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RESUMO

Os migmatitos e leucogranitos a leste de Itamonte (MG) foram gerados pelo processo
metamórfico-anatético, que afetou os metassedimentos da base do Ciclo Deposicional
Andrelândia I.

A seqüência migmatítica representa dois estágios distintos de fusão parcial, marcados
por tipos metatexíticos e diatexíticos. O biotita gnaisse migmatítico (metatexito) preserva em
parte as características pré-migmatização, enquanto o leucognaisse migmatítico (diatexito
heterogêneo), gerado sob condições de fusão parcial mais avançada, possui estruturas pré
migmatíticas bastante destruídas. Anfibolitos e muscovita-quartzo xisto constituem resistatos
do processo anatético.

O leucogranito Capivara apresenta três fácies distintas, denominadas de Ribeirão da
Prata, Dois Irmãos e Monte Belo. Este corpo possui contatos intrusivos, concordantes e
gradativos com esta seqüência migmatítica. Além disso, demonstra, em planta, forma
lenticular, alongada na direção NE-SW e composição monzogranítica. Apresenta textura
equigranular à levemente porfirítica, e associação mineral essencial composta por quartzo,
microclínio (micropertítico), plagioclásio (albita-oligoclásio), muscovita, biotita, turmalina,
granada; e acessória formada de zircão, apatita, monazita e minerais opacos.

A fácies Ribeirão da Prata corresponde a um granito migmatítico ou diatexito
homogêneo, e marca a transição entre o leucogranito Capivara e as rochas encaixantes
migmatíticas. É caracterizada por apresentar aglomerados de biotita e porções com textura
migmatítica preservada. As fácies Dois Irmãos e Monte Belo correspondem ,
respectivamente, a muscovita-biotita leucogranito e biotita-muscovita leucogranito,
apresentando caráter intrusivo e associações minerais semelhantes, diferindo entre si, apenas,
em alguns aspectos texturais e químicos. A geração do magma leucogranítico ocorreu no
ápice do metamorfismo sin-Dn (principal fase de deformação), intrudindo posteriormente
estruturas relativas a Dn+1.

A sudeste, o leucogranito Capivara é bordejado por biotita granito porfirítico,
denominado granito Maromba, que é caracterizado por apresentar-se bastante deformado,
com caráter porfirítico conspícuo e matriz enriquecida em biotita.

Os diagramas químicos discriminativos apontam para uma gênese envolvendo fusão
crustal, em condições PT similares às observadas em ambientes de colisão continental ou de
subducção do tipo-A.

A origem do leucogranito Capivara e das rochas encaixantes migmatíticas, baseada na
fusão parcial de material crustal, encontra embasamento nas relações de campo e
petrográficas. Constata-se uma gradação contínua, que segue uma seqüência baseada no
aumento crescente proporcional de fusão: biotita gnaisse migmatítico (metatexito) →
leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo) → Fácies Ribeirão da Prata (granito
migmatítico ou diatexito homogêneo) → Fácies Dois Irmãos (muscovita-biotita leucogranito)
→ Fácies Monte Belo (biotita-muscovita leucogranito).



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

xi

ABSTRACT

In the studied area, east of Itamonte city (Minas Gerais, Brazil), outcrops a migmatitic-
magmatic rock sequence composed of the Capivara leucogranite and surrounding metatexites
and diatexites. This sequence is interpreted as the result of high amphibolite facies
metamorphism and anatexis of the Andrelândia Depositonal Cycle I (ADC I) metasediments.

The subdivision of the migmatitic sequence in migmatitic biotite gneiss and
migmatitic leucogneiss is thought as originated from two distinct stages of anatexis. The
migmatitic biotite gneiss (metatexite), with restricted leucosomes, preserves pre-
migmatization characteristics (incipient partial melting). The migmatitic leucogneiss
(heterogeneous diatexite) presents abundant leucosome and partially destructed mesosome
(high partial melting). Amphibolites and muscovite-quartz schist represent portions of ADC I
preserved from anatexis.

The Capivara leucogranite is monzogranitic in composition, has equigranular to
porphiritic texture and mineral assemblage composed of quartz, alkalifeldspar, plagioclase
(albite-oligoclase), muscovite, biotite, tourmaline, garnet, and minor zircon, apatite, monazite
and opaque mineral. It has in plain a lenticular form, elongated in a NE-SW direction, and
displays intrusive, concordant or gradual contacts with the host migmatites.

The field, petrographic and petrochemical studies of this granite demonstrate the
existence of three distinct lithofacies, called as Ribeirão da Prata, Dois Irmãos and Monte
Belo. Migmatitic granite or homogeneous diatexite represents the Ribeirão da Prata facies. It
occupies a transitional region between the leucogranite and migmatitic sequence. This facies
is characterised by biotite clots and portions preserved from migmatization. The Monte Belo
and Dois Irmãos facies show intrusive character and similar mineral assemblages. The
leucogranite magma was generated during peak metamorphism, contemporaneously, with the
Dn (principal deformation phase), and subsequently intruded in Dn+1 structures. This
demonstrated the progressive character of the deformation during the evolution of those
leucogranites.

Southeastward, the Capivara Leucogranite is bordered by porphyritic biotite granite,
denominated Maromba, intensively deformed, and with abundant k-feldspar megacrysts and
biotite-bearing groundmass.

The Capivara leucogranite, as shown by discriminant geochemical diagrams, is
genetically associated with crustal melting under P-T conditions characteristic of a continental
collision or subduction A-type environment. The field and petrographic relations also suggest
that an increasing sequence of the amount of melt produced the following rock sequence:
migmatitic biotite gneiss (metatexite) → migmatitic leucogneiss (heterogeneous diatexite) →
Ribeirão da Prata facies (migmatitic granite or homogeneous diatexite) → Dois Irmãos facies
(Muscovite-biotite leucogranite) → Monte Belo facies (Biotite-muscovite Leucogranite).
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I - INTRODUÇÃO

A pesquisa que resultou no presente trabalho baseou-se essencialmente na coleta de
dados de campo e de análises petrográficas e químicas do leucogranito Capivara e suas rochas
encaixantes migmatíticas. A área alvo localiza-se na região sul de Minas Gerais junto ao limite
com o Rio de Janeiro, próximo ao município de Itamonte, encontrando-se inserida em grande
parte na Folha cartográfica do IBGE (1975) Agulhas Negras (SF 23-Z-A-I-4) escala 1:50.000
(Figura 1).

Este capítulo, subdividido em quatro itens, tem como propósito apresentar as linhas
gerais da pesquisa, abrangendo o objeto principal do estudo, localização da área e os métodos e
terminologia adotados.

O segundo capítulo, de forma sucinta, lista as pesquisas e estudos geológicos
sistemáticos mais relevantes já realizados na região, mostrando a evolução do conhecimento
geológico regional ao longo dos anos.

O trabalho efetuado especificamente na região, e tema central da pesquisa, é
apresentado no capítulo três, tendo como principal abordagem os aspectos litológicos,
metamórficos, estruturais e químicos, subdivididos respectivamente em quatro itens distintos.

No primeiro item do capítulo três, são descritas basicamente as características de campo
e petrográficas das unidades litológicas mapeadas (escala 1:25.000), com enfoque especial no
Leucogranito Capivara.

Uma breve abordagem sobre as condições metamórficas e estruturais também é
realizada no capítulo três (itens 2 e 3 respectivamente), merecendo atenção especial às condições
de colocação do Leucogranito Capivara e a sua relação com a(s) principal(is) fase(s) de
deformação da área.

Foram efetuadas 31 análises químicas para elementos maiores, menores e alguns traços
(incluindo ETR em 16 destas) em rocha total, tendo como principal objetivo identificar variações
composicionais, origem e evolução do leucogranito Capivara e rochas encaixantes migmatíticas,
numa tentativa de correlacionar geneticamente os diversos litótipos mapeados. Para isto, diversos
diagramas, disponíveis na literatura geológica, foram utilizados e interpretados no quarto item do
capítulo três.

O capítulo quatro apresenta uma discussão envolvendo as características petrogenéticas
principais do leucogranito Capivara e o seu provável ambiente geotectônico, tendo como base as
classificações tipológicas correntes.

As discussões e principais conclusões obtidas a partir da análise de todos os dados
disponíveis será objeto do capítulo cinco.

A literatura geológica consultada durante a pesquisa se encontra listada no capítulo seis.
Envolve tanto assuntos específicos à área em questão quanto temas relativos a granitogênese e
migmatogênese em geral.

Os mapas geológico-estrutural e de pontos, além dos perfis geológicos esquemáticos
(todos em escala 1:25.000), encontram-se em anexo no final deste volume.
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Belo Horizonte

MINAS GERAIS

Figura 1 - Mapa de localização e acesso da área mapeada (Folhas cartográficas do IBGE 1:50.000: A -
Alagoa; B - Agulhas Negras; C - Liberdade; D- Resende; Limites interestaduais: SP - São Paulo; MG -
Minas Gerais; RJ - Rio de Janeiro; A área hachurada corresponde a área de estudo). OBS: Para a
localização das vias de acesso da área consultar mapa de pontos (anexo I).
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I.1 - OBJETIVOS

A proposta básica desta pesquisa foi buscar evidências de campo, petrográficas e
geoquímicas que indicassem as fontes e processos de geração associados à formação do
leucogranito Capivara (Pereira et al., 1992; Almeida & Junho, 1994; Almeida, 1995) e a sua
relação com as rochas encaixantes migmatíticas.

A presente investigação procurou dar continuidade aos estudos efetuados nos
migmatitos e leucogranitos do sul de Minas Gerais (Junho, 1993), objetivando, neste caso
específico, uma análise detalhada de um dos corpos leucograníticos de maior volume já
registrados na região.

 De acordo com a proposta de estudo acima, podemos relacionar como principal
objetivo a caracterização petrográfica e petrogenética do Leucogranito Capivara, procurando
identificar ainda possíveis mecanismos de geração e colocação do corpo, e o tempo relativo entre
este fenômeno e a atuação dos processos tectônicos regionais.

Para tanto, pretende-se apresentar o resultado das seguintes atividades desenvolvidas
durante a pesquisa:

- Mapeamento geológico na escala de 1:25.000 constando de controle litológico, estrutural e
textural do maciço granítico e sua relação com as rochas encaixantes, determinando sua
dimensão, forma e variação faciológica;

- Subdivisão informal em unidades litológicas, tendo por base o predomínio espacial de litótipos;

- Estudo petrográfico detalhado que visou, sobretudo, detectar feições que auxiliassem a definir
os aspectos mineralógicos, estruturais e texturais, identificando processos temporal e
geneticamente distintos;

- Finalmente, auxiliando e complementando os estudos associados às relações de campo e à
petrografia, foram realizadas análises químicas em rocha total, para elementos maiores (SiO2,
TiO2, Al2O3, Fe2O3 e/ou FeO, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5), menores e traços (Cr, Ni, V,
Cu, Pb, Zn, Rb, Cs, Sr, Ba, Ta, Nb, Sn, Hf, Zr, Y, Th, U, S, F, Cl), incluindo ETR (La, Ce, Nd,
Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Yb, Lu) em amostras previamente selecionadas.

I.2 - LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área mapeada corresponde a aproximadamente 185 km2, encontrando-se em grande
parte localizada no município de Itamonte (MG), sul de Minas, limite com o município de
Itatiaia, Rio de Janeiro (Figura 1). Compreende as localidades de Campo Redondo, Fragrária,
Monte Belo e Capivara no Estado de Minas Gerais, e Maromba e Maringá no Estado do Rio de
Janeiro, englobando a região do alto curso do rio Aiuruoca.

Aparece delimitada pelos meridianos 44043’00’’W-44033’15’’W e 22013’33’’S-
22014’52’’S estando representada nas Folhas topográficas do IBGE (1975), Alagoa (SF 23-Z-A-
I-2) e Agulhas Negras (SF 23-Z-A-I-4) na escala de 1:50.000, abrangendo as porções sul e norte
respectivamente de cada Folha. No entanto, a maior parte da área encontra-se inserida na Folha
Agulhas Negras, próximo ao limite dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
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O rio Aiuruoca é o principal rio da região com nascente no Maciço de Itatiaia.
Atravessa toda a área estudada numa direção preferencial NNE-SSW. Sua nascente localiza-se
no Maciço do Itatiaia. Apresenta como afluentes principais os ribeirões da Aberta e da Vargem
Grande, os córregos do Campo Redondo, da Cachoeira e do João Vieira em sua margem
esquerda; e o ribeirão dos Dois Irmãos, os córregos do Brejo, do Monte Belo e da Capivara em
sua margem direita.

Na parte sudeste da área, na localidade de Maromba (RJ) encontra-se o rio Preto em sua
nascente, tendo como principais afluentes os córregos do Cavado e do Alcantilado, e os ribeirões
Santa Clara e das Flores.

A distância entre a cidade do Rio de Janeiro e a região em questão é de 360 Km, sendo
325 km percorridos em estrada pavimentada. A principal rodovia de acesso, partindo do Rio de
Janeiro, é a BR-116 (Rod. Pres. Dutra) sentido S. Paulo, devendo-se na altura de Engo Passos
(RJ) tomar a direção da BR-354 sentido Itamonte (MG). A partir desta cidade, o trajeto é
realizado em estrada não-pavimentada, ligando Itamonte (MG) à Alagoa (MG), até Campo
Redondo.

A principal via da área corresponde a referida estrada Itamonte-Campo Redondo, que
continua paralela aos ribeirões da Aberta e dos Dois Irmãos seguindo pelo vale do rio Grande até
S. Antônio, município de Bocaina de Minas (MG). Esta e as demais vias de acesso, como as que
ligam Campo Redondo com Fragrária, Capivara, Monte Belo e Serra Negra, encontram-se todas
sem pavimentação. Para Monte Belo existem duas vias, ambas, paralelas ao rio Aiuruoca. Uma
delas (à margem direita) passa pelas localidades da Fragrária e da Capivara. Da Fragrária parte
uma estrada, também paralela ao rio Aiuruoca, em direção à Serra Negra e Vargem Grande
(próximo do limite com o Parque Nacional do Itatiaia), constituindo o elo de ligação com a parte
sul da área. Entretanto, junto ao ribeirão da Vargem Grande, os constantes desmoronamentos e o
desenvolvimento de voçorocas têm impedido com freqüência o tráfego de veículos na estação
das chuvas (janeiro e fevereiro).

Não existe ligação entre as localidades de Campo Redondo (MG) e Maromba (RJ) por
meio de estrada que possibilite o tráfego de automóveis. O trajeto, de aproximadamente 15 Km,
que liga as partes noroeste e sudeste da área é realizado por trilhas.

I.3 - METODOLOGIA

Visando facilitar o andamento do trabalho, preferiu-se dividi-lo em quatro etapas: etapa
pré-campo, etapa de campo, etapa de laboratório e etapa de gabinete.

Na etapa pré-campo foi efetuado um levantamento bibliográfico sobre assuntos
regionais e específicos ao tema da pesquisa. Em concomitância, foram levantadas e obtidas as
fotografias aéreas (1:60.000) e o(s) mapa(s) topográfico(s) (1:50.000) da região. A representação
na escala 1:25.000 foi obtida a partir da ampliação destas cartas topográficas, utilizando
máquinas copiadoras comuns, podendo-se a partir daí dar início aos trabalhos de campo.

A etapa de campo correspondeu ao mapeamento propriamente dito, onde se efetuou um
levantamento detalhado das características macro e mesoscópicas das rochas e o seu
inter-relacionamento espacial. A subdivisão informal em unidades litológicas obedeceu ao
critério de predominância de litótipos.
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Para tanto se fez necessário realizar descrições de afloramento, com representação
gráfica (através de croquis) das feições mais importantes; coleta sistemática de amostras
representativas das unidades litológicas; obtenção de medidas dos elementos estruturais
(lineações, foliações, dobras, falhas e fraturas), buscando agrupá-los em fases de deformação; e
realização de perfis preferencialmente perpendiculares à estrutura tectônica principal.

Importância adicional foi dada ao tipo de contato existente entre o corpo granítico e as
rochas encaixantes migmatizadas (Ex: contato gradativo, abrupto, discordante, tectônico, entre
outros).

A finalidade desta etapa foi a de propiciar a confecção de um mapa geológico e
estrutural na escala de 1:25.000, com respectivos perfis geológicos.

Na etapa de laboratório as amostras coletadas nos trabalhos de campo foram
organizadas, catalogadas e analisadas macroscopicamente, sendo posteriormente selecionadas
para laminação.

Nas amostras laminadas (seção delgada) realizaram-se as descrições mineralógicas,
texturais e estruturais referentes aos litótipos representativos de cada unidade. Esta abordagem
petrográfica, a nível microscópico, obedeceu aos seguintes critérios:

*observação mineralógica: a associação mineral foi descrita em ordem hierárquica de
abundância, onde foram observadas as características individuais de cada mineral (primário e
secundário) e a sua relação com os demais. Nos litótipos metamórficos também foram
estabelecidas paragêneses minerais que permitiram identificar o grau do metamorfismo;

*observação textural: descrição do grau de cristalinidade (nos tipos ígneos) ou de
recristalização (nos tipos metamórficos), granulometria, desenvolvimento de faces cristalinas,
forma dos cristais e a relação entre os grãos;

*observação estrutural: descrição microestrutural visando caracterizar os tipos de
planos (foliação, xistosidade), lineações (como por exemplo lineação mineral, estiramento, de
crenulação) e dobras.

A porcentagem dos minerais, em termos de volume, foi obtida mediante contagem
pontual, resultando na composição modal da rocha. Os litótipos característicos de cada unidade,
foram então classificados segundo a composição obtida, utilizando-se os padrões internacionais
para as rochas magmáticas (Streckeisen, 1976) e aquele sugerido por Winkler (1977) para as
rochas metamórficas.

No caso específico dos migmatitos, fez-se necessária a análise petrográfica e a
contagem modal separada do leucossoma (porção félsica, quartzo-feldspática) e do melanossoma
(porção máfica, biotítica). O mesossoma, teve sua análise modal restrita aos tipos migmatíticos.
Ao contrário, o biotita-plagioclásio gnaisse, que materializa o mesmo mesossoma em escala
regional, tem várias análises modais apresentadas neste trabalho.

Ainda nesta etapa realizou-se a análise química dos tipos graníticos e migmatíticos
previamente selecionados, tendo como base a representatividade e a importância relativa de cada
amostra. A análise constou de elementos maiores, menores e traços, incluindo elementos terras
raras (ETR), determinados respectivamente pelos métodos XRF (X-Ray Fluoresecence) e ICP
(Induction Conducting Plasma). O laboratório da empresa GEOSOL S.A. (GEOLAB) foi
responsável por parte das análises efetuadas envolvendo elementos maiores, menores e traços, e
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incluindo a totalidade das análises de ETR (16). As demais amostras (15) foram determinadas no
laboratório da Queen’s University of Belfast (Irlanda do Norte).

A Etapa de Gabinete constituiu o passo seguinte quando os trabalhos de campo e de
laboratório encontravam-se adiantados, ou finalizados. Esta fase da pesquisa teve como objetivos
a confecção da versão final do mapa geológico na escala de 1:25.000; confecção dos croquis,
perfis esquemáticos e desenhos; a elaboração de gráficos, diagramas, tabelas, bem como da
obtenção de fotomicrografias; e da redação definitiva da dissertação.

I.4 - NOMENCLATURA ADOTADA

Este item apresenta como intenção principal padronizar e estabelecer critérios relativos
à abreviação, classificação e o uso de termos existentes na literatura corrente, e que serão
eventualmente empregados durante a dissertação:

-Granulometria (Williams et al.,1985)
fina < 1,0 mm
média 1,0-3,0 mm
grossa 3,0-5,0 mm
muito grossa > 5,0 mm

-Índice de cor (% volume de minerais máficos) segundo (Streckeisen, 1976)
hololeucocrático  < 5%
leucocrático    5-30%
mesocrático  30-60%
melanocrático  60-90%
hipermelanocrático > 90%

-Grau de cristalinidade (Williams et al., 1985)
1-Afanítico (maioria dos minerais não é identificável à vista desarmada):

1.1-microcristalino: Minerais identificáveis sob o microscópio.
1.2-criptocristalino: Minerais identificados em microscópico sob objetivas de grande aumento.

2-Fanerítico (minerais identificáveis à vista desarmada), podendo ser equigranular ou
inequigranular (porfirítico e/ou poiquilítico)

O termo microfanerítico é utilizado, por alguns autores, para designar textura de rocha
onde predominam mais de 50% de minerais com granulometria fina.

- Contorno dos grãos (Williams et al.,1985)
euédrico - Grãos constituídos por todas as faces cristalinas características;
subédrico - Grãos com as faces cristalinas parcialmente preservadas;
anédrico - Grãos com faces totalmente irregulares

- Associação mineralogia segundo o critério de abundância e ocorrência (expresso em %
volume)

minerais essenciais: > 5%
minerais acessórios: < 5%
minerais secundários: Oriundos da alteração deutérica e/ou intempérica de fases

primárias. Aplicou-se também o termo mineral traço para aqueles de ocorrência bastante restrita.
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-Classificação dos litótipos ígneos
Foi adotado o diagrama composicional triangular QAP de Streckeisen (1976), no

entanto, litótipos específicos, como o caso do leucogranito, obedecerão a definição de
Johannsen (1939), adotada posteriormente por Raguin (1970 e 1976) e Didier (1973). A
definição de Johannsen (op. cit.) implica num tipo de granito hololeucocrático, composto
essencialmente por quartzo, ortoclásio e/ou microclínio (às vezes micropertíticos) e menores
quantidades de oligoclásio ou andesina. O termo foi ampliado por Lameyre (1966), passando a
englobar também granitos ricos em albita (alaskito) ou em oligoclásio (leucogranodiorito)

-Classificação dos litótipos metamórficos
A classificação dos tipos metamórficos obedecerá a nomenclatura proposta por

Winkler (1977). O nome da rocha poderá vir precedido pelos minerais essenciais (>5%), em
ordem crescente (exemplo: granada-biotita gnaisse). Minerais acessórios podem acompanhar
também o nome da rocha, caso sejam minerais índices (exemplo: biotita gnaisse à granada).

Para os litótipos migmatíticos será utilizada classificação diferenciada, tendo por base a
adotada por Ashworth (1985) e Brown (1979), como mostra a tabela 1. Além disso, critérios
específicos, listados a seguir, foram formulados de modo a facilitar a distinção em campo destes
litótipos migmatíticos:
1-Metatexito:

>15% de biotita em relação ao total da rocha;
<40% de leucossoma;
Estruturas pré-migmatíticas preservadas;
Preservação do mesossoma e
Migmatito oftálmico e estromático (com leucossoma pouco desenvolvido).

2-Diatexito heterogêneo:
<15% de biotita;
>40% de leucossoma;
Estruturas pré-migmatíticas parcialmente destruídas;
Raramente preserva mesossoma e
Migmatito estromático (leucossoma desenvolvido) e com “schlieren”.

3-Diatexito homogêneo:
<5% de biotita;
Estruturas pré-migmatíticas totalmente destruídas;
Ausência de bandamento composicional;
Desenvolve estruturas do tipo nebulítica e “schlieren” centimétricas e aspecto e

comportamento ígneo. Este litótipos, apesar da origem associada aos migmatitos, não será mais
tratado como um migmatito “senso stricto”, passando a representar uma das fácies relativas ao
leucogranito Capivara. Raguin (1970, 1976) considera litótipos com estas mesmas
características minerais e texturais como granitos difusos ou granitos migmatíticos.

Para efeito de uma comparação composicional entre leucogranito, biotita-plagioclásio
gnaisse (mesossoma regional), e enclaves surmicáceos adotou-se a classificação de Streckeisen
(1976) também para os leucossomas, mesossomas e melanossomas dos tipos migmatíticos.

- Textura metamórfica (Best, 1982 e Bard, 1986)
isotrópica: granoblástica

porfiroblástica e poiquiloblástica
anisotrópica: grano-lepidoblástica

lepidoblástica
nematoblástica
nemato-lepidoblástica

.
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MIGMATITO Rocha encontrada em áreas de metamorfismo de médio-alto
grau, apresentando-se texturalmente heterogênea em escala
macroscópica, consistindo de uma porção com tonalidade clara,
de composição quartzo-feldspática predominante.

SUBDIVISÕES DO MIGMATITO
LEUCOSSOMA Porção litológica com tonalidade clara, de composição quartzo-

feldspática (ou feldspática) do migmatito.
MELANOSSOMA Porção litológica com tonalidade escura, presente em diversos

migmatitos, e que bordeja o leucossoma.
NEOSSOMA leucossoma + melanossoma.
MESOSSOMA (Henkes
& Johannes, 1981)
PALEOSSOMA (Outros
autores)

Corpo que ocorre normalmente em migmatitos complexos, não
apresentando relação direta com o neossoma. Em geral tende a
se assemelhar com rochas metamórficas comuns, possuindo
tonalidade de cor intermediária entre o leucossoma e o
melanossoma.

SIGNIFICADO DE ALGUNS TERMOS RELACIONADOS À MIGMATITOS
PROTÓLITO (Johannes,
1985)
PALEOSSOMA (Outros
autores)

Rocha parental (hipotética) que deu origem ao neossoma.

RESTITO Corpo residual, do qual a maior parte dos elementos móveis são
extraídos durante a fusão.

PRINCIPAIS ESTRUTURAS ENCONTRADAS NOS MIGMATITOS
OFTÁLMICA Porfiroblástico (textura tipo “augen”).
ESTROMÁTICA Acamadado (acamamento normalmente irregular).
AGMÁTICA Brecheado (pedaços angulosos de meso e melanossoma

contornados por leucossoma).
SCHÖLLEN Blocos ou pedaços transportados de meso e melanossoma no

leucossoma.
SCHLIEREN Estrias ou listras de meso e melanossoma no leucossoma.
DICTIONÍTICA Planos de cisalhamento preenchidos por leucossoma.

TERMOS ASSOCIADOS À FENÔMENOS DE FUSÃO
ANATEXIA Fusão parcial.
METATEXIA Grau moderado de fusão parcial;

Leucossoma subordinado ao somatório do melanossoma e
mesossoma;
Estruturas pré-migmatíticas preservadas.

DIATEXIA Extensa fusão parcial;
Leucossoma comparado, ou superior, ao somatório do
mesossoma e melanossoma;
Estruturas pré-migmatíticas destruídas.

(a)
Processos SISTEMA ABERTO SISTEMA FECHADO
COM FUSÃO injeção magmática anatexia
SEM FUSÃO metassomatismo diferenciação metamórfica

(b)

Tabela 1 - (a) Definições de alguns termos importantes sobre migmatitos (Ashworth, 1985; modificado);
(b) Classificação simplificada dos processos relacionados à migmatização (Ashworth, 1985;
modificado).
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- Medidas estruturais
As estruturas tectônicas foram subdivididas segundo grupos atribuídos a fases de

deformação distintas (D) com suas respectivas dobras (F), foliações (S) e lineações (L).
Exemplos:
1- Fn, Sn, Ln: Elementos estruturais referentes a antepenúltima  fase de deformação (Dn,);
2- Fn+1, Sn+1, Ln+1:Elementos estruturais referentes a penúltima fase de deformação (Dn+1);
3- Fn+2, Sn+2, Ln+2:Elementos estruturais referentes a última fase de deformação (Dn+2).

Estas medidas apresentam-se notadas na forma azimutal, representando a direção de
maior mergulho (dip) e sua respectiva inclinação (plunge) (exemplo: 1720/400).

-Abreviaturas
A-Minerais:

Qz - Quartzo Pg - Plagioclásio Ab - Albita
An - Anortita Mc - Microclínio Or - Ortoclásio
Mcm- Microclínio micropertítico
Orm- Ortoclásio micropertítico
Bt - Biotita Ms - Muscovita Tu - Turmalina
Gr - Granada Mo - Minerais opacos Si - Sillimanita
Zr - Zircão Ap - Apatita Mz - Monazita
Al - Allanita Ep - Epidoto Ru - Rutilo
Hb - Hornblenda Tt - Titanita Cpx - Clinopiroxênio
Tc - Talco Tr - Tremolita Opx - Ortopiroxênio
Cl - Clorita Ss - Saussurita My - Mirmequita

B-Rochas:
LcGr - Leucogranito;  BtGrP - Biotita granito porfirítico
RbPr - Fácies Ribeirão da Prata (Granito Migmatítico ou Diatexito Homogêneo)
MtBe - Fácies Monte Belo (Biotita-muscovita leucogranito)
DsIr - Fácies Dois Irmãos (Muscovita-biotita leucogranito)
Peg - Pegmatitos; Ap - Aplitos
EnSm - Enclave Surmicáceo
dDb - Dique de diabásio;  mUtm - Metaultramáfica;  Anf - Anfibolito
BtPgGn - Biotita-plagioclásio gnaisse
BtGn (MTX) - Biotita gnaisse migmatítico (Metatexito)
LcGn (DTX HT) -Leucognaisse migmatítico (Diatexito Heterogêneo)
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II - GEOLOGIA REGIONAL

II.1 - TRABALHOS ANTERIORES GERAIS

Os trabalhos pioneiros no sul e sudoeste mineiro, foram realizados por Guimarães
(1937) e Lisboa (1937), tendo este último mapeado os metassedimentos ao sul de Lavras (MG)
até Aiuruoca (MG).

Lamego (1938) também descreveu a existência de metassedimentos de alto grau
metamórfico, na região do Alto Rio Grande e do rio Aiuruoca, destacando a existência do granito
pico do Papagaio e de pequenos corpos próximo a cidade de Alagoa (MG).

No entanto, foi Ebert (1955b, 1956a, 1956b, 1963, 1968, 1971 e 1984) o primeiro a
esboçar com maior clareza o panorama geológico do sul de Minas, com relação à estratigrafia,
estrutura e metamorfismo. Seu trabalho consistiu num mapeamento geológico sistemático, tendo
seus resultados servido ao longo do tempo como base para outras pesquisas na região.

Inicialmente, Ebert definiu como "Série Andrelândia" “...um pacote sedimentar
metamorfoseado desde a fácies xisto verde até a fácies anfibolito, de idade Algonquiana”.

Mais tarde este mesmo autor subdividiu, metamórfica e estruturalmente, o sul de Minas e
o Estado do Rio de Janeiro, e substituiu o termo "Série Andrelândia" por Grupo Andrelândia
(Ebert, 1956a; 1956b e 1968). Propôs ainda que as rochas deste Grupo, seriam prováveis
“...representantes sedimentares da extremidade de um eugeossinclinal, componente de uma
extensa faixa orogênica de idade Assíntica (550 Ma.)”.

Mapeamentos geológicos também forma realizados no sul de Minas Gerais na escala de
1:250.000, tendo sido executados pela CPRM e DNPM através dos projetos Sapucaí e
Mantiqueira-Furnas (Seixas & Silva, 1976; Cavalcante et al., 1979).

A partir do final da década de 1970, mapeamentos sistemáticos mais detalhados têm sido
efetuados pelos Prof.s Trouw, Ribeiro e Paciullo (IG/UFRJ), através de suas pesquisas e
orientações de estágios de campo realizados por alunos de graduação, e trabalhos em nível de
pós-graduação (Heilbron, 1984; Valeriano, 1984; Silva, 1990; entre outros). Trouw et al.
(1980, 1983, 1984, 1986) vêm confirmando alguns aspectos abordados por Ebert, detalhando e
ampliando estes conhecimentos.

Com relação aos migmatitos e leucogranitos encontrados ao sul desta região, e
relacionados ao Grupo Andrelândia, apenas nos últimos anos uma pesquisa sistemática vem
sendo implantada, tendo como coordenadora a Prof.a Dr.a Maria do Carmo B. Junho (Junho et
al. 1989a, 1989b, 1992 e Junho, 1993, 1995).

No que diz respeito especificamente ao leucogranito Capivara, Pereira et al. (1992)
caracterizaram o potencial metalogenético do corpo, tendo sido utilizadas técnicas de prospecção
aluvionar para atingir este objetivo. Almeida & Junho (1994) descreveram, de forma
preliminar, a geologia do leucogranito Capivara, com base em dados de campo e petrográficos.
Almeida (1995) faz uma abordagem sobre a petrogênese do Leucogranito Capivara com base
nos resultados petroquímicos, sobretudo de elementos terras raras.
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II.2 - TRABALHOS ANTERIORES RELATIVOS AO GRUPO ANDRELÂNDIA

A área de ocorrência do Grupo Andrelândia, por coincidir com o encontro das faixas
móveis Brasília e Ribeira, que margeiam o Cráton do S. Francisco, constitui-se num importante
elo para o entendimento geológico-tectônico regional. A partir dessa área as rochas encontram-se
agrupadas segundo uma faixa de direção NE-SW, que tende a avançar para o Estado de São
Paulo (Marini et al., 1984).

Segundo o mapa tectônico do SW do Escudo Brasileiro de Ebert (1958), o Grupo
Andrelândia aparece em área limite entre duas zonas metamórficas distintas, denominadas de
internídeos e externídeos. A primeira estaria representada por rochas de alto grau, enquanto a
outra zona marca a ocorrência de metassedimentos de baixo à médio grau.

Nos trabalhos de mapeamento de Ebert (1956a, 1956b, 1968 e 1984) são descritas as
relações de contato do Grupo Andrelândia em suas porções setentrional e meridional. O contato
ao norte é marcado por uma zona de empurrão, onde rochas do Grupo Andrelândia cavalgam
sobre o embasamento (Grupo Barbacena) e o Grupo São João Del Rei.  Da mesma forma, na
parte sul, rochas granulíticas e gnaisses migmatíticos pertencentes ao Grupo Paraíba do Sul
cavalgam sobre as rochas do Grupo Andrelândia, que no geral apresentam metamorfismo
correspondente a pressões intermediárias e temperaturas elevadas.

Em 1986, Trouw et al. publicaram um mapa geológico simplificado da Folha Barbacena
(1:250.000), onde o contato setentrional do Grupo Andrelândia com o embasamento também se
mostrou tectônico. Gonçalves (1987) constatou o sentido do movimento deste cavalgamento
(S➱  N), que chega a truncar as isógradas metamórficas geradas durante o metamorfismo
regional.

II.2.1 - ESTRATIGRAFIA

Inicialmente Trouw et al. (1983) apresentaram uma subdivisão informal das unidades do
Grupo Andrelândia, da base para o topo, a partir de observações ao sul da cidade de Andrelândia
(MG):
∗  Unidade A (quartzitos com xisto claro intercalado) = Xistos quartzosos e quartzitos puros

predominam, apresentando associação mineral composta por quartzo, muscovita, granada,
cianita, estaurolita, e mais raramente biotita;

∗  Unidade B (biotita xisto Santo Antônio) = Xisto homogêneo gradando normalmente para um
gnaisse fino homogêneo. A associação mineral principal é constituída por quartzo,
plagioclásio, biotita, granada, muscovita, estaurolita, cianita, sillimanita, e ocasionalmente
clorita;

∗  Unidade C (xisto Cachoeira das Marias) = Apresenta semelhanças mineralógicas com o
Biotita xisto Santo Antônio, no entanto pode-se distingui-lo por ser texturalmente mais
heterogêneo e possuir lentes com boudins de anfibolito e rochas calcissilicáticas.

Mais tarde, Trouw et al. (1986) subdividiram ainda mais o Grupo Andrelândia, agora em
cinco unidades (da base para o topo):
•  Unidade A = Biotita gnaisse fino com alternância de bandas félsicas e máficas centimétricas,

podendo apresentar níveis anfibolíticos intercalados. Lentes de metaultramáficas
(talco-tremolita xisto) são raras;

•  Unidade B = Biotita gnaisse fino com intercalações de quartzito micáceo e filito/xisto
cinzento, localmente com biotita xisto e/ou anfibolito;
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•  Unidade C = Xistos relativamente grossos, abundantes em biotita, muscovita e granada, com
quartzitos e anfibolitos subordinados;

•  Unidade D = Biotita gnaisse e/ou xisto homogêneo com granada, correspondendo ao Biotita
xisto Santo Antônio descrito por Trouw et al. (1983). Quartzitos e quartzo xistos, com raras
bandas de anfibolito, encontram-se associados;

•  Unidade E = Xistos grossos, ricos em plagioclásio, granada, cianita e/ou sillimanita, e
ocasionalmente rutilo. Ocorrem freqüentemente intercalados com gnaisses, anfibolitos,
quartzo xistos, quartzitos, biotita gnaisse homogêneo, calcissilicáticas, gonditos e lentes de
metaultramáficas. Afloram também vários corpos graníticos intercalados em estratos
migmatíticos.

Diversas colunas estratigráficas locais serviram de base para esta subdivisão regional do
Grupo Andrelândia. Entre elas podemos citar: Valeriano (1984) na região sul de Aiuruoca
(MG); Trouw et al. (1984) em S. Vicente de Minas, Andrelândia, Arantina e S. Antônio do
Porto (MG); e Gonçalves (1987) em Santana do Garambéu (MG).

