espécie de zona híbrida onde estes minerais aparecem

intimamente intercrescidosi os contatos entre monaz¡ta e apatita sugerem que a primeira sofreu

processos de corrosão e restos corroídos de monaz¡ta são encontrados preservados na zona da

apatita. Adicionalmente, as variaçöes composicionais núcleo- borda observadas em monazita são

compatíveis com cristalizaçäo magmática e perfís tfpicos de difusão estão ausentes; as datações

químicas Th-U-PbT homogêneas, considerando-se os erros, também não são compatíveis com

qualquer mobilidade d¡ferencial ¡mportante entre estes elementos (cf. Vlach submetido).

Estudos experimentais recentes têm mostrado que a difusão de diversos elementos näo é

significativa em monazita sob condições crustais normais. Experimentos com monazita em

condições hidrotermais realizados por Seydoux-Guillaume et al. (2002) sob condições de

temperatura e composiçäo da fase flulda variadas não revelaram processos de d¡fusão

¡mportantes. Experimentos com flufdos contendo CaClz sob 1000' C resultaram, entretanto, em

dissolução da monazita original e recristalização de uma nova geração, mais rica em Ca, Y, e Si e,

em parte, U. As abundåncias de Ce, P, Th e Pb não sofreram mudanças signifìcativas e,

notadamente, os autores näo obseryaram perfis caracterfsticos de difusão.

Assim, as evidências te)durais, composicionais e experimentais sugerem uma origem

alternativa para estes sistemas coronfticos e favorecem, em um primeiro estágio, um mecanismo

de dissolução da monazita e seguida por precipitação da apatita, através de uma reação de tipo:

3 (LRRE)PO4 + 5 Ca2t + (OH,F)1' = Cas(PO4h(F,OH) + 3 (LRRE)3'

O balanço das abundâncias e P entre monazita e apatita sugere que a neoformação de

apatita deve ter aproveitado o arcabouço pré-existente dos tetraedros P(Si)04, o que explicaria o

os contatos externos da apatita acompanhando com perfeição os limites externos do cristal

or¡ginal de monazita. Poitrasson et al. (1996) descrevem monazita alterada em rochas graníticas

submetidas a processos hidrotermais de cloritização em que as unidades estruturais P(Si)Oq

parecem ter sido mant¡das durante o processo. Parte do Th, U e quantidades pouco importantes

(1)
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de REE, combinados com si, possivermente em parte também fornecido peros fluídos, seriam

retidos na forma de torita.

Uma quantidade insignifìcante das LRRE liberadas durante esta reação é incorporada na

apatita, mas a parte mais substancial é liberada parc a zona externa do sistema, onde comb¡nada

com Ca, Al, Si, Fe e voláteis das soluções ¡ntersticia¡s formaria as zonas externas da allanita e

epidoto. A disposição ¡nterna da allanita em relação ao epidoto observada em algumas destas

zonas seria compatível com a maior disponibilidade de LREE nas zonas mais próximas do cristal

original de monazita' Em dependência da maior ou menor disponíbilidade de zonas permeáveis à

migração dos flufdos e a estabilidade destes, allanita e ep¡doto poderiam precipitar também em

regiões algo mais afastadas do sistema coronítico.

Resta ainda explicar a morfologia distinta dos s¡stemas coroníticos observaclos no

ortognaisse EMs-010. Se por um lado as proporçöes relativas entre as fases envolvidas não são

muito diferentes, a apatita aparece melhor desenvolvida, como mantos parc¡ais descontínuos que

se projetam opostamente a monazita e mesmo como inclusões de dimensões significativas na

zona da allanita que apresentam formas cr¡stal¡nas próprias. A sugestão é que estas diferenças

estáo relac¡onadas a questões cinét¡cas. Temperaturas mais elevadas e principalmente a

manutenção destas temperaturas por um tempo mais prolongado poderiam possibilitar um arranjo,

ou um rearranjo a partir de morfologias similares às descr¡tas para os gran¡tos, do sistema como

um todo para uma configuração energética interna mais estável.

Coronas centradas em xenotima

o desenvolvimento das coronas centradas em xenotima é em princípio, incompatÍvel com

sistemas fechados. Embora aval¡ações quantitat¡vas não possam ser elaboradas com a precisão

desejável devido ausência de dados quantitativos para a torita, fase importante na zona da

apatita, a simples inspeçäo das compos¡ções de xenotima, apatita, allanita e epidoto (cf. Tabelas 1

e 2, Figura 5) mostra que as composições das coronas de apatita (+ torita) + allanita + epidoto näo

podem ser balanceadas adequadamente com as composições da xenotima primária, a possfvel
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exeção do P, uma vez que os espectros EDS obtidos para torita não indicam quantidades

elevadas de REE e Y na sua estrutura. Assim, quantidades significativas de LREE de Y e talvez

HREE devem ter sido introduzidas e extraídas respect¡vamente do sistema.

O desenvolvimento das coronas também é notadamente diferente. As imagens obtidas

para alguns cristais sugerem que em um primeiro momento, a xenotima primária é substitufda por

um intercrescimento constituÍdo por uma nova xenotima e torita, desenvolvido em graus variáveis

de intensidade (cf. F¡guras 2 e 3). A geração dos d¡minutos cristais de torita observados na

xenotima neoformada pode estar associada a mecanismos de dissoluçäo e reprecipitação

combinada ou náo com mecanismos de exsolução simples induzidos pelos fluídos hidrotermais,

através de uma reação do tipo:

Xenotimal = Xenotimaz + Th(U)SiOa

Em que a xenotima(2) é necessariamente mais pobre em Th (U) e Si e r¡ca em REE e P. A

hipótese de exsolução encontra suporte no fato de que xenotima e torita são minerais

isoestruturais do grupo espacial 141/amd. É importante ressaltar que a morfolog¡a destes cristais é

muito similar a dos cristais observados na zona da apatita e que eles não säo observados como

¡nclusões na xenotima primária. Em outras situações, parece haver neoformaçäo de xenotima com

inclusöes de apatita em finas bordas externas de reação da xenotima pr¡mária. Acredita-se que

isto se deva a pouca disponibilidade original de Th e/ou U, inviabilizando a formação de torita.

Os contatos entre a zona da apatita e a xenotima neoformada mostram evidências de

corrosão da última, suger¡ndo que ela foi parcialmente consumida para a formação da apatita. Nos

sistemas coroníticos em que a xenotima foi quase que totalmente subst¡tuída, observa-se que a

apatita aparece ora como cristal único pseudomorfoseando com perfeição os contornos externos

da xenotima pretérita, ora como agregados de cristais de tendências idiomórfìcas, situação em

que a tor¡ta tende a se concentrar intersticialmente a eles. Em alguns sistemas coroníticos estas

zonas de apatita + torita näo eståo manteadas por allanita e/ou ep¡doto, indicando que a sua

geração não está ¡mplicitamente vinculada com o desenvolvimento destes minerais. Nestes casos,

a cristal¡zação de allanita e epidoto parece estar associada à proximidade de zonas de fraqueza

(2)
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intergranulares da rocha hospedeira, regiões de aporte externo mais signif¡cativo de flu¡dos. Estas

evidências aliadas, a presença de cristais reliquiares de xenotima fortemente corroídos e de

d¡stribu¡ção irregular na zona da apatita, também parecem inviabilizar processos ligados a difusão

simples e favorecem novamente mecanismos de dissolução e reprecipitação.

uma reação análoga a apresentada para os sistemas centrados em monazita pode ser

escrita para a formação de apatita, na forma:

3 (Y)Po4 + 5 Ca2* + (oH,F)1-= ca5(po4)dF,oH) + 3 ff)3.

