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Detailed rare-earth elenent study on about 40 sanples £ran 14 granitic bodies ,
mainly distributed within and in adjacent areas of the Cachoeirinha belt, states of
of Peraanfcuco and, Paraíba betweei37° and 40° H long, and 7° and 3°15" S. la t , was car -
tied out. These bodies Include potassic, calc-alkalic, and peralkalic granitic asso -
ciatíons, besides one with trondhjenitic a f f i n i t i e s . The RES patterns for the po -
tassic granitoids, nainly composed of granidiorites (Bodccó, Serra da Lagoinha and
Itaporanga) which pierced migroatites of the basanent, are strongly fractionated, very
similar to each other, LREE - enriched , and lack Su ananaly. Miner differences '
between the 3 set» of REX patterns are due to differences Li oxygen fugacity, order ,
type and «mount of each phase fractionated during magma ascent. These patterns '
along i a 0 / u 0 and Rb-Sr data are consistent with an already LBEE - enriched I -
source, where garnet or zircon remained in the residue of the partial ireltL-vg.

lhe calc-aUcalic granitoids (Cenceição-type) mainly oenposed of tonalites and gra
nodiorito», intruded the lew-grade neta&nrphics of the Cachoeirinha belt , and display T

strongly fractionated SEE patterns, IRES - enriched relative to HREE, and exhibit a
discrete, but significative negative Eu anomaly, this REE signature i s consistent '
with a combined fractionation of plagioclase and hornblende, but either ganet or
zircon probably was a phase present in the melting residue. The parental maçna was
probably generated at depths not greater than 45 kax, from a probable aaphibolite '
source.

The granitoids with trondhjemitic affinit ies (tonalites and grancdiorites of the
Scrrita-type) which intruded the Salgueiro schists , exhibit Z REE such lower
than in the potássio and calc-*Ucalic granitoids - SEE pottems are strongly frac -
tionoted, LESS - enriched in relation to HREE, with discrete positive Eu anonaly ,
and KFEE approaching chondrite abundances. These patterns are similar to those in
tzcnãhjemites and dacites troughout the world, ftrohiiole fractionation probably '
played important role in the generation of these magmas, but the KREE patterns do
not rule cut that either garnet or zircon was retained in the residue of melting.

RES patterns of the peraJUcalic granitoids (Catlngueira-typs) ressesble trnse of
rocks with trondhjemitic affinit ies and lack the typical negative Eu anomaly. Instead,
a discrete positive Eu anomaly i s present and suggests that these rocks represent a
transitional stags to peralkalic ones where a large K-feldspar fractionatian was at
the beginning.

The REE geochemistry agrees essentially with the major chemistry of the 4 grani-
toid associations, and i s consistent with the behavior of " 0 / " 0 -«tiich of ten
varies synthe t i ca l l y with Z KES and SiO,.

The presence of magmatic epidote, a high pressure phase (6 to 3 :-Qsar), in three
of these associations suggests that tnest rocks crystallized at « relativaly great
depth. This would inply that the Cachoeirinha low - grada jnetassedLxer.ts at high
pressure and relativaly low - temperatura (subduction zone?). Further petrographic-
•tructural work i s necessary to test the validity of this hypothesis.
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Dantas de faixa de dobramantos Plancó-Alto Brigida (Brito Neves, 1975) adoram

1970) com "trend* de foliacãb regional SW-NE, no Oaste da Paraíba e FKmnbuco (Fig .
1), entre os paralelos 7 o e 8015' de la t . Sul • os meridiano» 37° e 40° de long. Oeste.

«W^PUC^C^BT ^BH^P^R3^B> ^BI^BXJÍCB^BB^^BID ^BT ^BBH^B^BIIVP^IB-I^PIBH^BBVB* SP^V^B^L ^BT ^3^B*GB^^9BV d V i l B ^^^B^3^JBMBJSBB!S3V99CVBBB ^9 4Jj^^jajj^jaM ^ 3 B 9

^^Sa^a^^U^^v^ptJU Î̂ BflK ^BBS^HC^B fevSB^L^^^^^^C^B^ ̂ B ^9^3^fl^3^3^r v ^ IH ÍV ^^^B^CJHm3Ks^3^í& vãv l s?^3*Ctmev^K^u^3^9a* ^3^B1^K ^^HC^^^ufll^bSja ^v ^