Baseando-se no conceito de ciclos deposicionais, e em suas discordâncias, Andreis et al.
(1989a; 1989b) propuseram uma nova subdivisão do Proterozóico na área de ocorrência dos
Grupos São João Del Rei e Andrelândia. Definiram então quatro ciclos deposicionais principais
de idade pré-Bambuí: Tiradentes (CDT), que corresponde à base da seqüência, e Lenheiro
(CDL), Carandaí (CDC) e Andrelândia (CDA) relacionados ao topo.

O mérito desta subdivisão, e da introdução do conceito de "ciclo deposicional", foi o de
não se limitar a um simples empilhamento litológico. Além de propor uma mudança na
nomenclatura, o trabalho individualiza e identifica pulsos de sedimentação temporalmente
distintos.

Tendo como referencial o conceito de ciclo deposicional, Andreis et al. (op.cit.)
propuseram a seguinte estratigrafia  para o Ciclo Deposicional Andrelândia (CDA):
a- Seqüência de topo = predomínio de biotita xistos grossos, que passam gradativamente a se
interestratificar com quartzitos, quartzo xistos, rochas calcissilicáticas, biotita xistos e
subordinadamente leucognaisses;
b- Seqüência intermediária = biotita xistos homogêneos, com raras camadas de quartzito,
gradando com freqüência para biotita xistos grossos;
c- Seqüência basal = interestratificação de gnaisses bandados (de composição arcoseana),
quartzitos e metapelitos (mica xistos).

Paciullo et al. (1993) desmembraram o CDA em duas seqüências deposicionais distintas
(CDA I e II) e observaram uma predominância destas em determinados domínios estruturais (I
ou autóctone, II e III alóctones; vide II.2.4) propostos por Ribeiro et al. (1990):
1- CDA I (da base para o topo):
◊ arenitos feldspáticos em discordância litológica com o embasamento;
◊ sucessões cíclicas de arenitos feldspáticos subordinadas por arenitos quartzosos e pelitos

carbonosos lenticulares;
◊ quartzitos lenticulares com raros pelitos interestratificados (ausentes nos domínios I e II).
2- CDA II (da base para o topo):
♦  arenitos quartzosos brancos com intercalações de lentes argilíticas esverdeadas (muscovita

xisto). Está restrito ao domínio II;
♦  arenitos quartzosos e argilitos carbonosos intercalados;
♦  siltitos feldspáticos e argilitos interlaminados (biotita xisto ou gnaisse fino homogêneo no

domínio II);
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♦  pelitos (siltitos feldspáticos e folhelhos).

Encaixados na seqüência metassedimentar do Ciclo Deposicional Andrelândia ocorrem
orto-anfibolitos (Paciullo, 1992) e metaultramáficas (Almeida, 1993), que em conjunto formam
o Grupo Andrelândia (Trouw et al., 1986).

II.2.2 - GEOCRONOLOGIA

Heilbron (1984) e Heilbron et al. (1989) baseados em datações de K/Ar, Rb/Sr, Sm/Nd
em rocha total, conseguiram obter idades absolutas para o embasamento dos Grupos Andrelândia
e S.J.Del Rei, e também para os eventos metamórficos que afetaram este conjunto.

A partir desses dados, concluiu-se que o embasamento, de idade arqueana a proterozóica
inferior, composto por gnaisses migmatíticos e tonalíticos, anfibolitos, granulitos e terrenos
granito-greenstone, teria sido afetado por um significativo evento magmático entre 2,2 a 1,9 Ga.
Neste período acredita-se que ocorreu um intenso retrabalhamento crustal das rochas do
embasamento, resultando num amplo magmatismo de composição granodiorítica (Heilbron et
al., op.cit.).

Já os metassedimentos dos Grupos S.J. Del Rei e Andrelândia foram afetados por um
evento tectono-metamórfico com idade mínima de 1,3-0,9 Ga., muito embora isócronas mais
jovens (860-600 M.a.) tenham sido obtidas. Estas isócronas mais jovens podem representar tanto
a idade de um segundo evento metamórfico principal, ou a existência de um retrabalhamento
parcial do evento metamórfico mais antigo, durante o Ciclo Brasiliano (Heilbron et al., op.cit.).

Assim sendo, definiram-se dois eventos metamórficos principais: um primeiro (M1)
relacionado ao Ciclo Uruaçuano e um segundo (M2) associado ao Ciclo Brasiliano.

Entretanto, datações radiométricas obtidas posteriormente por Trouw & Pankhurst
(1993) para retroeclogitos, rochas do embasamento e granitos anatéticos, demonstraram que o
raciocínio ligado a este modelo de eventos tectono-metamórficos não é plenamente satisfatório.

Os resultados de Trouw & Pankhurst (op.cit.), por exemplo, não apresentaram
nenhuma idade que pudesse ser atribuída ao evento Uruaçuano. As idades Sm-Nd obtidas para o
crescimento de granada mostram que M1 (e fases de deformação D1 e D2 a ele associados) na
verdade são produtos do evento Brasiliano e não do Uruaçuano. Da mesma forma, o evento
Brasiliano seria responsável por M2 (e fase de deformação D3), que apresenta idades mínimas
definidas por K-Ar em rocha total como sendo de 500 M.a.

Os granitóides anatéticos, associados a M2 e derivados do CDA apresentam imensa
dispersão isotópica, resultando em isócronas com idades de 550 ± 250 M.a. e 625 ± 180
M.a.(Trouw & Pankhurst, 1993).

Heilbron et al. (1993) com base também em dados geocronológicos, admitem para este
segmento da Faixa Ribeira a existência de uma evolução tectono-metamórfica monocíclica
atribuída ao Evento termotectônico (ETT) Brasiliano, muito embora esta seja ainda uma questão
em aberto.
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II.2.3 - METAMORFISMO E MAGMATISMO

Admite-se atualmente que os sedimentos do CDA foram metamorfoseados sob pressões
moderadas ou intermediárias, tendo como paragênese mais comum a formada por almandina +
cianita + estaurolita + sillimanita (Trouw, 1992).

Verificando a evolução metamórfica do CDA e metabasitos associados, através de
geotermômetros e geobarômetros, Trouw (1992) inferiu no diagrama P-T-t um caminho (sentido
horário) compatível com o modelo de espessamento tectônico crustal. Ou seja, ocorre um
aumento contínuo da pressão e um ajuste secundário de temperatura.

Segundo este autor, logo em seguida, com o soerguimento isostático, a pressão tenderia a
diminuir em concomitância com o aumento inicial e decréscimo posterior da temperatura. Este
ambiente P-T é típico de colisões continentais.  Entretanto, condições semelhantes podem
ocorrer em ambientes intracratônicos por subducção do tipo A.  Além disso, a hipótese de uma
evolução intracratônica para o Grupo Andrelândia, também é favorecida pela presença de um
embasamento siálico nas vizinhanças do CDA.

Trouw et al. (1983) constataram o aumento do grau metamórfico em direção ao sul do
Grupo Andrelândia, que percorre a fácies xisto verde até alcançar a anatexia. A área objeto do
presente estudo, em virtude do aumento do grau metamórfico, experimentou a migmatização dos
paragnaisses do CDA, que por apresentarem composição apropriada fundiram parcialmente. O
produto desta fusão, quando em larga escala, acaba originando corpos leucograníticos de
dimensões quilométricas e numerosos pegmatitos, associados com uma seqüência migmatítica
(Silva, 1990; Junho, 1993; Capuano, 1992; Pereira et al., 1992; Almeida & Junho, 1994).

Trouw et al. (1984) já haviam constatado na região de Arantina, Liberdade e Carvalhos
(MG) a existência de corpos graníticos associados a migmatitos, com diâmetro de vários
quilômetros, cogenéticos a pegmatitos tardi- a pós-tectônicos. Apresentam composição granítica,
com turmalina, muscovita, biotita, e localmente granada.

Algumas unidades litológicas mapeadas e subdivididas por Silva et al. (1992) entre
Aiuruoca e Liberdade (MG), e por Junho et al. (1992) entre Aiuruoca e Alagoa (MG), podem
ser correlacionadas com as unidades referentes aos migmatitos da área de ocorrência do
leucogranito Capivara. Segundo estes autores, as unidades litológicas referidas anteriormente
correspondem às litofácies de topo do Grupo Andrelândia (Figura 2).

A Unidade Biotita Gnaisse Migmatítico (Junho et al., 1989a, 1989b; Silva et al., 1992),
com estrutura estromática, de ampla variação textural e granulométrica, onde se observam
diversos corpos leucograníticos, foi neste trabalho subdividida em outras duas, denominadas
informalmente de Unidade Biotita Gnaisse Migmatítico (Metatexito) e Unidade Leucognaisse
Migmatítico (Diatexito heterogêneo).

Diversos corpos mapeados (Silva, 1990; Silva et al., 1992; Junho et al., 1992), entre
eles os localizados a sul de Carvalhos, a oeste de Alagoa e no extremo oeste de Bocaína de
Minas, foram reinterpretados por Junho (1995) como diatexitos heterogêneos (leucognaisse
migmatítico). Junho et al. (1989a) também haviam analisado geoquimicamente os leucogranitos
no Grupo Andrelândia, caracterizando-os de forma preliminar como calcialcalinos
peraluminosos, tendo-se atribuído ainda a este magmatismo o caráter parautóctone. Os autores
classificaram estes leucogranitos segundo o ambiente geotectônico, que corresponde ao do tipo
colisão continental ou de cinturão ensiálico (Pitcher, 1982; Kröner, 1983). Segundo os critérios
de Chappel & White (1974) estes litótipos graníticos também foram classificados como sendo
do tipo "S".
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Figura 2 - Mapa geológico regional compilado de Junho et al. (1992), Silva et al. (1992), Silva (1990), 
Heillbron (1989) e Almeida & Junho (1994). A área indicada pela seta corresponde a região mapeada 
no presente trabalho. 
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O mapeamento faciológico do leucogranito Capivara efetuado no presente trabalho é
bastante similar ao efetuado por Almeida & Junho (1994):

Almeida & Junho (1994)            Nesta pesquisa
a- Fácies leucogranítica tipo 1        ⇔ Fácies Dois Irmãos
b- Fácies leucogranítica tipo 2       ⇔ Fácies Monte Belo
c- Fácies Diatexitica homogênea   ⇔ Fácies Ribeirão da Prata

Outras rochas ígneas associadas às supracrustais, apesar de escassas, também são
descritas. Entre elas têm-se anfibolitos em corpos concordantes que variam de centímetros a
dezenas de metros de espessura, derivados de basaltos toleíticos continentais (Paciullo, 1992).

Corpos de metaultramáficas, geralmente pequenos (dezenas de metros), com forma
ovóide são descritos, sendo que, muitos deles chegam a preservar em parte a composição mineral
primária, indicando origem predominantemente harzburgítica. Corpos mais desenvolvidos, com
alguns quilômetros de diâmetro, ocorrem nos arredores de Liberdade (MG) (Almeida, 1993).

Diques de diabásio, sem qualquer vestígio de deformação e metamorfismo, de idade
supostamente Mesozóica, também são encontrados (Valeriano, 1984).

II.2.4 - EVOLUÇÃO TECTONO-ESTRUTURAL

Ebert durante as décadas de 50 e 60, discutiu amplamente o aspecto tectônico e
estrutural do sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde o Grupo Andrelândia encontra-se
inserido. O autor dividiu a região em quatro zonas estruturais mais relevantes:
- Zona A = representada pela Serra do Mar, que é caracterizada por um mega-anticlinal;
- Zona B = corresponde ao Vale do Rio Paraíba do Sul, e se caracteriza por um sinformal em
forma de leque. Esta zona foi denominada de "zona de divergência tectônica";
- Zona C = ocorre entre Juiz de Fora e Barbacena, representando uma região de embricamento
tectônico. A "Série Andrelândia" estaria localizada nesta zona;
- Zona D = região de afloramento do Grupo S.J. Del Rei, apresentando tectônica de falhamento e
dobramento suave.

Ebert (1956a, 1956b) observou duas fases de deformação principais impressas nas
rochas do Grupo Andrelândia. Uma primeira fase de deformação se desenvolve inicialmente
como um dobramento suave, que se transforma em dobras isoclinais, chegando a atingir
finalmente um sistema de falhas de cavalgamento, com vergência de sul para norte. A fase de
deformação posterior apresenta direção geral E-W, caracterizando-se na porção central do Grupo
Andrelândia por uma extensa depressão (sinclinal), que o atravessa completamente de norte a
sul.

A evolução estrutural do sul de Minas também foi descrita por Trouw et al. (1980, 1983,
1984, 1986). Estes autores caracterizaram na região três fases de deformação, utilizando critérios
de superimposição de estruturas:
a - Última fase de deformação (D3) = caracteriza-se por dobramentos suaves (sinformais e
antiformais), com eixos mergulhando suavemente para SW, e planos axiais fortemente
inclinados para SE ou verticais com direção NE-SW. As dobras desta fase apresentam escala
variando de milimétrica a quilométrica. Zona de cisalhamento dúctil-rúptil, com sentido de
movimento dextral e direção NE-SW, está associada a esta fase;
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b- Penúltima fase de deformação (D2) = apresenta dobramento em todas as escalas de
observação, com plano axial subhorizontal e eixo aproximadamente E-W, gerando a clivagem de
crenulação  ou xistosidade (S2) predominante na região. Esta mesma clivagem/xistosidade é
também dobrada por D3. Lineação de estiramento e/ou mineral (L2), contida nos planos S2,
mostra-se paralela ao eixo das dobras em virtude de intenso cisalhamento. No geral, a
deformação penetrativa dessa fase foi muito mais intensa, se comparada por exemplo à última
fase de deformação. Algumas zonas de cisalhamento se desenvolveram durante D2 e tiveram
deslocamento geral de sul para norte (Gonçalves, 1987);

c- Primeira fase de deformação (D1) = responsável pela geração de uma clivagem regional,
dobras escassas e um sistema de falhas de baixo ângulo. O movimento dessas falhas de empurrão
propiciou a distribuição regional dos metassedimentos na forma de escamas e "nappes".
Atribui-se localmente como representante dessa fase um dobramento recumbente, quase
isoclinal, com eixo WSW e NW, que pode ocorrer em todas as escalas. A clivagem ardosiana
(S1), localmente preservada, apresenta-se paralela ao plano axial deste dobramento.

Trouw et al. (1983) concluíram que o campo de esforços, quando dos eventos D1 e D2,
era praticamente o mesmo. O que variou essencialmente foi a resposta do conjunto de rochas, de
acordo com o grau de aquecimento imposto.

Trouw et al. (1984) durante o estudo dos Grupos Andrelândia e S.J. Del Rei, definiram a
relação metamorfismo x deformação. Ao reconhecerem dois eventos metamórficos principais,
concluíram que o primeiro destes, correspondente ao auge do metamorfismo, ocorreu durante a
segunda fase de deformação D2. O segundo evento, de caráter retrometamórfico, estaria
relacionado à terceira fase de deformação D3.

Analisando as relações existentes entre os três domínios propostos por Ribeiro et al.
(1990), Trouw et al. (1994) descrevem as seguintes características:

transporte tectônico estruturas
Domínio I -
autóctone

- -

Domínio II -
alóctone

W ⇒  E -associadas ao auge do metamorfismo;
-três fases de deformação bem definidas;
-nappes intensamente deformados com direções
bem marcadas.

Domínio III -
alóctone

S ⇒  N e SW ⇒  NW,
com transpressão
dextral.

-associadas ao final do auge do metamorfismo;
-três fases de deformação indefinidas;
-direções heterogêneas, apresentando relictos de
direções relacionadas ao domínio II.

Trouw et al. (1994) reinterpreta o domínio III, onde está inserida a área pesquisada,
como uma margem da Faixa Ribeira. Esta conclusão baseia-se sobretudo na semelhança da
estruturação apresentada pelo domínio III e o pelo segmento adjacente da Faixa Ribeira. Além
disso, as sequências metassedimentares e o embasamento de ambos são muito similares.
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III - GEOLOGIA LOCAL E PETROGRAFIA

III.1 - DESCRIÇÃO DAS UNIDADES LITOLÓGICAS

Este item tem como proposta básica fornecer os dados obtidos durante as etapas de
campo e de laboratório. O produto desta observação encontra-se também representado em mapa
geológico-estrutural (Anexo II) e perfis esquemáticos na escala de 1:25.000 (Anexo III).

Apesar do adiantado estado de alteração apresentado pelas rochas, a distribuição espacial
dos afloramentos é bastante razoável, fornecendo uma relação satisfatória entre pontos
observados e área mapeada (Anexo I).

III.1.1 - UNIDADE BIOTITA GNAISSE MIGMATÍTICO (METATEXITO)

- ASPECTOS DE CAMPO

Esta unidade aflora na forma de duas faixas contínuas, aproximadamente paralelas, com
direção NE-SW. Com cerca de 1 Km de largura, tem sua foliação tectônica (Sn) dobrada
regionalmente produzindo antiformes e sinformes. Aparece também truncada próximo ao
contato com a Unidade Leucogranito Capivara (III.1.3) devido ao caráter intrusivo deste corpo.

O principal litótipos desta unidade é o biotita gnaisse migmatítico, de grão fino a médio,
oftálmico e/ou estromático, apresentando nítido bandamento composicional, marcado pela
alternância entre mesossoma, melanossoma e leucossoma (Fotografia 1). O solo resultante de
sua alteração é geralmente argiloso e avermelhado, apresentando tons escuros variáveis em
função da concentração de minerais máficos.

Este bandamento composicional é marcado pela alternância de níveis
quartzo-feldspáticos, de grão médio e espessura variando entre 10 e 50 milímetros (leucossoma),
bordejado por níveis máficos, de grão fino a médio, espessura milimétrica (2,0 mm) com maior
concentração de biotita e muscovita (melanossoma), que alternam com níveis de índice de cor
intermediário (mesossoma). O limite entre leucossoma e melanossoma apresenta contornos
suavemente irregulares, mostrando-se contínuo por mais de 1,0 m de extensão, caracterizando
uma estrutura estromática típica (Fotografia 1).

Os mesossoma, com índice de cor intermediário entre o leucossoma e o melanossoma,
podem também conter granada, e quantidades moderadas de biotita. Ocorrem tanto sob escala
macroscópica (mesossoma) quanto mesoscópica (biotita-plagioclásio gnaisse; Fotografia 1).

A presença de megacristais de alcalifeldspato, com 15 milímetros de comprimento,
tabulares, orientados paralelamente ao bandamento composicional, em conjunto com lentes
centimétricas de leucossoma, confere à rocha uma estrutura oftálmica subordinada (Fotografia
2).

Em certos locais os leucossomas, segregados inicialmente como pequenos bolsões
milimétricos, rompem a foliação principal e se unem a outros leucossomas num processo local
de coalescência (Fotografia 1). Além de aproveitarem a foliação principal para se
desenvolverem, os leucossomas ocupam os planos eventualmente criados pelo cisalhamento.
Quando o volume de mobilizado é um pouco, maior do que o normal, chega-se a se desenvolver
uma textura dictionítica típica  (vide item III.2-Fotografias 18 e 19). O plano de cisalhamento
chega em alguns casos a coincidir com a direção apresentada pela foliação regional.
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Fotografia 1 - Aspecto de campo do metatexito estromático (biotita gnaisse migmatítico),
apresentando leucossoma (porção clara) bordejado por fino melanossoma (porção escura). Notar a
existência de mobilizado granítico rompendo a foliação principal, apresentando processo de
coalescência entre leucossomas vizinhos (MAG-77).

Fotografia 2 -Aspecto macroscópico do biotita gnaisse migmatítico oftálmico (metatexito oftálmico -
MAG-77b).
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A relação do par leucossoma-melanossoma pode sugerir portanto a ocorrência de
segregação "in situ", representando a existência do par líquido-restito (Brown, 1979). Em
função disso, a denominação genética de metatexito para este gnaisse migmatítico obedece os
conceitos adotados por Ashworth (1985), como mostra a Tabela 1. Em resumo, o metatexito em
questão apresenta as seguintes características:
-A existência de um volume de leucossoma restrito (com evidências de ter sido gerado a partir de
fusão parcial) subordinado ao restante da rocha (melanossoma e mesossoma); e
-A preservação parcial, e até total em alguns casos, de estruturas pré-migmatização.

Estas feições sugerem, portanto, a ação de um grau moderado de fusão parcial
(metatexia), gerando migmatitos com textura oftálmica num estágio inicial, e numa fase mais
avançada, migmatitos estromáticos. De fato, a textura oftálmica pode caracterizar um estágio
menos avançado de migmatização, onde o material mobilizado apresenta-se pouco segregado
(Mehnert, 1968).

O metatexito possui dobras (Fn) "em caixa" e "viscous folds" (vide item III.2-
Fotografias 20 e 21) com padrão irregular e desarmônico, evidenciando um estado mais plástico
da rocha durante a deformação.

Associado ao metatexito constata-se a presença de biotita-plagioclásio gnaisse, não
migmatítico, mesocrático, de granulometria fina e incipientemente porfiroblástico (graças à
presença de granada de grão médio). Apresenta bandamento composicional pouco desenvolvido
a inexistente, ocorrendo mais comumente com padrão textural homogêneo. A foliação é
proveniente do alinhamento preferencial observado na biotita e na muscovita. Entretanto, não é
possível representá-lo sob esta escala de trabalho (1:25.000), sendo sua descrição restrita aos
níveis micro, macro e mesoscópico.

A espessura do biotita-plagioclásio gnaisse não ultrapassa camadas de 20 metros de
largura, permanecendo em média entre 2 e 3 metros. Possui características texturais e
composicionais bastante semelhantes ao mesossoma do referido metatexito (biotita gnaisse
migmatítico). Sua associação mineral é composta basicamente por biotita e plagioclásio, além de
quantidades variáveis de quartzo, muscovita e por pequenos volumes de granada.

Anfibolitos são ainda mais restritos, se comparados ao biotita-plagioclásio gnaisse,
ocorrendo como lentes ou camadas concordantes, que atingem excepcionalmente 12 metros de
espessura. Apresentam cor verde escura, grão fino, textura nematoblástica, marcada pela
orientação preferencial verificada nos prismas de anfibólio verde escuro à preto, que representam
cerca de 70% do volume total da rocha.

Estes anfibolitos são compostos ainda por plagioclásio e granada, e quantidades menos
significativas de quartzo. Apesar de mais frequentes na Unidade Biotita Gnaisse Migmatítico,
não se encontram associados a nenhum nível estratigráfico específico.

Diatexitos heterogêneos (leucognaisse migmatítico) encontram-se com bastante
freqüência intercalados ao biotita-plagioclásio gnaisse e ao metatexito, ocorrendo geralmente em
camadas pouco espessas. O contato com o metatexito apresenta-se geralmente gradual.

Veios aplíticos e pegmatíticos e bolsões leucograníticos métricos são abundantes. Os dois
primeiros ocorrem normalmente cortando a seqüência composta pelo metatexito e
biotita-plagioclásio gnaisse (MAG-11, 20 e 25), enquanto os bolsões apresentam-se em
concordância estrutural (MAG-11, 29 e 46).
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- ASPECTOS PETROGRÁFICOS

Biotita gnaisse migmatítico (metatexito)

Este litótipos, em virtude de suas características macroscópicas, relacionadas
essencialmente ao índice de cor, foi individualizado em três partes fundamentais: mesossoma
(índice de cor leuco- à mesocrático), melanossoma (índice de cor meso a melanocrático) e
leucossoma (índice de cor leuco- a hololeucocrático).

Mesossoma

Apresenta textura lepidoblástica, granulometria fina, grãos com contornos subédricos,
aparecendo com prismas de biotita orientados de forma preferencial, colocados numa matriz de
quartzo e plagioclásio em contato poligonal, caracterizando assim uma textura granoblástica
secundária. O mesossoma tem como característica textural básica a ausência de bandamento
composicional.

Além de plagioclásio (41,2%), quartzo (33,8%), e biotita (15,1%), encontram-se
quantidades mais restritas de microclínio (4,3%), muscovita (3,6%) e fases acessórias como
zircão (1,3%), apatita (0,1%), granada (0,1%) e minerais opacos (<0,1%). Saussurita
corresponde em média a 0,3% do volume do mesossoma.

Plagioclásio é o feldspato mais abundante, ocorrendo normalmente saussuritizado, com
geminação polissintética, granulometria de 0,2 a 0,4 milímetros, hábito tabular, e contorno
subédrico. Contatos tríplices são comuns no quartzo, que apresenta ainda granulometria fina e
leve extinção ondulante.

A biotita possui prismas com granulometria variando de 0,1 a 0,5 milímetros, contornos
subédricos, cor marrom-avermelhada e intenso pleocroísmo. Inúmeras inclusões de minerais
opacos, zircão e apatita são observadas, produzindo, no caso do zircão, halos metamíticos na
biotita. Muscovita aparece quase sempre em quantidades pouco expressivas em relação a biotita,
ocorrendo alinhada como prismas segundo a mesma direção verificada nesta última.

Microclínio e/ou ortoclásio apresentam contornos subédricos e inclusões compostas
principalmente de quartzo. A geminação encontra-se ausente ou mal formada.

Melanossoma

A espessura do melanossoma varia geralmente de 0,5 a 1,0 milímetro, apresentando
limites suavemente ondulados com o leucossoma. Possui textura granolepidoblástica,
equigranular, de granulometria fina (0,1-1,0 mm), sendo composto por biotita (42,6%), quartzo
(25,5%), plagioclásio (15,7%), muscovita (7,2%), alcalifeldspato (4,9%), minerais opacos
(2,1%), e fases acessórias representadas por zircão (0,8%), granada (0,8%), mirmequita (0,2%) e
apatita (traços). Sillimanita (fibrolita-0,1%) foi constada apenas em uma lâmina (MAG-37),
ocorrendo, em quantidade diminuta, no contato entre leucossoma e melanossoma.

No entanto, pode-se constatar uma tendência composicional nestes melanossomas,
podendo apresentar tipos mais enriquecidos em quartzo (granitóide rico em quartzo), gradando
para composições granodioríticas, chegando a coincidir com algumas composições do
leucossoma. Esta tendência demonstra nítido empobrecimento em feldspato (tabela 2; figura 3).
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Em relação aos enclaves surmicáceos (tabela 3; figura 4) há também uma íntima associação
com a composição apresentada por alguns tipos de melanossomas enriquecidos em quartzo e
biotita.

A biotita aparece como níveis mais espêssos e forma trilhas, em geral mais contínuas em
relação aos do mesossoma. A dimensão dos prismas de biotita pode atingir 1,5 milímetros,
chegando a englobar cristais de zircão, apatita, minerais opacos e quartzo. Têm cor
marrom-avermelhada, contorno subédrico a euédrico e é fortemente pleocróica.

Muscovita acompanha quase sempre a biotita, surgindo a partir dos bordos e das
clivagens desta. Quartzo e plagioclásio são os minerais félsicos mais abundantes, formando
agregados, com contatos tríplices e interpenetrativos, de granulometria fina. Microclínio
raramente é encontrada.

Minerais opacos, granada e biotita constituem paragênese bastante comum. A granada
possui forma arredondada, contornos irregulares e abundantes inclusões de quartzo, podendo
eventualmente constituir porfiroblastos com até 1,2 centímetros. As características desta granada
assemelham-se bastante com as observadas no mesossoma. Minerais opacos apresentam-se
como prismas curtos, ligeiramente orientados e de grão fino (0,1 a 0,2 mm).

Leucossoma

Apresenta-se em bandas contínuas de 3,0 mm de largura (estrutura estromática),
localmente espessadas (50,0 mm), podendo chegar a desenvolver megacristais de microclínio
com 2,0 a 4,0 milímetros de comprimento, ou em pequenos núcleos quartzo-feldspáticos
isolados (estrutura oftalmica). Estes megacristais encontram-se envolvidos numa matriz com
textura equigranular, subédrica, de granulometria fina (0,2 a 0,5 mm) a média (1,2 a 1,5 mm) de
composição granítica.

O leucossoma possui a seguinte associação mineral: plagioclásio (35,6%), quartzo
(30,9%), alcalifeldspato (27,2%), biotita (4,5%), mirmequita (0,9%), muscovita (0,3%), minerais
opacos (0,3%), saussurita (0,2%) e zircão (0,1%), além de turmalina e apatita.

A intensa saussuritização observada no plagioclásio, sobretudo no núcleo, contrasta com
a maior limpidez demonstrada pela microclínio e pelos mantos albíticos deste mesmo
plagioclásio. Este fato deve indicar que o plagioclásio (oligoclásio-andesina) é mais antigo que a
microclínio e a albita, podendo ter sido preservado durante a anatexia. Ou então, tendo-se
originado inicialmente, o plagioclásio tenha sido alterado pelos fluídos percolantes provenientes
do remobilizado.

Principalmente nos bolsões quartzo feldspáticos, o quartzo possui contatos poligonais
(textura granoblástica), muito embora, no geral, contatos irregulares e embainhados sejam mais
comuns. Sinais de recristalização são registrados através da presença de finos agregados
microgranulares e de grãos "recuperados". A deformação pode, em raras situações, ser
constatada pela presença de grãos com  extinção ondulante, entretanto o esforço de
(re)cristalização do quartzo, ou de outros minerais, pode gerar também feições texturais deste
tipo. A granulometria varia de menos de 0,1 a 1,2 milímetros.

Hábito tabular, contornos subédricos e granulometria fina (0,3-0,7 mm) são
características importantes relativas ao plagioclásio. Possui ainda geminação polissintética,
saussurita e por vezes um sútil zonamento composicional normal. Estudos óticos indicam um
leve enriquecimento no componente Ab em direção aos bordos do cristal (An12-20).
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amostraa mineraisb

qz pg mc or bt ms gr si mo zr ap tt mi ss
LEUCOSSOMA MAG-11-c 38,0 27,5 26,0 2,5 5,5 - - - 0,5 tr tr - tr tr

MAG-27-a 36,0 37,0 6,5 3,5 14,0 1,0 0,5 - 1,5 tr - - tr tr
MAG-27-b 36,4 48,4 5,2 5,6 3,6 tr 0,4 - - tr - - - tr
MAG-37 26,2 34,8 23,3 13,7 - 1,3 - - - tr - - 2,0 tr
MAG-45-a 32,4 41,6 12,8 6,4 3,6 tr - - - - - - 3,2 -
MAG-45-b 31,0 27,6 27,0 11,0 3,0 - - - - - - - 0,3 -
MAG-77-a 16,5 32,0 47,0 - 2,0 - - - - tr tr - 1,0 1,5

MESOSSOMA MAG-11-c 38,6 43,6 4,4 - 12,4 tr 0,4 - tr 0,6 tr - tr tr
MAG-37 32,0 27,0 1,6 - 23,0 29,1 - - tr 2,0 tr - - 0,3
MAG-77-a 32,0 42,7 8,2 - 14,5 - - - 0,2 0,7 0,5 - - 1,0
MAG-89 32,6 47,6 3,0 - 14,3 0,3 - - tr 2,0 tr - - 0,2

MELANOSSOMA MAG-11-c 40,5 5,5 1,0 - 48,0 0,5 - - - tr tr tr tr tr
MAG-27-a 25,5 12,0 2,0 1,5 49,5 3,5 1,0 - 5,0 tr tr - - -
MAG-27-b 21,3 20,0 4,0 2,6 37,3 6,0 2,6 0,6 5,3 tr - - - 0,3
MAG-37 27,2 12,4 - 2,4 14,4 40,8 0,8 tr 1,6 0,4 tr - - -
MAG-45-a 13,0 18,0 6,0 4,0 53,0 - 1,0 - 1,0 3,0 - - 1,0 -
MAG-45-b 25,5 27,0 6,5 2,0 37,5 - 0,5 - - 0,5 - - 0,5 -
MAG-77-a 25,0 13,3 1,6 - 56,6 tr - - 1,6 1,6 tr - - -

METATEXITO MAG-11-c 30,0 22,5 22,0 0,2 22,8 0,4 - - 0,6 tr tr 0,2 0,6 0,6
MAG-77-b 36,2 17,8 21,6 1,6 17,2 0,4 0,2 - 0,2 0,6 tr tr 2,2 2,0
MAG-89 35,1 21,6 13,3 1,1 24,3 1,0 0,3 - 0,9 0,2 - 0,3 0,2 0,7

Tabela 2 - Composição modal aproximada do biotita gnaisse migmatítico (metatexito). Obs: O
espaçamento médio é de 1x1 mm, o número de pontos médio é de 500 e os valores são expressos em
% volume; tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não determinado durante a contagem pontual; a :
para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item I.4 – Nomenclatura Adotada.

Figura 3 – Diagrama QAP (Q-quartzo; A-alcalifeldspato e P-plagioclásio com An>5) de Streckeisen
(1976) utilizado para classificar o biotita gnaisse migmatítico. Símbolos: triângulo invertido cheio -
melanossoma; triângulo cheio - mesossoma; cruzes - leucossoma.
1a- granitóide rico em quartzo; 1- silexito; 2- alcalifeldspato granito; 3a- sienogranito; 3b- monzogranito; 4-
granodiorito; 5- tonalito; 6a- quartzo-alcalisienito; 6b- alcalifeldspato sienito; 7a- quartzo sienito; 7b- sienito;
8a- quartzo monzonito; 8b- monzonito; 9a- quartzo monzodiorito/ quartzo monzogabro; 9b- monzodiorito/
monzogabro; 10a- quartzo diorito/ quartzo gabro/ quartzo anortosito; 10b- gabro/ diorito/ anortosito
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Microclínio quando ocorre como grãos mais desenvolvidos (megacristais), apresenta
hábito tabular, contorno anédrico a subédrico, e é geralmente micropertítico. Pode eventualmente
encontrar-se orientada paralelamente à foliação principal, observada no mesossoma e no
melanossoma. Apresenta geminação do tipo "tartan" (nem sempre bem formada) e compõe boa
parte da matriz.

Muscovita e biotita encontram-se associadas, podendo aparecer com uma suave
orientação preferencial, paralela à foliação principal. Apresentam características petrográficas
semelhantes às observadas no melanossoma e no mesossoma.

Também podem ser observadas microzonas de cisalhamento (bandas de cisalhamento)
em lâmina delgada. No melanossoma, onde ocorrem bem marcadas, estas microzonas
apresentam espessura milimétrica (1,0 mm). Há ainda o desenvolvimento de uma forte
orientação preferencial nos minerais micáceos (e nos "ribbons" de quartzo), além do surgimento
de minerais secundários (muscovita e clorita) e de agregados de quartzo finamente
recristalizados (Fotomicrografia 1).

Em termos composicionais, o leucossoma, ao contrário do melanossoma, possui
composição variando de monzogranítica a granodiorítica (Streckeisen, 1976), demonstrando um
crescente enriquecimento em alcalifeldspato (Figura 3).

Biotita-plagioclásio gnaisse

Apresenta composição variando de granodiorítica a tonalítica e associação mineral
composta por biotita (31,7%), plagioclásio (32,0%), quartzo (24,6%), alcalifeldspato (5,1%),
granada (2,8%), muscovita (2,0%), além de minerais opacos (0,9%), zircão (0,6%) e apatita
(0,1%) como mostram a tabela 3 e figura 4.

Prismas de biotita, e secundariamente de muscovita, encontram-se preferencialmente
orientados, conferindo a este litótipos um caráter lepidoblástico. No entanto, raramente
desenvolve-se qualquer tipo de bandamento composicional (Fotomicrografia 2). De forma
subordinada, observa-se também uma textura granoblástica, marcada pelos contatos tríplices
apresentados por grãos de quartzo. O processo de recristalização gera ainda um volume
considerável de grãos de quartzo cominuídos.

Granada porfiroblástica ocorre com dimensão variada (0,1-2,5 mm), contornos
subédricos e formas geralmente arredondadas (Figura 5). Apresenta diversas microfraturas e
inclusões de quartzo, sendo evidente sua associação genética com biotita e minerais opacos, o
que deve indicar origem metamórfica.

A biotita possui cor marrom avermelhada, forte pleocroísmo, contornos subédricos,
hábito tabular e "bird eyes" característicos. Apresenta granulometria fina a média (0,2-1,5 mm) e
pode ocorrer localmente com extinção ondulante. Sua associação com muscovita é evidente,
sendo esta observada comumente crescendo a partir das clivagens ou de seus bordos.  Engloba
com freqüência finos cristais de zircão e apatita. O zircão causa na biotita hospedeira halos
metamíticos.

Muscovita ocorre de modo subordinado à biotita, podendo substituí-la parcial, ou mais
raramente, totalmente. Surge ainda como pequenos prismas, sem orientação, no interior da
biotita. É incolor, prismática, subédrica, apresentando granulometria fina (0,1-0,5 mm), extinção
ondulante local e "birds eye" característicos.
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Fotomicrografia 1 - Contato entre leucossoma (lcs) e melanossoma (mls) em metatexito, coincidindo com
a zona de cisalhamento. Observar a existência de sillimanita (fibrolita) (Si) entre o plagioclásio (Pg) e a
muscovita (Ms) (MAG37/ 12,5 x - nicóis cruzados).

