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The Mandacaru area» São Julião County , Piauí, con

prises a Precaabrian crystalline basement of granitic to quarts

dioritic gneisses overlain by several younger units of low gra

de metaaorphics, volcanic and sedimentary rocks. The La*

tc Proteroxoic São Julião sequence comprises folded epiconti-

nental marine aetasediaents of rank greenschist fades, inclu -

ding phyllite, marble, aetarkose and quartsite. The Eopaleo -

zoic Catolé Formation is represented by continental volcanic

material (basalt, andesitic basalt, dacite, rhyollte, pyrocias

tics)and sediaentary rocks (conglomerate, arkosic wacke, felds

pathic s.indBtono, siltstone), intruded by the post-tectonic Man

dacaru Granite and related dykes and apophyses of granophyre ,

quartz porphyry and other felsic subvolcanic rocks. The intru

sive rocks display subalkaline to slightly alkaline (potassic)

trends. Rb-Sr isotope deterainations yielded a reference iso-

chron of 550 - 8 ay, Ri - 0,70924 - 0,00010. Eopaleozoic vol-

canisa, sedimentation and granite intrusion are controlled by

faulting and graben-like structures, the evolution of which

culminated with the deposition of polyaictic conglomerate and

breccia of the Tamboril Poraation. All the previous units are

unconformably overlain by the Silurian Serra Grande Formation

at the eastern border of the Parnalba Basin.

The Cu mineralization, probably of volcanic origin,

is associated with the volcanic and sedimentary rocks of the

Catolé Formation, having been later convectively remobilized

by water-rich fluids along minor faults and fractures within

both the volcano-sedimentary pile and the granitic rocks du-

rintj the Madacaru Granite intrusion.



A ire* de Mandacaru situa-se na região leste do Estado do
Piauf, prõxiaa à divisa con o Estado do Ceara. Geologicanente, locali^
za-se na porção SN da Faixa de Dobraaento Jaguaribeana e a leste da
Bacia do ParnaTba.

Na região estudada, identificou-se cinco unidades litoestra
tigráficas que da base para o topo apresentas as seguintes caracte-
rísticas:

Enbasaaento Cristalino constituído por ira coaplexo granito-
gnáissico, incluindo z-;-':^^ diorito, cortado local«ente por diques
apUticos e «icrotonalTticos, aiêa de rocbas «ilonfticas «arcando ex
tensas zonas de falhas.

Seqüência São Julião identificada por filitos, «etarcõseos ,
quartzitos e rochas calcárias «arborizadas, oriunda de una sedinenta-
ção supostaaente «arinha, defornada e «eta«orfisada e« ficies xisto
verde.

Formação Catolé representada por u«a seqüência de rochas vul̂
cano-sedi«entares de ambiente continental intracratônico. As rochas vul
cánicas dispoew-sc sobretudo na base do pacote, enbora seja* freqüen-
temente encontradas COMO corpos lentifor«es nas unidades sedínentares
mais superiores. ConsisteM principa1«ente de basaltos andesíticos com
níveis aMigdaloidais e, subordinadaMente de dacitos, riolitos, rochas
piroclãsticas e alguns temos subvulcãnicas COMO diabásio e hornblen-
da gabro Modificados parcialMente por alteração hidroter«a1 e metamor
fiSMO termal. As vulcânicas básicas são resultado de Manifestações po
licTclicas e apresenta* filiação toleTtica. Entre as rochas sedimenta
res, doMinaM ruditos argilosos, de cor cinza esverdeada, COM ciastos
dispersos de vaques arcoseanos, vulcânicas e granitos; arenitos arco-
seanos «arro« ferruginoso e ritMítos sTlticos subordinados.

Granito Mandacaru caracterizado por UM "pluton" põs-tectôni-
co intrusivo nas rochas vu1cano-sedi«entares supracitadas, eM que de
senvolve una discreta auréola terno-netanórfica nas encaixantes. í
constitufdo por granitos, granodioritos, quartzo nonzonitos equigranu
lares, doMinantenente leucocrãticos, exibindo por vezes texturas peg



•atôide e rapakivi. Diques e apôfises de aicrogranito, aicrogranodio
rito» aicrodiorito, grani to grafico, granófiro t quartzo põrfiro cojr
taa tanto as rochas plutônicas quanto a Foraação Catolé. São rochas
subaicalinas a alcalinas de afinidade sobretudo potíssica. 0 Granito
Mandacaru, na sua solificação«experimentou interação coa água »eteó-
rica e das encaixantes, fato que Modificou e alterou ea parte sua
associação aineral. Uma isócrona de referência Rb-Sr ea rocha total
deste granito indica idade 550 a.a, fato esse que peraite coaparã-lo
aos grani tos pós-tectônicos Meruoca e Nucaabo do NU do Ceará.

Foraação Taaboril retratada por ua pacote de brechas conglo
Merãticas, poliaiticas, aai selecionadas, que repousa ea discordância
erosiva sobre as unidades inferiores.

Foraação Serra Grande constituída por arenitos congioaerátj^
cos de cor creae a esbranquiçada, coa seixos bea arredondados de
quartzo e quartzitos dispersos nuaa aatriz areia fina ciaentada por
ôxidos Je ferro.

A aineralização de cobre ocorre associada as rocha vulcano-
sediaentares da Foraação Catoté e as rochas graníticas intrusivas nes_
ta foraação. l do tipo vulcanogênicae estratiforae tipo vulcano-sedimen-
tar que foi reaobilizada pela intrusão granltica e falhaaentos.



1. INTRODUÇÃO

^ A descoberta de mineralizações de cobre associadas a

um "pluton" granitico e rochas molassõides pelos geólogos da

Companhia de Desenvolvimento do Estado do Piauí - COMDEPI, na

região de Mandacaru, município de São Julião, Estado do Piauí,

abriu novas perspectivas para a definição de ambientes geológi-

cos favoráveis a depósitos de sulfetos de cobre nas rochas do

embasamento da margem oriental da Bacia do Parnalba.

A origem dessa mineralização tem-se constituído, en

tretanto, em um dos assuntos controvertidos da região, apesar

dos vários trabalhos jã realizados.

A presente dissertação foi realizada com o objetivo

de estudar os aspectos estruturais, petrograficos e petroqulmi

cos do "pluton" granitico e das rochas molassóides, visando

principalmente a caracterização da mineralização cuprlfera, nu

£ na tentativa de estabelecer- a gênese e os controles dessa mi-

neralização.

1.1. Localização e Acesso

A área estudada situa-se na região leste do Estado

da Piauí, próxima â divisa com o Estado do Ceara. Abrange uma
2

• superfície em torno de 140 km da quadrícula SB.24YCIII (Folha

: Fronteiras-PI), cujos limites são dados pelos paralelos 07°05'59"

| e 07^10*51" de latitude sul e pelos meridianos 40°44*16" e

l 40°52'30" de longitude oeste (fig. 1).
i

l O acesso â área é realizado por via terrestre, atra

] vês das rodovias BR-316 e BR-230.

i 1.2. Fisiografia

• m 1.2.1. Clima
O clima da região ê semiãrido, conhecido também co

mo Bsh na classificação de KOppen, isto é, quente e seco, que

c comum a toda rcefião fislográflca do nordeste brasileiro deno
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minada de Polígono das Secas. Caracteriza-se por apresentar duas

estações distintast una chuvosa (inverno) que começa geralmente

em janeiro, prolongando-se até fins de maio* com máximas pluvio-

métricas entre fevereiro e abril, e a outra seca (verão), que se

estende de agosto a dezembro, com rigor máximo da estiagem cones

pondendo aos meses de agosto-outubro. As médias termais acompa

nham estas estações; a temperatura máxima atinge 40°C, no verão

e a mínima em torno de 20©C, é alcançada no inverno. A precipita

ção anual varia entre 500 a 600nm.

1.2.2. Vegetação

A cobertura vegetal da área ê predominantemente a

caatinga típica de solo pouco espesso* que se constitui princi.

palmente de formações arbustivas e herbáceas* incluindo aindacac

tãceas e remanescentes arbóreos. Ê reconhecida por uma vegetação

multigalhada e de folhas miúdas adaptadas para reduzir o efeito

de transpiração durante a estiagem. Em algumas espécies as folhas

são substituídas por espinhos como forma extrema de proteção

(Duque, 1949). Entre as espécies dominantes destacam-se:aroeira,

juazeiro, pereiro, umbuzeiro compondo o grupo das xerófitas c,

mandacaru, xique-xique, facheiro e coroa de frade como represen-

tante das cactãceas.Alguma cultura de mandioca* algodão* milho e

feijão subsiste em época de inverno.

1.2.3. Hidrografia

A rede hidrográfica é comandada pela bacia de dois pe
quenos córregos suba fluentes \fcla manjem direita do rio Parnai-
ba, denominados localmente dt riacho tíào Juliao e riacho das Fa
velas, tíâo do Caráter Intermitente e, de padrão ligeiramente den
trftico, sobrei tido <|<inndo talhado nos terrenos cristalinos que su
portara grande parte da área. Uuando condicionados a falhas e/ou
fraturas evoluem para tan tipo retamjular-paralelo.

