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ABSTRACT

Four croups of granitoids are present in the Cachosixinha belt and in the adjacent mig
raatitic basénent, between 37° and 40° W long, and 7° and 8°15'5. lat., states of Pernam-
buco and Par alba: (a) a KjO - enriched, very porphyritic group; (b) a calc-alkalic ,
slightly porphyritic, group; (c) a group with trondhjemitic affinities; ana (d) a
piraT-udic group. Petrology and oxygen isotope geocbesrdsty for over 100 samples '
from these 4 groups have been studied. ALtost all plutons for which 5 or more sables
have keen analysed, exhibit a total range of 6 " 0 less t-m 2%o. A broad range of
ixian oxygen isotope composition is observed, varying f m a 6.93 to 12.79io. There is a
systematic regional trend in Which the calc-alkalic granitoids (Conceição-type) found
within the Cachoeirinha space are the most ls0 - enriched recks (10.6 to 12.9To) while
the lowest mean 6 lt0 values <4.5 to 9.7%o) are found in the K,0 - enriched grani-
toids (Itaporanga-type). Intecnediate 5 1 *0 values were recorded in the bodies with
trendhjemitic affinities (8.9 to 9.8%o) which intruded snetassedijnents of the Salgueiro
Group and in the perallcalic granitoids of Catingueira (8.1 to 9.Bio) which intruded '
Cachoeirinha netanorphics. Among the potassic granitoides, irean í 1>0 increases from
BodocD to Itaporanga (from vest to East). As a whole, the W.R. 61*0 of these plu -
tens correlate with the type and grade of metancrphian of the host rocKs and
therefore with the tectonic framework, increasing frcn those which intruded the'
gneiss - mignatites to those which intruded the low - grade metanoinhics of the Ca
choelriiiha Group. Besides, it correlates with the chemical, modal and mineralogi-
cal caipositions in which 1*0 - enriched granitoids • show a certain nutter of S
Characteristics whereas the lev 1 60 plutons carry several 1 - type characteris -
tics. The possible origin of each rock group is discussed in the light of the
oxygen isotope geochemistry.

Plutões e digues fêlsicos intrudem rochas aetanôrficas, poli-defornadas na porção cos
te de Paraíba e Pernambuco, entra os paralelos 7° e B°15' de lat. Sul e 37° e 40° dã
long. Oeste (Fig. 1). A maioria destes recebeu pouca atenção, embora que o conhecinen-
to de sua petrologia e química contribuiria granáe;nente para o conhecimento da crosta in-
ferior, provável fonte de seus magmas parentaia e para a ccnpreensão dos processos'
tsetônicos atuante no ciclo Brasiliano.

As fedções geológicas regionais incluem um cinturão alongado de rochas supracrustais
metamórficas de grau predominantemente baixo do Grupo Cachoeirinha (parte da faixa ?i_
ancó - Alto Brlgida de Brito Neves, 1975) cuja foliaçãô principal dispõe-se SW-!S; os
biotita-xlstos a guartzitos do Grjpo Salgueiro e os gnaisaes e mignvstitos do Grupo Uauá '
(Barbosa, 1970).

Alrçeida e outros (1967) apresentaram ena revi.sâo sobre rochas graníticas do Nordeste
da Aiérica do Sul. Neste espaço geográfico, raconheceran dois grupos de rochas grarvíti -
cai: a) corpos 6inorogêr.ico3: granodioritos, tonalitos e granitos porfiríticos cedeo -
alcalinos, considerados mais antigos c batizados como ào tlvo-Canrciçr.o e rceb^s gn:m
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ticas extremamente porfiríticas com negacristais de microclina (atingem até 10 ca
de coca.) para os quais a denominação tiao-Itaporança foi reservada. Estes últisos
ooacreã de acordo coa esses autores, em qualquer local onde o metanorfisno atingiu a
fades anfibolito e processos de aignatização foram desenvolvidos, b) coraos tardi -
aroqénicas: indue» biotita-granitos restritos ao embasanento (tipo-Itapetin) cem
mineralcgia semelhante ao Itaporanga e granitos peralcalinos batizados como tiao-
Çatinçueira.

Mais do que 30 corpos os granodioritos - tonalitos âo tioc-Conceição (couro-de-sapo)
intrudes netassadimentos do Grupo Cachoeirinha, enquanto çue corpos graníticos grosseira
mente porfirlticos do tipo-Itaporanga (Itaporanga, Serra da Lagoinha e Bodocô) in -
trades rochas do exeasamento de grau intermediário a forte ao longo do contato norte '
das recaias do Grupo Cachoeirinha (Fig. 1). Granito, quartzo-sienito e sienito com ou
sen aeoirina (tipo — Catingueira) forram ^ ' j y ^ qoe intrudes tanto "^^^^^ipp^n^ '
Cachceirinha cano o esbasanento. Além disso, tonalitos a granedioritos de afinidades '
trondhjemlticas fi t *»> <«̂ »n»f fi**—*T« em Serrita ea stocks que intrudiram setassediaen
tos do Grupo Salgueiro. Parte do batõlito de Salgueiro aestra comportamento quíaico sê
melhante a estes dois stocks (Sial e outres, 1983). ~

