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RESUMO
O Cinturão Mineiro (CM), localizado na porção sul do Cráton São Francisco (CSF), compartimenta
terrenos Paleoproterozoicos (2,47-2,00 Ga) do tipo greenstone belts associados ou intrudidos por
granitoides majoritariamente juvenis e limitados por extensas zonas de cisalhamento. Os diversos tipos
de granitoides evidenciam diferentes tipos de magmatismo em episódicas gerações de crosta félsica
continental. Na porção setentrional do CM, encontram-se quatro corpos granitoides que apresentam
diferentes características petrográficas, geocronológicas e, sobretudo, geoquímicas: (i) Suíte Lagoa
Dourada (SLD), (ii) Suíte Resende Costa (SRC), (iii) Suíte Alto Maranhão (SAM) e (iv) Granitoide
Cupim (GC). Este trabalho detalha as diferentes características geoquímicas destes corpos magmáticos
e as relaciona com particulares tipos de magmatismo, produzidos em diferentes cenários tectônicos ao
longo da evolução geológica do CM. As amostras pertencentes às SLD e SRC possuem características
geoquímicas típicas de TTG (s.l.) Arqueanos de alto Al2O3. Possuem afinidade magnesiana, cálcica a
cálcio-alcalina, e peraluminosa. Apresentam ainda baixos valores de MgO# e baixo conteúdo de Ni, U,
Th. O que diferencia estas amostras é o conteúdo de ETRP e LILE. De modo que, a amostra da SLD
pode ser classificada como TTG de baixo conteúdo de ETRP e LILE, formados pela fusão de basaltos
hidratados em condições de alta pressão (HP-TTG) em regimes de subducção intra-oceânica, enquanto
a amostra da SRC como TTG de alto conteúdo de ETRP e LILE, formado em profundidades mais
rasas (LP-TTG) em regimes de desmantelamento de platôs oceânicos. A alta concentração em LILE da
amostra pertencente à SRC sugere enriquecimento da fonte ou contribuição de sedimentos. As
amostras pertencentes à SAM possuem características semelhantes de sanukitoides de baixo-Ti.
Possuem afinidade magnesiana, essencialmente cálcio-alcalina e metaluminosa. Apresentam altos
valores de MgO# e alto conteúdo de Ni e LILE. Estas informações sugerem a gênese destas rochas
através da fusão do manto metassomatizado por líquidos TTG em regime de subducção intra-oceânica.
A variação composicional de elementos maiores e ETR das amostras da SAM permite inferir
processos de cristalização fracionada de hornblenda e allanita simultaneamente ao longo da evolução
magmática. As amostras do GC possuem características de leucogranitos peraluminosos. Possuem
afinidade ferroana, essencialmente álcali-cálcica e peraluminosa a fortemente peraluminosa.
Apresentam os mais baixos valores de MgO#, baixo conteúdo de CaO, Na2O e LILE. Possuem ainda
alto conteúdo de K2O e elementos incompatíveis (U, Th). Em diagramas normalizados ao condrito, as
amostras apresentam padrão plano a levemente enriquecido em ETRL e forte anomalia negativa em
Eu. Estas características conferem similaridades com leucogranitos himalaianos, formados em regimes
colisionais, através da fusão de metassedimentos. As variações geoquímicas das amostras do GC
elucidam processos de mistura de fontes e cristalização fracionada através de filtragem por pressão.
Estes diferentes tipos de magmatismo identificados na porção setentrional do CM, elucidam a
formação de arcos vulcânicos e posterior amalgamação e espessamento da crosta continental durante a
evolução tectônica do CM.
Palavras-chave: Geoquímica de granitoides, Magmatismo Paleoproterozoico, Cinturão Mineiro.
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ABSTRACT
The Mineiro Belt (MB) is situated in the southern region of the São Francisco Craton (SFC),
comprising paleoproterozoic terrains (2.47-2.00 Ga) such as greenstone belts associated or intruded by
essentially juvenile granitoids and limited by extensive shear zones. The granitoids mark different
magmatism types in episodic generation of felsic continental crust. The northern portion of the MB
encompasses four granitoids bodies that have different petrographic, geochronological, and mainly
geochemical features: (i) Lagoa Dourada Suite (LDS), (ii) Resende Costa Suite (RCS), (iii) Alto
Maranhão Suite (AMS) and (iv) Cupim Granitoid (CG). This work highlights the distinct geochemical
characteristics of these magmatic bodies and relates them to particular magmatism types, formed at
different tectonic scenarios throughout the geological evolution of the MB. The samples of the LDS
and RCS have typical geochemical characteristics of Archean high-Al2O3 TTG (s.l.). They are
magnesian, calcic to calc-alkaline and essentially peraluminous. They also have both low MgO#
values and Ni, U, Th contents. The main difference among these samples is the HREE and LILE
contents. While on the one hand, the LDS sample is classified as low-HREE TTG and low-LILE,
generated by partial melting of hydrated basalts under high pressure conditions (HP-TTG) in intraoceanic subduction regimes, on the other hand, the RCS sample is classified as High-HREE TTG and
high-LILE contents, generated at shallower depths (LP-TTG) in ocean plateau regimes. The highLILE concentration of the RCS sample suggest the enrichment of the source or sediments
contribution. AMS samples have similar characteristics to low-Ti sanukitoides. They are magnesian,
essentially calc-alkaline and metaluminous. They have high MgO# values and high Ni and LILE
contents. These characteristics suggest the genesis through a partial melting of mantle metasomatized
to TTG melts in an intra-oceanic subduction regime. The compositional variation of major elements
and REE of the AMS samples allowed us to propose a fractional crystallization processes of
hornblende and allanite simultaneously throughout the magmatic evolution. The CG samples have
similar characteristics of peraluminous leucogranites. They are ferroan, essentially alkali-calcic and
peraluminous to strongly peraluminous. They have the lowest MgO# values, low CaO, Na2O and
LILE contents. They also have high K2O and incompatible elements contents (U, Th). Using condritenormalized diagrams, these samples show a flat to slightly enriched pattern in LREE and a strong
negative Eu anomaly. These characteristics are similar to Himalayan leucogranites, generated in
collisional regimes, through the parcial melting of metassediments. The geochemical variations of CG
samples highlight processes of mixing source and fractional crystallization throughout filter pressing.
The different types of magmatism observed in the northern region of the MB, explain the formation of
volcanic arcs and following amalgamation and thickening of the continental crust during the tectonic
evolution of the Mineiro Belt.
Keywords: Granitoid geochemistry, Paleoproterozoic magmatism, Mineiro Belt.
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SOMMAIRE
La Ceinture Mineïro (CM) est située au sud du Craton São Francisco (CSF), compartiments des
terrains paléoprotérozoïques (2,47-2,00 Ga) de ceintures de roches vertes associées ou mis en place
par des granitoïdes majoritairement juvéniles, et limités par extensives zones de cisaillement. Les
plusieurs types de granitoïdes montrent différents types de magmatisme par la génération épisodique
de la croûte felsique continentale. Dans le sector nord de la CM, il y a quatre corps granitoïdes qui ont
des caractéristiques pétrographiques, géochronologiques, mais surtout, géochimiques distinguées, ce
sont: (i) la Suie Lagoa Dourada (SLD), (ii) la Suite Resende Costa (SRC), (iii) la Suite Alto Maranhão
(SAM) et (iv) le Granitoïde Cupim (GC). Ce travail montre les caractéristiques géochimiques de ces
corps magmatiques et les évalue à des types particuliers de magmatisme, produits dans plusieurs
scénarios tectoniques à la CM. Les échantillons de la SLD et de la SRC ont des caractéristiques
géochimiques typiques des TTG (s.l.) archéen avec un contenu élevé de Al2O3. Ils sont magnésiens,
calciques à calco-alcalines et peralumineux. Ils ont également des faibles valeurs de MgO# et faible
teneur en Ni, U et Th. Ce qui distingue ces deux échantillons est la teneur en ETR lourd et LILE.
L'échantillon de la SLD est classifié comme TTG de faible teneur en ETR lourds et LILE, formé par la
fusion de basaltes hydratés au conditions de haute pression (HP-TTG) dans un régime de subduction
intra-océanique, tandis que l'échantillon de la SRC est classifié comme TTG de haute teneur en ETR
lourd et LILE, formé au milieu peux profonde (LP-TTG) dans un régime de démantèlement des
plateaux océaniques. La forte concentration en LILE de l'échantillon de la SRC est de manière
suggestive due à l'enrichissement de la source ou à cause de l'apport de sédiments. Les échantillons de
la SAM ont des caractéristiques similaires aux sanukitoïdes de faible teneur en Ti. Ils sont magnésiens,
essentiellement calco-alcaline et métalumineux. Ils ont des valeurs très élevées de MgO# et teneur
aussi élevée en Ni et en LILE. Cette information suggère la genèse de ces roches par la fusion du
manteau métasomatisé par des liquides TTG dans un régime de subduction intra-océanique. La
variation géochimique de ces échantillons permet déduire de processus de cristallisation fractionnée de
la hornblende et de l’allanite pendent l'évolution magmatique. Les échantillons du GC ont les
caractéristiques des leucogranites peralumineux. Ils sont ferroans, essentiellement alcali-calciques et
peralumineux à fortement peralumineux. Ils ont des valeurs plus faibles de MgO#, mais aussi faible
teneur en CaO, Na2O et en LILE. Ils ont également teneur élevée en K2O et en éléments incompatibles
(U, Th). Dans les diagrammes normalisés à la chondrite, ces échantillons présentent un comportement
plat à légèrement enrichi en ETR légères et forte anomalie négative en Eu. Ces caractéristiques semble
aux leucogranites himalayens, formées en régime de collision, par la fusion de métasédiments. Les
variations géochimiques des ces échantillons élucident les processus de la mélange de sources et de la
cristallisation fractionnée par filtrage sous pression. Ces différents types de magmatisme, mis en place
à le sector nord de la CM, montrent la formation d'arcs volcaniques et ensuite la clôture et
l'épaississement de la croûte continentale au cours de l'évolution tectonique de la CM.
Mot-clés: Géochimique de granitoïdes, Magmatisme paléoprotérozoïque, Ceinture Mineïro.
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CAPITULO 1
1.

INTRODUÇÃO

1.1. APRESENTAÇÃO
No contexto da porção sul do Cráton São Francisco (CSF), a sudoeste da conhecida
Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero (QF), no Estado de Minas Gerais, unidades
paleoproterozoicas metavulcano-sedimentares associadas à diversos corpos granitoides (2,47-2,00
Ga), alongadas na direção NE-SW, em uma extensão aproximada de 180 Km, compõem o chamado
Cinturão Mineiro (CM). Estes granitoides formam plútons, batólitos e suítes identificados através de
mapeamento geológico e que puderam ser diferenciados a partir do emprego de ferramentas como
petrologia, geoquímica e geocronologia, e assim, permitem uma interpretação mais detalhada da
evolução tectônica das diversas porções do CM (Teixeira 1985; Noce et al. 2000; Ávila et al. 2010,
2014; Seixas et al. 2012, 2013; Barbosa et al. 2015; Teixeira et al. 2015; Moreira et al. 2018, 2020).
No presente trabalho, pretende-se apresentar, analisar e interpretar os dados geoquímicos de
dezesseis amostras disponíveis no acervo do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para quatro corpos
ígneos, destes, três suítes anteriormente definidas na literatura, respectivamente suítes Lagoa Dourada
(SLD), Resende Costa (SRC) e Alto Maranhão (SAM). O quarto corpo ígneo, chamado de Granitoide
Cupim (GC), foi definida a cartografia pela CPRM em 2013 e, desde lá, poucos trabalhos sobre sua
petrologia foram apresentados na literatura. A partir da interpretação dos dados geoquímicos, pretendese elucidar as fontes geradoras, bem como os principais processos de evolução do magma. Estas
interpretações são importantes para se compreender os possíveis ambientes tectônicos em que estas
rochas foram geradas.
Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos: o Capítulo 1 versa sobre informações
introdutórias quanto a localização e vias de acesso à área de estudo, bem como dos objetivos,
justificativas e materiais e métodos deste trabalho; o Capítulo 2 discorre sobre o contexto geológico
regional, levantando informações sobre estratigrafia, estrutural e metamorfismo, e um esboço sobre a
evolução geológica do CM; no Capítulo 3 são abordados conceitos fundamentais sobre geoquímica
aplicada à petrologia (métodos analíticos, elementos maiores e traço), mas também um breve
apanhado sobre a classificação de granitoides; o Capítulo 4 consiste na apresentação dos resultados
obtidos; enquanto no Capítulo 5 são apresentadas as discussões a respeito dos resultados apresentados
e, ao final, o Capítulo 6 evidencia as conclusões alcançadas com este trabalho.
Ademais, ao final deste volume, estão inseridos dois trabalhos publicados e/ou apresentados
na forma de resumo em anais de eventos nacionais de geologia, a saber: (i) Lacerda et al. 2019 In:
Anais do GEOSUDESTE e (ii) Lacerda et al. (2020, no prelo) In: Anais do 50 CBG - Vol 1. Além de
um conjunto de fotografias que apresentam feições petrográficas e mineralógicas do GC.
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1.2. LOCALIZAÇÃO E VIAS DE ACESSO
A área de estudo encontra-se na região centro-sul de Minas Gerais (Fig. 1.1), no domínio
político do Campo das Vertentes. A área é limitada pelas Cartas Geológicas elaboradas pela CPRM em
2013, em escala 1:100.000, SF.23-X-A-VI (Conselheiro Lafaiete) à leste e SF.23-X-A-V (Entre Rios
de Minas) à oeste. Agrupando vários municípios, entre eles: Resende Costa, Lagoa Dourada, Carandaí,
Entre Rios de Minas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete e Itaverava. Esta área tem aproximadamente
5.800Km² e abrange as folhas topográficas, na escala 1:50.000, elaboradas pelo IBGE: Conselheiro
Lafaiete (SF-23-X-A-VI-1), Ouro Branco (SF-23-X-A-VI-2), Carandaí (SF-23-X-A-VI-3) e Capela
Nova (SF-23-X-A-VI-4); Passa Tempo (SF-23-X-A-V-1), Entre Rios de Minas (SF-23-X-A-V-2),
Jacarandira (SF-23-X-A-V-3) e Resende Costa (SF-23-X-A-V-4), limitando-se pelos meridianos
44°30’ e 43°30’ W e paralelos 21°00’ e 20°30’ S (Fig.1.1).
A região posiciona-se a cerca de 30Km de Ouro Preto e seu acesso é realizado a partir da
rodovia MG-129 (Estrada Real que liga a Ouro Branco), devendo-se tomar a BR-040 - para acessar os
municípios de Congonhas (à norte), Conselheiro Lafaiete, Cristiano Otoni e Carandaí (à sul). A partir
da BR-040, pode-se acessar a MG-482 para chegar aos municípios de Itaverava e Catas Altas da
Noruega (à leste) ou a MG-383 para ligar, na direção oeste, Entre Rio de Minas, Lagoa Dourada e
Resende Costa (Km 80, após Lagoa Dourada). Além disso, várias estradas vicinais que interligam as
localidades, distritos, vilas e fazendas da região, completam o sistema viário da área de estudo.

1.3. OBJETIVOS
O objetivo primordial deste trabalho é realizar uma análise do magmatismo atuante durante a
Era Paleoproterozoica da região setentrional do Cinturão Mineiro, na porção sul do Cráton São
Francisco, com base em dados geoquímicos de rocha total.
Como objetivos específicos, podem ser citados:
(i) Comparar as caraterísticas geoquímicas com os corpos ígneos anteriormente definidos,
i.e. Suíte Lagoa Dourada (Seixas et al. 2012), Suíte Resende Costa (Teixeira et al. 2015) e Suíte
Alto Maranhão (Seixas et al. 2013);
(ii) Caracterizar os possíveis tipos de fonte para cada corpo ígneo estudado;
(iii) Caracterizar os magmas parentais que geraram as amostras pertencentes à Suíte Alto
Maranhão e ao Granitoide Cupim.
(iv) Investigar quais foram os possíveis mecanismos que provocaram a diferenciação e
evolução magmática, refletida na variação composicional das amostras da SAM e GC;
(v) Elucidar interpretações tectônicas a respeito dos resultados obtidos.
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Figura 1.1 - Localização da área de estudo, principais municípios e rodovias de acesso com seu respectivo
posicionamento no mapa do estado de Minas Gerais, além da localização das amostras estudadas. Plano de
projeção UTM. Meridiano central 45 WGr. Fuso 23 - Zona K. Datum horizontal WGS’84. Imagem do Google
Terrain - disponível no Q-Gis v.2.18.19.

3

Lacerda, S. G. 2020. Geoquímica de granitoides da porção setentrional do Cinturão Mineiro…

1.4. JUSTIFICATIVAS
A área foco do presente trabalho encontra-se inserida na porção norte do Cinturão Mineiro
(Alkmim & Teixeira 2017) e mostra-se como uma região atrativa para a investigação de processos
magmáticos em níveis de um orógeno acrescionário, uma vez que apresenta diferentes tipos de corpos
ígneos e unidades supracrustais associadas que marcam a evolução de um orógeno completo. Nessa
área, os diferentes tipos de rochas que formam os corpos ígneos possuem diferentes características
geoquímicas que podem permitir uma compreensão sobre os diferentes processos que atuaram até a
sua colocação.
Alguns trabalhos de abordagem local e regional da área, envolvendo petrologia, geoquímica
e geocronologia como os de Noce et al. (2000), Seixas et al. (2012, 2013), Ávila et al. (2014), Barbosa
et al. (2015), Teixeira et al. (2015), Moreira et al. (2018, 2020) demonstram que o CM trata-se de uma
crosta acrescionada, composta essencialmente por granitoides juvenis associados com rochas metavulcanossedimentares geradas e depositadas durante os períodos Sideriano (2500-2300 Ma) e Riaciano
(2300-2050 Ma). Estes autores, definiram alguns corpos dominantemente granitoides e sucessivas
unidades litoestratigráficas que permitem uma melhor compreensão do posicionamento, da natureza e
dos principais processos envolvidos na acresção dos arcos magmáticos, bem como das bacias
sedimentares de intra e retro-arco.
Dessa forma, o presente trabalho é justificado pela continuidade nas pesquisas direcionadas
às análises petrológicas e geoquímicas nesse segmento do Cráton São Francisco e pela necessidade da
utilização de diagramas de classificação e discriminação, para interpretar o magmatismo atuante
durante a acresção destes arcos magmáticos.
O Granitoide Cupim trata-se de um corpo ígneo que ainda existem poucos trabalhos de
cunho petrológico na literatura. Sua caracterização geoquímica, bem como suas implicações quanto a
possível fonte geradora e aos processos decorridos da evolução do magma, através de possíveis
processos magmáticos sugeridos com base nos dados geoquímicos e corroborado aos dados de
mineralogia e petrografia, são necessárias para se conhecer melhor os diferentes terrenos do Cinturão
Mineiro.
Além disso, as implicações decorrentes das características geoquímicas observadas neste
trabalho, para cada corpo ígneo, permitem elucidar os possíveis estágios de evolução do Cinturão
Mineiro. Os estágios finais da evolução do Cinturão Mineiro e acresção ao proto-Cráton São Francisco
são pouco investigados, e são pouco conhecidos corpos ígneos que registam magmatismo em estágios
colisionais.
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1.5. MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho, segundo os materiais e métodos, foi desenvolvido conforme os seguintes itens:

1.5.1. Revisão bibliográfica
O trabalho síntese The Paleoproterozoic Mineiro Belt and Quadrilátero Ferrífero (Alkmim
& Teixeira 2017) foi importante para o entendimento da geologia regional e do contexto geotectônico
da região estudada.
Os trabalhos que definem as três suítes estudadas SLD, SAM e SRC são respectivamente:
Seixas et al. (2012, 2013) e Teixeira et al. (2015). Estes trabalhos evidenciam as principais
características quanto a petrografia, geoquímica, química mineral e isotópica, e geocronologia destas
suítes e discutem como estes corpos ígneos estão inseridos no contexto tectônico do CM, além de
apontar os principais processos e fontes geradoras de magma.
Os trabalhos de Moreira et al. (2018, 2020) descrevem importantes características
petrológicas e petrogenéticas sobre a SLD, SRC, SAM e demais corpos granitoides classificados como
Tonalitos de Alto-Ba-Sr e híbridos (Plútons São Brás do Suaçuí, Bombaça, Serra do Camapuã, Casa
Grande e Água Limpa). Mais do que isto, Moreira et al. (2020) evidenciam o último vestígio mundial
da transição TTG-Sanukitoide, durante o Paleoproterozoico (~2,1Ga), no CM.
Os cinco trabalhos listados apresentam características petrológicas, geoquímicas e isotópicas
que definem três dos quatro corpos ígneos que são estudados neste trabalho e discutem as possíveis
fontes e os principais processos magmáticos vigentes nesta região. Além do mais, estes trabalhos
elucidam os principais diagramas geoquímicos de discriminação dos corpos ígneos a serem utilizados
neste estudo, assim como análises interessantes de química mineral que podem auxiliar no
entendimento mais aprofundado dos processos magmáticos atuantes. Além destes trabalhos, foi
consultada a tese de doutoramento intitulada “Evolução paleoproterozoica do Cinturão Mineiro:
geocronologia U-Pb, isótopos de Nd-Hf-Sr e geoquímica de rochas plutônicas” (Barbosa 2015) que
interpreta e ilustra os principais estágios de evolução tectônica do CM a partir de evidências
geoquímicas, geocronológicas e isotópicas.
O livro Using geoquimical data: evaluation, presentation, interpretation (Rollinson 1993)
foi crucial para o entendimento de processos, interpretações e construções de diagramas geoquímicos.
Outros trabalhos base de cunhos geoquímicos e petrológicos foram consultados a fim de se
conhecer, interpretar e elaborar diferentes diagramas utilizados neste trabalho como Geochemical
Classification for Granitic Rocks (Frost et al. 2001) e An overview of adakite, tonalite–trondhjemite–
granodiorite (TTG), and sanukitoid: relationships and some implications for crustal evolution (Martin
et al. 2005). O trabalho Chemical variation, modal composition and classification of granitoids (Bonin
et al. 2020) descreve os principais tipos de classificação de granitoides.
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1.5.2. Organização do acervo de dados geoquímicos
O acervo de dados geoquímicos disponibilizado pela CPRM trata-se de uma série de
planilhas, elaboradas em arquivos (.xslx), e de arquivos vetoriais, em formato (.shp), que contém
informações quanto ao conteúdo de elementos maiores e traço, a tipologia e a localização de amostras
coletadas durante os trabalhos de mapeamento e contidas nas Cartas Geológicas elaboradas pela
CPRM em 2013, em escala 1:100.000, SF.23-X-A-VI (Conselheiro Lafaiete) à leste e SF.23-X-A-V
(Entre Rios de Minas) à oeste. As amostras foram analisadas no Laboratório da Geosol Ltda. em 2009.
Foram selecionadas dezesseis amostras que tiveram as concentrações dos elementos maiores
estimadas, através de seus óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3(t), TiO2, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O e P2O5)
por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (XRF). Enquanto para estimativa da concentração
dos elementos traço (Rb, Ba, Sr, Th, U, Ta, Nb, Zr, Hf, Y e ETR), foram utilizados procedimentos de
abertura por digestão com água régia e fusão com metaborato de lítio e analisadas com Espectrometria
de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS).
Utilizando o software QGis (versão 2.18.19) foi possível visualizar a localização geográfica
das amostras em relação aos corpos ígneos definidos pelos autores anteriormente mencionados. Com a
utilização do mesmo programa, pode-se confeccionar mapas de localização e vias de acesso, de
contexto geológico regional em que são localizadas as amostras aqui trabalhadas.

1.5.3. Confecção de diagramas de classificação e discriminação
A partir do acervo de dados geoquímicos, gerou-se vários diagramas de classificação e
discriminação segundo diferentes autores e que, a partir da concentração de elementos maiores,
menores e traço, são capazes de definir campos de similaridades genéticas (como as fontes, condições
e processos magmáticos). Estes diagramas foram confeccionados a partir do uso rotineiro do software
Numbers 6.1 (6369) do sistema operacional MacIntosh.
1.5.4.

Modelagem geoquímica de fonte através de ETR
A partir do conteúdo de ETR das amostras estudadas, foram realizadas modelagens para se

investigar as possíveis fontes que as geraram. Estas modelagens foram realizadas a partir das equações
de fusão parcial, através do mecanismo de batch melting, apresentadas em Rollinson (1993). Os
valores de ETR foram normalizados ao condrito (Taylor & McLennan 1985).
Foram adotados os valores de coeficiente de partição (KD) de cada ETR em relação as fases
minerais residuais (Olv, Opx, Cpx, Anf, Plg, Grd, Ttn) de magmas basálticos, apresentados em
Rollinson (1993). Devido ao mais amplo conhecimento e determinação dos KD de líquidos basálticos,
comparado com demais líquidos específicos (e.g. líquidos dacíticos e riolíticos), optou-se pela escolha
destes valores ao modelar alvos de rochas granitoides. Além do mais, diversos trabalhos de cunho
petrológico utilizam os valores de KD de magmas basálticos ao modelar rochas do tipo granitoides
(e.g. Moyen & Martin 2012; Seixas et al. 2012, 2013). Os diagramas de modelagem foram
confeccionados a partir do uso do software Numbers 6.1 (6369) do sistema operacional MacIntosh.
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CAPÍTULO 2
2.

CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1. CONTEXTO GEOTECTÔNICO
A área pesquisada situa-se na porção sul do Cráton São Francisco, mais especificamente,
encontra-se na porção setentrional do cinturão acrescionário de idade Paleoproterozoica, conhecido
como Cinturão Mineiro (Teixeira & Figueiredo 1991, Noce et al. 2007, Alkmim & Teixeira 2017). O
Cinturão Mineiro envolve um seguimento de crosta composta essencialmente por granitoides juvenis
associados a rochas metavulcano-sedimentares formadas durante os períodos Sideriano ao Riaciano
(2,47-2,00 Ga) (Seixas et al. 2012, 2013; Ávila et al. 2014; Barbosa et al. 2015; Teixeira et al. 2015).

2.1.1. O Cráton São Francisco
O Cráton São Francisco (CSF), localizado na porção leste do Brasil, insere-se no contexto da
plataforma Sul Americana. Segundo Heilbron et al. (2017), o CSF é a porção continental préCambriana mais estudada da Placa Sul-americana e é formado por núcleos Arqueanos, aglutinados
durante o Paleoproterozoico e posteriormente poupados das deformações da orogenia
Neoproterozoica, conhecida como Orogenia Brasiliana (Fig. 2.1). O CSF apresenta-se como aspecto
de “cabeça de cavalo” e possui comprimento e largura máxima de aproximadamente 1.100 e 900 Km,
respectivamente.
O conjunto de processos orogênicos decorridos principalmente entre 2,1 e 1,8 Ga (RiacianoOrosiriano) levaram a uma excepcional produção de granitoides juvenis acrescionados a embriões
arqueanos durante eventos colisionais e associados a unidades meta-vulcanossedimentares. No CSF, o
Cinturão Itabuna-Salvador-Curaçá (ISAC) e o Cinturão Mineiro (CM) representam dois destes
orógenos acrescionados durante o Paleoproterozoico e evidenciam a convergência de massas
continentais previamente formadas e que construíram o Bloco Central Africa (D’Agrella-Filho &
Cordani 2017).
O Cinturão Mineiro e as unidades paleoproterozoicas adjacentes a leste do cráton (i.e.
complexos Mantiqueira e Juiz de Fora), em um panorama tectono-estratigráfico, exibem um ciclo de
Wilson Completo (2,4-2,1 Ga), com subducção de crosta oceânica, geração de rochas juvenis e
espessamento da crosta arqueana através de processos acrescionários (Barbosa 2015; Teixeira et al.
2015; Alkmim & Teixeira 2017).
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Figura 2.1 - Os Crátons do São Francisco e Congo no cenário de reconstrução da porção oeste-Gondwana
evidenciando a localização do Cinturão Mineiro (CM), do Quadrilátero Ferrífero (QF) e os Domínios
Orogênicos do leste da Bahia e oeste-central Africano como segmentos de um orógeno preservados no interior
do Cráton (modificado de Alkmim & Teixeira 2017).

2.1.2. O Cinturão Mineiro
O Cinturão Mineiro (CM) encontra-se na porção meridional do Cráton São Francisco (CSF),
à sudoeste do Quadrilátero Ferrífero (QF), onde dominam rochas do tipo granitoides e greenstone belts
associados, de idade Paleoproterozoica, alongadas segundo a direção NE-SW e de extensão
aproximada de 180 Km (Alkmim & Teixeira 2017). A primeira utilização do termo “Cinturão
Mineiro” foi apresentada sucintamente na tese de doutoramento de Teixeira (1985), evidenciando
diques nas regiões de Bom Sucesso e Entre Rios de Minas, embora já se tenha elucidado uma
abrangência de rochas félsicas plutônicas e meta-vulcanossedimentares de idades paleoproterozoicas
na região de Congonhas (Guild 1957) e Conselheiro Lafaiete (Pires 1977; Grossi Sad et al. 1983;
Barbosa 1985), denominadas nestes trabalhos como distritos minerais.
Posteriormente, Teixeira & Figueiredo (1991) definem o CM como um seguimento extensivo
ao sul do CSF afetado por plutonismo, metamorfismo e deformação relacionados ao evento tectonotermal conhecido como Ciclo Transamazônico (2,2-1,9 Ga). Trabalhos com ênfase nas características
petrológicas, geoquímicas, geocronológicas e isotópicas, evidenciam que este fragmento de crosta é
composto essencialmente de granitoides juvenis em acordo com sequências vulcano-sedimentares
geradas durante os períodos Sideriano e Riaciano (Noce et al. 2000; Seixas et al. 2012, 2013; Ávila et
al. 2014; Teixeira et al. 2015).
O CM é limitado a noroeste e a nordeste por zonas de cisalhamento (z.c.) denominadas como
Zona de Cisalhamento Jaceaba-Bom Sucesso (Campos & Carneiro 2008) e Congonhas-Itaverava

8

Trabalho de Conclusão de Curso , n. 379, 99p. 2020.

(Corrêa Neto et al. 2012), respectivamente (Fig. 2.2). Estas zonas limitam os terrenos essencialmente
Paleoproterozoicos do CM ora das rochas ditas como embasamento arqueano, ora das unidades
supracrustais do Supergrupo Minas. A z.c. Lenheiro é entendida como limítrofe entre dois terrenos
com diferentes exposições crustais: a sul crosta mais rasa e a norte crosta mais profunda (Ávila 2000).
O limite sul e sudeste do CM não são especificamente definidos devido a complexidade entre os
terrenos essencialmente juvenis do CM em contraposição aos terrenos evidentemente re-trabalhados
durante o Neoproterozoico do Complexo Mantiqueira (Heilbron et al. 2010, 2017; Bruno et al. 2020).
Estas zonas de cisalhamento envolvem diversos corpos ígneos e unidades
vulcanossedimentares, que serão detalhadas na seção 2.2 (Quadro Estratigráfico). Dentre os corpos
ígneos, destacam-se as Suítes Lagoa Dourada, Serrinha-Tiradentes, Alto Maranhão, Ritápolis, Resende
Costa, Ortognaisse Represa de Camargos e Macuco de Minas, Granitoide Cupim e Tonalitos Casa
Grande e Serra do Camapuã (Fig. 2.2). As sequências vulcanossedimentares são agrupadas em 4
(quatro) unidades supracrustais informais: Dores de Campos, Nazareno, Rio das Mortes e CongonhasItaverava (Fig. 2.2).