1.2.4 Relevo

Topograficamente a área é arrasada, havendo una tran

it.



sição geonorfolõgica quase imperceptível dos terrenos precam-
brianos e eopaleozóicos para as canadas horizontalizadas basais
da Bacia do Parnaíba, constituídas pelos arenitos da Formação
Serra Grande. As diferenciações locais são resultantes das va
ri ações litolÔgicas existentes, e, en parte, ã tectônica que in
flui decisivamente na formação dos Maciços Montanhosos.

Um pediplano con cotas que varias de 400 a 450mcons
titui a feição morfolôgica dominante da area, E esculpido nos
terrenos precambrianos e eopaleozóicos constituídos de grani tos
e gnaisses de composição e textura variadas, prolongando-'» por
uma área mais arrasada ocupada por rochas vulcano-sedimentares
da Formação Catolé e epimetaaõrficas da Seqüência Sãc
Nos domínios dos terrenos precambrianos destacam-se
"inselbergs" na porção SE da area com cotas em torno de 600?,.
Sobressai-se também nesta região a serra da Tiririca, co* «)* •
tudes da ordem de 600-800m relacionada a falhamento transcorri^
te, a qual se encontra balizada por escarpas íngremes e rocfeas
cataclãsticas.

Na área dos terrenos eopaleozóicos ressalta-se na
porção centro-sui da área um morrote de quartzo leitoso com co
tas da ordem de 600m, relacionado também a tectônica rígida.

No âmbito dos terrenos da Formação Catolé, aparecem
suaves elevações distribuídas irregularmente, esculpidas em mor
rotes de quartzo associado a rochas piroclãsticas. Na área da
Seqüência São Julião, as formas de relevo acentuadas são susten
tadas por pequenas elevações de quartzitos.

Completando o quadro geomorfolÔgico da área, encon
tram-se os tabuleiros arenosos da Formação Serra Grande, carac-
terizados localmente por ressaltos topográficos de topo apla|
nado e escarpas suaves que se elevam de 10 a 20m acima da área
arrasada rochas mais antigas.



1.3. Metodologia r*

Nos trabalhos de campo foram utilizadas fotografias

I aéreas convencionais na escala 1:70.000, elaboradas por Servi-

ços «terofotogramétricos Cruseiro do Sul S/A.# tonadas em 1965 e,

como base cartográfica a folha plani-altimêtrica Fronteiras -Pi

(escala 1:100.000), do Serviço Geográfico do Exército» a qual

foi ampliada e modificada para escala 1:25.000. Para o traçado

mais preciso dos limites das unidades vulcânicas da Formação Ca

tolé foram de grande utilidade os dados do levantamentos geo

físico da área executados por Marinho (1981) e Cardoso (1982).

Os trabalhos de campo foram desenvolvidos em quatro

etapas, cobrindo um total de 80 dias, no período de janeiro de

1982 a julho de 1983.

A amostragem, procurou-se sempre coletar amostras de

rochas frescas e mineralizadas. Foram ainda, analisados testemu

nhos de sondagens, na tentativa de observar o comportamento das

P mineralizações e alterações com a profundidade. Foram confeccio

nadas 130 lâminas delgadas para análises petrográficas e 13 se

ções polidas para mineragrafia.

Com base nas observações petrográficas, foram sele-

cionadas 47 amostras menos alteradas para análise química de ele

men tos maiores e menores, e de tal forma a cobrir, da melhor

maneira possível todo o espectro de tipos litolõgicos presen

tes no "pluton" granltico, nas rochas vulcânicas e nas rochas do

embasamento cristalino.

í
I Os estudos petrográficos e as análises químicas dos

I elementos menores serviram também para selecionar 14 amostras
1; para estudos lsotópicos Rb-Sr na Universidade Federal do Pará.

| O estudo petrográfico das rochas encaixantes e in

• trüiivat foi feito através de métodos óticos qualitativos ,

; difração de raio X e platina universal procurando deternd

• nar à mineralogia, textura e paragênese das rochas, bem

I comd a composição e tricllniddade dos feldspatoe seguida

j de estudos óticos quantitativos, através de análises mo

l dais pelo método convencional (contador de
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I
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i

pontos Swift),ea que eram contados para cada Uai na estudada um

mínimo de 1.100 pontos.

As analises dos elementos maiores foram obtidas por

métodos Instrumentais combinados de Fluorescincia de raio X.Ab

sorção Atômica, e Volumetria realizados nos laboratórios de

Geologia e Sondagens Ltda. - GEOSOL e da Universidade de Brasí

lia, enquanto a dos elementos traços foram realizadas por Espec

tografia de Emissão de 30 elementos nos laboratórios da GEOSOL.



I 2. GEOLOGIA REGIONAL

rA A área estudada situa-se qeoloqicanente na porção

I SN do Sistema ou Faixa de Dobramento Jaguaribeano (Brito Ne-

[ ves, 1975), a leste da Bacia do Parnalba (fig. 2). Este sis

I tema faz parte da Região de Dobramento; Nordeste ou Província

I Borborena (Brito Neves, 1983), consolidada ao final do Precam

I briano, a partir de uma "região geossinclinal em mosaico", de

I natureza ensiãlica e de preenchimento sedimentar essencialmen

I te terrlgeno (Brito Neves, 1978). Estudos recentes admitem

I que aquela região é uma entidade tectônica de longa e complc

| xa história crustal, que mostra uma influência generalizada do

1 evento tectonico-oroqonctico Brasiliano. Amplos segmentos tin

| província são o resultado de retrabalhamento do embasamento

| siâlico durante o evento Brasiliano (Schobbenhaus et ai.1984).

| Inclui como unidades geotectônicas básicas, os sistemas de do

| bramentos e maciços medianos.

1
Brito Neves (1978) classifica os sistemas de do

bramentos em sistemas marginais e interiores em relação aos

era tons que delimitam a região de dobramento. Nos sistemas

marginais dominam rochas carbonáticas escuras, com espessuras
í

I de centenas e mesmo milhares de metros, associadas a subord_i

| > nada sedimentação pelltica e raras rochas vulcânicas. Nos sis

temas interiores hã predomínio de rociias psamíticas e pe

llticas. Quartzitos, micaxistos, filitos, metassiltitos, com

rochas calcnrit.s c cálcio-silicatadas subordinadas, são seus

principais constituintes. A presença de rochas metavulcânicas

associadas aos metassedimentos terrlgenos vem sendo reconheci^

da em vários sistemas, cm alguns tendo panei bastante impartan

te (Drito NrvoR, 19R3).

Nos sitemas marginais observa-se uma fase regional

de dobramento, e suas rochas metamorfizadas em fades xisto

verde progradam sobre os cratons adjacentes sob a forma de

coberturas progressivamente menos deformadas e metamorfizadas

no sentido do interior dos cratons. Nos sistemas interiores

as rochas pertencem ãs fácies xisto verde e anfibolito, sendo

freqflentes fenômenos anatéticos nas camadas basais, tornando
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difícil a sua separação do embasamento prê-brasiliano. Ê aamm

ainda» a ocorrência de duas fases regionais de deformação re

sultando em estruturas de caráter sinforme e antiforme de por

tes diversos (Wernick, 1979).

Os naciços nedianos são caracteristicamente xonas

axiais de convergência das faixas metassedimentares adjacentes

(Brito Neves, 1983). Apresenta* dimensões e fornas variáveis

sendo em geral blocos crustais siálicos de complexa história e

volutiva, podendo incluir rochas do Arqueano ao Proterozôico "̂u

perior, as mata antigas com alto nrau de retrabalhamento no Ci_

cio Brasiliano (tfernick, 1979).

O Sistema Jaguaribeano.que inclui a área aqui estu

dada, ê considerado como um sistema interior. Ocupa toda a

porção centro-leste co Ceará e pequena parcela do noroeste de

Pernambuco e sudeste do Piauí. Abrange uma extensão da ordem
2

de 65.000 km , em sua grande maioria drenada pelo rio Jaguari

be e seus tributários. Seu eixo maior se dispõe na direção NE

e NNE por cerca de 530km, estentendo-se do Lineamento Pernam

buco ao sul, até a linha de costa, com uma largura média de 120

a 130km o que lhe confere forma grosseiramente ovalar (Brito

Neves, 1975).

Geotectonicamente,acha-se contido entre os maciços

do Rio Piranhas, a leste c de Tróia, a oeste, sendo o limite

com oste bnslnnto irregular, face o comprometimento das bordns

»lo maciço toro o «l<?nen volvi monto <1o r.iixn (Brito Neves, 1975).

0 conhecimento da geologia da região pesquisada é

ainda escasso, restringindo-se aos seguintes trabalhos»

Nunes et ai. (1973) foram os primeiros a realizar

reconhecimento regional (escala 1:1.000.000). Distinguem três

unidades litoestratigráficas na área. A unidade basal, denond

nada informalmente de Grupo Caralbp e constituída de gnaisses

migmatizados, biotita gnaisses, quartzitos, anfibolitos, mármo

res e granitos de anatexia, sotopõe-se ao Grupo Jaibaras (con

glomerados polimlticos arenitos cinza e castanho» quartzitos,

siltitos, ardósias e calcários) e â Formação Serra Grande (are

nltos e conglomerados) (Tabela 1).
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Wo texto explicativo da Carta Geológica ao Milionê

*itb3 iTolhas Jaguaribe e Fortaleza), Dantas (1974) descreve na

rcqiSe, UM Embasamento Cristalino composto de duas unidades li

tolc^icumcnte distintas, o Complexo Gnáissico-Migmatltico, cons

tituldo de çnaisses e migmatitos, incluindo ainda quartzitos ,

xittos, calcários cristalinos e leptinitos e as Rochas Grani t_i

c«*«* compreendendo granitos e granodioritos, em geral concoir

dantes com a estrutura regional. A estas unidades sobrepõe-se

a Formação Serra Grande.