Fotomicrografia 2 - Aspecto textural do mesossoma/biotita plagioclásio gnaisse da unidade Biotita
gnaisse migmatítico (MAG-56/ 12,5x - nicóis cruzados). Obs: Pg-plagioclásio; Bt-biotita; Qz-quartzo.
.
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Plagioclásio possui geminação polissintética mal formada, ou ausente, ocorrendo como
grãos tabulares, anédricos a subédricos e de granulometria fina (0,4 mm). Alcança
excepcionalmente 2,0 mm, e pode incluir ocasionalmente muscovita e quartzo. Apresenta
indícios de mirmequitização e intensa alteração (saussurita). A ausência de geminação, ou a sua
má formação, dificulta a distinção do plagioclásio de outros feldspatos não geminados. A
distinção entre plagioclásio e alcalifeldspato, por exemplo, é baseada no grau de limpidez do
grão, sendo o primeiro, em geral, menos límpido.

O quartzo apresenta contornos anédricos, granulometria variável (< 0,2 a 0,5 mm) e uma
leve extinção ondulante. Seu modo de ocorrência é variado: a-Grãos finos (0,5 mm) de quartzo
formam localmente entre si contatos poligonais. Grãos recuperados e extinção ondulante também
são observados; b- Minúsculos grãos (0,1-0,2 mm) agregados, produto de recristalização
dinâmica; c- Ocorrência restrita de quartzo com contatos tipo "embainhados" e "em gota"; e d-
Incipientes lentes ou "fitas" de quartzo, alinhadas paralelamente à foliação, apresentando até 1,0
mm de comprimento.

Microclínio e/ou ortoclásio, não geminado, são restritos em termos de volume. A
granulometria é fina (0,4-0,6 mm), o hábito tabular e os contornos variam de anédricos a
subédricos. Encontram-se levemente sericitizados.

Minerais opacos, zircão e apatita são fases acessórias importantes. Minerais opacos
encontram-se associados principalmente à biotita, apresentando-se com hábito tabular, contornos
anédricos a subédricos e granulometria fina (0,1-0,4 mm). Zircão e apatita consistem de
finíssimos grãos (0,1 mm) inclusos principalmente em biotita.

Os enclaves de biotita-plagioclásio gnaisse encontrados no leucogranito Capivara,
apresentam características petrográficas idênticas aos correspondentes gnaisses encaixantes
descritos acima, diferenciando-se apenas por apresentar um grau maior de recristalização
(MAG-16a, 17, 53b e 138b). No item III.1.7 os enclaves serão tratados em maior detalhe.

Anfibolito e granada anfibolito

A textura dominante é nematoblástica, em decorrência da predominância de prismas de
anfibólio (hornblenda) preferencialmente orientados. A granulometria varia de 0,6 a 1,3 mm e os
contornos são nitidamente subédricos. Quando o quartzo ocorre (MAG-7a e 57), uma textura
granoblástica local e subordinada pode ocorrer.

Hornblenda é o principal mineral da rocha, tem contornos subédricos, hábito tabular a
prismático e granulometria média (1,2 mm), muito embora possa alcançar até 6,0 milímetros de
comprimento. Possui pleocroísmo evidente variando de verde escuro a marrom-esverdeado.
Junto com a hornblenda, o plagioclásio chega a perfazer mais de 95% do total da rocha (Tabela
7). Compreende grãos tabulares, subédricos, de granulometria fina (0,2-1,0 mm) e com
geminação polissintética (com lamelas mais largas do que as apresentadas pelos plagioclásios
dos paragnaisses e do leucogranito). Pode ocorrer orientado na mesma direção demonstrada
pelos prismas de anfibólio.

O quartzo possui granulometria fina (0,2-0,4 mm), contornos anédricos a subédricos e
leve extinção ondulante. Localmente forma contatos tríplices e irregulares, além de microveios
concordantes com a lineação.

A granada, quando ocorre, está sempre associada à hornblenda ou forma agregados
microgranulares. Esta possui caráter isotrópico, granulometria fina (0,1-0,5 mm), forma
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Amostraa mineraisb

qz pg mc or bt ms gr tu mo zr ap mi
BT-PG GNAISSE MAG-01-d 20,8 33,6 1,0 2,4 34,0 6,2 - - 1,4 0,6 - -

MAG-16-a 36,2 32,2 2,4 5,2 16,6 0,8 5,4 - 0,6 0,2 0,4 tr
MAG-19-a 21,4 32,8 3,6 4,8 27,4 0,4 7,6 - 1,4 0,4 0,2 tr
MAG-19-b 21,6 31,0 1,6 0,4 44,0 - 0.4 - 0,2 0,8 tr -
MAG-56 23,2 30,2 - 4,2 36,4 2,6 0,8 - 1,0 1,0 tr -

ENCLAVES MAG-06 27,4 40,8 0,6 0,6 28,2 1,2 0,6 - - 0,4 0,2 -
MAG-17 23,4 23,6 2,6 - 34,2 9,4 5,6 - 0,6 0,4 0,2 -
MAG-53-b 30,4 30,4 - 3,6 33,4 3,6 0,6 - 0,4 0,6 - -
MAG-138-b 27,0 36,2 1,8 - 33,4 - 1,2 - 0,2 1,2 tr -

ENCLAVES
SURMICÁCEOS

MAG-04 28,2 3,2 3,8 3,4 23,0 23,0 0,2 - 1,0 0,6 tr -

MAG-136 18,6 7,0 1,2 - 32,2 39,2 - - tr 1,2 0,6 -
MELANOSSOMA MAG-30 40,2 12,8 3,2 - 12,1 30,0 0,3 0,2 0,5 tr 0,7 -

MAG-39-a 45,3 2,6 5,6 4,3 9,0 32,9 - - tr tr tr tr

Tabela 3 - Composição modal aproximada do biotita-plagioclásio gnaisse (incluindo enclaves),
enclaves surmicáceos e melanossomas bem desenvolvidos (>1,0 cm de espessura). Obs: o
espaçamento médio é de 2x2 mm, o número de pontos médio é de 400 e os valores expressos em %
volume; tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não determinado durante a contagem pontual; a :
para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item I.4 – Nomenclatura Adotada.

Figura 4 - Diagrama QAP (Q-quartzo; A-alcaifeldspato e P-plagioclásio com An>5) de Streckeisen
(1976) utilizado para classificar o biotita-plagioclásio gnaisse (incluindo enclaves gnáissicos), enclaves
surmicáceos e melanossomas bem desenvolvidos (=1,0 cm de espessura). Símbolos: xis - enclaves
surmicáceos; triângulo invertido cheio - melanossoma; triângulo vazado - biotita-plagioclásio gnaisse..
Campos: 1a à 10b conforme figura 3.
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0    mm     1

Figura 5 - Granada porfiroblástica (Gr) contendo inclusões de quartzo (Qz), biotita (Bt), zircão (Zr) e
minerais opacos (Mo) em biotita-plagioclásio gnaisse (mesossoma; MAG-17).

arredondada e contornos, que variam de subédricos a anédricos. Os minerais opacos ocorrem em
geral associados à hornblenda. Estes apresentam forma irregular (às vezes vermicular), contorno
anédrico e granulometria fina (0,1-0,2 mm). Cristais prismáticos são mais raros, encontrando-se
alinhados segundo a lineação principal. Rutilo e titanita constituem fase acessórias muito raras.

Em casos excepcionais, o quartzo (microveios) e a granada apresentam enriquecimento
anômalo, em detrimento especialmente de hornblenda (MAG-57).

III.1.2 - UNIDADE LEUCOGNAISSE MIGMATÍTICO (DIATEXITO HETEROGÊNEO)

- ASPECTOS DE CAMPO

A Unidade Leucognaisse Migmatítico (diatexito heterogêneo) representa cerca de 14%
da área mapeada, possuindo contato concordante e gradativo com o biotita gnaisse migmatítico
(Unidade Metatexito) e com a fácies Ribeirão da Prata (Unidade Leucogranito Capivara). Com
as fácies Monte Belo e Dois Irmãos, ambas pertencentes a Unidade Leucogranito Capivara,
apresenta contato discordante e intrusivo (Anexo II).

Consiste de um biotita gnaisse migmatítico, apresentando amplo predomínio de
leucossoma sobre melanossoma (leucognaisse migmatítico), e restritos domínios de mesossoma.
Possui granulometria média a fina e bandamento composicional contínuo. O bandamento neste
caso é caracterizado predominantemente pela alternância de leucossoma e melanossoma, e
subordinadamente pelo mesossoma (Fotografia 3).

Em termos texturais, o leucossoma possui características ígneas, apresentando por vezes
aspecto isotrópico, equigranular e granulometria fina ou média, localmente pegmatítica.
Porfiroblastos de alcalifeldspato podem entretanto ser observados envoltos por matriz fina,
atingindo entre 3 e 4 milímetros de dimensão e por vezes orientados paralelamente ao
bandamento.
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O leucossoma apresenta bandas com espessura variando de 4 a 40 milímetros,
constituindo lentes contínuas por vários metros. Sua associação mineral é representada
basicamente de quartzo e feldspato, além de muscovita e quantidades acessórias de biotita,
granada e turmalina.

O melanossoma é originado pela concentração de biotita e muscovita, preferencialmente
orientadas, bordejando de forma contínua o leucossoma. Possui índice de cor variando de meso a
melanocrático, granulometria fina e espessura máxima de 3 mm. Além de biotita, muscovita e
quartzo, observam-se quantidades acessórias de feldspato e granada.

A alternância entre leucossoma e melanossoma caracteriza uma estrutura estromática
dominante (Fotografia 4). Localmente o melanossoma (e mais raramente o mesossoma) pode
ser parcialmente destruído e englobado pelo leucossoma. Dentro do leucossoma permanecem
apenas placas de biotita alinhadas, caracterizando uma estrutura “schlieren” subordinada.

Como o leucossoma supera, em termos de volume, o material não leucossomático
(melanossoma e mesossoma), este gnaisse migmatítico, anatético, pode ser classificado como
diatexito (Tabela 1). A preservação parcial, e até total, de sua estrutura planar (caracterizada
aqui por um bandamento composicional), permite ainda classificá-lo como diatexito heterogêneo
(Brown, 1979).

Quando o nível de segregação "in situ" do leucossoma atinge limites críticos, o volume
de líquido gerado acaba dando origem a bolsões graníticos (Fotografia 5), com textura
nebulítica e isotrópica. O leucossoma e estes bolsões graníticos têm composição mineral similar,
podendo eventualmente este último apresentar teores um pouco superiores de granada (MAG-29
e 32) em relação ao leucogranito Capivara (item III.1.3).

Estes pequenos bolsões, com 1,5m x 0,5m em média, por apresentarem sensível
mobilidade, podem apresentar comportamento intrusivo. Isto traz como conseqüência a
destruição parcial e local da textura planar do diatexito heterogêneo (Figura 6 e fotografia 3). A
rocha gerada, por ser considerada membro final da série metatexito-diatexito, não será tratada
como um migmatito (Ashworth, 1985), passando a adquirir similaridades composicionais e
texturais com as fácies da Unidade Leucogranito Capivara.

Pegmatitos (MAG-18, 35, 56, e 83), aplitos (MAG-43 e 90) e diques (MAG-11)
dicordantes ou parcialmente concordantes com a seqüência de biotita gnaisse e leucognaisse
migmatíticos, tornam-se mais frequentes conforme a proximidade com o leucogranito (Anexo I;
fotografia 6).

O diatexito heterogêneo apresenta sua foliação principal (Sn), caracterizada pela
alternância entre bandas de leucossoma e finos níveis de melanossoma, suavemente ondulada
(MAG-18). Pode evoluir para dobras abertas métricas (MAG-01, 30, 76 e 83), intrafoliais
assimétricas de escala centimétrica (MAG-90), até alcançar estágios mais plásticos, onde são
geradas "viscous folds" centimétricas, desarmônicas e de padrão irregular (MAG-76).

O leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo) ocorre com frequência associado
com porções metatexíticas (biotita gnaisse migmatítico) e gnáissicas (biotita-plagioclásio
gnaisse) subordinadas.
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Fotografia 3 - Aspecto macroscópico do leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo) mostrando
o bandamento composicional marcado pela alternância de melanossoma e leucossoma (MAG-07b).
Notar que parte deste bandamento encontra-se parcialmente destruído pelo mobilizado granítico
(leucossoma).

Fotografia 4 - Aspecto de campo do leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo; MAG-44).
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Fotografia 5 - Geração de leucogranito "in situ" a partir do leucognaisse migmatítico (diatexito
heterogêneo; MAG-32).

Fotografia 6 - Dique leucogranítico cortando biotita gnaisse migmatítico (metatexito; MAG-11)
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(a)

(b)

Figura 6 - Perfis esquemáticos mostrando (a) a geração de mobilizados graníticos “in situ” (MAG-01)
e (b) a atuação do cisalhamento (C) transpondo a foliação Sn (MAG-00). Obs: LcGn: leucognaisse
migmatítico; BtGn: biotita gnaisse migmatítico; MtBe: Fácies Monte Belo; DsIr: Fácies Dois Irmãos;
RbPr: Fácies Ribeirão da Prata; EnSm: enclaves surmicáceos; Ap: Aplito; BtPgGn: biotita-
plagioclásio gnaisse; Mls: melanossoma; Peg; pegmatito; Xn: xenólito. Exagero vertical: 2x.



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

33

- ASPECTOS PETROGRÁFICOS

Leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo)

Em virtude da escassez e pouca representatividade do mesossoma neste litótipos, apenas
o melanossoma e o leucossoma foram analisados.

Melanossoma

O melanossoma é constituído de quartzo (25,2%), biotita (23,9%), plagioclásio (23,1%),
muscovita (19,0%), e quantidades menores de microclínio (7,9%). As fases acessórias mais
comuns são representadas por zircão (0,3%), mirmequita (0,4%), minerais opacos (0,2%), além
de apatita e granada. Apresenta espessura de 1,0 mm, em média, e composição predominante
granodiorítica (tabela 4 e figura 7), passando por tipos graníticos ricos em quartzo e mais
raramente monzograníticos.

Os melanossomas são faneríticos, equigranulares, de grãao fino (0,1-0,7 mm), muito
embora, tanto a biotita quanto a muscovita, possam atingir prismas com 2,5 mm de dimensão em
seu eixo maior.  Apresentam textura lepidoblástica proeminente, dada exclusivamente pelo
volume de minerais micáceos, que se encontram fortemente orientados segundo uma direção
preferencial. Esta estrutura planar pode ocorrer localmente destruída e invadida pelo leucossoma,
decorrente da mobilidade deste último durante o estágio de fusão.

A biotita é caracterizada por prismas subédricos, com terminações por vezes mal
formadas, e granulometria variando de fina (0,4 mm) à média (2,5 mm). Seu pleocroísmo é
intenso, variando de marrom-avermelhado a marrom, e raramente ocorre cloritizada. A
associação da biotita com muscovita é bastante nítida, encontrando-se esta localizada nos bordos
ou nas clivagens da primeira. (Fotomicrografia 3). Halos metamíticos são produzidos ao redor
de pequenos cristais de zircão e monazita(?), inclusos na biotita.

A muscovita também aparece como prismas mal terminados, orientados paralelamente à
biotita, podendo substituí-la parcial ou totalmente. Possui granulometria variada (0,3-2,0 mm),
contornos subédricos e inclusões de quartzo e zircão.

A biotita, e principalmente a muscovita, mostram sinais locais de deformação,
caracterizada pela presença de extinção ondulante e de clivagens levemente encurvadas
(MAG-37). A existência de um volume maior de quartzo recristalizado, com contatos poligonais
e suave extinção ondulante também confirma estas evidências.

Além de apresentar contatos poligonais, o quartzo caracteriza-se por granulometria fina
(0,1-0,3 mm) e contornos anédricos. Preenche também interstícios entre grãos ou ocorre
intercrescido com plagioclásio formando mirmequita ou como inclusões com forma
arredondada.

O plagioclásio é geralmente tabular, subédrico e de grão fino (0,2-0,8 mm), apresentando
geminação polissintética e saussurita.

Alguns minerais menos abundantes, como minerais opacos, granada e mais raramente
fibrolita, além de zircão e apatita, encontram-se associados à biotita e muscovita. Alcalifeldspato
tem pouca expressão volumétrica se comparado ao plagioclásio e quartzo.
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Leucossoma

No leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo), o volume de leucossoma supera
sempre o volume de melanossoma, podendo apresentar níveis com mais até 8,0 milímetros de
espessura.

Este leucossoma possui textura fanerítica, inequigranular, do tipo porfirítica, marcada
pela presença de grãos tabulares e anédricos de microclínio micropertítico (Figura 8), com
dimensão variando de 2,0 a 4,0 milímetros, geralmente orientados. A matriz pela qual se
encontram envoltos é subédrica e de granulometria fina (0,1 a 0,4 mm) a média (1,2 a 1,4 mm).
Biotita e muscovita, embora escassas, conferem à rocha uma textura planar incipiente.

Apesar de localmente orientados, cristais de mica e feldspato não apresentam sinais
evidentes de deformação (p.ex. extinção ondulante, estiramento, cominuição, recuperação de
grão).

A associação mineral, predominantemente félsica, é composta por quartzo (33,4%),
plagioclásio (33,2%), microclínio (25,3%), muscovita (4,3%), além de quantidades menores de
biotita (2,4 %), minerais opacos, zircão, apatita e turmalina. O processo de mirmequitização é
intenso e mais generalizado do que o observado no melanossoma (1,5%). Apresenta composição
variando de granodiorítica à monzogranítica, denotando um crescente enriquecimento relativo de
alcalifeldspato (Tabela 4 e figura 7).

Quartzo é um mineral abundante e ocorre sob diversas formas. Grãos mais desenvolvidos
(0,5 a 1,2 mm) apresentam-se comumente orientados e subédricos, podendo ocorrer com
contatos tríplices ou embainhados. Minúsculos grãos arredondados (0,1-0,3 mm), amebóides,
aparecem como inclusões nos megacristais de microclínio.

O plagioclásio (An13-20, obtido por metódo ótico) apresenta geminação polissintética
representada por finas lamelas. Porém, esta geminação ocorre, em geral, mal formada, devido ao
processo de substituição para microclínio pelo qual o plagioclásio passa. Ambos encontram-se
em continuidade ótica (crescimento epitaxial). Contatos interpenetrativos de plagioclásio com
outros minerais são constantemente observados, sobretudo com microclínio.

Grãos com zonamento normal (com núcleo saussuritizado e bordos albíticos preservados
ou sobrecrescidos) e forma arredondada podem ser observados, sendo englobados por cristais de
alcalifeldspato bem desenvolvidos.

O plagioclásio compõe grande parte da matriz, compreendendo grãos tabulares, finos
(0,3-0,5 mm) e contorno variando de subédrico a anédrico. Megacristais englobando quartzo
amebóide, zircão e apatita são menos comuns. Intercrescimento mirmequítico também é bastante
comum, principalmente nas vizinhanças de grãos mais desenvolvidos de microclínio (Figura 8).

O alcalifeldspato é representado por microclínio, frequentemente micropertítico,
compondo a maioria dos megacristais e boa parte da matriz do leucossoma. Os megacristais são
anédricos e apresentam contatos embainhados com plagioclásio e quartzo, sendo comum
apresentarem inclusões amebóides destes últimos e de biotita (Figura 8).

 Na matriz a microclínio apresenta hábito tabular e granulometria fina (0,3-1,2 mm). A
presença de geminação do tipo "tartan", localmente mal formada ou ausente, caracteriza este
mineral, indicando sua baixa triclinicidade. A combinação deste tipo de geminação com a de
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amostraa mineraisb

qz pg mc or bt ms gr si mo zr ap tu mi ss
LEUCOSSOMAS MAG-01-a 35,6 33,3 24,3 0,6 2,6 3,3 - - - tr tr - - -

MAG-01-b 36,3 46,3 10,3 1,3 0,6 5,0 - - - tr tr - tr tr
MAG-01-c 40,0 46,0 5,6 0,8 2,4 5,2 - - - tr - - - tr
MAG-05-b 27,6 31,6 13,8 12,2 2,4 12,2 - - - tr tr - 0,2 -
MAG-07-b 32,0 42,0 12,0 8,0 3,8 1,0 - - - tr - - 1,1 -
MAG-09 27,2 22,4 34,4 6,8 3,6 0,7 - tr - tr - 0,4 5,2 tr
MAG-28 32,0 22,8 19,2 17,6 3,2 - - - 0,4 tr - - 4,0 tr
MAG-36 45,7 15,7 6,2 27,7 1,0 3,5 - - - tr - - - -
MAG-42-b 24,0 38,4 20,8 7,2 2,0 7,4 - - - 0,2 - - 3,0 tr

MELANOSSOMAS MAG-01-a 37,0 23,0 5,0 - 15,0 20,0 - - - tr - - - -
MAG-01-b 11,5 7,5 2,0 0,6 41,5 34,4 - - 0,5 2,0 - - - -
MAG-01-c 20,0 9,0 2,0 - 45,0 23,0 - - - 0,5 tr - - -
MAG-05-b 23,0 30,0 12,0 - 17,0 18,0 - - - tr tr - - -
MAG-07-b 29,3 30,0 4,0 0,6 25,5 10,0 tr - 0,6 tr tr - - -
MAG-09 35,6 30,6 14,3 6,0 10,6 - - - - tr - - 2,6 tr
MAG-36 20,0 31,3 8,6 - 12,6 27,3 - - - tr - - - -

Tabela 4 - Composição modal aproximada do leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo).Obs: o
espaçamento médio é de 1x1mm, o número de pontos médio é de 400, e o valores são expressos em %
volume. tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não determinado durante a contagem pontual; a :
para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item I.4 – Nomenclatura Adotada.

Figura 7 - Diagrama QAP (Q-quartzo; A-alcalifeldspato e P-plagioclásio com An>5) de Streckeisen
(1976) utilizado para classificar o leucognaisse migmatítico. Simbologia: cruzes – leucossomas;;
triângulos invertidos cheios - melanossomas. Campos: 1a à 10b como na figura 3.
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Fotomicrografia 3 - Melanossoma do leucognaisse migmatítico , mostrando placas desenvolvidas de
biotita e muscovita com extinção ondulante e orientadas preferencialmente (MAG-39/ 12,5 x - Nicóis
cruzados). Obs: Bt-biotita; Ms-muscovita.

Figura 8 - Leucossoma com megacristal de microclínio micropertítico, anédrica, apresentando
inclusões de plagioclásio e quartzo em gota ou amebóide. Notar também a existência de mirmequita
(MAG-07b / 20 x). Mcm-microclínio micropertítico; Mc-microclínio; Qz-quartzo; Pg-plagioclásio; Bt-
biotita; Ms-muscovita; Mi- mirmequita).
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Carlsbad é bastante rara. Alguns grãos ocorrem com leve sericitização e as vezes
microfraturados.

Muscovita e biotita encontram-se frequentemente associadas e são de ocorrência mais
restrita, aparecendo principalmente como prismas curtos e orientados.

III.1.3 - UNIDADE LEUCOGRANITO CAPIVARA

- ASPECTOS DE CAMPO

A Unidade Leucogranito Capivara, predominante em toda a parte central da área, ocorre
na forma de um corpo granítico alongado de direção NE-SW, que totaliza cerca de 30% da
região mapeada.

Apresenta contato alternando entre discordante e abrupto a concordante gradativo com as
rochas encaixantes migmatíticas. Este contato possui direção aproximadamente NE-SW,
encontrando-se delimitado, a grosso modo, pelo traço do rio Aiuruoca (Anexos I e II).

Na parte sudeste da área ocorre em contato de direção NE-SW (concordante com a
estruturação regional predominante) com um biotita granito porfirítico, bastante deformado, que
apresenta texturas magmáticas e metamórficas. Este biotita granito porfirítico gnaissificado, foi
denominado informalmente de Biotita Granito Maromba por Almeida & Junho (1994),
constituindo o principal litótipos da unidade de mesmo nome (item III.1.4).

Apesar de poucos contatos nítidos terem sido localizados em campo, algumas feições
sugerem que a orientação paralela entre o Leucogranito Capivara e o Biotita Granito Maromba,
tenha relação direta com a última fase de deformação:
-Forte deformação no biotita granito e principalmente no leucogranito próximo à região de
contato (MAG-107);
-Contato do tipo "lit-par-lit", de caráter local, com direção NE-SW, coincidindo com a direção
apresentada pela foliação atribuída a última fase de deformação, intensamente marcada nesta
porção da área (MAG-94).

O leucogranito Capivara possui também foliação fracamente desenvolvida, sendo esta
determinada pela orientação preferencial de muscovita, e mais raramente biotita. Esta foliação é
coincidente com a direção observada a nível regional. Entretanto, o próprio leucogranito pode
interceptá-la, cortando e rompendo o bandamento migmatítico das rochas encaixantes. Apresenta
afloramentos com formas arredondadas, em geral fraturados (Fotografia 7), podendo ocorrer,
por vezes, afetado por estreitas bandas de cisalhamento com 7 centímetros de espessura
(Fotografia 8).

O litótipos principal da Unidade Leucogranito Capivara apresenta índice de cor
dominante hololeucocrático e possui textura variando de equigranular fina (1 mm) ou média (2 a
3 mm) a inequigranular porfirítica (matriz com 1 a 3 mm e megacristais com 5 a 20 mm).
Entretanto, constata-se uma sutil variação mineral e textural entre os litótipos graníticos desta
unidade, permitindo a subdivisão de três grupos ou fácies principais:

A-Fácies Monte Belo (Muscovita Leucogranito): Enriquecido em muscovita (muscovita/biotita
>1; biotita <2,5%), com granulometria média, ligeiramente porfirítico, com granada e turmalina
mais frequentes, ocorrendo em geral associado a bolsões pegmatíticos;
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Fotografia 7 - Aspecto de campo do Leucogranito (MAG-67), apresentando formas arredondadas e
tonalidades claras.

Fotografia 8  - Banda centimétrica de cisalhamento (banda de deformação) em leucogranito alterado
(MAG-75).
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B-Fácies Dois Irmãos (Biotita Leucogranito): Empobrecido em muscovita (muscovita/biotita
<1; 5,0%>biotita>2,5%), com granulometria média a fina, equigranular, com turmalina escassa e
biotita variando de 3 a 5 %  em termos de volume (Fotografia 9).
C-Fácies Ribeirão da Prata (Granito migmatítico ou diatexito homogêneo): Possui volumes
bastante variáveis de biotita (0,2 a 9,8%) e muscovita (0,8 a 9,0%), ocorre com granulometria
média, textura equigranular, apresentando restos de estruturas migmatíticas preservadas.

Deve-se ressaltar, quando comparado a fácies Dois Irmãos, o enriquecimento em
muscovita na fácies Monte Belo vem acompanhado geralmente de um empobrecimento relativo
de biotita (Fotografia 10). Suspeita-se que o aparecimento desta muscovita com até 4
milímetros, substituindo biotita, esteja relacionado a um processo metassomático provocado por
fluídos provenientes do próprio leucogranito.

Apesar da dificuldade de se realizar um controle espacial e um zonamento preciso dessas
duas fácies), em virtude da sutil variação mineral e textural em escala de afloramento, pode-se, a
grosso modo constatar que o biotita leucogranito (fácies Dois Irmãos) tende a predominar
principalmente próximo aos contatos com a encaixante migmatítica (vide anexo II).. Ao
contrário, a fácies caracterizada por muscovita leucogranitos (fácies Monte Belo) concentra-se
especialmente no núcleo do corpo, ocorrendo comumente com maior grau de alteração
intempérica e/ou deutérica.

A fácies Ribeirão da Prata, apresenta diferenças texturais marcantes em relação às demais
fácies do Leucogranito Capivara, ocorrendo ainda com remanescências de estruturas
migmatíticas nebulíticas e "schlieren". As características observadas neste litótipos nos permitem
associá-lo ao diatexito homogêneo de Brown (1979). Neste caso específico, apesar de estar
ligado geneticamente aos tipos migmatíticos, este fácies (Fotografia 11) se comporta como um
corpo ígneo, sendo preferível, portanto denominá-lo de granito migmatítico ou difuso (Raguin,
1970).

De um modo geral pode-se afirmar que o muscovita e biotita leucogranitos correspondem
à porção do corpo granítico parautóctone, parcialmente intrusivo, enquanto a fácies Ribeirão da
Prata representa o granito gerado "in situ" ou autóctone, com contatos gradacionais e em
concordância estrutural com as encaixantes migmatíticas.

A associação mineral do Leucogranito Capivara é composta por proporções
aproximadamente iguais de quartzo, plagioclásio e alcalifeldspato, que perfazem cerca de 90%
do volume toatal da rocha. Possui ainda quantidades menores de muscovita, biotita, granada
(almandina?), minerais opacos, e mais raramente turmalina (“schörl”).

Granada ocorre ocasionalmente como grãos finos, arredondados e bastante disseminados
na matriz. Turmalina aparece preferencialmente em veios, embora sejam encontrados na matriz
prismas de grão médio, quase sempre como aglomerados (MAG-86). A turmalina pode
constituir fase mineral relacionada ao estágio pneumatolítico de evolução do granito. Vários
veios de turmalina apresentam um trend preferencial, decorrente provavelmente do
preenchimento de juntas, ou pequenas fraturas, desenvolvidas no granito antes de seu
resfriamento total.

Identificaram-se dois tipos de bandamento no leucogranito: composicional e/ou
granulométrico.

O bandamento composicional é perceptível graças à alternância verificada entre níveis
centimétricos enriquecidos em quartzo e plagioclásio (com alcalifeldspato subordinado), e níveis
milimétricos com muscovita, preferencialmente alinhada. Nesta rocha constata-se também uma
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Fotografia 9 - Aspecto macroscópico do leucogranito Capivara fácies Dois Irmãos (MAG-03).

Fotografia 10 - Aspecto macroscópico  do leucogranito Capivara fácies Monte Belo (MAG-72).
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Fotografia 11- Aspecto de campo do leucogranito Capivara fácies Ribeirão da Prata (MAG-101).
(Obs: A - Granito migmatítico/diatexito homogêneo e B - Biotita gnaisse migmatítico/metatexito).

concentração anômala de quartzo e plagioclásio, levando à formação de um tipo tonalítico.
Aparece como bolsões métricos no leucogranito Capivara próximo ao contato com o
leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo; MAG-58).

Lameyre (1966) inclui também dentro dentro do espectro leucogranítico, os tipos ricos
em plagioclásio albítico (alaskitos) e ricos em plagioclásio oligoclásio-andesina
(leucogranodioritos), localizados geralmente próximo aos contatos do corpo granítico com a
encaixante. Junho et al. (1989a) observaram o mesmo fenômeno em outros leucogranitos
inseridos no Grupo Andrelândia, reputando à existência provável de autometassomatismo ou de
diferenciação magmática localizada, para explicar a existência destes leucogranitos tonalíticos.

Com este bandamento composicional pode coexistir uma estratificação granulométrica
significativa. Como mostra a fotografia 12 (MAG-33), bandas caracterizadas por uma
granulometria fina a média, com textura equigranular (aplítica), alternam com níveis porfiríticos,
marcados pela presença de fenocristais tabulares de alcalifeldspato, com até 5 centímetros de
dimensão, e níveis pegmatíticos com megacristais de 20 centímetros.

É sem dúvida a unidade mais afetada pela alteração intempérica (e/ou hidrotermal),
produzindo uma rocha muito friável e um solo areno-argiloso de cor branca bastante
característico. Este grau de alterabilidade da rocha constitui obstáculo inclusive para amostragem
visando confecção de lâmina delgada. Como reflexo dessa maior alterabilidade, são produzidos
na área de ocorrência do Leucogranito Capivara vales mais abertos e em forma de “U”.

Pegmatitos cogenéticos são abundantes, aparecendo sobretudo como bolsões (MAG-23,
72 e 73) centimétricos  a métricos,  podendo constituir alguns veios (MAG-57 e 61). São
compostos basicamente por megacristais de alcalifeldspato, tabulares e euédricos (5 à 16 cm);
quartzo anédrico intersticial; cristais de granada (até 3 cm) e turmalina prismática (4 à 5 cm de
comprimento). É encontrado também com freqüência cortado por veios milimétricos de
turmalina (Fotografia 13), quartzo e quartzo com muscovita, de caráter tardio.
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Fotografia 12 - Bandamento granulométrico em leucogranito (MAG-33). A- nível de granulometria
fina a média, geralmente equigranular; B- nível porfirítico; C- nível pegmatóide.

Fotografia 13 - Veios de turmalina cortando leucogranito da fácies Monte Belo (MAG-72).
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- ASPECTOS PETROGRÁFICOS

Fácies Monte Belo e Fácies Dois Irmãos

De maneira geral, os diversos litótipos graníticos são hololeucocráticos, faneríticos, com
textura variando de equigranular à inequigranular, porfirítica, podendo neste caso possuir até
10% de megacristais em relação ao total da rocha.

Estes megacristais são constituídos por microclínio micropertítico (fotomicrografia 4) e
encontram-se dispostos numa matriz de granulometria fina ou média, equigranular, composta
essencialmente por plagioclásio, quartzo e microclínio, onde predominam contornos anédricos.
Localmente podem ocorrer tipos pegmatóides, caracterizados por apresentarem megacristais de
microclínio micropertítico tabulares, com 20 milímetros de dimensão média.

O conjunto megacristais-matriz é formado, em ordem decrescente de abundância, por
quartzo (33,2%), microclínio (28,7%), plagioclásio (28,3%), muscovita (5,5%), biotita (2,4%),
além de mirmequita (0,9%), saussurita (0,6%), minerais opacos (0,1%), zircão (0,1%), além de
granada, apatita, monazita(?) e turmalina.

Quartzo ocorre com granulometria fina (0,2 a 0,5 mm) na forma de inclusões do tipo
"amebóide" ou como agregados anédricos a subédricos que podem apresentar contatos
poligonais. Cristais desenvolvidos são mais raros, apresentando grãos com até 2,5 milímetros de
dimensão. É comum exibirem contatos irregulares e interpenetrativos com outros minerais.

Plagioclásio é tabular, subédrico, de granulometria fina (0,1 a 0,3 mm) a média (1,5 mm),
e possui geminação polissintética. Mostra as vezes leve zonamento composicional (núcleo
oligoclásico e bordo albítico, obtidos por metódos óticos), apresentando núcleo saussuritizado
(muscovita, epidoto e clorita finamente granulados) e com pequenos prismas de muscovita
dispostos irregularmente ou preenchendo as clivagens.

Além deste sutil zonamento normal, possui também contatos interpenetrativos com
quartzo e microclínio. Há fortes evidências de microclínio preenchendo as porções corroídas do
plagioclásio (Fotomicrografia 5). A microclínio ocorre com grãos texturais distintos, podendo
ser observados tanto pelos raros megacristais (2,5 mm) quanto pelos cristais que ocorrem na
matriz (0,3-0,4 mm) da rocha. Geminação do tipo "tartan" é uma característica comum aos dois
tipos de microclínio, muito embora nem sempre apresente-se bem formada.

Os primeiros são subédricos a anédricos, tabulares, de granulometria média (1,0 a 2,5
mm) e apresentam crescimento epitaxial com plagioclásio, além de mirmequita e micropertita
localizadas. Estas feições podem ser resultado de efeitos autometassomáticos, também
responsáveis pelo processo de muscovitização da biotita observado.

O segundo tipo de microclínio é caracterizada por grãos tabulares, anédricos
(intersticiais), contendo inúmeras inclusões (plagioclásio, quartzo, zircão, muscovita e biotita) no
caso específico dos grãos mais desenvolvidos. Aparecem comumente preenchendo porções do
plagioclásio (bordas) corroídas pela fusão.

A granada existente no leucogranito apresenta características distintas das observadas nos
tipos metamórficos, sendo marcantes a presença de cristais subédricos e euédricos, de grão fino e
ausentes de inclusão e/ou fraturas (Fotomicrografia 6).

Turmalina (schörl) ocorre principalmente como veios e agregados prismáticos, exibindo
cristais zonados de grão médio a fino e contornos euédricos a subédricos. Possui cor de
interferência baixa e cor natural variando de verde oliva a verde azulado (Fotomicrografia 7).
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Fotomicrografia 4 - Megacristal de microclínio micropertítico na fácies Monte Belo (MAG-66/ 12,5 x -
nicóis cruzados)

Fotomicrografia 5 - Plagioclásio não geminado com bordos corroídos preenchidos por microclínio
(leucogranito fácies Ribeirão da Prata; MAG-24a/ 12,5 x - nicóis cruzados). Obs: Pg:plagioclásio; Mc:
microclínio.
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Fotomicrografia 6  -Granada subédrica a euédrica, pobre em inclusões e com raras fraturas, encontrada
em leucogranito (MAG-29/ 12,5 x - nicóis descruzados). Obs: Gr-granada.

Fotomicrografia 7 - Cristais de turmalina zonada observada no leucogranito fácies Monte Belo (MAG-
67b/ 20 x - nicóis descruzados). Obs: Tu-turmalina.