Figura 2.2 - Mapa geológico simplificado do Cinturão Mineiro enfatizando a distribuição de principais
granitoides e unidades supracrustais (greenstone) e as zonas de cisalhamento que o limitam: (JBS) Jaceaba-Bom
Sucesso, (CI) Congonhas-Itaverava e (L) Lenheiro. Modificado de Alkmim & Teixeira (2017) em que foram
distintas as Suítes Resende Costa e Lagoa Dourada, Alto Maranhão e Suíte Ritápolis. A definição da Suíte Lagoa
Dourada foi sugerida por Seixas et al. 2012 e da Suíte Alto Maranhão por Seixas et al. 2013. A definição dos
Tonalitos Casa Grande e Serra do Camapuã foram sugeridas por Moreira et al. 2018. Enquanto a definição do
Granitoide Cupim foi proposta a partir do trabalho de mapeamento da CPRM (Santos & Baltazar 2013).
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2.2. QUADRO ESTRATIGRÁFICO
O Cinturão Mineiro compartimenta diversos tipos de ortognaisses Paleoproterozoicos
(trondjemíticos, granodioríticos e graníticos), corpos ígneos não-deformados (gabros, dioritos e
granitos) e unidades meta-vulcanossedimentares cronocorrelatas (Noce et al. 2000; Seixas et al. 2012,
2013; Ávila et al. 2014; Barbosa et al. 2015; Teixeira et al. 2015). A ocorrência de rochas arqueanas
no CM é evidenciada de maneira subordinada através de trabalhos de mapeamento geológico e
geocronologia, no entanto, alguns granitoides apresentam dados isotópicos (Sm-Nd e Lu-Hf) que
revelam uma contribuição a partir do retrabalhamento destas rochas em suas gerações.

2.2.1. Granitoides Paleoproterozoicos
As rochas plutônicas do tipo granitoides presentes no CM representam o desenvolvimento de
sucessivos arcos oceânicos e continentais gerados durante os períodos Sideriano a Riaciano e
acrescionados e amalgamados ao paleo-Cráton São Francisco. A evolução destes arcos será detalhada
na seção 2.4 (Evolução geológica do Cinturão Mineiro). Dos diferentes corpos ígneos presentes no
CM, destacam-se aqui aqueles que são foco deste estudo, a saber: (i) Suíte Lagoa Dourada; (ii) Suíte
Resende Costa; (iii) Suíte Alto Maranhão e (iv) Granitoide Cupim.
A Suíte Lagoa Dourada, definida por Seixas et al. (2012), está situada na porção central do
CM, a norte da zona de cisalhamento Lenheiro e compreende rochas granitoides juvenis e de afinidade
TTG de alto alumínio, ocupando uma área de aproximadamente 50 Km2. São conhecidas rochas do
tipo biotita-hornblenda a hornblenda-biotita tonalitos e biotita trondhjemitos, de granulação fina a
média, aspecto foliado a gnáissico e conteúdo de minerais máficos variando de 10 a 25%, zircão,
apatita, magnetita, titanita, granada ± allanita como fases acessórios. Nestas rochas ainda são presentes
diferentes tipos de diques concordantes ou discordantes com a foliação da rocha hospedeira (Lopes et
al. 2019; Lopes 2020). O conteúdo geoquímico destas rochas classificam-nas como metaluminosas a
ligeiramente peraluminosas, possuem baixos valores de MgO# e K2O e altos valores de CaO. O
conteúdo de SiO2 destas rochas varia de 62 a 73 wt.% Estas rochas, assim como a maioria da
associação TTG, apresentam baixo conteúdo de Elementos Terras-Raras Pesados (ETRP) (Yb ≤ 1,0
ppm) e alta razão de Elementos Terras-Raras Leves (ETRL) e pesados (LaN / YbN ≥ 10). Quanto a
razão Eu/Eu*, apresentam em geral anomalias positivas. Os autores sugerem ainda que a geração
destas rochas esteja associada a fusão de rochas tholeiíticas metabasálticas em ambiente intra-oceânico
e com curta duração de residência crustal. Resultados geocronológicos evidenciam que esta suíte tenha
sido formada no período Sideriano (2,35 Ga) (Seixas et al. 2012; Moreira et al. 2018) num intervalo
de tempo global conhecido por sua Quietude Magmática (Magmatic Lull) (Partin et al. 2014, Condie
2016).
A Suíte Resende Costa, como definida por Teixeira et al. (2015), está localizada também na
porção central do CM, a norte da zona de cisalhamento Lenheiro e à oeste da Suíte Lagoa Dourada,
ocupando uma área aproximada de 200 Km2. Abrange rochas do tipo trondhjemitos peraluminosos,
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ricos em conteúdo de elementos alcalinos e conteúdo de sílica variando de 69 a 75wt.% Estas rochas
possuem ainda baixo conteúdo de ETRP (Yb ≤ 1,0 ppm), altos valores de La, Th e Sr, apresentando
assim alta razão ETRL/ETRP (LaN / YbN ≥ 10). Quanto a anomalia de Eu, as rochas desta suíte,
segundo os autores, apresentam valores positivos a levemente negativos. As idades de cristalização,
obtidas em grãos de zircão e de titanita, para as rochas desta suíte são controversas (e.g. Teixeira et al.
2015; Moreira et al. 2018), enquanto os valores de variação isotópica para os pares Sm-Nd e Lu-Hf
permitem diferentes interpretações quanto às fontes que as geraram. Se por um lado, Teixeira et al.
(2015) defendem a origem juvenil do magma (apresentando valores em geral positivos de 𝜀Nd,
embora valores meramente negativos de 𝜀Hf) e cronocorrelacionam a SRC com a SLD, Moreira et al.
(2018) sugerem uma fonte de retrabalhamento crustal, a partir da problemática relacionada aos valores
negativos de 𝜀Hf, além das diferentes características geoquímicas em rocha total e geocronológicas
em titanitas (2,14-2,12Ga).
A Suíte Alto Maranhão, definida por Seixas et al. (2013), ocupa uma área de
aproximadamente 300 Km2 no extremo nordeste do CM, bordejando grande parte da z.c. CongonhasItaverava e uma pequena porção da z.c. Jaceaba-Bom Sucesso, além de pequenos plútons mais
interiores do CM (vide Fig. 2.2). Esta suíte apresenta dominantemente rochas do tipo biotitahornblenda tonalitos com allanita como um dos principais minerais acessórios e enclaves máficos
dioríticos associados. Estas rochas apresentam conteúdo mediano de K2O, altos valores de MgO#, Ni e
Cr. Além disso, o conteúdo geoquímico destas rochas evidenciam o enriquecimento de elementos
litófilos (Sr, Ba), bem como de alguns elementos de alto potencial iônico (Th, U) e ETRL. Apresentam
ainda empobrecimento em ETRP e anomalias negativas de Nb e Ta. Quanto ao conteúdo de Eu, estas
rochas apresentam valores levemente positivos ou neutros para os tonalitos e ‘falsa' anomalia negativa
nos enclaves. Relações de campo evidenciam que estes tonalitos e enclaves foram cristalizados a partir
de pulsos de magma independentes com limitadas zonas de mistura. Estas características conferem a
estas rochas um caráter sanukitoide. Seixas et al. (2013) sugerem ainda que estas rochas foram geradas
a partir da fusão da cunha mantélica parcialmente metassomatisada com curta duração de residência
crustal. Dados geocronológicos e isotópicos evidenciam a natureza tipicamente juvenil destas rochas,
cristalizadas em cerca de 2,13 Ga (Seixas et al. 2013, Moreira et al. 2018, 2020).
O Granitoide Cupim apresenta informações escassas na literatura. Enquanto Seixas et al.
(2005) e Martins (2008) incluem este corpo ígneo (sem morfologia definida) à Suíte Alto Maranhão
em mapas regionais e o denominam simplesmente como “Granito Cupim”, os trabalhos de
mapeamento em escala 1:100.000 da CPRM (Santos & Baltazar 2013) o definem com uma área de
aproximadamente 80 Km2 com posicionamento grosseiramente N-S nas proximidades do município
de Cristiano Otoni, à sul da Suíte Alto Maranhão e à leste da Suíte Lagoa Dourada (vide Fig. 2.2). Este
último trabalho identifica petrograficamente sienogranitos a monzogranitos de coloração cinza-claro,
de aspecto foliado e granulação fina a média, constituídos principalmente por plagioclásio, feldspato
alcalino, quartzo, biotita, clinoanfibólio e granada eventualmente. Os recentes trabalhos de Soares-
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Silva et al. (2019) e Lacerda et al. (2019; 2020, no prelo) descrevem características mineralógicas,
micro-estruturais e geoquímicas para as rochas deste corpo ígneo. Soares-Silva et al. (2019)
classificam as rochas deste corpo como monzogranitos hololeucocráticos com granada (10%), de alta
concentração de feldspato alcalino (~ 30%) e baixo conteúdo de minerais máficos (<10%). Lacerda et
al. (2019; 2020, no prelo), a partir de dados geoquímicos de rocha total, evidenciam o caráter
peraluminoso e ferroano destas rochas, que se inserem na série cálcio-alcalina a álcali-cálcica e
elevado teor de sílica (≥ 73wt.%). Possuem baixíssimo teor de Sr e Ba (ppm) e padrão plano a apenas
levemente fracionado de ETR leves/pesados, assim como acentuada anomalia negativa de Eu. Estes
últimos autores sugerem preliminarmente para este corpo ígneo uma formação a partir da fusão parcial
da crosta continental em ambiente tectônico sin-colisional.

2.2.2. Unidades supracrustais
As unidades supracrustais presentes no CM são essencialmente compostas por rochas metavulcanossedimentares, ora ainda formando associações vulcânicas e sub-vulcânicas com Suítes
magmáticas. Podem ser definidas a partir de quatro unidades informais: (i) Dores de Campos; (ii)
Nazareno; (iii) Rio das Mortes e (iv) Congonhas-Itaverava. Estas assembleias rochosas foram
previamente consideradas ora como uma uma extensão do Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das
Velhas) de idade neo-arqueana (e.g. ultramáficas, ultramáficas e formações ferríferas; Seixas, 1988),
ora como sequências arqueanas distintas (e.g. greenstone Barbacena; Barbosa 1985). No entanto,
anfibolitos cronocorrelatos com estas unidades apresentam idades entre 2350-2100 Ma, mas ainda
evidenciam os caráter vulcanossedimentar do tipo greenstone belt, em geral enriquecidos em
magnésio, destas assembleias rochosas (Alkmim & Teixeira 2017).
Estas unidades meta-vulcanossedimentares são espacialmente separadas pela z.c. Lenheiro,
de forma que, à norte desta zona, encontram-se as unidades Rio das Mortes e Congonhas-Itaverava e,
ao sul, as unidades Dores de Campos e Nazareno (Fig. 2.2). As unidades são compostas
principalmente por rochas anfibolíticas e metassedimentares pelíticas e psamíticas (filitos, gonditos,
quartzitos), rochas máficas e ultramáficas (metakomatiítos, serpentinitos e talco-clorita xistos) e
formações ferríferas bandadas (BIF’s) (Seixas et al. 1988; Toledo 2002; Ávila et al. 2010, 2012, 2014;
Corrêa Neto et al. 2012; Teixeira et al. 2015). As assinaturas isotópicas destas unidades evidenciam
principalmente a natureza tipicamente juvenil destas rochas (Ávila et al. 2010, 2012, 2014).
Estas unidades ainda estão ora associadas a corpos ígneos, ora intrudidas por eles. Os corpos
ígneos, quando as intrudem, marcam idades mínimas para a deposição destas bacias (e.g. Plúton
Congonhas (2195 ± 15 Ma) intrusivo na unidade Congonhas-Itaverava, segundo Seixas, 2000; Suíte
Ritápolis (2149 ± 10 Ma) e Plúton Fé (2191 ± 9 Ma) intrusivos na unidade Rio das Mortes segundo
Teixeira et al. 2008, 2014; Ávila et al. 2014; Suítes Tiradentes (2204 ± 11 Ma) e Serrinha (2211 ± 22
Ma) intrusivos nas unidades Dores de Campos e Nazareno, segundo Ávila et al. 2010, 2014,
respectivamente; além do Granito Gentio (2124 ± 37 Ma) e o Granodiorito Lajedo (2210 Ma)
intrusivos na unidade Dores de Campos (Silva 1995; Ribeiro et al. 2003; Teixeira et al. 2008).
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2.3. ARCABOUÇO ESTRUTURAL E METAMORFISMO
Do ponto de vista estrutural, pelo menos três principais zonas de cisalhamento limitam o CM
(Fig. 2.2 e 2.3), são elas: (i) Jaceaba-Bom Sucesso (JBS ou JBL); Congonhas-Itaverava (CI ou CIL) e
(iii) Lenheiro (L ou LL). Tais estruturas limitam o núcleo Arqueano e os terrenos Paleoproterozoicos
(Granitoides e Unidades Supracrustais) formados em diferentes episódios de pulsos tectono-termais ou
estágios de evolução geológica (ver Seção 2.4). Estes limites se estendem em até 170Km (e.g JBS) e
têm expressão geológica através de serras, picos e cristas de altitudes consideráveis (e.g. Serra de
Jaceaba e Serra de Congonhas).
Os mapas geofísicos de aeromagnetometria e aerogamaespectrometria (Araújo et al. 2019)
delineiam de forma expressiva estas grandes estruturas que são relacionadas ora como zonas de sutura
desenvolvidas durante o estágio de colisão (Ávila et al. 2008, 2014; Heilbron et al. 2010), ora como
limites de diferentes blocos litológicos (Ávila et al. 2010, 2014).
A z.c. JBS possui 170 Km de extensão, exibe direção NE-SW, em que grosseiramente ao
norte tem-se terrenos Arqueanos e a sul Paleoproterozoicos. Possui componente de cisalhamento
predominantemente sinistral e, em menor escala, indicadores cinemáticos dextrais (Endo 1997). Esta
zona deforma o embasamento e as unidades basais do Supergrupo Minas (Formações Moeda e Cauê) e
é ambiguamente interpretado como uma verdadeira zona de sutura ou mesmo como uma grande zona
de transferência gerada em consequência do desenvolvimento do regime do arco continental no paleoCráton São Francisco (Campos & Carneiro 2008).
A z.c. CI se estende através das cidades de mesmo nome em uma extensão aproximada de 50
Km, seguindo uma direção NW-SE. Seu componente de cisalhamento tem natureza reversa e sinistral,
além de dextrais em menor escala, segundo Endo (1997), assim como o JBS. Esta zona marca o limite
nordeste do CM com terrenos Arqueanos e Paleoproterozoicos gerados durante a orogenia Rio das
Velhas (Farina et al. 2016). A unidade metavulcano-sedimentar homônima apresenta deformações bem
marcadas e mineralização aurífera hidrotermal (Seixas 1988; Neto et. al. 2012).
A z.c. Lenheiro possui aproximadamente 100 Km de extensão, não muito expressiva na
porção norte do CM, em uma direção NE-SW. Possui componente de cisalhamento dextral e divide
dois blocos de rochas com natureza distinta (Ávila 2000, Ávila et al. 2014; Araújo et al. 2019): ao sul
desta zona, encontram-se as suítes Serrinha e Tiradentes e as unidades Nazareno e Dores de Campos; e
ao norte, os Ortognaisses Cassiterita, Fé (não ilustrados na Fig. 2.2) e Macuco de Minas, além da suíte
Ritápolis e das unidades Rio das Mortes e Restinga de Baixo (Barbosa 2015; Teixeira et al. 2015).
Outros cinco lineamentos magnéticos são apontados por Araújo et al. (2019) na região sul do
CM (Fig. 2.3), são eles: São Tiago (STL), Resende Costa (RCL), Lagoa Dourada (LDL), Cassiterita
(CL) e Nazareno (NL). Os lineamentos limitam cinco subdomínios magnéticos (SM) com diferentes
associações de zonas de cisalhamento, de intensidades magnética e radiométrica, além de contrastes
entre litologias comprovadas por meio de observações em campo (Araújo et al. 2019).
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Figura 2.3 - Lineamentos: JBIL (Jaceaba-Ibituruna-Bom Sucesso), STL (São Tiago), RCL (Resende Costa),
LDL (Lagoa Dourada), CL (Cassiterita), LL (Lenheiro) e NL (Nazareno). Subdomínios magnéticos: MS1, 2, 3,
4, e 5. Principais litotipos associados a diferentes arcos magmáticos na porção sul do CM. Corpos de litotipos
ígneos: (Cs) Cassiterita, (RC) Resende Costa, (LD) Lagoa Dourada, (T) Tiradentes, (S) Serrinha, (RG) Rio
Grande, (MM) Macuco de Minas, (MR) Morro de Resende, (F) Fé, (RM) Ribeirão dos Mosquitos, (G) Glória,
(Ritápolis batholith) Batólito Ritápolis. (Araújo et al. 2019)

No que diz respeito às condições de metamorfismo, as unidades do CM marcam pelo menos
três eventos durante o Paleoproterozoico, a saber:
(i) o primeiro episódio (2,20-2,19 Ga) alcançou condições metamórficas em fácies anfibolito
nas rochas máficas e ultramáficas das unidades Nazareno e Rio das Mortes (Toledo 2002; Ávila et
al. 2014);
(ii) o segundo evento (2,13-2,12 Ga) ocorre em condições de retro-metamorfismo de fácies
anfibolito inferior a xisto-verde nas rochas dioríticas do CM (Ávila et al. 2008, 2010);
(iii) o terceiro evento (ca. 2,05 Ga) evidenciado em grãos de zircão e titanita metamórficos
em enclaves anfibolíticos de unidades do Ortognaisse São Tiago (Fig. 2.3) (Machado et al. 1992;
Silva et al. 2002, Simon et al. 2018), e da Suíte Alto Maranhão, dos Tonalitos São Brás do Suaçuí e
Serra do Camapuã, e da Suíte Resende Costa (Fig. 2.2) (Moreira et al. 2018).
Os dois primeiros eventos marcam provavelmente períodos de colisão das crostas juvenis
formadas durante os episódios de pulsos magmáticos, enquanto o terceiro evento pode estar
relacionado ao colapso orogênico, responsável pela formação do sistema de domos e quilhas no QF
(2030Ma U-Pb(mnz.) em pegmatitos intrusivos em gnaisses migmatíticos) (Ávila et al. 2010). Os
depósitos do tipo molassa do Grupo Itacolomi (2058 ± 9 Ma) corroboram para o entendimento deste
regime de colapso orogênico (Alkmim & Matins-Neto 2012).
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2.4. EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DO CINTURÃO MINEIRO
O CM, entendido como uma faixa móvel desenvolvida durante o Paleoproterozoico - mais
especificamente entre os períodos Sideriano e Riaciano - pode ter sua história de evolução tectônica
correlacionada aos diversos pulsos magmáticos que geraram arcos vulcânicos e unidades
vulcanossedimentares associadas até um estágio colisional deste corpos ígneos juvenis com a porção
sul do paleo-Cráton São Francisco, seguido de um estágio de inversão tectônica e colapso do orógeno
acrescionário Minas (Alkmim & Teixeira 2017). A seguir são descritos os estágios de evolução e as
principais unidades associadas. A Tabela 2.1 sintetiza os principais estágios e relaciona dados
litológicos, geoquímicos, geocronológicos e isotópicos propostos por diversos autores. Enquanto a
Fig. 2.4 ilustra pelo menos quatro destes estágios de evolução e, de forma esquemática, exibe os
principais eventos de geração de granitoides e unidades meta-vulcanossedimentares associadas.
O Primeiro estágio, está relacionado ao Batólito Cassiterita (2472 ± 11 Ma a 2414 ± 19 Ma)
onde apresentam rochas do tipo metatonalitos e metagranodioritos, muitas vezes tratados como
ortognaisses, de afinidade TTG e valores isotópicos de Nd e Hf positivos e negativos (ver Tabela 2.1),
indicando a natureza juvenil com leve contaminação crustal. O ambiente tectônico para este estágio foi
interpretado como arco oceânico devido as características geoquímicas, isotópicas e de trabalhos de
campo (Barbosa 2015; Araújo et al. 2019; Barbosa et al. 2019).
O Segundo estágio, é representado pela geração de crosta puramente juvenil da Suíte Lagoa
Dourada (2356 ± 3 a 2349 ± 4 Ma). Esta suíte apresenta afinidade TTG, predominantemente tonalitos
e trondhjemitos, metaluminosos a ligeiramente peraluminosos, de alto CaO, formado em altas
condições de pressão. A natureza juvenil e a sequência de diferenciação destas rochas (aumento
gradativo da concentração de sílica) corrobora a interpretação do ambiente tectônico proposto por
Seixas et al. (2012), de um arco oceânico. A unidade Restinga de Baixo apresenta idades de máxima
sedimentação bastante próxima da cristalização da SLD (ver Tabela 2.1) em sequências máficas e
ultramáficas. Idades TDM (2,5-2,3 Ga) também sugerem o consumo de crosta oceânica recém formada
que, entre outros cenários, também ocorre em arcos de ilha.
O Terceiro Estágio, foi responsável pela geração da Suíte Serrinha-Tiradentes (2227 ± 22 a
2204 ± 11 Ma), ao sul da z.c. Lenheiro (LL), onde registram-se principalmente quartzo-dioritos e
granodioritos de afinidade cálcio-alcalina, metaluminosos a peraluminosos (Ávila et al. 2010, 2014).
Os valores levemente positivos de isótopos de Nd sugerem a formação de um arco oceânico com
relativa contaminação crustal. Relacionam-se a este arco as unidades vulcanossedimentares
Congonhas-Itaverava (2349 ± 14 Ma) e Rio das Mortes (2231 ± 5 a 2202 ± 11 Ma) na porção norte do
LL, esta última com ampla abrangência espacial (Seixas 1988; Corrêa Neto et al. 2012; Ávila et al.
2014), e Nazareno e Dores de Campos (2267 ± 14 Ma; 2223 ± 4 a 2199 ± 7 Ma), na porção sul do LL
(Ávila et al. 2010).
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O Quarto Estágio, está relacionado com a geração de diversos corpos ígneos, dentre eles: a
Suíte Alto Maranhão (2130 ± 2 Ma, TDM =2,3 a 2,4Ga), a Suíte Resende Costa (2148 ± 6 Ma, TDM =
2,4 e 2,5 Ga) e o Batólito Ritápolis (2130 ± 6 Ma, TDM = 3,2 – 2,3 Ga). A SAM posicionada próximo
ao limite nordeste do CM têm natureza sanukitoide (Seixas et al. 2013) apresenta principalmente
tonalitos com enclaves dioríticos e assinatura geoquímica típica de um arco oceânico, enquanto a Suíte
Resende Costa e o Batólito Ritápolis apresentam características de arcos continentais ou ainda arcos
oceânicos com forte contaminação crustal (Teixeira et al. 2014, 2015).
Tabela 2.1 - Síntese dos arcos vulcânicos desenvolvidos nos diferentes estágios de evolução tectono-termal do
CM durante o Paleoproterozoico.

Estágios de
evolução

Corpo Ígneo / Unidade
Supracrustal

Litologia predominante

Geoquímica

Geocronologia / Isótopos

Ambiente
tectônico

Referências

Arco oceânico

Barbosa 2015;
Barbosa et al.
2019

Arco oceânico

Seixas et al.
2012

U/Pb= 2472 ± 11 Ma
até 2414 ± 19 Ma
Estágio 1

Tonalitos, granodioritos e
Ortognaisses

Afinidade TTG

Lagoa Dourada

Tonalitos e Trondjemitos

Afinidade TTG,
metaluminoso a levemente
peraluminoso, baixo Mg#, K
e alto-Ca, anomalia positiva
de Eu

Restinga de Baixo

Metaultramáficas,
piroxenitos, anfibolitos

Afinidade MORB

U/Pb = 2317± 16;
Hf TDM = 2,5 e 2,3 Ga

Arco oceânico

Teixeira et al.
2015

Congonhas-Itaverava

Metakomatiítos, BIF’s,
mármores e pelitos, xistos
escuros e metagrauvacas

Fonte enriquecida em ETRL

2349 ± 14 Ma U-Pb (máxima
deposição)

Arco oceânico

Corrêa Neto et
al. 2012;
Teixeira et al.
2015

Quartzo-dioritos e
granodioritos

Cálcio-alcalino, meta a
peraluminoso, anomalia
negativa de Eu

Arco oceânico

Ávila et al.
2010, 2014

Arco oceânico

Ávila et al.
2014

Arco oceânico

Ávila et al.
2010

Arco oceânico

Seixas et al.
2013

Arco oceânico
ou continental

Teixeira et al.
2015; Moreira
et al. 2018

Arco
continental

Noce et al.
2000; Barbosa
et al. 2015

Cassiterita

Estágio 2

Serrinha-Tiradentes

Estágio 3
Rio das Mortes

Nazareno / Dores de
Campos

Alto Maranhão

Estágio 4

Resende Costa

Metassedimentares,
Anfibolitos, xistos, gonditos,
quartzitos, BIF’s, filitos,
metaultramáficas
subordinadas

εNd(t) = +5,2 a +1,3

Trondjemitos

2349,9 ± 4 Ma;
εNd(t) = +2,1 a +1,0; TDM
=2,4a2,5Ga

U/Pb = 2227 ± 22 a 2204 ±
11 Ma
TDM=2,6 - 2,3;
εNd(t) = -0,8; +1,1 a +2,3

Afinidade MORB

Anfibolitos, Piroxenitos e
gabros acamadados;
Afinidade MORB, Komatiíto
komatiítos, filitos, conditos e
empobrecido em Al
quartzitos

Tonalitos e enclaves de
dioritos

εHf(t) = -8,0 a +2,9
U/Pb = 2356,1 + 3,1/−2,4;

Cálcio-alcalino, sanukitoide,
tonalitos de alto Mg#,
metaluminosos, anomalia
levemente negativa a positiva
de Eu, alto LILE (Ba, Sr)
Afinidade TTG,
metaluminoso a
peraluminoso, Alto Al2O3,
anomalia positiva de Eu

U/Pb = 2231 ± 5 a 2202 ± 11
Ma
U/Pb (anfibolitos) = 2267 ±
14; 2223 ± 4; 2199 ± 7 Ma;
εNd(t) = - 1,0;-0,9/ +6,8; 0,1/
87

86

+1,9; +1,5/+4,1 Sr/ Sr(t) =
0,702 – 0,700
U/Pb = 2130 ± 2 Ma TDM
=2,3a2,4Ga
εNd(t) = -1,0 a +0,9
U/Pb (zr.) = 2334 ± 5 (núcleo);
ca. 2130 Ma (borda);
U-Pb (ttn.) = 2148 ± 6 Ma
εHf(t) = +4 a -9
TDM = 2,4 e 2,5 Ga; εNd(t) =
+1,1 e +3,2
87

Ritápolis

Tonalitos, granodioritos e
granitos

Cálcio-alcalino, meta a
peraluminoso. Alto a baixo
K, anomalias negativas de
Eu, Nb, P e Ti

U/Pb = 2130 ± 2 Ma; Sr/
86

Sr(i) = 0,701 a 0,704/0,758

TDM = 3,2 – 2,3 Ga εNd(t) =
-7,3 a +0,3
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Proto-cráton
São Francisco

Suíte São Thiago

Estágio 1 ~ 2,47 Ga

tal.
(?)

Un.
Supracrus

Sg. Minas

Sg. Minas

Crosta oceânica

Suíte Cassiterita

Suíte Lagoa Dourada

Estágio 2 ~ 2,35 Ga

Sg. Minas

Sg. Minas

Crosta oceânica

Un. Restinga de Baixo

Suíte SerrinhaTiradentes

ceânica
Crosta o

Sg. Minas

Sg. Minas

Estágio 3 ~ 2,20 Ga

Un. Rio das
Mortes

Ortognaisse Fé

Estágio 4 ~ 2,14 Ga

Suíte
Ritápo
lis

Sg. Minas

Sg. Minas

Suíte Resende
Costa

Un. Dores de
Campos e
Nazareno

Zona de
Cisalhamento
Lenheiro

Zona de Cisalhamento
Jaceaba-Bom Sucesso

Figura 2.4: Modelo esquemático de evolução tectônica do CM durante o Paleoproterozoico. Estágio 1:

2,4-2,3 Ga - primeiro arco, que compreende o batólito Cassiterita. Estágio 2: c.a. 2,35 Ga - geração do
segundo arco, Suíte Lagoa Dourada. Estágio 3: c.a. 2,20 Ga - terceiro arco que gera as Suíte SerrinhaTiradentes. Estágio 4: 2,12 Ga - quarto arco e geração dos corpos ígneos Suíte Ritápolis e Ortognaisse
Resende Costa e Fé, ao sul e suíte Alto Maranhão (não ilustrado), ao norte. Baseado nas referências
listadas na Tabela 2.1.
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CAPÍTULO 3
3.

UTILIZAÇÃO DE DADOS GEOQUÍMICOS

3.1. INTRODUÇÃO
Convencionalmente, os dados geoquímicos são subdivididos em quatro grupos principais:
Elementos Maiores, Elementos Traço, Isótopos Radiogênicos e Isótopos Estáveis. Estes dados podem
ser utilizados para investigar a origem de um grupo de rochas específicos (Rollinson 1993).

Vaporização
Alteração
Hidrotermal
Intemperismo
Metamorfismo

Processos pós-cristalização

Química da Água do mar
e das Águas
subterrâneas

Cristalização
Contaminação

Câmaras Magmáticas

Cristalização
Fracionada
Assimilação e AFC
Mistura da Magma
Processos RTF
Imicibilidade

Cristalização Fracionada
Zona de Filtragem
Contaminação
Re-estabilização
Fusão Parcial

Composição química da fonte

Ambiente Tectônico
Mistura

Figura 3.1 - Principais processos que controlam a composição química das rochas ígneas. A saber:
(AFC) Assimilation Fractional Crystallisation - Assimilação e cristalização fracionada. (RTF)
processo de cristalização fracionada contínuo. Modificado de Rollinson 1993.
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Os Elementos maiores são aqueles que predominam em qualquer tipo de análises
geoquímicas, são eles: Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K e P. Suas concentrações são dadas usualmente
na forma de seus óxidos apropriados. Assim, os elementos maiores, na forma de seus respectivos
óxidos, somam aproximadamente 100% do conteúdo geoquímico e são utilizados para se determinar
algumas tendências e relações entre um grupo de rochas.
Os Elementos Traço (Trace Elements) são aqueles cuja concentração não ultrapassa 0,1% do
conteúdo total de elementos. Sua concentração é expressa geralmente em partes por milhão (ppm) e,
raras vezes, como partes por bilhão (ppb). Alguns elementos, no entanto, podem apresentar-se ora
como um elemento maiores, ora elemento traço (e.g. K faz parte do primeiro grupo em riolitos e
granitos, enquanto possuem concentração muito baixa (<0,1%) em basaltos). Dentro do universo dos
Elementos Traço (<0,1wt.%) encontra-se um importante grupo de elementos de número atômico de 57
a 71 (La-Lu), valência +3 e raio iônico variando de 1,06 a 0,85 Å, conhecidos como Lantanídeos - mas
usualmente denominados de Elementos Terra-Raras (ETR ou REE - Rare Earth Elements). Os ETR
têm comportamento geoquímico grosseiramente semelhante, logo, suas concentrações e como elas se
modificam são importantes indicadores de processos petrológicos.
Neste capítulo, serão tratadas as características e o comportamento de alguns elementos ou
de um grupo de elementos separadamente nas seções que se seguem. Nestas seções, serão abordados
os principais diagramas (binários e ternários) de variação, que são utilizados para elucidar as fontes e
os processos magmáticos que atuaram durante a geração de um determinado corpo ou grupo de rochas
ígneas.
Antes disso, na seção 3.2, serão introduzidos conceitos fundamentais para o entendimento de
como estes elementos químicos (ou grupo destes) se comportam em diferentes fases minerais, mas
ainda levando em consideração os controles físicos e químicos que atuaram na geração e colocação
determinadas rochas (Fig. 3.1). A seção 3.3 trata de forma simplificada os principais métodos de
análise química e que foram utilizadas das análises nas amostras do acervo de dados da CPRM.
Enquanto a última seção (3.6) apresenta algumas classificações de rochas granitoides a partir de dados
geoquímicos e que são amplamente utilizadas em trabalhos acadêmicos.