BBBBsQ^CO ^B* IOIDB^^EÍ^B ^ S B H B̂Hp̂ B̂ Bb ^ 3 B U ^ B Bm^̂ B̂̂ UBĈ Bl ^v ^MMBlGBaLv^B^L^C^LsijHaBHS ^••BB ^H^B^L^3^r"^B^^U^SH^^^JU30l Cl^l^K ^^SC^^^J^^^L^X ^Q^S ]

tasswMmwitos Cachoairinha e oa da afinidade txnodnjemfttea que lntrudin aata
^Q^JflC C|^9 ^ 3 3 ^ 1 H E 3 ^ V &SBS^Bfl^a^B^L^D^vA l̂ BBBV^^^a^BS^^BBflsBBBS^D^Bi SB ^S^fl^L ^ 9 ^ ) ^

(1967)
adjaoeryias na Mrafibft» z'SjocnneoenBi CCILIKJS granttolrtes

d i i X t i i i Toeiçao) < i B%W letcS' de gi'aiwiif XtoSf traaiitos e grani tos i^iiTIfiUcim^ • mipuat cxtre»
•itaente porfirltioos (t-ipo-rtanutei^aj que oooifm onde quer que o nttãaocfisroo tenha a-
tingido a fadas anfibolito. Alem disso, reconheceram a existência de corpos tardi-oro
gêiicos aiotita-çranitos) do tipo Itapetia, em Pemaafeu», leatritu* ao csbasanento ~
e granitos peralcallnos (tlpo-Catinguelxa) na Paraíba. Apesar de Almeida e outros (cp .
d £ . ) IMUI £0KiMcidDS deai''i içnws |iet rc^rafiras par& wifriwi 4 granltos^tipos* nenhun estu
do geoquíndoo foi realizado, exceto o dê elementos maiores em Conceição e Itaporanga T

pox Barriga. 11963, ^ " ^ * *fi*r> de sBStzedo).
Inúneros corpos do tipo-Cbnoaição (oouro-de-aapo) intrudiram metassedimantos Ca -

choeirlnha e •ostram aaa notável uniforsádade textnral. Geralnente são de pequena ex-
tensão, arredondados ou alongados. Possuem xenõlitos e autólitos de rocha anfiholíti
ca. que sao observados est quase ttidos os Ffi *fflrwriw>i o*- e em sua inineralogia. possusni épico—
fr C^JHZUTÍO d 6 S SAO ̂ U S C C ^ 3 U Í O 5 O f y ^ ^ GSt^í C^XCS J0BvsVDOflF!£x.OO» OS ^n
tássicos, entretanto, são representados por 3 batólitos, extremamente porfixiticos que
£jjjjn posicionaâos ao longo do contato norte do Cachoeiriiiha. cem o embasamento IBQ̂ QOO t
Serra da Lagoinha e Itaporanga). Diques cem riebeckita e/ou aegirina aparecem cortan
to netassedimentos Ca*oeirlnha, corpos calco-alcalinos ou corpos de afinidades tzonât
jeaíticas e oorresucndao provavelmente a ua dos últimos eventos magnãtia» do Brasilia -
no. Intrudindo os xistos Salgueiro, foram observados 2 stocks próximo a Serrita, can
afinidades trondhjesniticas (Sial e outros, 1981b).

De vau maneira geral, as idaces absolutas destes 4 grvços de rochas são desconheci -
dss. Belações de campo sugerem que a3 rochas peralcalinas são mais novas que as cal -
co-alcal.tnas e que as de afinidade trondhjemltica. As potássicas parecem ser levemente '
mais novas ou parcialmente concanitantes com os corpos calco-alcalinos. O batólito
de Itaporanga mostra idade Pb-Sr de 620 t 22 m.a. e razão inicial de 0.7058 (Sial e
Icng, dadas inéditos).