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

46

A proporção de mica é bastante variável (2,4-19,0%), sendo o volume de muscovita
normalmente superior ao de biotita mesmo na fácies Dois Irmãos. Biotita e muscovita podem
ocorrer intercrescidas ou isoladas na matriz, apresentando-se como prismas mal terminados,
euédricos a subédricos e de grão fino. São frequentes as inclusões de zircão e monazita(?)
(produzindo halos metamíticos na biotita hospedeira), e apatita, de contornos subédricos,
arredondadas nos vértices, localmente prismáticas e com grão muito fino.

Muscovita tardia aparece como pequenos prismas que cortam a biotita, ou como cristais
maiores (até 4,0 mm) substituindo parcial ou totalmente a biotita. O seu alinhamento preferencial
pode caracterizar uma suave foliação no leucogranito (MAG-23, 24a e 24b). Em várias amostras
a muscovita além de se encontrar alinhada, demonstra sinais de deformação, apresentado cristais
com extinção ondulante e clivagens suavemente curvas (fotomicrografia 8). A geração destes
planos propicia ainda a percolação de fluídos, fazendo com que os contatos entre grãos fiquem
impregnados de óxido de ferro. Esta muscovita apresenta-se preferencialmente orientada, com
extinção ondulante e prismas localmente bem desenvolvidos (2,5 mm em média). No entanto, no
geral, as bandas de quartzo e plagioclásio apresentam granulometria um pouco superior (em
média 2,0 mm).

A presença de megacristais de feldspato arredondados e com sombra-de-pressão, de
matriz finamente recristalizada e "mica-fish" (muscovita), sugerem que os litótipos MAG-35c,
75, 86 e 107 representem um estágio avançado de deformação. O quartzo apresenta extinção
ondulante suave a brusca e a geração incipiente de "fitas" orientadas segundo a foliação.
Inúmeros grãos de quartzo, corroído e de contornos irregulares, com até 4,0 mm de dimensão
também se fazem presentes.

Ao contrário da maioria dos leucogranitos até agora descritos, essencialmente
monzogranitos e sienogranitos (Figura 9), a amostra MAG-58e apresenta um enriquecimento
relativo em plagioclásio (Tabela 5), gerando tipos tonalíticos.

Pegmatitos associados ao leucogranito (MAG-29a) apresentam megacristais de
microclínio micropertítico de até 80 milímetros de dimensão, com microfraturas preenchidas por
finos agregados de quartzo e muscovita. Quartzo é equigranular (0,5-1,5 mm) e subédrico.
Plagioclásio ocorre mais comumente como inclusões na microclínio, apresentando continuidade
ótica com esta.

Fácies Ribirão da Prata (Granito Migmatítico ou diatexito homogêneo)

A fácies Ribeirão da Prata apesar de apresentar localmente estruturas nebulíticas, possui
diversas semelhanças petrográficas com o leucogranito. Possui associação mineral composta por
plagioclásio (31,0%) saussuritizado (0,7%), microclínio (30,2%), quartzo (30,0%), biotita
(4,5%), raramente cloritizada, muscovita (3,2%), mirmequita (0,4), além de zircão (0,2%),
minerais opacos (0,2%) e traços de turmalina, granada e monazita (?)(Tabela 5 e Figura 9).

Em termos texturais apresenta-se com aglomerações mais constantes de biotita
(fotomicrografia 9), podendo alcançar até 10% do volume total, demonstrando orientação
preferencial e formas lenticulares ou irregulares (schlieren). Comportamento semelhante é
apresentado também pela microclínio e plagioclásio.
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Tabela 5 - Composição modal aproximada dos litótipos da Unidade Leucogranito Capivara Obs: o
espaçamento médio é de 1x1 mm, o número de pontos médio é de 500 e os valores expressos em %
volume. tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não determinado durante a contagem pontual; a :
para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item I.4 – Nomenclatura Adotada.

amostraa mineraisb

qz pg mc bt ms gr tu mo zr ap mz mi ss
FÁCIES MONTE
BELO

MAG-24-a 31,8 30,6 18,4 2,4 16,6 - tr - 0,2 - - - tr

MAG-24-b 30,0 31,2 24,6 4,0 8,8 - tr 0,2 - - - 1,2 tr
MAG-35-c 39,5 21,2 33,5 0,2 3,4 - - 1,2 - 0,2 - - tr
MAG-58-a 33,8 37,6 22,2 1,0 5,0 - - - tr tr - 7,0 0,4
MAG-61-a 31,4 39,2 22,6 2,8 3,6 - - tr 0,4 tr - 1,0 tr
MAG-61-b 30,7 22,7 35,7 4,0 5,7 - - - - - - 1,0 -
MAG-65 24,6 28,6 29,0 1,4 14,2 - - tr 0,4 - tr 0,4 1,4
MAG-67-a 25,4 31,6 32,8 3,2 5,0 - - 0,2 0,4 - - 0,4 1,0
MAG-70 35,0 26,8 24,8 1,2 9,0 0,8 - 0,2 0,2 tr - 1,0 1,0
MAG-72 26,8 36,6 22,8 1,0 10,2 0,2 tr - tr - - 0,8 1,4
MAG-76 36,6 21,8 24,4 1,6 12,6 tr - 0,2 0,6 - - 0,4 1,8
MAG-127 28,0 34,8 31,4 1,0 3,2 - tr tr 0,2 - - 0,4 1,0
MAG-137 30,0 29,4 32,0 3,2 3,2 - - tr 0,6 0,2 - 0,4 1,0

FÁCIES DOIS
IRMÃOS

MAG-01-e 30,0 30,6 34,2 5,0 1,2 - - 0,2 tr tr - 0,8 tr

MAG-03-a 33,7 27,2 29,2 4,2 5,0 - - 0,5 tr tr - tr tr
MAG-15-a 35,8 22,6 30,6 5,0 4,4 tr - - 0,4 tr - 0,4 0,8
MAG-60-b 34,2 31,5 27,5 4,7 2,0 - - - tr tr - tr tr
MAG-86-a 31,0 25,8 35,8 2,8 3,0 - - - 0,2 - - 1,2 0,2
MAG-94-b 44,4 19,0 30,2 2,8 0,6 - - 0,4 0,2 tr - 0,4 2,0
MAG-00 36,3 27,3 27,4 5,0 1,6 - - - 0,6 - - 0,5 0,8

FÁCIES RIBEIRÃO
DA PRATA

MAG-05-a 33,2 16,5 40,5 0,2 9,0 - - 0,2 tr tr - tr tr

MAG-23 32,4 41,8 16,4 5,8 3,2 - - - tr tr - 0,4 tr
MAG-42-a 24,2 21,4 38,8 9,8 4,2 - - 1,0 0,6 - - tr tr
MAG-52 30,2 46,8 17,4 4,6 0,8 - - - tr - - tr 0,2
MAG-139 26,2 27,6 36,6 2,0 2,6 - - tr 0,2 - 0,1 1,4 3,2

BOLSÕES
GRANÍTICOS

MAG-29-a 36,0 30,6 30,0 0,3 13,6 2,6 - - tr tr - - tr

MAG-29-b 39,0 28,2 19,7 - 6,2 6,2 - - 0,2 0,2 - - tr
MAG-49-b 28,6 38,4 16,6 0,4 2,0 0,4 - - 0,2 tr - - tr

BOLSÃO
QUARTZO-
FELDSPÁTICO

MAG-58-e 44,4 39,6 3,2 tr 12,6 tr - - 0,2 tr - tr tr

APLITO MAG-11-b 25,0 23,0 48,0 1,7 2,2 - - - tr tr - tr tr
PEGMATITO MAG-29-a 24,0 6,5 65,5 - 4,0 - - - - - - - -
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Fotomicrografia 8 - Muscovita contendo resquício de biotita nas clivagens e com suave extinção
ondulante (leucogranito fácies Monte Belo; MAG-66/ 12,5 x - nicóis cruzados). Obs: Ms:muscovita;
Bt:biotita.

Fotomicrografia 9 - Aspecto textural do granito migmatítico (diatexito homogêneo; Fácies Ribeirão da
Prata) marcado pela concentração mais constante de placas de biotita se comparado aos demais
leucogranitos (Fácies Monte Belo e Dois Irmãos) (MAG-139/ 12,5 x - nicóis descruzados).
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Figura 9 - Diagrama QAP (Q-quartzo; A-alcalifeldspato e P-plagioclásio com An>5) de Streckeisen
(1976) utilizado para classificar os litótipos da Unidade Leucogranito Capivara em suas fácies Monte
Belo (losangos vazados), Dois Irmãos (losangos cheios) e Ribeirão da Prata (círculos cheios),
incluindo os bolsões quartzo-feldspáticos greinsenizados (quadrado semi-cheio) e leucograníticos
(círculo vazado), aplito (A) e pegmatito (P). Campos: 1a à 10b como na figura 3.

III.1.4 - UNIDADE GRANITO MAROMBA

- ASPECTOS DE CAMPO

Esta Unidade ocorre na parte sudeste da área, representando cerca de 35% do total
mapeado, o que corresponde a uma área de aproximadamente 64 Km2 (Anexo II). É
caracterizada por um corpo granítico alongado, deformado, de direção NE-SW, onde predomina
um litótipos granítico, gnaissificado, com textura amplamente porfirítica e matriz de grão médio
a fino rica em biotita.

Na parte sul, esta unidade faz contato com a Unidade Biotita Gnaisse Migmatítico
(metatexito), representada nesta região por metatexitos intercalados por raras lentes centimétricas
a métricas de anfibolitos e rochas calcissilicáticas. Este contato possui direção NE-SW e é
parcialmente concordante, apresentando-se interdigitado e gradativo. Toda esta área é marcada
por forte tectonismo (MAG-102, 104, 105, 112 e 114), decorrente da ação do cisalhamento.

O contato da Unidade Biotita Granito Maromba com o Leucogranito Capivara localiza-se
a norte e noroeste, e é em geral brusco, mostrando localmente a nível de afloramento,
interdigitação e intensa deformação. Esta região de contato também é marcada por uma serra
bem definida de direção NE-SW, resultado da maior resistência à alteração apresentada pelo
biotita granito gnaissificado em relação ao leucogranito. Além disso, as montanhas localizadas
no domínio do leucogranito mostram-se menos íngremes e com vales mais abertos.

Nesta unidade foi registrada a ocorrência de uma fácies subordinada, localizada com
frequência próximo aos contatos com a Unidade Leucogranito Capivara (MAG-118, 119, 120 e
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129). Esta fácies é caracterizada basicamente pela escassez de megacristais de seus litótipos, e
por possuir volume de minerais máficos intermediário (<5-10%) entre a fácies biotita granito
porfirítico gnaissificado (granito Maromba) (10-25%) e o leucogranito Capivara (1-5%).

Estas características podem sugerir que o biotita granito porfirítico, gnaissificado (MAG-
110 e 117), passe gradualmente para um biotita granito a leucogranito porfirítico (MAG-118 e
119) à medida que se aproxima o contato com a Unidade Leucogranito.

Baseado neste fato, suspeita-se que o biotita (leuco)granito porfirítico corresponda a um
litótipos intermediário entre o leucogranito Capivara e o biotita granito Maromba, tomando-se
como critérios de distinção simplesmente a variação no volume de megacristais de
alcalifeldspato e de biotita da matriz:

%vol.de megacristais     %vol.de biotita
Biotita granito Maromba 20-45 10-25
Biotita leucogranito/granito porfirítico 10-15 05-10
Leucogranito Capivara      < 05 01-05

O cisalhamento observado em campo é representado sobretudo por bandas de
deformação subparalelas à foliação principal, responsável pela geração dos tipos fortemente
deformados (Fotografia 14) e podem ser encontrados em diversas partes do corpo granítico
(MAG-104, 105, 106, 107, 110, 112, 114, 121). Em casos extremos, é possível encontrar a
textura isotrópica e porfirítica do granito preservada, como é o caso dos pontos MAG-122, 123 e
125.

Porções migmatíticas também foram detectadas no biotita granito porfirítico, sobretudo
nos pontos MAG-110, 111, 113, 114 e 124. Esta migmatização pode representar resíduos não
fundidos da encaixante migmatítica preservados no biotita granito Maromba, sendo
caracterizados ainda por um estágio pouco avançado de fusão (metatexia).

Estes enclaves migmatíticos são caracterizados por apresentarem abundantes
megacristais de alcalifeldspato. Encontram-se alinhados dentro do mesossoma, sendo rara a
presença destes no melanossoma e leucossoma. O leucossoma apesar de superado
volumetricamente pelo mesossoma, pode alcançar até 5,0 cm de espessura.

No caso do enclave migmatítico observado no ponto MAG-108, há uma correspondência
textural e composicional com o biotita gnaisse migmatítico da unidade homônima (metatexito),
exceto pela presença abundante de megacristais de feldspato no primeiro.

Outro tipo de enclave, de escala métrica, também pode ser constatado no biotita granito
porfirítico (MAG-109 e 110). Corresponde a um biotita-plagioclásio gnaisse, de grão fino, sem
bandamento composicional e bastante recristalizado, o que dificulta muito a observação de sua
foliação. Podem ser correlacionados com os enclaves de biotita-plagioclásio gnaisse encontrados
na Unidade Leucogranito Capivara. Leucogranito e um nível centimétrico de anfibolito
encontram-se associados a este enclave gnáissico.

O biotita granito Maromba possui associação composta por alcalifeldspato, plagioclásio,
quartzo e biotita, além de pequena porcentagem de muscovita. A textura inequigranular, do tipo
porfirítica, é dada pela presença de alcalifeldpato bem desenvolvido, que chega a atingir, 5,0 cm
de dimensão (média de 2,5 cm), e mais raramente por plagioclásio e quartzo.
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Fotografia 14 - Aspecto megascópico do biotita granito Maromba deformado (MAG-116),
caracterizado pela intensa cominuição e arredondamento dos megacristais de feldspato.

Fotografia 15 - Aspecto de campo do biotita granito Maromba, salientando o caráter porfirítico
conspícuo e a orientação preferencial dos megacristais de feldspato (MAG-97).
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Estes megacristais por sua vez, como dito anteriormente, encontram-se alinhados e
contidos numa matriz bastante foliada, que confere à rocha uma textura gnáissica e ausente de
bandamento composicional. Este arranjo planar é dado pela orientação preferencial dos prismas
de biotita.

Os megacristais de alcalifeldspato apresentam características morfológicas distintas,
variando de tipos euédricos e subédricos tabulares, sem deformação, a tipos subédricos estirados
e recristalizados, bastante deformados (Fotografia 15).

Deve-se salientar que estes megacristais encontram-se preferencialmente orientados,
efetuando localmente trajetórias de contorno em outros megacristais, o que sugere uma provável
atuação de fenômenos tectônicos conjugados com fluxo magmático.

- ASPECTOS PETROGRÁFICOS

Biotita granito porfirítico

O litótipos principal da Unidade Biotita Granito Maromba é fanerítico, apresentando
textura inequigranular, do tipo porfirítico, caracterizada por grãos tabulares bem desenvolvidos,
compostos principalmente por microclínio micropertítico (74,5%), e mais raramente por
plagioclásio (18,0%) e quartzo (7,5%).

Os megacristais, em geral anédricos a subédricos e de granulometria grossa, possuem 12
milímetros em média, podendo alcançar 25 milímetros de comprimento. Representam ainda
cerca de 30% do volume total da rocha, com variação de 20 à 45%.

Envolvendo os megacristais observa-se uma matriz de granulometria fina à média (<1,0 a
2,5 mm), com textura lepidoblástica e localmente granoblástica. Raramente se observa textura
ígnea, hipidiomórfica granular, preservada.

A trama granolepidoblásitica é conferida essencialmente pela orientação preferencial dos
prismas de biotita, e pelo contato poligonal formado principalmente por quartzo, e às vezes por
microclínio e plagioclásio.

Contidos e alinhados segundo este plano, que representa a foliação principal (Sn//Sn+1)
observada, encontram-se os megacristais. O alinhamento subparalelo destes megacristais com a
foliação é bastante persistente, gerando uma lineação mineral marcante.

A rocha passa por um processo na redução do tamanho dos grãos da matriz (<1,0-1,5
mm) e dos megacristais (2,0-2,5 mm), onde estes últimos sofrem arredondamento e diminuição
de volume (10%) em relação à matriz. Os megacristais de plagioclásio apesar de menos
frequentes, são também utilizados como feição distintiva para diferenciar o biotita granito
porfirítico do leucogranito Capivara (Fotomicrografia 10).

Nos tipos mais deformados, observa-se o surgimento de microfraturas preenchidas por
material quartzo-feldspático recristalizado, megacristais arredondados com sombras de pressão,
extinção ondulante generalizada, "mica-fish" e de “fitas” de quartzo (Fotomicrografia 10).

Assim também, o aparecimento de trama granoblástica dentro da matriz torna-se mais
comum, definindo um padrão poligonal no contato entre grãos proeminente. Internamente, os
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grãos encontram-se quase sempre livres de strain, mostrando-se com extinção reta a nível
microscópico. Entretanto também ocorrem grãos de quartzo recuperados e com extinção
ondulante.

Segundo Passchier et al. (1993) estas tramas granoblásticas se desenvolvem
notadamente em condições metamórficas de alto grau, onde processos de recristalização e
difusão podem ocorrer relativamente rápido.

A matriz deste litótipos, de composição monzogranítica, é representada por uma
associação mineral composta por quartzo (35,4%), plagioclásio (22,6%) geralmente
saussuritizado (2,2%), microclínio (19,1%), biotita (15,0%) muscovitizada (0,7%) e/ou
cloritizada (0,6%), minerais opacos (1,8%), além de zircão (0,6%), mirmequita (0,5%), apatita
(0,2%) e muito raramente de allanita (Figura 10 e tabela 6).

Quartzo é bastante frequente na matriz, apresentando-se anédrico (e arredondado) quando
incluso em plagioclásio, microclínio e biotita, ou quando faz parte dos aglomerados com
contatos poligonais. Sua granulometria varia de 0,1 a 0,6 milímetros, sendo frequente na forma
de "fitas" ou com leve extinção ondulante.

Plagioclásio compõe, junto com quartzo, boa parte da matriz, e é caracterizado por
cristais subédricos e anédricos, tabulares e de granulometria fina (0,3 à 1,0 mm). Possui
geminação polissintética quase sempre mal formada, e ocorre invariavelmente saussuritizado.
Apenas os bordos do grão, de composição albítica, aparecem localmente preservados da
saussuritização. O núcleo possui composição An16-24, tendo sido determinado mediante metódos
óticos (método de Michel-Lévy).

A produção destes bordos albíticos está intimamente associada a presença de
alcalifeldspato, que bordeja ou engloba grãos de plagioclásio. Acredita-se que sua origem seja
resultado da reação do plagioclásio (oligoclásio) com um líquido rico em potássio e sódio
(MAG-128). A microclínio da matriz difere dos megacristais em diversos aspectos. Além de não
ser micropertítico e possuir granulometria fina a média (0,5 a 2,0 mm), apresenta hábito tabular,
contornos subédricos e leve extinção ondulante.

A biotita ocorre na forma de prismas curtos, subédricos, com granulometria variando de
fina (0,3 mm) à média (2,5 mm), em geral mal terminados (terminações "esfarrapadas"). É
bastante pleocróica, apresentando cor natural marrom (com tons variando de esverdeados a
avermelhados) e "birds eye" característico. Inúmeras inclusões de zircão e apatita (e raramente de
allanita), produzem halos metamícticos na biotita hospedeira, que ocorre ainda comumente
associada à minerais opacos.

Existe uma tendência generalizada de muscovitização e cloritização parcial (ou total) da
biotita, observada sobretudo a partir de suas clivagens. A evidência de feições retrometamórficas
está relacionada principalmente a atuação do cisalhamento, tendo o mesmo sido detectado no
leucogranito Capivara, sobretudo no sul e sudeste da área.

Zircão é subédrico, levemente arredondado nos vértices, podendo apresentar zonamento
interno. Varia de incolor a castanho claro, possui granulometria fina (<0,1-0,3 mm) e hábito
prismático, constituindo inclusão frequente na biotita e feldspatos em geral. Apatita é incolor,
subédrica a euédrica, apresentando hábito hexagonal prismático e granulometria fina (0,2 mm,
raramente alcança 0,5 mm).
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Allanita possui cor castanha, pleocroísmo fraco, relevo elevado e contornos euédricos a
subédricos. Apresenta granulometria fina (0,2 mm), hábito hexagonal, podendo apresentar-se
zonada. Sua cor de interferência geralmente é mascarada pela cor castanha natural.

Mirmequita ocorre ocasionalmente localizada entre plagioclásio e microclínio (raramente
inclusa em microclínio), apresentando em média 0,3 mm de dimensão. Este intercrescimento
mirmequítico é caracterizado por apresentar plagioclásio não-geminado e quartzo vermicular
com disposição caótica e arborescente.

Biotita leucogranito/ granito porfirítico

Este litótipos, “intermediário” entre o leucogranito Capivara e o granito Maromba, apesar
de mostrar semelhanças texturais e minerais com este último, apresenta-se com caráter porfirítico
menos conspícuo e empobrecido em biotita.

O volume de megacristais diminui drasticamente, em relação aos demais litotitpos desta
unidade, apresentando em média 12,3% do total da rocha, com variação local de 10 a 15%. Em
sua maioria são constituídos por plagioclásio (65,0%) e microclínio (35,0%) tabulares,
subédricos, preferencialmente alinhados.

A matriz é composta por quartzo (37,1%), microclínio (26,2%), plagioclásio (25,5%)
com saussurita (0,4%), biotita (9,3%) cloritizada (0,1%) e muscovitizada (0,6%), zircão (0,4%),
mirmequita (0,1%) e minerais opacos (0,1%). Allanita e apatita são extremamente raros (Figura
10 e Tabela 6). Com o empobrecimento de biotita da matriz (5-10%), consequentemente
tornam-se escassos os minerais que a acompanham, como zircão, minerais opacos e apatita.

Fotomicrografia 10 - Megacristal de plagioclásio (Pg) com alinhamento preferencial, contornado por
biotita e “fitas” de quartzo (Qz) observado em biotita granito Maromba deformado (MAG-104b/ 12,5
x - nicóis cruzados).
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amostraa mineraisb

qz pg mc bt ms mo zr ap mz al cl mi ss M
MATRIZ MAG-94-a 41,2 18,4 14,7 16,4 2,7 - 0,3 tr - - 0,7 0,5 1,9 -

MAG-102-b 37,2 17,1 31,7 8,2 2,0 0,5 0,8 tr - - tr 0,2 2,0 -
MAG-104-b 35,5 24,0 12,0 24,1 0,6 0,5 0,8 0,3 0,2 - - 0,2 1,8 -
MAG-107 33,7 16,9 29,7 12,8 0,5 1,3 0,7 - - - 1,1 0,6 0,7 -
MAG-116 33,9 27,1 12,5 21,7 0,9 1,1 0,9 0,4 - 0,2 0,3 0,1 0,9 -
MAG-118 37,1 25,2 26,2 9,3 0,6 0,1 0,5 tr - - 0,2 0,1 0,4 -
MAG-128 32,8 28,0 22,4 9,0 0,7 2,0 0,4 tr - - 0,2 1,3 3,2 -

MEGACRISTAIS MAG-94-a 6,0 4,1 21,8 - - - - - - - - - tr 68,1
MAG-102-b 1,4 2,0 6,6 - - - - - - - - - - 89,8
MAG-104-b - 25,6 3,4 - - - - - - - - - - 71,0
MAG-107 - 5,4 24,3 - - - - - - - - - - 70,3
MAG-116 2,0 5,8 11,2 - - - - - - - - - - 81,5
MAG-118 - 10,0 4,3 - - - - - - - - - - 85,7
MAG-128 1,1 5,6 29,0 - - - - - - - - - - 64,3

MEGACRISTAIS +
MATRIZ

MAG-94-a 34,1 16,6 32,1 11,1 1,7 - 0,2 tr - - 0,5 0,3 1,3 -
MAG-102-b 34,8 17,3 35,3 7,4 1,9 0,5 0,7 tr - - tr 0,2 1,9 -
MAG-104-b 25,5 42,6 11,9 17,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,1 - tr 0,1 1,3 -
MAG-107 23,7 17,3 45,2 9,0 0,4 0,9 0,5 - - - 0,8 0,4 1,8 -
MAG-116 29,6 27,9 21,4 17,5 0,7 0,9 0,7 0,3 - 0,1 0,2 tr 0,7 -
MAG-118 31,8 31,9 26,7 8,0 0,5 0,1 0,4 tr - - 0,2 0,1 0,3 -
MAG-128 22,2 23,6 43,4 5,9 0,4 1,3 0,3 tr - - 0,1 0,8 2,0 -

Tabela 6 - Composição modal aproximada dos litótipos da unidade biotita granito Maromba (M:
Matriz). Obs: o espaçamento médio é de 1x1 mm, o número de pontos médio é de 500 e os valores
expressos em % volume. tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não determinado durante a
contagem pontual; a : para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item I.4 – Nomenclatura
Adotada.

Figura 10 - Diagrama QAP (Q-quartzo; A-alcalifeldspato e P-plagioclásio com An>5) de Streckeisen
(1976). utilizado para classificar os litótipos da unidade biotita granito Maromba (M: matriz e T:
megacristrais+matriz). Campos: 1a à 10b como na figura 3.
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III.1.5 - UNIDADE MUSCOVITA-QUARTZO XISTO

- ASPECTOS DE CAMPO

Muscovita-quartzo xisto ocorre como lentes concordantes com o biotita gnaisse
migmatítico (metatexito) e a fácies Ribeirão da Prata (diatexito homogêneo), podendo encontrar-
se também, localmente interceptado pelas fácies leucograníticas intrusivas (MAG-8). Restrito
espacialmente, nem sempre é possível representá-lo na escala de mapeamento adotada.

 Este litótipos apresenta foliação marcante, conferida pela presença abundante de placas
de muscovita alinhadas, possuindo mergulho relativamente alto oscilando ora para NW ora para
SE. Esta foliação principal (Sn) aparece comumente dobrada ou crenulada. Além de muscovita e
quartzo, o muscovita-quartzo xisto apresenta feldspato, granada, turmalina e minerais opacos.

- ASPECTO PETROGRÁFICOS

Muscovita-quartzo xisto

O muscovita-quartzo xisto é marcado por uma textura granolepidobástica bem definida,
onde são abundantes os contatos poligonais entre os grãos de quartzo, associados à prismas de
muscovita fortemente orientados numa direção preferencial. Este plano formado (Sn), pode
ocorrer suavemente ondulado (MAG-8a).

Quartzo (57,6%) e muscovita (38,3%) são os principais constituintes da rocha (Tabela
7), sendo acompanhados por minerais opacos (2,9%), granada (0,5%), plagioclásio (0,5%) e
turmalina (0,2%). Além de formarem contatos tríplices entre si, os grãos de quartzo apresentam-
se como "fitas" paralelos à foliação. Possuem dimensões variando de 0,1 a 1,2 milímetros e
contornos euédricos a subédricos, com inclusões de muscovita.

A muscovita é caracterizada por prismas de até 3,0 milímetros, apresentando localmente
clivagens curvas e extinção ondulante. Diversos cristais aparecem impregnados por óxido de
ferro, decorrência de alteração provocada nos minerais opacos. Estes por sua vez, encontram-se
crescendo a partir das clivagens da muscovita ou associados à granada. Os minerais opacos
aparecem geralmente como prismas curtos, e de grão fino, alinhados segundo a foliação principal
(Sn). Turmalina é muito rara, apresentando-se com granulometria fina (0,2 mm) e contornos
euédricos a subédricos.

amostraa mineraisb

qz pg mc bt ms gr mo tu zr hb tt ru
Ms-qz xisto MAG-08-a 59,2 1,0 - - 36,0 0,2 3,1 0,4 tr - - -

MAG-08-b 55,9 - tr - 40,5 0,5 2,7 - - - - -

Anfibolito MAG-07-a 16,2 5,7 - - - 4,7 1,2 - - 71,2 0,5 0,2
MAG-38 - 21,5 - tr - 1,0 1,5 - - 69,7 0,2 tr
MAG-46 - 33,7 - tr - 1,2 0,5 - - 62,5 0,5 tr
MAG-57 12,0 24,3 - tr - 17,0 1,0 - - 45,7 - tr

Tabela 7 - Composição modal aproximada dos litótipos muscovita-quartzo xisto (Unidade Muscovita-Quartzo
Xisto) e anfibolito (Unidade Biotita gnaisse migmatítico). Obs:o espaçamento médio é de 1x1 mm, o número de
pontos médio é de 500 e os valores expressos em % volume. tr: quantidade inferior a 0,2%; - : mineral não
determinado durante a contagem pontual; a : para localização vide Anexo I; b: Simbologia, vide item
I.4 – Nomenclatura Adotada.
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III.1.6 - OUTROS LITÓTIPOS MAPEADOS

- ASPECTOS DE CAMPO E PETROGRÁFICOS

Algumas rochas observadas durante este estudo, por não apresentarem relação direta com
a sequência pesquisada (no caso dos diques de diabásio e dos nefelina sienitos) ou por ter em
ocorrência muito restrita (ex. rochas calcilicatadas), serão descritas suscintamente:

Calcissilicática
Observou-se próximo à localidade de Maringá (RJ), situada entre Maromba e Visconde

de Mauá, lente de calcissilicática com pouco menos de 20 m de espessura. Ocorre intercalada à
sequência migmatítica junto ao contato com a unidade Granito Maromba (MAG-112).

Diabásio
Diversos diques máficos encontram-se distribuídos em toda a área geralmente sob a

forma de pequenos corpos (MAG-10, 54, 65 79 e 128), mas com espessura variando entre 0,3 a
10,0 m. A direção destes diques também mostra-se variável, oscilando de E-W (MAG-65 e 79) a
NNW-SSE (MAG-54 e 128) e NNE-SSW (MAG-10), cortando toda a seqüência migmatítica
descrita anteriormente. Sua associação mineral é representada por plagioclásio, clinopiroxênio
(augita) e minerais opacos. Não foi detectado qualquer vestígio de deformação e/ou
metamorfismo.

Nefelina sienito e diques alcalinos
De um modo geral, litótipos de origem alcalina, como nefelina sienitos, são encontrados

na forma de matacões com até 5 m de dimensão. Apresentam-se restritos à parte sul da área
mapeada, próximo à Serra Negra e na localidade de Maromba (RJ). O contorno do maciço
alcalino, encontrado junto a estas localidades e representado no anexo II, foi extraído de Penalva
(1967). Diques alcalinos são muito raros e de dimensão bastante reduzida (decímetros de
espessura), aparecendo cortando o leucogranito Capivara e a sequência migmatítica.

III.1.7 - ENCLAVES

- ASPECTOS DE CAMPO

Segundo suas peculiaridades os enclaves foram agrupados em quatro grupos principais:
enclaves migmatíticos (biotita gnaisse e leucognaisses migmatíticos), gnáissicos (biotita-
plagioclásio gnaisse e sillimanita-biotita gnaisse), xistosos (talco-tremolita xisto) e surmicáceos.

Enclaves migmatíticos

Correspondem a enclaves provenientes da sequência migmatítica encaixante,
representada pelos litótipos biotita gnaisse e leucognaisse migmatíticos, sendo portanto de
natureza xenolítica ou restítica. São em geral enclaves que apresentam espessura métrica e
comprimentos que podem atingir até 1 km (megaenclaves), quase sempre concordantes com a
foliação principal observada no leucogranito hospedeiro (MAG-27, 61, 62, 134 e 135).

Enclaves gnáissicos

Enclaves gnássicos são constituídos em sua maioria por biotita-plagioclásio gnaisse,
também encontrado intercalado na sequência migmatítica. Apresentam menor dimensão se
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comparados aos enclaves migmatíticos, variando de 10 cm a 3 m (MAG-6, 53, 57 e 138) e,
localmente, 20 m de comprimento.

Diferem dos correspondentes biotita-plagioclásio gnaisses da sequência migmatítica, pelo
fato de apresentyarem-se bastante recristalizados (mascarando localmente a foliação) ou
parcialmente migmatizados. A associação mineral entretanto apresenta pouca ou nenhuma
variação (Figura 4 e Tabela 3): plagioclásio (32,7%), biotita (32,3%), quartzo (26,8%),
muscovita (2,8%), microclínio (2,5%), granada (2,0%), zircão (0,6%), minerais opacos (0,3%) e
apatita (0,1%).

Outro enclave gnáissico, de ocorrência bem mais restrita, é caracterizado por um
sillimanita-biotita gnaisse de dimensão métrica (em torno de 50 m) e de formato lenticular, tendo
sido registrado apenas no biotita granito Maromba. A associação mineral do enclave de
sillimanita-biotita gnaisse é composta por quartzo (56,8%), biotita (18,8%), sillimanita (18,4%),
granada (2,2%), plagioclásio (2,0%), zircão (1,0%) e clorita (0,2%). Apesar de escasso em
enclaves, o biotita granito apresenta ainda enclaves de menor dimensão representados por
biotita-plagioclásio gnaisse, leucogranito e anfibolito.

Enclave de Talco-tremolita xisto

É de ocorrência e volume extremamente restritos (MAG-21). Encontra-se representado
por apenas uma corpo com cerca de 1,0 metro de espessura por 3,5 metros de comprimento,
colocado no leucogranito (xenólito). Sua foliação é conspícua, evidenciada pela presença de
talco e alguma clorita e pela orientação preferencial de prismas de anfibólio verde. Apresenta
associação mineral composta, em ordem decrescente de abundância, por talco,
tremolita-actinolita, minerais opacos (magnetita), epidoto, titanita e clorita, além de plagioclásio.

Anfibólio (tremolita-actinolita) incolor a verde pálido, tabular-prismático, subédrico e de
grão variando de fino (0,1 mm) a médio (2,5 mm) é muito comum. Pode ocorrer geminado e
parcialmente alterado para clorita. Talco fibroso, sempre orientado paralelamente aos prismas de
anfibólio, também é abundante. Minerais opacos, titanita, epidoto e clorita ocorrem com
granulometria fina, aparecendo esta última substituindo anfibólio.

Enclaves surmicáceos

Lacroix (1933; in Didier, 1973) ao constatar uma enorme variação no conteúdo de
minerais micáceos nos diversos enclaves por ele estudado, propôs o termo enclave surmicáceo
para englobar aqueles que possuiam mais de 50% de mica. Os enclaves surmicáceos encontrados
nos litótipos da Unidade Leucogranito Capivara apresentam em média mais de 50% de micas, e
quantidades menores de quartzo e plagioclásio, além de alcalifeldspato e granada.

A forma lenticular, ovalada, é a mais frequentemente observada nos enclaves
surmicáceos, sendo caracterizados por uma parte central espessa e extremidades afinadas ou
arredondadas. São em geral de pequena dimensão, apresentando-se centimétricos (10 a 20 cm) e
raramente métricos (1,5 m; Fotografia 16). Os enclaves surmicáceos mais desenvolvidos (1,0 à
1,5 m) são comuns na fácies Ribeirão da Prata (Figura 6b). Relação semelhante foi observada
por Didier (1973) em diversos granitos migmatíticos do Maciço Central Francês.

Ao contrário, enxames de pequenos enclaves surmicáceos (5 à 30 cm) são mais
frequentes nas fácies Monte Belo e Dois Irmãos. Nestas fácies, os enclaves lenticulares
apresentam uma distribuição marginal bem definida, encontrando-se alinhados, segundo seu eixo
maior, paralelamente à foliação do granito hospedeiro (MAG-4, 66, 86, 133, 136, 144), sendo
bastante raros os enclaves angulosos (MAG-133;  Fotografia 17).
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Fotografia 16 - Enclave surmicáceo lenticular orientado segundo NE-SW, encontrado em leucogranito
Capivara (fácies Ribeirão da Prata; MAG-147).

Fotografia 17 - Enclave surmicáceo anguloso, parcialmente arredondado, sem orientação preferencial
definida, observado no leucogranito Capivara (fácies Monte Belo; MAG-133).
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Em termos macroscópicos, os enclaves surmicáceos possuem textura marcada por forte
foliação, resultado da orientação preferencial de muscovita e biotita. Esta orientação é
particularmente flagrante nos níveis mais externos, que moldam o contato enclave-leucogranito.

O aparecimento de pequenas lentes (e finas camadas), compostas  por quartzo e
plagioclásio, paralelos à foliação, é bastante restrito no enclave surmicáceo e frequentes em
enclaves gnáissicos. Nos granitos migmatíticos do Maciço Central Francês todos os estágios de
transição entre enclaves gnáissicos e surmicáceos podem ser marcados (Didier, 1973).

Em termos macro e mesoscópicos, apresenta semelhanças texturais e minerais marcantes
com a maioria dos melanossomas dos gnaisses migmatíticos encaixantes. Esta linha de evidência
é utilizada por Wickham (1987a) para interpretar os enclaves surmicáceos do Maciço Trois
Seigneurs (Pirineus, França) como restitos da fusão parcial que originou os leucogranitos. A
maioria dos autores (Didier et al., 1982; Didier, 1987; White & Chappell, 1977, Chappell et
al., 1987) também considera os enclaves surmicáceos como restitos, oriundos do processo
anatético gerador do leucogranito. Ou seja, os enclaves surmicáceos podem representantar
fragmentos da encaixante fundida "in situ" durante a anatexia.