3.2. LITOGEOQUÍMICA
A composição química e mineralógica da fonte exerce um importante papel na composição
química das rochas geradas. Esta fonte, quando associada a ambientes tectônicos que favorecem a
geração de magma, passa por processos magmáticos (Fig. 3.1) - do tipo fusão parcial, cristalização
fracionada, contaminação, entre outros - que podem modificar substancialmente a sua composição
química e atribuir às rochas formadas uma assinatura geoquímica particular. É importante lembrar que
a composição química de uma determinada fonte é, por si só, função de processos de mistura de
diferente fontes, podendo dificultar sua identificação exata (Rollinson 1993).
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Os processos magmáticos que ocorrem após a extração da fonte e no decorrer do transporte
do magma, antes de se atingir uma câmara magmática, são principalmente os processos de
cristalização fracionada e contaminação pela rocha hospedeira, que exercem um importante papel no
conteúdo geoquímico das rochas que serão originadas. Magmas que geram rochas pouco
diferenciadas, quanto a composição química e mineralógica de sua fonte, são chamados magmas
primários ou primitivos (Winter 2014).
Estes magmas primitivos, ao atingirem as câmaras magmáticas frequentemente passam por
outros diferentes processos que modificam severamente o conteúdo químico das rochas formadas ao
decorrer do tempo de cristalização de um corpo ígneo (e.g. Plúton, Batólito, Suíte…). São comuns nas
câmaras os processos de cristalização fracionada e contínua, assimilação, mistura e imiscibilidade de
líquidos (Winter 2014). Para quantificar o quanto estes processos modificaram a química deste magma
que chegou nesta câmara, são utilizadas as variações do conteúdo químico de Elementos Maiores,
Menores e, sobretudo, de isótopos radiogênicos e ocasionalmente estáveis (Rollinson 1993).
No acoplamento ou erupção destes corpos ígneos ainda são conhecidos processos que
também podem modificar o conteúdo químico destas rochas, bem como do magma diferenciado. Os
processos de vaporização vêm da extrusão do magma na forma de gases que podem modificar o
conteúdo de elementos mais voláteis. Enquanto os processos de alteração hidrotermal e metamorfismo
ocorrem da interação do corpo ígneo e do magma com águas subterrâneas e fluidos metamórficos,
respectivamente. O intemperismo também é capaz de modificar o conteúdo químico das rochas
principalmente advindo de processos associados a hidrólise, a dissolução, a acidificação, entre outros
(Rollinson 1993).
Estas mudanças na química do magma que gerou um determinado grupo de rochas,
propositadas pelos processos acima mencionados, ocorrem através da afinidade de um ou um grupo de
elementos químicos de migrarem para a fase fracionada, ou cristalizada, ou destes permanecerem na
em sua fonte líquida. Esta afinidade é conhecida como Coeficiente de Partição (Kd). Particularmente,
os elementos traço possuem comportamentos bastante investigados e precisos quanto ao Kd destes
elementos em relação as fases minerais comuns em rochas ígneas (ver seção 3.5.1).
Neste sentido, os granitoides, rocha mais abundante na crosta continental, por serem
formados em diversos ambientes tectônicos e por serem bastante conhecidas as mudanças químicas
decorrentes dos processos de formação, que os conferem uma assinatura geoquímica especial,
promovem uma melhor compreensão do comportamento do magma félsico durante a sua cristalização
(Winter 2014).
As assinaturas geoquímicas de granitoides são estudadas por décadas e podem ser analisadas
por diversos diagramas que correlacionam elementos maiores, elementos traço (principalmente os
ETR), bem como os dois grupos de elementos (diagrama multielementar ou spidergram). Como os
elementos se comportam e como podem elucidar os principais processos magmáticos mencionados são
as premissas do estudo da litogeoquímica.
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3.3. MÉTODOS ANALÍTICOS
Em se tratando de análises geoquímicas que avaliam a fonte e os principais processos de
formação de rochas ígneas, a qualidade dos resultados é um fator muito importante, uma vez que a
variação mínima de determinado elemento traço pode ser crucial para a compreensão de um
determinado processo ou quanto a natureza da fonte. A qualidade das análises pode ser mensurada em
termos de precisão, acurácia e limite de detecção, que variam para cada método aplicado (Rollinson
1993).
A precisão é avaliada a partir da reprodutibilidade das análises em uma mesma amostra, a
soma dos erros dividido pela média, equivale ao coeficiente de variação, que é cem vezes o valor do
desvio padrão dividido pela média. A acurácia, por sua vez, remete a certeza de uma análise, ou seja o
quão próximo é o resultado de uma análise de uma amostra com os valores conhecidos. O limite de
detecção é a menor concentração possível que pode ser detectada por um certo método que é função
do nível relativo do ruído do sinal que cada elemento emite (Norrish & Chappell 1967).
A seguir serão brevemente apresentados os principais métodos de análise geoquímica e suas
aplicações para cada tipo de elemento, mas também aqueles que foram utilizados nas amostras do
acervo da CPRM, tratadas neste trabalho.

3.3.1. Espectrometria de Fluorescência de Raio-X (XRF)
Este é o método analítico mais utilizado para determinar a concentração de elementos
maiores de materiais rochosos. É um método versátil, que consegue detectar mais de 80 elementos em
um curto intervalo de tempo. Sua maior limitação é que não são analisados elementos mais leves que o
Na (número atômico = 11) (Rollinson 1993).
A técnica é baseada na excitação das amostras com raios-X. Esta excitação das amostras
produz ondas de raios-X secundárias que têm características de onda (frequência e amplitude)
conhecidas dos elementos químicos. A intensidade da onda secundária é importante para se calcular a
concentração de cada elemento a partir de valores de referência para calibração padrão e correções de
erro apropriadas para os instrumentos (Norrish & Chappell 1977; Williams 1987). A preparação das
amostras pode se dar de duas diferentes formas: (i) um disco comprimido da amostra pulverizada para
análise dos elementos traço e (ii) uma placa de vidro com a amostra pulverizada e fundida com metaborato de lítio, ou tetra-borato, para análise dos elementos maiores (Norrish & Hutton 1969).

3.3.2. Espectrometria de Emissão em Plasma Acoplado Indutivamente (ICP)
A técnica de análise por espectrometria (ICP) tem enorme utilização na geoquímica, uma vez
que é capaz de estimar a concentração da maioria dos elementos da tabela periódica com baixos
limites de detecção e boa precisão (Rollinson 1993).
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É um método muito versátil, em que a concentração dos elementos são feitas de maneira
simultânea em menos de dois minutos (Walsh & Howie 1980; Thompson & Walsh 1983). Existem
pelo menos duas técnicas utilizadas: (i) ICP-OES - Espectrometria de Emissão Atômica com Plasma
Acoplado Indutivamente; e (ii) ICP-MS - Espectrometria de Massa com Plasma Acoplado
Indutivamente.
Estas duas técnicas utilizam a fusão da amostra em altas temperaturas (6.000-10.000 K),
seguida de uma técnica de solubilização e dissolução para estabilização. A solução da amostra é
processada como um aerosol para um nebulizador dentro de um Plasma Acoplado Indutivamente. O
Plasma Acoplado Indutivamente nada mais é do que um fluxo de átomos de argônio, aquecidos por
indução através de radio-frequências de bobinas e inflamado por altas frequências de fluxo magnético
(Walsh & Howie 1980; Thompson & Walsh 1983).
Na técnica ICP-OES, a solução dissocia-se neste plasma e um grande número de linhas de
espectros atômicos e iônicos são excitados a partir daí. Estas linhas espectrais são detectadas por fotomultiplicadores, são comparadas com linhas de calibração para cada elemento e sua intensidade é
convertida em concentrações. Enquanto na técnica ICP-MS, os íons dissociados são capturados, a
partir de um pequeno orifício, por um sistema de vácuo bombeado, e após a captura são analisados sob
a forma de íons separados em um espectrômetro de massa (Walsh & Howie 1980; Thompson & Walsh
1983). Esta última técnica vêm mostrando larga utilização para a estimativa da concentração de ETR
(Rollinson 1993).

3.4. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS MAIORES
O conteúdo geoquímico dos elementos maiores possibilita três principais utilizações quando
tratam-se de rochas ígneas: (i) Classificação da rocha; (ii) Construção de diagramas de variação; e (iii)
Comparação com composições de rocha determinadas experimentalmente e cujas condições de
formação são conhecidas. Além disso, a utilização do conteúdo de alguns elementos maiores,
juntamente com determinados elementos traço, é capaz de identificar diferentes ambientes tectônicos
de formação (Rollinson 1993).
A aplicação do conteúdo destes elementos na classificação e nomenclatura de rochas ígneas é
uma ferramenta amplamente utilizada em pesquisas petrológicas. Enquanto a construção de diagramas
de variação possibilita identificar tendências e interrelações entre dois ou três elementos e assim inferir
principais processos que mudaram a geração de uma série de rochas. A última aplicação admite que o
conteúdo geoquímico da rocha é constante desde a fusão da rocha fonte, assim este conteúdo de
elementos químicos pode ser comparado e analisado de acordo com diferentes diagramas de fases
conhecidos e estabelecidos experimentalmente, conhecendo-se ainda condições físicas de temperatura
e pressão (Rollinson 1993).
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3.4.1. Classificação de Rocha
Devido a facilidade de uso e enorme aplicação, bem como o advento e aprimoramento da
técnica XRF, a classificação de rocha empregada para rochas ígneas é, sem dúvidas, a utilização mais
abrangente quando de trata do conteúdo de elementos maiores. Esta classificação deve ser facilmente
compreendida, mas também deve refletir com precisão a nomenclatura existente, baseada no seu
conteúdo mineralógico. As principais classificações para rochas ígneas baseadas no conteúdo químico
são do tipo: (i) Plotagem óxido-óxido; (ii) Normativa e (iii) Catiônica.
O diagrama Total Álcali vs. Sílica (TAS), que relaciona de forma direta o conteúdo
percentual de SiO2 (no eixo das abcissas) e a soma dos óxidos Na2O e K2O, (no eixo das ordenadas), é
o meio de plotagem óxido-óxido mais conhecido e utilizado para classificação de rochas ígneas
vulcânicas principalmente. Este diagrama, inicialmente proposto por Cox et al. (1979), foi
posteriormente modificado por Le Maitre et al. (1989), em que os autores definem limites de
classificação mais acurados de acordo com uma enorme bagagem de análises químicas de rochas
vulcânicas com nomenclaturas consagradas. Wilson (1989) propôs a utilização do diagrama TAS
aplicado a rochas plutônicas. No entanto, os limites de classificação propostos assemelham-se bastante
com os propostos por Cox et al. (1979) e, portanto diferem parcialmente com os limites propostos
atualmente para seus correspondentes vulcânicos. Um outro diagrama utilizado principalmente quando
se tratam de rochas vulcânicas é o que relaciona o conteúdo percentual de SiO2 e K2O. Este diagrama
é capaz de dividir rochas vulcânicas da série sub-alcalina em baixo-K, médio-K e alto-K de acordo
com os limites propostos por Le Maitre et al. (1989) que sugerem que estes termos sejam empregados
para qualificar a nomenclaturas de basaltos, andesitos basálticos, andesitos, dacitos e riolitos.
A classificação normativa é aquela que trabalha o conteúdo mineralógico de uma rocha ígnea
através de seu conteúdo químico, podendo-se dizer que, neste contexto, esta classificação faz uma
estimativa pseudo-mineralógica de determinada amostra. Para isso, é utilizada uma norma
desenvolvida no início na século passado por três petrólogos chamados Cross, Iddings e Pirson, e um
geoquímico chamado Washington, por isso, esta norma é conhecida como CIPW - que remete as
iniciais destes pesquisadores. O conteúdo mineralógico calculado, ou normativo, deve ser utilizado
para confeccionar diagramas propostos por diversos autores [e.g. Ne-Di-Ol-Hy-Q para basaltos,
segundo Thompson (1984); Ab-An-Or para rochas graníticas segundo O’Connor (1965); Q’(F’)ANOR para rocha vulcânicas e plutônicas segundo Streckeisen & Le Maitre (1979)].
A norma CIPW define os possíveis minerais que constituem uma rocha através de cálculos
de proporção que relacionam os elementos químicos dos óxidos de elementos maiores e seus
respectivos pesos moleculares, com o conteúdo químico e pesos moleculares das principais fases
minerais que são comuns nas rochas ígneas. Deve-se, no entanto, seguir uma série de passos e
respeitar regras para esta relação entre a química dos óxidos e dos minerais, mas, além disso, devemse levar em conta as seguintes considerações: (i) o magma é anidro, assim os minerais como biotita e
hornblenda não são estimados; (ii) as soluções sólidas menores de elementos, como o Ti e Al, não são
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levadas em consideração no conteúdo de minerais ferromagnesianos, enquanto a razão Fe/Mg é
considerada a mesma para todos estes minerais e (iii) rochas ígneas de granulação fina, média ou
grossa, e com diferentes graus de metamorfismo com o mesmo conteúdo químico terão a mesma
composição normativa de minerais.
O passo-a-passo e as regras para se efetuar o cálculo e estimar o conteúdo mineralógico de
rochas ígneas foram inicialmente organizados por Cross et al. (1903) e foram simplificados e
adaptados diante do conteúdo mineralógico e químico das rochas ígneas mais comuns por Kelsey
(1965) e Cox et al. (1979). Para se efetuar este cálculo, atualmente, são utilizados programas
específicos ou mesmo planilhas elaboradas em programas comuns, como o Microsoft Excel, que
conseguem de maneira mais prática relacionar o sequenciamento e os limites destes cálculos.

Ab

Tdj

Gr
d
Qm
z

To

An

Gt

Or

An

To

Or
Grd
Ab
Tdj
Gt

Figura 3.2: Classificação de rochas graníticas de acordo com a composição normativa das fases de
An-Ab-Or após modificações de Barker (1979). Originalmente proposto por O’Connor (1965). Os
campos Qmz (Quartzo-monzogranito), To (tonalito), Tdj (trondhjemito), Gt (granito) e Grd
(granodiorito). Note que, à esquerda da figura, trata-se de uma ampliação da região do diagrama em
que a composição constitui An (0-60), Ab (40-90) e Or (0-60).
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O diagrama Ab-An-Or (Fig. 3.2) elaborado por O’Connor (1965) deve ser aplicado a rochas
félsicas, preferencialmente plutônicas, com conteúdo normativo de quartzo maior que 10%. Este
diagrama é baseado inteiramente no conteúdo de feldspatos, normalizados a 100%, e trata-se de uma
projeção do tetraedro de granitos Q-Ab-An-Or. Os limites e os campos de classificação foram
empiricamente definidos pelo autor a partir de um conjunto de cento e vinte e cinco amostras de
rochas plutônicas. Mais tarde, Barker (1979) propôs uma pequena modificação neste diagrama,
ampliando levemente o campo dos trondhjemitos e reduzindo assim o campo dos tonalitos. Esta
modificação foi aceita e é comumente utilizada para a classificação de rochas félsicas plutônicas,
separando tonalitos, trondhjemitos, granitos e granodioritos. A classificação normativa providencia
uma maior acurácia em comparação com a classificação modal, uma vez que a classificação modal
não contabiliza o conteúdo de soluções sólidas nos feldspatos. O diagrama ainda pode ser aplicado à
rochas graníticas deformadas e metamorfizadas (Rollinson 1993).

3.4.2. Diagramas de variação
O objetivo maior da construção de diagramas de variação é o de proporcionar uma visão
simplificada de como os elementos químicos variam para um conjunto de rochas e assim estabelecer
correlações entre a concentração destes elementos. Esta relação é comumente chamada de trend.
Assim, se a relação entre dois elementos, para um certo conjunto de rochas, é proporcional - ou seja,
se com o aumento de um elemento, há também um aumento do outro - esta relação (ou trend) é dita
positiva; ou, se do contrário, se existe um decréscimo na concentração de um elemento a partir do
aumento da concentração de outro, esta relação (ou trend) é dita negativa.
Existem dois principais tipos de diagramas de variação: (i) os que relacionam dois elementos
(bi-variantes) e que as suas respectivas concentrações podem ser plotadas em um gráfico segundo os
eixos cartesianos (x-y) (e.g. Diagrama Harker, #Mg); ou (ii) os que relacionam a concentração
proporcional de três de elementos, representando uma mudança simultânea entre estas concentrações,
e que são chamados de diagramas triangulares (e.g. Diagrama AFM). Estes diagramas sugerem que a
mudança na concentração de dois ou três elementos químicos maiores pode ser explicada através dos
processos magmáticos enfatizados na Seção 3.2. Logo, a relação positiva ou negativa entre dois ou três
elementos sustenta a hipótese dos processos de magmáticos como a fusão parcial, a cristalização
fracionada, a mistura de magmas, a assimilação e cristalização fracionada (AFC) e a contaminação.
A cristalização fracionada é um dos principais processos magmáticos que mais
frequentemente geram trends em diagramas de variação, reproduzindo as mudanças químicas de um
processo de diferenciação. Este processo ocorre quando os cristais que coexistem com o líquido são
separados do magma, deixando a fusão residual com uma composição diferente da original, ou seja,
corresponde a separação das fases sólidas do fundido presentes no magma que está sendo cristalizado.
Os mecanismos mais comuns deste processos são: (i) segregação gravitacional; (ii) segregação com
fluxo e (iii) filtragem ou "filter press". O fracionamento de uma assembleia mineral é normalmente
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indicado através dos fenocristais presentes na rocha (Winter 2014). Assim, é possível afirmar que a
química destas rochas é controlada pelo processo de cristalização fracionada desde que os trends de
variação da composição de um elemento coincidam com os trends de variação de uma fase mineral
(que pode ser estimada através da técnica de MEV). Bowen (1928) reitera a importância deste
processo de diferenciação magmática, sobretudo para as rochas vulcânicas, atribuindo os trends à
“linha de diferenciação (ou de declínio) do líquido”, ou seja, o caminho seguido por um líquido
residual diante a cristalização e a separação das fases minerais.
O processo de fusão parcial, assim como o de cristalização fracionada, é capaz de gerar
trends nos diagramas de variação decorrentes do equilíbrio entre as fases sólidas e residuais (fundido).
Em geral, é difícil distinguir quais destes processos ocorreram ou qual deles mais influenciaram o
processo de diferenciação. No entanto, existe uma situação em que se pode afirmar com certo conforto
que o processo de fusão parcial foi o responsável por esta diferenciação química; como este processo
ocorre comumente em grandes profundidades do manto e o processo de cristalização fracionada é
comum em fenômenos crustais, algumas fases minerais envolvem um ou outro processo. É o caso da
presença de minerais ferromagnesianos e fases ricas em Ti que podem ser comumente relacionados ao
processo de fusão parcial (Rollinson 1993).
O processo de assimilação simultânea a cristalização do magma é sugerida quando a
composição dos fenocristais não correlacionam-se com os trends de variação de um grupo de rochas.
Este processo, quando conjugado com a cristalização fracionada é chamado abreviadamente de AFC e
foi definido por Bowen (1928) que descreve que o calor latente da cristalização durante o processo de
cristalização fracionada gera energia suficiente para que a rocha hospedeira seja também fundida.
Já o processo de contaminação, como definido por O’Hara (1980), pode resultar em uma
dissociação, além dos elementos maiores, dos elementos traço e de isótopos da rocha hospedeira que
são posteriormente alojados na rocha que está sendo cristalizada. Assim, a contaminação de um
basalto que está cristalizando fases minerais como olivina, clinopiroxênio e plagioclásio pode resultar
num aumento da cristalização destes minerais fracionados, mas diferencia minimamente o líquido em
relação ao conteúdo de sílica, por exemplo. Somente uma investigação a respeito dos ETR,
principalmente leves, e dos isótopos podem providenciar meios para sugerir um processo de
assimilação por contaminação.
É importante que a seleção dos elementos que serão analisados diante um diagrama de
variação seja orientada para a resolução ou entendimento de um problema ou hipótese que merece ser
testada. Este problema particular, ou hipótese, é usualmente levantado a partir das relações
investigadas geologicamente. Por exemplo, os elementos selecionados para um diagrama de variação
em que se deseja analisar o processo de cristalização fracionada de uma certa fase mineral, serão
aqueles que são enriquecidos ou empobrecidos naquele fundido (Rollinson 1993).
O diagrama de variação mais popularmente conhecido e utilizado é o que relaciona a
variação de concentração de um certo elemento (e.g. MgO, Al2O3, CaO, Na2O e TiO2) com a variação
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na concentração em SiO2. Este tipo de diagrama foi originalmente proposto por Alfred Harker (1909) e
por isso é conhecido como “Diagrama Harker” ou diagrama de variação em sílica. De fato, diante de
da cristalização de um magma, a cristalização precoce de minerais ferromagnesianos faz com que o
líquido residual enriqueça cada vez mais em sílica. Assim, as rochas formadas posteriormente terão
um acréscimo em sílica do que aquelas que se formaram anteriormente, caso não haja assimilação. A
variação no conteúdo deste elemento é a mais perceptível em uma série de rochas cronocorrelatas.
Por outro lado, o número de magnésio (MgO#), ou razão Mg-Fe, em uma série de rochas
cristalizadas a partir de uma mesma fonte, pode ser utilizado como um indício de cristalização
fracionada de minerais ferromagnesianos em líquidos basálticos. Desta forma, o #Mg - calculado a
partir da razão percentual do conteúdo de MgO e FeO, como 100[MgO/(MgO + FeO)] ou 100[MgO/
(MgO + FeO + Fe2O3) - diminui gradativamente dos estágios iniciais para os estágios finais de
cristalização (Rollinson 1993; Condie 2005).
Condie (2005) propõe ainda que a razão Mg-Fe, combinada com o conteúdo de sílica, pode
corroborar a hipóteses sobre a gênese das rochas formadas, de maneira que: (i) rochas adakíticas e
sanukitoides, que apresentam alto conteúdo de #Mg, além de Ni, Cr, Sr e Ba, são correlacionadas à
uma participação da cunha do manto peridotítico na fusão da crosta basáltica em subducção; enquanto
(ii) rochas do tipo TTG, que apresentam baixos valores no conteúdo destes mesmos elementos, é
associada à fusão da crosta basáltica com pequena ou nenhuma participação (ou metassomatização) de
parte do manto sobrejacente. A partir destes dados coletados em rochas andinas e líquidos
experimentais, o autor sugere o diagrama que correlaciona MgO# e SiO2, mas ainda evidencia um
trajeto único possível de AFC de rochas ultramáficas da cunha do manto fundido (Fig. 3.3).
Shand (1927) agrupou e subdividiu uma variedade de rochas ígneas baseado em seu
conteúdo molar de elementos alcalinos (Na2O + K2O + CaO) versus alumina (Al2O3), desta forma: (i)
Peralcalinas [(Al2O3 < (Na2O + K2O + CaO)]; (ii) Peraluminosas [(Al2O3 > (Na2O + K2O + CaO)]; e
(iii) Metaluminosas [(Al2O3 < (Na2O + K2O + CaO)] e [(Al2O3 > (Na2O + K2O)]. Esta classificação
tornou-se popular principalmente para a classificação de rochas félsicas. A razão Al2O3 / (Na2O + K2O
+ CaO), mais conhecida como índice A/CNK, ou índice de peraluminosidade, pode ser então utilizada
quando pretende-se classificar rochas Metaluminosas e Peraluminosas, desde que a concentração de
(Na2O + K2O) seja menor que a concentração em Al2O3. Shand (1943) propôs assim que, em um
diagrama A/CNK versus SiO2 (Fig. 3.4), rochas metaluminosas têm A/CNK < 1, enquanto rochas
peraluminosas têm A/CNK > 1. Mas ainda, diante da diversidade e das diferenças mineralógicas das
rochas peraluminosas, o autor sugere que as rochas peraluminosas com A/CNK entre 1 e 1,1, são
comumente classificadas como rochas félsicas ou granitoides do tipo “I”, enquanto rochas félsicas
com índice A/CNK > 1,1 são tipicamente classificadas como granitoides do tipo “S” e por isso são
fortemente peraluminosas.

28

Trabalho de Conclusão de Curso , n. 379, 99p. 2020.

80
20%

70

Adakite
10%

100 # Mg

60
50

# Mg = 45
Epx. Liq.

40
AFC line

TTG

30

E.L.

20

55

60

65

70

75

80

SiO2 (% wt.)
Figura 3.3: #Mg vesus SiO2 compara a composição entre Adakitos e TTG’s andinos. Campo de
líquidos experimentais (Epx. Liq.). “AFC line” é a trajetória de assimilação e cristalização fracionada
sugerida por Stern et al. (1989), em que os percentuais (10 e 20%) são partes de assimilação de rochas
ultramáficas. Modificado de Condie (2005).
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Os diagramas triangulares de variação, como dito anteriormente, são capazes de analisar o
comportamento de variação simultânea entre três elementos ou grupo de elementos. No entanto, este
tipo de diagrama muitas vezes mostra problemas na análise e na interpretação de processos
magmáticos, sendo preferível a utilização de diagramas binários (Rollinson 1993).
O diagrama AFM (Fig. 3.5) é o diagrama de variação triangular mais conhecido em estudos
de petrologia ígnea e correlaciona os elementos: Álcalis (Na2O + K2O), Fe (FeO + Fe2O3) e MgO.
Para a plotagem neste diagrama deve-se somar a concentração destes óxidos e calcular a porcentagem
de cada óxido em relação a esta soma. Este diagrama é comumente utilizado para distinguir trends de
diferenciação tholeiítica e cálcio-alcalina em magmas da série sub-alcalina. Kuno (1968) e Irvine &
Baragar (1971) propuseram limites de separação entre estas duas formas de diferenciação: as rochas
pertencentes à série tholeiítica apresentam enriquecimento inicial em FeO, enquanto as rochas da série
cálcio-alcalina enriquecem-se diretamente em MgO. No entanto, existem restrições no uso do
diagrama AFM, principalmente quando deseja-se extrair informações quantitativas de processos
magmáticos (Barker 1978).

FeO total
F

Série
Tholeiítica

Série Cálcio-Alcalina

M
MgO

A
(Na2O + K2O)

Figura 3.5: Diagrama AFM em que divide os campos das séries tholeiítica e cálcio-alcalinas de
acordo com Kuno (1968) - linha pontilhada - e Irvine & Baragar (1971) - linha contínua.
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3.4.3. Diagramas de comparação utilizando limites de digramas de fases determinados
experimentalmente
Um grande número de sistemas ígneos tem sido suficientemente determinado
experimentalmente em laboratórios, no que diz respeito a geoquímica, e são usualmente utilizados
para interpretar composições naturais de rochas, determinados pelos diagramas de fases minerais. Um
dos diagramas utilizados para sistemas graníticos é o Ab-Or-Q, proposto por Tuttle & Bowen (1958),
que avalia a composição destes três minerais de um magma saturado em água e em diferentes
pressões. No entanto, este diagrama é somente aplicado a riolitos e granitos com composição
normativa destes minerais acima de 80 wt.%.

3.5. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇO
Os elementos traço são aqueles que se apresentam nas rochas com concentração inferior a
0,1 wt.%, ou menor que 1000 ppm. Algumas vezes estes elementos formam fases minerais
propriamente ditas, mas, em geral, a presença deles se dá através da substituição de elementos maiores
na estrutura dos minerais. Estes elementos ainda têm grande aplicação em estudos de petrologia
moderna, pois são muito sensíveis a variações físico-químicas e são capazes de diagnosticar processos
petrológicos, sobretudo de maneira quantitativa (Rollinson 1993).
Comumente, os elementos traço são subdivididos em grupos de comportamento geoquímico
similar. É o caso dos Elementos Terras Raras (ERT) ou Lantanídeos - de número atômico 57 à 71; os
Elementos do Grupo da Platina (PGE) - de número atômico 44 à 46 e 76 à 79 - ou metais nobres,
quando inclui-se o Au; e os Metais de Transição - de número atômico 21 à 30. No entanto, os
elementos que compõem estes grupos podem apresentar comportamentos diferentes diante a processos
geológicos, como no processo de fracionamento de minerais. Assim, torna-se mais proveitoso
subdividir estes elementos em comportamentos semelhantes diante dos diferentes processos
geológicos, sobretudo magmáticos.
O comportamento geoquímico de um elemento pode ser ilustrado de maneira simplificada a
partir do processo magmático de fusão do manto da Terra (Rollinson 1993). Durante este processo,
alguns elementos são preferencialmente dispostos ou nas fases sólidas (minerais) ou na fase líquida
(fundido). Estes primeiros, que estão presentes preferencialmente nas fases sólidas, são chamados de
elementos compatíveis, enquanto aqueles que apresentam-se preferencialmente na fase líquida são
chamados de elementos incompatíveis (Fig. 3.6). Este comportamento de compatibilidade de um
elemento ainda pode variar de acordo com a composição da fonte (e.g. P2O5 é incompatível em
fundidos basálticos e compatível em fundidos graníticos).
Para os elementos incompatíveis, é comum ainda subdividi-los quanto a razão entre sua
carga iônica e seu raio iônico. Esta razão é interpretada como uma propriedade individual de cada
elemento e é chamada de campo de força, que nada mais é do que a carga eletrostática por unidade de
área de um cátion. Esta propriedade também é conhecida como “Potencial iônico” (Rollinson 1993).
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Desta forma, elementos com grande carga iônica e pequeno raio iônico são chamados de
Elementos de Alto Potencial Iônico (> 2,0) ou High Field Strength (HFS), enquanto os elementos que
apresentam pequena carga iônica e grande raio iônico são chamados de Elementos de Baixo Potencial
Iônico (< 2,0) ou Low Field Strength. Estes últimos elementos ainda são chamados de elementos
litófilos ou Large Ion Lithophile Elements (LILE ou LIL). De forma geral, elementos com pequena
carga iônica e pequeno raio iônico são compatíveis, que incluem elementos maiores e metais de
transição. E, em geral, elementos com carga e raio iônicos similares têm comportamentos geoquímicos
semelhantes. Incluem-se no grupo dos HFS os lantanídeos, Sc, Y, Th, U, Pb, Zr, Hf, Ti, Nb e Ta;
enquanto nos LIL encontram-se os elementos Cs, Rb, K e Ba. O caráter divalente dos elementos Sr, Eu
e Pb faz com que estes elementos também sejam incluídos no grupo dos LIL (Rollinson 1993).