Almeida e outros (op. d t . ) propuseram que os plutões calco-alcalinos posicionaran-
se entre 650 e 520 m.a. e que oa peralcalinos eram Cantoianos. Tentativas preliminares '
de catar os corpos de Serrita (K. Xarashita, dados inéditos) e da Salgueiro (Silva
Filho, 1982) pelo método Sb-Sr não alcançaram êxito esperado, devido as razões Rb/Sr ex
tresemente baixas. Bcn e Prlem (1973) traçaram o n isócrona Rb-Sr de referência para
alguns plutões da região entre Serrita e Bndocó incluindo os corpos de Serrita, Jatl ,
Bodooó e Deu, obtendo una idade Caaobriana (527 ± 18 m.a.). Este nurero, entretanto, tor
na-se sem qwiiqiT significado, porque as rochas envolvidas pertencem a diferentes asso^
dacões (potássica, calco-alcalina e de i«xJência trondhjemltica) e portanto possuem ra
zões iniciais diferentes.

A petxografla destas 4 associações de granitoldes é discutida em outro trabalho (Sial,
este Congresso) juntamente aos a ^»«vji<wt«^ de O1'/01' e não será, portanto, abordada '
açoi. A principal finalidade deste i discutir a geogufmica de elementos terras raras nes
tas 4 associações, aOorantes no^espaco Cachoeirinha e adjacências, catpleraentando"
0 contrastando con #sti^to de isotepos de oxigênio.

Os elementos terras raras (T.R.) são considerados como isna ferramenta iicportante nos
estudos petrogenéticos. São úteis no nodelamento da cociposição das rochas fontes, na cõn
prsensão dos processos de geração de magnas e evolução subsequente. Além disso, são utill
zaâas para entender-se os processos envolvidos na alteração hídrotermal (Taylor e Fryer 7
1932), desde que seu canportamento de grvqpo reflete as mudanças nas características e can
portamento dos fluidos. ~

Método Analítico - O método para análise de T.R. utilizado é una versão modificada '
(Tryer, 1977) do método de fluorascência de raios-X de Eby (1972). As análises foram rea-
lizadas em St. John's, Canada, na Universidade Memorial da Terra Nova. As terras raras '
foram separada» o a » on grupo por crenatografia de troca-iônica e transferidas para o pa
pel SA-2 conteiido resina de troca-iônica. Antes de Iniciar o processo de separação âãs
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terras raras, 50 mg de Bi t o r a adicionadas cano um padrão interno. Tbdas as amostras fo
ran analisadas num espectrônttro d* zluccescêrcia o* raios-X Philips PW 1450 con tt£
bo de tungstêhio. O erro analítico £ supostamente menor do que 10%" para todos os ele -
mantos analHarins. Wanflrafhi de Pr, Tb, Ho e l a não foram inclusos, devido aos erros
analíticos relativamente altos, • Tta porque rbi utilizado na oorxeção do "yield" qurai -
ao.

Os «alares do oonãrito « M U » » * » pan nooelizaçüo são os do cendrito beedey ttasu
da • outros, 1973) divididos por 1.20 (Sun e Hanson, 1976; Taylor e Gorton, 1977) para
Twnx estes dados cospsxatveis ooai a nsâls, dos dartoe dos condritos»

As aoDStras analisadas para T.R. (orca de 40) são as aesoas ""1<«^in para tf*/Ou

• que são rtitmHrtas eu outro trabalho (Sial, 1984 este Congresso).
a) Granltoides potãssicaa (tlpo-Itaporanga) — Onze amostras de rocha total destes grani-
tnirtus luntinm, vrapnrtnj* e Serra da Iagoinha) fora» analisadas para T.R. e os padrões
são ui.nuadoa nas Figuras 2, 3 • 4 ande estão tanfcem indicados os valores de 5 0" dis
ponlveis. ~

Estas três plutôes são caracterizados por un forte enriquaciraento relativo em T. R.
leves comparados a madia para os condritos (Ceg/Ybg varia de 30 s 49 nas rochas de
Bodocó, 28 a 72 no oorpo de Serra da lagotnha e de 42* a 217 no corpo âe Itaparanga) e
por ençobreeijnento em T.R. pesartns (G4 - tb) relativo ao T.R. leves (La - Sn).

Os padrões exibidos por Bodocõ (Fig. 2) além de uma forte inclinação, ausência de
- o — n » de Eu (Eu/Eu* varia de 0.89 a 1.00, onde Eu* corresponde a abundância de Eu
ncgwalt7iirta, inferida pela interpolação entre os elementos adjacentes Sn e Gd). Nas 3
anos trás analisadas, Yb ê encuitiado em concentrações abaixo de 1 pan. Os padrões são
nuito semelhantes, de Ce ao Dy, e diferem levemente com respeito às concentrações de
Er e Yb.