Quiaicanente dentro desta área Sial e outros (1981) reconheceram uma Suite potãssiea.
representada pelo corpo granitico de Bodooõ, semelhante ao Itaparanga, posicionado
no embasamento, una calco-alcalina representada pelos corpos que intrudirara metassedi
mantos Cachoeirinha e una suite cem afin1<frwfr»s traxfliieaiticas continentais em Serri
ta. tina suite peralcalina representada por diques estreitos foi tanbàra reconhecicaT

E&bara Alsneida e outrosTop. c i t . ) tenham fornecido descrição petrográfica sumária
sobre os 4 Gcanitos-tipos (Itaporanga, Itapetint, Conceição e Catingueira), nenhua estu
do sisteaático de elesentos aaiores , traços, terras-rarss ou isotópico foi realiza-
do. 3arr±ga (1982, dados Inéditos) reali2ou estico preliminar de elementos maiores ea
rochas do Itaparanga e Conceição.

Neste estudo, a geoquimica de 0 l > / 0 u será utilizada, para investigar a petroçinese'
das 4 associações graníticas identificadas, ao lado de caãos petrográficos, caos parte
de ura projeto que aléa da geoquóhica de isõtopos estáveis , inclui a de terras raras,
química mineral e ce elementos maiores e traces.

GB0CB0MOLOGIA
Soaente algumas poucas datações K-Ar e através de isõcronas de re ferênc ia Pfc-Sr e s

t ã o d i s p o n í v e i s para e s t a área . Almeida e outros (op. c i t . ) sugeriram que çranodiori -
tos , tonalitos e granitos calco-alcalinas foram posiclcraáos entre 650 e 520 m.a. e
que granito e sienitos peralcalinos eram Cambrianos. 3cn e Prien (1973) em isõcrona '
de referência determinam idade de 527 i 18 m.a. (constante de desintegração de
1,47 x 10"11 a'1) para os corpos de Serrita, Jati , Bococó e Qtu. Esta é inconsistente'
com a petrografia e çeoquímica desses corpos que snostran que eles pertencesi a 3 d i fe-
rentes suites cujas -M»*»« deves diferir levemente. Hurley e outros (1966) determinaram
iAaA* K-Ar para o stock de Serrita, em biotita (530 : 30 a. a . ) , provavetoenta idade de
resfriamento. Qna tentativa de data-lo por Rb-Sr foi feita por K. Xa>-ashita da Urá -
versiáade de São Paulr. Entretanto, essas amostras possuen teor de Sr extreaacente alto
junto a valores de 3b relativamente baixos. Seis amostras analisadas mostram razões /
Sr 'VSr" entre 0.7054 e 0.7065, contra valores de Sb"/Sr" m i t o baixas. ersbora
estes valores não peraitam traçar una isócrona, asseguram que a razão inic ial rSc/siSc
è de 0,705 ou mais baixa.

Para o batólito de Salgueiro, isócrona Rb-Sr preliminar com 3 pontes foi obtida '
(Silva Filho, 1982) fornecendo una idade de 863 n. a. e razão inicial de 0.7040 r O.COCM.
Cano o intervalo da variação de Rb" /Sr" é inferior a 0,5, esta isócrone merece pouca
confiança.

0 batõlito de Itaporanga rostra idade Rb-Sr de 620 : 22 m.a. e uma razão iniciai de
0.7058 t 0,0003 (Sial e Long, dados inéditos), deternúr.ados na Universidade de Texas,
em Austin.

PKlKXiHAFIA
a) A associação potássica - Inclui os batólitos de Bodooó em Pernambuco, Serra da Lsçol-
nha (próximo a Conceição) e Itaporanga, na Paraíba. Os três se assemelhai» bastante ssi rd
neralõgia e textura, e intrudinam o embasamento adjacente aos metassedinentos Cachcei
zinhs.

Wo corpo de Itaporanga micreclina é o feldspato principal, cristali2ado cano ortoclâ
s io e invertido para microclina durante o resfriamento. Localmente, estes negacristais'
mostram-se róseos, deformados cem seções rõrbicas , atingindo as vezes 10 cn de com -
prieento. São as vezes zorados oscilatoriamente incluân poiquilitici-ente quartzo ,
plaçlcclásio e biotita que forna f i leiras concêntricas srácino as suas xar^ens e rarsner
te nostra pertitas («si chama, filme ou retalho). Plaçioclásio, algumas vezes zcnaáo ,
manteia a microcllna freqüentemente, e mostra lobos nuMnequíticos que penetram e s -
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ta. Biotita é enriquecida en f en» e mais abundante do que o anfibólio. Acessórios in-
cluem apatita, zircão, allanita, t ltanita, magnetita e epidoto primário. Allanita'
as vezes zonada, é circundada por epidoto e inclusa em biotita. Enclaves, geralmen-
te mãficos, são canons. Xistosidade incipiente é observada, causada pela orientação
da biotita, e há tasbéra una orientação preferencial âos megacristais de feldspatos .
Este corpo ê canposto principalmente de granodiorito porf ir i t ioo.