Farina (1980) reconhece na região, através de um es

tudo mais detalhado, uma unidade basal constituída de biotita

gnaisse que correlaciona aos ectinitos precambrianos do Grupo

Uauã de Barbosa et ai. (1970). Em discordância sobre tal emba

samento representa duas unidades litocstratiqráficas: uma oro

dominantemente marinha, deformada e metamorfizada em fácies xis

to verde, a qual atribui informalmente ao Grupo Bambuí; a ou

tra,mais jovem, de ambiente continental, sem metamorfismo recrL

onal e com deformação tec tônica r up til dominante, é equiparei

da ao Grupo Jaibaras. Os componentes litolõoicos dessas unida

des constam na Tabela 1. Segundo Farina (1980) a idade dessas

rochas encontra-se entre o Precambriano Superior e o Ordovicia

no sem haver, entretanto, uma datação mais precisa e absoluta

mente segura. A Formação Serra Grande recobre indiscriminada

mente, em discordância, as demais unidades.

Jardim de Sá e Fowler (1981) descrevem os litotipos

atribuídos ao Grupo BambuI por Farina (1980), como supracrus -

tais de baixo grau metamõrfico, embutidas por zonas de falhas

num embasamento constituído de gnaisses bandados, migmatitos e an

fibolitos poli doformados. De acordo com estes autores, estns

rochas teriam sido intrudidas por um granito porfirltico, trans

formado em "augen" gnaisse durante as deformações. Sugerem,

ainda, que as supracrustais devem corresponder a molassas preço

ces ou mesmo a uma sedimentação pré a sin-orogênica relaciona

da ao evento Brasiliano. As rochas sedimentares continentais #£

quiparadas ao Grupo Jaibaras, são consideradas tardi a põs-oro

gênicas e sua origem é atribuída ã reativação dos lineamentos

••gundo falhas normais que deu inicio ã sedimentação continen
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tal das molassas.

Em 1982,a Companhia de Desenvolvimento do Estado do

Piauí - COMDEPI realizou, sob execução de Lopes Filho et ai.

(1982), um estudo de detalhe (escala 1:10.000), em área de 60

km nas vizinhanças de Mandacaru. Com base nos dados obtidos

nesse estudo, Lopes Pilho et ai. (1982) propuseram a coluna es

tratigráfica apresentada na Tabela 1.

As rochas sedimentares e metassedimentares da Unida

de Catolé foram correlacionadas ao Grupo Jaibaras e o maomatis

mo aos eventos Parapul-Meruoca de Costa et ai. (1973, 1979).

Lopes Pilho et ai. (19P2) dividem as rochas maqmãti

cas intrusivas em dois complexos, que estariam separados tempo

ralmente pela deposição da Unidade Catolé. Nessa concepção, o

Complexo Magmãtico Olho D'aguinha é constituído pelas rochas

granTticas de granulação grossa representativas de um estágio

plutônico, nas quais não foram reconhecidas enclaves da Unida

de Catolé. As rochas desse complexo são cortada3 por diques

de composição grani tica comprovadamente mais jovens que a Uni.

dade Catolé, razão pela qual as rochas hipabissais foram reuni,

das no Complexo Magmâtico Pocinhos. Dessa maneira, este ulti

mo é composto sobretudo por rochas porfirlticas de granulação

fina que aparecem em geral em forma de diques e apófises co£

tanto o Complexo Magmâtico Olho D'aouinha e a Unidade Catolé.

Na nota explicativa do Mana fieolõcrico do Brasil (es

cala 1:2.500.000) Schobbcnhaus et al( 19*3) desiqnam informalmente

as supracrustais de baixo grau referidas por Farina (1980) e

Jardim de Sá e Fowler (19B1), de Grupo Ubajara e, lhes atribuem

idfldo do Prott»ro7.ó1co Superior. A soquôncia continental, coi-

rclacionada no Grupo Jaibaras, ó considerada como componente

das seqüências molássicas com contribuições vulcânicas e nlutô

nicas ácidas e intermediárias, representativas do encerramento

do evento magmâtico do Ciclo Brasiliano.

Brito Neves (1983) acompanha Jardim de Sá e Fowler

(1981) na sugestão de que as supracrustais de baixo errau meta

morfico da região de Mandacaru devem corresponder a depósitos

•ln-orogênicos ou molassas precoces relacionadas ao evento Bra
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siliano e advoga a sua correlação COM O Grupo Ubajara de Nasci

; aento e Gava (1979). Segundo Brito Neves (1983), as supracrus

A tais podem estar separadas entre si, por exposições do embasa-

> mento cristalino constituídas de gnalsses de composição variada

: ao lado de metatexitos de estruturas diversas, similares ãque

\ Ias rochas que compõem os maciços medianos.

1 Ressalta-se também na área estudada, alguns traba

| lhos realizados PO abrigo do Convênio Universidade de Fortale

\ za-UNIFOR-COMDEP£, em particular de Portela e Costa (1982) cuja

; litoestratigrafia encontra-se sumarizada no quadro da evolução

| dos conhecimentos estratigrãficos da Tabela I.

O mapa geológico (figura 3) mostra a distribuição e

o relacionamento das diversas unidades representadas na região.

2.1. Aspectos Estruturais

O arcabouço estrutural da região ê caracterizadc por

um desenvolvimento tectônico polifãsico, em que grandes falha

mentos se sobrepõem às estruturas resultantes de tectônica piás

tica.

Kegel (1965) foi o primeiro a caracterizar as prin

cipais direções do arcabouço estrutural nordestino, delineando

os importantes lineamentos regionais. O mesmo autor propôs uma

subdivisão da área cristalina da região Nordeste em "blocos oro

genéticos11, separados entre si por extensos falhamentos.

Almeida (1967) e Brito Neves (1975) aprofundaram as

idéias de Kegel (1965). Segundo estes autores, a tectônica da

I Região de Dobramentos Caririana ou Nordeste, em particular da

Faixa Jaguaribeana é caracterizada por extensos falhamentos que

se sobrepõem ã tectônica plástica, conferindo-lhes um aspecto

I de autêntico mosaico de blocos falhados. Os dobramentos das se

qucncias metamórficas não mostram vergências claras, sendo ge

ralmente indistintas as polaridas ou os gradientes de metamorfis

mo e plutonismo.

Loczy (1976 in Haddad, 1981) refere-se aos lineamqi

tos nordestinos como falhas transcorrentes de grande extensão ,

accnpanhadas por falhas de nenor expressão de mesma direção. Brito
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Neves (1983) discute os caracteres dos Ilneamentos" e sugere oue

essas feições tectônicas correspondem a zonas lineares de nobi

1idade crustal, representadas por zonas de falhas paralelas e

alongadas, com atuação policlclica.

Jardim de Sã e Fowler (1981) identificaram quatro

fases de deformação nas rochas supracrustais de baixo grau da

região. A primeira fase (F.) ê representada por clivagem ardo

siana (S.) e dobras isoeiinais e intrafoliais. A segunda fase

(F.) consiste de dobras similares, apertadas, recumbentes ou

com nlano axial suave com "trend" NE. A interferência dessa

fase com F. resulta num padrão tipo domo e bacia. A terceira

fase (F.) se sobrepõe a F-, através de interferência coaxial,

com dobras mais abertas e de plano axial com mergulho forte

(superior a 75°), sendo provavelmente responsável pela macroes

trutura da região. A quarta fase (F^) ê identificada por "kin

ks" conjugados ou não e clivagem de fratura. O metamorfÍSJIDas

sociado à P^ é dado pela recristalização das rochas, enquanto

que durante F_ ocorreu rotação das micas, com algum efeito de

recristalização e crescimento das mesmas, situando-se as rochas

no fácies xisto verde. Secundo Jardim de Sá e Fowler (19R1) ,

as diversas fases de dobramento, são sucedidas por zonas de ei

salhamento com direções E-W a NE ao longo das quais se desen-

volveram extensas faixas de rochas miloniticas. Essas zonas

de fraqueza foram reativadas em etapas posteriores, com movi.

mentos de blocos típicos de falhas normais.

Santos et ai. (1984 ) subdividem o Precambriano nor

destino em regiões de distintos domínios estruturais (fig. 4).

Neste quadro, a região de Mandacaru situa-se no domínio Cearen

se, localizado entre o Lineamento Sobral-Pedro II e a faixa me

tamõrfica central da província denominada de Domínio Transnor-

destino. Suas características essenciais são o estilo estrutu

ral não linear, coerente com a predominância da infra-estrutu-

ra migmatítica-granítica e amplas exposições de um embasamento

prê-brasillnno, com abundância de rochas máficas-ultramáficas

• a presença de relíquias metamõrflcas de características pecu

liarei. Estes mesmos autores reconhecem também, extensos fa

lhamentoB que seccionam a região em várias direções (fig. 5).
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Para Santos et ai. (1984) ê evidente a influência dessa trama

de estruturas regionais, sugerindo a existência de um ou mais

episódios de fragmentação de um supercontinente formado no Ar

queano. Nessa evolução, a presença de extensas faixas de ro

chás supracrustais psamlticas e pseflticas pode representar o

testemunho de um estáqio "rift", que seria sucedido por um es

tâgio de mar aberto, cujos sedimentos obliterariam ou não as

seqüências do estágio anterior. Apôs o estágio tensional, de

rifteamento intraplaca, os lineamentos evoluíram para falhamen

tos compressivos, de empurrão e transcorrencia no estáqio de

fechamento dos mares proterozõicos com a colisão das placas bra

silianas em jogo. No inicio do Paleozõico, esses falhamentos

voltaram a assumir um comportamento tensional, com a formação

das molassas brasilianas, regime que elas herdariam definitiva

mente, nas subsequentes reativações Fanerozõicas.