FareoF >>ver uma certa correlação positiva entre o SiO, e o £ T.R. nestas e amos-
tras, e r a a sentido este batolito difere cos de Serra da Lagolnha e Itsporanga. 0
tipo de í * ciamento de T.R. aproxiina-se riaqmtlP* observados eat alguns gnaisses Ar -
queanos . . isrson e Brldgewater, 1979).

Que et a ostras de batolito Serra da Lagoinha foram analisadas para T.R.. "Seóas '
elas s. n JI ifpipcidas em T.R. em relação as abundências no conúrito e «Rpcbreciâas nos
T.R. p * > , relativo aos T.R. leves (Fig. 3). São caracterizadas pela ausência de
anomalia de Eu, eobora que as anustras C-13 e C-26 mostram pequena ancnalia positi-
va de ia. ' alares de Eu/Eu* variam de 0.90 a 1.19. Estas amostras nostram padrões de
T.R. l«r és notavelmente paralelos Qj^/Stt^ varia de 3.31 a 3.67). Todas as amostras '
são mci.tr '.sqpobrecidas em Yb, que aparece em concentrações de 1 pom, exceto na sncs-
tra C-7 (1.06 ppm). Parece haver una certa oorrelaçio neaativa entre SiO,e t T. R.

(>. zo amostras do oorpo de Itaporcnga foram analHftins para T.R., sendo todas "
elas t pobreddas em T.R. pesados relativo ao T.R, leves. Seus padrões são caracteri
zados ;• r una forte inclinação com Cê /Yb^ no intervalo 42 a 217, senão todas . ai"
anostrat muito «apobrecidas em Yb que e lenpre mais baixo do que 4 ppm. Estes ?a -
drões 5o todos caracterizados pala ausência de anomalia de Eu, oon Eu/Eu* no interva-
lo 0.8? ?» 1.01. Parece haver ona certa oorrelacão negativa entre SiO, e o Z T.R.

íf. ..-enterante, não hi muita diferença entre os padrões de T.R. destes 3 plutôes, su-
çerindc ^ue os processos principais que levaram â sua formação foram aproxinadamente os
aeraos * que as rochas fontes para os magnas progenitores não diferem drasticamente. Di
ferencas aenores são devidas às condições variáveis durante a cristalização tais ca» fü
gacidade de oxigênio, ordem e quantidade de casa fase fracicnada do líquido durante T

sua aseenção e perjiienn» diferenças nas rochas fontes. 0 t T.R. nestes três plutôes cor
relaciona-se com SiO,, positivamente (Bodocó) e negativamente (Serra da Lagoinha e Ita
poranga). Os valores de 4 O11 não mostram una correlação definida cera SiO, ou com Z T.R7
Entretanto, é interessante notar-se que 6 O11 difere levemente neste batólitos e sua
mídia em cada plutão cresce de Bodocó para Ifcaporanga, em conseqüência de una leve rrudan
ca nas rochas fontes eu pelos fatores acima apontados (Sial, este Congresso).

Devido a presença de agregados de anfibõlio, há a possibilidade de isn fracionamento'
iaportante deste mineral durante a ascencâo oo nagma . Isto causaria un erçobreclranto
nos T.R. pesados, una vez que o anfibólio é enriquecido nestes T.R.. Entretanto, ecrao es
te mineral mostra usa concentração máxima no Dy, geralmente o padrão ce T.R. cuja for-
ma resultou principalmente do seu fracionamento exibe ma cencavidade para cise cxn un
m£nino em torno de Dy. Como isto não i obser-zado, estes padrões parecem resultantes ,
largamente, 4a retenção de granada ou zireão no resíduo da fusão. 0 fracionamento de an
fibolio influiu para acentuar o empobrediaento de terras r****A" nuna menor escala apenas.
Os padrões tm T.R. nestes plutôes lattoara os observados em líquidos, sen cristais, o que
entretanto, não á o caso, pois un granito nunca resulta de cristalização de un líquido'
nas sim de un "mush" onde una grande quantidade ce cristais está presente, inclusive
xenocristais da rocha fonte, muitas vezes. 0 forte erxiqueciraento em T.R. leves suge-
re que a fonte era já enriquecida nestes eleraentos, pois nenhum fracionamento eristai-
ltqwicto poderia enriquecer o liquido residual em T.R. leves, cesta foe».
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) o) - Cinco «ostras de rocha total deste gru-
po de granittoides Coram anaUsaiiai para T.R. Dadas elas são enriquecidas ea T.R. ea re-
lação as abundância» destes elanentos no condrito, «niiaw iftm em T.R. pimaftw e enri-
quecidas nos leves, e os padrões são acsUados na Figura 5, onde os valores de SiO, e
1 O1' *"'" '*"JI*M indicados» Os f ^ f f w F*T' I I * una inclinação íngreme, *^" >i»tvn Yb
(mais *T*»» ntt 1.45 ppm).