Proximo a Conceição, encontra-se o batólito de Serra da Lagoinha, intrudido em migma-
t i tos do embasamento, ovoide, com 26 ta de oanpri manto e 9 km de largura, falhado em
sua porção Sul.

£ essencialmente porf i r í t i co com microclina branca e rósea com «t i 5 cnt de comprimento.
A matriz é oonposta de quartzo, feldspato, biotita, anfibólio, minerais oxido de ferro1

e acessórios. Xenólitos do tonalito Conceição sugerem que o corpo de Serra da Lagoi
nha é mais novo do que esse. ~

Dentro deste corpo, observa-se bolsões de K-diorito, caracterizados por textura por-
f irít ica, onde megacristais rõseas de niczoclina são circundados por oligcclãsio e mer
guinados numa matriz rica em anfibõlio. Mirmequitas são raras, mas pertitas em filme
são oonuns. Quartzo, em y ^ < * ^ « menores, biotita enriquecida em ferro e anfibólio
em quantidades semelhantes e pixoxenio são outras fases importantes. Titanita, ilneni -
ta, magnetita e epidoto primário são os acessórios principais. O fato de microclina apa
recer manteada por ol igodãsio , nuna matriz dicrítica sugere mistura de magmas (Hib
hard, 1981). Barriga (1982) mapeou cerca de 7 bolsões de K-dioritos. Apenas alguns poiw
tos, contato nítido entre o K-diorito e o granito Serra da Lagoinha é observado.

0 batólito de Bodocó que se estende até Cipaúba, Timorante e Exu é caracterizado pe-
la presença de microclina nultiplamaite zonada, cera até 10 cm, numa matriz mãfica, com
hornblenda, biot *», t itanita e quartzo. Localmente, inclusões da biotita-xistos cent até
os metro de corp-.mento são encontrados. Enclaves aáficos ovais ou alongados são co-
nteis, alguns r i i yõo megacristais isolados de nicroclina. Curaulatos de microclina apa
reesm numa m r : náfica semelhantemente ao observado em Itaporanga. Microclina, extre-
mamente pert _ 9, contém plagiocliisios anhedral isolado ou era mosaicos, geralmente
com núcleos < •' m , podendo representar xonocristais da rocha fonte. Cuoulatos de horn-
blenda resu : ri da sua cxistaliziição cedo ou representam xenólitos da rocha fonte .
Pixcotênio, c t. .3 dos parcialmente ti-ansformados en homblenda, são raros e talvez repre-
sentem tanidtr janecristais da rocha fonte. Quartzo mostra-se defonrado cem padrões
ce "flane á jiws", allanita, biotita, zircão, epidoto prinário, apatita, maçneti-
ta e titaiii a são os danais cençonentes. Muscovita primária e secundária está*
tsnbém presy ->. Este corpo é constituído por granodiorito e granito de acordo can caa-
posições me*-j* pelo método de Villarroel (1979).
b) A assoc::, o calco-alcalina - Constituída por corpos que intrudiram as supracrustais '
CachoeiriS \ •>: que exibem forma subeireular ou alongada, com pouca variação mineralóoi
ca ou petiv ráfica e com Xenólitos ou antólitos ricos em anfibólio. São acinzentã
âos, granuL <So média e fina, porfirltioos cem ferocristais da até 0,5 cm de carçri -
mento. A rr nçâo entre o tonalito que aflora ea Conceição e os K-dioritos dentro do
batólito Sfira da lagoinha é obscura.

Conceiçãfo ostra pouca variação textural e nineralõgica sendo este o oençortamento de
todos os cor; 3S deste tipo no espaço Cachoeirinha (HSas, Penaforte, Mata Boi, Ipueiras,
Conceição, C>;hoairiRha, Boa Ventur.i, e tc ) . Tafonis são muito coiuns nestes corpos.

Ferocristats de plagioclasio nostrum zcneamento oscilatório ou nonnal um grande número
de Inclusões de zoisita primária, cm cristais fino-alongados sen orientação preferen-
cial . Esta é feição aram a quase todos tenalitos e granodioritos tipo-Cooceição .
De acordo cem Zen e Hanmarstrcn, (1982) o intererescinento de zoisita em plagioclasio é
o produto de alteração no estado sólido durante a ascenção do magma na cresta. Pequenos
cristais de plagioclasio aparecera inclusos em fenocristais da plagioclasio can una borda
albitica que representa una descontinuidade ccnsosiclonal. Microclina aparece em
baixa quantidade, levemente portitizado, incluindo biotita, t itanita, plagioclasio e
anfibólio. Biotita rica era ferro aparece inclusa no anfibólio. Titanita, allanita (an -
hedral, gemínada, zonada), zircão, epidoto prírário (anhedral a sub-hedral, zona-
ao, geminado) e minerais oxido ás ferro (ilmenita) são os principais acessórios.