- ASPECTOS PETROGRÁFICOS

Enclave surmicáceo

O enclave surmicáceo, representado pelas amostras MAG-4 e 136, apresenta
semelhanças composicionais e texturais marcantes com alguns melanossomas (Fotomicrografia
11). É identificado neste litótipos apenas um enriquecimento relativo em quartzo e muscovita (e
biotita) em relação ao melanossoma (Figura 4; Tabela 3). A associação mineral é composta por
muscovita (37,9%), biotita (27,6%), quartzo (23,4%), plagioclásio (6,8%), microclínio (2,5%),
além de zircão (0,9%), minerais opacos (0,5%), apatita (0,3%) e granada (0,1%).

Fotomicrografia 11 - Aspecto textural do enclave surmicáceo, caracterizado pelo surgimento de
muscovita (Ms) tardia às custas da biotita (Bt), de granulometria média à grossa(MAG-136/ 12,5x -
nicóis cruzados).
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III.2 - GEOLOGIA ESTRUTURAL

III.2.1 - INTRODUÇÃO

Para caracterizar, em caráter preliminar, a evolução estrutural da área de ocorrência do
leucogranito Capivara utilizou-se o conceito de superposição de fases de deformação, que tem
como  função definir a seqüência relativa das estruturas observadas (Hobbs et al., 1976).

Baseado neste princípio, serão discutidas as fases de deformação e seus respectivos
elementos estruturais, que por sua vez, são caracterizados por orientação espacial e estilo de
deformação próprios. Entretanto, estas fases de deformação podem se apresentar contínuas e
com estilos estruturais bastante similares.

Observou-se pelo menos duas fases de deformação distintas, representadas
informalmente aqui por Dn+1 (última ou terceira fase de deformação) e Dn (penúltima ou
principal fase de deformação). Dobras subordinadas, com plano axial característico e diverso das
demais, foram também observadas, e consideradas conjugadas de Dn+1, podendo inclusive
representar feições tardias desta fase de deformação (Junho, 1995).

Dividiu-se a área em dois domínios estruturais principais (Figura 11), denominados de
domínios I e II, distintos com base sobretudo na variação da intensidade da atuação de
cisalhamento contemporâneo a Dn+1, como também ao fato de ambos apresentarem variações em
termos de estruturas.

O domínio I, localizado na parte NW da área, é marcado por uma variação maior na
direção da foliação (Sn). Apresenta como planos representativos aqueles com direção de
mergulho 346°/50° e 134°/65°, gerando dobras com eixo principal mergulhando para NE
(62°/26°) (Figura 12a). Este domínio tende também contém poucas zonas de cisalhamento e
lineações com orientação mais variável do que no domínio II.

No domínio II, a orientação da foliação (Sn+1) é bastante monótona e persistente, sem
que tenham sido encontrados indícios de dobramento, devido à ampla transposição da foliação
pretérita (Sn). As dobras, quando observadas, são do tipo intrafolial (MAG-106). Além disso, a
foliação é com frequência acompanhada por bandas de cisalhamento centimétricas. Este domínio
predomina na porção SSE da área, onde o plano principal da foliação (Sn+1) tem orientação
140°/60°, oscilando entre 85°/70° e 190°/80° (Figura 12b).

No final, será abordada a relação entre a deformação regional principal e a colocação do
leucogranito Capivara, envolvendo a discussão sobre a foliação desenvolvida neste litótipos.

III.2.2 - ÚLTIMA FASE DE DEFORMAÇÃO (Dn+1 )

É caracterizada por apresentar dobras de escala métrica a quilométrica e zonas de
cisalhamento preenchidas por mobilizado granítico (Figura 11; Fotografias 18 e 19) com
direção NE-SW. Episódio de fraturamento e de dobramento suave e aberto, sem foliação plano
axial e apresentando traço axial NS a NNW-SSE, pode representar uma nova fase de
deformação, posterior a Dn+1. Entretanto, sua distribuição e penetratividade restritas sugerem
uma relação com Dn+1, decorrente provavelmente de uma variação local de competência.
Relações semelhantes são observadas em área vizinha, em Santo Antônio, Bocaína de Minas
(MG) (Junho, op. cit.).
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Figura 11 - Mapa geológico-estrutural simplificado. 
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Fotografia 18 - Estrutura dictionítica em biotita gnaisse migmatítico, caracterizada pelo preenchimento
dos planos de cisalhamento por material granítico (MAG-11).

Fotografia 19 - Biotita gnaisse migmatítico (metatexito) com cisalhamento e foliação Sn preenchidos
por mobilizados graníticos (MAG-11).
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As lineações minerais e/ou de estiramento possuem direção subparalela à foliação Sn
onde estão contidas, apresentando direções variando de NE a SW. Este alinhamento é intenso
nas áreas mais deformadas, sobretudo onde o cisalhamento Dn+1 mostra-se atuante (domínio II)
(Figura 11).

-Dobras  tardi-Fn+1 /Fn+2

Dobramentos suaves (ondulações), apresentando dobras abertas, são considerados como
pertencentes ao final da última fase de deformação, ou ainda, a um evento deformacional
posterior. Estes apresentam planos axiais subverticais e traço do plano axial NS e NNW-SSE,
diferente da direção apresentada pelas dobras associadas ao evento principal de Dn+1 (traço do
plano axial NE-SW). Este estilo de dobras está restrito à ondulações observadas na foliação do
biotita-plagioclásio gnaisse e bandamento dos migmatitos em geral.

-Dobras Fn+1

Encontram-se representadas por sinformes e antiformes caracterizados por apresentar
traço axial de direção NE a ENE e caimento dos eixos com baixo angulo (260) de inclinação.
Decorrem do dobramento das camadas de leucognaisse e biotita gnaisse migmatíticos e
muscovita-quartzo xisto, intercalados com anfibolitos, localmente interceptadas pelo
leucogranito Capivara. O próprio leucogranito intrude em parte a estrutura gerada pelo
dobramento Fn+1 .

-Foliação Sn+1

Esta foliação predomina essencialmente no domínio II, sendo caracterizada por estar
associada às zonas de cisalhamento NE-SW, gerando localmente foliações do tipo S-C. Possui
direção semelhante à apresentada pelo cisalhamento, formando ângulos baixos com este (figuras
12a e 12b). Este tipo de comportamento é observado frequentemente no biotita granito pórfiro,
sendo menos comum no leucogranito, exceto em sua porção sul (figura 12c).

Acredita-se no entanto, que esta foliação tenha, em parte, origem magmática em ambos
corpo graníticos. A suspeita provém da existência de vários megacristais subédricos a euédricos
de alcalifeldspato, perfeitamente alinhados e com pouca (ou nenhuma) deformação associada,
contidos nos planos dados pela orientação de biotita.

No leucogranito Capivara, observam-se também cristais de alcalifeldspato e muscovita
alinhados preferencialmente e ausentes de deformação. Ou seja, apesar da orientação desta
foliação estar condicionada pelo direção do cisalhamento, acredita-se que os corpos não estavam
plenamente cristalizados durante a ação da deformação, influenciando assim o fluxo magmático.

-Zonas de Cisalhamento (C)

As zonas de cisalhamento observadas apresentam-se sob escala meso a microscópica e
possuem direção de mergulho NE-SW, sendo mais frequentes no domínio II (Figura 11). No
domínio II, a foliação encontrada é bem proeminente, decorrente de um aumento significativo na
intensidade do cisalhamento.

Como características principais destas zonas de cisalhamento podemos citar:
1-Desenvolvimento de um padrão anastomosado, caracterizado pela inflexão da foliação
próximo ao plano de cisalhamento, que é normalmente íngreme (Anexo III);
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2-Associação do dobramento Fn+1, onde tanto o plano axial quanto a foliação Sn aparecem
paralelizados (e localmente transpostos), com a direção principal (NE-SW) do plano de
cisalhamento (Figuras 6b, 11 e 12d);
3-O deslocamento provocado por este cisalhamento tem se mostrado predominantemente dextral
(em planta), apresentando sentido do movimento de SW para NE (Fotografias 20 e 21).

-Lineação Ln+1

As lineações contidas nos planos de foliação Sn+1 são diferenciadas em lineações
minerais e lineações de estiramento.

As lineações minerais mais importantes estão associadas à orientação de placas
alongadas de muscovita, e mais raramente de cristais de alcalifeldspato, observados nos
migmatitos e leucogranito. No biotita granito pórfiro (Unidade Granito Maromba) é marcante o
alinhamento preferencial verificado nos megacristais de alcalifeldspato.

Lineações de estiramento têm se mostrado subparalelas às lineações minerais, e são
representadas basicamente por quartzo recristalizado e alongado, constatado em muscovita-
quartzo xisto e biotita granito pórfiro, este último em grande parte gnaissificado.

Em geral, as lineações atribuídas a esta fase apresentam direção de mergulho
representada por 55°/17° (Figura 12e) e possuem comportamento aproximadamente constante
nos dois domínios estruturais. Deve-se ressaltar porém, que as lineações (Ln+1) apresentam uma
tendência maior de se paralelizarem nas regiões mais fortemente deformadas, sobretudo onde o
cisalhamento é mais atuante (domínio II).

III.2.3 - PENÚLTIMA FASE DE DEFORMAÇÃO (Dn)

Corresponde à principal fase de deformação (Dn) da área, podendo ser correlacionável
com aquela considerada regionalmente como a segunda fase (D2) por diversos autores (Trouw et
al., 1983, 1986; Silva, 1990). É caracterizada por foliação tectônica penetrativa (Sn) e dobras (Fn)
fechadas a isoclinais, localmente recumbentes, de caráter intrafolial e assimétrico.

-Dobras Fn

Dobras desta fase apresentam estilo fechado à isoclinal, possuindo plano axial paralelo
(330°/81° e 125°/56°) à foliação principal. São intrafoliais, sendo comum ainda a presença de
dobras parasíticas assimétricas e planos de cisalhamento (C) em seus flancos (Figura 12c).
Dobras com este estilo estrutural podem ser encontradas sob todas as escalas de observação. É
bastante comum também a existência de dobras ptigmáticas, em caixa e viscosas (“viscous
folds”) nos gnaisses migmatíticos e biotita-plagioclásio gnaisse (Fotografias 22 e 23). O
cisalhamento apresenta-se frequentemente com direção (NE-SW) subparalela ao plano axial
desse dobramento.

-Foliação Sn

Apesar da morfologia desta estrutura variar de acordo com o litótipos, dois aspectos são
característicos em todo o conjunto: o caráter penetrativo e a orientação paralela aos contatos
entre as unidades.
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Fotografia 20 - Fragmento de boudin de anfibolito girado dentro da sequência migmatítica
(metatexito; MAG-101).

Fotografia 21 - Zonas de cisalhamento dextrais e sinistrais no biotita gnaisse migmatítico, vistas em
planta (MAG-100).
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Fotografia 22 - “Viscous folds” em biotita gnaisse migmatítico (MAG-80).

Fotografia 23  Dobra "em caixa" (Dn) em biotita-plagioclásio gnaisse da Unidade Biotita gnaisse
migmatítico (MAG-17).
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No biotita-plagioclásio gnaisse (Unidade Biotita Gnaisse Migmatítico) por exemplo, a
foliação é bem marcada e representada pelo alinhamento preferencial de biotita (e muscovita).
Localmente, este mesmo litótipos desenvolve um bandamento gnáissico bastante fino, ocorrendo
por vezes com pequenas lentes de quartzo recristalizado.

A foliação desenvolvida no muscovita-quartzo xisto também é conferida pela
orientação preferencial de filossilicatos, sobretudo muscovita, acompanhados pelo mesmo
alinhamento dos grãos de quartzo recristalizados.

No caso do leucognaisse migmatítico (diatexito heterogêneo), a foliação é dada pela
alternância de bandas leucocráticas de composição quartzo-feldspática (leucossoma) e bandas
meso a melanocráticas ricas em biotita, muscovita e quartzo (melanossoma). No biotita gnaisse
migmatítico (metatexito) deve-se adicionar a este bandamento composicional bandas leuco à
mesocráticas ricas em quartzo, biotita e plagioclásio (mesossoma).

Estas bandas mesocráticas, denominadas de mesossomas, são bastante semelhantes ao
biotita-plagioclásio gnaisse mencionado anteriormente.

Quando a banda melanossomática apresenta-se bem desenvolvida, chegando a alcançar
espessura centimétrica, nota-se a ocorrência de uma xistosidade interna pronunciada, marcada
pela orientação de placas de biotita e muscovita de granulometria média.

No biotita granito pórfiro (Unidade Granito Maromba), ocorre uma forte foliação
tectônica e/ou magmática, acompanhada geralmente por zonas de cisalhamento mesoscópicas e
subparalelas de direção NE-SW. Esta foliação é caracterizada essencialmente pela orientação
preferencial  de biotita, que contorna megacristais de alcalifeldspato igualmente alinhados na
mesma direção. A foliação penetrativa desenvolvida no leucogranito será discutida no item
III.2.4.

-Lineações Ln

As lineações observadas restringem-se principalmente ao alinhamento preferencial de
micas (lineações minerais) e quartzo (lineações de estiramento) nos gnaisses migmatíticos, e
subordinadamente, nos muscovita-quartzo xisto associados. A direção destas lineações tende a
apresentar-se bastante variável, oscilando entre 44° a 165°, enquanto os ângulos de inclinação
variam normalmente de de 5° a 64°.

III.2.4 - RELAÇÃO DEFORMAÇÃO E COLOCAÇÃO DO LEUCOGRANITO CAPIVARA

Segundo Silva (1990), a foliação penetrativa observada na maior parte dos
leucogranitos, localizados nos arredores das cidades de Carvalhos e Liberdade (MG), tem sua
origem relacionada à penúltima fase de deformação ou fase de deformação principal (Dn). Silva
et al. (1992) reinterpretaram estes leucogranitos como sendo diatexitos, sendo desta forma
natural apresentarem foliação Sn, que também é encontrada nos demais migmatitos.

O leucogranito Capivara entretanto, apresenta-se localmente truncando estruturas Dn, e
possui muitas vezes direção de foliação ortogonal à foliação Sn (anexos II e III).  Suspeita-se
que a foliação interna observada no leucogranito possa ter sido gerada, como afirmado
anteriormente, por fluxo magmático e/ou por cisalhamento.
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Alguns critérios microestruturais (Paterson et al., 1989) observados no leucogranito
Capivara podem ser evocados para confirmar esta hipótese, sinalizando inclusive para a
existência de uma transição entre foliação gerada por fluxo magmático ou submagmático e fluxo
no estado sólido:

1-Criação de subgrãos de quartzo por deslizamento intracristalino à altas temperaturas (650°-
750°C) e em ambiente hidratado, ou seja com deformação atuando em condições próximas do
solidus granítico;
2-Exsolução de albita em alcalifeldspato localmente recristalizado (pertitas);
3-Presença de minerais tardios em sombras de pressão, confirmando a existência de circulação e
transferência de líquido residual;
4-Formação de novos grãos à baixas temperaturas e recristalização de feldspatos mais restrita,
exceto nas zonas miloníticas.

Nos planos de cisalhamento que afetam o leucogranito, e principalmente o biotita
granito pórfiro (Unidade Granito Maromba), a foliação produzida tem nítida influência tectônica,
sendo a rocha caracterizada em lâmina por apresentar grãos de quartzo deformados (formando
grãos recuperados e "fitas"), fraturamento e arredondamento de megacristais de alcalifeldspato e
plagioclásio. A nível de afloramento observa-se também o desenvolvimento de "shear bands" e
planos S-C (Lister & Snoke, 1984).

A foliação observada no leucogranito Capivara é atribuída em parte ao fluxo
magmático e parte à deformação Dn+1 , podendo apresentar entretanto comportamento e padrão
semelhantes aos constatados na foliação (Sn) das rochas encaixantes, como é o caso da fácies
Ribeirão da Prata. Existe inclusive continuidade estrutural entre ambos, chegando localmente a
ocorrerem interdigitados.

A forma do corpo do leucogranito, assim como do biotita granito Maromba, é alongada
e acompanha a mesma direção apresentada pelos planos associados ao cisalhamento.

O comportamento e a origem da foliação exercem dessa forma papel determinante na
datação relativa entre a deformação regional e a colocação do corpo granítico. No caso específico
do leucogranito Capivara, as diversas características abordadas sugerem a existência de um
ambiente tectonicamente ativo (durante a deformação regional) em boa parte do período de
colocação do corpo.

Paterson et al. (1989) creditam aos plútons sintectônicos as seguintes características:

A-Continuidade de estruturas entre o plúton e a rocha encaixante;
B-Existência de fluxo intermediário ou transicional entre membros representados por fluxo
magmático e fluxo no estado sólido à altas temperaturas;
C-Forma alongada e a presença de estruturas indicativas de "emplacement" em zonas de falha
ativas;
D-Foliação interna paralela aos contatos com a rocha encaixante. A maioria dos plútons
concordantes também é considerada do tipo sintectônico por Castro (1987), sendo interpretados
por Batemann (1984) como diápiros ou diápiros “ballooning”.

A fácies Ribeirão da Prata (diatexito homogêneo) é a melhor representante do caráter
sintectônico (pré-tectônico em relação ao cisalhamento C/Dn+1). Além de sintectônico, o
diatexito homogêneo, também denominado por outros autores de granito migmatítico, de
anatexia ou difuso (Raguin, 1970, 1976; Didier, 1973), por apresentar feições indicativas de
geração "in situ", é também autóctone.
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As fácies Monte Belo e Dois Irmãos, além de apresentarem características atribuídas a
plútons sintectônicos (em relação ao cisalhamento Dn+1) por Paterson et al. (1989), possuem no
geral caráter parautoctóne. Estas fácies do leucogranito Capivara são, em geral, tardi- a pós-Dn.
Isto é evidenciado, por exemplo, próximo a localidade de Capivara (Anexo I) onde pode-se
observá-lo cortando e truncando as estruturas Dn da rocha encaixante migmatítica (Anexo II).

Confirmando o caráter sin a tardi-cisalhamento, o leucogranito Capivara é encontrado
cortando flancos de dobras tardi-Dn+1 e preenchendo planos de cisalhamento dextrais associados
a Dn+1. Ou seja, o episódio de colocação e cristalização do corpo ocorrem em situações tardi- a
pós-Dn, considerada regionalmente a principal  fase de deformação, chegando até o final da
última fase de deformação Dn+1.

Acredita-se que este episódio de colocação do corpo tenha sido de longa duração ou
então que o intervalo decorrido entre a atuação das fases de deformação Dn e Dn+1  (e tardi- Dn+1
ou Dn+2) tenha sido relativamente pequeno e contínuo. Em resumo, pode-se afirmar que o
Leucogranito Capivara iniciou sua formação no ápice do metamorfismo sin-Dn, na forma de
leucossomas e bolsões, e intrudiu em condições sin- à tardi-Dn+1, mostrando o possível caráter
seqüencial destas fases de deformação.

Deve-se salientar que apenas em algumas porções, restritas ao núcleo, pode-se
encontrar texturas isotrópicas à nível de afloramento. Diversos bolsões de pequeno porte (da
ordem de 60 a 100 cm de comprimento), gerados "in situ", podem exibir feições semelhantes.

Esta variação textural no leucogranito Capivara pode ser explicada da seguinte maneira:

1- Atuação da deformação regional agindo em partes do corpo com grau diferenciado de
cristalização. O estudo petrográfico do litótipos tem confirmado petrotramas oriundas de
deformação pré-cristalização plena do magma (Hutton, 1988) ou de deformação em sistemas
parcialmente cristalizados (Hibbard, 1987). O produto resultante é um granito com foliação
penetrativa, mas fracamente desenvolvida.

2- Mais raramente, “fabrics” isotrópicos são desenvolvidos. Aparentemente este tipo textural
pode ser atribuído a três fatores principais:
a- ao término da deformação regional quando da cristalização das partes centrais do corpos;
b- a deformação não foi penetrativa o suficiente;
c- a deformação interagiu com um sistema magmático com fração cristalina reduzida.

Segundo o modelo prorposto por Hibbard (op. cit.), o fator mais importante na
formação de granitos gnaissificados é o estágio de cristalização apresentado pelo sistema
magmático em relação à intensidade e à localização da deformação.

Numa tentativa hipotética de correlacionar as características do leucogranito Capivara
com o modelo de Hibbard (op. cit.) pode-se considerar que este pertença ao grupo STr2
(sintectônico, com a deformação regional atuando em sistemas magmáticos com menos de 70%
de cristais). Variações locais, como por exemplo a existência de tipos isotrópicos e “miloníticos”,
o colocam nas categorias STl1 (sintectônico, com deformação agindo em sistemas magmáticos
sem cristais) e STl3 (sintectônico, com deformação agindo em sistema magmático com líquido
inferior a 30% e superior a 5%) respectivamente (Figura 13).
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III.2.5 - SEGREGAÇÃO E COLOCAÇÃO DO LEUCOGRANITO CAPIVARA

Um dos maiores problemas relacionados com a geração de plútons graníticos, é o
mecanismo pelo qual, corpos de escala quilométrica conseguem se segregar de sua fase residual
durante a anatexia. Esta situação torna-se mais delicada em condições onde a fusão parcial, no
caso dos metassedimentos, é a principal causa da origem dos granitos (Allibone & Norris,
1992).

A dificuldade de segregação é constatada em especial nos estágios iniciais da anatexia,
onde o líquido, gerado em volumes restritos e com viscosidade elevada, encontra resistência em
se separar do resíduo. Neste estágio, que implica na gênese do migmatito, Wickham (1987b)
evoca três mecanismos de segregação como sendo os de maior eficácia: compactação, "filter
pressing" durante o cisalhamento e fraturamento extensional. Este último é promovido por uma
alta taxa de pressão de fluídos ("melt") nos limites dos grãos.

 De acordo com Wickham (op cit.), magmas com menos de 35% de líquido podem ser
mais facilmente influenciados por estes mecanismos, sendo capazes de produzir bolsões
centimétricos e métricos de composição granítica comumente observados em terrenos
migmatíticos. No caso de volumes superiores a 35% serem gerados, o comportamento reológico
do conjunto passa a ser ditado pelo líquido. Este limite de 35% vol., representa a fração crítica de
líquido (CMF: "Critical molten fraction") obtida dos experimentos de van der Molen &
Paterson (1979).

A atividade de H2O no líquido também constitui um fator importante na questão da
segregação, atuando decisivamente na viscosidade. Com a taxa elevada de atividade de H2O, e
conseqüente diminuição da viscosidade, e produção de volumes maiores de líquido, pode ser
possível gerar corpos leucograníticos em grande escala.

Ou seja, se os bolsões tornam-se suficientemente grandes (ex. métricos) e se a
viscosidade efetiva da rocha encaixante for baixa, é possível que eles comecem a migrar e
coalescer. A partir daí, a tendência desta massa granítica é de ascender, pelo menos parcialmente
(por instabilidade gravitacional), para a parte superior da zona migmatítica (Wickham, 1987a).

Fyfe (1970; 1973, in Wickham, 1987b) acredita também que massas graníticas mais
desenvolvidas (escala quilométrica) associadas à fases residuais isoladas (xenocristais) ou
agrupadas (xenólitos ou enclaves surmicáceos) podem ser gerados desta forma. No entanto, a
questão de ascensão e colocação destes corpos depende de outros fatores, relacionados
principalmente ao grau de saturação em água e a sua composição.

Magmas anatéticos com composição próxima do mínimo granítico, geralmente
saturados em água e com fase residual abundante, apresentam "emplacement" próximo ao local
de geração. Isto implica dizer que, magmas com 35-40% de fases cristalinas (produzidos a baixas
taxas de fusão), saturados em água e com temperatura próxima da temperatura solidus do sistema
granítico são normalmente incapazes de ascender a níveis crustais muito elevados (Wall et al.,
1987). Além disso, uma simples diminuição da pressão durante a ascensão poderia elevar de
imediato a temperatura solidus, o que provocaria a cristalização do magma (Winkler, 1977).

Seguindo o mesmo raciocínio, Cann (1970) associa a variação da razão PH2O/Pt com a
extensão do deslocamento de magmas graníticos em relação a fonte. Quando o líquido granítico
é gerado em ambiente PH2O/Pt=1, como o que ocorre em espessas sequências metassedimentares,
este ascende muito pouco antes de re-solidificar. Isto pode ser representado graficamente, como
mostra a Figura 15, através de um caminho A-A' hipotético.
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Figura 13 - Quadro geral dos ambientes tectônicos no qual sistemas magmáticos são deformados em
variados estágios de sua cristalização (Obs: PT1-3: Séries pós-tectônicas; STl1-3: Séries sintectônicas
locais; STr1-3: Séries sintectônicas regionais. Gnaisses miloníticos apresentando textura indicativa de
realocação de fluídos, são gerados apenas quando a deformação age em sistemas com razão muito
elevada de cristal/líquido (PT, STl3, STr3). (modif. De Hibbard, 1987),
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Quando esta razão (PH2O/Pt) torna-se progressivamente menor, os líquidos gerados
ampliam sua capacidade de ascender na crosta (caminhos B-B', C-C' e D-D'), mas apenas
magmas secos conseguem, em tese, alcançar a superfície antes de solidificar.

O deslocamento do corpo granítico em relação a sua fonte já havia sido abordado por
Read (1957), no qual propôs o esquema de "Séries Graníticas". Este modelo relaciona a natureza
e a forma de diferentes granitos com suas posições temporais e espaciais, dentro de uma faixa
móvel em evolução.

A "Série Granítica" de Read (op. cit.), obedece a seguinte subdivisão:
-Granitos autóctones: são gerados e cristalizados "in situ", encontrando-se intimamente
associados a migmatitos e rochas metamórficas encaixantes, de forma a concordar com a
estrutura regional. Correspondem aos granitos de auréola regional de White (1992);
-Granitos parautóctones: apresentam um pequeno deslocamento em relação ao local de origem,
possuindo contatos parcialmente intrusivos e difusos com a rocha encaixante;
-Granitos intrusivos: possuem contatos bruscos e discordantes com as encaixantes regionais,
apresentando amplo deslocamento em relação ao local de formação;
-Granitos alóctones: são considerados plútons de pequena profundidade, que conseguiram
ascender a níveis crustais mais rasos.

Considerando os aspectos da área de Itamonte (MG), pode-se deduzir que o
leucogranito Capivara encontra-se inserido nos tipos parautóctones (fácies leucogranito), e
localmente autóctones (fácies diatexito homogêneo). Estes tipos correspondem de forma
simplificada, aos corpos graníticos de deslocamento restrito do local de origem, tendo percorrido
por exemplo um caminho do tipo A-A' no diagrama P-T (Figura 14) de Cann (1970).

Figura 14 Diagrama esquemático envolvendo pressão (profundidade) e temperatura, mostrando curvas
solidus em várias razões P/PH20. Também são apresentados uma geoterma ABCDE e trends
adiabáticos (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ e E-E’) pelos quais o magma granítico percorre durante sua
ascensão (Cann, 1970).
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IV - METAMORFISMO

IV.1 - INTRODUÇÃO

O metamorfismo principal que afetou os metassedimentos do Grupo Andrelândia foi
definido por Trouw et al. (1983) como sendo do tipo Barroviano ou de pressão intermediária,
apresentando associação mineral formada por granada almandina + cianita + estaurolita +
sillimanita.

Estes autores, entre outros, puderam verificar também que o grau metamórfico crescia
para o sul e o oeste do Grupo Andrelândia, no sul de Minas Gerais. Em virtude disto, o
aparecimento frequente de leucogranitos (sobretudo autóctones) e de migmatitos associados,
foram interpretados como sendo produtos da fusão parcial dos metassedimentos do Ciclo
Deposicional Andrelândia (Almeida, 1995; Junho, 1995).

Os metassedimentos, compostos principalmente por xistos grauváquicos, percorreram
então a fácies xisto verde à norte, passando pela fácies anfibolito-anfibolito superior até alcançar
a anatexia na porção sul e sudoeste da área de domínio do Grupo Andrelândia.

O leucogranito Capivara e encaixantes migmatíticas (Almeida & Junho, 1994),
localizados no extremo sul do Grupo Andrelândia, apresentam diversas semelhanças  (texturais,
composicionais e estruturais) com os demais terrenos migmatíticos e graníticos situados à norte
da área em questão (Trouw et al., 1984; Junho et al., 1989a, 1989b, 1992; Junho, 1993 e
Capuano, 1992).

IV.2 - REAÇÕES METAMÓRFICAS

Considerando que os xistos grauváquicos sejam relativamente pobres em
alcalifeldspato, da mesma forma que os mesossomas dos migmatitos (representados aqui por
biotita-plagioclásio gnaisse), serão discutidas as prováveis reações envolvidas na evolução
metamórfica dos gnaisses migmatíticos.

Nos experimentos realizados em gnaisses compostos por quartzo e plagioclásio,
Winkler (1977) chegou a algumas conclusões importantes através da observação de diversas
reações.

No início da anatexia (PH2O=5Kb;T=6800C) por exemplo, ao invés de ocorrer a reação
(1) Muscovita + Quartzo ! Alcalifeldspato + Al2SiO5 + H2O
toma lugar a reação
(2) Muscovita + Quartzo + Plagioclásio1 ! massa fundida (Quartzo, Plagioclásio e
Alcalifeldspato) + Plagioclásio2 + Sillimanita + H2O

Winkler (1977) reitera que a reação de "quebra" da muscovita, na presença de quartzo
e plagioclásio, têm sido amplamente usada para definir a transição do metamorfismo de grau
médio para o de alto grau. Se houver ainda biotita no sistema, como é o caso, esta pode reagir
com sillimanita e quartzo para gerar alcalifeldspato e granada, liberando água. A granada em
pressões relativamente mais elevadas pode coexistir ou substituir cordierita:
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(3) 2 Biotita + 8 Sillimanita + 13 Quartzo ! 2 Alcalifeldspato + 3 Cordierita + 2 Granada
almandina + 2 H2O
(4) Biotita + Sillimanita (ou Cianita) + 2 Quartzo ! Alcalifeldspato + Granada almandina +
H2O
No caso específico dos migmatitos e do biotita-plagioclásio gnaisse, granada não ocorre
associada com cordierita.

É possivel que, durante a anatexia, a curva de reação da biotita possa  ter sido
alcançada, sobretudo na presença de quartzo, plagioclásio e alcalifeldspato. No entanto, se
realmente este consumo existiu,  não parece ter sido muito efetivo nos migmatitos.

Estudos têm demonstrado que a biotita pode coexistir em estabilidade com líquidos
anatéticos até 1000C acima da temperatura na qual a fusão se originou (Knabe, 1970b; in
Brown, 1979). Brown (1979) acredita que um consumo maior de biotita se dê a maiores
profundidades na crosta, implicando em temperaturas mais elevadas, durante a geração de
diatexitos homogêneos e dos leucogranitos.

Como atestam as reações (3) e (4), biotita (assim como a muscovita), na presença de
quartzo e plagioclásio, é uma das fontes para a formação de alcalifeldspato à temperaturas acima
daquelas em que ocorre anatexia.

No início da anatexia, onde a biotita é pouco consumida, a quantidade de alcalifeldspato
que cristaliza a partir do líquido é inferior ao volume de quartzo e plagioclásio. Como
decorrência, nestas condições de baixa taxa de fusão tende-se a gerar uma massa fundida
granodiorítica a granítica (Winkler, 1977).

Sillimanita apesar de constituir mineral indicativo de fácies anfibolito superior
(Williams et al., 1985), exercendo papel importante nas reações metamórficas apresentadas, tem
se mostrado extremamente escassa nos migmatitos e ausente no leucogranito. Sua ocorrência se
restringe a alguns raros melanossomas, aparecendo na forma de fibrolita em paragênese com
quartzo, plagioclásio e muscovita retrometamórfica.

A explicação desta escassez pode estar baseada nas reações (1) e (2). O processo de
reação no sentido inverso pode ter propiciado a substituição de sillimanita por muscovita,
mediante rehidratação (retrometamorfismo) e metassomatismo potássico (K+ + H2O + Al2SiO5
! muscovita). Ou seja, durante o resfriamento do líquido (durante a individualização da fase
fluída) é possível que tenha ocorrido reação entre a sillimanita e os minerais que estavam
cristalizando (Ashworth & McLellan, 1985).

Outros eventos tardios proporcionaram o aparecimento sobretudo de mirmequita, que
mostra-se abundante principalmente em leucossomas, diatexito homogêneo e leucogranito.
Ashworth & McLellan (op.cit.) acreditam que intercrescimentos mirmequíticos podem ser
originados pelo mesmo processo que gera muscovita a partir de sillimanita e biotita.

Em resumo, pode-se dizer que, durante o metamorfismo progressivo de alto grau, fases
anídricas tendem a substituir fases hidratadas através de reações de desidratação [vide reações
(1),(2),(3) e (4)]. A água então que é expelida pode percorrer espaços intergranulares, fraturas ou
planos de cisalhamento ou ainda ser absorvida em bolsões de fusão (Passchier et al., 1993),
propiciando a rehidratação das fases minerais submetidas ao resfriamento (muscovitização,
cloritização, sericitização, saussuritização, etc...).
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IV.3 - MIGMATIZAÇÃO E ANATEXIA

Apenas alguns litótipos foram preservados do processo de migmatização, constituindo
resistatos: anfibolito, muscovita-quartzo xisto e biotita-plagioclásio gnaisse, podendo este último
representar o mesossoma do migmatito em escala regional.

Ao contrário, os demais gnaisses (biotita gnaisse migmatítico e leucognaisse
migmatítico) observados no restante da área demonstram sinais de fenômenos relacionados à
migmatização, refletindo maior ou menor intensidade na atuação destes.

O volume e a frequência dos leucossomas nos migmatitos tendem a aumentar quanto
maior for o grau de fusão, devido ao aumento no volume de líquido (Johannes & Gupta, 1982).
A variação no volume do leucossoma foi um dos critérios utilizados para diferenciar os dois
tipos de gnaisses migmatíticos, divididos em metatexito e diatexito heterogêneo.

Esta variação em termos de volume e frequência de leucossoma, associada à
intensidade da fusão parcial, pode ser explicada de duas maneiras:

A-A existência de composição adequada apresentada pelas camadas do gnaisse original
(protólito) pode direcionar e influir no resultado da anatexia. Isto implica dizer que camadas de
composição favorável e mais adequada geram volumes superiores de leucossoma, mesmo
quando as condições de temperatura-pressão-pressão de fluídos forem as mesmas para o resto do
conjunto (Johannes & Gupta, 1982)

A composição das camadas originais do protólito tem influência direta no volume e na
associação mineral do leucossoma gerado por fusão parcial. Ou seja, migmatitos estromáticos
tendem a ser gerados a partir de metapelitos e/ou metapsamitos por transformação isoquímica,
camada por camada. Por conseguinte, leucossomas graníticos se originam mais facilmente a
partir de metapsamitos ricos em microclínio (microclínio > plagioclásio)(Gupta & Johannes,
1986).

Durante os processos que transformaram as camadas dos gnaisses (protólito) em
leucossomas, a biotita reage com alcalifeldspato e sillimanita, por exemplo, ou recristaliza como
grãos mais desenvolvidos. Estes últimos são transportados e concentrados nas margens do
leucossoma, formando os ditos melanossomas verdadeiros. Alguns grãos de biotita, que
participaram da reação, podem ainda permanecer dentro do leucossoma, vindo a constituir os
melanossomas relictos (Johannes, 1985; Johannes & Gupta, op.cit.);

B-A ocorrência de uma simples variação na pressão de fluídos (PH2O), supondo-se a
temperatura constante, pode, em termos regionais, propiciar o aparecimento de áreas mais ou
menos influenciáveis pelo fenômeno de fusão parcial, sobretudo em pacotes metassedimentares
com pouca variação composicional:

1-Em condições de ausência de vapor é possível que o mesossoma (ou gnaisse original) possa ser
preservado do processo de anatexia. Ou seja, na temperatura existente e em condições de água
insuficiente, não se consegue atingir o ponto minímo de fusão do protólito;

2-Nas situações em que ocorre água disponível, mesmo em pequenas quantidades (PH2O<P), a
possibilidade de se gerar líquido granítico por anatexia aumenta. Provavelmente, a quantidade de
líquido gerada neste estágio, deve ser muito pequena se comparada ao resíduo cristalino não
fundido.
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Desta maneira, no caso (2), a sua capacidade de migrar (segregar) fica restrita, forçando
a cristalização do líquido "in situ" na forma de pequenas lentes ou veios concordantes,
produzindo estruturas migmatíticas características de metatexito oftálmico ou estromático,
respectivamente. Neste caso, o volume de leucossoma produzido é inferior ao produto da soma
do volume do mesossoma e melanossoma;

3-Quando a água ocorre em proporção suficiente, capaz de saturar o sistema (PH2O=PT) e
propiciar um abaixamento considerável do ponto mínimo de fusão, aumenta a capacidade de
serem gerados volumes maiores de líquido.