2.2. Algumas Considerações sobre a Evolução dos Conheci

reentos Geológicos Regionais

Emborn não soja escopo deste trabalho o estudo mais

amplo da geologia regional, almins dados obtidos na pequena á

rea pesquisada permitiram tecer considerações sobre ?x>n

tos controvertidos existentes nos trabalhos realizados anterior

mente.

Um dos aspectos mais discutidos diz respeito â es

tratigrafia das rochas expostas na área de Mandacaru e vizinhan

ças.

As rochas supracrustais de baixo grau metamórfico

que afloram entre Mandacaru e São Julião foram incluídas no Gru

po BambuI por Farina (19R0) c, em semii^n,designadas de Grupo

übajara (Schobbenhaus et Al. 1983)» por compararão com rochas expos

tas no noroeste do Ceará. Não há continuidade física entre am

bas as ocorrênciíis, que estão separadas por uma distância de

cerca do 300 km. Assim, emborn jjossnni ser cronocorrclatas,não

há como prová-lo, a não ser pela compararão dos respectivos

constituintes litolócicos. A isso, soma-se o fato de que os

mctnmorfJton dou arredores de Fão Julião apresentam três ou

mâit fases de deformação, enquanto as rochas de Ubajara mostram
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apenas uma. Também o nrau metamõrfico é mais acentuado no les

te do Piauí, tendo as rochas alcançado o fãcics xisto verde c

mesmo anfibolito como consta dos relatos de trabalhos de campo

realizados em convênio entre a UNIFOR e a COHDBPI ( Portela e

Costa, 1981; Rodrigues e Coelho, 1982).

Em virtude disso, propõe-se neste trabalho a desio

nação informal de Seqüência Sâo Julião, para agrupar o conjun

to de rochas supracrustais epimetamõrficas que compõem as uni

dades litoestratigrãficas anteriormente designadas como "Grupo

Bambul" (Farina, 1980), "C2 da Unidade Catolé" (Lopes Filho et

ai., 1982) e "Grupo Ubajara" (Schobfaenhaus et ai, 1983 . Como se

verá mais adiante, essas rochas ocorrem nas proximidades de

São Julião, entre aquela cidade e o povoado de Mandacaru, dal

estendendo-se para este e nordeste. A escolha desse termo sim

plifica as denominações litoestratiqraficas que existem para

aquela associação Utolõgica, e atende aos requisitos do Guia

Estratigráfico Internacional (lledberet, 1975), uma vez que o to

pônimo se localiza junto a uma das áreas mais típicas e repre

sentativas dos metassedimentos em questão.

Para designar a seqüência de rochas sedimentares de

natureza molãssica, ê adotada a denominação Catolé, proposta

por Lopes Filho et ai. (1982), com algumas modificações. Em

primeiro lugar, convém elevá-la ao status de .formarão, por tra

tar-se de uma unidade mapeavel, e além disso, por estar, em

principio, inteiramente contida na área estudada. A serão mais

completa ocorre entre os povoados de Mandacaru e Catolé, de ma

neira que a denominarão ê adequada. Em segundo lugar, dela é

retirada a sub-unidade que Lopes Filho et ai. (1982)designaram

de C-2, em razão de a mesma abranger os metassedimentos, aqui

rcdcnomlnn<ios «te» Seqüência fíno «fui i no. Km tcrcoi.ro lugar, nn

uni«1a<W< h.iH.it iln I'ormn̂ rin C.itnir, nnn IncitiTrinn .in rorhns ÍV«

naturezn vulonnlcn (b.i.q.iítoR, bnsnilos nndoslticos com nívolr.

nm J«T<i.i Io Ulnlü, <• .-nibordl n.idnmorilr <lncl l.n.t, ri minei tos, rioN

tos o rochas piroclósticns) cjuc ocorrem numa fnixa de direção

aproximadamente E-w mais ou menos concordante com a estratifi-

- 2
cação geral, numa ãrea de 2 ,5 km .

Dessa forma, a proposta para a mudança do termo "U



nidade" para Formação Catolé atende as condições do Cuia Estra

tigrãflco Internacional (Hedberg, 1975), situando-se a localidade-

tipo na região homônima.

Para as rochas intrusivas de natureza granltica ê

proposta a designação Granito Mandacaru, em substituição aos

Complexos Magmáticos Olho D'Aguinha e Pocinhos de Lopes Filho

et ai. (1982), que os consideram separados têmpora Intente um do

outro pelos litotipos da Formação Catolé. Esta proposição ba

seia-se no fato de que, ao contrário da inferência de Lopes Ti

lho et ai. (1982), também as rochas plutônicas são intrusivas

na Formação Catolé e não só os diques e apõfises, o que ê com

provado pelo desenvolvimento de aurêolas termo-metamõrficas e

pela presença de enclaves de rochas sedimentares nas rochas ara

níticas. conforme se registra en exposições

ao longo ** córrego que drena a porção norte do corpo grani

tico. Na verdade, o conjunto de rochas que aqueles autores de

signam de Complexo Magmático Pocinhos ocorre na forma de diques

e apõfises ou constitui bordas de oranulacão mais fina em w>l

ta de um núcleo composto de rochas de oranulação mais orossa.

Foram observadas todas as transições texturais, petroaráficas

e geoquimicas entre as rochas plutônicas propriamente ditas

e as das suas bordas e das apõfises para assegurar que se tra

ta de produtos diversificados de uma mesma etapa de magmatismo.

As variações são explicadas pela ascensão de um mao

ma granitico pobre em água que migrou quase até a superfície

sem cruzar o "solidus". Ao posicionar-se ,formou uma margem

resfriada no contato com as molassas representada

pelos litotipos de rtranulação fina nas bordas, devido ao coin

traste térmico com as rochas encaixantcs, em volta de um núcleo

parcialmente cristalizado.

Subsequentes acomodações tectônicas reativaram fn

lhas e fraturas, rompendo-se a carapaça previamente cristaliza^

da o que permitiu a injeção de material maamático ao loncro das

fraturas, principalmente das fraturas marginais e cortando as

rochas sedimentares.

Por essa razão, não nrocede a subdivisão em dois can

pltxos conforme sugerido por Lopes Filho et ai. (19R2). Trata-
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se de uma única massa granitica cristalizada em diferentes con

dições de P e T, e que por isso ê denominado formalmente de

Grani to Mandacaru, em alusão ao termo petrogrâfico dominante e

sua localidade-tipo na região homônima.

Para as brechas sedimentares conglomerãticas an ter î

ores as camadas horizontalizadas basais da Bacia do Parnalba ,

denominadas informalmente de Unidade Põs-Vulcânica por Lopes

Pilho et ai. (1982) ê proposta a sua elevação ã categoria de

formação, e a denominação de Tanboril. Esta proposição tem co

mo suporte o fato desta unidade ser mapcável, e por estar per

feitamente delimitada na região pesquisada, cuja serão comple

ta ocorre entre os povoados de Mandacaru e Tamboril, de modo

que a denominação ê também apropriada.

As unidades que constituem a Pormarão Tanboril exi_

bem um condicionamento geotectônico característico e bem defî

nido, estando em estreita associação aos estágios finais de um

ciclo molâssico pós-orogênico em quedominaram rejuvenescimentos

tectônicos.

Desse modo, a proposição para a substituirão do termo

"Unidade Pós-Vulcânica" por Formarão Tamboril atende aos re

quisitos do f!uia iístrntiqráfico Internacional (Hedberg, 1975),

uma voz que a localização <lo to|»ôninio ocorre junto n uma das

áreas mais típicos e representativas das rochas sedimentares an

questão.
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3. GEOLOGIA DA REGIÃO DE MANDACARU

3.1. Introdução

A área estudada representa uma oequena faixa retan

guiar dentro do Sistema Jaquaribeano. fi ocupada nor aranitos,

gnalsses e epimetamorfitos do Proterozõlco Superior* uma senuên

d a vulcano-sedimentar do Eopaleozõico, no qual se introduziu

um corpo qranltico e rochas sedimentares horizontalizadas da

cobertura paleozõica. Da base para o tono são reconhecidos os

seguintes conjuntos litoestratigrãficos: Embasamento Cristali

no. Seqüência São Julião, Formação Catolé, Granito Mandacaru,

Formação Tamboril e Formação Serra Grande.

A distribuição dessas unidades e as relações estabe

lecidas entre elas, constam da figura 6 e do mapa geológico em

anexo.

3.2. Embasamento Cristalino

O ftnbasamento Cristnlino distribui-se irreqularmnn

to na área estudada, predominando .fjoróm, na porção sudeste, on

do suas rochas sustontam as feições topográficas mais proemi -

nentes da reqião. A leste de Mandacaru,o embasamento consti_

tui cunha tectônica exposta entre faixas metassedimentares.