O plagioclasio foi provavelmente o primeiro a cristalizar, seguido por ± anfibólio ,
epidoto, quartzo, microclina e biotití'. Catposiçôes nodais obtidas através de difração*
de raios-X (Villarroel, op. c i t . ) aponta a maioris desses corpos cato granodioritos.

Un deste stock (7 km a norte de Serrita) é circundada por diques peralcalinos, can ae
girina e riebeckita. Estas, geralmente mostram ferrecristais de microclina e magnetitã
«uíiedral. O núcleo deste stock é granedioritico idêntico aos corpos do tipo Conceição
contendo tastós epidoto primário. Esta estrutura lsrbra a de um "ring-corolex".
O 0 grupo de qranltoices coro afinidades trondhj£.-níticas - Este descrito p-«: Sial e ou-
tios (1981), representado por 2 stocks prõxjjno a Serrica e pela porção oeste do batólito'
de Salgueiro, intrudiram os xistos Salgueiro e forsen profundamente erodidos.

O stock arrendondado de Serrita é composto de rocha leucocrática (tonalito a albita -
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grancdiorito) oom albita, quartzo, microclina, biotita 2 anfibõlio, ± icusoovita e t i tani-
ta, lircáo e nagnetita cam» acessórios. Albita predomina sobre raicrocltna inclui poiquin
ticaaente zircâo apatita e menos freqüentemente biotita. A quase ausência de pertita i
niraequita sugere ana cristalização num estágio pre-aquaso (Hibbaid, 1979). Biotita ê ge-
raL-sente interstleial, esteta palhetas sejam encontradas inclusas no plagioclásio. 0 anfi-
bôllo é intersticial nas há evidências de cristalização cedo. Epídoto dentro de biotita '
geralmente, resultou da reação de biotita cem o llqiiicb, oeno sugerido por Naney (1978).

0 stock, também arredondado, a SW de Serrita e menos conhecido e menos acessível na
sua porção central. Parte de sua borda está em relevo (Serra dos Macacos) e sua porção
central está em depressão. Na porção em relevo, aegirina está presente observa-se xenõli -
tos (homfels) e sua forma arqueada sugere estrutura de dique anelar. 0 batólito de
Salgueiro ocupa una áraa de cerca de 200 km1. Sua porção Este está em relevo, mas o res
tante foi profundamente erodida. Os xistos no contato mergulhas para baixo deste corpo,
o que sugere que a seção hoje exposta corresponde a sua porção inferior. Parte de sua
porção oeste lembra as rochas do stock de Serrita, é" cosçosta de albita, raicroclina, anfi
hollo, biotita, quartzo, tltanita, apatita, allanita e zircâb. Exibe una textura finamente
granular e provavelmente tomoa-sa de uma maneira semelhante ao stock de Serrita, oaa afiL
p«»*affr>« trondhjemiticas. Ita enxame de diques de composição sianítica, provavelmente eqlã
valente ao granito Catingueira, corta o batólito. ~~
d) 0 grano peralcalino - Oorpos peralcalinos preenchem zonas de falhas, cano acontece ,
era CatingueirãH Paraíba. Este dique se extende por cerca de 12 km, mostra espessura má-
xima de 300 m (Almeida e outros, cp. c i t . ) intrude as supracrustais Cachoeirinha. S cenv-
posto de uma rocha leuoocrãtica com albita, microclina pirexênio alcalino, quartzo, bio-
t i ta , t itanita, zircâb e magnetita rostra una orientação preferencial E-W e foi de -
formada pelo movimento ao longo do lineamento Patos» Eu seu contato desenvolveu-se au -
rébla de setancrf ÍSKO com estaurolita.

Os *<T«— relacionados a este evento mostram carpcsiçSo variando de sienito a quartzo -
sienito a granito peralcalino. Geralmente estão em relevo (Catingueira, Urtiga, Cairpo '
Grande; ftir»'-'^ e outros, 1967, dique 7 km a norte de Serrita, etc) . 2a algumas lecal i
daces, além de pirexênio alcalino (aegerina-augita e sodè-augita), observa-se tambéci1*
edcannanita.

PE oxiG&rro
Corpos graniticos de mesma oatposição podem trostrar composição de isotopes de oxigênio

distintas, mesmo quando escaparam a alterações hidroterâais secundárias ou processos'
metaaórficos (Taylor, 1978).

Estudos recentes têm atribuído tais diferenças na 03; posição isotepica a natureza do
protólito. Geralmente, tem-se assistido que granitos ricos em O13 originaram-se de protó
l i tos metassedimentares enquanto que granitos inais empobrecidos em O19 formaram-se ce crb
tólitos ígneas (0'Neil e Chacpel, 1977; O1Neil e outros, 1977; Taylor e Silver, 1978;"
e Taylor e Turi, 1976).

Padrões geográficos de O1 ' / 0 l * sistemáticos em suites granlticas foram observadas na
Austrália (0'Neil e Chappel, 1977, e 0'Neil e outros, 1977), Estados Unidos (Taylor e Sil
ver, cp. c i t . f Warmer, 1981) e Itália (Taylor e Turi, 30. c i t . ) . Aaarentaiente, rochas T

plutõnicas enriquecidas em O11 afloram longe das margens continentais enquanto que grani-
tos empobrecidos em O1* são localizados próximo ã bacias oceânicas de Roje.