Figura 3.6: Raio iônico versus Carga iônica para elementos traço com interesse geológico. A linha de
potencial iônico =2 subdivide elementos incompatíveis entre elementos Low Field Strength (LFS), ou
Large Ion Lithophile (LIL), e elementos High Field Strength (HFS). Raios iônicos em 10-10m segundo
Shannon (1976). PGEs = Elementos do grupo da Platina. Modificado de Rollinson (1993).
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3.5.1. Controles na distribuição dos Elementos Traço
Assumindo que os elementos traço estão presentes em uma solução sólida de uma fase
mineral através de uma substituição, sua concentração pode ser entendida em termos do equilíbrio
termodinâmico (Rollinson 1993). Ainda, estes elementos podem misturar-se de forma ideal ou nãoideal no mineral hospedeiro, de maneira que, sua concentração, geralmente baixa, é capaz de sugerir
relações entre composição e atividade. Considerando uma mistura ideal, esta relação pode ser expressa
através da Lei de Raoult, em que:
ai = Xi
onde, ai é a atividade do elemento traço i no mineral hospedeiro e Xi é a sua composição.
Quando este elemento traço interage com os componentes maiores do mineral hospedeiro,
mesmo que em pequena concentração, sua atividade obedece a Lei de Henry, que postula que, em
equilíbrio, esta atividade é diretamente proporcional a sua composição (Rollinson 1993), assim:
ai j = ki j Xi j
em que ki j é a constante da Lei de Henry, ou constate de proporcionalidade (ou coeficiente
de atividade) de um elemento traço i em um mineral j.
Esta Lei é limitada quanto ao uso em concentrações muito baixas (< 10ppm) ou muito altas determinadas individualmente para cada sistema. Mas também, quando o elemento traço forma a
estrutura essencial de um mineral, como o Zr no mineral zircão, esta Lei não é usualmente aplicável.
De maneira geral, a relação simplificada de mistura entre elementos traço e elementos
maiores em um mineral hospedeiro pode ser quantificada de maneira simples através de seu
coeficiente de partição (Kd), que compara a concentração destes elementos na fase sólida e na fase
líquida (Rollinson 1993). O coeficiente de partição, definido por McIntire (1963), descreve por assim
dizer a distribuição dos elementos traço entre fases (sólida e líquida) ou, de maneira similar, a
distribuição de equilíbrio entre os minerais e o fundido. Assim, pode ser expressa a partir dos termos:
Kd = Mineral[C]Elemento i / Líquido[C]Elemento i
em que Kd é o coeficiente de partição, C é a concentração do elemento i em ppm ou wt.%
O Kd inclui a constante da Lei de Henry para o elemento traço de interesse no mineral e no
fundido e é controlado pela variação de temperatura, pressão e composição do fundido, mas não é
controlado, no entanto, pela concentração deste elemento ou de outro elemento traço (McIntire 1963).
Considerando um sistema mineral / fundido, para um valor de Kd = 1, implica que o elemento i está
igualmente distribuído entre estas duas fases. Quando têm valores de Kd > 1,0, significa que o
elemento i tem preferência em parmanecer na fase mineral, sendo portanto compatível para este
sistema. Já, quando o elemento i apresenta valores de Kd < 1,0, sugere-se que este tende a permanecer
na fase líquida, sendo denominado elemento incompatível para este sistema.
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O coeficiente de partição em massa (D) é calculado a partir do Kd para um elemento traço
constituinte de minerais e de acordo com suas proporções (Rollinson 1993). Isto é, quando pretende-se
determinar o D de um elemento i em uma rocha que contem os 50% de plagioclásio, 40% de
clinopiroxênio e 10% de ortopiroxênio, deve-se efetuar o cálculo:
Di = 0,50 (Kd)i plg + 0,40 (Kd)i cpx + 0,10 (Kd)i opx
Para determinar o Kd de um certo elemento traço em sistemas naturais, deve-se fazer uma
análise de sua concentração nos minerais e na matriz que compõe uma rocha vulcânica resfriada
rapidamente. Mas também o Kd pode ser obtido através de análises experimentais em que materiais
naturais e sintéticos são dosados com o elemento de interesse. Este último método tem a vantagem de
se poder ter um maior controle nas variações das condições físicas como: (i) temperatura; (ii) pressão e
(iii) composição do fundido. Outros processos são também conhecidos, embora menos estudados,
como a atividade de oxigênio, a química cristalina e a pressão de água (Rollinson 1993).
Pressão e temperatura são condições que, geralmente, controlam o coeficiente de partição de
um elemento i em um mineral j de maneira oposta. Enquanto com o acréscimo na pressão, observa-se
um aumento no (Kd)i j, o também acréscimo da temperatura faz com que o (Kd)i j diminua. Green &
Pearson (1985) e Green & Pearson (1986) demonstram experimentalmente este controle ao
investigarem o comportamento do elemento Ho em clinopiroxênio e Sm em titanita. Estes estudos
também levam em consideração a variação composicional do fundido, em termos de sílica. Este
comportamento pode ser extrapolado para os demais ETR que comportam-se de maneira similar,
assim como comprovado por Dunn (1987) ao analisar o comportamento do coeficiente de partição dos
elementos Lu - entre a olivina e um líquido basáltico - e Lu e Hf - entre o clinopiroxênio e um líquido
basáltico, variando a temperatura. Da mesma maneira, Green & Pearson (1983, 1986), demonstram o
incremento no coeficiente de partição entre ETR e um líquido de composição silicática intermediária
(56-61wt.%), à 1.000oC, com o acréscimo progressivo da pressão (7,5-30 Kbar). Contudo, o efeito do
incremento de pressão e temperatura podem se anular principalmente quando trata-se de um sistema
em grandes profundidades do manto e, consequente, elevado índice de fenocristais/matriz.
A composição do fundido é, sem dúvidas, a condição de maior controle no comportamento
do coeficiente de partição entre elementos traço e minerais formadores de rocha, sobretudo dos ETR
(Rollinson 1993). Watson (1976) e Ryerson & Hess (1978) mostram uma significativa diferença de
afinidade entre elementos traço particionados entre fundidos ácidos e básicos. De maneira geral, com o
acréscimo de sílica no fundido, aumenta-se o coeficiente de partição dos elementos traço e, sobretudo,
dos ETR. Este comportamento pode ser observado na variação positiva do Kd entre a hornblenda e
líquidos cada vez mais ricos em sílica segundo vários autores e reunidos em Rollinson (1993), de
modo que:
(Kd)i Hbl [basalto] < (Kd)i Hbl [andesito basáltico] < (Kd)i Hbl [dacito] < (Kd)i Hbl [riolito]

SiO2 wt.%
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O mesmo comportamento pode ser observado nos experimentos de Green & Pearson (1985)
e Green & Pearson (1986), ao avaliarem, respectivamente, o comportamento do coeficiente de partição
entre Ho e clinopiroxênio em líquidos com 50 e 60% de sílica e do coeficiente de partição entre Sm e
titanita em líquidos com 50, 60 e 70% de sílica.
Assim, ao se analisar o comportamento dos elementos traço, sobretudo os ETR, deve-se
considerar primeiramente qual a composição do fundido que está em equilíbrio com os minerais mais
comuns para a cristalização deste líquido. A Fig. 3.7 ilustra o comportamento do coeficiente de
partição entre os ETR e um líquido basáltico para as fases granada, hornblenda, clinopiroxênio,
ortopiroxênio, plagioclásio, flogopita e olivina; segundo dados de diferentes autores e reunidos por
Rollinson (1993). Para líquidos andesíticos e riolíticos (> SiO2) o Kd destes elementos aumenta de
maneira geral, mas principalmente entre ETR leves em granada e hornblenda, entre Eu e plagioclásio,
comparando líquidos basálticos e andesíticos. Comparando agora líquidos andesíticos e riolíticos, é
observado ainda o contínuo acréscimo do Kd entre ETR leves e a granada quando se enriquece o
líquido em sílica, bem como o forte decréscimo do Kd entre o Eu e ortopiroxênio e hornblenda.

Líquido
basáltico

Figura 3.7: Coeficientes de partição para ETR em minerais comuns de líquidos basálticos (modificado
de Rollinson 1993).
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Com estas premissas de controle no coeficiente de partição dos elementos traço, é possível
estudar quais os possíveis processos geológicos ocorreram e que levaram a este controle (Rollinson
1993). Alguns destes processos geológicos podem ser modelados matematicamente quando se
considera o equilíbrio entre as fases minerais e o fundido dos elementos traço, que comportam-se de
maneira distinta. Alguns destes processos são particularmente estudados sob o ponto de vista da
petrologia magmática, como: (i) Fusão parcial, (ii) Cristalização fracionada e (iii) Contaminação.
Também são considerados processos dinâmicos que envolvem diferentes ciclos de um mesmo
processo (RTF) ou dois ou mais processos simultâneos. Mas também, são conhecidos os processos de
alteração hidrotermal e metamorfismo devido à mobilidade de certos elementos traço.
São conhecidos dois principais mecanismos de fusão parcial em processos naturais de
produção de fundido: Fusão por pulsos (Batch melting) e Fusão por fracionamento (Fractional
melting). O primeiro mecanismo considera que o fundido reage e reequilibra-se com o resíduo sólido o
tempo todo, até que haja condições mecânicas dele escapar em um único pulso de fundido. Enquanto a
fusão por fracionamento, também conhecida como fusão de Rayleigh, descreve que somente uma
pequena quantidade de fundido é produzido e imediatamente é isolada de sua fonte. O equilíbrio é, no
entanto, somente evidenciado entre o fundido e a superfície dos cristais dos minerais na região da
fonte. Os modelos geoquímicos de fusão parcial descrevem frações de fundido e de resíduo em termos
de massa (Rollinson 1993).
As equações de equilíbrio que regem estes mecanismos (Fig. 3.8) são obtidas através da
concentração em massa de um elemento em um fundido (CL), ou no resíduo (CS), e em sua fonte (C0)
que é função do coeficiente de partição em massa das fases sólidas do resíduo (DRS) e da fração (F), ou
porcentagem em massa, da produção do fundido (i.e. F = 0,10 expressa a fusão de 10 partes de massa
sobre 100 de um sólido, a diferença em massa é conhecida como resíduo) (Rollinson 1993). Desta
maneira o enriquecimento de um elemento no fundido ou no resíduo a partir do processo fusão parcial
pelo mecanismo de batch melting pode ser expresso respectivamente como:
CL / C0 = 1 / [DRS + F(1 - DRS)] ,
Cs / C0 = DRS / [DRS + F(1 - DRS)]
Estas equações de equilíbrio ainda podem ser expressas em termos da mineralogia original
da fonte, assumindo como D0 o coeficiente de participação em massa do fundido à contribuição
relativa de cada fase mineral cristalizada deste fundido, em que P = p1 (Kd)1 + p2 (Kd)2 + p3 (Kd)3 …
O segundo mecanismo de fusão parcial, por fracionamento, leva em consideração a
quantidade de incrementos de fundido foram gerados. Para um único incremento de fundido
produzido, a proporção da concentração de um elemento no líquido e no resíduo comparado com a
concentração da fonte podem ser expressas respectivamente através das equações (Rollinson 1993):
CL / C0 = (1 / D0){1 - F[(1 / Do)-1]},
CS / C0 = (1 - F)[(1/Do) -1]

36

Trabalho de Conclusão de Curso , n. 379, 99p. 2020.

102

102

(a)

D=0,01

(b)
D=10

D=0,001

101

D=10

CS / Co

CL / Co

101

D=0,1

D=5
D=2

100

100

D=1

D=1
D=0,1
D=10

F

1

0,75

0,5

0

0,25

D=0,01
1

0,75

D=5

0,5

0,25

0

D=2

F

102

102

(c)

(d)

D=0,01

101

D=10

101

D=5

D=0,1

D=2

CL / Co

CS / Co

D=1

D=1

100

100

D=2

D=0,1

D=5

D=0,01

F

0,1

0,075

0,05

0,025

0

0,1

0,075

0,05

0,025

0

D=10

F

Figura 3.8: Enriquecimento de elementos traço no fundido (CL) ou no resíduo (CS) em relação a sua
fonte (C0) durante o processo de fusão parcial. (a) e (b) - mecanismo de fusão por pulsos (batch
melting) ilustram o enriquecimento no fundido e no resíduo, respectivamente. (c) e (d) - mecanismo de
fusão por fracionamento ilustram o enriquecimento relativo no líquido e no resíduo, respectivamente.
Para o segundo mecanismo, é ilustrado apenas o intervalo 0-0,10. Modificado de Rollinson (1993).
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O processo de cristalização fracionada obedece à três possíveis tipos de cristalização: (i) em
equilíbrio; (ii) por fracionamento, ou Rayleigh fractionation; e (iii) in situ.

O primeiro tipo de

cristalização descreve o equilíbrio completo entre todas as fases sólidas e o fundido ao longo do
processo. Não é, no entanto, um processo comum. Embora a presença de cristais não zonados em
algumas rochas máficas seja sugestiva que este tipo de cristalização possa ser aplicado em escala local
para magmas máficos (Rollinson 1993). A equação de equilíbrio que rege este processo deve ser então
o inverso da equação de fusão parcial em equilíbrio, substituindo o coeficiente de partição em massa
do resíduo (DRS), ou o dos constituintes minerais originais da fonte (D0), pelo coeficiente de partição
em massa da assembleia dos minerais fracionados (D). Desta forma, o enriquecimento de um elemento
traço no fundido cristalizado em relação ao seu magma parental (C0), em equilíbrio será:
CL / C0 = 1 / [D + F(1 - D)]
em que F é fração do fundido cristalizada.
A hipótese mais aceita para cristalização é de que os cristais são removidos do lugar de sua
formação após sua cristalização e que a distribuição dos elementos traço não se dá por equilíbrio, mas
sim obedecendo as leis do fracionamento, ou Lei de Rayleigh. Esta lei propõe taxas de enriquecimento
no caso extremo em que os minerais são instantaneamente removidos do fundido no mesmo instante
de sua formação, deixando momentaneamente um resíduo instantâneo e posteriormente um resíduo
total (ou cumulático). Para isso, o enriquecimento de um certo elemento no líquido fracionado (CL) e
nos resíduos - instantâneo (CR) e cumulático (Cr) -, em relação a concentração inicial do magma
primário (C0) pode ser calculado através das equações (Rollinson 1993):
CL / C0 = F(D - 1)
CR / C0 = D F(D - 1)
Cr / C0 = (1 - FD) / (1 - F)
É curioso perceber que, no resíduo cumulático, há um aumento progressivo no
enriquecimento de elementos traços compatíveis e uma diminuição progressiva quando são
incompatíveis (Fig. 3.9-c). De fato, é provável que a cristalização seja operada entre os dois extremos:
de equilíbrio e de fracionamento - que podem ser vistos como casos limites (Rollinson 1993).
Langmuir (1989), considerando que a cristalização se dá através das paredes da câmara
magmática de maneira in situ, assumindo assim uma zona de solidificação, propõe que o
enriquecimento de um certo elemento traço é regida pela equação:
CL / C0 = (ML / M0) { f ( D - 1) / [D (1 - f) + f ] }
Em que ML / M0 é a razão entre a massa de líquido produzido e a inicial da câmara
magmática, que equivale ao F utilizado nos sistemas de equilíbrio e fracionamento, e f é a fração de
magma alocado na zona de solidificação e que retorna para a câmara.
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Figura 3.9: Enriquecimento de elementos traço segundo a cristalização de Rayleigh em comparação
com a concentração do magma parental, em função do grau de fracionamento (F) para diferentes
coeficientes de partição em massa. (a) Enriquecimento de elementos traço no fundido. (b)
Enriquecimento de elementos traço no resíduo instantâneo, ou seja, do sólido que é imediatamente
removido durante a cristalização fracionada. (c) Enriquecimento de elementos traço no resíduo
cumulático. Modificado de Rollinson (1993).
O processo de contaminação é principalmente representado pelo mecanismo AFC e também
pelo mecanismo de filtragem ou refinamento. O processo que envolve mecanismos de AFC, proposto
primeiramente por Bowen (1928), admite um enriquecimento relativo de um elemento comparando
sua concentração no fundido e no magma parental através da equação desenvolvida por DePaolo
(1981) e Powell (1984) em termos de frações de fundido produzido (F) e do coeficiente de partição em
massa (D):
CL / C0 = f’ + [r / (r - 1 + D)] * [(CA / C0)(1 - f’)]
em que: r é a razão entre assimilação e cristalização fracionada; CA é a concentração de um
certo elemento nas paredes de rochas assimiladas; e f’ é a fração do fundido contaminada, em que:
f’ = F - [(r - 1 + D) / (r - 1)]
Portanto, o enriquecimento de um elemento traço, considerando o mecanismo de AFC, é
função dos diferentes graus assimilação relativa (r) e das diferentes razões de enriquecimento da rocha
assimilada em comparação com o magma parental (CA / C0) (Rollinson 1993). Para baixos graus de
assimilação (r), os elementos incompatíveis comportam-se de maneira similar ao fracionamento de
Rayleigh e os elementos compatíveis são cada vez mais empobrecidos; para um baixo grau de
assimilação, há um enriquecimento de elementos incompatíveis e forte empobrecimento de elementos
compatíveis (Fig. 3.10).
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Figura 3.10: Enriquecimento relativo de elementos traço do fundido em comparação ao magma
parental como função da fração de fundido produzido (F) e da razão de enriquecimento do elemento
na rocha assimilada (CA / C0). Aplicam-se diferentes valores de coeficiente de partição em massa (D).
Admite-se um grau de assimilação r = 0,2. (a) CA / C0 = 0,1; (b) CA / C0 = 1; (c) CA / C0 = 10.
Modificado de Rollinson 1993.

3.5.2. Os Elementos Terras-Raras (ETR)
Os Elemento Terras-Raras, ou ETR ou REE, são os elementos traço mais utilizados e que,
comumente, possuem maior aplicação em estudos petrológicos, sobretudo de petrologia ígnea. Os
ETR têm, como já dito anteriormente, comportamento geoquímico bastante similar, uma vez que
possuem carga iônica +3 e pequenas diferenças no tamanho do raio iônico em virtude do acréscimo de
seu número atômico (57-71) (Fig. 3.6). As pequenas diferenças no raio iônico e, consequentemente, no
comportamento de cada ETR, são exploradas a partir da gênese e dos diversos processos magmáticos
conhecidos que podem causar o fracionamento relativo de cada elemento ou um grupo destes
elementos (Rollinson 1993).
Ainda, os ETR podem ser subdivididos em três grupos, que diferenciam-se devido ao seu
peso atômico: ETRL ou LREE - Elementos Terras-Raras Leves - do La ao Nd; ERTM ou MREE Elementos Terras-Raras Médios - do Sm ao Ho; e ETRP ou HREE - Elementos Terras Raras Pesados do Er ao Lu. O elemento Y muitas vezes é incluído a este grupo devido a carga iônica e raio iônico
semelhantes ao do Ho, e possui um comportamento similar a este elemento (Rollinson 1993).
A concentração destes elementos é comumente apresentada em diagramas, de maneira
relativa aos valores da concentração em meteoritos condríticos - que representam amostras
relativamente não fracionadas da síntese nucleica do sistema solar (Rollinson 1993). A concentração
relativa de cada elemento é então ligada formando uma “assinatura” particular.
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Devido a variabilidade das concentrações dos ETR nos condritos, são adotados diferentes
valores de normalização (e.g. Haskin et al. 1968; Wakita et al. 1971; Masuda et al. 1973; Nakamura
1974; Evensen et al. 1978; Boynton 1984; Taylor & McLennan 1985; McDonough 1992). Neste
trabalho serão utilizados os valores para normalização propostos por Taylor & McLennan (1985) por
apresentarem valores médios para o condrito e pela ampla utilização em trabalhos acadêmicos. A
Tabela 3.1 lista a concentração dos ETR para o condrito segundo estes autores.
Tabela 3.1: Valores de concentração (ppm) de ETR no condrito segundo Taylor & McLennan (1985)
para serem utilizados na normalização, inclui Y.
ETR
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

Concentração média no condrito (ppm)
0,3670
0,9570
0,1370
0,7110
0,2310
0,0870
0,3060
0,0580
0,3810
0,0851
0,2490
0,0356
0,2480
0,0381
2,1000

Desta forma, além de melhor identificar diferenças entre estas concentrações e as do
condrito, a normalização serve para que as concentrações dos elementos não apresentem um aspecto
em “zig-zag”, já que os elementos com número atômico par são mais estáveis comparados aos de
número atômico ímpar. Para esta normalização denota-se o elemento com N subscrito (e.g. LaN).
As concentrações ditas anômalas de um certo ETR são notadamente observadas nestes tipos
de diagramas e podem ser quantificadas através da concentração esperada de acordo com a
concentração relativa dos elementos vizinhos. A anomalia mais conhecida é a anomalia do Eu (Eu/
Eu*) que pode ser calculada de acordo com parâmetros geométricos, segundo Taylor & McLennan
(1985) de forma que:
Eu / Eu* = EuN / (SmN + GdN)1/2
O fracionamento de ETRL e ETRP são estimados qualitativamente através de diagramas que
relacionam razão normalizada entre elementos de dois grupos e a concentração normalizada de um
elemento (e. g. [La / Yb]N versus CeN ou YbN para avaliar o fracionamento de ETRL e ETRP,
respectivamente).
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Ao se interpretar um diagrama de concentração de ETR relativa ao condrito, deve-se
observar os diferentes tipos de assinaturas, ou comportamento deste conjunto, conhecidas, assim como
identificar os diferentes papéis que os minerais provocam durante a evolução magmática, seja na
forma da fusão parcial da fonte, ou da cristalização fracionada, ou da contaminação. De maneira
simples, a presença ou ausência destes minerais, baseadas no coeficiente de partição dos elementos
nestas fases, podem sugerir diversas hipóteses relacionadas à sua gênese e a sua evolução.
A anomalia de Eu é fortemente controlada pela presença de feldspatos, particularmente em
magmas félsicos, de modo que Eu+2 é compatível em plagioclásio e K-feldspatos, enquanto Eu+3 é
incompatível como ambas fases. Assim, a retirada de feldspatos de um fundido félsico, seja por
cristalização fracionada ou por fusão parcial (em que o feldspato é retido na fonte), provoca uma
anomalia negativa de Eu. De maneira oposta, porém menos acentuada, a presença dos minerais
hornblenda, titanita, clinopiroxênio, ortopiroxênio e granada, também atuam na concentração deste
elemento (Rollinson 1993).
O enriquecimento relativo de ETRM em comparação com os ETRL é controlado
principalmente pela presença de hornblenda em fundidos félsicos, devido ao coeficiente de partição
entre este elementos (principalmente Dy e Er) e esta fase mineral. O mesmo comportamento pode ser
evidenciado, porém em menores proporções, na presença de clinopiroxênio e titanita - embora que o
efeito desta última fase seja mascarado, devido sua baixa concentração (Rollinson 1993).
O fracionamento relativo de ETRL comparados com ETRP é causado pela presença de
olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio, pelo crescimento do coeficiente de partição destes elementos
quando aumenta-se o número atômico dos ETR (La - Lu). No entanto, em líquidos basálticos e
andesíticos, os ETR são todos incompatíveis para estas fases minerais e somente são percebidos leves
padrões de fracionamento (Rollinson 1993).
O fracionamento, ou empobrecimento, relativo de ETRP comparados com ETRL são, na
maioria das vezes, indicado pela presença de granada na fonte, devido ao seu amplo espectro no
coeficiente de partição dos ETR. Este efeito é observado em líquidos félsicos e, sobretudo, em líquidos
basálticos (Fig. 3.7). O enriquecimento relativo de ETRL em comparação aos ETRP também é
relacionado a presença da hornblenda em líquidos félsicos, embora o coeficiente de partição para esta
fase não seja tão grande quanto o da granada (Rollinson 1993).
As fases minerais acessórias como titanita, zircão, allanita, apatita e monazita, em líquidos
félsicos exercem um papel importante diante da concentração de alguns ETR. Apesar da baixa
quantidade destas fases, o coeficiente de partição dos ETR para estas fases possui uma influência
desproporcional na concentração destes. De maneira geral, o zircão têm efeito similar ao da granada,
empobrecendo o conteúdo de ETRP; a titanita e a apatita particionam relativamente os ETRM;
enquanto a monazita e allanita causam empobrecimento dos ETRL (Rollinson 1993).
A Tabela 3.2 sumariza a utilização de alguns elementos traço como indicadores de gênese e
processos magmáticos que atuaram durante a evolução do fundido.
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Tabela 3.2: Principais utilizações particulares de alguns elementos traço em petrografia ígnea.
Modificado de Winter (2014).
Elemento traço

Utilização como indicador de processos e gênese

Ni, Co, Cr

Elementos altamente compatíveis. Ni e Co são concentrados em olivina, e Cr é
concentrado em espinélio e clinopiroxênio. Altas concentrações indicam uma
fonte mantélica, com cristalização fracionada limitada, ou acúmulo de cristais.

Zr, Hf

Elementos muito incompatíveis que comumente não substituem fases silicática
maiores (embora alguns substituem Ti em titanita ou rutilo). Altas concentrações
implicam uma fonte enriquecida ou uma extensa diferenciação do líquido.

Nb, Ta

Elementos HFS que particionam em fases ricas em Ti (titanita, Ti-anfibólio,
Óxidos de Fe-Ti). Tipicamente possuem baixa concentração em fundidos em
ambiente de subducção.

Ru, Rh, Pd, Re,
Os, PGE

PGE são siderófilos (afinidade por Fe) e são amplamente utilizados em estudos
de fusão e cristalização fracionada em sistemas máficos-ultamáficos em que os
PGE normalmente associam-se com sulfetos.

Sc

Concentra-se em piroxênios e pode ser utilizado como indicador do
fracionamento desta fase.

Sr

ETR

Y

Substitui Ca em plagioclásio (mas não em piroxênio) e, em menor proporção, K
em K-feldspatos. Comporta-se como compatível em baixas pressões, onde o
plagioclásio se forma inicialmente, mas como incompatível a altas pressões, em
que o plagioclásio não se encontra como fase estável.
Várias aplicações em modelizações quanto a fonte e a diferenciação do líquido
podem ser feitas com os ETR. Granada apresenta maiores proporções de ETR
pesados comparado aos ETR leves, mas também em proporções menores em
ortopiroxênio e hornblenda. Titanita e plagioclásio acomodam uma maior
quantidade de ETR leves. Eu+2 é fortemente particionado em plagioclásio.
Comumente incompatível. Fortemente particionado em granada e anfibólio.
Titanita e apatita também particionam Y, assim a presença destes minerais
acessórios podem ter um efeito significativo na concentração deste elemento.

3.5.3. Diagramas Multi-elementares Normalizados ou Diagramas de Elementos Incompatíveis
(spidergrams)
Os diagramas multi-elementares, ou mais popularmente conhecidos como “spidergrams”,
foram elaborados na tentativa de extrapolar o diagrama de ETR, adicionando assim outros elementos
incompatíveis típicos da mineralogia do manto, por isso, são amplamente aplicados para basaltos,
podendo ainda ser estendidos para qualquer tipo de rocha ígnea (Rollinson 1993). Estes diagramas
utilizam, assim como o diagrama de ETR, valores de normalização, que comparam e são capazes de
mensurar desvios e anomalias em relação a composição primitiva. Os valores normalizados são
plotados no eixo das ordenadas, em escala logarítmica.
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São comumente empregados três principais tipos de normalização em diagramas multielementares, são os que utilizam a: (i) Composição do manto primitivo; (ii) Composição de condritos e
(iii) Composição do MORB primitivo. Embora tenham pequenas diferenças quanto ao arranjo e a
ordem dos elementos no diagrama, as interpretações podem ser confusas ao comparar dois tipos de
normalização. Não existe uma padronização quanto qual tipo de normalização deve ser utilizada, no
entanto é recomendado que algumas implicações sejam feitas com cautela. Neste trabalho será
utilizada a normalização quanto a composição do manto primitivo.
A composição do manto primitivo é a composição mantélica antes da formação da primeira
crosta continental (Winter 2014). A estimativa mais utilizada para esta composição é a que Wood et al.
(1979) aplicaram como meio de comparação de variações composicionais de lavas básicas. O
diagrama proposto pelos autores ordenam dezenove elementos de acordo com sua compatibilidade
com respeito a uma pequena porcentagem no fundido. Quanto mais a direita, mais compatível, quanto
mais à esquerda, mais incompatível.
A estimativa da composição do manto primitivo foi proposta por pelo menos seis autores:
Wood et al. (1979); Jagoutz et al. (1979); Sun (1980); Thompson (1982); Taylor & McLennan (1985)
e McDonough et al. (1992). Neste trabalho optou-se pela normalização de acordo com a composição
proposta por McDonough et al. (1992). Os valores escolhidos são os mesmos utilizados por Martin et
al. (2005) quando compara a composição geoquímica de adakitos modernos, TTG’s e sanukitoides.

Tabela 3.3: Composição estimada do manto primitivo de acordo com McDonough et al. (1992)
utilizada para normalização em diagramas multi-elementares.
Elemento traço
Cs
Rb
Ba
Th
U
K
Ta
Nb
La
Ce
Sr
Nd
P
Hf
Zr
Sm
Ti
Tb
Y
Pb

Concentração no manto primitivo (ppm)
0,023
0,635
6,990
0,084
0,021
240,0
0,041
0,713
0,708
1,833
21,100
1,366
0,309
11,200
0,444
1280
0,108
4,550
0,071
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Os elementos traço que são apresentados nestes diagramas possuem diferentes
comportamentos geoquímicos que refletem em picos e vales, muitas vezes acentuados. Assim, é
necessário diferenciar quais grupos de elementos devem ser analisados. Uma diferença clara é
observada entre o comportamento dos elementos mais móveis LIL (Cs, Rb, K, Ba, Sr e Eu) e dos
menos móveis HSF (Y, Hf, Zr, Ti, Nb, Ta). Enquanto os elementos mais móveis comportam-se mais
frequentemente de acordo com a fase fluida, os elementos menos móveis são controlados diretamente
pela química da fonte e dos processos magmáticos ao longo de sua evolução (Rollinson 1993).
Quanto ao comportamento específico de cada elemento nestes diagramas, vale ressaltar a
composição de Zr controlada pelo zircão, o P pela apatita, Sr por plagioclásio, Ti, Nb e Ta por
ilmenita, rutilo ou titanita (Rollinson 1993). Anomalias negativas de Nb são características de
processos crustais e assim podem indicar uma participação crustal nos processos magmáticos. Assim
como a concentração dos elementos mais móveis (LIL), controlada por aquíferos fluidos que
concentram-se na crosta (Rollinson 1993).