Nessa área, há uma transição neomorfolóoica quase imperceptit

vel com os metassedimentos da Seqüência São Julião, fato este

que se observa também na reqião norte da área. Gnaisses, ora

nitos, quartzo dioritos, aniltos, microtonalitos, cataclasitos

e milonitos constituem as rochas mais comuns da unidade.

Nas porções sudeste e leste da área, a rocha domí

nente é biotita qnaisse de granulacão média a grossa, fortemen

te orientado, âs vezes bandado, com foliacão subverticalizada

srqundo a direção Nf>O-7Olí, tcnrtomio lincframnnte pura NW. Vró

xinw ÍIH zona» i\v ralhamoMtoH, o bni'ddincni.» 6 cicontunclo, obsrr;

VÍ1HIIO-8O faixa» escura» ml. Joni tl/adas, com ate 30 cm de c«f<r>K

sum ill tornada» con Taixas do coloração clara, em que é comum

a estrutura "flaser" representada por norfiroclastos centime

tricôs de feldspoto potássico.
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si1 t i tos, dacitos, microgranitos quartzo-põrfiro, f i l i t o s , metar-
coseos.

Lavas f diques de basaltos andesiticos e pipes de brechas parcial
mente alterados por processos hidrotermais. -
Granito , granodiorito , grani to rapakivi,dominantemente leucocrã
ticos incluindo diques de microgranito, granitos gráficos, granõfT
ros, quartzo põrfiro, microdiorito, hornblenda quartzo-monzonitD "̂
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rochaspirocllsticas, diabásio e hornblenda gabro subordinados e
parcialmente modificados por alteração hodrotermai e metamorfisao
termal.

co-
uem

Filitos e metarcoseos com intercaiações de calcários marmoriza
dos e quartzitos.

Gnaisses, granitos, quartzo dioritos, aplitos,
microtonalitcs, cataclasitos e milonitos.
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Em direção a sul, o biotita gnaisse transiciona pa

ra um granito de crranulação média a grossa ( ) 3mm), de colora

ção cinza, âs vezes rosada. Mineralooicamente, as rochas são

similares, caracterizando-se o granito pelo arranjo isôtropo

dos seus constituintes. Estruturas tipo "schlieren" são co

muns. Diques apllticos de pequena possança alinhai: -

se na direção N40W. As exposições do granito são em forma de

blocos ou matacões,fato que aliado ao relevo típico de peque

nos morros arredondados,lhe confere morfologia fácil de ser

reconhecida em fotografia aérea, em contraste com a topografia

arrasada dos gnaisses.

Na região norte da ãrea, o Embasamento Cristalino ê

representado por quartzo diorito e microcllnio aranito porfî

rôide expostos em pequena janela condicionada por uma tectôni_

ca de caráter rígido.

O quartzo diorito ê cinza esverdeado, mostrando tex

tura cataclãstica fortemente orientada. Ocupa aparentemente as

partes marginais da janela. Em direção ao centro, passa errada

tivãmente para granito porfirõide de caráter iso

trópico, cuja transição é marcada pela presença de fenocristais

de feldspato K de até 2 cm se destacando na matriz quartzo dio

rítica, que tende a desaparecer em direção ao centro dominado

pelo iranito porfirõide. Pelas suas características ,

essas rochas parecem corresponder â associação autóctone - na

rautóctone proposta por Wernick (1979) que atribui a sua ori

gem a fusão parcial e remobilização mais ou menos intensa do

embasamento prê-brasiliano. A variação concêntrica em termos

de textura e da mineralogia pode ser explicada também, através

do processo de cristalização f racionada, em que a concentração das

frações líquidas tardias ricas em álcalis e silica tenderia a

aumentar em direção ao centro.

Rochas cataclásticas balizam as falhas de direção

NE-8W. São representadas principalmente por brechas de falhas»

cataclasitos, protomilonitos, milonitos e ultramilonitos, re

fletindo, assim, diferente intensidade dos processos destruM

V©8 (eataclase) e construtivos (neoformarão e recristalizacao).

AB melhores exposições estno localizados nas vizinhanças do no
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voado Olho D'Aguinha acompanhando a zona de falha (cerca de

30 m de largura) de direção NE-SW.

A julgar pelo traço retillneo da falha em aerofoto,

e, em campo, pela sua foliarão milonltica acentuada de forte

mergulho (~ 70°), associada a lineacão de estiramento com cai.

mento suave (~ 20°), a zona milonltica tem caráter transcorren

te, conforme jã indicado por Jardim de Sã e Fowler (19R1).

Do ponto de vista petrogrãfico, os biotita gnaisses

são constituídos essencialmente de feldspato K# plagioclásio e

quartzo. Biotita aparece como o mineral mãfico dominante , can

preendendo menos de 10% do volume da rocha.

EM seção delgada, os minerais constituintes apare

cem quebrados, fraturados, com extinção ondulante, ãs vezes re

cristalizados e com encurvamento dos planos de geminaçãc e cli

vagem. A presença de uma matriz milonltica permite classify

cã-los como protomilonitos, considerando o volume e o tamanho

dos porfirociastos presentes que excedem 70% do volume da ro

cha.

Os biotita nranitos exibem em cteral uma textura ora

nular hipautomórfica, localmente cataclãstica. Ortoeiasio,pia

gioclásio, quartzo e microcllnio constituem os minerais essen-

ciais. Biotita e muscovita são subordinados. Como minerais

acessórios figuram zireão, apatita, magnetita, alanita e epido

to.

O plagioclãsio (An - 14), gemi nado polisslntetica -

mente, âs vezes zonado, aparece em forma de pequenos cristais

hlpidlomôrficos inclusos nos feldsnatos K e quartzo, ou como

cristais irregulares de ate 3 mm. Os grãos encontram-se usual̂

mente saussuritizados e serieitizados, com desenvolvimento de

epidoto, serieitn, arai In, clorita, ouartzo e algum carbonato

em seu interior. O ortoclãsio é normalmente micropertltico, e

mostra-MUSualmentc maior que os outros minerais, podendo atin

gir dimensões de até 1 cm. Apresenta aeminacão Carlsbad nobre

mente desenvolvida. Ouando deformados, mostram-se microclini-

zados. ümn segundn oerficão de microcllnio,melhor preservado

que a anterior, ocupa os interstícios dos demais minerais. A



triclinicidade do feldspato K ê elevada, com valores em torno

de 0.9, o que permite dizer, que quase todo o ortoclásio da ro

cha já ae inverteu para microcllnio. A biotita (até 1,5 mm) a

presenta-se normalmente em forma de placas irregulares, com

bordas esfarrapadas. Seu pleocroismo é marrom pardo a amarelo

claro, e mostra comumente halos pleocrõicos em torno do sircão.

Juntamente com o plagioclãsio, é um dos primeiros minerais a

se cristalizar, aparecendo usualmente inclusa em ou corroída

por feldspatos potássicos e quartzo. Em rochas cataclãsticas,

mostra encurvamento dos planos de clivagem ou forma massas ir

regulares ou lenticulares em volta dos porfiroclastos de quar-

tzo e feldspatos. Está substituída por muscovita e epidoto, so

bretudo ao longo dos planos de clivagem e das bordas. A musco

vita aparece também como mineral primário, de forma

esporádica. Encontra-se na forma de lamelas irregulares com

bordas esfarrapadas, inclusas em cristais de feldspato K. A

presenta ainda, planos de clivagem encurvados e extinção ondu -

lantc, refletindo a importância da tectônica rúptil imposto

a estas rochas (foto 1 ). A muscovita oriunda da alteração

mostra-se associada a grãos irregulares de quartzo e epidoto e

nuviando o plagioclásio. O quartzo é anédrico, apresentando -

se na forma de inclusões subarredondadas em megacristais de

feldspato K, em agregados intersticiais que correspondem a sua

principal forma de ocorrência, e, cm intereroscimentos rnirme

qulticos. Os minerais acessórios zireão, apatita, magnetita e

alanita são usualmente hipidiomórficos c ocorrem preferencial-

mente associados e/ou inclusos na biotita.

Das evidências texturais observadas, oode-se incU

ear a seguinte «mlem de cristalização: cristalização inicial

dos acessórios apatitn, zireão, alanita c maqnetitn,seguida por

plaqioclâsio, biotita, muscovita e/ou ortoclásio (ou a ordem

inversa), quartzo o microclínio; brechaoão local acompanhada de

recristalização e microclínkajàjdo ortoclásio, e alteração hî

drotermal resultando na epidotizacão e sericitizacao do plaqio

clásio.

0 quartzo diorito é constituído essencialmente de

plagioclásio e clorita pseudomorfoseando hornblenda e, subordi



Foto 1 - Muscovita pré-tectônica, encurvada

e com extinção ondulante em biot̂ L

ta granito do embasamento cris-

talino. (Nicóis X; aumento lOx).
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nadamente quartzo. Apresenta dominantemente textura catadas

tica; os minerais encontram-se muito fraturados e quebrados ,

com "kinks", extinção ondulante, neoformaçâb e recristalização

parcial. Os porfiroclastos de plagioclãaio esmagados e estira

dos, apresentam-se quase inteiramente alterados a mica branca»

por vezes associada a carbonato, fato que mascara sua gemina

ção. Clorita formando faixas alongadas, encurvadas, associada

a quartzo recriatalizado, mica branca, leucoxênio e epidoto ,

bordejam os porfiroclastos e confere à rocha uma acentuada ori

entação.