Taylor (1980) e Harmon e Halliday (1980) reconheceram uma correlação entre Oi1'/O1* e ra
zão iniciais Sr'7 /Sr" em plutões graniticos. Análises de isotopos de oxigênio é tarabán"
un dos melhores parâmetros para distinguir entre granitos dos tipos I e S (0'Neil e Chap-
pel, op. c i t . ; e O'Neil e outtos, op. c i t . ) .

No presente estudo, composições de isótopos de oxigênio foram determinados para ura
série de plutões das 4 associações (potássica, calco-alcalino, de afinidade trondhjemíti
ca e peralcalina). Além disso, extendeu-se este estudo a 3 outros plutões (Monte das Ga-
nelheiras e Qxia Inés na fronteira Paraüa-Rio Grande do Norte, e Buique, em Pernaacuco >
que se assemelham de alguma forma a corpos na área em apreço.
Técnica lsotõolca e padrões - Todas as extrações de oxigênio foram reaH'M" com reação
com flúor no Departamento de Geologia, Universidade da Georgia, em Athens, Estados ünides.
Análises isotópicas foram realizadas utilizando-se um espectrenetro ce massa VG mi -
croroass 602. Interccmparações de rotina com o padrão "quartzo-rôseo" foram feitas,ser.
do este padrão definido oorao 8.451o em relação a SOW.

Tabela 1: Ifiótopos de oxigênio médio para 17 plutões graniticos e rochas hospedeiras
nos estados de Paraíba e Pernambuco.
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Plutões

a) Plutões rotãssicos:
_ piylnrfi puinLAiiJ.i.--

- Serra da Lagoinha
(prôdno a Conceição),
Paraíba

- Itaporanga, Paraíba
b) Plutões calco-alcalinos

- Serrote Cachoeirinha
prójdjoD a Itaporanga

- Stock 7 km norte de
Serrita, Pemaubuoo

- IpueAras, Pernambuco
- Penaforte, Pernambuco
- Pequeno stock, norte de

Serrita, Pemaribuoo
— Carmo, Fernanbuco
- ItapetLm, Pemambuoo

c) Coroos com ou carcialmente
com afinidades trondhiemi-
cos.
" S e r r i t a

- Stock SW de Serrita
- Batólito de Salgueiro

(ia,o > K,O)
- Batõlito Salgueiro

(NR,0 < K,0)

d) Corpos Peralcalinos:
- Dique de CatLngueira
- Dique 7 km norte de

Serrita
- SW de Serrita (Serra dos

Macacos)
o) Outros

- Monte das Ganeleiras
- Dona Inês
- Buique

f) Pechas hospedeiras
- Rochas supracrustais(fi

l i tos) Cachoeirinha ~
— Grupo Salgueiro (nica —

xistos)
- Grupo Uauá (gnaisse-inig

matitos)
DADOS

Rocha hospede ira

gnaisse-aigmati-
t o s do Grupo üauã

Metamorficos de
baixo grau do Ca—
choeirinha.

Gnaisse-migcnatito
(Grupo üauã)

Xisto
Salgueiro °

Higmatitos
Migmatitos
Migmatitos

"•"""aw

•6.93
•7.51 ,^_^

«nu
•8.49

+11.57

•12.81

+ 1 2 ' 2 0 Alto
•12.60
+12.12

•11.0/
+12.79
•11.22

• 9.23
• 9.42

• 9.94 Normal
+ 9.93

• 8.99

•11.55

• 9.66

• 8.24
• 7.30 Normal
• 9.83

•15.65

•13.72

•12.63
ISOTOVlCOS DE CKK£KIO B ! ROCIA TOTRL

N9 amostras

10
IV

4

5

' 2

1

5
3
5

4
2
7

15
8

17
11

4

2

1

10
5
7

1

1

1

Nenhuma tentativa de interpretar as variações isotopicas dentro de cada plutão será '
f íita aqui, mas somente padrões de O^/O1' regionais serão de primeiro interesse. As in -
terpretaoões de padrõ&3 em plutões individuais junto com padrões de terras raras, quími -
ca ae fase e dados petxogrãficos serão objetos de outros trabalhos.

fcostra» de 17 corpos foram analisados senão as médias encontradas na Tabela 1 e varia
cões dentro de cada corpo, na Figura 2. Una análise dos dados obtidos permite esboçar ai
seguintes conclusões:
1. Quase todos os plutões para os quais 5 ou mais araostras foram analisadas exibem ura

variação total de Í01* menor do que 2%o.
2. Una aspla variação de composições isotopicas médias ê observada (6,93 a 12,79%o), cor-

respondendo quase que a variação total de composições isotóoicas primárias em grani -
tos.