A apatita formada registra parte da assinatura geoquímica da xenotima original, mostrando

típico enriquecimento relativo em HREE. A allanita e o epidoto nas coronas são também mais

enriquecidos em HREE, quando comparados aos equivalentes observados para monazita, uma

assinatura também adquirida. por outro lado, parte signif¡cativa das LREE e do y fo¡

necessariamente introduzida e extraída do sistema, respectivamente, implicando em maior

mobilidade destes elementos na rocha hospedeira.

Metamorfismo vs alteração pós-magmática

As ev¡dências geológicas e petrográficas disponlveis permitem vincular os sistemas

coroníticos presentes no ortognaisse EMS-010 com processos metamórficos que transformaram

tonalitos e granodioritos mais antigos em ortognaisses. Estes sistemas säo comuns em rochas

granfticas peraluminosas metamorfosedas em fácies anfibolito (cf. Finger et al. 199g) e a sua

geração deve ter ocorrido sob temperaturas inferiores a ca. 700" c, uma vez que, em ortognaisses

peraluminosos equilibrados em temperaturas mais elevadas, a monazita reaparece como fase

tipicamente estável no sistema (e.9. Bingen et al. 1996, Büttner e Kruhl 1997, B¡ngen e Breemen

1998). A idade deste evento metamórf¡co ainda näo está bem estabelecida. Datações dos cristais

de monazita dos sistemas coronfticos da amostra estudada e de monazita e xenotima de um

ortognaisse granodiorítico do mesmo corpo intrusivo através do método Th-u-pbr com

(3)
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microssonda eletrônica revelam ¡dades da ordem de 790 Ma equivalentes, considerando-se os

erros, às idades obtidas para o metamorfismo principal dos metassedimentos do Terreno Embu

(Vlach 2001, submetido), o que pode indicar um caráter sincrôn¡co para o magmatismo. Assim a

deformaçäo e recristalização que originaram estas rochas pode ter ocorrido em períodos mais

[ecentes e mesmo estarem assoc¡adas a zonas de cizalhamento, sob condições de temperaturas

mais elevadas.

Os granitos intrusivos EM-0144 e EM-025A por sua vez, são de natureza sin{ectônica,

apresentam formas alongadas ou mesmo estiradas e a sua colocação está condicionada a

expressivas zonas de c¡zalhamento orientadas NNE que cortam todo o Terreno Embu. Ao

contrár¡o do observado no ortognaisse, rearranjos texturais e mineralóg¡cos de temperatura

relat¡vamente ba¡xa (e.9., sericitização e saussuritização de plagioclás¡o, clor¡tização de biotita,

neoformação de muscov¡ta, titanita, etc.) säo comuns e relativamente abundantes nas amostras

estudadas. Apresentam idades qufm¡cas Th-U-Pbr em monazita e xenotima e isotópicas em

monaz¡ta próximas a 590 Ma (Janasi et al. 2003, Vlach submetido). Neste terreno não existem

evidências para um evento metamórfico regional nesta época, apenas no Terreno Serra do Mar,

vizinho a Sudoeste (cf. Figura 1, Vlach submetido). Um evento mais jovem, com ca. 530 Ma, está

registrado em bordas de dissolução-reprecipitação de monazita poligenética no Granito Natividade

da Serra e sugere que os terrenos Embu e Serra do Mar foram afetados em graus variáveis pela

Orogênese Cabo Frio definida no estado do Rio de Janeiro, para Leste, que teria sido responsável

por importantes reativações nas zonas de c¡zalhamento pré-existentes (Vlach submetido).

Coronas centradas em monazita podem estar associadas a processos metamórficos ou

deutérico-hidrotermais, pós-magmáticos (Finger et al. 1998, Claeson 2002) e no caso dos granitos

sin-tectônicos as coronas desenvolvidas em monaz¡ta e/ou xenotima devem estar ligadas a

própria evoluçåo pós-magmática das rochas hospedeiras, sob alguma deformação regional. De

qualquer forma, parece claro que as cofonas presentes nos ortognaisses se desenvolveram em

ambientes de temperaturas e pressões maiores, compatfveis com o fácies anfibolito, enquanto

condiçöes mais brandas, compatfveis com o fácies xisto-verde teriam atuado sobre os granitos

intrusivos. Temperaturas e intervalos de tempo diferenciados no caso das alteraçöes observadas

nos granitos e no ortognaisse devem explicar as diferentes caracterlsticas morfológicas dos
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sistemas coronlticos e permit¡do um arranjo ma¡s equilibrado, variações composicionais ma¡s

contÍnuas entre as zonas da allanita e do epidoto e composiçóes mais puras para apatita no último

caso.

lmplicações para geocronologia e mob¡l¡dade de elementos HFS

As idades qufmicas obtidas com microssonda eletrôn¡ca, para monaz¡ta e xenotima dos

sistemas coroníticos, mesmo para alguns restos corrofdos de cristais de monazita e xenotima

preservados na zona da apatita são idênticos, considerando-se os intervalos de erros das idades

pontua¡s (ca.25-50 Ma), aos obtidos para cristais idiomórficos, sem coronas, preservados como

inclusöes em quartzo e perfeitamente compatfveis com resultados de determinações isotópicas U-

Pb (TIMS) independentes. Assim, como ressaltado por F¡nger et al. (1998) para o caso de

monazita, as composições dos cristais de monazita e xenotima presentes nos sistemas

coronfticos são mantidas inalteradas não somente para os elementos principais formadores

destes minerais, como também para Th, U e Pbr e idades reais, representativas da cristalização

primária podem ser obtidas. Por outro lado, a seleçäo de grãos para datações isotópicas

convencionais (U/Pb, TIMS) deve ser criteriosa e requer a eliminação de grãos com bordas

coroníticas, que tipicamente resultam em aspecto superficial mais irregular, menor trnasparência e

colorações algo mais escuras pala os gráos. Alguns dados isotópicos U,Pb (TIMS) obtidos para

fraçöes de monazita de gran¡tos do Terreno Embu apresentam de fato graus variáveis de

discordância (e.9. Janasi et al. 2003) que podem refletir situaçöes deste tipo ou, alternat¡vamente,

frações que incluam diferentes geraçöes de monazita. A abrasão controlada destes sistemas pode

el¡minar adequadamente as coronas de substltuiçä0.