Todas as asostras exibea anc—11»» negativas do Eu (Eu/Eu* varia de 0.7S a 0.9i) ,
• £ T.R. varia de 116 a 166 ppa. Pareôs haver UBB correlação negativa entre o Z T.R. e
o Sift» a— COBP «am correlação positiva entre Sio^ e 6 0*». Terras raras são «anos

zocnls do que nos granitoides potassioos e os T.R. leves são aproxlma-
paralelos CUg/S&, varia de 1.90 a 2.67) enquanto que padrões de T.R.

não são uniformes. Ba unS variação menor nos T.R. leves do que nos ptnrtr*.
A^BCÉB^K BJHB^DODH^BI K̂miftJ ŝ B̂ B̂ mQH£2hV̂ ft̂ B̂v Ga^k* ^J ^^EsmiC^uDBBflBDHEaO )̂ GGRe^^awlBaQu^ ^IB a3&éabM^DC^^BSi^^3 ^7 flSlC^^DD

l i o . A presença de auieuadus de anfibólio parece demonstrarque o fracionamento desta fã
se desempenhou um certo pip^i •** evolução do iwwjiai, provavelnente contribuindo para real-
çar os T.R. leves e fff''" •»• os T.R. pesados. Osntrabalançou cem o fradonanento pia

' * * i o , sendo os i»»*»7'** resultantes uma função da propuiyão relativa do fradenamen-g s j ç p t y
to destas fases e da composição do liquid» inicial. A anomalia de Eu, apesar cs discreta
é, significativa e comprova o fracionaiaanto de plagioclãsio ou sua presença no resíduo '
da fusão. Embora, o fradonanento de anfibólio seja evidente, não se ten padrões de T.R.
com a ooocavldade que era de se esperar, oan mínimo es tomo de Dy, sugerindo a presença
de granada ouzircao no resiâuo da fusão, cano na realidade o principal responsável pela
fcinM do pwfliflf» de T.R. pesados.

Epidoto aparece ea f cnocristais zonados e tmbán cano inclusões en plagioclásio zo-
nado_ (zoisita), sugerindo que o fracionanento desta fase talvez tenha contribuído para o
pâ r̂ĵ >̂ ffr—yryftffr̂ , prljy*1"»! r»»»» o ^>|ji>^> cristalizado cedo (eoidoto cristalizsâo tarde *
tea ira padrão de T.R. fortemente dependente de cengosicab de T.R. do liquido residual ,
com o qual está em equilíbrio, de acordo can Stuckless e Miesch, preprint).

Estudos experimentais sugerem que hornblenda ê instável em líquidos de caraosição to
nalitica a pressão maiores do que 20 Kbar (Lantert e Nellie 1974). Se hornblenda desesn
penhou um papel importante na fonaação e evolução do magma que ê, ca diversos casos to
nalítlco, o processo deve ter ocorrido em profunrtidnrtffi inferiores a 60 km. Entretanto ,
ceno plagioclásio não é estável en i fipi<<v> tonalítioo a pressões maiores do que 15
Kbar, pode-se awnnlr que o magma não se formou a produndidaáes naiores do que 45 km.
c) Granitoldes com afinidades trondhjemiticas -'Quatro amostras de rocha total de 2
stocks proximo a Serrita(duas de caca um) "foram analisadas para T.R. São caracteriza
das por vm forte enriquedmento relativo de T.R. leves comparados can a média dos oon-
dritos e «nmüteuldos ea T.R. pesados e os padrões são mostradas na Fig. 6 juntamente cem
valores de SiO, e 6 O1*.