3. Há una variação sistemática regional em que as rochas mais ricas e» O1' são representa



das pelos tonalitos a granodioritos do tipo Conceição (lareiras, Penaforte, Stock 7
km norte de Serrita, Carmo e corpo de Conceição) que intrudirata supracrustais Cachoei
rinha (11.57 a 12.79% ) ̂enquanto que as nédias mais baixas (6.93 a 8.49% ) são encon-
tradas nos corpos porfirxticos potãssinos que intrudiraa o embasamento (Bodocó, Itapo-
ranga e Serra da lagoinha). Valores médios de 5 O1* intermediários (9.23 a 9.94%o)são
observados nos coraoa que intrudiram os metassedimentos Salgueiro área a sul «*»« suara
cristais Cachoeirinha. Dentre estes corpos encontram-se os 2 stocks próniao a Serritã
can afinidades Trondhjeníticas continentais, e o batôlito Salgueiro.
Rochas peralcalinas de Catinçueira mostra valor médio de 6 O1* de 8.99%o. Entretanto,
o dique peralcalino que parcialmente circunda o stock 7 km a norte de Serrita e c o a -
tro a SW de Serrita mostram mais alto 5 O1* (10.60 e 12.51%o).

4. Dentre os granitôiães potássicos, a media 5 0 u cresce de Bodocõ para Serra de Lagoi -
nha, ou seja, de Oeste para Este.

5. Cano um todo, o 4 O1* destes plutões correlaciona com o tipo e grau de metamorfisíD '
das rochas encaixantes, crescendo daqueles que intrudiram os terrenos gnaisse-nigmatí
ticos do Grupo Oauá para aqueles que intrudiram os filitos do Grupo Cachoeirinha.

6. 0 plutão potássico dê Norte das Gameleiras (Fig. 1) ben zais a Este, fora da área aqui
considerada, exibe média 6 O11 de 8,24to e se assemelha ao corpo de Itaporança. 0
corpo de Dona Inês, adjacente a este, para o qual antecipa-se um protólito S a partir
de sua mineralcgia, Rb-Sr e química (McMurry, 1982) mostra, entretanto, í O1' de
7.30%o.

ISOTOFOS DE OXIG&1IO EM MINERAIS COEXISTENTES

Para constatar-se dados de O1* /O1' representam uma feição magmática primária ou se
resultaram de una imposição de ura processo secundário, tem-se que saber o fracionamento'
de O1* /O1* entre fases «existentes. Eln muitos casos, eventos tardios raadarani ccrpleta-
raente os padrões de oxigênio originais de um determinado plutão (Taylor, 1977; We.nr.sr e
T&ylor, 1976).

Análises de isótopos de oxigênio em quartzo, feldspato e biotita coexistentes da ro -
chás representativas são encontradas na tabela 2 e mostradas na Fig. 3, que permite uma
visão geral do comportamento de minerais versus rocha total. Em cada corpo, as duas amos
trás cem o mais alto e o mais baixo 5 O 1 1, foram escolhidas para testar-se o equilíbrio'
isotôpico interno, assumlndc-se que o resto das amostras estão aproximadamente ea equilí-
brio. Em quase todas elas, quartzo mostrou mais alto 5 O1' do que feldspato e rocha to
tal, exceto em 2 amostras (SEP.-38 e CAT-5), o que parece indicar que os valores de âO:-r

em rocha total são primários e qualquer modificação posterior foi insignificante. Cano na
maioria das rochas graniticas, quartzo feldspato e biotita não estão em equilíbrio isotô-
pico cem relação ao oxigênio. Temperaturas calculadas de acordo cera Bottinga e Javoy '
(1975) são discordantes: quartzo-feldspato potássico e cuartzo-biotita. De acordo com 3cc
tinga e Javoy (op. cit.) temperaturas discordantes são obtidas para a maioria das rochas
formadas a pelo menos a 700°C porque o equilíbrio não ê retido em cada mineral â mes-
ma temperatura.

Biotita, plagioclásio e feldspato potássico são mais suscetíveis â alteração isotepd
cas e reequilíbrio do que quartzo e magnetita (Longstaffe ê Gower, 1983). Muitas ve-
zes, isótopos de oxigênio continuam a reequilibrar entre quartzo e biotita a terseratu -
ras abaixo do sólidos durante prolongado resfriamento (0'Neil e outros, 1977). Cole e
Chmoto (1976) constataram através de estudos experimentais que biotita troca mais rapida-
mente cem um fluido do que feldspato, dependendo da corrposição do fluido. Portanto, ê mais
provável que feldspato e biotita tenham sofrido modificações de seu 6 0 w primário do que
quartzo, estando biotita provavelmente mais afetada. Cano biotita está presente numa con-
centração bem mais baixa do que feldspato e quartzo, o efeito de tal modificação é mini
3D*Em. conclusão, pode-se dizer que dados de isótopos de oxigênio em minerais destes grani
toldes indicara desequilíbrio em menor escala apenas, mas não há evidência para erpobrecl
tnento, sn grande escala de O1* para cristalização. Esta conclusão apoia o uso dos da -
dos de O1* em rochas total para interpretaçces petrogenéticas.
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Tabela 2. exposições isotôpicas de oxigênio, aa minerais.