As informaçöes textura¡s e qulmicas apresentadas para os sistemas coronft¡cos centrados

em monazita ind¡cam que a mobilidade de elementos como REE (menor para os LRRE,

possivelmente maior para HREE e Y), Th e U induzidas pela circulação de fluídos com

composições adequadas pode ser muito significativa em rochas granft¡cas em escalas, inter- ou

intra-cristalinas, (ver também Finger et al. 1998). Nos casos envolvendo xenotima, a mobilidade,
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particularmente dos LREE e do Y, necessariamente ocorreu em escalas mais expressivas na

rocha hospedeira observando-se também var¡ações significativas das razöes Sm/Nd ao longo das

zonas da allanita e do ep¡doto. No caso da amostras EM-0254, o processo de substituição de

monazita eventualmente pode ter contribu¡do para a origem de parte dos LREE adicionados nas

coronas sobre xenotima. É interessante observar que as bordas de monazita poligenética do

Granito Natividade da Serra reequilibradas em ca. 530 Ma são algo mais enriquecidas em LRRE

quando comparadas com monazita primár¡a, sugerindo que os fluldos hidrotermais deveriam

conter quantidades significativas destes elementos (Vlach, submetido e dado inéditos).

Nos casos em que os fluídos intersticiais tèm capacidade de incorporarar REE em

abundâncias significativas e se a rocha hospede¡ra apresenta canais criados e/ou mult¡pl¡cados

por mecanismos de deformação que facilitem a sua percolaçåo, a remobilização destes elementos

pode provavelmente ocorrer em escalas mais sign¡ficativas. Neste sentido, interpretações

petrológicas embasadas na imobilidade destes elementos em rochas graníticas, particularmente

de caráter mais evolufdo, devem ser tomadas com cautela.

NOTAS CONCLUSIVAS

Coronas constituídas por zonas const¡tuidas por apatita+torita, seguida de allanita e após

epidolo com REE na zona externa, ocorrem como mantos concêntricos ou mais irregulares que

subst¡uem parcialmente monazita e xenotima em ortognaisses do fácies anfibolito e granitos

intrusivos sin-tectônicos do Terreno Embu, Estado de São Paulo, SE do Brasil. Evidências micro-

estruturais e texturais, mapas compos¡cionais e análises quantitativas pontuais indicam que estes

mantos são produtos de reações de desestabilizaçäo das fases minerais primárias através de

mecanismos de dissoluçäo e cristalizaçäo influenciados pelos fluídos metamóficos e/ou

deutéricos/hidrotermais com disponibilidade, entre outros elementos, de Ca, Al, Fe, Si e voláteis.

As coronas centradas em monazita podem ter se desenvolvido em sistemas

aproximadamente fechados no que tange os elementos químicos principais que a constituem (e.9,

REE, Th, P). A entrada de Ca e voláteis paralelizada pela l¡xiviação dos RRE da estrutura da
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monazita permitiu a cristalização pseudomórfìca de apatita, possivelmente aprove¡tando o

arcabouço estrutural dos tetraedros (P,si)o¡ da monazita original. Externamente a zona da

apatita, a combinação dos REE liberados com os flufdos intersticiais propiciou a formaçåo.de

allan¡ta e epidoto, este último em geral distr¡buídos nas zonas mais externas dos mantos. As

coronas, tipicamente concêntricas no caso dos granitos, são mais irregulares no caso dos

ortognaisses, sugerindo neste caso significat¡va reorganização e possivel recristalização dos

mantos para uma configuração estrutural mais estável.

A geração das coronas sobre xenotÍma envolve processos mais complexos, que inclue a

formação de uma geração secundária de xenotima rica em micro-inclusões de torita, a qual

precede a formação da zona da apatita. Nestes casos, as texturas indicam claramente que a

apatita consome a xenotima secundár¡a. Nos casos em que a substituição é mais efetiva, nota-se

que a zona da apatita está constituída por vezes por alguns cristais iso-orientados, ao invés de um

cristal único, s¡tuaçäo ma¡s tfpica da apatita observada sobre a monazita e os volumes deste

mineral nas coronas centradas em xenotima são significativamente superiores. Ao contrário dos

sistemas coroníticos centrados em monazita, os resultados analíticos indicam que quantidades

significativas de LRRE, que permitiram cr¡stalização de allanita e epidoto com REE, devem ter

sido introduzidas pelas soluções interst¡ciais e parcelas signif¡cat¡vas de Y e possivelmente HREE

foram liberadas pela xenotima primária para o meio ambiente.

Em ambos os casos os dados não säo compatíveis com a interpretação de que as reações

de substituição tenham sido dominadas por processos de difusäo química, como sugerido por

Finger et al. (19988), mas sim que processos de dissolução e cristalizaçåo devem ter sido

predominantes. Não existem evidências da superimposição de um evento de metamorfismo

regional após a colocação dos plutons intrusivos, indicando que a deformação sin-magmática que

controlou a sua colocaçäo e também ocasionou posterior deformação de estado sólido deve ter

fornecido a energia necessária e facilitado a percolação dos fluidos que motivaram as reações de

substituição da monaz¡ta e da xenotima primárias, em condições compatfve¡s com o fácies xistos

verdes, portanto mais brandas quando comparadas as que geraram os ortognaisses mais antigos.

Os dados qufmicos mostram que as composiçöes de monazita e xenotima primárias sobre

as quais as coronas são desenvolvidas são preservadas, mesmo nas zonas imediatas aos
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contatos com a zona da apatita. As datações pontuais com o método químico Th-U-Pbr refletem

idades reais de cristalização destas fases. Naturalmente, cr¡sta¡s manteados não são adequados

para determ¡nações isotópicas convencionais e necessitam ser eliminados ou pur¡f¡cados. O

processo de substituição, particularmente no caso de xenotima, pode envolver remobilização

significativa de elementos como REE e Y para fora e para dentro do sistema coronítico e,

portanto, se as estruturas da rocha encaixante facilitam o fluxo de soluções, as interpretações

embasadas na imobilidade destes elementos devem ser analisadas de forma criteriosa.
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lsotope Geology, 3. Pucón. Extended Abstracts Volume (CD), p. 265_268.

Vlach, s.R.F., Gualda, G.A.R., 2007. Allanite and chevkinite ín A-type granites and syenites of the

Graciosa Province, southem Brazil. Lithos, gTigg-121.

wing' 8,4., Ferry, J.M. Harrison, T.M., 2003. prograde destruct¡on and formation of monazite and

allanite during contact and reg¡onal metamorphism of pel¡tes: petrology and geochronology,

Contr¡butions to Mineralogy and petrology, 14Si22A-250.

LEGENDA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa geológico da região leste do Estado de São Paulo e Províncias Estruturais da

regiäo sE do Brasil. Províncias estruturais (/nsef). AFB, BFB e RFB: Faixas de Dobramento

Araçuaí, Brasília e Ribeira. GN, sN and AAN: Nappes Guaxupé, socorro e Ariruoca-Andrelåndia.

Principais Terrenos da Província Mant¡queira: Ap: Apial, E: Embu, JF: Juiz de Fora, sM: serra do

Mar, CF: Cabo Frio. SFC e PC: Cratons São Francisco e Paraná (limites pontilhados inferidos).