3.5.4. Diagramas de variação
Embora a concentração dos elementos traço seja mais frequentemente representada através
de diagramas do tipo multi-elementar (e.g. ETR ou spidergram), quando a concentração de um grande
número de amostras é plotada num mesmo diagrama, este pode se tornar confuso e as conclusões
podem não ser tão claras. Para isso, quando pretende-se analisar e comparar a concentração de
diversas amostras, são utilizados diagramas de variação, particularmente quando se conhece trends ou
campos que evidenciam características da fonte ou mesmo de processos magmáticos. Assim como os
diagramas de variação utilizando elementos maiores (seção 3.4.2), diagramas que utilizam elementos
traço podem ser construídos de forma binária ou ternária (triangulares).
A seleção dos pares ou trios de elementos que irão compor os diagramas de variação de
elementos traço deve ser criteriosa. Sabendo que estes elementos comportam-se de maneira diferente
de acordo com os processos magmáticos, obedecendo ainda diferentes coeficientes de partição
sensíveis de cada elemento para diferentes fases e as leis físicas que governam cada processo, devemse identificar e selecionar os elementos que comportam-se ou de maneira muito semelhante ou de
maneira bastante diferente, para que assim possam indicar a evolução magmática com enriquecimento
em um sentido ou em outro (Rollinson 1993).
Dentre os elementos traço, aqueles que têm um comportamento extremamente incompatível
ou extremamente compatível, despertam maior interesse para a construção de diagramas de variação.
De modo geral, os elementos incompatíveis são muito sensíveis a processos de fusão parcial. Os
elementos extremamente incompatíveis são, de fato, os que têm maior sensibilidade de acordo com o
grau de fusão parcial, mas especialmente com o processo de fusão parcial por fracionamento. A
concentração destes elementos também é controlada durante o processo de cristalização fracionada,
embora mais fortemente marcada em processos de contaminação ou AFC (Rollinson 1993).
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Tarney & Jones (1994), ao analisarem a concentração de elementos incompatíveis em
diagramas multi-elementares de granitos caledonianos da costa leste e oeste da Escócia, perceberam
que haviam dois diferentes grupos: (i) Granitos de Alto Sr e Ba (HiSrBa) - da costa oeste - e (ii)
Granitos de Baixo Sr e Ba (LoSrBa) - da costa leste. A partir disso, uma série de diagramas de variação
podem ser confeccionados a partir da concentração ou da razão de concentração destes elementos. O
diagrama mais simples, proposto por estes autores, é o triangular que relaciona concentrações
proporcionais de Sr-Rb-Ba (Fig. 3.11).
Neste diagrama, os autores perceberam o enriquecimento de amostras cronocorrelatas ora em
Rb (LoSrBa) ora em Ba (HiSrBa) de acordo com o aumento em SiO2 e propuseram assim campos de
discriminação. Estes autores admitem ainda que outros trends podem estar relacionados a processos de
contaminação e/ou mistura de magmas. De maneira geral, os granitoides Arqueanos encontram-se no
campo de HiSrBa enquanto granitoides mesoproterozoicos comportam-se como LoSrBa, sendo os
granitos caledonianos da costa oeste uma exceção a esta regra.
Rb

LoSrBa
HiSrBa

Sr

Ba

Figura 3.11: Diagrama triangular Sr-Rb-Ba exibindo os campos de granitoides de Alto Ba-Sr (High
Ba-Sr) e Baixo Ba-Sr (Low Ba-Sr), segundo Tarney & Jones (1994).

Halla et al. (2009), ao estudarem a geoquímica de 295 amostras de granitoides Arqueanos
em terrenos granitoide-greenstone belts dos Crátons Karelian e Kola, leste da Finlândia, dividiram os
granitoides juvenis em três grupos: (i) TTG de alto ETRP (ou High-HREE); (ii) TTG de baixo ETRP
(ou Low-HREE) e (iii) Alto Ba-Sr Sanukitoides de Médio ETRP (ou Medium-HREE).
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Enquanto os TTG’s de Baixo ETRP possuem altas concentrações de SiO2 e Sr e alta razão
Nb/Ta e baixos valores de MgO, YbN e ETRP, [(Gd/Er)N ~ 3,6]; os TTG de Alto ETRP possuem mais
baixos valores de SiO2, maior variação na concentração de MgO, altos valores de Cr, Ni, ETRP e YbN,
e baixos valores de Sr e Nb/Ta, [(Gd/Er)N ~ 1,8]. A gênese de ambos os tipos é relacionada a um
ambiente de subducção oceânica em que uma crosta basáltica mergulha sob um platô oceânico ou
crosta previamente formada. A diferença da concentração destes elementos é principalmente devido às
diferentes fases minerais que se formam em diferentes condições de pressão. Logo, os TTG’s de Baixo
ETRP são sugestivamente formados em condições de alta pressão, enquanto os TTG de Alto ETRP são
formados em condições de baixa pressão. Os sanukitoides, por sua vez, apresentam os mais baixos
valores de SiO2 e os mais altos valores de MgO, K, Ba e Sr, [(Gd/Er)N= 3,3]. Sua gênese está
relacionada com a fusão de uma fonte mantélica enriquecida (ou metassomatizada), provavelmente em
decorrência de uma quebra da placa subduzida (slab break-off) ou mesmo da subducção de um espesso
platô oceânico ou proto-crosta TTG (Halla et al. 2009). A Fig. 3.12 ilustra os campos destes três tipos
de granitoides Arqueanos e suas respectivas relações quanto a gênese crustal ou mantélica e quanto a
retenção de granada na fonte.

TTG
Baixo ETRP

TTG
Alto ETRP

Figura 3.12: Diagrama (Gd/Er)N vs. MgO apresentando diferentes grupos de granitoides juvenis
Arqueanos. A provável fonte está ilustrada como presença de granada [Alto (Gd/Er)N] ou livre de
granada [Baixo (Gd/Er)N ]; crosta basáltica (Baixo MgO) ou manto (Alto MgO). Modificado de Halla
et al. (2009).
Halla et al. (2009) ainda observaram uma característica peculiar e distinta quanto a fonte
destes tipos de granitoides: a baixa razão Na2O/K2O (<4) e alta concentração em Ba e Sr (>1200 ppm),
comuns nos sanukitoides, em contraste com o amplo valor da razão Na2O/K2O (1-7) e baixos valores
de Ba + Sr (<1200 ppm) encontrados nos TTG’s. A diferença no comportamento destes elementos ou
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razão entre eles está diretamente relacionada à química da fonte. Os TTG’s de Alto ETRP também
possuem características ligadas ao manto, assim como os sanukitoides e, comumente, não apresentam
concentrações em Ba + Sr > 1200 ppm (Fig. 3.13). Assim, a hipótese de que a fonte mantélica foi
previamente enriquecida por fluidos, ou por fluxo magmático, ricos em Ba e Sr, é sugestiva para a
formação dos sanukitoides. Enquanto os TTG’s comportam-se de modo que o aumento da razão Na2O/
K2O é acompanhado de baixos valores de Ba + Sr (Halla et al. 2009).

Figura 3.13: Diagrama (Na2O/K2O) vs. (Ba+Sr) discriminando os campos de Alto Ba-Sr Sanukitoides
e TTG’s. A provável fonte é ilustrada nos limites de fonte enriquecida (altos Ba+Sr e baixa razão
Na2O/K2O e fonte basáltica primitiva (não enriquecida) (baixo Ba+Sr e alta razão Na2O/K2O).
Modificado de Halla et al. (2009).

Laurent et al. (2014) evidenciam processos petrogenéticos diversos que originaram
diferentes tipos de granitoides Arqueanos e que refletem diretamente sobre seu conteúdo químico (Fig.
3.14). Para isso, os autores utilizam um diagrama triangular, que sintetiza uma proposta de gênese para
estes granitoides, sustentado pelos vértices: (i) Na2O / K2O; (ii) 2FMSB e (iii) 2 A/CNK.
O primeiro vértice, a razão entre Sódio e Potássio, sugere a formação de granitoides a partir
do processo de fusão parcial de uma rocha máfica (crosta basáltica) com baixo a moderado conteúdo
de K2O. O segundo vértice (2FMSB), calculado como 2*[(FeOt + MgO)wt.%*(Sr+Ba)wt.%], destaca
processos de formação de granitoides a partir da fusão parcial de rocha peridotítica (manto)
enriquecida em elementos incompatíveis, em especial LILE. Já o terceiro vértice (A/CNK), o
conhecido índice de peraluminosidade proposto por Shand (1927), relaciona a formação de granitoides
a partir da fusão parcial de rochas félsicas ricas em Alumínio (TTG, metassedimento).
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Ao plotarem neste diagrama os dados relativos de granitoides Arqueanos sul-africanos, além
de vários granitoides de mesma idade encontrados em todo mundo, Laurent et al. (2014) fazem três
principais observações (Fig. 3.14): (i) todos os membros de um mesmo grupo apresentam
composições relativamente similares em sua localização geográfica de origem, destacando assim a
importância da classificação; (ii) o diagrama é efetivo na discriminação dos tipos granitoides
Arqueanos mais comuns, onde os TTG’s encontram-se próximo ao vértice Na2O/K2O, enquanto os
biotita-granitos e os granitos à duas micas plotam próximo ao vértice do índice de peraluminosidade, e
os sanukitoides concentram-se ao redor do vértice 2FMBS e (iii) existe um espaço entre os campos
dos três diferentes tipos de granitoides, onde os autores sugerem ser ocupados por granitoides híbridos,
com diferentes contribuições. A utilização deste diagrama pode ser estendida para outros tipos de
granitoides, como os paleoproterozoicos, mas nunca devem substituir as modelizações petrogenéticas,
capazes de diferenciá-los quantitativamente.

NA2O / K2O

TTG

Granitos
Híbridos

Granitos
à duas micas

Sanukitoide

2 A/CNK

2 FMSB

Figura 3.14: Diagrama triangular que relaciona a composição química de granitoides Arqueanos
comuns. Nos vértices encontram-se a razão Na2O/K2O, 2A/CNK (molar) e 2 FMSB. Modificado de
Laurent et al. 2014.

49

Lacerda, S. G. 2020. Geoquímica de granitoides da porção setentrional do Cinturão Mineiro…

3.6. CLASSIFICAÇÃO DE GRANITOIDES

Os granitoides, por se formarem a partir de diferentes fontes, em diferentes ambientes
tectônicos, e por poderem registrar por diversos processos magmáticos durante sua evolução, ascensão
e colocação do magma, são as rochas plutônicas de maior volume na crosta continental (Barbarin
1999; Winter 2014). Estas diferentes fontes e processos, elucidados nas seções anteriores, estão
fundamentalmente relacionados às fases minerais que compõem a rocha formada, mas sobretudo à
concentração de elementos químicos. Na tentativa de agrupar rochas com características geoquímicas
comuns, foram estabelecidos diferentes sistemas de classificação para granitoides, ou rochas graníticas
(lato sensu), desde a década de 70.
A classificação, como em todas as ciências, além de definir grupos de acordo com suas
características similares, é um importante meio de comunicação entre os cientistas. Para isto, o sistema
de classificação não deve ser ambíguo, deve ter total consistência, conter a totalidade de variabilidades
encontradas na natureza, e poder ser modelado independentemente e reproduzido experimentalmente.
De fato, o nome dado para uma rocha não dever depender de pré-concepções sobre sua formação, mas
somente através de observações (Barbarin 1999).
Dentre as propostas de classificação de granitoides, existem aquelas que são baseadas
somente em seu conteúdo modal das fases minerais (e.g. Diagrama QAP proposto por Streckeisen
1976; Classificação segundo Le Maitre 2002) e aquelas baseadas em seu conteúdo químico, devendo
correlacionar-se, na medida do possível, com as fases minerais presentes. Grosseiramente, são
conhecidos três principais tipos de classificação para granitoides quanto ao seu conteúdo químico: (i)
diagramas de classificação (como mostrados nas seções anteriores) de amostras individuais; (ii)
diagramas que evidenciam propriedades geoquímicas (e possivelmente sua evolução no tempo e no
espaço) de rochas cronocorrelatas ou suítes magmáticas e (iii) diagramas petrogenéticos (ou
interpretativos) (Bonin et al. 2020).
O primeiro tipo de classificação utiliza a plotagem da concentração de elementos maiores em
diagramas utilizando diretamente seus óxidos ou sua proporção catiônica. Dentre as classificações que
utilizam a plotagem óxido-óxido, a mais conhecida é a classificação TAS (ver seção 3.4.1). Embora
existam modificações propostas para classificação de rochas plutônicas, o diagrama TAS relaciona
somente SiO2, Na2O e K2O, excluindo o conteúdo de CaO - um importante elemento que compõe
minerais félsicos.
Dentre as classificações que utilizam proporções catiônicas, o mais conhecido é o Diagrama
R1-R2, proposto por De la Roche et al. (1980), que inclui demais elementos formadores de rochas
graníticas, em que R1 = [4Si - 11(Na+K) - 2(Fe + Ti)] é plotado no eixo das abcissas e R2 = [6Ca +
2Mg + Al] no eixo das ordenadas. Apesar de incluir uma maior quantidade de elementos e atribuir
proporções catiônicas, este diagrama possui limitações pois os campos de classificação são complexos
e algumas vezes incompatíveis quando comparados aos sistemas de classificação modal,
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principalmente quanto ao conteúdo de feldspatos. Do mesmo modo, Debon & Le Fort (1983, 1988)
propuseram o diagrama binário multicatiônico P-Q, que equivale ao diagrama triangular QAP, em que
‘Q’ = Si/3 - [Na + K + 2(Ca/3)], impõe a abundância em quartzo, e ‘P’ = K - (Na + Ca) indica a
proporção de K-feldspatos dentre os feldspatos.
O segundo tipo de classificação também utiliza diagramas para plotagem, mas em que seus
componentes evidenciam alguma característica química. Além disso, estas características podem
sugerir como foi a evolução de um grupo de rochas ou de uma suíte magmática, ao analisar trends de
variação. Alguns destes diagramas foram previamente apresentados na seção 3.4.2 (e.g. Fig. 3.4 e Fig.
3.5). Dentre as propriedades, ou características, trabalhadas por diversos pesquisadores em diversos
diagramas, são destacadas cinco principais: (i) grau de diferenciação; (ii) alcalinidade; (iii)
aluminosidade; (iv) balanço entre Fe e Mg; e (v) balanço entre Na e K. A classificação proposta por
Frost et al. (2001) para rochas graníticas é a mais conhecida e utilizada atualmente, combinando pelo
menos quatro destas características químicas e discriminando campos comuns em diagramas para
diversos tipos de granitoides.
A forma mais comum de se estimar o grau diferenciação é a partir de diagramas tipo Harker,
que relacionam o conteúdo de sílica com principais óxidos e também o diagrama AFM (Irvine &
Baragar 1971). É conhecida a relação negativa entre SiO2 e óxidos máficos como MgO, FeO, TiO e
CaO (em menor proporção). Índices de diferenciação são correlacionados por Debon & Le Fort (1983,
1988) a partir dos valores multicatiônicos Q (abundância em quartzo) e B = Fe + Mg + Ti (abundância
de minerais máficos).
Alcalinidade é o balanço entre os principais elementos formadores de feldspatos (Na, K e
Ca). Incluem esta característica o diagrama normalizado Ab-An-Or (O'Connor 1965), o índice de
alcalinidade (Peacock 1931) ou MALI (Modified Alkali Lime Index), calculado a partir da equação
[Na2O + K2O - CaO], e o parâmetro multicatiônico ‘P’ de Debon & Le Fort (1983, 1988). Além dos
feldspatos, este balanço prediz sobre diferentes fases minerais que compartilham os elementos Na e Ca
(e.g. anfibólio e eventualmente piroxênio). Frost et al. (2001) sugerem divisões entre o caráter cálcico,
cálcio-alcalino, álcali-cálcico e alcalino segundo o diagrama MALI versus SiO2 (Fig. 3.15a)
Aluminosidade é a medida do excesso ou da deficiência de alumina nas rochas. Esta
característica pode ser trabalhada a partir da razão A/CNK em diferentes diagramas, dentre eles o
diagrama A/CNK versus A/NK (Shand 1927) e A/CNK versus SiO2 (Fig. 3.4) (Shand 1943). Nestes
diagramas, como já visto na seção 3.4.2, são subdivididas rochas peraluminosas, metaluminosas e
peralcalinas. Além desta forma, relacionam-se combinações lineares de variáveis como o valor
multicatiônico ‘A’ = Al - (K - Na + 2Ca) de Debon & Fort (1983, 1989). Frost et al. (2001) ainda
correlacionam este índice com o MALI, de tal forma que rochas com caráter cálcio, cálcio-alcalino e
álcali-cálcico podem assumir características metaluminosas ou peraluminosas, mas nunca peralcalinas;
enquanto rochas com caráter alcalino podem assumir características peralcalinas ou metaluminosas,
mas nunca peraluminosas.
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O balanço entre Fe e Mg, nada mais é que a proporção entre estes dois elementos seja na
forma de seus óxidos ou na forma catiônica. A forma mais conhecida de expressar este balanço é pelo
número de ferro ou Fe*, calculado como [FeO(tot)/(FeO(tot) + MgO)]. Este parâmetro é utilizado
particularmente para rochas alcalinas (ou levemente alcalinas) e são conhecidos outros diagramas que
correlacionam estes elementos (e.g. Irvine & Baragar 1971; Debon & Le Fort 1988; Frost et al. 2001).
Frost et al. (2001) propõem um limite entre o caráter ferroano e magnesiano a partir do diagrama
[FeO(tot)/(FeO(tot) + MgO)] versus SiO2 (Fig. 3.15b)
O balanço entre Na e K é comumente expresso a partir da razão K/Na (K2O/Na2O, K/(Na +
K), entre outras formas). O conteúdo de K2O tem correlação geralmente positiva com o acréscimo em
sílica e diagramas do tipo SiO2 versus K2O evidenciam como esta correlação é estabelecida (Peccerillo
& Taylor 1976).
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Figura 3.15: Diagramas de classificação propostos por Frost et al. (2001). (A) Balanço de Fe e Mg de
acordo com o diagrama Fe* versus SiO2 discriminado o carácter ferroano e magnesiano. (B)
Alcalinidade de acordo com o diagrama MALI versus SiO2, onde se limitam os campos cálcico,
cálcio-alcalino, álcali-cálcico e alcalino.
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A partir destas características principais, Frost et al. (2001), propõem uma classificação que
retrata o caráter ferroano ou magnesiano; cálcico, cálcio-alcalino, álcali-cálcico ou alcalino;
peraluminoso, metaluminoso ou peralcalino; para diferentes exemplos de granitoides ou corpos
ígneos. Neste trabalho são avaliados os dados geoquímicos de batólitos Cordilherianos (Cordilleran
Batholiths), na costa oeste dos Estados Unidos; granitoides Caledonianos (Caledonian granitoids), na
Irlanda e Grã-Bretanha; granitos “Tipo-A” de batólitos norte-americanos; granitoides do cinturão de
dobramentos de Lachlan, no leste da Austrália (Chappell & White 1974); leucogranitos paraluminosos
(ver referência em Frost et al. 2001); e Gnaisses TTG (ver referências em Frost et al. 2001). As
características de cada exemplo citado neste trabalho estão organizadas na Tabela 3.4.
O terceiro tipo de classificação é aquele que sugere composições da fonte e condições
genéticas para os granitoides, a partir de características principalmente geoquímicas. Para isso, estas
classificações compartilham da premissa de que a composição dos granitoides, formados sob condição
de temperatura mínima do sistema SiO2-NaAlSi3O8-KAlSi3O8-H2O - ou sistema resíduo -, podem ser
produzidas através de dois processos diferentes (Tuttle & Bowen 1958): (i) forte fracionamento de
fundidos silicatados, controlados por assembleias de baixa-sílica (e.g. basaltos); ou (ii) fusão parcial de
rochas silicáticas (e.g. crosta continental).
As classificações mais recentes utilizam dados petrográficos e geoquímicos, incluindo
elementos traço e isótopos, mas que também são em parte interpretativas, uma vez que sugerem
arcabouços petrogenéticos para diferentes tipos de granitoides (Bonin et al. 2020). Seguem, por assim
dizer, o critério que se julga mais importante e que é a chave para o entendimento de sua gênese.
Dentre os sistemas de classificação que utilizam destas premissas, que correlacionam à
gênese e, por vezes, o ambiente geodinâmico de formação dos granitoides, as mais conhecidas e
utilizadas são: (i) alfabética ou S-I-M-A, originalmente proposta por Chappell & White (1974); e (ii)
sistema de classificação de Barbarin (1999).
A classificação alfabética é a classificação mais antiga e é até hoje utilizada para se
classificar de forma genérica uma rocha granitoide. Esta classificação foi originalmente proposta por
Chappell & White (1974, 2001), ao analisarem as principais características químicas de dois diferentes
tipos rochas graníticas encontradas no cinturão de dobramentos de Lachlan, no leste da Austrália. As
diferentes composições químicas levaram os autores a sugerir diferentes fontes que passaram por
processo de fusão parcial.
Granitoides metaluminosos a subaluminosos, relativamente sódicos, foram interpretados
como formados a partir do processo de fusão parcial de rochas meta-ígneas, por isso são chamados de
“Tipo-I”. Por outro lado, granitoides peraluminosos, relativamente potássicos e de relativamente mais
alta-sílica, foram considerados como produto da fusão de rochas metassedimentares, por isso foram
chamados de “Tipo-S”. O contraste quanto a aluminosidade reflete nas fases minerais encontradas
nestes tipos de granitoides. Enquanto os granitoides Tipo-I apresentam o Al principalmente nas fases
minerais hornblenda e titanita, nos granitoides Tipo-S, este elemento está mais presente nas fases

53

Lacerda, S. G. 2020. Geoquímica de granitoides da porção setentrional do Cinturão Mineiro…

cordierita, muscovita, aluminossilicatos e monazita (Chappell & White 1974). Além disso, os dois
tipos de granitoides apresentam diferentes tipos de enclaves e diferentes composições isotópicas de Sr.
Cinco anos mais tarde, Loiselle & Wones (1979), reconheceram um diferente tipo de
granitoide gerado ao longo de uma extensa zona de rifteamento e hospedados em blocos continentais
estáveis. Este tipo de granitoide foi conhecido como Anorogênico, ou simplesmente como “Tipo-A”.
Este grupo abriga rochas graníticas de alta temperatura (hipersouvus) acopladas num ambiente intraplaca e rochas graníticas geradas em sistemas pós-colisionais (Eby 1992). Diferentemente dos
granitoides Tipo-I e Tipo-S, os granitos Tipo-A possuem uma elevada concentração de álcalis (Na, K),
de FeO(total), de elementos incompatíveis do tipo HFSE (especialmente Zr, Nb e Ta) e ETR (com
exceção do Eu), assim como possuem alta razão Fe/Mg e Ga/Al. Os granitoides “Tipo-A” possuem
ainda baixo conteúdo de CaO e de elementos traço compatíveis em silicatos máficos (Co, Sc, Cr, Ni)
ou feldspatos (Ba, Sr, Eu). A química reflete as assembleias silicáticas máficas, com forte conteúdo de
ferro (como a anita do grupo das micas, a hastingsita do grupo das hornblendas e a faialita do grupo
das olivinas), além de alcali-anfibólios e/ou piroxênios (arfvedsonita, riebekita, aergirina) em rochas
peralcalinas. O canário geotectônico e a petrogênese deste tipo de rochas são discutidas atualmente e
alguns modelos são propostos por Bonin (2007).
O último acréscimo neste sistema de classificação foi posposto por White (1979), ao definir
rochas granitoides produzidas através do processo de fusão parcial por subducção de uma crosta
oceânica sob uma margem continental. Por conterem gênese relacionada a porções do manto, estes
granitos foram chamados pelo autor de “Tipo-M”. A este grupo incluem os granitoides originados pela
diferenciação de um magma máfico, originado pelo manto, em arcos de ilha (White & Chappell 1983).
Esta última classe de granitoides é, no entanto, imprecisa e, por isso, seu uso é restrito. De fato,
granitoides Tipo-M podem ter origem puramente mantélica ou da fusão parcial de uma crosta juvenil
(teoricamente Tipo-I).
As características químicas destes grupos de granitoides são discriminadas na Tabela 3.4. É
notável que alguns grupos de granitoides possuem as mesmas características químicas, é o caso de
granitoide Tipo-M e Tipo-I serem magnesianos, cálcicos, metaluminosos e relativamente potássicos,
bem como granitoides Tipo-I e Tipo-A podem ser ferroanos, álcali-cálcicos e metaluminosos. Além do
mais, granitoides com características particulares não são identificados neste sistema de classificação
como os granitoides ferroanos, cálci-alcalinos, peraluminosos e relativamente potássicos, conhecido
também como granitos à duas micas, segundo a classificação de Frost et al. (2001).
O sistema de classificação de granitoides proposto por Barbarin (1999) é a forma de
classificação do tipo genética mais compreensível e é uma adaptação da proposta feita pelo mesmo
autor (Barbarin 1990). O autor admite que as duas premissas de formação de granitoides
(fracionamento do manto ou fusão parcial de crosta continental) são, de fato, situações extremas e
que, na maioria das vezes, existem condições em que há um envolvimento entre estes dois processos.
Embora o objetivo desta classificação é identificar os sítios tectônicos de formação de granitoides, a
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proposta de Barbarin (1999) é amplamente baseada em observações e é relativamente objetiva. (i.e.
livre de pré-concepções petrogenéticas ou interpretações).
Esta classificação subdivide sete grupos de granitoides, em que cada grupo compartilha
características semelhantes quanto a: (i) mineralogia (minerais formadores de rocha e fases
acessórias); (ii) petrografia e processos de diferenciação, rochas associadas e populações de enclaves e
(iii) composição geoquímica. Os parâmetros químicos utilizados foram as concentrações absolutas ou
relativas do conteúdo de Al2O3, CaO, Na2O e K2O, maficidade (FeO(tot), MgO e MnO), grau de
oxidação do Fe, Fe*, e composições isotópicas de Sr-Nd-O-S. A Tabela 3.4 lista as principais
características de cada tipo de granitoide sugerido nesta classificação.
Estes parâmetros possibilitaram dividir os tipos de granitoides em três diferentes origens
(Barbarin, 1999): (i) granitoides peraluminosos de origem crustal; (ii) granitoides tholeiíticos e
alcalinos de origem mantélica e (iii) granitoides cálci-alcalinos de origem mista com diferentes
proporções de componentes mantélicos ou crustais.
Dentro deste primeiro grupo de origem, relacionados à origem crustal, encontram-se os tipos
de granitoides MPG (Muscovite-bearing Peraluminous Granitoids) e CPG (Cordierite-bearing
Peraluminous Granitoids). Estes granitoides são essencialmente peraluminosos e contém altas
concentrações em Sr, mas apresentam diferenças quanto a mineralogia. Além disso, o processo de
anatexia para o tipo MPG é relacionado a sistemas de falhas e zonas de cisalhamento, enquanto para
os CPG está mais relacionado à fusão de partes inferiores da crosta continental (underplating) e
injeções de magma localizadas. Por isso, os CPG podem envolver, em parte, magmas derivados do
manto que formam micro-enclaves máficos (MME). Barbarin (1996), diagnosticou ainda que o índice
de aluminosidade (ASI) aumenta progressivamente com o aumento de sílica para os MPG, mas
diminui ou cresce levemente para os CPG. De certa maneira, a diferença destes dois tipos de
granitoides parte da natureza da fonte, que reflete diretamente na mineralogia e nas condições de
anatexia crustal.
O segundo grupo de origem, derivado do manto, incluem os PAG (Peralkaline and Akaline
Granitoids), os RTG (Ridge Tholeiitic Granitoids) e os ATG (Arc Tholeiitic Granitoids). Os PAG têm
características alcalinas, com elevado conteúdo de Na2O, K2O e FeO(tot), e baixos valores de Al2O3 e
CaO. Sua origem, exclusivamente mantélica, pelo extremo fracionamento de magmas derivados do
manto, é questionada quando apresentam alto conteúdo em Sr (típico de crosta continental), mas que,
por vezes, são relacionados à contaminação crustal ou alteração pós-magmática (Eby 1992; Barbarin
1996). Os RTG são principalmente representados por plagiogranitos, comumente associados a rochas
máficas, têm afinidade tholeiítica e baixo conteúdo em Sr e são típicos de dorsais meso-oceânicas.
Enquanto os ATG, também de afinidade tholeiítica, são típicos de arcos vulcânicos e margens ativas e
são geralmente associados com ACG (Amphibole-rich Calci-alkaline Granitoids) - compartilham
mesmas características petrográficas, mineralógicas e químicas. No entanto, enquanto nos ATG
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encontram-se principalmente tonalitos ricos em anfibólio e dioritos, os ACG incluem granodioritos e
granitos.
O último grupo de origem, o de origem mista, são aqueles granitoides típicos de zonas de
subducção e são essencialmente cálci-alcalinos. Incluem-se neste grupo os KCG (K-rich and Kfeldspar porphyric Calci-alkaline Granitoids) e os ACG (Amphibole-rich Calci-alkaline Granitoids).
Os KCG, apesar de serem classificados como mistos, têm domínio da contribuição crustal e
apresentam baixo conteúdo em CaO e K2O. Os granitoides escoceses Caledonianos são os principais
exemplos deste tipo de rocha. Já os ACG, exemplificados principalmente pelos batólitos norteamericanos Cordilheiranos, possuem alto conteúdo em CaO e, para granitoides mais diferenciados,
alto conteúdo em K2O. Há um domínio da contribuição mantélica para os ACG.
Assim, Barbarin (1999) defende a ideia de que a origem de cada tipo de granitoide de acordo
com sua classificação pode apresentar proporções de contribuição ou contribuições absolutas. A Fig.
3.16 ilustra e elucida estas diferentes contribuições. Aqueles que não apresentam proporções de
contribuição ora mantélica ou crustais, são chamados de origem pura; enquanto os que apresentam um
domínio de uma contribuição ou outra, são mistos, predominantemente mantélicos ou crustais. Desta
forma, os granitos peraluminosos de origem crustal, os MPG têm origem pura, enquanto os CPG têm
predomínio, mas não exclusividade da origem crustal. Da mesma maneira, os RTG e ATG apresentam
origem puramente mantélica, enquanto nos PAG predominam a contribuição mantélica, mas não
exclusivamente.