Amostra

^ 7 B o d o ° 5

1-10 , < . _ „ _ _ _j_42 itayoiaiya

C-24 Sena da Lagoi
nha

C-4 Conceição
SEH-49 Stock 7 km nor

te de Serrita.

| l » Salgueiro

g ™ Catiirnieira

a **•
? T ! a Monte das Game
C B - 3 3 leiras

S3—**

Qiartzo
5 u 0 (SDK)

• 9.55
• 11.49

* 10.45
• 9.65
* 9.42

• 13.58
+ 13.07

+ 10.28
+ 10.56
• 11.75
+ 12.22
+ 8.80
+ 8.67
* 12.64
+ 11.95
+ 11.49
+ 11.63
• 9.61
+ 9.71

+ 8.22
+ 8.93

Feldspato
filí0(SM0W)

* 8.60
* 9.15

• 8.75
• 9.06
• 8.84

* 12.26
+ 11.53

+ 10.95
+ 7.58
+ 8.92
+ 9.22
• 8.45
+ 10.37
• 10.95
+ 10.68
+ 9.15
+ 10.36
• 8.79
+ 8.33

+ 6.75
+ 7.04

Biotita
£:ío (srw)

+ 5.02

• 5.25
* 6.38
• 5.79

• 9.07

• 8.93

+ 7.53

-

-

• 7.86
• 7.35
• 5.02
• 6.74
+ 4.80
• 4.61

-

PETROGENIA

a) Granitoides potássioos - Mostram í O1* no intervalo dos granitoides do tipo - I (O'Neil
e outros, 1477) em consonância can a baixa razão inicial Sr17 /Sr** (0,7058 exibida pelo
batólito de Itaporanga que sugere una fonte no manto ou na crosta inferior. Possuem imi-
to potássio, elemento encontrado em baixas concentrações no Manto, e ccno ccnstituan bato
l i tos, exigem tin grande volune de magma, parece provável que o magma progenitor forrou -
se na crosta continental. A maior parte das amostras analisadas possuem caráter meta-alu-
núfloso (Sial, dados inéditos), o que está de acordo una fonte ígnea. Ccno observado antes,
o valor do 6 01* nédio cresce de Rndocó para Itaporanga (Oeste para Esto) o que talvez re
soltou ou de una assimilação nais pronunciada de material metassedJjnentar durante a ascen
cão do magna ou de on aumento gradual de Oeste para Este, da quantidade de rochas netas
gettimetttares como componentes das rochas fontes. Hipótese alternativa ê que o fraciona-
imnto de anfibólio em diferentes proporções causou ua caráter peraluainoso (Cawt-hom e
O'Kara, 1976) e afetou o 5 0" em diferentes graus de Oeste para Este. A presença de
agregados de anf ibólio confirma o fracionamento de anf ibólio durante va certo estágio de
ascencão do roagaroa. Entretanto, em alguns casos, observar-se a presença de textura de
equilíbrio (grãos de anf ibólio com faces se encontrando a 120°) o que sugere que estes
podes representar xenõlitos da rocha fonte.

Estas rochas potássicas caem na área de um diagrama QAP reservada, de acordo can
Loíselle e Vtones (1979) aos granitóides do tipo-I.
b) Plutões calco-alcalinos - Tân um alto i 0" , no intervalo característico dos granitói-
âçs do tipo-S (O'Neil e outros, ea. d t . ) ccno se pode ver na Figura 2. Ccno esses corpos
são peral-.ninosoe, uma fonte peralisninosa, muito provavelmente iretassedinentar, poderia'
ser invocada. Sua mineralogia inclui epidoto primário que de acordo can Speer e outros '
(1980) é indicativo de granitoides do tipo - S. Lee e Christiansen (198*3), entretanto ,
acreditas; que epidoto, titanita, magnetita, allanita bem desenvolvida , apatita e zireão
represensn uma assonbléia do tipo-I. Além disso anf ibólio parece ter sido fracionário du-
rante a ascencão do iragma como atestado pela presença de agregados de enfibólio, o que
teria contribuído para o caráter peraltroinoso dessas rochas.

Pelo menos parte destes plutões é sinorogênioo, e intrudiram mstamórf icas de baixo '
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grau de alto 6 O 1 1. A p"5TiH't'l1'<a'fr» de que o magma progenitor tenha-se originado na
crosta inferior ou manto superior e interagiu com fluidos metamõrficos de alto 3 O19 ati
vos durante o posicionamento destes corpos, não pode ser descartada. Por outro lado, co-
ro alguns desses corpos são tonalitos, a probabilidade de una origem por anatexia crus-
t-ai durante o metamorfismo regional é" grandemente dininuida, de «^t'lf> «*»•"» os conceitos
de Wyllie (1977) de geração de magna na crosta. Presentemente, sendo a razão inicial'
Sr"/Sr" desconhecida não se pode decidir sobre isto.
c) Corpos cem afinidade trondhjemf tica - Cs dois stocks próximo a Serrita mostrafvalo -
res de õ 0 " muito hanogãnos próximos ao limite superior dos granitoiâes - I (a 10%o) .
Estas rochas são peraluninosas e, provavelmente, originaram-se por fusão parcial de um
anfibolito ou qualquer fonte meta-fgnea onde anf ibólio foi uma fase importante no resí-
duo da fusão parcial, de acordo com modelo proposto por Arth e Barker (1976). Ou esta
hipótese ou a do fracionamento de anf ibólio durante a ascenção do magma (Cawthorn e
0'Neil, op. dt.) geraria um líquido peraluminoso. Una razão inicial Sr"/Sr" baixa ,
como antecipada, estaria em consonância can a hipótese de uma fonte anfibolftica.