A proporção dos porfiroclastos em relação ã matriz

(60:40), permite classificar a rocha como protomilonito, de a

cordo com a nomenclatura proposta por Higgins (1971). Observa-

se locamente passagem gradual para milonito, caracterizado por

porfiroclastos de quartzo recristalizados em subgrãos, bordeja

dos por uma massa de clorita e mica branca associada por vezes

a leucoxênio e alguns grãos de magnetita.

O granito porfirôide apresenta também

textura cataclãstica. Ê constituído essencialmente de feldspa

to K, plagioclásio c quartzo. Clorita, substituindo possivel_

mente hornblenda e/ou biotita ocorre de maneira subordinada.

0 plagioclâsio exibe contornos irregulares, é muito fraturado

e seus planos tio ejeminação são encurvados. Encontra-se quase

inteiramente alterado a mica branca. As fraturas e os inters

1 Icios cnlic os i|r.io:s sim iloml n.ml i-incnl «• preonch I don ]*>r quíir_t_

zo r> cristalizado em subgrãos e clorita em forma de massas a

longadas e irregulares. O feldspato aicalino é microcllnio ,

que aparece em cristais de dimensões de até 1 cm. Mostra-se

também muito fraturado. 0 quartzo aparece ora em grãos xeno

morfos ocupando os interstícios dos demais minerais, ora asso-

ciado a clorita e carbonato preenchendo fraturas. Como acesso

rios figuram zireão e apatita, que aparecem como pequenos grãos

dispersos ou inclusos nos demais minerais da rocha.

As rochas cataclásticas "sensu strictu", ou seja

brechas de falho o cataclasitos sno caracterizadas em geral

por texturas fragmentárias, não orientadas, em que fragmentos

angulares c subnnqulares de dimensões milimétricas a centime -
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tricas são cimentados por matriz fina, triturada e parcialmen

te recristalizada, constituindo cerca de 30% do volume da ro

cha. As rochas miloníticas (incluindo protomilonitos e ultra

miionitos) são normalmente orientadas, às vezes bandadas, com

acentuado grau de recristalização e neoformação dos minerais.

Os minerais recristalizador e neoformados formam faixas de es

pessuras milimétricas em que quartzo e feldspatos alternam -se

com faixas escuras constituídas de diminutas lamelas de bioti

ta, mica branca, epidoto e grãos de õxidos de ferro.

As rochas do embasamento estão alinhadas segundo um

"trend" N60E, localmente modificado por efeito dos extensos fa

lhamentos de direção N70E que recortam a ãrea estudada, e nos

quais a foliaçao tende a se amoldar. Na região norte da área

o Embasamento Cristalino é ainda trancado por um sistema de fa

lhas de menor expressão de direção N40E, responsável pelo so

erguiroento do núcleo quartzo diorltico bem como pela formação

de uma foliaçao cataclãstica alinhada na mesma direção.

O metamorfismo associado ãs rochas granlticas e

gnáissicas envolvo condições do fácies anfibolito de pressão

média a baixa (Turner, 1981) situando-se possivelmente no limjL

to entre o qrntt merit n o o qrau forte Winkler (1977).

Embora ainda se encontre muscovita primária preser

vada om algumas rochas granlticas, a paraqcncse quartzo -felds

pato K - bioti ta - plagioclãsio, comum ã maioria das rochas gra-

nlticas, indica que o limite da transformação da muscovita em

presença de quartzo e plagioclãsio foi ultrapassado em alguns

pontos. Segundo Winkler (1977), a desintegração da muscovita

na presença de quartzo e plagioclãsio revela a participação de

anatexia durante os processos formadores das rochas granlticas,

o que corresponde a condições de P e T da ordem de 3,5 - 10 Kb

e 660°C - 615°C.

Hall (1971) associou a composição normativa de ro

chás granlticas de cinturões oroqenéticos e gradientes geoter-

mais distintos, com os estudos experimentais de Tuttle 6 Bowen

(1958) e Luth et ai. (1964). De acordo com este autor, os gra

nitos variscanos formados em regiões de cinturões metamórfícos

de baixa pressão e gradiente geotermal alto, os granitos cale
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donianos formados em regiões de cinturões metamõrficos de pres

são e gradiente geotermal intermediário e os granitos tipo ai

pinos, formados em regiões de cinturões metamõrficos de alta

pressão e gradiente geotermal baixo se situam próximos aos ml

nimos isobáricos no sistema Q-0r-Ab-H20 para pressões d'água

sucessivamente mais altas. Ao comparar a composição normativa

do biotita granito do Embasamento Cristalino com a média dos

granitos estudados por Hall (1971), observa-se que os pontos

representativos dos granitos do embasamento da região de Manda

caru estão plotados próximo da média dos granitos caledonianos

e/ou variscanos (fig.7 ). Esses pontos indicam que a fusãogra

nítica daquela região se processou provavelmente na crosta in

termediária, em condições de pressão e gradiente geotermal in

termediãrio ou em níveis crustais mais elevados, sob condições

de pressão baixa e gradiente geotermal alto.

Em seu estudo sobre cinturões orogenéticos, Zwart

(1967) demonstrou que as rochas graniticas de cinturões oroge

nêticos de baixa pressão e gradiente geotermal alto teriam se

formados próximas âs condições de P e T da ordem de 1 a 5.5 Kb

e 680°C e 620°C respectivamente. Segundo o mesmo autor, as ro

chás granlticr.s são muito mais abundantes em cinturões orogené

tices de baixa pressão e gradiente geotermal alto (tipo Varis»

Cimo e llercininno), que naqueles de pressão e gradiente geoter

mal intermediários (tipo Calcdoniano), diminuindo ainda mais

nos cinturões de alta pressão e gradiente geotermal baixo (ti

po Alpino). Zwart (1967) considera que a presença de maior vo

lume de rochas granlticas em um dado cinturão orogenêtico é

conseqüência direta do gradiente geotermal, pois sendo este al̂

to, maior será a quantidade de material crustal envolvido em

condições de temperatura de fusão durante o ciclo orogenêtico.

Considerando o grande volume de rochas granlticas da

região de DobramentosNordeste relacionada ao Ciclo Brasiliano

(fig. 8 ), e a presença de cinturões metamórficos Ae bnixa nres

são em sistemas de dobramentos interiores na mesma

renião (Sistema Seridõ) (Melo c Melo, 1974), cujas

unidades litoestratigráficas são equiparadas cronoestratigrafj.

cam«nte com aquelas do Sistema de Dobramento Jaguaribeano que

envolve a Srea aqui estudada, c provável que as rochas graniti
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FI6.7 -DIAGRAMA NORMATIVO A B + Q z + O r DOS 6RANIT0S

VARISCANOS (V) . CALE DONI ANOS (C) . ALPINOS (A)
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cas em discussão tenham resultado da fusão parcial e remobili-

zação mais ou menos intensa do embasamento pré-brasiliano sob

elevada condições térmicas durante o Ciclo Brasiliano. Não obs

tante, as rochas granlticas em questão terem se formado por a

natexia, em que os limites de T e P definidos por Winkler (1977)

jã foram oportunamente citados, a disposição dos pontos repre

sentativos dessas rochas junto ao campo dos granitos varisca

nos e/ou caledonianos permitem inferir que estas rochas se for

maram em condições de P e T da ordem de 3,5 e 5,0 Kb e 620 C a

660°C.

3.3. Seqüência São Julião

Sob a denominação informal de Seqüência São Julião,

estão representados filitos, metarcõseos, quartzitos e calca

rios marmorizados, que afloram em faixa alongada na direção

ENE, entre Mandacaru e São Julião (vide mana neolõgico anexo).

Em um dos cortes da estrada que leva de Mandacaru a São Julião se

observa um pequeno dique de microdiorito cortando metarcõseo cal̂

clfero. A faixa é limitada por falhas N70E, que representam

antiqas transcorrências seccionando o embasamento,reativada co

mo falhas de gravidade.

A sciiuêncin assento cm discordância sobre o Embasn

mento Cristalino, e as suas rochas representam provavelmenteum

pacote sedimentar depositado em ambiente de mar raso, epiconti

nental. O conjunto foi metamorfisado em condições de fácies

xisto verde. A intensidade das deformações sofridas e a peque

na extensão dos afloramentos da unidade na área estudada impe

diram o estabelecimento da coluna estratigráfica. As melhores

exposições encontram-se no leito do córrego São Julião, onde

se observa dobras apertadas isoclinais nas rochas filíticas,cu

jo acamamento ê transposto pela xis tos idade de direção dominar»

te N50-70E 45° SE. Variações mostradas nessa direção são atri_

buldai a pertubações tectônicas locais ou devem-se â intrusão

do Granito Mandacaru, como na porção leste da faixa, onde a

xistosidade está sistematicamente inclinada para noroeste.