O volume de fusão granítica produzida nesta situação (3) pode apresentar maior
mobilidade, possuindo assim uma capacidade mais efetiva de segregação. Isto faz com que o
líquido rompa as estruturas tectônicas planares nas mais variadas escalas (Fotografias 1, 3, 5 e
19; figura 6a e 6b).

A massa fundida surge assim como leucossomas mais frequentes e desenvolvidos no
diatexito heterogêneo (leucognaisse migmatítico); bolsões ou corpos graníticos gerados "in situ"
(Fácies Ribeirão da Prata) ou leucogranito parautóctone (Fácies Monte Belo e Dois Irmãos) de
escala quilométrica.

Além da variação da PH2O, da composição e do intervalo de temperatura reinantes
durante a anatexia, a deformação regional pode se tornar um mecanismo bastante efetivo na
segregação entre líquido e resíduo. Características estruturais e texturais confirmam aqui esta
hipótese, uma vez que os migmatitos são sintectônicos e o leucogranito tarditectônico em relação
a principal fase de deformação.

Vernon & Collins (1988) identificam, através da análise microestrutural em
mesossomas e leucossomas, a presença de líquido durante a formação dos migmatitos da
Austrália Central, gerados na fácies anfibolito superior.

Estes autores observaram que enquanto os mesossomas apresentavam agregados
poligonais de alcalifeldspato, com ou sem plagioclásio e quartzo, os leucossomas eram
dominados por cristais de faces bem definidas de alcalifeldspato micropertítico e plagioclásio,
em contato com quartzo intersticial.

O desenvolvimento de faces no alcalifeldspato (e na cordierita e andalusita), em contato
com quartzo, foi interpretado como indicativo da existência de cristalização a partir de um
líquido. Isto se deve ao fato de que estas microestruturas são mais típicas em alcalifeldspato
observado em ambiente ígneo. Ao contrário, agregados poligonais são característicos de rochas
geradas em ambiente metamórfico de alto grau. No entanto, a preservação destas
microestruturas dependerá obviamente da ausência de eventos deformacionais e de
recristalização intensos, pós-migmatização.

Nos migmatitos do Grupo Andrelândia na área estudada, o mesossoma apresenta
comumente agregados poligonais, formados sobretudo por quartzo e plagioclásio. Por outro lado,
se no leucossoma a presença de agregados poligonais é rara, também é incomum o
desenvolvimento de faces bem formadas de alcalifeldspato, embora a associação com quartzo
intersticial seja comum.

O alcalifeldspato do leucossoma, tanto no metatexito quanto no diatexito heterogêneo, é
tabular, em geral anédrico, e poiquiloblástico, englobando praticamente todos os minerais
representantes da matriz, exceto granada. Esta última ocorre as vezes com faces bem definidas.
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Kenah & Hollister (1983), durante o estudo dos migmatitos da Columbia Britânica,
apresentaram uma explicação para o caráter anédrico do alcalifeldspato em leucossomas gerados
por anatexia.

Segundo estes autores, o alcalifeldspato, mais do que qualquer outro mineral (inclusive
quartzo), foi o mais afetado pelo processo de remoção imposto pela fusão. Desta maneira, na
forma de líquido intersticial, associado a baixas taxas de nucleação, a cristalização do
alcalifeldspato resultaria em grãos sobretudo anédricos.

McLellan (1989) também utilizou argumentos estruturais, texturais, modais e químicos
para distinguir migmatitos (Escócia, Grampian Highlands) gerados por diferenciação
metamórfica (condições subsolidus) daqueles provenientes da anatexia.

O autor observou que os leucossomas do tipo anatético não demonstram sinais de
deformação interna, apresentando quartzo não recristalizado e plagioclásio com zonamento
preservado. É comum também o desenvolvimento de "viscous folds" desarmônicas e não
cilíndricas.

Estas características indicam que a deformação afetou o migmatito quando o sistema se
encontrava parcialmente fundido, marcado por um contraste mecânico entre o leucossoma em
fusão e a massa predominantemente sólida composta por mesossoma e melanossoma.

De acordo com McLellan (1989) as porcentagens modais de quartzo, feldspato e mica
apresentadas pelo leucossoma formam um grupo com intervalo composicional bastante restrito,
sustentando a hipótese baseada numa origem por fusão parcial.

Além disso, a possibilidade destas rochas cristalizarem a partir de um líquido foi testada
experimentalmente (sistema Qz-Ab-An-H2O à PH2O=5Kb), resultando em leucossomas com
composições próximas da linha cotética.

 Com exceção deste estudo experimental, não realizado nesta pesquisa, as demais
características apresentadas pelos migmatitos de origem anatética na Escócia, puderam ser
observadas também nos migmatitos (especialmente no diatexito heterogêneo) da área de
ocorrência do leucogranito Capivara.

A diferença primordial se refere ao protólito. Enquanto no exemplo de McLellan
(1989) a fonte é originalmente formada por metatufos, metapelitos e metagrauvacas, no Grupo
Andrelândia segundo Silva et al. (1992) o protólito dos migmatitos corresponde
predominantemente a metagrauvacas (arenitos feldspáticos) relativos ao CDA I (Paciullo et
al.,1993).

Ashworth (1979) e principalmente Dougan (1983) têm verificado uma nítida variação
textural dentre os membros que compõem alguns migmatitos (mesossoma, melanossoma e
leucossoma), sobretudo no aspecto granulométrico. Estes constataram um decréscimo na
granulometria do melanossoma em relação ao mesossoma, e principalmente ao leucossoma,
sendo produto de um processo decorrente da geração deste último.

Chegou-se a esta conclusão através da  análise sistemática do tamanho, forma,
distribuição e frequência no contato dos grãos que foram envolvidos nas reações de fusão, como
quartzo, plagioclásio, muscovita, biotita e sillimanita.
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A confirmação destas evidências implica dizer que a diminuição de granulometria dos
minerais é diretamente proporcional ao crescimento do volume de líquido extraído do
melanossoma por anatexia. Esta mesma diferença em termos granulométricos pode ser
observada nos migmatitos (sobretudo metatexito) do presente trabalho, localizados em Campo
Redondo (MG), sul do Grupo Andrelândia.

A diminuição dos grãos fica mais evidente em minerais como quartzo, plagioclásio e
mais raramente muscovita do melanossoma. Ao contrário, a biotita é o único mineral que ocorre
como prismas mais desenvolvidos no melanossoma (melanossoma verdadeiro segundo
McLellan, 1989) do que em mesossomas e leucossomas. Uma equivalência em termos
granulométricos pode ser alcançada graças a atuação de fenômenos associados à recristalização
estática de alta temperatura, comum neste tipo de terreno migmatítico.

A média granulométrica geral, com exceção da biotita, dos leucossomas, mesossomas e
melanossomas dos gnaisses migmatíticos, associados ao leucogranito Capivara, é
respectivamente de 1,4, 0,8 e 0,5 milímetros.

O estudo textural de Dougan (1983) indicou ainda que a geração de leucossoma
envolveu preferencialmente reação nos limites dos grãos, como entre mica-quartzo e feldspato-
quartzo, o que é confirmado pelos experimentos de fusão.

Ou seja, o consumo parcial (e até total) destas fases durante a fusão, e sua posterior
migração para formar o leucossoma, implica numa redução no  volume, reduzindo o número de
grãos por unidade de volume no melanossoma.

McLellan (1983 e 1984; in Gupta & Johannes, 1986) confirmou que o “fabric”
anisotrópico característico do gnaisse original pode ser totalmente destruído, caso o líquido
gerado pela fusão ultrapasse 30% de volume, propiciando assim o surgimento de leucossomas
com textura isotrópica.

Este mesmo volume de líquido pode ser capaz de transportar "em banho" os minerais
não afetados pela fusão ou pode estar presente simplesmente como “filmes” entre estes minerais
refratários.

Outros aspectos texturais têm sido utilizados como indicativos da presença de minerais
refratários. Nos leucossomas dos migmatitos observados neste trabalho pôde-se observar as
seguintes feições:

- Núcleos antigos de plagioclásio, subédrico, enriquecido no componente anortita e
saussuritizado encontra-se bordejado por um outro plagioclásio albítico mais jovem, anédrico e
livre de alteração secundária. Esta relação é interpretada como produto da reação entre o
plagioclásio mais rico em cálcio (oligoclásio), considerado como residual, e o líquido;

- Plagioclásio e quartzo arredondados, de granulometria fina, observados comumente como
inclusões em alcalifeldspato (microclínio);

- Plagioclásio e quartzo interpenetrados com alcalifeldspato, com sinais de corrosão;

- Os prismas de biotita (contendo zircão e apatita) inclusos em megacristais de microclínio ou
dispersos no leucossoma, e aqueles que compõem o melanossoma, apresentam características
petrográficas similares. A biotita é o mineral de caráter residual mais utilizado, atualmente, na
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reconstrução petrogenética dos migmatitos (Gupta & Johannes, 1986; Johannes & Gupta,
1982; Johannes, 1985).

Ashworth (1979) utilizou também a fusão parcial para explicar a formação dos
migmatitos sintectônicos da Escócia, na localidade de Portsoy (Grampian Highlands). Além de
constatar que a composição do leucossoma é aproximadamente a mesma daquela obtida em
experimentos de fusão (sistemas graníticos saturados em H2O), observou também uma exaustão
de alcalifeldspato no melanossoma. Neste caso, houve extração do componente alcalifeldspato
do melanossoma, por meio de fusão, e posterior migração e enriquecimento deste no
leucossoma.

O resultado deste fenômeno pode também ser visualizado nos migmatitos do Grupo
Andrelândia, onde os leucossomas apresentam composição próxima da composição granítica e
os melanossomas denotam um marcante empobrecimento de alcalifeldspato em relação ao
leucossoma e mesossoma (vide Figuras 3 e 7).

A configuração espacial e a relação de contato no terreno migmatítico estudado,
favorecem a hipótese de variação da PH2O durante a anatexia do CDA (Ciclo Deposicional
Andrelândia), associada a esforços compressivos, como principal mecanismo de geração de
migmatitos.

Isto porém não exclui a existência de uma composição pretérita adequada de
determinadas camadas desta sequência, que embora subordinadamente, pode favorecer (ou não)
a anatexia conforme o aumento de temperatura.
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V - GEOQUÍMICA

V.1-INTRODUÇÃO

Das 145 amostras de rocha coletadas em campo, 31 foram selecionadas para realização
de análise química, envolvendo elementos maiores, menores, e alguns traços, incluindo análise
para elementos terras raras em 16 destas.

Do total de amostras analisadas, dez correspondem às fácies Monte Belo e Dois Irmãos
(leucogranitos), quatro representam a fácies Ribeirão da Prata (granito migmatítico ou diatexito
homogêneo), todos da Unidade Leucogranito Capivara. Além dessas amostras, selecionou-se um
bolsão quartzo-feldspático greisenizado incluso no leucogranito Capivara e uma relativa ao
biotita granito Maromba.

O restante das amostras selecionadas é composto por quatro leucognaisses migmatíticos
(Unidade Diatexito Heterogêneo); três biotita gnaisses migmatíticos estromático, um
melanossoma bem desenvolvido e um bolsão granítico gerado "in situ" na sequência migmatítica
(unidade Metatexito). Também foram selecionados dois enclaves surmicáceos encontrados na
unidade Leucogranito Capivara; além de quatro biotita-plagioclásio gnaisses, na forma de
enclaves (2) ou de mesossomas associados ao bandamento migmatítico (2).

O número de litótipos analisados mostrou-se em geral satisfatório, exceto no caso das
rochas migmatíticas, o que limitou, em parte, sua interpretação geoquímica. Como resultado, as
tendências observadas em vários diagramas, apesar de não apresentarem-se perfeitamente
retílineos, representam basicamente tendências de certos elementos enriquecerem, ou
empobrecerem, em determinados litótipos.

Parte das análises químicas (15), bem como sua preparação, foram realizadas pela
GEOLAB (Divisão de Laboratórios da Geosol S.A.), onde as técnicas analíticas utilizadas foram
X-Ray Fluoresecence (XRF - elementos maiores, menores e traços em base úmida) e Induction
Conducted by Plasma (ICP - elementos terras raras). O restante (16) das análises foi efetuado
pelo laboratório da Queen’s University of Belfast, tendo sido os elementos maiores, menores e
traços detectados também por XRF (em base seca; vide tabelas).

A amostragem e seleção procuraram respeitar as características, mineralógicas e
texturais, típicas de cada litótipos, em sua respectiva unidade de ocorrência. Excetuando-se os
litótipos da unidade Leucogranito Capivara, os demais possuem ampla variação, sobretudo
textural, apresentada pelos tipos migmatíticos.

Deve-se levar em conta também o adiantado estado de alteração (hidrotermal e/ou
intempérico) apresentado pela maioria dos litótipos da região pesquisada, sobretudo na área de
ocorrência do leucogranito Capivara, objeto principal deste estudo.

V.2 - ELEMENTOS MAIORES

Como características gerais, o leucogranito Capivara é subalcalino, de linhagem
calcialcalina (Figura 15a e 15b), e apresenta caráter amplamente peraluminoso (Figura 15c),
ocorrendo com a razão A/CNK variando de 1,15, nos tipos mais pobres em muscovita, à 1,58,
nos tipos ricos em muscovita.
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(a)

Na2O+K2O MgO

FeO*

TOLEÍTICO

CALCIALCALINO

(b)

(c)

Figura 15 - Diagrama de álcalis x sílica (a), AFM (b) (Irvine & Baragar, 1971), e A/NK x A/CNK
(c)(índice de Shand; Maniar & Piccoli, 1989) para os litótipos da Unidade Leucogranito Capivara.
Obs:FeO*=FeO+0,9989Fe2O3; Simbologia no encarte da contracapa (•  - fácies Ribeirão da Prata; ◊ -
fácies Monte Belo; ♦  - fácies Dois Irmãos e " - bolsão leucogranítico).
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Entretanto este caráter peraluminoso não é, ao contrário do que possa parecer,
influenciado por valores supostamente elevados de Al2O3, mas sim pelas concentrações mais
baixas de Na2O e principalmente de CaO (vide tabelas 8). Estas concentrações podem
representar o reflexo composicional da própria fonte (meta)sedimentar, que ao ser submetida à
ação de diversos processos superficiais (intemperismo), apresentaram perda de sódio e cálcio em
solução, ocasionando em contrapartida a elevação da taxa de K/Na (White, 1992). O K2O
encontra-se basicamente nas micas (sobretudo muscovita) e no alcalifeldspato, com valores
variando de 6,4 a 4,3% vol., e localmente no caso dos bolsões greisenizados, com 1,2% vol.

Os leucogranitos, em geral, mostram pouca variação composicional, mesmo entre os
tipos ricos (fácies Monte Belo) e pobres em muscovita (fácies Dois Irmãos e Ribeirão da Prata),
apresentando como feição principal a sílica bastante elevada e os baixos teores de TiO2, FeO,
Fe2O3, MgO e CaO em relação aos migmatitos (Tabelas 8). No caso dos migmatitos e
mesossoma os valores de óxidos mostram-se um pouco dispersos em relação aos leucogranitos,
produto da própria heterogeneidade textural (e mineral) apresentada por estes litótipos.

Nos diagramas de variação de Harker, envolvendo principalmente TiO2, Al2O3, Fe2O3*,
CaO e P2O5, observa-se na seqüência migmatítica a separação de grupos distintos representados
por mesossoma, metatexito e diatexito heterogêneo (Figura 16). A relação destes grupos sugere
a existência de uma linha de (des)mistura representando o processo de migmatização
propriamente dito. Ou seja, o mesossoma (provável protólito dos migmatitos) passa por um
estágio intermediário metatexítico (biotita gnaisse migmatítico) até alcançar a fase diatexítica
(leucognaisse migmatítico).

A relação apresentada nestes diagramas é controlada essencialmente pela biotita,
considerada fase mineral fundamental no processo de fusão parcial (resistato) gerador dos
migmatitos. Secundariamente, alguns minerais opacos (ilmenita) e apatita associados, e
plagioclásio, contribuiram para o comportamento ora observado. Esta idéia é reforçada pelo fato
do mesossoma (biotita-plagioclásio gnaisse) ser o litótipos portador dos maiores volumes destas
fases minerais (biotita, plagioclásio e minerais opacos).

Nestes mesmos diagramas, os leucogranitos, principalmente as fácies Monte Belo e
Dois Irmãos, tendem a se isolar desta imaginária linha de (des)mistura. Este isolamento pode
significar que a biotita e o plagioclásio já não controlam com grande intensidade estas
composições, marcando assim o início plenamente anatético (e não puramente migmatítico) do
sistema. Neste estágio anatético é provável que a curva de estabilidade da biotita tenha sido
alcançada, fazendo com que alcalifeldspato cristalize com maior freqüência no líquido. Como
conseqüência tipos cada vez mais graníticos são gerados (vide figura 9).

A fácies Ribeirão da Prata (granito migmatítico) também tende a se afastar levemente
do cluster relativo as demais fácies do leucogranito Capivara, reforçando a separação faciológica
de campo e petrográfica, onde estes litótipos representam a transição entre o estágio migmatítico
e o estágio anatético.

Os enclaves surmicáceos observados no leucogranito Capivara correspondem aos
membros extremos máficos da linha de (des)mistura apresentada pela seqüência migmatítica.,
apresentando TiO2, Al2O3 e Fe2O3

* altos. Isto pode significar uma participação maior de fases
minerais residuais, como biotita, no controle da composição destes litótipos. Os valores baixos
de CaO e elevados de K2O encontrados estão relacionados, respectivamente, a fenômenos
intensos de saussuritização de plagioclásio e muscovitização da biotita.
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Tabela 8 - Composições química e normativa (CIPW) dos litótipos estudados (Obs: *Fe2O3 e FeO na
forma de Fe2O3* total). a: Para localização vide Anexo I; 1: amostras analisadas no Geolab (Geosol
S.A.); 2: amostras analisadas no laboratório da Queen`s University of Belfast.

                              Enclave  surmicáceo      Melanossoma                          Bt-pg gnaisse (mesossoma)     
Amostrasa MAG-1361 MAG-133b2   MAG-39a1   MAG-16b2   MAG-171    MAG-19b2 MAG-138a2

(valores expressos em % vol.)
SiO2 54,20 49,72 71,00 63,74 63,30 63,89 64.06
TiO2   0,91   1,59   0,51   0,76   0,70   0,68   0,99
Al2O3 20,60 19,30 14,50 16,50 17,50 14,84 15,39
Fe2O3   5,20  12,75   2,40   7,17*   2,90   6,60*   6,75*

FeO   4,80      -   2,40      -    4,40      -        -
MnO   0,22   0,03   0,09   0,02   0,08   0,06   0,04
MgO   1,50   2,43   1,10   1,06   2,20   3,91   1,53
CaO   0,07   0,69   0,06   3,29   1,60   2,84   2,77
Na2O   0,21   1,73   0,15   4,04   2,80   2,19   3,85
K2O   7,10   7,65   5,00   1,55   5,20   2,79   2,27
P2O5   0,13   0,18   0,05   0,40   0,15   0,21   0,45
Total 94,94 98,81 97,26 99,01 98,13 99,07 98,75
P.F.   4,00   2,50   2,35   0,47   1,54   1,08   0,66

(valores expressos em ppm)
Cr2O3     6   20    9   21    5 393   61
NiO   <3   19    3   14   14 109   23
V    nd    98    nd    50    nd    20   32
Cu    nd      8    nd    21    nd    11   16
Pb    nd    29    nd    14    nd      7   12
Zn    nd 429    nd  103    nd   99 110
Sn    nd     45    nd    12    nd    21     7

Rb  571 853  283 130  102 296 197
Cs  105  nd   30 nd   <5 nd   nd
Ba  364 442  395 504  671     589 606
Sr   39   65   21 283  253 251 248

Ta <5 nd   <5 nd  <5 nd  nd
Nb  66 117  28  18  12   4  25
Hf  <8 nd   <8 nd   <8 nd  nd
Zr 224 491 123 298 193 157 367
Y  47  24  29  43  29  20  32
Th  63 198   6   9  <5   5  12
U  <10  37  <10   4  <10   2   5

S  nd nd   nd nd     6 nd  nd
F   230 nd  230 nd     5 nd  nd
Cl   160 nd     2 nd    23 nd  nd

La 143,40 nd   14,39 nd   36,76 nd nd
Ce 163,80 nd   30,10 nd   87,08 nd nd
Nd 288,70 nd  25,60 nd  39,38 nd nd
Sm  70,96 nd    6,72 nd    7,24 nd nd
Eu   7,63 nd    0,77 nd   1,27 nd nd
Gd  40,33 nd    5,68 nd   5,28 nd nd
Dy  19,06 nd   4,70 nd    4,88 nd nd
Ho   3,01 nd   0,84 nd    0,96 nd nd
Yb   1,36 nd    0,74 nd    1,97 nd nd
Lu   0,20 nd    0,16 nd    0,24 nd nd
Total 742,61 nd 91,46 nd 187,57 nd nd
(Eu/Eu*)n   0,40 nd   0,37 nd    0,60 nd nd
(La/Yb)n  71,23 nd  13,11 nd       12,59 nd nd

Normas CIPW (valores expressos em % vol.)
Q  22,05   5,63  48,45   26,68  28,91  28,99  25,88
C  12,67   7,35   8,80   3,06   7,53   3,47   2,56
Zr   0,05   0,10   0,02   0,06   0,04   0,03   0,07
Or  42,21  45,54  29,67   9,21  14,87  16,60  13,49
Ab   1,77  14,64    1,27  34,18  23,67  18,53  32,57
An     -    2,13    0,09  13,94   7,33  12,97  11,05
Hy   7,16   6,05   4,49   2,64  10,16  9,74   3,81
Mt  7,54      -   3,48     -   4,20     -       -

Cm     -         -       -       -        -       -    0,01
Hm      -    12,75      -       -    7,17   6,60   6,75
Il   1,73   0,07   0,97   0,04   1,33   0,10   0,08
Ru     -    1,56      -       -       -     0,63   0,95
Ap   0,36   0,44   0,14   0,96   0,36   0,50   1,08
Total  95,54  96,25  97,38  98,70  98,40  98,24  98,30
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Tabela 8 - Composições química e normativa (CIPW) dos litótipos estudados (continuação).

                                              Biotita gnaisse migmatítico                                Leucognaisse migmatítico
(valores expressos em % vol.)

Amostrasa MAG-11c1 MAG-282   MAG-77a2    MAG-01c2  MAG- 091    MAG-07b1   MAG-832

SiO2 71,80 71,79 70,31 72,07 74,10 72,70 73,71
TiO2 0,42 0,40 0,49 0,21 0,27 0,16 0,22
Al2O3 13,80 13,72 13,66 15,80 12,90 15,00 13,35
Fe2O3 1,30 3,59* 4,46* 1,36* 2,30 0,70 2,16
FeO 2,40 nd nd nd 0,85 0,56 nd

MnO 0,01 0,09 0,08 0,11 0,03 0,01 0,11
MgO 0,44 0,56 0,61 0,56 0,19 0,45 0,26
CaO 1,90 1,75 1,78 1,62 1,40 1,20 0,74
Na2O 3,10 3,39 3,12 4,18 2,00 4,60 1,95
K2O 4,00 3,74 3,95 1,88 4,80 3,40 6,14
P2O5 0,16 0,20 0,23 0,18 0,06 0,06 0,05
Total 99,33 99,66 98.68 99,68 98,90 98,84 99,57
P.F. 0,47 0,42 0,53 1,71 0,80 0,85 0,88

(valores expressos em ppm)
Cr2O3 <3 9 15 9 <3 <3 6
   NiO 3 6 10 9 <3 <3 1
       V nd 26 34 25 nd nd 12
   Cu nd 11 13 10 nd nd 2
     Pb nd 20 21 16 nd nd 23
    Zn nd 84 71 24 nd nd 55
  Sn nd 19 8 7 nd nd 3

 Rb 166 168 152 92 92 126 176
Cs 7 nd nd nd <5 <5 nd
 Ba 1264 751 1094 432 2418 958 800
Sr 229 131 161 199 161 248 79

 Ta <5 nd nd nd <5 <5 nd
Nb 21 18 11 4 13 5 8
 Hf 8 nd nd nd <8 <8 nd
  Zr 358 232 261 87 339 155 155
 Y 30 31 35 12 31 <3 20
Th 6 11 12 5 <5 10 17
U <10 3 3 5 <10 <10 4

S <5 nd nd nd <5 <5 nd
F 8 nd nd nd 1 3 nd
Cl 28 nd nd nd 20 27 nd

La 33,03 nd nd nd 54,37 31,09 nd
Ce 85,98 nd nd nd 127,20 55,85 nd
Nd 8,34 nd nd nd 50,65 20,77 nd
Sm 6,94 nd nd nd 8,32 3,13 nd
Eu 0,92 nd nd nd 1,62 0,68 nd
Gd 4,32 nd nd nd 5,55 1,76 nd
Dy 3,14 nd nd nd 4,93 0,93 nd
Ho 0,58 nd nd nd 0,96 0,15 nd
Yb 0,85 nd nd nd 1,67 0,17 nd
Lu 0,10 nd nd nd 0,20 0,03 nd
Total 175,53 nd nd nd 257,91 114,81 nd

(Eu/Eu*)n 0,48 nd nd nd 0,70 0,82 nd
(La/Yb)n 0,32 nd nd nd 22,03 121,28 nd

Normas CIPW (valores expressos em % vol.)
Q 32,78 33,60 32,80 36,67 40,73 29,65 36,90
C 1,15 1,31 1,46 4,32 1,81 1,61 2,19
Zr 0,07 0,05 0,05 0,02 0,07 0,03 0,03
Or 23,76 22,17 23,40 11,15 28,43 20,16 36,36
Ab 26,21 28,68 26,40 35,37 16,88 38,86 16,50
An 8,91 7,62 7,67 7,05 7,31 5,95 3,59
Hy 3,75 1,39 1,52 1,39 0,47 1,32 0,65
Mt 1,88    -    -     - 2,05 1,01       -
Hm    - 3,59 4,46 1,36 0,88    - 2,16
Il 0,80 0,19 0,17 0,23 0,51 0,30 0,23
Ru    - 0,30 0,40 0,09     -    - 0,10
Ap 0,39 0,48 0,56 0,43 0,15 0,15 0,12
Total 99,70 99,39 98,90 98,08 99,29 99,06 98,83
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Tabela 8 - Composições química e normativa (CIPW) dos litótipos estudados (continuação).

                                       Fácies Ribeirão da Prata                                                                 Fácies Dois Irmãos
Amostrasa MAG-1391 MAG-24a2 MAG-232  MAG-05b1     MAG-001   MAG-03a1  MAG-15a1  MAG-133a2 MAG-1371 MAG-137a2

(valores expressos em % vol.)
SiO2 71,80 72,32 69,44 72,50 72,60 72,60 74,7 71,89 71,00 71,22
TiO2  0,10  0,22  0,22  0,21  0,16  0,20  0,10  0,17  0,17  0,18
Al2O3 15,20 15,47 17,03 15,60 14,80 14,50 13,90 14,82 15,30 15,43
Fe2O3   1,10  1,21*  1,55*  0,61  1,20  0,95  0,52  1,30*  1,00  1,37*
FeO  0,28  nd  nd  0,71  0,42  0,97  0,80  nd  0,85  nd
MnO  0,05  0,10  0,11  0,01  0,04  0,01  0,07  0,11  0,09  0,09
MgO  0,29  0,45  0,47  0,40  0,22  0,27  0,10  0,29  0,42  0,31
CaO  0,73  0,52  1,18  0,44  0,98  0,93  0,72  0,80  0,69  0,60
Na2O  2,60  2,70  3,95  2,90  3,00  2,80  3,40  2,90  2,50  2,71
K2O  6,40  4,59  3,51  4,70  5,30  5,20  4,80  5,74  5,20  5,15
P2O5  0,07  0,18  0,14  0,28  0,09  0,05  0,05  0,10  0,10  0,11
Total 98,62 97,76 97,60 98,36 98,81 98,54 99,17 98,12 97,32 97,17
P.F.  1,17  1,77  1,90 1,58  1,16  1,27  0,62  1,00  2,57  1,93

(valores expressos em ppm)
Cr2O3   <3   16   21   <3   <3    3    3    4   <3 3
NiO   <3   14   15   <3   <3   <3   <3    1   <3 2
V  nd   13   20  nd  nd  nd  nd    9  nd 9
Cu  nd    1    1  nd  nd  nd  nd    1  nd 1
Pb  nd   17   19  nd  nd  nd  nd   37  nd 27
Sn  nd    3    6  nd  nd  nd  nd    8  nd 18
Zn  nd   60   57  nd  nd  nd  nd   71  nd 61

Rb  199  259  179  452  202  240  360  260  351 345
Cs   <5  nd  nd  <5   <5    5   12  nd   15  nd
Ba  909  286  496 133  742  590  260  610  380 358
Sr  169   78  158 42  187  160   89  101   92 63

Ta   <5  nd  nd   <5   <5   <5   <5  nd  <5  nd
Nb   <5   11   12 13    8   15   20   12     8 13
Hf <8  nd  nd  <8   <8   <8   <8  nd   <8  nd
Zr  107   99  128 148  220  200  110  140  144 121
Y   10    6    8  <3    4    8   18   8   <3 9
Th   <5    3    8  27   33   30   18   29   25 22
U  <10    5    5 <10  <10  <10  <10   11  <10 8

S   nd  nd  nd  <5  nd   <5   <5  nd  nd  nd
F   20  nd  nd   10   19   37   43  nd   53 nd
Cl   <2   nd  nd   20   <2   32  <20  nd <2 nd

La   8,41  nd  nd  23,12  77,30  32,00  17,09  nd  24,39 nd
Ce  19,48  nd  nd  59,97 179,50  83,52  31,82  nd  69,32 nd
Nd   7,99  nd  nd  28,49  80,09  24,78  12,82  nd  22,79 nd
Sm   1,71  nd  nd   4,82  14,92   4,59   2,37  nd   4,14 nd
Eu   0,28  nd  nd   0,23   2,31   0,64   0,29  nd   0,49 nd
Gd   1,03  nd  nd   2,15  11,36   2,92   1,81  nd   2,49 nd
Dy   0,54  nd  nd   0,87   7,93   1,51   1,48  nd   1,43 nd
Ho   0,09  nd  nd   0,15   1,55   0,26   0,28  nd   0,24 nd
Er   0,25  nd  nd   0,31   3,98   0,51   0,69  nd   0,56 nd
Yb   0,15  nd  nd   0,25   1,88   0,50   0,54  nd   0,35 nd
Lu   0,03  nd  nd   0,03   0,25   0,07   0,10  nd   0,07 nd
Total  39,96  nd  nd 120,40 381,07 151,31  69,30  nd 126,27 nd
(Eu/Eu*)n   0,59  nd  nd  0,19   0,52   0,50   0,41  nd   0,43 nd
(La/Yb)n  37,84  nd  nd 62,18  27,68  43,46  21,56  nd  47,03 nd

Norma CIPW (valores expressos em % vol.)
Q  30,21 37,67 30,08 36,52  32,53 33,71  34,45 31,05  34,30 34,19
C   2,72  5,50  4,86  5,52   2,46  2,63   1,88  2,55   4,47  4,52
Zr   0,02  0,02  0,03  0,03   0,04  0,04   0,02  0,03   0,03  0,02
Or  37,90 27,23 20,81 27,95  31,40 30,83  28,51 34,03  30,87 30,57
Ab  22,02 22,84 33,42 24,66  25,43 23,61  28,71 24,54  21,18 22,93
An   3,52  1,50  5,13  0,57   4,58  4,52   3,36  3,51   2,95  2,37
Hl     -  -   -     -   0,01     -     -  - -
Hy   0,72  1,12  1,17  1,47   0,55  1,47   1,27  0,72   1,67  0,77
Mt   0,78  -  0,10  0,88   1,02  1,38   0,75 -   1,45 -
Hm   0,56  1,21  1,55    -   0,50     -     -  1,30     -   1,45
Il   0,19  0,21  0,23  0,40   0,30  0,38   0,19  0,23   0,32  0,19
Ap   0,17  0,44  0,34  0,67   0,22  0,12   0,12  0,24   0,24  0,27
Total  98,82  97,86 97,72 98,68  99,03 98,68  99,27 98,25  97,47 97,28
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Tabela 8 - Composições química e normativa (CIPW) dos litótipos estudados (continuação).

                               Bolsões                                            Fácies Monte Belo                             Bt Gr Maromba
Amostrasa  MAG-58e1 MAG-29b1 MAG-882   MAG-761   MAG-701  MAG-61a1  MAG-1192

(valores expressos em % vol.)
SiO2 80,70 73,70 72,94 73,30 74,00 71,22    70,76
TiO2  0,05  0,05  0,12  0,06  0,05  0,12     0,27
Al2O3 11,70 14,50 15,20 15,30 14,80 15,30    15,20
Fe2O3  0,10  1,00 1,01*  0,78  0,19  1,00     1,79*
FeO  0,70  0,71  nd  0,69  1,00  0,85     nd
MnO  0,08  0,61  0,11  0,11  0,13  0,09     0,10
MgO  0,10  0,10  0,24  0,12  0,10  0,42     0,37
CaO  0,55  0,36  0,67  0,57  0,37  0,69     0,67
Na2O  3,80  4,60  3,03  3,00  3,50  2,50     2,22
K2O  1,20  3,20  4,99  4,40  4,30  5,20     5,72
P2O5  0,09  0,09  0,12  0,06  0,05  0,10     0,09
Total 99,08 98,92 99,87 98,39 98,49 97,32    99,37
P.F.  0,82  1,06  1,44  1,30  1,37  3,03     2,20

(valores expressos em ppm)
Cr2O3    5   <3 11    4    3   13     1
NiO   <3   <3 14   <3   <3   12     4
V nd nd 8 nd nd   10    19
Cu nd nd 1 nd nd     2     2
Pb nd nd 29 nd nd   41    41
Sn nd nd 7 nd nd     8    17
Zn nd nd 41 nd nd   36    47

Rb   43  266 243 340  330 293    407
Cs    5   <5 nd    7   16   nd    nd
Ba   63   61 375  220   75  457    620
Sr  110   20 87   77   45   76    68

Ta   <5   <5 nd   <5   <5   nd    nd
Nb   <5   12 15   19   10   16    24
Hf   <8   <8 nd   <8   <8   nd    nd
Zr   50   49 79   78   35   97   185
Y     7   10   7   18   11   14    28
Th   <5   <5   5   <5   <5   19    37
U  <10  <10   6  <10  <10     8    10
S   <5   nd nd   <5   <5   nd    nd
F   29   30 nd   67   45   nd    nd
Cl  <20   <2 nd  <20  <20   nd    nd

La   8,24  4,70 nd  3,14  5,31   nd    nd
Ce  10,08  8,72 nd 13,14  9,15   nd    nd
Nd   6,61  7,66 nd  3,45  3,05   nd    nd
Sm   1,21  2,30 nd  1,13  0,75   nd    nd
Eu   0,28  0,21 nd  0,22  0,14   nd    nd
Gd   0,93  1,46 nd  1,28  0,67   nd    nd
Dy   0,71  2,15 nd  1,43  0,91   nd    nd
Ho   0,14  0,53 nd  0,29  0,21   nd    nd
Er   0,37  1,91 nd  0,77  0,69   nd    nd
Yb   0,31  1,89 nd  0,81  1,13   nd    nd
Lu   0,07  0,32 nd  0,16  0,17   nd    nd
Total 27,95 31.85 nd 25,80 22,17   nd    nd
(Eu/Eu*)n   0,79  0,33 nd  0,55  0,61   nd    nd
(La/Yb)n  17,77  1,68 nd  2,61  3,18   nd    nd

Normas CIPW (valores expressos em % vol.)
Q 52,29 33,24 34,66 37,38 35,50 36,66    34,06
C   3,33   2,99   3,83   4,67   3,81   5,55    4,28
Zr   0,01    0,01   0,02   0,02   0,01   0,02    0,04
Or   7,11 19,01 29,59 26,14 25,54 31,44    33,96
Ab 32,19 38,94 25,64 25,32 29,55 18,78    18,78
An   2,24    1,29   2,67   2,53   1,56   2,29    2,92
Hy   1,54    1,77   0,60   1,03   2,09   0,52    0,92
Mt   0,14    1,45   0,01   1,13   0,28   0,01      -
Hm    -    -   1,00    -    -   0,84    1,79
Il   0,09    0,09   0,23   0,11   0,09   0,23    0,21
Ru    -    -    -    -    -    -    0,16
Ap   0,22   0,21   0,29   0,14   0,12   0,15     0,22
Fl     -      -     -    -   0,01    -    -
Total  99,16 99,01 98,53 98,48 98,55 96,49 97,34
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Figura 16 - Diagramas de variação de Harker para os litótipos das unidades estudadas. Simbologia: círculo
cheio-fácies Ribeirão da Prata; losango vazado-fácies Monte Belo; losango cheio-fácies Dois Irmãos; círculo vazado-bolsão
leucogranítico; asterisco-granito Maromba; quadrado vazado-diatexito heterogêneo; quadrado cheio-metatexito; triângulo
cheio-biotita-plagioclásio gnaisse; xis-enclave surmicáceo; triângulo cheio invertido-melanossoma.
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Esta sequência de litótipos, constituída de tipos mais ou menos enriquecidos em fases
residuais, pode representar a atuação de processos de desmistura ou "restite unmixing"
(White & Chappell, 1977). Entretanto, boa parte dos diagramas, incluindo os diagramas de
variação de Harker, não apresentam-se perfeitamente lineares, demonstrando quase sempre
tendências com valores dispersos.