ledas estas amostras exibem una peguena, mas significativa anomalia positiva do Eu
(Eu/Eu* varia de 1.25 a 1.51). Os padrões de T.R. são semelhantes aos de tronãhjemitos e
tonelitos, ricos ea alvncLna, apresentados por Arth e Barker (1976), isto é, altamente '
fraedonades, cera abundânsias de T.R. pasado» proximo a dos COIKUHD» e cem discreta ano-
malia positiva do Eu. Elas interpretaram estes padrões cano resultantes do f racionamento
de anfibólio que empobreceria o magma ea todos os terras raras, exceto Ce; Eu seria ea
pohrwcirto menos do que Sm e Gd gerando una anomalia positiva do Eu. Portanto o fraciõ
namento de anfibólio ou sua retenção no resiâuo da fusão teria sido o responsável pela
geração do liquido rico ea Na,0 que originou estes 2 stocks ea Serrita. Os valores de
6 0l* entre 9 e 10to (Sial, este Congresso) podrrlaa ter resultado do fracionamento de
anfibólio que enriqueceria o liquido ea 6 O1*. Entretanto, a forma do padrão de T.R.
pesados não é compatível com o fracionamento de anfibólio pelo mesmo motivo apontado
no caso dos granitoides potássico e calco-alcalino. Por isso, í muito provável que gra-
nada ou zircao ficou retido na fonte durante a fusão parcial que gerou estes magmas.

Os £ T.R. são muito mais baixos neste grupo de granitoides do <ju* nos potássicos e
levemente mais baixos do que nos granitoides câlco-alcalinos. Parece haver ursa certa
correlação positiva entre SiO, e Z T.R. nestas rochas, e há una variação maior no
onnxjttamento dosT.R. leves dó que nos pesados. Ootno um toco, estes padrões parecem '
traduzir o comportamento de um sólido e não de um liquido.

Como estes stocks foram intensamente arrazados , o que se vê hoje é provavelmente
a parte inferior da intrusão correspondendo a parte sólida iquartzo-feldspática essenci-
almente, cem un pouco de biotita e anfibólio). Os fluidos devem ter migraáo para o
topo da intrusão e seus produtos já foram totalmente arrazados pela erosão.

fieis amostras de rocha total dó batólito Salgueiro foram analisadas para T.R., três*
de sua porção enriquecida ea Na,0 (SALG-43, SAX6-51 e SALG-59) e três de sus porção enri
quedda em X,0 (SAL5-119-A, AS-32 c AS-120). Todas essas aix»tras exibem padrões oi
T.R. altamente fracienados (Fig. 7), enriquecidas em T.R. leves (Lay/Sjifj varia de
3.01 a 5.28) e empobrecidos ea T.R. pesados. Quatro amostras exJbon anonalia positi

l
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v* do Eu (Eu/Eu* varia da 1.15 a 1.51) e tarn par'.roa* semelhantes a aqueles ãas
trondhjemitos • tonalitos. Oa* amostra tSO£-o9) ê caeca da 5 vezes mis rica «a 2T.R
do qi» as 4 acima r*m~ir**mATm, sugerindo qua «la partam a mtsma família âa tochas.

OET.R. aostra a » correlação negativa comoStt\, antratanto SO11 exibe uma
correlação positiva cm SiO,, ewoetuando-se~a amestra SKG-S1. Esta exiba «na incli-
nação diferente ao aau padrão da 7.R., oca una discreta annmlia negativa do Eu, e
mi* enriquecida em TJL pesados do que as outras ameixas (Tb em tono da 2.35 ppm).
Esta rocha representa pcovavelaante ema intrusão diferente, d« uaa Cante diferente ,
ou representai "um estagio «M^y»«>» de fusão P^T**1*1 de usa mesma rocha: f*—'*, SSHK»
6 O1* I11.03%o) multo sais alto do 91a a aaostra SOG-59 qua possui valor da S1O, same-
lhante.

As 3 amuatiaa enriquecidas ea K,0 (X,O ê semelhante ou levemente aeis alto do qua
Ka,O) e. um anostra enriquecida ea Sa,0 (SAIS-43) fumecatea padrões suit» sanelhsn-
tes. Isto sugere que elas estio reladcnadas por -JS único processo de formação (cris-
talização fracionada). Se foi outro o processo atuante, nao afeta drasticamente o
comportamento dos T.R.