Figura 3.16: Diagrama esquemático de diferentes tipos de granitoides e suas principais assembleias
minerais AFM e diferentes proporções de contribuição crustal e mantélica na gênese. Bt: biotita; K-fd
mc: álcali-feldspato microclíneo; Anf: anfibólio; Px: piroxênio; Ca-anf: anfibólio cálcico; Na-anf:
anfibólio sódico; Ca-px: piroxênio cálcico; Na-px: piroxênio sódico. Modificado de Barbarin, 1999.
A gênese e a evolução da crosta continental é um dos assuntos mais amplamente discutidos
pelos geo-cientistas. Existem indícios de formação de crosta continental granítica em zircões detríticos
de Jack Hills, datados em 4,40Ga, que apontam uma formação de crosta precoce (Wilde et al. 2001).
Devido a alta produção de calor nos períodos iniciais da evolução e diferenciação da crosta
continental, os processos petrogenéticos que neste momento atuaram, diferem daqueles que operam
atualmente, resultando na formação de lavas komatiíticas e grandes volumes de magmas tonalíticos,
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trondhjemíticos e granodioríticos (TTG) (Martin et al. 2010). Os processos magmáticos atuais
dominam a produção de séries de basaltos, andesitos, dacitos e riolitos (BADR).
Rochas do tipo TTG, são rochas comuns no Arqueano e, do ponto de vista geoquímico, são
ricas em sílica (SiO2 > 64wt.%, mas geralmente ~70wt.% ou acima) com alto conteúdo de Na2O
(3-7wt.%) e baixa razão correlacionada K2O/Na2O (<0,5). São empobrecidas em elementos
ferromagnesianos (Fe2O3 + MgO + MnO + TiO2 < 5wt.%), possuem baixos valores de Mg# (~0,43) e
baixo conteúdo de Ni e Cr (18 e 40ppm, respectivamente). Sua classificação normativa no diagrama
de granitoides proposto por O’Connor (1965) evidenciam o domínio de trondhjemitos, tonalitos e
granodioritos. Majoritariamente possuem alto conteúdo de Al2O3 (>15wt.%, SiO2=70wt.%), incluindose do subgrupo de trondhjemitos de Alto-Al2O3, e evoluem de metaluminosas a levemente
peraluminosas (A/CNK=1, coríndon normativo <1%), com aumento da razão A/CNK com o
incremento de SiO2 (Moyen & Martin 2012). Quanto aos ETR, os TTGs exibem enriquecimento em
ETRL (La ~ 31,4ppm) e baixíssimo conteúdo de ETRP (Yb ~0,64ppm), resultando em altos valores da
razão La/Yb (La/Yb ~ 9, corresponde à LaN/YbN ~ 32,4 normalizados ao condrito). Não apresentam
anomalias significativas de Eu e Sr, mas frequentemente exibem pronunciadas anomalias negativas de
Nb-Ta e Ti, em diagramas normalizados ao manto primitivo, por exemplo. As razões Nb/Ta (~8,7) e
Lu/Hf (~0,033) são baixas, enquanto a razão Zr/Sm é alta (Moyen & Martin 2012). Ainda podem ser
subdivididos em TTG de Alta Pressão, com baixo conteúdo de ETRP, Nb-Ta e alto conteúdo de Sr;
TTG de Baixa Pressão, com altos valores de ETRP e Nb-Ta e baixo conteúdo de Sr; e TTG de Média
Pressão, que apresenta valores intermediários destes elementos (Moyen & Martin 2012).
A gênese destas rochas é entendida como a fusão parcial de basaltos hidratados e
metamorfizados em condições de alta pressão e transformados em eclogitos ou anfibolitos ricos em
granada. O mecanismo de geração pode ser explicado através de três estágios, elucidados por Moyen
& Martin (2012): (i) fusão parcial do manto para gerar basaltos; (ii) fusão deste basalto metamorfizado
para eclogitos ou anfibolitos ricos em granada, para produção do magma parental e (iii) cristalização
fracionada em baixa pressão para a diferenciação do magma.
A transição entre domínios TTG e BADR, grosseiramente, se deu na transição entre o
Arqueano e o Paleoproterozoico (~2,5Ga). Neste mesmo período, são registradas na maioria dos
Crátons arqueanos, plútons de rochas dioríticas, tonalíticas e granodioríticas de alto conteúdo de MgO,
definidos por Shirey & Hanson (1984) como sanukitoides arqueanos. Estas rochas apresentam
características geoquímicas comuns entre BADR, como o clássico trend de variação alcalina e alto
conteúdo de elementos de transição, mas também com TTG, como o baixo conteúdo de ETRP e alto
fracionamento de ETR (Martin et al. 2010). Os sanukitoides possuem composição entre máfica (SiO2
~ 50wt.% e MgO ~8wt.%) e félsica (SiO2 ~75wt.% e MgO ~0,1%), são metaluminosos (A/CNK
~0,79), moderadamente potássicos (K2O/Na2O ~0,72), possuem altos valores de Mg# (>0,53) e Ni e
Cr (54 e 104ppm, respectivamente). São tipicamente enriquecidos em Sr e Ba (>1000ppm), Na2O,
K2O e ETRL. A gênese destas rochas está relacionada a fusão do manto peridotítico metassomatizado
por fluidos ou fundidos (e.g. TTG) pelo mecanismo de slab-breakoff (Martin et al. 2010).
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Tabela 3.4: Comparação entre características químicas e principais tipos de classificação. Modificado
de Bonin et al. (2020).
Características químicas

Classificação

Debon & le Fort
(1983); Frost et al.
(2001)

Frost et al.
(2001)

Shand (1927);
Debon & Le Fort
(1983); Frost et
al. (2001)

Debon & Le Fort
(1983)

Balanço de Mg/Fe

Alcalinidade

Aluminosidade

Balanço Na/K

Magnesiano

Cálcico

Metaluminoso

Potássico
Sódico

Cálci-alcalino

Alcali-cálcico

Alcalino

Ferroano

Cálcico

Cálci-alcalino

Alcalino

Barbarin (1999)

Alfabética

Bordas de
batólitos
Cordilheiranos,
arcos de ilha,
plagiogranitos
oceânicos

ATG e ACG

MeI

RTG

MeA

Peraluminoso

Potássico

-

ACG
(peraluminoso)

I

Metaluminoso

Potássico

Porção principal
de batólitos
Cordilheiranos

ACG (raro KCG)

I

Sódico

Não descrito

TTG

I (ou não
identificado)

Peraluminoso

Potássico

Porção principal
de batólitos
Cordilheiranos

CPG/MPG

S

Metaluminoso

Potássico

KCG

I

Peraluminoso

Potássico

Interior de
batólitos
Cordilheiranos;
delaminaçao de
crosta
sobrejacente

CPG/MPG

S

Metaluminoso ou
peralcalino

Potássico

Interior de
batólitos
Cordilheiranos

-

I ou A?

Peraluminoso

Potássico

-

-

-

Metaluminoso

Potássico

-

Raro ACG?

I

Peraluminoso

Potássico

-

-

-

Metaluminoso

Potássico

Alguns granitos
Tipo-A, alguns
granófiros em
plutons máficos

Alguns PAG

A

RTG

M

Sódico

Alcali-cálcico

Exemplos em
Frost et al. (2001)

Peraluminoso

Potássico

Granitos à duas
micas

Não identificados
(alguns com
composição
diferenciada?)

-

Metaluminoso

Potássico ou
Sódico

Alguns KCG
(A2), alguns PAG

A ou I

Peraluminoso

Potássico ou
Sódico

Tipo-A, granitos
associados a
diques máficos e
plutons

Não identificados
(alguns com
composição
diferenciada?)

-

Metaluminoso ou
peralcalino

Potássico ou
Sódico

Plutons intraplaca,
Plutons a baixo de
vulcões alcalinos

PAG

A

Peraluminoso

Potássico ou
Sódico

-

-

-
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CAPÍTULO 4
4.

RESULTADOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados, da seguinte maneira: (i) interpretações
quanto a localização geográfica das amostras diante da geometria e localização dos corpos ígneos
definidos na literatura e (ii) análises quanto ao conteúdo geoquímico. A análise da localização das
amostras se faz necessária para que, possivelmente, possa-se identificar e individualizar porções do
corpo de acordo com características distintas. Além disso, o conteúdo geoquímico das amostras aqui
estudadas pode ser comparado com aquelas amostras estudadas pelos autores que definiram estes
corpos ígneos, desde que apresentem certa proximidade geográfica.
Para a localização das amostras, diante a geometria dos litotipos definidos, foi utilizado o
mapa geológico simplificado da porção setentrional do Cinturão Mineiro, recentemente desenvolvido
pelos membros do LMic com base nos dados do mapeamento geológico, em escala 1:100.000, pela
CPRM (Santos & Baltazar 2013; Silva & Baltazar 2013), trabalhos em nível de mestrado e graduação
da Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - para maiores detalhes, ver Benedito (2020) - além de análises
utilizando ferramentas geofísicas (Benedito et al. 2019; Mendonça et al. 2019; Benedito 2020).
A análise do conteúdo geoquímico concentra-se na construção de diagramas que são capazes
de enxergar tendências que permitem classificar, discriminar e inferir informações petrogenéticas.
Nesta seção serão analisados separadamente: (i) o conteúdo de elementos maiores e traço através de
diagramas de variação binários e ternários, principalmente; (ii) o comportamento dos elementos
Terras-Raras em diagramas normalizados ao condrito, segundo os valores propostos por Taylor &
McLennan (1985) e (iii) o comportamento de elementos incompatíveis em diagramas multielementares normalizados ao Manto Primitivo - valores propostos por McDonough et al. (1992) e
ordenados conforme Martin et al. (2005), incluindo ainda o elemento P entre o Nd e o Zr.

4.1. LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS
A localização cartográfica permite situar as amostras estudadas em relação a geometria dos
corpos ígneos mapeados (Fig. 4.1) (Seixas et al. 2012; 2013; Santos & Baltazar 2013; Silva &
Baltazar 2013; Teixeira et al. 2015; Alkmim & Teixeira 2017; Moreira et al. 2018; Benedito 2020;
Lopes 2020; Vieira et al. 2020;).
A localização cartográfica ainda permite dividir as amostras de acordo com os diferentes
corpos ígneos, desta maneira: 1 amostra Suíte Lagoa Dourada (RS-218A); 1 amostra Suíte Resende
Costa (RS-129); 9 amostras Suíte Alto Maranhão (RS-256, LS-007, LS-019, LS-196, LS-286, LS-310,
LS-360, LS-521, LS-550); 5 amostras Granitoide Cupim (LS-006, LS-106B, LS-330, LS-333 e
LS-453).

Lacerda, S. G. 2020. Geoquímica de granitoides da porção setentrional do Cinturão Mineiro…

B

40 W

Complexo BH
Belo Horizonte

B

plex

que

Domo
Sta. Rita

Granitoides
Paleoproterozoicos
Unidades meta-vulcanossedimentares
Granitoides
paleoproterozoicos
eq
ncia me
a- lcano edimen a e

io
ine

oM
SJ

100 Km
om

ima da

Com

N

Cin

?

E en

ei a
ira

C

o Minei o

Embasamento
Arqueano

O geno Neop o e o oico

B ba a

Complexo
Ba o

OP

Grupos Nova Lima e
Maq in

Cin

20 S

on

Complexo
Bonfim

Supergrupo Rio das Velhas

Cin

KA

G po Saba , I abi a
e Piracicaba

om

e ne
op o
eo o
ico

RP

50 Km

Supergrupo Minas

o oM
Ma
ann
ti iq

ento

C

C on
S o F anci co

CO

Sta.

Grupo Itacolomi

ob

SF

N

Complexo

Complexo
Di in poli

Q ad il e o Fe fe o

Emb
asam

WA
AM

C

a/

ic

zo
ro
te
ro a
op zoic
e
n ro
ra e
tu an
er f

CinC

Am ica do S l

o Jo Juiz d
i deeFora
Fo a

44 W
f ica

plex

A

n

Ci

LA

ea do

Paleocon inen e S o F anci co

C

560000

580000

600000

620000

Foliação

Seq

ncia Me op o e o oica

Granitoides Paleoproterozoicos

CIT

Eixo de dobra

LS-550

Lineação mineral

LS-019

7720000

N

SAM

Zona de cisalhamento

Crosta Paleoproterozoica Indiferenciada

LCZC
I CI

RS-256

Unidade
meta-vulcanossedimentar
Seq ncia
me a- lcano edimen a

PMD

TSB

Supergrupo Minas

GLA

SAM

Crosta Paleoproterozoica / Arqueana

RDM

B B
LJZCJ

LS-360
LS-196

LS-521

LS-006

TCG

TSC

GC
LS-106B

CRS
RS-129

LS-007

TMS

LS-286

10 Km

LS-310

7700000

Crosta Arqueana

640000

SAM
GCL

L
ZLC
L

RS-218A

SLD

SRC

LS-330
LS-453

GC

LS-333

7680000

RDM
BRT

ZCL

GFE

CRS

Figura 4.1: Contexto geológico do Cráton São Francisco (CSF) e sua porção meridional. (A) Crátons
e cinturões neoproterozoicos da América do Sul e África no Gondwana Ocidental, com detalhe para o
CSF. CSF e suas margens neoproterozoicas. O Quadrilátero Ferrífero (QF) e o Cinturão Mineiro
(CM) encontram-se na porção sul do Cráton, onde a crosta Arqueana é exposta (Modificado de
Alkmim & Martins-Neto 2012). Crátons: AM: Amazonas; RP: Rio da la Plata; SF: São Francisco;
WA: Oeste-africano; CO: Congo; KA: Kalahari. (B) Porção sul do CSF e os possíveis limites com os
principais cinturões da orogenia Minas e cinturões neoproterozoicos posteriores (Modificado de
Alkmim & Martins-Neto 2012; Teixeira et al. 2015). Municípios: BH: Belo Horizonte; OP: Ouro
Preto; SJ: São João Del Rey; LA: Lavras. (C) Geologia simplificada da porção setentrional do CM
indicando as principais litologias e limites, e a localização das amostras deste trabalho. Zonas de
Cisalhamento: ZCJB: Jaceaba-Bom Sucesso; ZCCI: Congonhas-Itaverava; ZCL: Lenheiro;
Granitoides Paleoproterozoicos: BRT: Batólito Ritápolis; SRC: Suíte Resende Costa; GFE: Granitoide
Fé; SLD: Suíte Lagoa Dourada; TSC: Tonalito Serra do Camapuã; TMS: Tonalitos Miscelâneos; GLA:
Gnaisse Conselheiro Lafaiete; SAM: Suíte Alto Maranhão; TCG: Tonalito Casa Grande; PMD: Plúton
Mato Dentro; TSB: Tonalito São Brás do Suaçuí; GC: Granitoide Cupim; GCL: Gnaisse CaatingaLamin; CRS: Complexo Ressaquinha; Unidades meta-vulcanossedimentares: RDM: Rio das Mortes
CIT: Congonhas-Itaverava. Modificado de Seixas et al. 2012; 2013; Santos & Baltazar 2013; Silva &
Baltazar 2013; Ávila et al. 2014; Moreira et al. 2018.
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A amostra RS-218A encontra-se inserida na geometria do corpo ígneo definido como Suíte
Lagoa Dourada (Seixas et al. 2012). Sua localização geográfica é aproximadamente a mesma da
amostra LD3 (Seixas et al. 2012; Lopes 2020). Apesar de encontrarem-se bastante próximas, as
amostras apresentam importantes diferenças geoquímicas (e.g. SiO2, Fe2O3, MgO, CaO, ∑ETR).
A amostra RS-129 encontra-se inserida na Suíte Resende Costa (Santos & Baltazar 2013),
mais a norte das amostras FG-11 e FG-14 (Teixeira et al. 2015) e mais a oeste das amostras 16-RC-1A
e 16-RC-3A (Moreira et al. 2018). O conteúdo geoquímico da amostra RS-129, de forma grosseira,
assemelha-se com as amostras mais primitivas do trabalho de Teixeira et al. (2015) (e.g. SiO2, Al2O3,
CaO, Na2O, K2O, ∑ETR).
As amostras RS-256, LS-007, LS-019, LS-196, LS-286, LS-310, LS-360, LS-521 e LS-550
estão inseridas na Suíte Alto Maranhão (Santos & Baltazar 2013; Seixas et al. 2013). As amostras
LS-286 e LS-310 estão localizadas em um dos plútons interiores da SAM (Fig. 4.1), geograficamente
próximas à amostra T12 (Seixas et al. 2013). Seixas et al. (2013) subdividiram o corpo principal da
SAM em 4 (quatro) diferentes porções. A localização das amostras estudadas conforme estas porções,
e relativamente às amostras de Seixas et al. (2013), se dá da seguinte maneira: (i) porção leste ou
sudeste - LS-007 (próximo à T5), LS-196 (próximo à T4), LS-360 (próximo à T3), LS-521 (à leste de
T3); (ii) porção norte - LS-019 (próximo à T15); (iii) porção noroeste - LS-550 (próximo à T1); (iv)
porção oeste - RS-256 (próximo à E8).
As amostras LS-006, LS-106B, LS-330, LS-333 e LS-453 estão inseridas no corpo ígneo
definido como Granitoide Cupim (Santos & Baltazar 2013). A cartografia deste corpo foi definida,
conforme parâmetros geofísicos, em duas diferentes porções (Mendonça et al. 2019): (i) porção norte
(onde estão localizadas as amostras LS-006 e LS-106B), e porção sul (LS-330, LS-333, LS-453). A
porção sul encontra-se parcialmente recoberta por unidades mesoproterozoicas, e próxima a Zona de
Cisalhamento Lenheiro (Fig. 4.1). A fim de se evidenciar as características petrográficas e
mineralógicas das amostras do GC, encontram-se no Anexo fotografias de feições de campo e de
lâminas delgadas (LS-330 e LS-453), estas últimas gentilmente concedidas por Wilker Soares-Silva.

4.2. LITOGEOQUÍMICA
A análise do conteúdo geoquímico das amostras estudadas será apresentado nas sub-seções
seguintes quanto: (i) aos elementos maiores e traço - diagramas de variação binários e ternários; (ii)
aos ETR - diagrama normalizado ao condrito e (iii) aos elementos incompatíveis - diagrama
normalizado ao Manto Primitivo. Nestes diagramas, ainda estarão ilustrados os campos com
caraterísticas geoquímicas de tipos de rochas específicos (e.g. TTG, Sanukitoides), mas também dos
corpos ígneos estudados, conforme os seguintes autores: SLD - Seixas et al. (2012); SRC - Teixeira et
al. (2015) e Moreira et al. (2018); SAM - Seixas et al. (2013).
A Tabela 4.1 apresenta o conteúdo químico de elementos maiores e traço das amostras
estudadas, além de razões e somatórios de concentrações de elementos específicos que foram
utilizados para confecção de diagramas (e.g. A/CNK, Sr/Ba, Sr/Y, MgO#*100, ∑ETR, K2O/Na2O).
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Tabela 4.1: Conteúdo de elementos maiores e traço para as amostras estudadas (SLD, SRC, SAM e
GC). Óxidos em (wt.%) e elementos traço em (ppm). S = Suíte.
Corpos
ígneos

S. Lagoa
Dourada

S. Resende
Costa

Amostra

RS-218A

RS-129

S. Alto Maranhão
LS-360

LS-286

LS-196

LS-007

LS-310

Granitoide Cupim
LS-521

LS-550

LS-019

RS-256

LS-106B

LS-330

LS-453

LS-006

LS-333

UTM N

598888

570265

646097

615456

643243

637987

612776

652187

606591

620902

600195

621989

621553

618079

624493

616824

UTM E

7692320

7690558

7709403

7710376

7709168

7715045

7708711

7709183

7728409

7726897

7719523

7697185

7692553

7688670

7699588

7687127

Or-Ab-An

Trondhj.

Trondhj.