Com o intuito de controlar melhor a presença de biotita e suas inclusões (zircão, apatita
e monazita), e eventualmente fases minerais opacas, foram construídos diagramas envolvendo
Al2O3, TiO2, MgO, CaO e K2O com Fe2O3

* (Figura 17). Estes diagramas, segundo Holtz &
Barbey (1991), são eficazes no controle da presença de biotita residual e fases acessórias que
normalmente a acompanham como ilmenita, magnetita, zircão (Zr e ETR), apatita (P2O5 e
ETRM), monazita (Th e ETRL) e granada.

Os diagramas CaO x Fe2O3
* e K2O x Fe2O3

*, por exemplo, caracterizam uma
associação entre feldspatos e micas respectivamente, com minerais opacos como ilmenita e
secundariamente magnetita (Holtz & Barbey, op.cit.). Estes diagramas são importantes, pois a
ocorrência de minerais opacos em lâmina nos leucogranitos é extremamente restrita, dificultando
em muito o seu controle.

A correlação positiva apresentada por estes diagramas aponta para um enriquecimento
de TiO2, MgO e CaO com o aumento de Fe2O3

* nos membros da fácies Dois Irmãos e fácies
Ribeirão da Prata, e principalmente nos migmatitos e mesossoma. Este enriquecimento está
diretamente associado ao maior volume modal de restitos de biotita, e secundariamente de
minerais opacos, observado nestes dois últimos litótipos, resultados similares aos obtidos nos
diagramas de variação de Harker.

A amostra MAG-58-e constitui um bolsão quartzo-feldspático greisenizado, encontrado
no leucogranito. Em comparação com os leucogranitos apresenta valores bastantes elevados de
SiO2, Na2O e P2O5, e baixos de TiO2, Al2O3, Fe2O3, e K2O (Tabela 8). Estes valores são
coerentes com a associação mineral encontrada, representada sobretudo por quartzo, plagioclásio
rico no componente albítico e muscovita.

Características químicas compatíveis com as observadas no leucogranito Capivara, e
respectivas rochas encaixantes migmatíticas, são encontradas em diversos granitos anatéticos
peraluminosos descritos na literatura (Clemens & Wall, 1981; Currie & Pajari, 1981; Holtz &
Barbey, 1991; Phillips et al., 1981; Wickham, 1987a e Zhao & Cooper, 1993).

V.3 - ELEMENTOS MENORES E TRAÇOS

A maioria dos elementos menores e traços, da mesma forma que os elementos maiores,
apresenta sua variação controlada pelos feldspatos e micas, mas também pelas fases acessórias.

Apesar dos minerais acessórios carregarem, em geral, a maioria dos elementos traços,
poucos são os trabalhos experimentais que fornecem dados relativos à solubilidade dessas fases
em líquidos crustais. Como exceções pode-se citar o caso da apatita e do zircão (Harrison &
Watson, 1983; Watson & Harrison, 1984, in Wickham, 1987a), possibilitando assim uma
comparação sobretudo com os elementos P e Zr existentes no leucogranito e nos migmatitos.
Segundo o modelo de Watson & Harrison (1983),  magmas  leucograníticos  com  6800C  de
temperatura  podem se encontrar saturados em zircão, apresentando em torno de 50 ppm de Zr.
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Figura 17 - Diagramas TiO2, Al2O3, MgO, CaO, Na2O e K2O x Fe2O3* dos litótipos das unidades
estudadas. Simbologia: círculo cheio-fácies Ribeirão da Prata; losango vazado-fácies Monte Belo; losango cheio-fácies
Dois Irmãos; círculo vazado-bolsão leucogranítico; asterisco-granito Maromba; quadrado vazado-diatexito heterogêneo;
quadrado cheio-metatexito; triângulo cheio-biotita-plagioclásio gnaisse; xis-enclave surmicáceo; triângulo cheio invertido-
melanossoma.
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Entretanto, os leucogranitos aqui estudados apresentam ampla variação na concentração
de Zr, chegando nos membros mais ricos em biotita (Fácies Dois Irmãos e Ribeirão da Prata) a
atingir 220 ppm, ou seja em torno de quatro vezes mais do que a solubilidade apresentada pelo
modelo de Watson & Harrison.

Os migmatitos, sobretudo aqueles com maior volume de mesossoma e melanossoma,
como o caso do biotita gnaisse migmatítico (metatexito), mostram valores modais de zircão
compatíveis com o alto teor observado de Zr, que chega a alcançar 358 ppm. O biotita-
plagioclásio gnaisse, interpretado como o mesossoma da sequência migmatítica, apresenta
concentrações bastante variáveis de Zr (157 a 367 ppm), refletindo variações composicionais da
própria fonte (metassedimentar).

Nas fácies Ribeirão da Prata e Dois Irmãos, as concentrações um pouco mais elevadas
de Zr em relação a fácies Monte Belo, da ordem de 110 a 200 ppm, sugerem também uma
participação maior de minerais residuais, como biotita e suas inclusões (zircão, apatita, monazita
e raramente ilmenita).

Os teores mais baixos de Zr (35 a 97 ppm) observados na fácies Monte Belo indicam
processo inverso, confirmando assim a relação direta entre a presença de biotita e zircão, o que
também está representado pelas curvas de variação similares quando os diagramas Fe2O3

* x Zr e
TiO2 x Zr são comparados. Ou seja, as variações de Zr podem também estar refletindo o
consumo gradual da fase residual mais importante do sistema (biotita), devido sobretudo as
inclusões de zircão. No diagrama RbxZr por exemplo, ocorre uma correlação negativa para a
associação anatético-migmatítica, ou seja, com o aumento do consumo de biotita (monitorado
pelo decréscimo de Zr) há em tese uma maior cristalização de alcalifeldspato no líquido (Figura
18).

Assim sendo, como Rb tende a substituir K na estrutura destes feldspatos, este elemento
(Rb) começa a crescer com a deposição de alcalifeldspato no líquido. Tudo leva a crer, que a
curva de estabilidade da biotita tenha sido alcançada, confirmando as relações obtidas nos
diagramas de variação de Harker. Comparando-se os diagramas RbxZr e K2OxFe2O3

* pode-se
chegar as mesmas conclusões.

Nos diagramas envolvendo Zr podem ser vistos em correlação positiva com Zr, os
elementos Ba, Y e Sr e os óxidos TiO2 e Fe2O3*, o que confirma a sua íntima associação com
fases residuais como a biotita, e mais raramente plagioclásio e minerais opacos. Os diagramas
envolvendo Na2O+K2O e Rb apresentam ampla dispersão devido a grande mobilidade destes
elementos em ambiente de intensa atividade hidrotermal (Figura 18).

Apesar dos diagramas com Zr apresentarem intensa dispersão de dados, especialmente
aqueles envolvendo Na2O+K2O, Y, Rb, Sr e Ba, algumas tendências observadas são
aproximadamente lineares, como as relacionadas com Ba e TiO2.

Como visto anteriormente, este comportamento químico é consistente com as
características petrográficas observadas no leucogranito, que mostra um volume considerável de
biotita e plagioclásio residuais. Ou seja, fases acessórias, representadas por granada e zircão por
exemplo,  este  último  incluso  na  biotita,  acompanham  o  enriquecimento principalmente  de
Fe2O3*, TiO2  e Y.
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Figura 18 - Diagramas de variação envolvendo Zr e outros elementos maiores, menores e traços para os
litótipos das unidades estudadas. Simbologia: círculo cheio-fácies Ribeirão da Prata; losango vazado-fácies Monte
Belo; losango cheio-fácies Dois Irmãos; círculo vazado-bolsão leucogranítico; asterisco-granito Maromba; quadrado vazado-
diatexito heterogêneo; quadrado cheio-metatexito; triângulo cheio-biotita-plagioclásio gnaisse; xis-enclave surmicáceo;
triângulo cheio invertido-melanossoma.



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

94

No caso da apatita, ocorre uma compatibilidade entre a concentração de P2O5
constatada no leucogranito e leucognaisse migmatítico (0,05-0,28%) e a necessária para saturar
líquidos graníticos em apatita à temperaturas crustais (0,02-0,15%;Watson & Harrison, 1984).

A apatita (e portanto P2O5) acompanha aproximadamente o comportamento do zircão
(representado por Zr), pelo fato de ambos ocorrerem como fases atreladas à biotita (Figura 18).
Entretanto, como a própria petrografia constatou, o volume de apatita é bastante inferior ao do
zircão, mesmo nos tipos mais ricos em biotita. Ou seja, zircão e apatita, assim como a biotita,
constituem-se também em fases minerais controladoras do processo de fusão parcial.

No caso dos diagramas baseados nos elementos Rb, Sr e Ba tambérm há tendências
bem marcadas (Figura 19). No diagrama Ba x Sr há uma tendência à linearidade demonstrando
nítida correlação positiva. Na fácies Dois Irmãos, e de forma mais acentuada nos migmatitos,
ocorrem valores elevados de Sr e Ba, se comparados aos da fácies Monte Belo.

Os leucogranitos, comparativamente aos migmatitos, também apresentam razões
superiores de Rb/Ba e Rb/Sr e baixas taxas de Ba/Sr. Razões anômalas na Unidade Leucogranito
Capivara são encontradas para o bolsão quartzo-feldspático (greisen), dada a sua composição
diferenciada. O mesossoma apresenta razões similares às apresentadas pelos migmatitos,
confirmando uma maior afinidade composicional com estes.

Razões de Rb/Sr compatíveis com as observadas no leucogranito Capivara são
utilizadas por Brown (1979), nos diatexitos homogêneos e “sheets” graníticos (Maciço
Armoricano Francês), para explicar a existência de fenômenos relacionados a diferenciação por
cristalização fracionada ou a coexistência, em equilíbrio, entre o líquido gerado por fusão e o
resíduo rico em plagioclásio.

No diagram Rb/Zr X SiO2 utilizado por Harris et al. (1986), o leucogranito Capivara
plota preferencialmente no campo dos granitóides do grupo II, relacionados aos tipos Himalaios
e Hercinianos, que apresentam razões de Rb/Zr crescentes com o aumento da sílica. Como será
visto mais adiante, o comportamento dos elementos terras raras observados no leucogranito
Capivara coincidem em parte com este grupo de granitóides.

Confirmando seu comportamento químico, a amostra MAG-58-e (bolsão de quartzo
greisen) apresenta no geral valores mais baixos de Rb, Ba, Nb e Y, e levemente superiores de
Cr2O3 em relação aos demais leucogranitos.

V.4 - ELEMENTOS TERRAS RARAS

Nos granitos de um modo geral, o conteúdo de elementos terras raras (ETR), com
exceção do Eu, também é controlado essencialmente pelas fases acessórias. Como mencionado
anteriormente, além de zircão e apatita, encontra-se monazita como mineral acessório incluso na
biotita. Granada apesar de escassa constitui-se num mineral concentrador de ETR, sobretudo as
terras raras pesadas (ETRP).

Também com base na literatura pode-se afirmar que os padrões de ETRL (Mittlefehldt
& Miller, 1983), de ETRM e ETRP (Hanson, 1978) são a grosso modo controlados também por
monazita, apatita e zircão, respectivamente.
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Figura 19 - Diagramas Rb x Sr, Ba x Rb,  Ba x Sr e o diagrama Rb/Zr x SiO2 de Harris et al. (1986).
Acima da linha marcada no diagrama (d), indicando razões Rb/Zr superiores a 1, plotam
preferencialmente os granitóides sincolisionais do grupo II de Harris et al. (op. cit.). Simbologia: círculo
cheio-fácies Ribeirão da Prata; losango vazado-fácies Monte Belo; losango cheio-fácies Dois Irmãos; círculo vazado-bolsão
leucogranítico; asterisco-granito Maromba; quadrado vazado-diatexito heterogêneo; quadrado cheio-metatexito; triângulo
cheio-biotita-plagioclásio gnaisse; xis-enclave surmicáceo; triângulo cheio invertido-melanossoma.
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Como observado anteriormente, a variação no volume destas fases acessórias, está
relacionada a maior ou menor abundância de minerais residuais como biotita, ou granada
(residual ou não). Por isso estes minerais, constituem-se em excelentes bases de distinção entre
os tipos leucograníticos, e destes com os demais litótipos migmatíticos associados, conforme foi
visto nos diagramas de variação já discutidos.

Em termos de ETR, observou-se nos litótipos da Unidade Leucogranito Capivara três
padrões de curva principais (Figuras 20a, 20b e 20c), distintos entre si e coincidentes com as
características petrográficas já descritas anteriormente. Estes padrões marcam de forma
acentuada as diferenças entre a fácies Monte Belo e as fácies Dois Irmãos e Ribeirão da Prata.

O leucogranito Dois Irmãos (Figura 20b) possui padrões de ETR compatíveis com
granitos colisionais do grupo II (Hercinianos e Himalaios) de Harris et al. (1986) (Figura 20f),
apresentando fracionamento moderado à forte, curva com inclinação negativa suave a moderada,
e anomalia negativa para európio. Além disso, o somatório de ETR e o teor de ETRL são
notadamente mais elevados nestes litótipos leucograníticos, se comparados aos similares da
fácies Monte Belo, resultando da presença mais constante de minerais residuais como monazita,
zircão e apatita.

A maioria dos autores segundo Nardi (1989), atribui a ocorrência de anomalias
negativas mais acentuadas de Eu à existência de feldspatos residuais, preservados do processo de
fusão, em equílibrio com o líquido. Devido a este fato, é comum que a maioria dos granitos
sincolisionais apresentem este tipo de anomalia (Eu/Eu*=0,4-0,6), sendo esta proporcionalmente
mais intensa nos tipos mais ricos em Rb (Pearce et al., 1984).

A fácies Monte Belo mostra padrões de ETR (Figura 20a) pouco fracionados, sendo
caracterizados por uma forma em "V" ("cross over"). Esta feição é demonstrada pelo nítido
empobrecimento de ETRL em relação a ETRP, provocada pela cristalização de granada,
associada ainda a uma diminuição suave na anomalia (negativa) de Eu.

O baixo somatório de ETR demonstrado pela fácies Monte Belo está relacionado a
processos de alteração deutérica, representada por muscovitização, saussuritização e
turmalinização generalizadas, ao qual os litótipos foram submetidos. Ou seja, o padrão de ETR
em "V" observado na fácies Monte Belo, pode ser explicado pela ação de voláteis ricos em B ou
F (Hildreth, 1989; in Nardi, 1989). O bolsão leucogranítico, gerado “in situ” a partir dos
migmatitos, e o bolsão greisenizado demonstram estreita relação com os leucogranitos da fácies
Monte Belo, possuindo comportamento de ETR bastante semelhante, o que ratifica, de certo
modo, a ação de processos secundários.

Nesbitt (1979) também observou mobilidade e fracionamento de ETR durante o
intemperismo de um granodiorito, tendo os tipos mais intensamente alterados demonstrado
maior empobrecimento em ETR. Os ETR mostraram-se em alguns casos facilmente
remobilizados por fluídos ricos em CO2 e Cl em condições hidrotermais, também propiciando
principalmente o enriquecimento em ETRP (Kosterin, 1959; Mineyev, 1963).

Figueiredo (1982) encontrou também algumas evidências de lixiviação e redeposição
de ETRP e Eu durante o metassomatismo potássico, sob condições de fácies anfibolito, em
rochas de alto grau metamórfico no estado da Bahia (Brasil).
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Figura 20 -Curvas de ETR normalizadas (Evensen et al., 1978; multiplicado pelo fator 1,27 de
Boynton, 1984). a- fácies Monte Belo; b- fácies Dois Irmãos; c- fácies Ribeirão da Prata; d- biotita
gnaisse e leucognaisse migmatíticos; e- enclave surmicáceo, mesossoma e melanossoma e f- Média
dos granitóides colisionais dos Himalaias (Manaslu e Buthan) e Hercínides (Galícia e Cornwall)
relacionados ao grupo II de Harris et al. (1986).. Simbologia: círculo cheio-fácies Ribeirão da Prata; losango
vazado-fácies Monte Belo; losango cheio-fácies Dois Irmãos; círculo vazado-bolsão leucogranítico; asterisco-granito
Maromba; quadrado vazado-diatexito heterogêneo; quadrado cheio-metatexito; triângulo cheio-biotita-plagioclásio gnaisse;
xis-enclave surmicáceo; triângulo cheio invertido-melanossoma.
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O processo de muscovitização, assim como o de cristalização de turmalina em estágio
pneumatolítico, que afetou os litótipos leucograníticos (melhor representados na fácies Monte
Belo), ao que tudo indica está realmente relacionado a um processo autometassomático
(deutérico), apresentando fase volátil rica em H2O, F e B (e K e Na).

A fácies Ribeirão da Prata, por representar a transição entre o leucogranito Capivara
(fácies Monte Belo e Dois Irmãos) e as encaixantes migmatíticas (diatexitos heterogêneos e
metatexitos), apresenta padrões de ETR intermediários entre ambos litótipos (Figura 20c).
Geralmente os migmatitos apresentam maior variação no conteúdo de ETRp, somatório de ETR
mais elevado e anomalia de Eu menor (devido ao acúmulo de plagioclásio) se comparados aos
litótipos da Unidade Leucogranito Capivara (Figura 20d). Mostra curvas de ETR normalizadas
com fracionamento moderado a forte, semelhantes as observadas nas fácies Dois Irmãos e
Ribeirão da Prata.

Apesar de também mostrarem certa afinidade com este mesmo grupo de leucogranitos
(fácies Ribeirão da Prata), os leucognaisses migmatíticos considerados típicos (MAG-09),
juntamente com os biotita gnaisse migmatítico, mesossoma, melanossoma e enclave surmicáceo
(Figura 20e), apresentam somatório de ETR mais elevado, refletindo uma participação maior de
biotita, e consequentemente de sua inclusões. O enclave surmicáceo e melanossoma apresentam
seus padrões de ETR também afetados pelos processos hidrotermais associados à geração do
leucogranito.

Holtz (1989) ao estudar duas suítes graníticas do norte de Portugal (Chaves e
Montalegre), constatou padrões de ETR semelhantes aos relacionados aos tipos leucograníticos
aqui estudados. Este mesmo autor atribui ao processo de "restite unmixing" as variações
observadas nos tipos mais ricos em fases residuais (principalmente biotita e cordierita) e pobres
em muscovita. Nos tipos mais ricos em muscovita o mesmo autor conclui que um maior
conteúdo de água esteve presente no processo de formação, permitindo a diminuição da
viscosidade do líquido e uma melhor separação entre este e o resíduo.

V.5 - MINERAIS NORMATIVOS

Os minerais normativos calculados (Tabela 8) mostraram, de um modo geral, valores
compatíveis com os valores modais encontrados no leucogranito e nos migmatitos. No caso dos
leucogranitos esta semelhança é acentuada no quartzo, onde a diferença entre o modal e o
normativo aparece em torno de 1%. O mesmo acontece com os feldspatos, que apresentam
volumes modais com cerca de 3 a 4% de diferença para os normativos correspondentes. A
relação entre Q-Ab-Or e Q-Ab-An confirma a grande homogeneidade composicional destes
liotipos leucograníticos, que apresentam-se em geral, plotados próximo à região do mínimo
termal granítico.

Os minerais máficos e acessórios modais como biotita, muscovita, minerais opacos
(ilmenita e magnetita), granada, zircão, apatita, monazita e turmalina aparecem substituídos na
norma por C (coríndon), Zr (zircão), Hy (hiperstênio), Mt (magnetita), Il (ilmenita), Ap (apatita),
e mais raramente Fl (fluorita) e Hl (halita).

Baseado na quantidade e distribuição de sílica nestes minerais normativos, pode-se
perceber o caráter supersaturado destas rochas, confirmado aqui pela presença de Q e Hy.  O
leucogranito Monte Belo têm se apresentado um pouco mais rico em Q e C, além de
ocasionalmente conter Fl, comparativamente aos demais litótipos da unidade Leucogranito
Capivara. Clemens & Wall (1981) definem a presença de coríndon normativo (C) como
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característica de magmas peraluminosos, sendo o aumento do seu volume atribuído tanto à
elevação da temperatura quanto do aumento no conteúdo de H2O do líquido.

Zr, Or, An, Mt e Il apresentam-se enriquecidos no leucogranito Dois Irmãos,
evidenciando uma maior participação de minerais residuais como biotita, zircão e minerais
opacos, além de plagioclásio. Outros minerais normativos apresentam-se constantes nas fácies
Monte Belo e Dois Irmãos, como é o caso de Ab, Ap e Hy.  A fácies Ribeirão da Prata possui
valores de Q, Zr, Ab e Hy semelhantes aos observados nas demais fácies da Unidade
Leucogranito Capivara. Destacam-se destes porém pelos valores elevados de C e Ap e
extremamente baixos de An.

Diferindo dos outros litótipos graníticos, a amostra MAG-58-e possui valores
extremamente elevados de Q e Ab, e um pouco superiores de Ap. Em contrapartida ocorre com
valores mais baixos de Zr, Or, Mt e Il. Estas características confirmam a abundância de quartzo e
plagioclásio (rico em albita) e a carência de minerais máficos, opacos e alcalifeldspato neste
litótipos.

Os litótipos da Unidade Leucognaisse Migmatítico apresentam comportamento, em
termos de mineralogia normativa, diretamente proporcional ao volume de leucossoma existente.
No caso de leucognaisses migmatíticos com grande volume de leucossoma (60-70%), nota-se
similaridade normativa, para a maior parte dos minerais, com os litótipos da Unidade
Leucogranito Capivara, o que é também demonstrado na química de elementos maiores,
menores e traços. Esta semelhança é traduzida sobretudo na porcentagem volumétrica de Q, Zr,
C, Hy  e Ap. Valores de Or e do par Ab e An mostram-se respectivamente inferiores e superiores
nos migmatitos e mesossoma em relação aos leucogranitos, demonstrando enriquecimento
progressivo de Or e empobrecimento em Ab e An a partir dos diatexitos heterogêneos, passando
pelo diatexito homogêneo (fácies Ribeirão da Prata), até alcançar os leucogranitos propriamente
ditos (fácies Monte Belo e Dois Irmãos).

Os demais leucognaisses migmatíticos, com volume de leucossoma considerado normal
(>40-60%), também demonstram afinidades normativas com os leucogranitos, como por
exemplo o conteúdo de Or, Ap e C. Entretanto, Q e An podem se apresentar bastante elevados,
contrastando com baixos valores de Ab. Estes valores de Ab e An, além de Zr, encontram-se
mais próximos daqueles observados no biotita gnaisse migmatítico e mesossoma (biotita-
plagioclásio gnaisse).

O biotita-plagioclásio gnaisse possui valores de Ab em harmonia com os apresentados
pelo metatexito, superando-o que diz respeito a C, An, Hy, Mt e Il. O biotita gnaisse migmatítico
(metatexito), de um modo geral, tem apresentado mineralogia normativa com valores
intermediários aos constatados no leucognaisse migmatítico e no biotita-plagioclásio gnaisse
(p.ex. Q, Or e Hy).

Resumindo, pode-se dizer a partir destas evidências, que os tipos leucograníticos
(principalmente os da fácies Monte Belo) são os mais empobrecidos em Zr, An, Mt, Il e Ap,
refletindo as características petrográficas igualmente empobrecidas em zircão, apatita, minerais
opacos, além de biotita e plagioclásio. Estas características contrastam com as apresentadas pelo
outro extremo, representado pelos metatexitos, mesossoma e enclaves surmicáceos.
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VI - CONSIDERAÇÕES PETROGENÉTICAS

VI.1 - INTRODUÇÃO

Diversos tipos de classificação petrogenética para granitos têm sido propostos ao
longo do tempo, na tentativa de separar grandes grupos graníticos com características de
campo, minerais, petrográficas e químicas contrastantes, refletindo ambientes geotectônicos
e depósitos minerais específicos.

A proposta básica deste capítulo é efetuar uma comparação entre estas diversas
classificações e as características petrográfica, de campo e química observadas no
Leucogranito Capivara, numa tentativa de definir o ambiente provável de geração deste corpo,
assim como os processos atuantes durante a sua formação.

IV.2 - CLASSIFICAÇÕES PETROGENÉTICAS & AMBIENTE GEOTECTÔNICO

As classificações petrogenéticas conhecidas utilizam como base discriminativa
sobretudo as características mineralógicas, petrográficas, geoquímicas, tipos de enclave,
mineralizações associadas e o ambiente geotectônico.

Lameyre e Bowden (1982) propuseram uma classificação baseada na associação
mineral félsica existente nos granitos, quase toda ela formada por quartzo, alcalifeldspato e
plagioclásio. Utilizando-se do diagrama QAP de Streckeisen (1976) puderam identificar
várias séries graníticas e rochas associadas, distinguindo as originadas por fusão crustal
daquelas relacionadas às séries calcio-alcalina, toleítica e alcalina.

O campo composicional apresentado pelo leucogranito Capivara, e também por
diversos bolsões leucograníticos e leucossomas, no diagrama QAP, coincide com o campo
referente aos tipos oriundos da fusão crustal, que corresponde ao intervalo monzogranítico a
alcaligranítico (Figura 21a).

Esta série é representada exclusivamente por leucogranitos e mobilizados associados a
migmatitos, sendo estes caracterizados por apresentarem as seguintes feições: a) xenólitos
metassedimentares refratários frequentes; b) presença de mineralogia aluminosa composta por
muscovita e/ou sillimanita, andalusita, cordierita e granada; c) escassez de minerais
ferromagnesianos e cálcicos; d) composição mineral félsica coincidente com o mínimo termal
granítico do sistema experimental Q-Or-Ab; e) caráter químico peraluminoso; f) associação
com pegmatitos e intensa atividade hidrotermal.

Um segundo tipo de mobilizado também é abordado por Lameyre e Bowden (1982),
sendo representados por mobilizados trodhjemíticos-tonalíticos sempre com altos níveis de
quartzo e em geral com volumes restritos. Apesar de mobilizados com esta composição serem
mais comuns no Arqueano, diversas são as ocorrências destes em terrenos  migmatíticos mais
recentes (Mehnert & Busch, 1966; Ashworth, 1976 e Hoffmann, 1976).

Nos migmatitos associados ao leucogranito Capivara há registro restrito de
mobilizados deste tipo na forma de leucossomas ou de bolsões, de composição tonalítica,
hololeucocrático, e ricos em quartzo. Entretanto, não chegam, petrográfica e quimicamente, a
configurar um litótipos trondhjemítico. Bolsões deste tipo ocorrem greisenizados quando são
encontrados no leucogranito (MAG-58).



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

101

A origem crustal do leucogranito Capivara pode ser caracterizada  também pelo tipo
de enclave observado. Didier et al. (1982) dividiram, com base na natureza dos enclaves, os
granitos orogênicos em crustais (tipo C) e em mantélicos ou mistos (tipo M). Os granitos
crustais foram subdivididos ainda em tipo CS (gerados por anatexia de rochas sedimentares) e
tipo CI (gerados por anatexia de rochas ígneas).  Os leucogranitos, produzidos mediante fusão
parcial de metassedimentos, são portanto considerados exemplos típicos de granitos CS,
sendo caracterizados por apresentarem restitos micáceos e enclaves da rocha encaixante,
estando ausentes os enclaves ígneos básicos.

No caso específico do leucogranito Capivara, cuja fonte provável corresponde a
arenitos e siltitos feldspáticos relacionados ao Ciclo Deposicional Andrelândia I de Paciullo
et al. (1993), são comuns enclaves surmicáceos e da rocha encaixante migmatítica.

Além da análise de enclaves (Didier et al., 1982) e da classificação baseada no
diagrama QAP de Streckeisen (Lameyre e Bowden, 1982), a geoquímica associada às
características minerais e de campo vêm se revelando um instrumento bastante útil na
discriminação sobre a fonte e do ambiente geotectônico dos diversos grupos graníticos.

Chappell e White (1974) durante o estudo dos batólitos do leste australiano
conseguiram identificar dois grupos graníticos principais que demonstraram características
contrastantes, sendo denominados de tipo S (fonte sedimentar) e tipo I (fonte ígnea). As
feições químicas apresentadas pelos granitos tipo S são similares às observadas no
leucogranito Capivara, sendo traduzidas principalmente pelas altas porcentagens de SiO2, pelo
caráter peraluminoso e a presença de coríndom normativo em volume superior a 1%.  Nestes
granitos é comum a presença de minerais como muscovita, biotita, monazita, granada,
cordierita e sillimanita, de xenólitos metassedimentares e foliação tectônica.

Entretanto, apesar de na maioria das vezes os leucogranitos se enquadrarem na
categoria dos granitos tipo S, nem sempre o inverso é verdadeiro. Isto é justificado pelo fato
das fácies máficas dos granitos tipo S alcançarem por vezes mais de 35% em termos de
volume de biotita.

Comparando-se os resultados químicos do leucogranito Capivara com a média dos
granitóides tipo S (Chappell & White, 1992), nota-se um enriquecimento generalizado em
óxidos de Si, Al, Na, K e Mn e empobrecimento em Ti, Fe, Mg e Ca. Mesmo para os tipos S
fracionados, a média do leucogranito Capivara (e principalmente os litótipos da fácies Monte
Belo) tem mostrado valores superiores para Al e Na.

Pitcher (1982, 1987) avançou ainda mais nesta proposta de classificação, creditando
ao tipo de ambiente geotectônico as diferenças observadas nos diversos grupos graníticos.
Além dos tipos S e I (este agora subdividido em Andino e Caledoniano) de Chappell e White
(op. cit.), Pitcher (op. cit.) incluiu os tipos M (mantélico) e A (anorogênico/alcalino) a partir
de registros feitos em regiões do mundo com ambientes geotectônicos definidos.
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Figura 21 - Diagrama composicional QAP de Streckeisen para os litótipos da Unidade Leucogranito
Capivara, utilizado para separar (a) séries graníticas (Lameyre & Bowden, 1982) e respectivas (b)
mineralizações associadas (Lameyre et al., 1982).
Campos: 1- Série Toleítica; 2- Série Calcio-alcalina Trondhjemítica; 3- Série Calcio-alcalina Granodiorítica; 4-
Série Monzonítica; 5- Granitóides Aluminosos de Províncias Alcalinas; 6- Série Alcalina; 7- Mobilizados e
Granitos crustais associados.
Obs: A- As mineralizações de Au e Pb-Zn colocadas entre as setas e parênteses,  indicam que estas são
encontradas nas proximidades do corpo granítico; B- O símbolo MSD refere-se a depósitos de  sulfeto maciço;
C- Simbologia: círculo vazado - bolsão leucogranítico; círculo cheio - fácies Ribeirão da Prata; losango cheio -
fácies Dois Irmãos; losango vazado - fácies Monte Belo; quadrado semi-cheio - bolsão quartzo greisen.
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Os granitos tipo S, nesta última classificação, são típicos de ambientes colisionais
envolvendo continente-continente e de intenso encurtamento (espessamento) crustal. Estes
granitos são produzidos a partir da fusão parcial de material crustal, gerando "mushes"
graníticos relativamente hidratados e baixo gradiente termal com relação às encaixantes
migmatíticas.

Embora a maioria dos esquemas de classificação, como os de Chappell e White
(1974) e Pitcher (1982, 1987), se basear sobretudo em granitos mais jovens, relativos ao
Fanerozóico, Maniar e Piccoli (1989), partindo deste mesmo princípio, conseguiram também
resultados satisfatórios em granitos Proterozóicos dos EUA.

Maniar e Piccoli (1989) utilizaram como base discriminatória dados químicos e
mineralógicos de granitóides orogênicos e anorogênicos com ambientes geotectônicos bem
definidos (Figuras 22a e 22b). Os granitos orogênicos puderam então ser subdivididos em
IAG (Island Arc Granitoids - granitóides de arco de ilha), CAG (Continental Arc Granitoids -
granitóides de arco continental), CCG (Continental Colision Granitoids -granitóides de
colisão continental) e POG (Post-Orogenic Granitoids - granitóides pós-orogênicos).

O leucogranito Capivara possui características químicas e mineralógicas compatíveis
com as apresentadas pelos granitos de colisão continental (CCG) de Maniar e Piccoli (1989).
Estas semelhanças são traduzidas principalmente na peraluminosidade, na sílica elevada, na
razão molecular Al2O3/Na2O+K2O e nas razões de Na2O/CaO, Na2O/K2O, MgO/FeOt e
MgO/MnO.

Apesar do caráter peraluminoso, a fácies Monte Belo tende a se afastar do campo dos
CCG pelos valores dados pelo índice de Shand.  Este afastamento é  atribuído  ao processo de
muscovitização sofrido por estes litótipos, proporcionando o aumento das razões molares
Al2O3/Na2O+K2O e Al2O3/CaO+Na2O+K2O (Figura 22a). A associação mineral dos CCG,
refletindo sua química peraluminosa, é composta por quartzo, alcalifeldspato, plagioclásio,
muscovita, biotita e quantidades acessórias de turmalina, granada, cordierita e sillimanita.
Alcalifeldspato e plagioclásio (oligoclásio) ocorrem em proporções aproximadamente iguais.

No diagrama de Streckeisen (1976), em Maniar & Piccoli (1989), os CCG aparecem
preferencialmente plotados no campo dos monzogranitos, coincidindo com a composição
QAP apresentada pelo leucogranito Capivara, sobretudo as fácies Monte Belo e Dois Irmãos.
A fácies Ribeirão da Prata mostra neste mesmo diagrama valores um pouco mais dispersos
(Figura 22b).

Outros autores, entre eles Debon e Lefort (1983) e Batchelor e Bowden (1985),
acreditam que os diagramas tradicionais envolvendo óxidos não refletem de forma perfeita a
distribuição dos câtions na rocha.  Em virtude disso utilizaram parâmetros multicâtionicos
para classificar as séries graníticas.

Debon e Lefort (1983) utilizaram padrões catiônicos para representar de forma
hipotética os minerais mais importantes dos granitos, como quartzo [Q=Si/3-(K+Na+2Ca/3)]
e a relação entre alcalifeldspato e plagioclásio [F=K-(Na+Ca)]. Minerais máficos (B) e
aluminosos (A) são caracterizados respectivamente pelo somatório dos cations Fe+Mg+Ti e
Al-(K+Na+2Ca).
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Figura 22 - Diagramas com (a) índice de Shand (modificado por Maniar & Piccoli, 1989) e (b)
composicional QAP de Streckeisen modificado por Maniar & Piccoli (1989), incluindo os campos dos
granitóides orogênicos e anorogênicos para os litótipos da Unidade Leucogranito Capivara.
Abreviaturas: IAG= Island Arc Granitoids/Granitóides de Arco de Ilha; CAG= Continental Arc
Granitoids/Granitóides de Arco Continental; CCG= Continental Colision Granitoids/Granitóides de Colisão
Continental; POG= Post-Orogenic Granitoids/Granitóides Pós-orogênicos; CEUG= Continental Epeirogenic
Uplift Granitoids/Granitóides Continentais de Soerguimento Epirogenético; RRG= Rift-Related
Granitoids/Granitóides Associados a Rifts; OP= Oceanic Plagiogranites/Plagiogranitos Oceânicos.  Simbologia
como na figura 21.
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Baseado nestas equações catiônicas foram construídos diversos diagramas com a
finalidade de distinguir vários tipos graníticos. No caso específico do diagrama AxB (Figura
23a), o leucogranito Capivara, assim como a amostra do biotita granito Maromba, apresenta-
se localizado no campo dos leucogranitóides, peraluminosos, ricos em muscovita ou com
volume modal de muscovita superior ao de biotita. A fácies Dois Irmãos se aproxima do
limite do campo referente aos leucogranitos com volume modal de biotita superior ao de
muscovita.

Comprovando a classificação modal de Streckeisen obtida anteriormente (Figura 9), o
grupo composicional relativo ao leucogranito Capivara aparece no campo referente aos
granito "sensu stricto" no diagrama QxF (Figura 23b).

Batchelor & Bowden (1985) também utilizaram parâmetros multicâtionicos para
determinar modelos petrogenéticos envolvendo cristalização fracionada, fusão parcial ou
mistura de magmas e sua relação com os granitóides e seus respectivos ambientes
geotectôcnicos.

Os limites definidos no diagrama R1-R2 [R1=4Si-11(Na+K)-2(Fe+Ti);
R2=6Ca+2Mg+Al] de La Roche et al. (1980)  utilizado por Batchelor & Bowden (1985) são
arbitrários e baseados nos grupos tectono-magmáticos propostos por Pitcher (1983). O grupo
6 (sincolisional) por exemplo, onde as amostras do leucogranito Capivara encontram-se
plotadas, reflete o intervalo composicional restrito apresentado pelos granitos tipo S e
anatéticos (Figura 24).