Geologia Geral: 1:coberturas fanerozóicas e rochas alcal¡nas mesozóicas (branco),2: granitos

tardi- a pós-orogènicos de "tipo-4",3: biotita granitos equigranulares, 4: biotita granitos porfirfticos,

5: hornblenda biotita granitos porfiríticos, 6: Nappe socorro (predominantemente migmatitos), 7:

Terreno Apiai: Grupos são Roque, ltaberaba e Açungui (seq0ências terrfgenas e vulcano-

sedimentares de baixo a médio grau metamórfico), B: Terreno Embu (predominantemente rochas

supracrustais de médio a alto grau de metamorfismo), 9: Terreno serra do Mar (paragnaisses e

ortogna¡sses migmatft¡cos), 10: Migmatitos antigos do embasamento pré Neoproterozóico. Linhas

cheias: zonas de transcorrência neoproterozóicas, Linhas cheias pontilhadas: limites de estado.

Geologia modif¡cada de campos Neto (2000) e referências citadas. códigos se referem à

localização das amostras estudadas: EMS-0'10: ortognaisse tonalftico, EM-0144: Granito Mauá,

EM-0254: Granito Mogi das Cruzes, EM-7&8, Batólito euebra Cangalha.
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Figura 2. lmagens de eletrons retroespalhados (BSE) em modo composicional ilustrando diversos

aspectos texturais típ¡cos de monazita, xenotima e sistemas coroníticos. Abraviações: aln: allanita,

ap: apatita, bi: biotita, ep: epidoto, kfs: feldspato potássico, mnz: monazita, mu: muscovita, pl:

plagioclásio, qz: quartzo, th: torita, xen: xenot¡ma A. Cr¡stais corroldos de monazita ao lado de

cristal de xenotima. Observar cristars corroídos com fìna e sem CAAE (corona de apatita + allanita

+ epidoto) e CAAE parcial em xenotima (Granito Quebra Cangalha, EM-008), B: monazita

corroida, com tfpica CAAE concèntrica parc¡almente ¡nclufda em biot¡ta do granito Mauá (EM-

0144). Notar finas pontuações claras constituidas por torira na zona da apatita, C: monazita com

corona de tipo irregular no ortognaisse tonalítico EMS-010. Observar que a apatita não envolve

totalmente monazita, como em B, D: monazita parc¡almente idiomórfica, parcialmente corroída, em

parte incluída em cristal de biotita, contendo inclusões de torita, com fìna CAAE regularmente

d¡stribuida sobre os contornos idomórficos e corroídos, E: cristal idiomórfico de xenot¡ma contendo

¡nclusões idiomórfìcas de apatita e corroída de monazita, com fina CAAE, F: imagem E com

contraste mais forte, destacando marcado zonamento oscilatório e a presença de uma geração

posterior de xenot¡ma como f¡nas bo¡das de substituiçäo sobre a xenotima primária. Observar

desenvolvimento local de dim¡nutas inclusões de apatita e de torita, G: cristais de xenotima

corrofdos, com coronas diversas. Observar que localmente as coronas estáo constituídas apenas

por apatita, que contém inúmeras incluões diminutas de torita, allanita e epidoto aparecem apenas

em parte das coronas, H: detalhe da imagem anterior com contraste acentuado. Observar uma

geração posterior de xenotima contendo inúmeras inclusões de torita que substitui a xenotima

primária e que esta geração apresenta contornos externos corroídos nas zonas de contato com

apatita, l: restos corrofdos de xenotima em apatita com corona de allanita + epidoto. Observar que

a apatita, com inclusões de tor¡ta, pseudomofoseia o cristal or¡g¡nal de xenot¡ma com perfeição,

Ver discussão no texto.

Figura 3. lmagens BSE em modo composicional e mapas compos¡cionais para sistemas

coronlticos selecionados centrados em monazita para os granitos EM-0254 e EM-0144 e

centrados em xenotima para o granito EM-0254, respectivamente. Em monaz¡ta, P, Ce, Th, Al e

Fe analisados com WDS, Ca e Si com EDS, em xenotima, P, Ce,Th, Dy, Fe com WDS, Al e Si
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com EDS. Abreviações nas imagens BSE como na Figura 2. observar que a zona da apat¡ta,

marcada por P e ca apresenta contornos retos que parecem corresponder com possíveis

contornos dos cr¡stais originais de monazita, que apresentam-se parciâlmente corroídos. No

s¡stema da amostra EM-0254, a allanita (melhor marcada pelo ce e, em parte Fe) e o epidoto (ca,

Al) aparecem com contatos mútuos muito irregulares, interpenetrados, enquanto que na amostra

EM'0144, zonas bem definidas de allanita (interna) e epidoto (externa) são claras. No sistema

envolvendo xenotima, a apatita aparece tip¡camente como agregado de diversos cristais, com

contornos eliternos "amebóides". Ver discussões no texto.

Figura 4. Padrões de distribuiçäo dos REE para monazita primária e para allan¡ta, epidoto e

apatita das coronas presentes nos ortognaisses e no granito Mauá e pafa rocha total do granito

Mauá. Fatores de normalização de acordo com Boynton (1994). Monazita: losangos, allanita e

epidoto: círculos, apatita: triângulos, rocha total: quadrados.

Figura 5. Padröes de distribuiçäo dos REE para xenotima primária, allan¡ta, ep¡doto e apatita de

coronas e rocha total para o granito Mogi das cruzes. Fatores de normalização de acordo com

Boynton (1984). Xenotima: losangos, allanita e epidotoj cfrculos, apatita: triângulos, rocha total:

quadrados.

Figura 6. Diagrama RRE+Th+Sr vs AIT (Petrík et al., 1995) ilustrando as variações composiciona¡s

de allanita e epidoto nos sistemas coroníticos estudados. Círculos vazios: granito EM-014A,

estrelas: granito EM-0254, cfrculos: ortognaisse EMS-010. Losangos e triângulos em tons claros

correspondem as análises de allanita e epidoto obtidas por Finger et al. (1998) e claeson (2002),

respectivamente, em sistemas coroníticos centrados em monazita.

Figura 7. D¡agrama ilustrando as variações dos principais óxidos ao longo das zonas da allanita e

do epidoto para sistema coronítico do ortognaisse EMS-olo. o ponto 1 corresponde a parte mais

interna da zona da allanita, o 6 a borda externa da zona do epidoto.
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Figura L Diagramas de variação para os sistemas coronít¡cos estudados. (A): var¡ação das razöes

Sm/Nd em função das razöes Ce/Y para monazita e/ou xenotima e allan¡ta-epidoto coex¡stentes e

(B) variaçöes das razöes Sm/Nd (valores normalizados) com o paråmetro Fer/(Fer+Al) nas zonas

da allanita e do epidoto.