As aaostra» SAtC-59 e SiKfi-51 que são enriquecida» ea Ka,0 e nwito aeis enriquecidas
en Z T.R. diferes una da outra em seus pnrtrê»» da T.R. indicativo de que rochas «árticas
neste oatoxito M̂ BUHH ter-»9e domado por ^
d) GorsosperaXcalix
raa analisados e õã~
Bostrados na Fiçura r . _ . _ ,
es T.R. leves ooa relação as abundãncias no osnãrito e enobrecidos nos T.R. p
relação aos leves. São caracter* tartos por um discreta, mas significativa anomalia oosi
tiva do Eu (Eu/Eu* varia de 1.02 a 1.22). O £ T.R. varia de 107 a 165 ppm. * ~

Estes padrões de T.R. lesfanm bastante os erthittos pelos corpos de Salgueiro e Ser-
rita (e tambõn os de t 0x* estão no mess» intervalo). Isto é interessante porque o ?lu -
tão de Catinguaira ê peralcalino e quanto que Serrita e parcialmente Salgueiro, " são
peralissínosos, e sugere que os processos envolvidos na geração destes 2 tipos contrastam
tes eatera afeten os elementos maiores drasticamente, não o fazem cera relação so cem
portamento dos elementos terças raras. ~

áHá a powlhiliitaifr de que o fracdcnaaento de K-feldspato {efeito ortoclãsio de
Bailey e Schairer, 1964) fez coat que a ccqaosicão do xagma tende
& i ii E

p
y q q g tendesse a psralcalina, çeran-

&> sienitoe a quartzo-sienitos muitas vezes. Entretanto este processo, se responsável pe
Ia peralcalinidade, não chagou a gerar a profunda anomalia negativa do Eu, como era de
se esperar. Ou a cristalização desta rocha se deu ã fugacidade de oxigênio relativasente
alta iapedindo que o Eu entxassa na estrutura do feldspato como tnonabnente acontece ou
o que estas rochas representam, na verdade, i um estágio em que K-feldspato estava cris-
talizando mas não foi removido do líquido, ou seja este seria vm estágio de trarsicão
para rochas peralralJnas.
e) Outros çftanitoides - Além deste 4 grupos de granitoides, terras raras foras analisadas
ea outros corpos cano Itapetim e Buiquê, Pernambuco e Monte das Ganeleiras e Don... Inês,
na fronteira Rio 6. do Sorte"- Paraíba (podem ser localizados na Fig. 1). A gcoquinica '
de terras raras dos dois últimos, foi anteriormente discutida por Sial e outros"(1934) e
não será abordada aqui.

Semente 4 «ostras do corpo de Itapetim foram analisadas. Una dessas representa un
maga-xenoiieo, profundamente *irrtl*i*P*r de van granito porfirftico (ITIM-M) que lerâra'
os granitos descritos como G-2 por Jardim de Sa e outros (1981). Todas as amostras '
(Fig. 9) são enriquecidas em T.R. pesados ent relação aos leves e Z T.R. variam de 82 a
345 ppm, todas exibam una discreta anomalia negativa de Eu (Eu/Eu» varia de 0.44 a
0.92).

Ac amostras ITIM-11, ITIM-30 e CTIM-SO que mír-eralogicanente lembram o Itapcranga,
parecera pertencer a una única família e seus padrões de T.R. associados com valores de
S0l* parecem apoiar una fonte crustal. A anostra ITDi-H exibe un padrão de T.R. que
tem usa inclinação semelhante as das outras amostras, mas possui mais baixo I T.R. e
m i s pronunciada anomalia do Eu. Se a rocha fonte £ semelhante a este durante a fu -
são parcial, o feldspato provavelmente fundiu-se, deixando ua resíüuo ençobrecido en Eu.