De acordo com Batchelor & Bowden (1985) granitos e leucogranitos, do tipo S, são
produzidos em geral por anatexia (baixo grau de fusão parcial) de material crustal
(principalmente metassedimentos). O líquido félsico gerado, quando mobilizado, é capaz de
produzir granitóides de composição preferencialmente sieno e monzogranítica.

Entretanto, os autores fazem questão de frisar que, os próprios resultados oferecidos
pelo diagrama R1-R2, sugerem que o mecanismo de fusão parcial por si só, não é
suficientemente capaz de explicar todas as variações observadas nestes tipos graníticos
sincolisionais. O mesmo diagrama não oferece alternativas, ou "trends", que possam explicar
os processos que geram por exemplo grandes massas batolíticas de leucogranitos anatéticos.
No caso do leucogranito Capivara, onde a fusão parcial em grau baixo mostra-se o mecanismo
mais efetivo na geração do corpo, a atuação de fenômenos metassomáticos age como processo
coadjuvante.

Com a mesma finalidade discriminativa, Pearce et al. (1984) propõem diagramas
(Figuras 25a e 25b) com base no comportamento de elementos traços. Este estudo, e os
limites observados nos diagramas, está baseado num amplo banco de dados químicos
provenientes de granitos com ambiente geotectônico bem definido. Isto possibilitou  aos
autores a subdivisão dos granitos em colisionais (COLG), intraplacas (WPG), de arco
vulcânico (VAG) e de cordilheira oceânica (ORG).

No diagrama RbxY+Nb, por exemplo, esta discriminação tem se mostrado mais
efetiva. As amostras relativas ao leucogranito Capivara plotam invariavelmente no campo dos
granitos sincolisionais (syn-colg), próximo do limite com o campo dos granitos de arco
vulcânico (Figura 25b).
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(a)

(b)

Figura 23 - Diagramas (a) AxB e (b) QxP (Debon & Lefort, 1983).
Obs: a- LG: Leucogranitóides; Granitos peraluminosos: I- ricos em muscovita ou com muscovita>biotita; II- com
biotita>muscovita; III- ricos em biotita; Granitos metaluminosos: IV- ricos em biotita e hornblenda; V- com alta taxa de
clinopiroxênio; VI- rochas ígneas excepcionais. b- 1: Granito; 2: Adamelito; 3: Granodiorito; 4: Tonalito (trondhjemito); 5:
Quartzo sienito; 6: Quartzo monzonito; 7: Quartzo monzodiorito; 8: Quartzo diorito; 9: Sienito; 10: Monzonito; 11:
Monzogabro; 12: Gabro. c- Simbologia como na figura 21.
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Figura 24 - Diagrama multicatiônico R1-R2 de Batchelor & Bowden (1985), parqa os litótipos da
Unidade leucogranito Capivara. Simbologia como na figura 21.

(a)       (b)

Figura 25 -Diagramas (a) NbxY e (b) RbxNb+Y (Pearce et al., 1984).
Obs: ORG= Ocean Ridge Granites/Granitos de Cordilheira Oceânica; WPG= Within Plate
Granites/Granitos Intraplaca; VAG= Volcanic Arc Granites/Granitos de Arco Vulcânico; syn-COLG=
Syn-colisional Granites/Granitos Sincolisionais). Simbologia como na figura 21.
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Esta ligeira aproximação com o campo dos VAG, por parte do leucogranito Capivara,
pode ser atribuída à variações na própria fonte, ou aos efeitos induzidos por voláteis sobre Rb
provavelmente durante a fase de turmalinização. Processos envolvendo o surgimento de
muscovita secundária (sericitização) provocam efeito contrário ao da turmalização,
propiciando o enriquecimento em Rb. Ambos processos tendem a empobrecer ligeiramente a
rocha em Y e Nb (Pearce et al., 1984).

Os granitos colisionais (colisão continente-continente) de Pearce et al. (op.cit.),
típicos de cinturões orogênicos como o Alpino, Himalaio e Herciniano, plotam no campo dos
granitos "senso stricto" no diagrama QAP, mostrando-se peraluminosos e ricos em muscovita.

Além da assinatura química característica, correlacionável a ambientes colisionais
envolvendo crosta continental, os granitos tipo S, em especial leucogranitos e mobilizados
associados, apresentam mineralizações que os distinguem dos demais.

Lameyre et al. (1982) atestam a fertilidade dos mobilizados graníticos gerados por
fusão parcial, apontando um enriquecimento de ETR, Y, U, Nb, Sn e W. No Maciço Central
Francês por exemplo, observa-se nas cúpulas (partes externas e superiores) dos leucogranitos
peraluminosos enriquecimento de Sn e W, enquanto nos migmatitos encaixantes (partes
inferiores) ocorre uma maior concentração em direção aos ETR. Na figura 21b o W aparece
entre parênteses como distinção pelo fato deste elemento ocorrer normalmente fora do corpo
granítico, seja na forma de scheelita, junto aos contatos, ou wolframita em veios de quartzo.

Os granitos classificados como metamórfico-metassomáticos ou de transformação
(Chaoqun, 1982; Keqin et al, 1984) também possuem mineralizações de W, Sn, Nb, Ta, Be,
ETRp, Bi, Au e U relacionadas ao topo e aos contatos do corpo. Estes granitos são originados
a partir da fusão parcial de metassedimentos e podem ser correlacionados aos granitos tipo S
de Chappell & White (1974).

White (1992) reafirma, com algumas exceções (p. ex. Nigéria), que a distribuição dos
maiores depósitos de Sn do mundo coincide com a distribuição dos granitos tipos S (p. ex.
Malásia, Bolívia, Austrália e Herciniano europeu). Na Supersuíte Koetong (Austrália) o maior
depósito de Sn está associado aos granitos félsicos altamente fracionados, que são
caracterizados pela queda abrupta de Sr para 50 ppm quando Rb atinge 400 ppm.

Prospecção aluvionar efetuada no leucogranito Capivara (Pereira et al., 1992)
sinalizou potencialidade metalogenética em relação a Ta e Sn (400 ppm em média). Na fácies
Monte Belo, os níveis de Rb apresentam em média cerca de 300 ppm, enquanto Sr atinge 70
ppm. Se tomarmos o exemplo australiano de White, é possível que esta fácies seja a
hospedeira dos maiores teores de Sn, relacionados aos pegmatitos e alguns greisens a ela
associados.

Entretanto, teores altos de Sn não foram verificados na análise química realizada para
este elemento, que apresenta baixos teores (7 e 8 ppm) nos litótipos da fácies Monte Belo. A
cúpula do leucogranito Capivara, localização provável da mineralização (uma vez que não se
observa fase primária de Sn e Ta disseminada), não se encontra preservada no atual nível de
erosão, o que explicaria os baixos teores de Sn no biotita-muscovita leucogranito. Encontrou-
se apenas tantalita em fases pegmatíticas associadas ao leucogranito (Pereira et al., 1992).

Depósitos denominados de granófilos por Taylor & Fryer (1983) têm como
característica básica também a associação com greisens e mineralizações de Sn, W, V e Ta.
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Estão ligados essencialmente à intrusões félsicas (>70% SiO2), como leucogranitos à duas
micas, provenientes de magmas hidratados em geral ricos em F, Be, Li e P.

Recentemente, Barbarin (1990) além de criar sua própria classificação, efetuou uma
comparação entre as principais classificações petrogenéticas utilizadas para granitóides. Esta
comparação indica diversos pontos em comum entre a maioria das classificações, muito
embora nem sempre sejam coincidentes (Tabela 9). Na maior parte das classificações o
problema mais comumente observado está relacionado aos granitóides gerados a partir de
fonte crustal e mista, que nem sempre têm seu limite precisamente definido por seus autores.

No entanto, há um consenso sobre as possíveis origens dos granitóides: crustal, mista e
mantélica. Barbarin (op.cit.) subdivide os granitos crustais em colisionais autóctones (CCA),
colisionais intrusivos (CCI) e associados a cavalgamento (CST). As tabelas 10 e 11
apresentam diversos aspectos petrográficos e mineralógicos destes granitos crustais e dos
granitos de fonte mista (HLO: calcialcalinos potássicos; HCA: calcialcalinos) e mantélica
(TIA: toleíticos de arco de ilha; TOR: toleíticos de cordilheira mesoceânica; A:
(per)alcalinos).

Os granitos CST são em geral ricos em  muscovita, apatita, turmalina, compostos
ainda por granada e quantidades menores de biotita, zircão, monazita e ilmenita, sendo
frequentes os litótipos leucogranitícos com restitos metassedimentares. Em termos químicos,
os granitos CST e CCA apresentam alto teor de Al2O3,  valores médios para Na2O e K2O e
baixos para CaO, FeO, Fe2O3, MgO e MnO, mostrando índices de saturação em alumina
(A/CNK) superiores a 1 (Tabela 12).

Os granitos CCA, geralmente leucogranitos a granodioritos, contendo abundantes
restitos metassedimentares, encontram-se frequentemente associados a migmatitos e
anatexitos. A associação mineral destes granitos é caracterizada pela abundância de biotita,
cordierita, apatita, e conteúdo moderado de muscovita, aluminossilicatos (andalusita e
sillimanita), zircão, monazita e granada. Turmalina e ilmenita raramente são encontradas.

Observando-se estas características preliminares, e aquelas já descritas para o
leucogranito Capivara, pode-se a grosso modo efetuar uma analogia entre os granitos CST e
CCA e as fácies Monte Belo e Dois Irmãos e a fácies Ribeirão da Prata, respectivamente.

Num plano secundário, é possível que o biotita granito Maromba seja correlacionável
aos granitos CCI. No entanto, são necessários ainda, a realização de estudos químicos que
permitam uma análise mais criteriosa sobre a origem deste corpo. Os granitos CCI são quase
sempre ricos em biotita, apatita, com zircão, turmalina e raramente ocorrem com muscovita,
cordierita, monazita e granada. Tipos leucograníticos são pouco comuns, sendo mais raros
também os restitos metassedimentares.

Seguindo o estudo comparativo de Barbarin (1990), os litótipos da Unidade
Leucogranito Capivara podem ser classificados como corpos leucograníticos mesocrustais,
peraluminosos, metamórfico-metassomáticos, oriundos de fusão crustal em ambientes
colisionais (COLG, tipo S e hercinotipo-himalaio do grupo II de Harris et al., 1986).
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BASE DE
CLASSIFICAÇÃO AUTORES ORIGEM

CRUSTAL MISTA MANTÉLICA
PRIMEIRAS
CLASSIFICAÇÕES
QUÍMICAS

Shand (1943) Peraluminoso Metaluminoso Peralcalino

PETROGRAFIA Chaoqun (1982)   MM RC  MS        MD

ENCLAVES Didier et al.
(1982)

 Tipo C
 (Leucogranitos)

 Tipo M
 (Monzogranitos e Granodioritos)

MINERALOGIA
(SISTEMA QAP)

Lameyre &
Bowden (1982)

Leucogranito
(fusão crustal)

Série Calcialcalina
(Alto, Médio e Baixo K)

Série
Toleítica

Série
(Per)alcalina

GEOQUÍMICA
(ELEMENTOS
MAIORES)

Chappell  &
White (1974)

    Tipo S Tipo I  Tipo M Tipo A

Maniar &
Piccoli (1989)

CCG  POG CAG IAG OP RRG CEUG

GEOQUÍMICA
(ELEMENTOS
TRAÇOS

Pearce et al.
(1984)

COLG
Sintectônico           Póstectônico

 VAG ORG  WPG

MINERALIZAÇÕES
ASSOCIADAS

Keqin et al.
(1982)

  Tipo
Tranformação

        Tipo Sintexis        Tipo Mantélico

AMBIENTE
TECTÔNICO

Pitcher (1982  e
1987)

Hercinotipo
Tipo
Caledoniano

Andin
o
tipo

Tipo
Pacífico

Tipo
Nigeriano

CLASSIFICAÇÃO
PROPOSTA  POR
BARBARIN (1990)

 CST  CCA     CCI  HLO   HCA         T          A

(a)

ORIGEM TIPOS GRANÍTICOS AMBIENTE
TECTÔNICO

CRUSTAL
Rochas
Peraluminosas

Leucogranitos à duas micas intrusivos

Granitóides Peraluminosos Autóctones

Granitóides Peraluminosos Intrusivos

CST

CCA

CCI

Sin- à  Pós-colisionais

Sin- à  Pós-colisionais

Sin- à  Pós-colisionais

MISTA (CROSTA E
MANTO)
Rochas
Metaluminosas
Ou Calcialcalinas

Granitóides Potássicos Calcialcalinos
(Alto K e baixo Ca)

Granitóides Calcialcalinos (Baixo K e alto Ca)

HLO

HCA

Sin- à  Pós-colisionais

Zonas de Subducção

MANTÉLICA
Rochas Peralcalinas,
Alcalinas Ou
Toleíticas

Granitóides Toleíticos de Arco de Ilha

Granitóides Toleíticos de Cordilheira
Mesoceânica

Granitóides Peralcalinos e Alcalinos

TIA

TOR

A

Zonas de Subducção

Rifts ou Zonas de
domeamento

Rifts ou Zonas de
domeamento

(b)

Tabela 9 - (a) Comparação segundo Barbarin (1990) entre as principais classificações petrogenéticas
(modificada); (b) Classificação proposta por Barbarin (1990). Obs: Granitóides orogênicos: CCA, CCI
,CST, HLO, HCA e TIA; Granitóides anorogênicos: TOR e A.
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PETROGRAFIA CST CCI CCA HLO HCA TOR A
TIPOS

PETROGRÁFICOS

Leucogr.

(Granitos)

Leucogr.

Granitos

Granodior.

(Leucogr.)

Granitos

Granodior.

(Qz-Dioritos)

(Leucogr.)

Granitos

Granodior.

Qz-Dioritos

(Granitos)

Granodior.

Tonalitos

Gabros

Plagiogr.

Trondhjem.

Tonalitos

Gabros

Álcaligran/Álcalisien

Sienitos/Granitos

(Gabros)

(Anortos.)

ROCHAS

ASSOCIADAS:

METAMÓRFICAS

VULCÂNICAS

MÁFICAS

o

o

o

Migmatitos

Anatexitos

o

o

o

o

Qz-dioritos

(Vaugneritos)

o

Tufos

Qzdior/gabr.(

Appinitos)

o

Andes/Dac.

Gabros

o

Ol-Toleítos

Gabros

o

Lavas alc.

Gabros

MISTURA DE

MAGMA o o x xx xxx xxx xx

ENCLAVES:

XENÓLITOS

RESTITOS

E.M. FÉLSICOS

E.M. MÁFICOS

x

xx

x

o

o

xxx

o

o

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

o

x

xxx

x

o

x

xxx

x

o

x

x

“RESTITOS” DE

CHAPPELL & WHITE

(1974)

 Xenólitos Metassedimentares
(Qz±Si±Cd±Gr)

Xenólitos Máficos ricos em

hornblenda
(Pg±Qz±Mc±Or+Cpx+Opx)

Sem Restitos

Tabela 10 - Feições petrográficas mais importantes dos tipos graníticos propostos por Barbarin (1990).

MINERAIS CST CCA CCI HLO HCA TOR A
BIOTITA

MUSCONITA

CORDIERITA

SILL - AND.

HORNBLENDA

PIROXÊNIO

x

xxx

o

o

o

o

xxx

xx

xxx

xx

o

o

xxx

x

x

o

o

o

xxx

x

o

o

x

o

xx

o

o

o

xxx

xx

x

o

o

o

xxx

xx

xx

x

o

o

anf. alc.

pirox. alc.

APATITA

ZIRCÃO

MONAZITA

GRANADA

TURMALINA

ALLANITA

TITANITA

xxx

x

x

xx

xxx

o

o

xxx

xx

xx

xx

x

o

o

xxx

xx

x

x

xx

x

o

xx

xxx

o

o

o

xx

xx

xx

xxx

o

o

o

xx

xxx

xx

xxx

o

o

o

x

x

xx

xxx

o

x

o

xx

x

ILMENITA

MAGNETITA

x

o

x

o

x

o

x

x

x

xx

x

xx

xx

xx

An% PLAG. 0-20 15-40 15-40 15-30 20-50 20-50 0-10

Tabela 11 - Principais aspectos mineralógicos dos tipos graníticos propostos por Barbarin (1990).

QUÍMICA CST CCA CCI HLO HCA TOR A
ÏNDICE DE ALUMINA (A/CNK) A>CNK> 1,1 A=CNK=1,1 CNK>A>NK<1,1  A<=NK alcalino
Al2O3 xxx xxx xxx xx xx xx x
CaO x x x xx xxx xx x
Na2O xx xx xx xx xx xxx xxx
K2O xx xx xxx xxx xx x xxx
FeOT+MgO+MnO x xx xx xx xxx xx xx
Fe3+/Fe3++Fe2+ x x x xx xxx xxx xx
FeOT/FeOT+MgO <0,8 <0,8 <0,8 0,8-1,0 <0,8 >0,8 >0,8

Tabela 12 - Distribuição qualitativa dos elementos maiores nos tipos graníticos propostos por Barbarin
(1990). Obs:1- o-ausente; x- raro; xx- frequente; xxx- abundante; 2- litótipos colocados entre
parêntesis são de ocorrência subordinada.
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VII - DISCUSSÃO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

VII.1 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

VII.1.1- FORMA, ESTRUTURA E RELAÇÃO DE CONTATO

Durante o mapeamento do corpo pode-se constatar que o leucogranito Capivara
apresenta as seguintes características:

- Forma alongada segundo a mesma direção NE-SW apresentada pelo cisalhamento
associado a Dn+1;

- Dupla relação de contatos com as rochas encaixantes migmatíticas, podendo estes
serem concordantes e gradativos (fácies Ribeirão da Prata) ou intrusivos (fácies Monte Belo e
Dois Irmãos) conforme o posicionamento estrutural do corpo;

- Ausência de qualquer indício de efeito termal (margem resfriada) junto aos contatos,
o que indica a existência de baixo gradiente termal entre as rochas encaixantes migmatíticas e
o leucogranito Capivara.

- O contato entre o leucogranito Capivara e o biotita granito Maromba aparece
sutilmente gradativo, sendo definido entretanto pelo cisalhamento, que torna os corpos
paralelos. Esta região de contato define a grosso modo o limite entre os dois domínios
estruturais existentes, sendo um deles, referente à área de ocorrência do biotita granito,
marcado por forte cisalhamento.

A estrutura interna apresentada pelo leucogranito (foliação magmática e/ou tectônica)
coincide também com o “trend” relativo à Dn, em grande parte transposto pelo cisalhamento
dextral de direção NE-SW (Dn+1). O próprio leucogranito ocorre preenchendo planos
associados a este cisalhamento e dobras da fase Dn+1 (e tardi-Dn+1), o que sugere a existência
de um longo processo de geração e consolidação do corpo e/ou de um intervalo entre a
atuação das duas fases de deformação mencionadas (Dn e Dn+1) relativamente curto.

VII.1.2- SEGREGAÇÃO E COLOCAÇÃO

Nota-se com frequência nos migmatitos, rochas encaixantes do leucogranito Capivara,
uma gradação contínua no volume de material félsico gerado. Este volume varia de
leucossomas de espessura centimétrica passando por lentes e bolsões leucograníticos
métricos, até alcançar proporções quilométricas na unidade leucogranito Capivara.

A geração dessa grande massa granítica, pode ser explicada através da coalescência
entre leucossomas e bolsões, gerados a partir da fusão parcial dos paragnaisses do CDA I. O
volume de material coletado durante esse processo pode-se movimentar por gravidade e/ou
por intermédio de esforços tectônicos, migrando finalmente para uma zona de fusão.

Quando os leucossomas coalescem e tornam-se bolsões gravitacionalmente instáveis,
migrando para a referida zona de fusão, tendem a ascender dentro da própria sequência
migmatítica. Entretanto, magmas hidratados, como o caso do leucogranito Capivara,
dificilmente se deslocam com eficiência em relação ao local de origem. Este fato tem relação
direta com a descompressão causada durante a ascensão (além da composição e temperatura
do magma) que propicia a rápida interceptação da curva solidus, provocando assim a
completa cristalização do corpo (figura 15).

A geração e extração de magmas leucograníticos produz como consequência corpos
restíticos ricos em biotita, representando frações residuais da rocha encaixante migmatítica
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deixada para trás durante o processo anatético. Ou seja,  o fracionamento químico ao qual a
sequência metassedimentar foi submetida, propiciou a separação do magma leucogranítico da
porção não fundida, representada por melanossomas, “schlieren” e enclaves surmicáceos.

VII.1.3- TIPOS DE ENCLAVE

Além dos enclaves surmicáceos, também são frequentes no leucogranito Capivara
enclaves e restitos das encaixantes migmatíticas e de biotita-plagioclásio gnaisse (mesossoma)
parcialmente migmatizado. A maior parte dos enclaves não atinge 1,0 metro de comprimento,
sendo caracterizados pela forma lenticular e pela localização, em geral próximo aos contatos.

Enxames de enclaves surmicáceos também mostram-se comuns nas proximidades dos
contatos, enquanto megaenclaves migmatíticos predominam nas partes centrais do corpo,
encontrando-se isentos de margens resfriadas.

Enclaves básicos encontram-se totalmente ausentes. Apenas uma única ocorrência de
xenólito de xisto ultramáfico, interpretado como remanescente da sequência que compõe o
Grupo Andrelândia, pôde ser observado.

VII.1.4- PETROGRAFIA

Em termos petrográficos há uma nítida semelhança entre os tipos migmatíticos e o
leucogranito (principalmente da fácies Ribeirão da Prata), e destes com os enclaves
encontrados. Da mesma forma, leucossomas, bolsões félsicos e leucogranitos; mesossomas e
biotita-plagioclásio gnaisse; e melanossomas e enclaves surmicáceos apresentam
características comuns (Tabelas 13, 14 e 15):

A - A associação mineral destes litótipos é composta basicamente, em quantidade variável,
por quartzo, microclínio (às vezes micropertítico), plagioclásio (oligoclásio), biotita,
muscovita, granada, turmalina, zircão, apatita, monazita e minerais opacos, ocorrendo sempre
com mirmequita e saussurita.

B - Considerando-se os aspectos texturais e a composição granítica destas rochas, relacionada
às proporções de quartzo, plagioclásio e alcalifeldspato, são observadas as seguintes relações:

LEUCOSSOMAS, BOLSÕES E LEUCOGRANITO

A composição dos leucossomas, em geral, varia de monzogranítica à granodiorítica, e
excepcionalmente quartzo monzonítica, apresentando um crescente enriquecimento em
alcalifeldspato em relação ao mesossoma e melanossoma. O campo composicional, no
diagrama QAP de Streckeisen (1976), relativo aos leucossomas superpõe-se também em
parte com o campo monzogranítico apresentado pelos bolsões e pelo leucogranito Capivara. O
leucogranito mostra subordinamente composições sienograníticas e granodioríticas.
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Biotita-gnaisse
migmatítico
(Metatexito)

Leucognaisse
migmatítico
(Diatexito
Heterogêneo)

Fácies Ribeirão da
Prata
(Diatexito
Homogêneo)

Porcentagem modal de
biotita

>15% <15% <5%

Porcentagem modal de
leucossoma

<40% >40% -

Estruturas pré-migmatização preservadas parcialmente
destruídas

total ou
parcialmente
destruídas

Mesossoma preservado raramente
preservado

ausente

Estruturas predominantes
(Mehnert, 1971)

oftálmica e
estromática

estromática
e schlieren

nebulítica e
schlieren

Composição do leucossoma
(Streckeisen, 1976)

Granodiorito,
monzogranito
e quartzo-
monzonito

Granodiorito
à

monzogranito

-

Tabela 13 - Características distintivas gerais dos gnaisses migmatíticos associados ao Leucogranito
Capivara, utilizando principalmente critérios texturais (baseada em Ashworth, 1985; Brown, 1979).

Leucossoma Bolsão
leucogranítico

Fácies Ribeirão
da Prata

Fácies Monte Belo
e Dois Irmãos

Associação
mineral

qz mc pg
ms bt zr ap

tu

qz mc pg
ms bt gr zr

ap mo

qz mc pg
bt ms zr ap
mo gr mz

qz mc pg
ms bt gr tu zr

ap mz
Processos
secundários

muscovitização, saussuritização, mirmequitização,
geração de micropertitas e localmente cloritização

Classificação
(Streckeisen
1976)

granodiorito
à

monzogranito

monzogranito granodiorito
à

sienogranito

monzogranito

Textura equigranular à levemente porfirítica, de grão fino à
médio e contornos  anédricos, podendo apresentar

orientação preferencial no caso dos minerais micáceos
Índice de cor hololeucocrá

tico à
leucocrático

hololeucocrá
tico

hololeucocrá
tico à

leucocrático

hololeucocráti
co

Tabela 14 - Comparação petrográfica entre os leucossomas e bolsões gerados “in situ” nos migmatitos
e as fácies correspondentes à unidade leucogranito Capivara.

melanossoma enclave
surmicáceo

mesossoma biotita-plagioclásio
gnaisse

Associação mineral bt ms qz pg
gr zr ap si

bt ms qz
pg gr zr
ap mo

bt pg qz gr mc zr ap mo

Classificação
(Streckeisen, 1976)

Granodiorit
o a

Granitóide
rico em
quartzo

Granitóide
rico em
quartzo

Granodiori
to a

Tonalito

Granodiorito a
Tonalito

Textura Lepidoblástica Granolepidoblástica

Processos
secundários

muscovitização -

Tabela 15 - Linhas gerais da análise petrográfica comparativa entre melanossoma x enclave
surmicáceo e mesossoma x biotita-plagioclásio gnaisse (Unidade Biotita gnaisse migmatítico).
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Apresentam, em termos gerais, textura fanerítica, equigranular à levemente porfirítica
(caracterizada por raros megacristais de microclínio micropertítico anédrica), demonstrando-
se pobre em biotita (0,2-5,0%). Os grãos minerais ocorrem normalmente corroídos,
conferindo contornos anédricos e arredondados principalmente no plagioclásio e quartzo.

Localmente observam-se feições de exsolução, deformação e recristalização,
representados por mirmequita, quartzo com extinção ondulante suave e recristalizado.

- MELANOSSOMAS E ENCLAVES SURMICÁCEOS

Os melanossomas possuem ampla variação composicional, se estendo de tipos
monzograníticos e granodioríticos, até alcançar com maior frequência tipos graníticos ricos
em quartzo no diagrama QAP de Streckeisen (1976).

Assim como os melanossomas, os enclaves surmicáceos encontram-se concentrados
nos granitóides ricos em quartzo (Streckeisen, 1976), indicando clara origem
metassedimentar. O esgotamento de alcalifeldspato, que afeta ambos litótipos, também é
decorrente do processo anatético (extração de álcalis) ao qual foram submetidos.

Ambos litótipos possuem textura lepidoblástica, graças à maciça presença de biotita e
muscovita em proporções aproximadamente iguais, e subordinadamente granoblástica.
Apresentam-se comumente equigranulares, excetuando-se o caso de placas de muscovita bem
desenvolvidas e de alguns raros porfiroblastos de granada.

- MESOSSOMA E BIOTITA-PLAGIOCLÁSIO GNAISSE

A maior parte dos mesossomas e o biotita-plagioclásio gnaisse intercalado à sequência
migmatítica, apresenta composição variando de tonalítica e granodiorítica.

São caracterizados por apresentarem textura granolepidoblástica proeminente, com
bandamento restrito à inexistente e localmente com porfiroblastos de granada.

C - Principalmente no leucogranito e nos leucossomas dos migmatitos, onde há a coexistência
de tramas metamórficas e ígneas, diversos minerais apresentam origem residual, entre eles
destacam-se o plagioclásio, biotita, e as inclusões a ela associadas como zircão, apatita e
monazita.

A biotita apresenta-se normalmente na forma de placas com terminações mal formadas
(“esfarrapadas”), ocorrendo frequentemente substituída por muscovita. As características
óticas e texturais da biotita observada nos migmatitos são as mesmas daquelas encontradas no
leucogranito,  o que difere essencialmente é o volume de biotita nesses litótipos.

Das inclusões encontradas na biotita, o zircão é a fase mineral que melhor apresenta
estas características residuais, representada sobretudo pela presença de vértices arredondados
e de alguns grãos parcialmente corroídos.

O plagioclásio, juntamente com a biotita, também mostra-se em grande parte residual.
Como característica básica os grãos de plagioclásio encontram-se corroídos, com várias
reentrâncias, e bordejados por uma coroa de composição albítica. Esta borda albítica é
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decorrente da reação do cristal com o líquido rico em potássio e sódio, existente nas fases
mais tardias de consolidação do magma. O teor de anortita nos plagioclásios mantém-se
praticamente constante e inalterado nos migmatitos (An17-23) e leucogranito (An16-24),
podendo-se, entretanto, observar alguns grãos levemente zonados.

Quartzo residual é marcado por apresentar grãos com fortes reentrâncias e
arredondados, estando estes últimos quase sempre englobados por pórfiros de microclínio
tardia e anédrica.

VII.1.5- GEOQUÍMICA

A química dos migmatitos e leucogranito é controlada essencialmente por esta
mineralogia residual, principalmente biotita, plagioclásio e zircão, além de quartzo e granada
no caso dos migmatitos e biotita-plagioclásio gnaisse.

Refletindo uma menor participação destas fases minerais (biotita, zircão e minerais
opacos), o leucogranito apresenta-se empobrecido em TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Zr, Y,
Ba, Sr e ETR em relação aos migmatitos. Possui caráter peraluminoso acentuado na fácies
Monte Belo, devido à intensa muscovitização e cristalização de granada. Esta última também
é responsável pelo padrão de ETR pouco fracionado em ETRp.

O enriquecimento em K2O, Na2O, Rb e F observado nos leucogranitos é decorrente da
presença mais constante de microclínio, muscovita e turmalina. Em contraste, o diatexito
heterogêneo (leucognaisse migmatítico) e principalmente o metatexito (biotita gnaisse
migmatítico) mostram-se enriquecidos em Cr e Ni, além de TiO2, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Zr,
Ba, Sr e ETR, o que demonstra efetiva participação de fases residuais.

A sílica destes litótipos mostra-se constante e bastante elevada, o que pode indicar
influência ativa de quartzo residual, comprovando a existência de uma fonte metassedimentar
enriquecida neste mineral.

Como consequência, é possível observar nos diagramas de variação a existência de
trends (linha de mistura) envolvendo os diferentes tipos migmatíticos. Os leucogranitos, em
especial os das fáxcies Monte Belo e Dois Irmãos, tendem a se afastar em alguns casos desta
linha de mistura imaginária, configurando assim um estágio anatético e não mais plenamente
migmatítico. O padrão irregular dos diagramas, e a dispersão das amostras apresentada nos
mesmos, pode ser decorrência também de fenômenos autometassomáticos (que afetaram
sobretudo o leucogranito e seus enclaves) e/ou da própria heterogeneidade composicional da
fonte metassedimentar (representada por biotita-plagioclásio gnaisses com volumes variados
de quartzo, biotita e granada).

VII.2 - CONCLUSÕES FINAIS

VII.2.1- RELAÇÕES DE CAMPO E PETROGRÁFICAS

Diversos aspectos relacionados ao ambiente estudado têm favorecido a hipótese de
fusão parcial (metassedimentar) como o principal mecanismo gerador dessas rochas:



Geologia, Petrografia e Geoquímica do Leucogranito Capivara, Itamonte (MG) - Marcelo E. Almeida (1996)
Instituto de Geociências – Departamento de Geologia - Programa de Pesquisa e Pós-graduação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

117

a-Existência de baixo gradiente termal entre leucogranito e gnaisses migmatíticos
encaixantes;

b-Presença de mineralogia característica e distintiva, representada principalmente por
muscovita, biotita, granada, turmalina e mais raramente por sillimanita (gnaisses migmatíticos
e enclave kinzigítico) e monazita (leucogranito);

c-Ocorre uma variação granulométrica e composicional marcante, atribuída ao processo de
extração de líquido por fusão, entre leucossoma, mesossoma e melanossoma. Esta variação é
caracterizada por uma diminuição na granulometria, e crescente aumento no volume modal de
biotita, do primeiro para o último;

d-Ocorrência de contatos gradativos, denotando uma passagem transicional entre leucogranito
e gnaisses migmatíticos. Esta gradação, é marcada por uma sequência anatética construída
com base no volume de líquido granítico gerado. A sequência é caracterizada, em ordem
crescente de volume de mobilizado, por biotita gnaisse migmatítico (metatexito), leucognaisse
migmatítico (diatexito heterogêneo), fácies Ribeirão da Prata (diatexito homogêneo), fácies
Dois Irmãos e fácies Monte Belo;

e-Variantes autometassomáticas são frequentemente observadas no leucogranito Capivara
(fácies Monte Belo), sendo representadas por muscovitização generalizada, associados com
pegmatitos e veios de quartzo e muscovita (greisens) e de turmalina. Este fenômeno afeta
também os enclaves e parte dos gnaisses migmatíticos;

f-A relação entre as fases tectônicas principais, e a colocação do corpo, indicam para o
leucogranito Capivara condições tardi-Dn (fácies Ribeirão da Prata) e sin- à tardi-Dn+1(fácies
Monte Belo e Dois Irmãos). Por outro lado, o biotita granito Maromba tem-se demonstrado
amplamente relacionável a Dn+1, encontrando-se intimamente associado ao cisalhamento
dextral de direção NE-SW observado. Estas relações indicam ambiente tectonicamente ativo
durante a colocação destes corpos graníticos.

VII.2.2- PETROGÊNESE

A origem do leucogranito Capivara a partir da fusão parcial de material
metassedimentar (arenitos ou siltitos feldspáticos) pode ser verificada sobretudo se
analisarmos os seguintes parâmetros:

a- O caráter amplamente peraluminoso, adicionado ao seu restrito intervalo composicional,
em termos químicos, indica geração a partir de baixas taxas de fusão dos gnaisses
migmatíticos.

b- Composição dos leucossomas, bolsões e leucogranito, que é aproximadamente a mesma do
mínimo granítico do sistema  Q-Or-Ab (PH2O=5 Kb), apresentando-se levemente deslocada
em direção ao vértice do Q.

c- A presença de material residual desta fusão, representado principalmente por enclaves
surmicáceos, enriquecidos em Ti, Mg, Ca, Fe, Zr e ETR.
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d- A ocorrência de biotita-plagioclásio gnaisse (com ou sem granada), remanescente não
migmatizado da sequência metassedimentar, pode representar a principal rocha fonte
(protólito) do leucogranito Capivara.

e- Apesar da falta de dados químicos do biotita granito Maromba, o que impossibilita
qualquer análise mais profunda e detalhada acerca da afinidade genética entre este e o
leucogranito Capivara, pode-se sugerir que:

1-Representa magmas com maior presença de minerais residuais, podendo ter sido
gerado à maiores taxas de fusão da crosta, envolvendo fonte metassedimentar e
provavelmente a base da crosta (fonte crustal/subcrustal);

2-Gênese marcada por contribuição de fonte mantélica ou subcrustal com posterior
contaminação crustal (fonte mista);

VII.2.3- AMBIENTE TECTÔNICO

Com os novos dados geocronológicos obtidos (Trouw & Pankhurst, 1993), as etapas
metamórficas M1 e M2 (vide capítulo II) foram reinterpretadas como contínuas, de idade
Brasiliana e resultantes de um processo de colisão continental (Heilbron et al., 1993).

Segundo o modelo de evolução tectônica ensiálica de Kröner (1983), Heilbron et al.
(op.cit.) relacionaram ainda a etapa metamórfica M1 (e fases de deformação D1+D2 ou Dn)
observada no sul de Minas, com os períodos iniciais de uma subducção do tipo A, que é
caracterizada por processos de rifteamento, delaminação e cavalgamento da litosfera
subcrustal.

A etapa metamórfica M2 (e fase de deformação D3 ou Dn+1) teria ocorrido durante
intensa duplicação crustal relacionada à fase tardi-colisional. A alteração do ambiente PT
causada durante este período de duplicação crustal, poderia ter  permitido uma refusão intensa
da sequência metassedimentar (CDA) e também do seu embasamento (Heilbron et al., 1993).

Ou seja, processos como delaminação, underplating e subducção do tipo-A podem ter
sido responsáveis durante o Proterozóico médio pela implantação de um sistema de bacias
intracontinentais, que posteriormente foram submetidas a intenso encurtamento crustal
durante o Brasiliano (Heilbron et al., op.cit.).

A ausência de ofiolitos, melánges, xistos azuis, e sobretudo de sequências magmáticas
calcialcalinas, na região estudada (Faixa Alto Rio Grande), favorecem bastante este modelo.
Além disso, as mesmas condições PT observadas em ambientes colisionais típicos, podem ser
alcançadas em ambientes de subducção do tipo A (Trouw, 1992).
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