LEGENDA DE TABELAS

Tabela 1. Composições qulmicas (% em peso de óxidos) e proporções catiôn¡cas representativas

de monazita e xenotima pr¡márias para o ortognaisse EMS-010 e os granitos EM-0144 e EM-

0254. Valores de TmzO¡ calculados por interpolação nas análises de xenotima. na = não

analisado, bd = abaixo do limite de detecção.

labela 2. Composições químicas (% em peso de óxidos) e proporções catiônicas representativas

de allanita, epidoto e apatita presentes nos s¡stemas coroníticos do ortognaisse EMS-O10 e dos

granitos EM-0144 e EM-0254. bd = abaixo do limite de detecção.
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Tabela I

Sample El\rS-010 EM-014A
M¡neral l\4onazite
Poinll9 1,4 2,1 2]3 5,6 5,1 5,7

I Xenotime

1,t 4,2 4143

s¡o,
Al,ol
FeO

CaO

Pbo
Tho,
Uo¿

La2Ol

Ce2o!
PraOs

NdzO¡

SmzOr

GdzOr

TbzOc

DY,o.
HorOl

EtzOt
TmrOs(c)

Ybro3

Lu2ol
Yzoc

na na na

1.01 0.83 0.77
0.02 bd 0.03

bd bd 0.04

0.57 0.45 0.52
0.21 0.18 0.17
6.55 5,45 4.96
0.64 0.54 0.52

12.73 13.32 14.41

27.54 28.62 29.70

2.99 3.03 3.14
11,25 11.40 10.64

2,14 2.08 1.68
1.62 1,61 1.23

0.25 0.14 0.15
0.65 0.71 0.52
na na na

0.12 0.09 0,14

0.1'1 0.15 0.11

na na na
1,49 1.09 1.48 2.18 2.05 1.78

1.29 1.04 0.61

0.02 0.12 0.04
0.04 0.03 0.07
0.68 0.54 0.55
0.32 0,26 0.19
8.50 6,78 4,68
0.33 0.23 0.22

13.88 14.96 14.39
26.84 28.55 28.78
3.00 3.17 3.23

11.56 11,66 1l.94
1.77 1.60 1.A2

1 .31 1. 19 1.34

0.13 0.11 0.19
0.57 0.37 0.62

0.39 0.46 1.01 0.62 0.43
0.02 0.11 bd bd bd
0.02 0.07 0.02 0.32 0.40
1.91 1.96 0.08 0.20 0.33
0.36 0.32 Q.32 0.25 0.14
8.47 7.38 1.11 0.53 0.39
1.71 1.77 3.50 2.84 1.52

10.19 10.39 bd 0.06 bd
25.32 25.02 0.13 0.10 0.06
2.98 2.96 0.07 0.09 0.04

10,62 10.65 0.44 0.40 0.27
2.59 2.83 0.53 0.58 0.37
1.89 1.89 1.81 2.09 1.57
0.21 0.30 0.54 0.62 0.48
0.96 0.92 4.83 5.09 4.71
na na 1.23 1.22 1.21

0.11 0.14 4.17 3.84 4.35
0.65 0.64 0.74

0.16 0.'f9 4.20 4.46 5.21
na na 0.64 0.71 L01

2.19 2.38 40.87 40.95 4't.40
29.85 29.64 33.38 35.37 3s.10

na na na
0,08 0.07 0.10

0.10 0.11 014

PzOs 28.25 28.55 29.42 28.72 29.01 29.03
Sum 100.13 100.42 99.80 99.29 99,65 99.53 99.94 99.37 99.51 101.00 99.72

Cation proporltons (on the bas¡s of 16 O)

sl

Fe

Ca

Pb

Th

U

La

Ce
Pr
Nd

Sm
Gd

Tb

Dy
Ho

Er
Tm

Yb
Lu

0.205 0.165 0.096 0.160 0.13.1 0.121
0.004 0.022 0.008 0.003 o.o0o 0.006
0.005 0.003 0,010 0.000 o.ooo 0.006
0.115 0.091 0.093 0.096 0.077 0.089
0,014 0.011 0.008 0.009 0.008 o.oo7
0,307 0.244 0.168 0.237 0.196 0,178
0.012 0.008 0.008 0.023 0.019 0.018
0.814 0.873 0.835 0.745 0.776 0.840
1.561 1.654 .1,658 1.601 L656 1,719
0.173 0.183 0.185 0,173 0.175 0.t81
0,656 0.659 0.671 0.638 0,644 0.601
0.097 0,087 0.099 0.117 0.113 0.09.1

0.069 0.062 0.070 0.085 0.084 0,065
0.007 0.006 0.010 0.013 0.007 0.008
0.029 0.019 0,031 0.033 0,036 0.026
0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 o.ooo
0.004 0.003 0.005 0.006 0.004 0.007
0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
0.005 0.005 0.006 0.005 0.007 o.oo5
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo
0.'126 0.092 0.124 0.184 0.172 0.150

0.061 0.071 0.138 0.083 0.058
0.004 0.019 0.000 0.000 0.000
0,002 0.009 0.002 0.035 0.045
0.320 0.330 0.011 0.029 0.048
0.015 0.013 0.012 0.009 0.005
0.301 0.263 0.034 0,016 0.012
0.059 0.062 0.107 0.084 0.045
0.587 0.ô01 0.000 0.003 0.000
1.449 1.435 0.006 0.005 0.003
0.170 0.169 0.003 0.004 0.002
0.593 0.596 0,021 0.019 0,013
0.139 0.153 0,025 0.027 0.017
0.098 0.098 0.082 0.092 0.070
0.011 0.015 0.024 0.027 0.021
0.049 0,046 0.213 0.218 0.204
0.000 0.000 0.053 0.051 0.052
0.005 0.007 0.179 0.160 0.183
0.000 0.000 0.028 0.027 0.031
0.007 0.009 0.176 0..181 0.213
0.000 0,000 0.027 0,028 0.041
0.183 0.199 2.982 2,897 2.955
3.951 3.933 3.874 3.980 3.986P 3.800 3.825 3918 3.860 3.883 3.886

Sum 8.003 8.013 LOOI 2,989 Z.g9O Lo04 8 005 I 030 7 999 7 977 Â oo¿

584 585 594 564 586 586 596

34 37 23 23 29 33 55

790 803 800

26 29 40

577

30

Age(Ma)
Slandard
erfor



Sarnple EM$010 EM-OI4A
rvrinerat Alanire I ¡p"t¡t" I Alanire I epatue I ;ttl"i[ | Apatire

si02
Tìoz
Alror
FeO
MnO

Mso
CaO
Sfo
Naro
lço
ZrO2

Th02

Uoz
La2O3

Cero.
Pr2O3

NdzO¡

smro3
Gdzo¡
DY,o.
Yb,ol
Yro3

P¿os

F

33.29 34.16 35.03 0.16 0.11
0.22 0.14 0.10 bd bd

20.10 22.77 251a 0-04 bd
10.02 9.27 8-03 0.14 o.o5
0.56 0_47 0.38 0.03 o.o5
0.79 0.54 0.36 0.O2 bd

12.25 14.38 17.25 55.47 .U
bd bd bd bd 0.03

0.05 0.03 0.02 0.03 0.04
bd 0.o2 0.o4 bd bd
bd bd bd bd bd

1.39 0.80 0.29 bd bd
0.08 0.06 0.12 bd bd
4.30 3.01 2.07 bd 0.04
8.42 6.74 4.44 0.19 0.09
'1,06 0.80 0.55 bd 0.04
3.67 3.21 1_91 bd 0.06
0.74 0.63 0_39 bd bd
0.48 0.44 0.25 bd bd
0.17 0.33 0.22 bd bd
bd 0.05 0_09 bd bd