0 corpo de Buique, Pernambuco, que guarda alçuna semelhança petrográfica cera os
corpos de Salgueiro e Serrita, teve 3 amostras analisadas para T.R. (Fig. 10). Todas elas
sio enriquecidas en T.R. relativamente as abundãncias no condrito, e empobrecidas en T.R.
pesados em relação aos leves. Rias amostras exibem anomalia discreta do Eu (Eu/Eu* '
igual a 0.88 e 0.92) e una amostra (B-7) que exibe um t T.R. muito mais baixo, .-rostra
uaa discreta anomalia do Eu. Seu padrão de T.R. ê auito semelhante aos padrões dos
stocks de Serrita (seu 4 01 * está no mesmo intervalo) embora esta amostra seja errique-
cida em K,0, cem KjO > ItoiO. Isto sugere que os padrões de T.R. por si só não são un
critério para reconhecer rochas trondhjemfticas.
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_ amB^F ^™ BB^B^BSj^e^i^BB^Bj^eBjaB1 ^ f | ^ ^Hift^RiV^HB^Bf SJlB>^BjMSkBBBjB*i^B^*B* Biahr ^B^BBh^V^Bj^VF ^^VlPkMwM^BB^A^feJIBI^BIBHV ^ V B|HM^I^BpU^WIvBial^H3B ^

tas por SUL (19M, «at* Congresso), on seja, rnrawira, *—1im-a1»iHna. da afinidade

tipo e quantidade de

j £ |BB̂ f*̂ y gg, ms ft*Tnt*a* * Z« T^fln '̂̂ T—^Af-gr os w l o n s d* tf 0** • •
& T " / S B ? " (SisX* ssbs QDBOXSSSOA •
b) Os granitoldH calcn-alcalinos (tipo-Ccooeição) esdba« T.R. Irnwrn* cnriqueciâos em rela

OORtXiJOUSLU B U I B fODHl CIABX OO
çso ds çnnsâs on SIXCID nft Confcat*
date.
c) Os gcmitoides oan af inirt i l i i I HJMIIJCBTMI M SSO

tivs do Eur # sao Bu&to SBBBUianfcas aos oliMKVBâos CBI ÍVHJÜJH
psrces flo awnoo. naaora o zzacunaBanco oe anuJDoxio cena siflo

d f d â d T
p ^ ç
na geração dessas BB^""» ^ fonai dos paâroas da TaR. pesados su9are a retenção ds gra-
nada ou zircão na tocha fonte. Os Z T.R. são aulto nais baixos do que nos granitóides po
tãssioos T T 1 1 ~
d) Os padiôe» de T.R. nas recitas pexalealinas (Mpo-Catingueira) são seoelhantes aos exi-
bidos pelas rochas de afinidades trcndhjawtti ras, faltando-lhes a característica ano-
malia negativa do Eu. t possível que estas rochas represente» o» estágio de transição
cars HwwjHrt i ryrffl'TiT ipn* onde »•>'• mt | a iniciado tas fradonBTOsnfio fKry^y»^ de K-felàssa
to. *~
e) A ptessnca de qpidoco a«jtático nos granitoiães potissicos.calco-alcalino8 e naque -
les can afinidades txondhjemiticas sugere que eles cristalizaram a çressôss relativa-
cente altas. Experimentos de Rmey (1977) costraa que epiâoto é estável a 8 Kbar (PT >
» H-,0) CORD vw produto de reação can hbl * fusão sob ocnrtlçõn de tampões entre ICO
e m . Qddoto cristaliza entre 6 • 10 Kbar (20 a 30 kn) e acerca de 800%.

Hamaarstro e Zen (1983) e 2en e tUuumsUuu (preprint) apoia» a idéia de que
o epidoto é izoa fase de alta pressão.

Se isto é verdade, o cinturão Cachoeirinha, de rochas predcrainantanent» de baixe '
çrau poderia representar ua cinturão de pressão relativanente alta, na facdes xistos -
verdes (zona da subducçao?) • Esta hipótese dsvexa sexr testaâa futur*uienbe através de es
tudo petrológlco-estrutural das rochas no espaço Cachoeixinha, alén de levantamento T

graviaétrico. O fato de os granitoid— caloa-elcalinos dentro deste cinturão terem
talvez, sido derivados de anfibolito por fusão parcial sugere ua substratum basáltico pa
xa \* *{TV* O ciAturao.

O gwmjiTnrira de isôtopos de oxigênio destas nenoc coipus e objeto de un outro era
balho (Sial, este Gon^oasso) 0 pftrwy ooncorâazr oon as pcixkdpais conclusões aojui
alcançados*
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