Tonalito

Tonalito

Tonalito

Tonalito

Tonalito

Tonalito

Tonalito

Tonalito

MME

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

SiO2

71,80

67,90

58,10

59,80

61,80

62,10

62,20

64,00

64,10

64,90

51,90

74,00

74,60

74,70

74,80

75,90

TiO2

0,21

0,26

0,78

0,69

0,71

0,65

0,80

0,62

0,59

0,59

1,03

0,02

0,03

0,07

0,09

0,06

Al2O3

15,70

16,80

15,80

15,70

14,60

14,30

15,40

15,60

15,60

14,80

13,00

14,40

13,70

13,40

13,30

13,70

Fe2O3

2,07

2,92

6,61

6,58

6,09

5,81

6,38

6,04

4,94

5,14

9,10

0,82

1,18

1,44

1,50

1,24

MnO

0,02

0,06

0,11

0,10

0,10

0,09

0,09

0,11

0,09

0,09

0,14

0,14

0,02

0,02

0,03

0,02

MgO

0,53

0,76

4,54

4,02

3,89

3,93

2,87

2,07

2,29

3,12

9,05

0,10

0,10

0,10

0,14

0,10

CaO

2,73

3,41

5,70

5,24

4,60

4,55

4,20

5,26

3,73

3,88

8,21

0,40

0,58

0,53

0,92

0,90

Na2O

5,24

4,78

4,67

4,58

3,94

4,03

4,64

3,74

5,01

4,56

3,09

3,15

4,23

3,39

3,62

3,95

K2O

0,80

1,69

1,85

1,90

3,22

3,04

2,45

1,64

2,23

2,29

1,76

6,30

4,81

5,65

5,17

4,48

P2O5

0,04

0,10

0,35

0,28

0,30

0,32

0,26

0,17

0,22

0,24

0,88

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Total

99,14

98,68

98,51

98,89

99,25

98,82

99,29

99,25

98,80

99,61

98,16

99,35

99,27

99,32

99,59

100,37

Rb

18,4

76,1

55,5

38,6

94,7

87,0

66,3

48,3

59,4

64,6

58,9

265

309

245

267

257

Ba

286

1108

1297

822

1450

1598

870

983

1210

1050

1583

254

159

279

497

269

Sr

335

1016

1079

740

846

1000

526

649

1016

911

1152

84,2

50,3

70,1

138,0

65,9

Th

1,80

10,7

6,20

5,90

17,20

23,00

5,90

7,50

8,80

13,60

2,90

9,60

13,1

30,0

25,4

15,9

U

0,36

11,0

0,64

3,07

2,37

4,46

1,82

0,99

2,62

4,02

0,98

13,2

52,2

13,2

34,7

50,7

Ta

0,19

2,19

0,64

0,48

0,45

0,36

0,45

1,20

0,34

0,45

0,13

10,1

0,83

1,07

0,78

0,45

Nb

3,52

11,3

5,43

4,88

7,27

5,74

8,03

8,53

5,14

5,26

4,62

48,3

17,6

13,0

9,21

7,67

Zr

58

105

191

112

215

239

149

151

128

156

155

29,0

50,7

79,9

92,2

50,6

Hf

2,85

2,63

4,40

2,51

5,80

5,80

4,45

3,94

4,66

4,54

4,03

1,60

2,47

3,47

3,91

2,78

Y

1,84

13,1

16,5

12,1

16,2

16,2

17,7

20,4

11,9

12,5

22,0

12,2

39,2

26,4

28,8

93,1

Ni

4,90

1,20

44,8

50,1

40,4

48,7

28,7

5,2

31,1

42,3

166

<0.5

1,50

<0.5

<0.5

1,00

La

6,00

18,5

50,0

18,8

58,5

66,7

35,2

52,5

40,2

44,4

69,3

1,30

19,2

17,2

21,3

77,6

Ce

22,3

57,9

87,4

38,3

99,2

116,1

72,1

79,7

73,5

78,3

151

9,40

32,5

47,9

37,4

46,2

Pr

1,74

3,70

12,8

2,99

9,95

11,9

13,8

8,91

7,33

7,19

21,84

-

5,01

1,88

2,17

19,40

Nd

6,10

10,5

52,5

17,3

40,3

46,4

52,5

38,9

33,0

32,0

87,2

1,10

18,4

10,3

9,90

66,8

Sm

1,00

2,40

9,30

4,10

7,20

7,50

7,00

7,00

6,10

6,00

15,6

1,20

6,00

3,90

3,70

17,7

Eu

0,36

0,66

2,24

0,98

1,46

1,57

1,53

1,55

1,41

1,28

2,93

0,07

0,08

0,14

0,18

0,79

Gd

0,73

2,14

7,07

3,64

5,54

6,34

6,04

6,29

5,05

4,86

11,2

1,17

7,17

4,01

4,19

18,4

Tb

0,07

0,51

0,98

0,42

0,73

0,80

0,77

0,77

0,62

0,56

1,65

0,35

1,28

0,81

0,83

3,10

Dy

0,51

1,84

3,84

2,17

3,40

3,56

4,57

4,23

3,05

2,85

5,81

2,11

8,96

4,42

4,75

18,8

Ho

0,06

0,51

0,94

0,52

0,68

0,66

0,79

0,79

0,57

0,63

1,22

0,52

1,39

0,95

1,10

3,20

Er

0,24

1,30

1,99

1,24

1,43

1,54

1,89

2,07

1,36

1,18

2,34

1,70

3,79

2,47

2,72

8,62

Tm

0,05

0,34

0,30

0,16

0,23

0,20

0,27

0,34

0,19

0,17

0,33

0,34

0,48

0,40

0,44

0,95

Yb

0,20

1,60

1,80

1,30

1,30

1,30

1,60

1,90

1,20

1,20

1,80

2,40

3,70

2,20

2,40

6,20

Lu

0,12

0,33

0,31

0,12

0,16

0,12

0,23

0,25

0,16

0,15

0,31

0,36

0,59

0,27

0,26

0,87

∑ ETR

39,48

102,23

231,48

92,04

230,08

264,68

198,28

205,20

173,74

180,77

372,22

22,02

108,55

96,85

91,34

288,60
1,06

ACNK

1,09

1,06

0,79

0,82

0,80

0,79

0,86

0,89

0,89

0,87

0,59

1,13

1,04

1,06

1,01

K2O/Na2O

0,15

0,35

0,40

0,41

0,82

0,75

0,53

0,44

0,45

0,50

0,57

2,00

1,14

1,67

1,43

1,13

FeOt/MgO

3,52

3,46

1,31

1,47

1,41

1,33

2,00

2,63

1,94

1,48

0,90

7,38

10,62

12,96

9,64

11,16

Mg#*100

33,7

34,0

57,6

54,8

55,9

57,3

47,1

40,4

47,9

54,6

66,3

19,5

14,4

12,1

15,6

13,8

(La/Yb)N

20,3

7,81

18,8

9,77

30,4

34,7

14,9

18,7

22,6

25,0

26,0

0,37

3,51

5,28

6,00

8,46

Eu/Eu*

1,29

0,89

0,84

0,78

0,71

0,70

0,72

0,71

0,78

0,72

0,68

0,18

0,04

0,11

0,14

0,13

Sr/Ba

1,17

0,92

0,83

0,90

0,58

0,63

0,60

0,66

0,84

0,87

0,73

0,33

0,32

0,25

0,28

0,24

Sr/Y

182

77,3

65,4

61,4

52,1

61,6

29,8

31,8

85,5

72,8

52,4

6,90

1,28

2,65

4,80

0,71
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4.2.1. Elementos maiores e traço
A amostra RS-218A (SLD), pertence a série cálcio-alcalina (Fig. 4.4a), é ácida (71,8wt.%
SiO2) (Fig. 4.2, 4.3), tem afinidade magnesiana (Fig.4.5a), cálcica (Fig. 4.5b) e peraluminosa (Fig.
4.4c). Possui ainda baixa concentração de K2O, baixa razão K2O/Na2O (Fig. 4.5c) e baixo valor de
MgO# (Fig. 4.4d). Possui alto conteúdo de Al2O3, CaO e alta razão Sr/Y (~182). A amostra é
classificada como trondhjemito de acordo com a classificação normativa An-Or-Ab (O’Connor 1965)
(Fig. 4.4b). O conteúdo em LILE é baixo e excepcionalmente baixo em Rb (Fig. 4.6a-c). Possui ainda
razão Sr/Ba > 1,5 (Fig. 4.6-d). As concentrações em U, Th, Zr, Y e Ni são baixas (Fig. 4.3).
A amostra RS-129 (SRC), pertence a série cálcio-alcalina (Fig. 4.4a), é ácida (67,9wt.%
SiO2) (Fig. 4.2, 4.3), tem afinidade magnesiana (Fig. 4.5a), cálcica (Fig. 4.5b) e peraluminosa (Fig.
4.4c). Possui concentração média de K2O, baixa razão K2O/Na2O (Fig. 4.5c) e baixo valor de MgO#
(Fig. 4.4d). Possui alto conteúdo de Al2O3, CaO e Y, com razão Sr/Y (~77). A amostra é classificada
entre os campos de tonalito e trondhjemito de acordo com a classificação normativa An-Or-Ab
(O’Connor 1965) (Fig. 4.4b). O baixo conteúdo de minerais máficos (M<10%) a classifica como
trondhjemito (Soares-Silva et al. 2019). O conteúdo em LILE é alto (Sr+Ba>2.000 ppm) e possui
razão Sr/Ba < 1 (Fig. 4.6c-d). As concentrações em U, Th, Zr e Ni são baixas (Fig. 4.3).
Importantes diferenças geoquímicas (SiO2, CaO, MgO#) permitem subdividir as amostras
pertencentes à SAM, entre: (i) rocha hospedeira (58,1-64,9wt.% SiO2) e (ii) MME (Enclave Máfico
Micro-granular) (51,9wt.% SiO2) (Fig. 4.2, 4.3). As amostras de rocha hospedeira são classificadas
predominantemente como tonalitos de acordo com a classificação normativa An-Or-Ab (O’Connor
1965) (Fig. 4.4b). As amostras mais enriquecidas em K2O (LS-196 e LS-007) são classificadas como
granodiorito. No entanto, como esta classificação considera apenas fases anidras (excluindo Hbl e Bt),
visto a pequena quantidade de K-feldspatos destas amostras, são classificadas como tonalitos (SoaresSilva et al. 2019). Ambos pertencem a série cálcio-alcalina (Fig. 4.5a), têm afinidade magnesiana (Fig.
4.5a), predominantemente cálcio-alcalina (Fig. 4.5b) e metaluminosa (Fig. 4.4c). Possuem conteúdo
médio de K2O, baixa razão K2O/Na2O (Fig. 4.5c) e altos valores de MgO# (Fig. 4.4d). Os tonalitos
apresentam baixo conteúdo de TiO2, enquanto o MME apresenta maior conteúdo (Fig. 4.5d). Ambos
possuem altas concentrações em elementos compatíveis (Ni) e LILE (Fig. 4.3). O conteúdo de Sr+Ba é
alto e possuem razão Sr/Ba < 1 (Fig. 4.6c-d). Os diagramas de variação evidenciam coerentes trends
negativos dos óxidos MgO, CaO, Fe2O3, TiO2 e P2O5 e o conteúdo em SiO2 (Fig. 4.2).
As amostras do GC também pertencem a série cálcio-alcalina (Fig. 4.4a), são granitos a duas
micas, altamente ácidos (74-75,9wt.% SiO2) (Fig. 4.2, 4.3), de afinidade ferroana (Fig. 4.5a),
predominantemente álcali-cálcica (Fig. 4.5b) e peraluminosa a fortemente peraluminosa (Fig. 4.4c).
Possuem alta concentração em álcalis (~ 9wt.%) e alta razão K2O/Na2O (Fig. 4.5c) e os mais baixos
valores de MgO# (Fig. 4.4d). Possuem ainda baixo teor de CaO, alto conteúdo de Y e U (ppm), e
baixa razão Sr/Y. O conteúdo de LILE é baixo (Ba+Sr) (Fig. 4.6a), e razão Sr/Ba < 0,5 (Fig. 4.6c-d).
As amostras exibem trends negativos dos óxidos Al2O3, K2O e P2O5 em relação à SiO2 (Fig. 4.2).
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Figura 4.2: Diagramas de variação do tipo Harker para os principais óxidos (wt.%) das amostras
estudadas. Coluna à esquerda: SLD (círculo vermelho) e SRC (círculo verde); Coluna central: SAM
(círculos azuis, azul escuro MME); Coluna à direita: GC (círculos rosas). As setas sugerem trends de
variação. Linhas pontilhadas na SAM indicam o intervalo de gap de sílica entre MME e tonalitos.
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4.2.2. Elementos Terras-Raras (ETR)
A amostra RS-218A (SLD) possui baixa concentração em ETR (∑ETR~40ppm) e
extremamente baixa em ETRP (Tabela 4.1). O conteúdo de alguns ETRP são pouco precisos,
evidenciando um comportamento difuso em diagramas de valores normalizados. Para tanto, os valores
normalizados de Tb, Ho e Tm foram obtidos a partir da interpolação dos valores normalizados de seus
respectivos vizinhos. A partir destas considerações, a amostra apresenta padrão enriquecido em ETRL
em relação aos ETRP (LaN/YbN~20) e anomalia positiva em Eu (Eu/Eu*=1,29) (Fig.4.7a). A aparente
anomalia positiva em Ce foi interpretada como uma sub-estimativa do conteúdo em La, possivelmente
devido a dificuldade na análise em ICP-MS. A amostra apresenta-se mais empobrecida em ETR
comparado com as amostras estudadas por Seixas et al. (2012). Apesar da similaridade geográfica da
amostra RS-218A e as amostras LD3A e LD3B (Seixas et al. 2012), a primeira apresenta-se mais
empobrecida, porém ambas compartilham de um comportamento similar (padrão enriquecido de
ETRL e anomalia positiva em Eu).
As mesmas considerações quanto aos ETRP (Tb, Ho e Tm) foram também admitidas para os
valores normalizados da amostra RS-129 (SRC) (Fig. 4.7b). A amostra possui mais alta concentração
em ETR (∑ETR~102ppm) e em ETRP comparada com a amostra RS-218A (Tabela 4.1). Apresenta
padrão levemente enriquecido em ETRL em relação ao pesados (LaN/YbN~8) e leve anomalia negativa
em Eu (Eu/Eu*=0,89). A amostra possui conteúdo de ETRL e ETRM semelhante a média das amostras
estudadas por Teixeira et al. (2015) e Moreira et al. (2018).
O alto conteúdo em ETR é característico dos tonalitos e do MME das amostras da SAM
(∑ETRTon~200ppm, com exceção da amostra LS-286; ∑ETRMME~370ppm) (Tabela 4.1). De forma
geral, a concentração de ETR dos tonalitos é maior nas amostras mais empobrecidas em sílica, com
exceção da amostra LS-286. No diagrama de ETR normalizado ao condrito (Figura 4.7c), ambos
possuem padrão enriquecido de ETRL em relação aos ETRP (LaN/YbN~20, exceto para amostra
RS-286) e leve anomalia negativa em Eu (Eu/Eu*Ton~0,8; Eu/Eu*MME~0,7). Ambos apresentam
comportamento de ETR semelhantes às amostras apresentadas no trabalho de Seixas et al. 2013 (e.g.
T2, T3, T4, T5, T9 T11 para os tonalitos e E8 para o MME), embora algumas amostras estudadas
apresentam um conteúdo um pouco maior de ETRP. A amostra LS-286 apresenta padrão mais
empobrecido em ETRL em relação as demais amostras.
As amostras do GC possuem conteúdo variável de ETR (∑ETR~22-288ppm): as amostras
com menor conteúdo de SiO2 possuem menor conteúdo de ETR (Tabela 4.1). No diagrama de ETR
normalizado ao condrito (Figura 4.7d), as amostras apresentam padrão plano a levemente enriquecido
em ETRL em relação aos pesados (LaN/YbN~5), exceto a amostra LS-106B. A forte anomalia negativa
em Eu é uma característica importante destas amostras (Eu/Eu*=0,04-0,18). O padrão plano e
anomalia em Eu, conhecido como padrão “asa-delta”, é observado em leucogranitos peraluminosos
mesozoicos da cadeia Himalaiana e do Platô Tibetano (Guo & Wilson 2012; He et al. 2020).
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Figura 4.7: Diagrama de Elementos Terra-Raras normalizados ao condrito (Taylor & McLennan,
1985) das amostras estudadas. (a) SLD. Também plotados: LD3A e LD3B; campo em vermelho da
SLD (Seixas et al. 2012). (b) SRC. Também plotados: MD-EL: média das amostras da SRC em
Teixeira et al. (2015); campo em verde SRC (Teixeira et al. 2015). (c) SAM. Também plotados: Md
T1-TT6 = média dos valores dos tonalitos T1-T6; Md T7-T15: média dos valores dos tonalitos T7T15; Md E1-E9: média dos valores dos MME; campo em azul SAM (Seixas et al. 2013). (d) GC.
Também plotados: DG-15, DG-2: leucogranitos himalaianos (Guo & Wilson, 2012); campo em rosa:
leucogranitos do platô Tibetano (amostras GYS16-22; MJ20-27) (He et al. 2020).
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4.2.3. Diagramas multi-elementares normalizados ao Manto Primitivo
A amostra RS-218A (SLD) apresenta padrão enriquecido em LILE em relação aos HFSE,
anomalias negativas de Nb, P e Ti em relação os elementos vizinhos e baixos valores de YN, no
diagrama normalizado ao PM (Fig. 4.8a). O aparente pico positivo em Sr observado se dá devido ao
baixo conteúdo de ETRL. Apesar do baixo conteúdo de ETRP, a amostra apresenta uma leve anomalia
negativa de Y, em relação aos elementos vizinhos, o que chama atenção para o baixíssimo conteúdo de
Y (< 2ppm). O conteúdo normalizado de Ba é um pouco maior que de Rb. Em relação as amostras
trabalhadas por Seixas et al. (2012), a amostra apresenta comportamento semelhante, embora mais
empobrecida em HFSE.
A amostra RS-129 (SRC) também apresenta padrão enriquecido em LILE em relação aos
HFSE e anomalias negativas de Nb, P e Ti, porém possui mais altos valores de YN, no diagrama
normalizado ao PM (Fig. 4.8b). A amostra ainda apresenta um leve pico positivo de Sr. Possui maior
conteúdo de elementos incompatíveis, sobretudo de HFSE menos incompatíveis (Y, Yb, Er)
comparado com as amostras apresentadas nos trabalhos de Teixeira et al. (2015) e Moreira et al.
(2018). O pico positivo e pouco pronunciado de Sr na amostra, difere do comportamento observado
nas amostras estudadas por Teixeira et al. (2015) e Moreira et al. (2018), possivelmente devido ao
enriquecimento em Ce.
As amostras pertencentes à SAM apresentam padrão fortemente enriquecido em LILE em
relação aos HFSE e anomalias negativas de Nb, P e Ti, no diagrama normalizado ao PM, exceto a
amostra LS-286 que não apresenta anomalia negativa em P (Fig. 4.8c). Todas as amostras possuem
predominantemente maior valor normalizado de Ba comparado com Rb e K. O MME apresenta maior
conteúdo de elementos incompatíveis comparado com as demais amostras de tonalitos, maior
conteúdo normalizado de P, e anomalias negativas de Sr e Zr. Os tonalitos apresentam um interessante
comportamento de Sr em relação aos elementos vizinhos: mostra leves anomalias negativas em
amostras menos enriquecidas em sílica e anomalias positivas em amostras mais enriquecidas em sílica.
Os tonalitos ainda apresentam o comportamento do Eu semelhante ao comportamento do Sr. As
amostras estudadas apresentam comportamento semelhante àquelas apresentadas por Seixas et al.
(2013).
As amostras do GC apresentam padrão levemente enriquecido em LILE em relação aos
HFSE e anomalias negativas em Nb, Sr, P e Ti, no diagrama normalizado ao PM (Fig. 4.8d). Todas as
amostras apresentam maiores valores normalizados de Rb e K em relação ao Ba. A amostra LS-333
possui maior conteúdo de elementos incompatíveis, enquanto a amostra LS-106B possui o menor
conteúdo entre as amostras. A amostra LS-106B ainda não apresenta anomalia negativa em Nb,
diferentemente das demais amostras, devido ao seu baixo conteúdo de ETRL na mesma amostra. As
amostras ainda possuem alto conteúdo em U e Th (não visto na Fig.4.8d). De forma geral, as amostras
possuem comportamento de elementos incompatíveis semelhante aos leucogranitos peraluminosos das
cordilheiras himalaianas e do platô tibetano (Guo & Wilson 2012; Zeng & Gao 2017; He et al. 2020).
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Figura 4.8: Diagramas multi-elementares normalizados ao manto primitivo (McDonough et al. (1992)
das amostras estudadas. (a) SLD. Também plotados: LD3A e LD3B; campo em vermelho da SLD
(Seixas et al. 2012). (b) SRC. Também plotados: 16-RC-1A e 16-RC-3A (Moreira et al. 2018); MDEL = média das amostras da SRC em Teixeira et al. (2015); campo em verde SRC (Teixeira et al.
2015). (c) SAM e MME. Também plotados: Md T1-TT6 = média dos valores dos tonalitos T1-T6; Md
T7-T15 = média dos valores dos tonalitos T7-T15; campo em azul SAM (Seixas et al. 2013). (d) GC.
Também plotados: DG-15, DG-2 = leucogranitos himalaianos (Guo & Wilson 2012); campo em rosa =
leucogranitos do platô Tibetano (definido pelas amostras GYS16-22; MJ20-27) (He et al. 2020).
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CAPÍTULO 5
5.

DISCUSSÕES

Neste capítulo serão abordadas discussões a respeito dos resultados obtidos, a fim de se
investigar as características dos magmas que formaram os diferentes corpos ígneos, ou seja, sua
natureza, possíveis fontes geradoras e prováveis processos atuantes durante a evolução magmática. Por
fim, são elucidadas implicações tectônicas decorrentes das informações obtidas neste trabalho, mas
também correlacionando com propostas de autores prévios, que utilizam datação geocronologia (UPb) e análises de sistemas isotópicos (Sm-Nd, Lu-Hf).
As análises sobre magmas parentais serão abordadas somente para as amostras pertencentes
à SAM e ao GC, uma vez que se dispõem de uma maior quantidade de amostras para o mesmo corpo
ígneo. A respeito dos possíveis processos magmáticos, as propostas são devidamente respaldadas pela
caracterização mineralógica e micro-estrutural do estudo conduzido por Soares-Silva et al. (2019)
(RS-129, RS-256, LS-196, LS-310, LS-550, LS-006, LS-330, LS-453). Feições micro-mineralógicas e
micro-estruturais das amostras LS-330 e LS-453 encontram-se no Anexo.

5.1. FONTE
O diagrama proposto por Laurent et al. (2014) (Fig. 4.6b) classifica as amostras estudadas
em três diferentes grupos: TTGs (amostras RS218-A e RS-129), sanukitoides (amostras pertencentes à
SAM) e biotita-granitos e granitos à duas micas (amostras do Granitoide Cupim). Para estes três
grupos, são sugeridos diferentes tipos de fonte, bem como de processos magmáticos atuantes. Estas
propostas vêm sendo estudadas a partir de experimentos laboratoriais, podendo-se controlar condições
de temperatura e pressão, além de modelizações matemáticas (vide Laurent et al. 2014).
As modelagens aqui apresentadas são feitas a partir do comportamento de ETR em processo
de fusão parcial através do mecanismo de batch melting (Fig. 3.8a-b), a partir de equações descritas
por Rollinson (1993) (vide seção 3.5.1). Os coeficientes de partição (KD) de cada ETR diante dos
minerais modelados no resíduo (Olv, Opx, Cpx, Grd, Anf, Plg e Mgt) são definidos para líquidos
basálticos (Fig. 3.7) e valores listados em Rollinson (1993). Os valores dos ETR são normalizados ao
condrito segundo Taylor & McLennan (1985). As fontes são hipotéticas (e.g. F-MORB, PM), mas
também são utilizados dados de possíveis fontes reais ou com pequenas modificações (e.g. TTG).
Além disso, alguns diagramas bidimensionais podem também sugerir possíveis informações
petrogenéticas. É o caso dos diagramas (Gd/Er)N versus MgO, proposto por Halla et al. (2009), que
diferenciam TTGs e sanukitoides; da relação entre a peraluminosidade (A/CNK) e maficidade (FM)
proposta por Clemens et al. 2011 - para TTGs; e dos diagramas propostos por Sylvester (1998) para
classificação e discriminação do tipo de fonte para granitos fortemente peraluminosos (SPG).
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A Fig. 5.1a ilustra a relação entre a peraluminosidade (A/CNK) e a maficidade (FM) das
amostras estudadas. É possível perceber que as amostras RS-218A e RS-129 (SLD e SRC,
respectivamente) são levemente peraluminosas e possuem baixa maficidade, enquanto as amostras do
GC possuem os mais baixos e quase que invariáveis índices de maficidade (FM < 0,02), sugerindo um
trend verticalizado devido a variação de peraluminosidade, assim como leucogranitos ou granitos
peraluminosos (Villaseca et al. 1998). As amostras pertencentes à SAM possuem alto índice de
maficidade e baixo índice de peraluminosidade (A/CNK < 0,9), formando um trend de variação
negativa entre estes parâmetros. Um trend semelhante é observado para granitos tipo “I" (ou lowperaluminous) (Villaseca et al. 1998) e que pode ser interpretado como a entrada de clinopiroxênio no
fundido (Clemens et al. 2011). No entanto, presença de clinopiroxênio foi observada somente como
xenocristais em tonalitos da SAM, segundo Seixas et al. 2013. O baixíssimo índice de
peraluminosidade sugere ainda características de fonte de origem ígnea para as amostras da SAM.
A amostra RS-218A, possui características químicas afins de rochas TTG de alto Al2O3 e
baixo conteúdo de ETRP, típicas do Arqueano (Halla et al. 2009; Moyen & Martin 2012) (Fig. 5.1b). A
origem destas rochas pode ser atribuída ao mecanismo de fusão parcial de basaltos hidratados e
metamorfizados em regime de alta pressão (>12 Kbar), no campo de estabilidade de eclogitos ou
granada-anfibolitos no resíduo (referências em Moyen & Martin, 2012). No entanto, Martin et al.
(2014) indicam a necessidade de uma fonte enriquecida em LILE e ERTL, como basaltos de platô
oceânico (OIB), para geração de magmas TTG, em sistema de subducção. As anomalias negativas de
Nb e Ti também evidenciam a química comum de arcos vulcânicos (e.g. Niu et al. 2013).
Desta forma, a modelização da fonte da amostra RS-218A, a partir do seu conteúdo de ETR,
foi realizada a partir da fusão parcial de uma fonte tholeiítica hipotética com padrão-plano (flat) de 5
vezes a composição do condrito (Taylor & McLennan 1985). Para um grau de fusão parcial de 15%,
deixando-se no resíduo um granada-anfibolito (10% Cpx, 60% Anf e 30% Grd), o fundido apresenta
comportamento muito semelhante ao da amostra (Fig. 5.1c). De fato, a ausência de anomalias
negativas de Eu e Sr (Fig. 4.8a), associada com o baixo conteúdo de ETRP, pode ser interpretada como
reflexo da presença de granada e anfibólio, assim como a ausência de plagioclásio, como minerais
residuais. As modelizações realizadas por Seixas et al. (2012) utilizam também uma fonte flat, porém
com conteúdo de ETR de 10 vezes o condrito (mais realístico). Esta fonte, a partir de graus de fusão
parcial entre 10-30%, produzem fundidos com características TTG, deixando como resíduo
clinopiroxênio, hornblenda e granada (assim como modelado neste trabalho).
A amostra RS-129, possui características químicas afins de TTG (s.l.) com médio conteúdo
de ETRP (Halla et al. 2009; Moyen & Martin 2012) (Fig. 5.1b). Tem padrão de ETR levemente
fracionado, anomalia negativa em Eu e conteúdo médio de ETRP. A origem deste tipo está relacionada
a fusão parcial de basaltos hidratados e metamorfizados em regime de mais baixa pressão (<12Kbar),
no campo de estabilidade do anfibólio e plagioclásio, excluindo fases como a granada e o rutilo do
resíduo. Este cenário é relacionado com fusão de porções inferiores de platôs oceânicos ou de porções
menos diferenciadas de arcos de ilha (Moyen & Martin 2012).
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Figura 5.1: Diagramas petrogenéticos para as amostras estudadas. (a) (A/CNK) versus (FM), segundo
Clemens et al. (2011). A/CNK: Molar [Al/((2Ca+Na+K)]; FM: Molar [Fe + Mg]. Referências dos
campos: f-P (felsic-peraluminous) ou leucogranitos, h-P (high-peraluminous) ou granitos tipo “S” e l-P
(low-peraluminous) ou granitos tipo “I" em Moyen & Martin (2012). Setas indicam a entrada do
mineral peritético (granada ou clinopiroxênio) de acordo com Clemens et al. (2011). Legenda idem da
Fig. 4.4. (b) (Gd/Er)N versus MgO wt.%, campos de classificação segundo Halla et al. (2009).
Modelização de fonte a partir ETR normalizados ao condrito para (c) amostra RS-218A e (d) amostra
RS-129. Os diferentes tipos de linha definem diferentes graus de fusão parcial (F).
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Na modelização do fundido que gerou provavelmente a amostra RS-129, utilizou-se uma
fonte hipotética de padrão-plano, enriquecida em 10 vezes o condrito (Taylor & McLennan 1985).
Esta fonte tholeiítica, com pelo menos 10% de fusão parcial, produz um fundido com características
similares a amostra, deixando como fases residuais 85% de anfibólio e 15% de plagioclásio.
O alto conteúdo de ETRL da amostra, mas principalmente de La e Ce, podem ser
sugestivamente reflexo da ocorrência de epidoto s.s. e allanita, como diagnosticado por Soares-Silva et
al. (2019) ou de uma fonte enriquecida em ETRL. Teixeira et al. (2015), apesar de não realizarem o
mesmo tipo de modelização, sugerem uma fonte enriquecida em ETRL ou a partir da reciclagem de
crosta / manto (e.g. fusão de sedimentos).
As modelizações realizadas para as amostras da SAM foram divididas entre as amostras de
tonalitos e do MME (RS-256). Para os tonalitos, foi utilizada uma concentração média dos ETR das
amostras para a modelização a partir de mecanismo de fusão parcial. Os diagramas apresentados na
Seção 4.2 evidenciam que as amostras de tonalitos possuem química semelhante a sanukitoides de
baixo-Ti Arqueanos (Shirey & Hanson 1984; Stern et al. 1989; Martin et al. 2010) ou adakitos de
baixa sílica (LSA) (Martin et al. 2005).
A composição destas rochas, com alto MgO# e Ni, impossibilitam que um material basáltico,
seja pensado como uma fonte precursora. Além disso, estas rochas possuem alto conteúdo de LILE
(Ba, Sr), ETRL e HFSE (Th e U). O trend negativo destes elementos em relação à sílica (Fig. 4.3) é
interpretado como reflexo da composição enriquecida da fonte, e não-dependente do fracionamento
(Martin et al. 2010). A origem proposta, e mais aceita,

para estas rochas envolve a interação de

magmas TTG e o manto (contaminação durante a ascensão do magma ou metassomatismo e fusão do
manto peridotítico) em sistemas de subducção (Martin et al. 2005; 2010).
Deste modo, assim como sugerido por Seixas et al. (2013), para os tonalitos, utilizou-se
como fonte a composição hipotética do manto metassomatizado (50% de fundido TTG + 50% de PM Primitive Mantle). A composição do fundido TTG utilizada foi a composição média das amostras LD1
e LD2 (Seixas et al. 2012), corrigindo-se a anomalia positiva em Eu, assim como sugerido por Seixas
et al. (2013).
A composição de ETR do PM tem hipoteticamente padrão-plano de 2 vezes o condrito
(pouco diferenciado). Esta fonte, quando submetida a processos de fusão parcial (F=14%), produzem
líquidos com comportamento semelhante a média das amostras dos tonalitos, deixando no resíduo
10% de olivina e 90% de ortopiroxênio (ortopiroxenito / harzburgito) (Fig. 5.2a). Os dados aqui
apresentados corroboram as modelizações propostas por Seixas et al. (2013).
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Figura 5.2: Diagramas petrogenéticos para as amostras estudadas. Modelização de fonte a partir de
ETR normalizados ao condrito para (a) tonalitos pertencentes a SAM, (b) MME - amostra RS-256.
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argiloso, definidos por Sylvester (1998).
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A modelização realizada para a amostra RS-256 (MME) utilizou-se de uma fonte com
composição hipotética de 50% fundido TTG e 50% PM. A composição utilizada para o TTG, como
proposta por Seixas et al. (2013), foi a média das amostras mais diferenciadas da SLD (LD4 e LD5),
corrigindo-se ainda a anomalia em Eu. Esta fonte hipotética somente produziria magmas de
composição semelhante a amostra RS-256 se sujeita a baixíssimos graus de fusão parcial (F=5%) (Fig.
5.2b). O mesmo comportamento também é diagnosticado por Seixas et al. (2013) nos enclaves mais
evoluídos (i.e. com menor conteúdo de sílica e maior conteúdo de elementos compatíveis Cr, Ni, V e
incompatíveis ETR, LILE e HFSE) (e.g. E8, E9).
Na modelização proposta por Seixas et al. (2013) para os MMEs, os autores utilizam como
alvo a amostra mais primitiva (i.e. mais enriquecida em sílica) (E1), que pode ser produzida, a partir
da fusão da fonte (50%TTG + 50%PM), com grau de fusão mais realístico (F=23%), deixando um
resíduo websterítico - ortopiroxênio (90%) e clinopiroxênio (10%). Os autores ainda evidenciam que o
mecanismo para geração de MMEs mais evoluídos (E9) não pode ser a fusão parcial da mesma fonte
que gerou os enclaves mais primitivos (E1), visto os baixos graus de fusão parcial. Assim, os autores
propõem que estes enclaves, assim como a amostra RS-256, podem ser resultado do acúmulo de
minerais máficos (hornblenda e biotita) e acessórios (allanita, apatita e zircão), na ausência de
plagioclásio (note anomalia negativa em Sr, Fig. 4.8c).
As amostras do GC mostram quimicamente afinidade com leucogranitos peraluminosos ou
granitos peraluminosos, que incluem coríndon em sua norma CIPW e possuem índice de saturação em
alumina em excesso (A/CNK>1) (Shand 1927; Barbarin 1999, Frost et al. 2001) (vide Seção 4.2). Este
tipo de rocha também é comumente denominado de granito tipo “S”, em que sua origem é relacionada
a fusão parcial de rochas metassedimentares (Chappell & White 1974, 2001). A ocorrência destas
rochas ainda está tipicamente relacionada a sistemas orogênicos colisionais, em que rochas
sedimentares quartzo-feldspáticas imergem e aquecem-se a ponto de serem parcialmente fundidas
(Syvester, 1998; Patiño Douce, 1999), ou sin- a pós-colisional, onde rochas metassedimentares (bacias
de back-arc ou fore-arc) são fundidas a partir do aquecimento de magmas basálticos (Lalonde 1989).
A caracterização mineralógica apresentada por Soares-Silva et al. (2019), inclui muscovita
primária e granada em algumas das amostras estudadas, o que permite ainda classificá-las como
Muscovite-bearing Peraluminous Granitoids (MPG) (Barbarin 1999). As evidências de campo
descritas por Silva & Baltazar (2013), o baixo conteúdo de minerais máficos, a ocorrência de minerais
aluminosos (granada) e a ausência de enclaves, reforçam tal classificação.
Barbarin (1996) descreve que magmas peraluminosos podem ser gerados a partir da anatexia
de materiais de composição pelítica, ou de materiais que produzem fundidos de composição granítica
evoluída (granitic minimum melt) no sistema SiO2-NaAlSi3O8-KAlSi3O8-H2O, como rochas
sedimentares imaturas (grauvacas, arcósios) ou ortognaisses - como resultado do metamorfismo de
sieno e monzogranitos ricos em K. Portanto, a origem destas rochas não é exclusivamente controlada
pela composição da rocha fonte, mas também pelas condições de pressão, temperatura e,
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principalmente, da saturação em água durante o processo de fusão parcial. Ainda, o mesmo autor
evidencia a importância da presença de falhas e / ou zonas de cisalhamento no mecanismo de fusão de
rochas sedimentares hidratadas como fator determinante para produção de magmas peraluminosos.
Tendo como premissa a origem de granitos peraluminosos a partir da fusão parcial de rochas
metassedimentares, os diagramas ilustrados na Fig. 5.2c-d-e sugerem informações mais detalhadas
sobre este tipo de fonte. O baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos (FeO(t) + MgO + TiO2 < 2
wt.%) e alto teor de sílica das amostras (Fig. 5.2c) assemelha-se com o conteúdo de Granitoides
Fortemente Peraluminosos (SPG) Fanerozoicos de baixa razão CaO/Na2O, definido por Sylvester
(1998). O mesmo autor evidencia a relação em que SPGs com baixa razão CaO/Na2O possuem fontes
pelíticas, enquanto SPG’s com alta razão CaO/Na2O possuem fontes psamíticas.
Os diagramas ilustrados na Fig. 5.2d-e avaliam o comportamento da razão Rb/Ba em relação
as razões CaO/Na2O e Rb/Sr, respectivamente. É possível perceber trends de variação negativos e
positivos entre a razão Rb/Ba vs. CaO/Na2O e Rb/Ba vs. Rb/Sr, respectivamente. Assim, a amostra
com menor razão Rb/Ba (LS-006) possui a mais alta razão CaO/Na2O, mas também a mais baixa
razão Rb/Sr. Sylvester (1998) enfatiza que SPGs de alta razão CaO/Na2O tendem a possuir valores das
razões Rb/Ba e Rb/Sr mais baixos que SPGs de baixa razão CaO/Na2O, embora com alguma
sobreposição entre as composições destes dois tipos de SPG. Esta distinção provavelmente reflete a
alta razão Rb/Sr e Rb/Ba de fontes ricas em argila, quando comparadas com fontes pobres em argila.
Sylvester (1998) ainda evidencia que as razões Rb/Sr e Rb/Ba dos granitos peraluminosos
não são somente controladas pela composição de sua fonte, mas também pela quantidade de feldspatos
(plagioclásio e K-feldspato) como fases residuais no processo de fusão parcial. Para isso, o autor
utiliza da compatibilidade dos elementos (Rb, Ba, Sr) na estrutura dos feldspatos, em que Sr e Ba são
preferencialmente particionados em relação ao Rb. Assim, magmas derivados de fontes psamíticas
tendem a apresentar mais altas razões de Rb/Ba e Rb/Sr comparado com sua fonte, quando deixam no
resíduo quantidades consideráveis de plagioclásio. Por outro lado, magmas derivados de fontes
pelíticas tendem a possui menores razões de Rb/Ba e Rb/Sr do que suas fontes, uma vez que deixam
quantidades mínimas de plagioclásio no resido. No entanto, Harris & Inger (1992) demonstram que a
formação de K-feldspato como fase residual faz com que magmas derivados de fontes pelíticas
apresentem valores mais altos de Rb/Ba e Rb/Sr em relação a sua fonte.
Deste modo, é possível fazer as seguintes observações quanto a possível fonte que gerou o
GC: (i) trata-se de uma fonte metassedimentar com contribuição considerável de argila (altos valores
de Rb/Ba e Rb/Sr) que refletem na composição das rochas formadas com baixa razão CaO/Na2O; (ii)
os altos valores das razões Rb/Ba e Rb/Sr podem indicar a formação de K-feldspato como fase
residual durante o processo de fusão parcial; (iii) amostras mais evoluídas tendem a apresentar
menores valores da razão Rb/Ba o que pode sugerir ou que houve maior contribuição psamítica ao
longo de processo de fusão parcial ou ainda que as condições posteriormente impostas não mais
permitiram a estabilidade de K-feldspato como fase residual.
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5.2. MAGMA PARENTAL
O estudo do magma parental, ou seja, o magma de composição menos diferenciada de uma
suíte ou corpo ígneo, torna-se importante quando pretende-se analisar os possíveis processos
magmáticos que foram capazes de diferenciar esta composição primária. Além disso, pode-se admitir
que este tipo de magma tem a composição mais próxima da provável fonte, que passou por processos
de fusão parcial. A partir destas informações, este trabalho busca evidenciar as possíveis características
dos magmas parentais que geraram as amostras de tonalitos pertencentes à SAM e de leucogranitos do
Granitoide Cupim. Quando possível, foram feitas análises e comparações quanto as características dos
tonalitos da SAM, descritas por Seixas et al. (2013).
Antes mesmo de investigar as principais características do magma parental das amostras da
SAM, devem ser afirmadas as considerações feitas por Seixas et al. (2013): (i) as observações
petrográficas em campo mostram que os tonalitos e os MMEs possuem relações resultantes do
processo de mingling e não de mixing (ou mistura), ou seja, na câmara magmática em que foram
gerados os tonalitos e os MMEs, ocorrem episódicas injeções (pulsos magmáticos) de magmas
intermediários a félsicos de composição tonalítica e, separadamente, co-genéticas injeções de magmas
máficos de alto-Mg e composição diorítica. Este cenário impede a possibilidade de geração de
magmas de composição híbrida; e (ii) a geometria da SAM inclui plútons mais a oeste e sul do corpo
principal (de formato arqueado) (ver Fig. 4.1c). As amostras destes plútons, ora descritos como
tonalitos miscelâneos, possuem características geoquímicas levemente diferentes das amostras da
SAM, assim como evidenciado por Moreira et al. (2018).
Com estas premissas, a investigação parte da coerente variação composicional observada nos
diagramas do tipo Harker, aliada ainda com características mineralógicas e texturais das amostras
descritas por Soares-Silva et al. (2019), a saber: LS-196, LS-310, LS-550. As variações
composicionais negativas de elementos como MgO, CaO, Fe2O3, TiO2, P2O5 e Ni em relação à sílica
(Fig. 4.2), indicam, ao menos, a existência de diferenciação magmática ao longo de sua evolução.
Logo, assim como sugerido por Seixas et al. (2013), foi pensado que o principal processo que controla
esta diferenciação é o da cristalização fracionada (ver seção 3.5.1).
Tendo em vista esta hipótese, amostras com menor conteúdo de sílica e com maior conteúdo
dos óxido acima citados, são pensadas como as menos diferenciadas (ou mais primitivas) e que têm a
composição que mais se aproxima a da fonte. Diante das amostras estudadas, sugere-se que o magma
parental possui composição média das amostras LS-360, LS-196 e LS-007 (60,7 wt.% SiO2, MgO# ~
0,57, 45ppm Ni). Esta composição média é bastante semelhante a proposta por Seixas et al. (2013).
Apesar da amostra LS-286 também possuir estas características, a amostra possui diferenças
composicionais importantes quando comparada com as amostras anteriores, como baixos valores de
ETRL em diagramas normalizados ao condrito (Fig. 4.7c) e anomalia positiva em Sr e P e incipiente
em Ti em diagramas multi-elementares normalizados ao manto primitivo (Fig. 4.8c). Esta diferença
pode ser explicada a partir da segunda consideração apresentada por Seixas et al. (2013), quanto a
diferença na composição de alguns plútons (ver localização da amostra LS-286 na Fig. 4.1).
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Por outro lado, as amostras LS-310, LS-521, LS-550 e LS-019, possuem composição mais
diferenciada (mais rica em sílica e empobrecida em MgO#) e são pensadas como sendo formadas a
partir de magmas residuais já diferenciados pela cristalização das rochas mais primitivas (Fig. 4.4d).
Esta hipótese é reforçada quando comparam-se proporções minerais entre os dois tipos de amostras:
amostras menos diferenciadas (LS-196) possuem maior razão Hbl/Bt (>1) e maior quantidade de
minerais máficos e acessórios quando comparados com as amostras mais diferenciadas (LS-310 e
LS-550) (Soares-Silva et al. 2019). O controle químico e mineralógico sugestivamente exercido pelo
processo de cristalização fracionada será melhor explorado na seção seguinte.
Premissas quanto a geometria do corpo e a localização das amostras (Fig. 4.1), assim como
feitas para a SAM, devem ser retomadas para o Granitoide Cupim, são elas: (i) tratam-se de dois
plútons separados por uma suposta crosta paleoproterozoica, sugerindo um aspecto de intrusão; (ii) as
amostras LS-006 e LS-106B encontram-se no plúton mais a norte, enquanto as amostras LS-330,
LS-453 e LS-333 estão localizadas no plúton mais a sul; (iii) existem algumas porções de terrenos do
tipo greenstone belts nas proximidades do corpo ígneo; (iv) a porção sul do plúton meridional
encontra-se encoberta por sequências metassedimentares mesoproterozoicas; (v) na mesma porção sul
do plúton meridional, está localizada uma extensa zona de cisalhamento (Lenheiro), de natureza
dextral e que, segundo Ávila et al. (2014), divide o CM em dois terrenos com diferentes níveis de
exposição crustal; (vi) a amostra LS-333 encontra-se próxima desta zona de cisalhamento.
Os diagramas ilustrados nas Fig. 4.2, 4.3, 4.7d e 4.8d mostram algumas diferenças
importantes entre as amostras do GC. A amostra LS-106B apresenta menor conteúdo em sílica, entre
as amostras, mas também tem conteúdo de ETR mais empobrecido. Os diagramas do tipo Harker para
os elementos traço (Fig. 4.3) mostram que esta amostra possui composição ligeiramente diferente às
demais amostras (Ba, Sr). A amostra LS-333 possui o maior conteúdo em sílica, maior conteúdo de
ETR e, nos diagramas do tipo Harker, tem comportamento diferente ao observado das demais
amostras, como inesperado enriquecimento em Al2O3 e empobrecimento em Fe2O3 e TiO2 (Fig. 4.2).
Os diagramas ilustrados na Fig. 5.2d-e evidenciam que a amostra LS-006 possui os mais baixos
valores das razões Rb/Ba e Rb/Sr e mais alta razão CaO/Na2O, o que pode indicar uma contribuição de
um material pobre em argila, diferentemente das demais amostras. Desta maneira, foram avaliadas as
variações composicionais das amostras, relacionando, quando possível, com as descrições
apresentadas por Soares-Silva et al. (2019): LS-330, LS-453 e LS-006. A variação mineralógica modal
destas amostras será utilizada de maneira a ratificar as implicações impostas a partir da análise
geoquímica.
Estas amostras mostram coerentes trends de variação nos diagramas do tipo Harker,
indicando enriquecimento nos óxidos Na2O, CaO, Fe2O3 e TiO2 e empobrecimento em Al2O3, K2O e
P2O5 em relação ao incremento de sílica (Fig. 4.2). Os trends de variação positiva observados para os
elementos Zr e Y também devem ser levados em consideração (Fig. 4.3). As razões Rb/Ba, Rb/Sr e
CaO/Na2O também devem ser consideradas, do ponto de vista que refletem a composição da fonte,
mas que também mostram importantes trends de variação (Fig. 5.2d-e).
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Esses comportamentos observados nos diagramas de variação podem refletir processos
atuantes durante a gênese de granitos peraluminosos (ver referências em Tartèse & Boulvais 2010),
como: (i) a fusão parcial de uma fonte metassedimentar ligeiramente heterogênea; (ii) entrada de fase
peritética, como a granada; (iii) entrada de material residual não-fundido; (iv) mistura de magmas; (v)
assimilação da rocha hospedeira ou (vi) cristalização fracionada, controlada principalmente por fluxo
magmático e por gravidade.
Uma última consideração deve ser abordada quanto ao papel da deformação, que pode
remover líquidos da fonte ou enriquecer a segregação líquido-cristal durante sua evolução magmática
(ver referências em Tartèse & Boulvais 2010). O principal mecanismo que controla este último
processo é o de filtragem por pressão ou filter-press, que leva a produção de granitos mais
diferenciados devido a separação de fases como anfibólios, feldspatos e biotita, durante a ascensão do
magma.
Desta forma, sugere-se que o magma parental do GC possui a composição da amostra mais
primitiva, LS-330 (74,6 wt.%SiO2; CaO/Na2O = 0,14; Rb/Ba = 1,94; Rb/Sr = 6,14). As amostras
LS-453 e LS-006 possuem comportamento geoquímico muito similar e podem ser entendidas como
formadas a partir de um magma mais evoluído do que o que gerou a amostra LS-330. Os possíveis
processos que controlam esta evolução será discutida na seção seguinte.
O conteúdo mais elevado em Al2O3 e ETRP da amostra mais primitiva (LS-330) reflete a
estabilidade da granada, como observado por Soares-Silva et al. (2019). As demais amostras descritas
por Soares-Silva et al. (2019) não apresentam granada como fase estável, o que sugere alguma
mudança nas condições de pressão e temperatura, ou na composição do magma. O excesso de
alumínio no magma que deu origem às amostras mais evoluídas pode ser sugestivamente compensado
pelo acréscimo de anortita normativa, o que pode comprovar o aumento na razão CaO/Na2O, ou
mesmo no aumento de muscovita (não evidenciado entre as amostras). A biotita é a principal fase
máfica das amostras e sua porcentagem modal (~10%) não é variável entre as amostras, como
evidenciado por Soares-Silva et al. (2019). Logo, o K-feldspato, sugestivamente, é a principal fase
controladora da variação de K2O das amostras. De fato, o conteúdo normativo de ortoclásio define um
acúmulo desta fase nas amostras mais primitivas, sugerindo fracionamento.
A amostra LS-333 é entendida como uma evolução mais avançada do magma, tornando-se
mais ácido, mais viscoso e menos denso. A ascensão deste magma pode ter sido facilitada pela
presença de descontinuidades em profundidade, como a zona de cisalhamento Lenheiro. Esta zona de
intensa deformação pode ainda ter sido responsável pela mudança no comportamento químico da
amostra em relação às demais, assim como observado nos diagramas de variação, de ETR
normalizados ao condrito e de elementos incompatíveis normalizados ao manto primitivo (Fig. 4.2,
4.3, 4.7d e 4.8d). A amostra LS-106B não foi considerada nestas avaliações, uma vez que apresenta
comportamento muito diferente das demais, como baixo conteúdo ETR (além de enriquecimento em
ETRP) e alto conteúdo em LILE (Ba, Sr) (Fig. 4.2, 4.3, 4.7d e 4.8d).
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5.3. PROCESSOS MAGMÁTICOS
Os processos magmáticos sugeridos para as amostras pertencentes à SAM e ao GC buscam
explicar quais foram os possíveis mecanismos que provocaram a diferenciação e evolução magmática,
refletida na variação composicional destas amostras.
As amostras de tonalitos e MME pertencentes à SAM mostram importantes diferenças
composicionais como gap no conteúdo de SiO2, CaO e MgO, principalmente (Fig. 4.2). Esta diferença
ratifica que os tonalitos e MME não possuem relação de mistura, mas que também suas composições
resultam de independentes linhas de evolução magmática, de magmas parentais distintos, embora
controlados pelas mesmas fases minerais (Seixas et al. 2013). Assim como sugerido por Seixas et al.
(2013), o principal processo responsável pelas variações composicionais e mineralógicas dos tonalitos
e dos MMEs é o da cristalização fracionada.
Os diagramas ilustrados na Fig. 5.3 avaliam as variações composicionais de CaO (wt.%) e
elementos traço (Rb, Ce, P e Zr) entre os tonalitos pertencentes à SAM. Estas variações podem indicar
respectivamente o fracionamento das fases biotita, allanita, apatita e zircão. Portanto, assim como
sugerido por Seixas et al. (2013), os tonalitos mais primitivos da SAM (neste trabalho LS-360, LS-196
e LS-007) “destilaram” os minerais acessórios do líquido magmático que, posteriormente gerou os
tonalitos mais evoluídos (LS-310, LS-521, LS-550 3 LS-019) e mais empobrecidos nestas fases.
O comportamento dos ETRL também pode ser entendido a partir do fracionamento de
allanita, em que há uma progressiva diminuição da razão (La/Yb)N e do conteúdo de ETR com o
acréscimo em sílica (vide Tabela 4.1), assim como evidenciado por Seixas et al. 2013.