0.64 1.17 1.57 0_13 0j2
0.02 bd bd 41.92 41.58
bd bd bd 2.15 1.a7

Tabele 2

32.56 32.85 35.34 0.37 0.92
0.30 0.31 0.54 bd bd

17.48 19.00 1a.42 0.03 o.lo
8.99 10.20 9.31 0..10 0.24
o.52 0.54 0.55 0.04 o.o4
0.10 0.12 0.23 bd bd

12.63 11.52 11.75 53.84 54.06
o.o7 bd bd bd bd
0.37 0.29 0.48 0.04 o.o4
0.07 0.04 0.05 0.02 bd
0.2't 0.29 0.52 bd bd
0.73 0.u 0.54 0.94 1.O4

0.08 0.07 0.17 bd bd
4.57 4.37 3.76 0.49 0.18
9.50 9.74 9.10 0.95 0.50
1.03 0.98 1.O1 0.08 0.04
2.90 3.59 3.61 0.34 0.24
0.31 0.51 0.49 0.08 0.00
0.09 0.38 0.29 0.09 0.o2
0.08 0.11 0.1.1 0.08 0.11
0.04 0.04 0.07 bd bd
0.48 0.3ô 0.46 0.14 0.18
0.04 0.04 bd 40.46 40-50
bd bd bd 2.57 2.98

32.43 33.54 36.21 0.14
0.44 0.53 0.17 0.03

18.72 22.4A 24.55 bd
11.21 7.06 8.33 0.12
0.76 0.73 0.54 0.06
0.10 0.18 0.04 bd

12.17 '14.55 19.06 55.22
bd 0.05 bd bd

0-04 0.47 0.05 0.02
0.08 0.07 0.04 0.02

bd 0.34 0.04 bd
0.13 0.33 0.08 o.1o
0.05 0.2s bd bd
4.95 2.31 1.83 0.09
9.94 5.16 3.74 0 12

1.03 0.73 0.48 bd
3.50 212 1.33 0.07
0.49 0.58 0.36 bd
0.28 0.46 0.16 0.11
o20 0.38 0.18 0-10
bd 0.14 bd bd

0.83 2.26 0.55 0.24
bd 0.05 bd 41.68
bd bd bd 2.71

174

0.19

bd

0.o2

0.13

0.10
bd

54.93

bd

0.04
bd

bd

0.40
bd

o.14
0.11

0.04

0.09

0.05
0.07

0.06

0.04

0.22

41.37

2.53
'I 07



Sample EM$O1O E[4y:üil -Är""¡tã 

" 
I .$u,n" | 'i,,""0. I npatite I .T;::.,å 

h"

si
Ti

AI
Felll

Mn

Nlg

Sr
Na

K
Z.
Th

U

La

Ce
P.
Nd

Sm

Gd
Dy

Yb

3.029 2.975
0.015 0.009
2_156 2.337
0.046 0..136

0.716 0.539
0.043 0.035
0.107 0.070
1.194 1.U'l
0.000 0.000
0.009 0_005

0.000 0,003
0.000 0.000
0.029 0.016
0.002 0.001
0.144 0.097
0.281 0.215
0 035 0.025
0.119 0-100
0.023 0.019
0.014 0.013
0.005 0.009
0.000 0.001

0.031 0 054

2.936 0.027 0.019
0.006 0.000 o.ooo
2.487 0.008 o.o0o
0.246 0.000 0_000
0.317 0.020 o.oo7
0.027 0-005 0.007
0.044 0.006 0.000
1.549 10.003 9.983
0.000 0.000 0.003
0.003 0.009 0.014
0.004 0.000 0_000

0.000 0.000 0.000
0.006 0.000 0.ooo
0.002 0,000 0.000
0.064 0.000 0.003
0.136 0.012 0.006
o.o17 0_000 0.002
0.057 0.000 0-004
0.01t 0.000 0.000
0.007 0.000 0.000
0.006 0.000 0.000
0.002 0.000 0_000

0.070 0.012 0,010

Tabela 2, cont.

3.132 3.083
0.022 0.022
1.981 2j02
0.051 0.002
0.671 0.798
0.042 0.04:ì
0.015 0.017
1.301 1.159
0.004 0.000
0.068 0.052
0.009 0.005
0-010 0.013
0.016 0.007
0.002 0.002
0.162 0.151

0.335 0.335
0.036 0.034
0.099 0j20
0.010 0.0.16

0-003 0.012
0.002 0.003
0.001 0.001

o.o24 0.018

Ä"/cNK 0.899 0.869 0.801 o]4O 0.885 0.829 -Fel(Fer+Al) 0.261 0-224 0.185 0.706 0.705 0.267 o.z7g ozu 0.734 0.642 0.298 0.182 o 194 o.so2 o.Bô4

3.249 0.065
0.037 0.000
1.997 0.00s
0.000 0.000
0.716 0.015
0.043 0.006
0.031 0.000
1.158 9.996
0.000 0.000
0.085 0.013
0.006 0.004
0.023 0.000
0.011 0.037
0.003 0.000
0.128 0.031

0.306 0.060
0.034 0.005
0.fi8 0.021
0.016 0.005
0.009 0.005
0.003 0.004
0,002 0.000
o.o23 0 013

o.157

0.000
0.019
0.000
0.035
0.005
0.001

9.471

0.000

0.o14
0.000
0.000
0.040
0.000
0.011

0.031

0.002

0.015

0.000
0.00'1

0.006

0.000
0.0r6

3.012 2.993
0.031 0.035
2-050 23U
0.143 0.117
0.728 0.4f 0
0.060 0.055
0.013 0.024
1.211 1.39.f
0-000 0.003

0.008 0.082
0.0'10 0.008
0.000 0.015
0.003 0.007

0.001 0.005
0170 0.076
0.338 0.169
0.035 0.024
0.1'16 0.067
0_016 0.018

0.008 0.014
0.006 0.011

0.000 0.004
0.041 0.107

175

2.999

0.010
2.397
o.324
0.253
0.038

0.005
l_691

0.000

0.008
0.005
0.001

0.001

0.000

0.056
0.113
0.014
0.039

0.0'10

0.004
0.005

0.000
o.o24

0.024

0.004
0.000
0.000
0.017

0.009

0.000
10.o21

0.000
0.008

0.003
0.000
0.004

0.000
0.006

0.007

0.000
0.004
0.000

0.006

0.005
0.000
o.o22

0.033

0.000

0.003

0.000

0.019

0.o 14

0.000

10.028

0.000
0.014
0.000

0.000
0.015

0.000
0.009

0.007

0.003

0.005

0.003

0.004

0.003
0-002

0.020

'12.500 12.500



176

CAPITULO V

1. Comentár¡os gerais sobre análise, datação e aplicaçöes da monazita

Análise crítica do m,étodo químico com microssonda eletrônica e aplicab¡lidade

O método de dataçäo qulmica Th-U-Pbr em monazita e alguns outros minerais portadores

de Th e U é relativamente simples, eficaz e resulta em informações com excelentes graus de

reprodutibilidade e acurácia. A sua implantação deve ser analisada e efetuada especificamente

para cada equ¡pamento, uma vez que cada EPMA apresenta características próprias que não se

repetem mesmo em equipamentos equivalentes. Alguns comentários sobre o método

implementado e os resultados apresentados nos capftulos anteriores, parc¡almente

complementados, são adicionados a seguir.