Os filitos constituem o tipo litológico dominante,

encontrados preferencialmente no leito dos córregos São



Julião e das Favelas, localizados nas porções norte e leste da

área, respectivamente. São rochas cinza esverdeadas, afanítjl

cas, orientadas com xistosidade pronunciada. Encontram-se mu_i

tas vezes recortados por fraturas preenchidas por quartzo, cio

rlta e carbonato. Apresentam-se microdobrados, destacando- se

dobras angulares e "kink? Na porção centro-norte da á

rea, parecem gradar para quartzitos sericíticos. Microscópica

mente, exibem uma textura diferenciada, distinguindo-se faixas

lepidoblãsticas constituídas predominantemente de sericita,clo

rita, carbonato, com quartzo e alguma biotita neoformada ocor

rendo de maneira subordinada, alternando-se com leitos crrano

blâsticos compostos de grãos lenticulares de quartzo e piagio-

clâsio e microclínio subordinado, com alguma clorita e seriei

ta intersticiais. Os cristais pré-tectônicos de quartzo, pia

gioclásio e microclínio encontram-se parcialmente recristaliza

dos em subgrãos ou com extinção ondulante. O plagioclásio es

tâ alterado para mica branca e carbonato. A xistosidade S^ re

dobrada por dobras angulares e "kinky apresenta charnei^

ras rompidas descontinuamente em que se observa ao longo delas

o desenvolvimento de quartzo cm mosaico acompanhado de clorita.

Opacos, epidoto, titanita, apatita c zireão figuram como aces-

sórios.

Os qunrtzitos estão distribuídos preferencialmente

na porção norte e centro-norte da área, onde sustentam peque-

nas elevações. Aparentemente recobrem, em discordância o Emba

samento Cristalino. Sua coloração ê branca a amarela esbran -

quiçada, a granulação ê fina a mediae são ligeiramente bandado.

Em seção delgada, a textura é granolepidoblãstica, observando-

se faixas granoblábticas constituídas essencialmente de quart

zo alternadas com faixas milimétricas lepidoblásticas, compos-

tas de muscovita e/ou serieita e subordinada biotita neoforma-

da. Os grãos de quartzo, estirados e com extinção ondulante,

dispõem-ie em mosaico, com contatos suturados, indicando pro

de recrlstalização e crescimento dos novos cristais às

dos antiqos grãos detríticos. Nas faixas lepidoblás

ticas as micas aparecem liaeiramente microdobradas. Quartzo

em mosaico granoblástico segregado em veios descontínuos ocor

re paralelamente aos eixos das microdobras. Como acessórios,



figuram zircão e ôxidos de ferro.

Os metarcõseos aparecem sobretudo na porção norte

e noroeste da área. São em geral de coloração cinza clara# al_

go esverdeada, e de granulação fina. A estratificação ê su

blinhada por filmes de minerais opacos. Microscopicamente, a

presentam uma textura fragmentaria, consistindo de grãos prê-

detrftioos irregulares e subangulares de quartzo e feldspatos

(plagioclásio dominante), de dimensões entre 0.5 a 1 mm, cimen

tados por finas lamelas neoformadas de serieita e clorita e

por pequenos grãos de carbonato. Grande parte do material in

tersticial provêm da decomposição do plagioclâsio, muito alte

rado a mica branca e caleita. Vestígios de acamamento são in

dicados por níveis milimétricos ricos em opacos, sendo ainda

encontradas lamelas alongadas e encurvadas de muscovita detri

tica e grãos arredondados de zircão. Com freqüência, verifi

ca-sa que os minerais neoformados se dispõem de maneira orien-

tada formando ângulo com o acamamento. A paragênese metamôr

fica típica do fãcies xisto verde é representada por serieita,

clorita, carbonato, epidoto, albita e quartzo recristalizado.

Os calcários marmorizados ocorrem na forma de peque

nos corpos lenticulares, intercalados nas rochas filíticas. A

linham-se segundo a direção N60E, concordante com a xistosida-

de regional. As lentes apresentam dimensões que variam entre

200 a 400 m de comprimento por 30 a 70 m de largura. São em

geral de coloração cinza clara até branca, de granulação fina,

por vezes laminacüse, ocasionalmente mostrando aspecto de bre

cha lamelar. A lente maior da região (cerca de 3,8 Km de com

primento por 700 m de largura) encontra-se três quilômetros ao

noroeste da área estudada, próximo ã cidade de São Juliãn. Ali

o calcário marmorizado é de coloração cinza clara a cinza escu

í& e moitra comumente leitos milimétricos de material carbono-

sút ééndo comum tabêm a presença de vênulas irregulares de cal

cita branca. Ao microscópio, a textura é çrranoblástica. Cons-

tituem-me essencialmente de caleita (95 e 98%) parcialmente re

cristalizada, associada a subordinado material sericítico. A

julgar pelas características supracitadas, o calcário original

depositou-se provavelmente em ambiente calmo e redutor, com ai.

ternância rítmica de material carbonoso durante a sua deposição.
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A história tectônica da seqüência é marcada por um

desenvolvimento polifásico, em que ocorreram várias fases de de

formação plástica que foram sobrepostas por uma tectônica ruptu

ral.

A primeira fase de deformação (D.) desenvolveu xis

tosidade (S.) com direção N50E e mergulhos geralmente superio

res a 45° para sudeste, com dobras isoclinais e intrafoliais pa

ralelas à cstratificação (S ). Os eixos das dobras podem ser

observados sobretudo nas rochas fillticas e no calcário marmori

sado de São Julião. Associada a esta fase de deformação desen

volveu-se uma lineaçao mineral L. contida no plano de xis tos î

dade, com caimento de 70° para N60E.

Uma segunda fase (D.) é representada por dobras an

gulares e "kinks" afetando S. , com eixos caindo 30 a 40 pa

ra S50E. São observadas principalmente nos mármores de São Ju

lião, nos filitos e nos quartzitos. Nestes últimos, o caimento

tanto é para NW como para SE, refletindo provavelmente modify

cações provocadas pela superposição dos falhamentos. A tercei,

ra fase é caracterizada por "kinks" conjugados ou não, com e_i

xos caindo de 20 a 30° para S20W.

O metamorfismo associado a estas deformações ê rela

tivãmente simples. Em D* ocorreu recristalização dos minerais

da rocha e alguma ncoformação de biotita, em particular nos fi_

litos e quartzitos. Em D2 se desenvolveu um ligeiro encurvamen

to das micas e subordinada recristalização dos minerais acompa-

nhado de neoformação de clorita. A julgar pela para gênese aJL

bita - calcita - sericita - clorita - biotita e subordinadanen

te epidoto, comum à maioria das rochas da Seqüência São Julião

pode-se situar as rochas no inicio da zona da biotita, do fácies

xisto verde. Assim, a recristalização se processou em concU

ções de temperatura de 350° a 55O°C e pressões de 3 a 5 kb.

Ao comparar as fases de deformação aqui verificadas

com aquelas descritas por Jardim de Sá e Fowler (1981) na região

de Bão Julião e circunvizinhas, incluindo parte da área aqui es

tudadii, em rochas atribuídas a essa seqüência (fig. 9 ), obser

va-se que existe uma semelhança nos estilos de deformação e uma

etfrtn diferença tuinnto ao cirnu de deformnçno. Estas diferenças,
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no entanto, são comuns, em se tratando de seqüência de grande

extensão, como a do presente caso, que parece demonstrar mu

danças gradativas não somente no grau de deformação, como no

grau metamõrfico.

3.4. Formação Catolé

Sob a denominação de Formação Catolé foi agrupada

grande parte da seqüência de rochas vulcano-sedimentares de a«i

biente continental, que se expõem nos arredores de Mandacaru,es

tendendo-se deste a leste daquela localidade, em direção a oes_

te e sudoeste, até o povoado de Catolé (vide mapa geológico a

nexo).

As rochas vulcânicas dispõem-se sobretudo na base

do pacote, em que formam uma faixa de direção aproximadamente

leste-oeste, com cerca de 2,5 km de extensão. São encontradas

ainda, freqüentemente,como corpos lentiformes nas unidades se

dimentares superiores. Consiste prlclpalnente de basaltos e basaltos an

deslticos com níveis amigdaloidais, e, subordinadamente, de

dacitos, riodacitos, riolitos e rochas pirociasticas. Ascoci

ados a esses tipos litológicos encontram-se alguns te£

mos subvulcânicos, como diabásio e hornblenda gabro, modifica

dos parcialmente por alteração hidrotermal e metamorfismo ter

mal. A associação subvulcanica constitui provavelmente o está

gio hipabissal das efusivas. Entre as rochas sedimentares, do

minam ruditos argilosos com matriz arcoseana, arenitos arcosea

nos ferruginosos e ritmitos sllticos subordinados.

As melhores exposições dessa formação situam-se en

tre Mandacaru c Catolé, onde se observa também as melho

res relações entre os diversos pacotes de rochas existentes,ra

zão pela qual foi designada como secção tipo. A distribuição

e relacionamento das diversas unidades que integram a Formação

Catolé conntam da fi<jura 6 e do mapa fjeolõgico anexo.

Dois falhnmentos de direção aproximadamente N70E se

param esta unidade litoestratigráfica das unidades anteriores.

Essas falhas controlaram a deposição do pacote vulcano-sedimen

tar, condicionando-a a uma estrutura tipo graben, relacionada

aparentemente ao sistema de falhas de Tatajuba (fig. 5} (San



tos et ai. in Schobbenhaus, 1984), cujo» transcorrências foram

reativadas a falhas normais, como atesta a superposição de es

truturas cataclâsticas (brechas de falhas com fragmentos de nd

lonitos e catadas! tos).