100

1000

1000

1000
100

100
100

Rb
10

2

4

6

8

CaO (wt.%)

Ce
10

10

2

4

6

8

P
10

10

CaO (wt.%)

2

4

6

8

CaO (wt.%)

Zr
10

10

2

4

6

8

10

CaO (wt.%)

Figura 5.3: CaO (wt.%) versus Rb, Ce, P e Zr (ppm) dos tonalitos da SAM. As amostras mais
primitivas (LS-360, LS-196 e LS-007) estão simbolizadas pelos círculos azuis, enquanto as amostras
mais evoluídas (LS-310, LS-521, LS-550 3 LS-019) estão simbolizadas pelos círculos roxos. As setas
indicam a trajetória da evolução magmática das amostras mais primitivas para as mais evoluídas.

83

Lacerda, S. G. 2020. Geoquímica de granitoides da porção setentrional do Cinturão Mineiro…

Os trends negativos de CaO, MgO e Fe2O3 (Fig. 4.2), bem como o empobrecimento
progressivo de ETRM entre as amostras mais primitivas e as mais evoluídas da SAM permitem ainda
sugerir o fracionamento de hornblenda. Esta hipótese é reforçada quando se compara a razão Hbl / Bt
das amostras, evidenciado por Soares-Silva et al. (2019). Os tonalitos mais primitivos (LS-360,
LS-196 e LS-007) apresentam maiores concentrações de hornblenda que as amostras mais evoluídas
(LS-310, LS-521, LS-550 3 LS-019).
Os diagramas ilustrados na Fig. 5.4 mostram o efeito da cristalização fracionada da
hornblenda e allanita no conteúdo de elementos traço, assim como sugerido por Seixas et al. (2013).
Estes diagramas evidenciam o comportamento das anomalias Eu/Eu* e Sr/Sr* normalizados ao manto
primitivo com a variação das razões (La/Sm)N e (Gd/Yb)N, normalizadas ao condrito, respectivamente.
É possível perceber que, em geral, as amostras de tonalitos mais primitivos possuem mais baixos
valores das anomalias Eu/Eu* e Sr/Sr* e mais altos valores das razões (La/Sm)N e (Gd/Yb)N
comparadas com as amostras mais evoluídas. As setas ilustram esta trajetória de evolução magmática.
Este comportamento foi entendido por Seixas et al. (2013) como resultado do fracionamento
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Sugestivamente, as amostras do GC evidenciam ao menos três processos responsáveis pela
variação composicional das amostras, são eles: (i) mudança composicional da fonte, com uma
eventual diminuição de material argiloso; (ii) entrada de fase peritética (granada) e (iii) segregação
líquido-cristal por mecanismo de filtragem por pressão durante a ascensão magmática. Estes processos
podem ser detalhados separadamente, a partir a análise minuciosa da composição da amostra LS-330,
LS-453 e LS-006, e LS-333.
As amostras LS-330, LS-453, LS-333 possuem alta razão Rb/Ba e Rb/Sr que podem refletir
a composição da fonte metassedimentar rica em argilas, enquanto a composição da amostra LS-006
mostra uma diminuição nestas razões, o que pode indicar uma contribuição mais psamítica (Fig. 5.2e).
Esta contribuição diferencial da fonte pode ser responsável pelo incremento na quantidade de Ba, Sr e
- elementos compatíveis para plagioclásio. O aumento de plagioclásio normativo destas amostras
reforça esta hipótese. O aumento gradual da anomalia Eu/Eu* (0,04-0,14) entre as amostras LS-330,
LS-453 e LS-006 podem também indicar o enriquecimento da fonte em plagioclásio.
A amostra LS-330, entendida como amostra mais primitiva, é a única que apresenta a
granada como fase estável (Soares-Silva et al. 2019), vide Anexo. Portanto, pode-se entender que
somente nos estágios iniciais da evolução do magma houveram condições de pressão, temperatura e/
ou química (excesso em Al2O3) para estabilizar a granada. A partir da evolução do magma,
aumentando-se a contribuição de material pobre em argilas, e portanto empobrecido nas razões Rb/Ba
e Rb/Sr, a granada se desestabiliza e o excesso em alumínio é compensado nos plagioclásios, com um
possível aumento da fase anortita, levando ao aumento da razão CaO/Na2O.
A evolução do magma que gerou a amostra LS-333 pode ser atribuída ao processo de
separação por filtragem (filter-press). De fato, as razões Rb/Ba e Rb/Sr da amostra ainda refletem a
fonte rica em argilas, o que impede a contribuição de um outro material com composição distinta. A
falta de coerência da composição de elementos maiores e traço desta amostra com os trends de
variação observados nas demais amostras, dificulta sugerir o processo de cristalização fracionada.
Por outro lado, a presença de zonas de cisalhamento e de fraturas em profundidade, podem
facilitar a ascensão magmática e provocar a diferenciação do magma parental através da retenção de
fases máficas, como a hornblenda e biotita, o que pode explicar o decréscimo de Fe2O3 e TiO2 em
comparação com as demais amostras. Logo, este processo faz com que o líquido ascendente torne-se
cada vez mais rico em sílica e com acúmulo de elementos incompatíveis (ETR, LILE e HFSE) e maior
estabilidade do plagioclásio (Eu/Eu*=0,14).
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5.4. IMPLICAÇÕES GEOTECTÔNICAS
O estudo sobre a geoquímica de diferentes corpos ígneos do Cinturão Mineiro auxiliam na
reconstrução dos possíveis ambientes tectônicos, bem como podem elucidar a compreensão sobre a
evolução tectônica da porção sul do Cráton São Francisco. As diferentes composições geoquímicas das
amostras pertencentes ao corpos ígneos Suíte Lagoa Dourada, Suíte Resende Costa, Suíte Alto
Maranhão e Granitoide Cupim, demonstram que estes corpos foram gerados através de diferentes tipos
de magmatismo (Fig. 4.6b), sendo potencialmente formados em diferentes ambientes tectônicos.
As amostras RS-218A (SLD) e RS-129 (SRC) possuem afinidade geoquímica com rochas
TTG (s.l.) arqueanas ou adakitos de alta sílica (HSA) (Martin et al. 2005; Moyen & Martin 2012). São
características comuns deste tipo de rochas: alto conteúdo em sílica (SiO2~70wt.%), Al2O3 (~15wt.%)
e Na2O (consequente baixa razão K2O/Na2O), e baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos
(Fe2O3+MgO+MnO+TiO2<5wt.%). Também são características comuns nestes tipos de rocha o
enriquecimento em ERTL em relação aos ERTP em diagramas normalizados ao condrito, além de
anomalias negativas em Nb e Ti em diagramas normalizados ao manto primitivo. A gênese destas
rochas pode ser entendida, de maneira simples, através da fusão de basaltos hidratados (Moyen &
Martin 2012; Seixas et al. 2012).
O que diferenciam as duas amostras é o conteúdo em ETRP, Eu e em LILE (Sr, Ba). A
amostra RS-218A apresenta baixos valores normalizados de ETRP e anomalia positiva em Eu,
enquanto a amostra RS-129 apresenta altos valores normalizados de ETRP e anomalia negativa em Eu.
Estas características distintas evidenciam dois diferentes tipos de gênese, em que magmas TTG de
baixo ETRP são formados em grandes profundidades e regime de alta pressão (>12Kbar) - podendo
estabilizar a granada como fase residual -, enquanto TTG de alto ETRP são formados em
profundidades mais rasas, em regime de baixa pressão - onde a granada não é estável como fase
residual (Moyen & Martin 2012). Regimes de alta pressão também impedem a ocorrência de
plagioclásio como fase residual, enquanto em regimes de baixa pressão, esta fase pode se encontrar
estável (Moyen & Martin 2012). O enriquecimento em LILE pode estar relacionado diretamente a
fonte (fonte enriquecida ou entrada de sedimentos ricos em LILE) ou mesmo pela contaminação pela
crosta continental superior e enriquecida em LILE. A alta concentração destes elementos também pode
estar relacionada a processos de cristalização fracionada, não explorado neste trabalho.
As amostras pertencentes a SAM possuem características químicas que evidenciam o
magmatismo do tipo sanukitoide, comum no final do Arqueano, ou de adakitos de baixa sílica (LSA)
(Martin et al. 2005; Moyen & Martin 2012). São características comuns destes granitoides: o alto
conteúdo de elementos compatíveis (MgO, Cr e Ni), o padrão enriquecido de ETRL em relação aos
ETRP e o alto conteúdo de elementos incompatíveis, especialmente LILE (Sr, Ba). De forma
simplificada, a gênese destas rochas é entendida como processo de fusão parcial do manto
metassomatizado através de fundidos de TTG em regimes de subducção, ou pela contaminação do
magma durante a sua ascensão (Moyen & Martin 2012).
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As diferenças químicas observadas entre as amostras de tonalitos e o MME (RS-256), além
da falta de correlação de variação química destas amostras, evidenciam uma condição sem mistura, ou
seja, que não houve a formação de magmas de composição híbrida. Apesar das modelizações
indicarem uma gênese comum através da interação do manto e de magmas TTG, a rocha encaixante
(tonalito) e o MME seguem diferentes linhas de evolução magmática, controladas pelas mesmas fases
minerais (Seixas et al. 2012).
As amostras do GC apresentam características químicas de biotita-granitos e granitos à duas
micas ou leucogranitos peraluminosos (Sylvester 1998; Frost et al. 2001). São características comuns
destas rochas o alto conteúdo de sílica (>75wt.%), Al2O3, K2O e o baixo conteúdo de elementos
ferromagnesianos, CaO/Na2O, que, consequentemente, gera forte índice de peraluminosidade (A/
CNK~1,1). Estas rochas ainda apresentam alto conteúdo de elementos incompatíveis, especialmente U
e Th. A concentração em LILE (Rb, Sr, Ba) é relativamente alta e depende da composição da fonte
meta-sedimentar (rica ou pobre em argilas). A gênese simplificada para este tipo de rochas é a fusão de
meta-sedimentos em regimes colisionais (Barbarin 1996, 1999; Sylvester 1998; Patiño Dulce 1999). A
presença de profundas zonas de cisalhamento (Lenheiro) deve exercer um papel importante na
diferenciação magmática deste corpo ígneo, assim como sugerido na literatura por Barbarin (1996);
Guo & Wilson (2012); He et al. (2020) para rochas de características similares.
Portanto, é possível sugerir pelo menos três ambientes tectônicos de acordo com as
diferentes características geoquímicas dos quatro corpos estudados: (i) arco de ilha oceânico, gerando
crosta juvenil do tipo TTG de baixo conteúdo de ETRP (SLD) e retrabalhamento de porções inferiores
desta crosta juvenil, gerando TTG de alto conteúdo de ETRP (SRC); (ii) arco de ilha oceânico,
gerando crosta juvenil do tipo sanukitoide (SAM) e (iii) colisão continental gerando leucogranitos
peraluminosos (GC).
Seixas et al. (2012, 2013) e Moreira et al. (2018, 2020) evidenciam que o Cinturão Mineiro
abriga a mais jovem transição geoquímica TTG-sanukitoide já reportada mundialmente (cerca de
2,1Ga), mas que ainda representa o vestígio final de um regime tectônico antigo, ou “regime tectônico
Arqueano”. Além disso, este cinturão Paleoproterozoico apresenta produção de crosta juvenil (SLD 2,35Ga) em um período conhecido como “magmatic lull”. Moreira et al. (2020) introduzem o
conceito de “ante-plate tectonics” para definir o regime tectônico antigo (>2,1Ga) em que o regime
moderno de subducção (magmas cálcio-alcalinos) ainda não havia sido globalmente estabelecido.
A partir destas considerações, levando em conta agora o modelo geodinâmico de “regime
tectônico Arqueano” proposto por Moyen & Laurent (2018), é possível localizar os possíveis
ambientes tectônicos em que cada suíte magmática foi gerada (Fig. 5.5). No caso da proposta de
regime colisional para geração dos leucogranitos do GC não há uma idade precisamente estabelecida,
mas pode ser balizado pelas idades mais jovens de unidades meta-ígneas pré-colisionais e de arcos
continentais (e.g. Ortognaisse Fé, Monzodiorito Glória, Ortognaisse Morro do Resende, Metadiorito
Rio Grande e Metadiorito Brumado) em cerca de 2,1Ga (referências em Alkmim & Teixeira, 2017).
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CAPÍTULO 6
6.

CONCLUSÕES

O Cinturão Mineiro representa um seguimento crustal, essencialmente juvenil, edificado no
Paleoproterozoico e acrescionado ao paleo-Cráton São Francisco durante a orogenia Minas (~ 2,1Ga).
Neste terreno, encontra-se uma variedade de corpos ígneos granitoides que formam suítes, plútons e
batólitos, que representam diferentes injeções félsicas que ora intrudem, ora associam-se com unidades
meta-vulcanossedimentares.
Neste trabalho, foram evidenciados três diferentes tipos de magmatismo de quatro corpos
ígneos, a partir de seu conteúdo geoquímico, a saber: (i) magmatismo TTG (que gera amostras
pertencentes a Suíte Lagoa Dourada e Suíte Resende Costa); (ii) magmatismo sanukitoide (que gera as
amostras da Suíte Alto Maranhão) e (iii) magmatismo granítico peraluminoso (que gera as amostras do
Granitoide Cupim).
A amostra pertencente a Suíte Lagoa Dourada tem composição trondhjemítica, possui alto
conteúdo de Al2O3, baixo valor de MgO# e padrão enriquecido em ETRL em relação aos ETRP em
digramas normalizados ao condrito. Possui ainda baixo conteúdo de LILE e alta razão Sr/Y. A
modelização de fonte a partir de ETR, realizada para a amostra, evidencia a necessidade da presença
de granada e anfibólio como fases residuais, o que implica em um regime de alta pressão (> 12Kbar) e
temperatura (>800o C), assim como evidenciado por Seixas et al. (2012). Rochas TTG de alta pressão
(HP-TTG) são sugestivamente geradas a partir da fusão parcial de crosta basáltica hidratada em
ambientes de arco intra-oceânico. Já a amostra pertencente a Suíte Resende Costa tem composição
entre trondhjemítica e tonalítica, e apresenta comparativamente um maior conteúdo de K2O, ETRP e
LILE. A modelagem de fonte realizada para esta amostra, indica a ausência de granada e presença de
plagioclásio como fases residuais. A falta de estabilidade da granada no resíduo sugere um regime de
mais baixa pressão e temperatura. Os TTG de baixa pressão (LP-TTG) são formados através da fusão
parcial de porções inferiores de platôs oceânicos (OIB) ou de arcos vulcânicos enriquecidos em ETRL
e LILE.
As amostras pertencentes a Suíte Alto Maranhão têm composição tonalítica, enquanto os
enclaves composição diorítica, ambos possuem alto conteúdo de Al2O3, CaO, LILE (Sr, Ba), Ni e altos
valores de MgO# (>0,45). Ambos possuem padrão enriquecido em ETRL em relação aos ETRP em
diagramas normalizados ao condrito. A modelização da fonte a partir de ETR sugere o processo de
metassomatismo do manto através de magmas TTG como responsável pela geração de magmas
sanukitoides. A contribuição de sedimentos através de zonas de subducção também pode ter sido
responsável pelo enriquecimento em LILE das amostras.
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Os tonalitos da SAM mostram diferenças e tendências de variações químicas que permitem
sugerir o processo de cristalização fracionada de hornblenda e allanita. Além disso, também são
sugestivamente fracionadas as fases: biotita, apatita e zircão. O fracionamento do conteúdo de ETR
entre as amostras mais primitivas e as mais evoluídas, evidencia internamente a evolução magmática
através da cristalização fracionada de hornblenda e minerais acessórios (allanita, epidoto, zircão,
apatita).
As amostras pertencentes ao Granitoide Cupim têm composição granítica e peraluminosa,
possuem alto conteúdo de SiO2, Al2O3, K2O, e baixo conteúdo de elementos ferromagnesianos. O
padrão plano de ETR e forte anomalia negativa em Eu, em diagramas normalizados ao condrito,
revelam a afinidade com leucogranitos peraluminosos. A gênese destas rochas é entendida como a
fusão parcial de meta-sedimentos em ambiente de colisão continental. As diferenças composicionais
das amostras evidenciam o processo de fusão parcial de uma fonte heterogênea (com contribuição
maior ou menor de material argiloso), além de filter-press facilitado pela presença de zonas de
cisalhamento em profundidade (Zona de Cisalhamento Lenheiro).
Ainda não houveram investigações quanto a idade de cristalização do Granitoide Cupim. No
entanto as caraterísticas geoquímicas deste corpo, que revelam um regime colisional, jamais foram
reportadas nos demais corpos ígneos do Cinturão Mineiro. Estas informações certamente serão chave
para um melhor entendimento da evolução tectônica, mas sobretudo, dos estágios finais da acresção
deste terreno Paleoproterozoico ao paleo-Cráton São Francisco.
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ANEXOS

(a)

(b)

(c)

(d)

Bt
Grt

Mus

Granitoide Cupim. (a) e (b) Feições petrográficas e (c) e (d) micro-mineralógicas e micro-estruturais. (a), (b) e
(c) LS-330 e (d) LS-453. (a) Granitoide de coloração leucocrática, de granulação média, equigranular, composta
dominantemente por quartzo e feldspatos esbranquiçados, biotita é aparentemente o único mineral máfico e
perfaz porções menores que 5% geralmente, apresenta granada de forma dispersa. (b) Detalhe para a presença de
granada indicada pela ponta da caneta e para as superfícies de alteração de feldspatos, deixando coloração
alaranjada. (c) Granada subédrica em nicóis paralelos, exibe textura intergranular com cristais de quartzo e
feldspatos principalmente, e apresenta inclusões incolores lobadas e de minerais pleocróicos. Biotita ocorre de
forma dispersa na amostra, não apresentando foliações. (d) Ripas de muscovita subédricas em nicóis cruzados,
com textura intergranular com cristais de plagioclásio, quartzo e K-feldspato. Cristais de feldspato apresentam
seritização concentrada no centro, enquanto cristais de K-feldspatos apresentam lamelas de pertita e inclusões de
apatita.
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O Cinturão Mineiro (CM), localizado na porção meridional do Cráton São Francisco (CSF), compartimenta
terrenos paleoproterozoicos que registram uma ampla abrangência temporal (2,46-2,09 Ga). Estes terrenos
apresentam sequências metavulcano-sedimentares intrudidas por diversos granitoides de composição química e
mineralógica diversa. Trabalhos publicados nos últimos anos envolvendo evidências de campo, petrografia,
química mineral e de rocha total, assim como geoquímica de isótopos de U-Pb, Hf , Sr e Nd, têm levado
diferentes autores a diferenciar fontes de magma e ambientes tectônicos de geração destes granitoides, assim
como elucidar processos ígneos tais como o grau de fusão parcial da fonte, mistura de magmas e fracionamento
magmático, entre outros. Neste estudo foram analisados, no escopo do Programa de Iniciação Científica UFOP/
CPRM/CNPq, dados geoquímicos de rocha total disponíveis no acervo da CPRM para três suítes anteriormente
definidas na literatura, respectivamente suítes Alto Maranhão (SAM), Resende Costa (SRC) e Cupim (SC). O
caráter fortemente metaluminoso, cálcio-alcalino e magnesiano, aliado com alto teor de elementos litófilos (Sr e
Ba) e fracionamento de Elementos Terras Raras (ETR) leves/pesados encontrados nas amostras da SAM
corroboram a definição da sua natureza mantélica e sanukitoide, e cuja formação é associada com a fusão parcial
da cunha do manto metassomatizado em ambiente de arco de ilha. Amostras da SRC compreendem tonalitos e
trondhjemitos ligeiramente peraluminosos da série cálcica a cálcio-alcalina e com baixo teor de
ferromagnesianos. Apresentam padrão fracionado em ETR leves/pesados, baixo teor de Y e ETR pesados e alto
teor de Sr. Portanto, os resultados geoquímicos das amostras desta suíte confirmam dados anteriores da literatura,
os quais, aliados com resultados de isótopos de U-Pb-Hf em zircão e Sr e Nd em rocha total, foram interpretados
como evidência de fusão parcial de crosta oceânica subductada em regime de alta pressão. As amostras da SC
constituem-se de granitos peraluminosos e ferroanos da série cálcio-alcalina a alcali-cálcica, com baixo teor de
ferromagnesianos e elevado teor de sílica. O conteúdo de elementos traço se caracteriza por baixo teor de Sr e Ba
e padrão plano a apenas levemente fracionado de ETR leves/pesados em valores normalizados ao condrito, assim
como acentuada anomalia negativa de Eu. Sugere-se preliminarmente para a SC formação a partir da fusão
parcial da crosta continental em ambiente tectônico sin-colisional.
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LEUCOGRANITOS PARA A EVOLUÇÃO OROGÊNICA DO
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O presente estudo fundamenta-se na caracterização geoquímica, por meio da concentração de elementos
maiores e traço, de um corpo granítico localizado na porção leste do Cinturão Mineiro (CM) - Cráton São
Francisco meriodional. Balizado a sul pela Zona de Cisalhamento Lenheiro, este corpo é localmente
denominado de Granitoide Cupim (GC), possui cerca de 80Km2 e tem direção geral N-S. Composto
majoritariamente por hololeucogranitos a duas micas, o GC possui altas concentrações de SiO2 (74,00-75,90
wt.%) e Al2O3 (13,30-14,40 wt.%) e baixo conteúdo em ferromagnesianos (< 1,8 wt.%). Possui ainda baixo teor
de CaO (0,40-0,92 wt.%) e moderado de álcalis (Na2O+K2O ~ 9,00 wt.%), enquanto a razão Na2O/K2O é de ~
0,6. Tal assinatura química reflete sua mineralogia rica em quartzo e feldspatos (K-feldspato e plagioclásio
com predomínio do termo albítico) e pobre em biotita e óxidos de ferro e titânio. Com características
similares a granitos ferroanos, álcali-cálcicos a cálcio-alcalinos, tem natureza peraluminosa, com índice de
saturação em alumina de até 1,13. Em relação aos elementos traço, o GC possui baixo somatório Ba + Sr (<
650 ppm), enquanto os Elementos Terras Raras (ETR), quando normalizados ao condrito, exibem padrão
plano à levemente fracionado e forte anomalia negativa de Eu (atingindo cerca de 0,04). Este último aspecto
é nominalmente indicativo de alto fracionamento de plagioclásio ou que o mesmo tenha ficado retido na
fonte. Quando normalizado ao manto primitivo, em diagrama multielementar, o GC mostra anomalias
negativas de Ba, Nb, Sr, P e Ti, características comumente observadas em granitos sin-colisionais. Portanto,
o caráter peraluminoso destas rochas sugere a ocorrência de magmas de natureza distinta nos domínios
do CM, visto que tal aspecto ainda não é amplamente reconhecido para as suítes graníticas da região.
Além disso, a curva de distribuição dos ETR, em padrão “Asa de Pássaro”, possui grande similaridade àquela
exibida por leucogranitos Himalaianos, formados entre o Oligoceno-Mioceno. Em conjunto, tais aspectos
geoquímicos permitem sugerir que: i) o GC tenha se formado em estágio sin-colisional, potencialmente a
partir do retrabalhamento de crosta continental enriquecida em ETR; ii) sua cristalização esteja relacionada
aos estágios finais da Orogenia Minas. Tal estudo revela o GC como potencial e importante representante
do estágio colisional responsável pela evolução e desenvolvimento do sistema orogênico do CM.
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