Os procedimentos para análise de monazíta podem ser considerados similares aos

utilizados em análises acuradas de elementos menores e traços com EPMA e exigem avaliações

bem mais cuidadosas para com as condições de preparaçáo de amostras e para o se¿-up

instrumental e elemental. Os objetivos são obter, por um lado, a melhor resoluçäo espacial e a

melhor relação entre as intensidadades do caracterlstico e da radição de fundo possÍveis e, pelo

outro, a deteriorizaçäo mfn¡ma da amostra em anál¡se. A análise criteriosa de interferências

espectrais, dos procedimentos para evitá-las ou minimizá-las e, quando näo possfvel, corrigf-las

de forma quantitativa, são questöes muito crlticas para a obtenção de dados apropriados,

particularmente para a quantificagão de U e Pb. A fluorescência secundária inter- e intracristalina

pode reduzir a resolução espacial em quase uma ordem de grandeza (e.9. Jercinovic et al. 2008).
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Encontram-se atualmente em literatura procedimentos bem complexos que envolvem

diversas etapas de preparação e análise (e.g. Jerc¡novic e williams 2oo5), o presente autor

acredeita que procedimentos deste tipo ainda não se justificam considerando os erros esperados

para a maioria dos equipamentos disponfveis. Procedimentos mais simples, como o implementado

no laboratório do lnstituto de Geociências (Vlach 2001, este trabalho), que resultam em

¡nformações com reprodutibilidade e acurácia compatfveis com método devem, sem dúvida, ser

priorizados. Não há, por exemplo, necessidade de se calcular as intensidades de background da

linha espectral do Pb por meio de interpolaçoes não lineares do espectro como acentuado pelos

autores quando se utiliza de metalização convencional com c; de fato, a interpolação l¡near,

seguida por correções adequadas para as ¡nterferências do Th sob a linha caracterfstica e a

região de interesse para mensuração de bakcground, dá resultados excelentes, com erros bem

inferiores aos erros estatfsticos de integraçäo de contagens. Neste aspecto, a disponibilização de

padrões certificados de monazita com composições variadas e idades bem determinadas para a

comunidade cientffica é uma questáo crftica, uma vez que somente com eles o método e os

diversos protocolos analfticos existentes poderão ser adequadamente comparados e aferidos.

Os resultados obtidos no laboratório nos últimos anos para amostras de referência interna

de monazita de rochas graníticas e metassed¡mentos pelfticos, com determ¡naçóes ¡sotópicas

alternativas por TIMS, um caso SHRIMP em zircão e outro caso Ar/Ar em b¡otita de granito

herciniano que cobrem o intervalo entre 800 e 300 Ma da escala de tempo geológico são

praticamente idénticos dentro dos intervalos dos respectivos erros.

Entre os diversos procedimentos para tratamento de dados existentes, o de aplicabilidade

mais simples e adequada para quaisquer situações, é o proposto por Montel et al. (1996),

baseado no cálculo de idades pontuais, para cada determinação analftica, identifìcação de

dife¡entes populações cronológicas, quando o caso, e cálcufo de idades médias, ponderadas

pelos erros ind¡v¡dua¡s, para cada população isócrona. os erros são representados pelo erro

padräo da média, calculado igualmente com base nos enos ¡ndividuais. O único inconveniente do

método está premissa de que o Pb comum ou inicial, incorporado pela monazita quando da sua

formação, é nulo ou pelo menos insignificante em relação do pb total medido, uma condição em

geral sat¡sfe¡ta nas situações naturais (e.9. Parrish 1990).



178

Os erros associados às deteminaçöes de Pb são crlticos uma vez que a propagação dos

erros para as ¡dades calculadas depende essencialmente deles. Pad um certo procedimento

analítico, estes erros estäo d¡retamente relac¡onados às abundânc¡as de Pb na amostra, as quais

dependem das quantidades de Th e U presentes e do tempo decorrido. Assim, os erros

associados à cada determinação pontual, bem como o limite de aplicabilidade do método, podem

ser estimados, a priori, a partir de quantidades conhecidas de Th, Pb e da idade. Os erros

propagados para as determinações pontuais são subestimados quando os erros associados à

estatística de contagens são considerados representativos dos erros totais, sem cons¡deração dos

erros instrumentais envolvidos (ver também Lisowiec 2006). Quando a reprodutibilidade das

determinações é consistente e os erros associados às determinações individuais não são muito

elevados (ca. < 60 Ma), cerca de 25 a 35 análise pontuais são suf¡cientes para resultar em erros

padrões da média adequados para cada população isócrona.

Os modelos isocrônicos são adequados quando as populações isócronas apresentam

var¡ações composicionais sufic¡entes para resultar em d¡spersão adequada das quantidades de Th

e/ou U que permitam obter parâmetros de regressão linear com erros compatlve¡s. Por outro lado

nas situações em que as quantidades in¡c¡ais de Pb säo s¡gnifìcativas, porém consfanfes, ou

alternativamente, se o procedimento analftico adotado ¡ncorporar algum erro sistemático que

some ou adicione quantidades constantes no valores medidos de Th, U ou Pbr, a aplicação dos

métodos isocrônicos é a mais adequada. Estas quantidades, normalmente expressas em % em

peso de óxidos ou mesmo de elementos (e.9. Suzuki e Adach¡ 1990), säo expressas em

proporções atÔmicas no nosso proced¡mento, uma representação mais lógica que permite ¡nserir

diretamente os dados no programa lsoplot (Ludwig 2003) para cálculos isocrônicos e outros.

A dataçäo de monazita alguns outros minerais portadores de Th e/ou U, com destaque

para a xenotima, säo ferramentas poderosas para estabelecer idades de eventos metamórfìcos, e

alguns hidrotermais que se desenvolveram em ambientes de crosta continental, sob condições de

temperaturas médias a altas. No caso de cristais ou frações cr¡stalinas poligenéticas, a resoluçäo

espacial do método resolve diversas questões relacionadas à discordåncia de idades isotópicas

obtidas com métodos convencionais de "amostra" e/ou "cristal total" que podem conduzir a

interpretações geocronológicas equivocadas (e.9., Vlach e Dantas 2001, Vlach et al. 2002).
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Adicionalmente, o método é único porque permite associar aspectos m¡cro-estruturais e/ou

texturais, com variações composicionais e também com parâmetros intensivos de cristalização (cf,

a segu¡r), convertendo-se em ferramenta muito poderosa para a identif¡caçáo e a análise de

fenômenos pelrológicos registrados, por vezes, somente em m¡cro-escala, e para estabelecer

caminhos evolutivos P-T-t em c¡nturões metamórficos.