O bacóiito de Salgueiro é menos homogêneo do que estes 2 stocks em temos de 5 O1*. O
batõlito formou-se provavelmente em mais de ura pulso magmático e a porção mais potãssi-
ca provavelmente teve uma contribuição crustal mais pronunciaria. O batõlito ê parcialmen
te metaluninoso e parcialmente peraluninoso e esta variação reflete-se nos valores de
5 O1*, ou os magmas que geraram o batólifa '.• • .'» "-ofundidades diferentes ou pelo
menos un dos pulsos de magmas sofreu una assinalarão mais acentuado de metassedtoentos '
das supracrustais. A porção do batõlito que exibe algumas afinidades trcndhjemíticas pro
vavelmente se formou de una forma semelhante aos stocks de Serrita.
d) Os corpos peralréucos - Era Catingueira os valores de 5 O1' estão no nesno intervalo
que os dos stocks de Serrita. Entretanto, um dique peralcalino que circunda un stock a
7 km norte de Serrita e na Serra dos Macacos, mostram 5l*0 acima 10%o. £ possível que
a variação de 5 O1* nestas rochas não xeflita nada mais que sua variação mirJeralógica. Os
diques acima mencionados são muito ricos em quartzo e sua peralcalinidade provavelmente:'
resultou de un intenso fracionamento de K-feldspato ("efeito ortoclásio" de Bailey e
Schairer, 1964), deixando o magma residual enriquecido em 6 O 1 1.
e) Outros aranitoldes — O corpo de Itapstim, Pernambuco, mineralogicamente semelhante'
ao batolito de Itapofanga (mas sem os maga cristais de K-feldspato), cem esidoto raostra
õ O1* bastante alto (> 10to), ê essencialmente peraluminoso, e exibe algumas caracterís
ticas - S. 0 batolito de Buique, Pernambuco, (Fig. 1) assemelha-se de ura certa forma T

ao Stock de Serrita e mostra 6 0 w geralmente mais altos do que os observados neste
stock. Isótopos de oxigênio nos corpos de Monte das Gameleiras e Dona Inês (Fig. 1) fo-
ram estudadas por Sial e outros (1984).

Em Gameleiras, semelhante ao Itaporanga, os valores de 5 O1* são "normais". Dona Inês,
entretanto, considerado do tipc-S (McMurry, 1982) exibe valores de 5 0ls consistentemen
te baixas. Sial e outros (op. d t . ) acreditam que isto se deve a una fonte metassedi -
mentar nona fades granulítica ou anfibolítica alta, o que concorda com a razão inicial
Sr 1 7/Sr" alta e o baixo í 0 w .

CCNCEKSOES

As 4 associações graníticas aqui estudadas mostram distinto comportamento de 6 O1'. Cia
ramente observa-se uma correlação entre 5 O1* e as rochas hospedeiras dos granitoides .
Os plutões potássicos mostram valores de S O1' "normais" (< + 104o SMCW) no intervalo '
para granitoides do tipo - I. O valor médio de ô O1* cresce de Oeste para Este (Eodocó '
para Itaporanga), aqui interpretado como resultante de una naior assimilação de materi-
al metassedimentar de Oeste para Este, ou de um grau crescente no fracionaraento de anfi-
bólio de Oeste para Este.

Plutões calcc-alcallnos,intrudiram metassedimentos Cachoeirinha, possuem alto 5 O1'
i* 10 a +13%o SMOW), típicos dos granitoiâes S . Pro'/avelmente, o magna progenitor ori-
ginou-se no manto superior ou na crosta inferior e interagiu oca fluidos raetamSrficos de
alto S0l*. Os granitoiâes de afinidades trondhjemíticas mostrara 5 0u levemente abai
xo de I0to, e são muito homogêneos do ponto de vista isotópicos. Originaram-se prova -
velmente por fusão parcial de un anfibolito ou qualquer outra fonte onde anfibólio foi
una fase importante no resíduo. Os corpos peralcalinos exibem 5 O1* no mesmo intervalo
que os stocks de Serrita (Catingueira, por exemplo) mas diques isolados nostram valores
mais altos, reflexo de sua própria mineralogia.

A geoquímica de terras raras destes corpos será discutida noutra trabalho, neste Con -
gresso, e servirá para testar algumas das interpretações aqui apresentadas.

0 Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) parcialmente '
financiou este projeto ao qual somos agradecidos. Estes agradecimentos são extensivos a
Cleve Solaron e John Donahue da Universidade da Georgia, Athens, Estados Unidos, pela
colaboração durante as análises de isótopos de oxigênio.
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