A dataçäo de torita é perfeitamente factível para rochas jovens, uma vez a susceptibilidade

deste mineral frente aos fenômenos metamícticos é muito elevada. No laboratório foram obtidos

dados adequados para cristais de torita com idades de ca. 75-85 Ma, presentes em nefel¡na

sienitos da llha de Säo Sebastião (Augusto e Vlach dados inéditos) e para veios carbonatíticos da

região do Maciço Alcalino Poços de Caldas (e.g. Ulbrich et al. 2002),

Apl i c aç õ e s g eote rm o m étri c a s

Estudos experimentais do equilibr¡o entre monazita e xenotima e a determinação do

intervalo de miscibilidade no sistema CePOa-YPOa foram desenvolvidos por Gratz e Heinrich

(1997). Estes autores determinaram para este exper¡mento que a variação da fração molar de y

( Xi"' ) na molécula de monazita obedece a seguinte relaçäo:

(t.c59+o.o85zx p)y so 
oozz't<'7

100
Eq. 1

Em que a pressäo (P) é dada em kbar e a temperatura (T) em .C. Os autores argumentam

que, apesar das composições puras utilizadas no exper¡mento, este sistema é uma aproximação

bem razoável para as situações naturais e, portanto, a Equação 1 poderia ser empregada para

uma primiera aproximação das temperaturas de equilíbrio de monazita e xenotima em rochas

graníticas e metamórf¡cas, entretanto os lim¡tes do intervalo de miscibilidade não puderam ser

definidos com a segurança adequada pelos autores.
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Os mesmos autores, em 1998, estudaram experimentalmente a partição de Gd entre

monazita e xenotima, partindo de soluçöes sólidas de composiçäo simples (Ce, Gd, Y)PO4,

obtendo a seguinte relação entre o coef¡ciente de distribuição deste elemento (DGd) entre monazita

e xenotima e a temperatura:

o* =ffi=u'5886+l 59lxlo-3 xz Eq.2

em que X é a fraçäo molar de Gd em monazita ou xenot¡ma e a temperatura T é dada em "C .

Estas relações säo relevantes porque permitem avaliar se estes minerais cristalizaram em

equilíbrio ou não e, em caso af¡rmativo, estimar as temperaturas correspondentes, as quais säo

¡mortantes, em conjunto com ¡nformações de idades e qulmicas para ambos os m¡nerais, para

aval¡ar a evoluçäo mineralógica e petrológica de rochas lgneas e metamórficas. Experimentos

com composições mais próximas às encontradas na natureza e a determinação mais precisa da

superffcie de miscibilidade poderiam refinar significativamente estes geotermômetros.

A aplicação da equaçäo 2 para alguns dos granitos estudados no Terreno Embu (cf.

Capítulo lll) resultou em valores coerentes, sistematicamente mais elevados para as rochas

menos evolufdas e compatíveis com a cristalização magmát¡ca em equilíbrio para estas fases. No

caso especffico do Pluton Mogi das Cruzes, os resultados apresentados (ca. 700 - 750"C) são

coerentes com as temperaturas de saturação de REE (Montel 1993) obtidas por A. Alves (habalho

em preparação). A discussäo específica destas aplicações será objeto de contr¡buições futuras.

O equilíbrio entre monazita e granada de Al e Y (YAIG = Y3Al2Al3Oj2), ou fração de YAIG

em granadas tlpicas de metapelitos foi estudado por Pyle et al. (2001) com base na equaçäo YAIG

+(OH)-Apatita + (2514) Quaûzo = (5/4) Grossulária + (5/4) Anortita + (3) YPo4-Monazil¿ + (112)

H2O, para a qual foi obtida a seguinte função para T:

1'_ ..71'., 1,45x P+447772(ú2052)
567\x40)- Rln K on

Eq. 3
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emqueRéaconstantedosgases,Tédadaem.CePembar.AconstantedeequilfbrioKsoé

calculada na forma:

k._
XN,!!,,, * Xt/..^rx X3r.r,,, x!tf2,

Eq. 4
Xì,on * X or.no

em que Xv, on é a lração molar de Y na granada. A aplicação desta equação para os
\

metassedimentos da amostra EM-20, assumindo condições de /nzo entre lb00 e 3000 e Xs¡ de

0.2, resultou em temperaturas entre 650 e 750.C, perfeitamente comparáveis com as obtidas por

geotermometria convencional baseada no equ¡lfbrio biotita+granada+plagioclásio+sillimanita

(Augusto e Vlach, dados inéditos).

Estabilídade de monaz¡ta e xenotíma em rochas graníticas e metamórficas

A estabilidade de monazita em relação à apatita e allanita em rochas orto- e para-

metamórficas é relativamente bem conhecida (e.9. Lanzirotti e Hanson 1996, Bingen et al. 1996,

Wng et a|.2003). A geração de tfpicas coronas de substiuiçäo parcial constituídas por apatita +

torita, allanita e epidoto relacionadas ao metamorfismo de rochas graníticas peraluminosas e a

processos deutéricos foi bem caracterizada por Finger et al. (1998) e Claeson (2002), ao passo

que mecanismos contrastados de alteração hidrotermal de monazita em rochas granflicas foram

abordados por Poitrasson et al. (1996) e Townsend et al. (2000).

O Capftulo lV foi dedicado a alguns destes temas e discute as caracterfsticas morfológicas

e qulmicas de s¡stemas coronlticos em monazita desenvolvidos em ortognaisses e granitos

inttrusivos e implicações para a sua origem e para o comportamento de alguns elementos nestes

ambientes. As contribuições mais relevantes são o reconhecimento de micro-estruturas análogas

em xenotima e os mecanismos que geraram estes sistemas. Os resultados obtidos indicam que,

ao contrário dos interpretações correntes que apelam para processos dir¡gidos por difusáo, as

evidências morfológicas apontam para reações de substituição dirigidas por mecanismos de

d¡ssolução parcial e reprecipitação de novas fases minerais em equilfbrio, sob a influência de



182

fluidos residuais de cristalização e/ou metamórficos. Estes mecanismos possibilitam a mobilização

significativa, pelo menos em micro-escala, dos RRE e Y e devem ser considerados quando da

interpretação geoquímica dos padrões de dishibuiçäo elemental que os envolvem.

O exemplo apresentado neste trabalho, bem como diversos estudos similares na literatura,

mostram que estudos de detalhe abordando a dishibuiçäo e o comportamento dos elementos que

aparecem em quantidades de traços nas rochas e estão concentrados tipicamente em fases

minerais acessórias, säo ferramentas essenciais de apoio às interpretaçöes relativas à evolução

mineralógica e petrológica.

Aplicações industr¡a¡s

Monazita comum, particularmente quando concentrada volumetricamente em quantidades

significativas em placeres, pode se converter em importante fonte para LREE, Th e,

eventualmente U. Greenwood e Earnshaw (1984) apresentam e discutem alguns dos

procedimentos industriais utilizados para a extraçäo e concentração destes elementos.

Uma das aplicações ma¡s inleressantes e que tem merecido estudos sistemát¡cos já há

vár¡os anos está relacionada a questão da fixação de resíduos radioativos derivados de reatores e

da indústria nuclear em geral. Mais de uma dezena de ¡sótopos radioativos, particularmente

elementos dos grupos dos lantanídeos e act¡nldeos, com vidas médias variáveis entre alguns a

centenas de anos podem potencialmente ser fixados e armazenados conveninentemente na

estrutura da monazita. A utilização de fosfatos como monazita são ¡nteressantes porque estes

minerais são muito resistentes a deteriorização à metamictizaçäo e porque apresentam

solubil¡dades e, portanto, taxas de dissolução, bem baixas (cf. Oelkers et al. 2008).
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