A implantação do graben, que passou a acolher os se

dimentos elásticos resultantes da erosão das áreas soerguidas

vizinhas, foi acompanhada pela efusão de lavas máficas e félsî

cas e a ejeção de materiais piroclásticos. A contemporanei-

dade de sedimentação e vulcanismo é comprovada já nas unidades

basais da formação, em que as rochas elásticas inferiores con

têm fragmentos de vulcânicas.

A Formação Catolé distingue-se da Seqüência São Ju

lião pelo seu conteúdo litológico, representado por um conjun

to do rochas sedimentares elásticas e vulcânicas tipicamente

continentais, em oposição aos filltos, mármores e quartzitos

que representam depósitos plataformais de mar raso epicontinen

tal; as rochas sedimentares basais desta formação englobamfrag

mentos clastos das unidades da Senuência São Julião; a sua tec

tônica ê predominantemente rúptil ao contrário da tectõnica

encontrada naquela seqüência que ê dominantemente plástica,

com três ou mais fases de deformação; o seu metamorfismo é so

bretudo termal, que se superpõe aos processos de litifica-

ção e diagênese, diferente daquele caracterizado na Seqüência

São Julião que é representado por metamorfismo regional do fã

cies xisto verde.

Dentro do graben, a Formação Catolé ocupa uma área

de 23 km , em forma de meia lua dissecada. Seu relevo é pouco

acidentado representado por superfície arrasada em consequên

cia de uma acentuada c prolongada desnudação, da qual resultou

uma topografia de cotas baixas, monótona c sem maior expressão

em fotografias aéreas. Digna3 de registro são apenas suaves

elevações representadas por rochas vulcânicas ácidas e piro-

clás ticas associadas a blocos de quartzo.

As vulcânicas mãficas, juntamente com as rochas hî

pablfflalS/ constituem cerca de 80% dos corpos mapeados ( vide

mapa geológico anexo), e são resultado de manifestações policy

do magmatismo. 0 caráter recorrente do vulcanismo ê ob
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servado a sul do povoado Catolé, onde fragmentos de lavas ami<j

daloidais, juntamente com fragmentos de rochas sedimentares e

do Granito Mandacaru, são incorporados por lavas maciças às ve

zes amigdaloidais (foto 2). Diques de basalto andesltico de

pequena possança (~50cm de largura) (foto 3) e "pipes de bre

chás" cortando o Granito Mandacaru constituem atestado adicio-

nal do caráter recorrente do vulcanismo mãfico.

As rochas sedimentares são reunidas em três fãcies

litolõgicos, originalmente individualizados por Lopes Filho et

ai. (1982) sob a denominação C., C_ e C. (a unidade C_ de Lo

pes Filho et ai., 1982, por se tratar de metassedimentos, foi

agrupada aqui na Seqüência São Julião). Na porção inferior do

mina um fâcies rudltico argiloso, de cor cinza esverdeada a

cinza arroxeada, com ciastos dispersos de vaques arcoseanos, e

subordinadamente, de granitos e rochas vulcânicas. Em geral,

apresenta aspecto maciço e compacto, raramente distinguindo-se

acamamento na matriz. Encontra-se muito fraturado, estando as

fraturas preenchidas por carbonato, quartzo, clorita e, ocasio

nalmente, malaquita. Segue-se um fãcies de arenito arcoseano,

marrom ferruginoso, de espessura centimetrica a métrica, que

às vezes se intercala e/ou prograda para um fãcies superior síl

tico marrom chocolate. No topo, o fãcies siltico marrom se

intercala r.ltmicnmento com si 1 ti tos cinza esverdeados. Os si_l

titos cinza esverdeados são especialmente irregulares, finos,

com faixas variando de alguns milímetros a 15 cm de espessura

(foto 4), contendo ocasionalmente mineralizações de cobre do

tipo malaquita e subordinadamente calcosita, que aparecem ao

lonto de microfraturas e do acamamento. A espessura do pacote

rítmico em que se verifica a alternância entre os níveis de co

loração cinza esverdeada com aqueles de coloração marrom choco

late é da ordem de 2 m, e sua extensão em torno de 300 m, afi.

gurando-se mais como lentes do que camadas.

Diferentemente da porção inferior, predominam cores

castanhas, chocolate e marrom avermelhado, com leitos esverdea

dos tão somente nos ritmitos. Em adição a isso, as feições se

dimentares, especialmente a estratificação plano-paralela, es

truturas convolutas e marcas de onda assimétricas (foto 5) são

malt consplcuas. Além dessas estruturas tipicamente sedimenta



Foto 2 - Fragmentos do Granito Mandacaru

coin veios de quartzo (gr) e de

lavas amigdaloidais (1) incorpo

rados por lavas basalticas mais

jovens.

Foto 3 - Diques de bat^lto «indesítico cor

tando o Grani to Mandacaru o qual

se encontra ri lie ratio.



Foto 4 - Si1titos cinza esverdeados intercala

dos em s i l t i tos marrom chocolate.Na

parte inferior da foto, verifica-se

pequena concentração de malaquita

nssociada aos siltitos cinza esverdeados.

1'ofo r> - M.irc.i do ond.i o.ssi métrici em s i l t i_
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res, i marcante a presença de feições de tectônica rüptil, ca

caracterizadas por falhas e fraturas e algumas dobras com eixo

subvertical em estreita relação aos falhamentos mais próximos

ou mesmo ã intrusão granítica visto que os mergulhos das ca

madas tornam-se gradativamente mais fortes em sua proximidades.

A tendência das camadas, no entanto, é de assumirem direção K4DE

com mergulho de 30° a 40° para NW.

O conjunto de rochas vulcano-sedimentares anterior

aos diques de basalto andesítico e "pipes de brechas" sofreu a in

trusão do Granito Mandacaru. Este fato é tipificado pela presen

ça de numerosas apófises de granõfiros profirIticos e diques de

microgranitos cortando as rochas sedimentares e vulcânicas en

caixantes, além da presença de auréola termo-metamórfica e de

fragmentos de rochas sedimentares englobadas pelas rochas gra-

ni ticas (fotos 6, 7).

3.4.1 Características Petrográficas

As rochas sedimentares da Formação Catolé, em espe-

cial os ruditos da unidade inferior (C.), são caracterizados do

minantemente por fragmentos angulosos de vaques arcoseanos, e,

em menor proporção, de granitos e rochas vulcânicas, inseri

dos numa matriz arenitica fina com cimento calclfero. Os frag-

mentos têm dimensões entre 3 e 20 mm e perfazem cerca de 20 a

30% da rocha. Em lâmina delgada, a matriz apresenta natureza

de vaque arcoseano, com seus componentes detríticos medin-



Foto G - Knclave de arenito arcoscano da Forma-
ção Catolé incorporado por rochas do
(•.i,in it o M.Miid.ic.'iru. Obsc rva - so que o
arenito oncontra-ue Lni'.tante eo/ido
G / O U s i 1 i e i r i c c i d c j .

//J

Foto 7 - Pequeno enclave de arenito arcoEcano
da Fnrrnação Catolé englobado por rocha;
do C r . m i t o M rir. d." ir."ir u .
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do entre 0,1 a 0,3 mm (areia fina). Ê composta essencialmente

de grãos subangulosos a subarredondados de quartzo (50-60%) ,

feldspatos (20-30% de plagioclásio e subordinado feldspato K),

em cujos interstícios dispõem-se finas lameIas de serieita,cio

rita, argila e carbonato, que podem constituir até 20% do volu

me da rocha. Boa parte do material matricial provém da decompo

sição do plagioclásio, que se encontra muito alterado a mica

branca e carbonato. Algumas lameIas de muscovita, alongadas e

encurvadas associam-se a esses fragmentos. Dentre os acessó-

rios, destacam-se magnetita, pirita, epidoto, apatita, zireão

e titanita leucoxenizada. Além dos aspectos texturais fragmen-

tários, ê comum a presença de níveis milimétricos de opacos

sublinhando o acamamento, o que atesta sua natureza sedimentar.

Próximo ao contato com o Granito Mandacaru, os ruditos caracte

rizam-se por um endurecimento gradual e por mudanças da cor

cinza esverdeada para cinza marrom escuro nas zonas mais inter

nas. Estas feições são observadas numa faixa de 30 a 50 m em

volta do corpo granltico propriamente dito, enquanto ao redor

das apõfises sua expressão é insignificante. Em lâmina, são re

presentadas pela recristalização do quartzo nas zonas mais a-

fastadas do corpo granltico, acompanhada da cristalização de e

pidoto, muscovita, clorita e albita nas zonas mais internas,fa

to que permite inferir um metamorfismo de contato de fácies aJ_

bita-epidoto hornfels.

Os litotipos da unidade intermediária (C_,equivalen

te a C^ de Lopes Filho et ai. 1982), apresentam praticamente

a mesma composição e textura que a matriz dos ruditos, diferin

do daquela, na proporção maior dos componentes detriticos de

quartzo e feldspatos em relação aos demais, e na presença de

cimento formado por ôxidos de ferro, oriundo de alteração in-

tra-estratal dos minerais fprnwKfnpoinnns o rlc niaqnetitn, além dr;

carbonato. Nos ritmitos sllticos (C_), as camadas marrom são

constituídas por associação de fragmentos angulosos de quartzo

e feldspatoE, as vezes mal selecionados, de dimensão menor que

0,1 mm, envolvidos por matriz composta de mice branca, cimenta

da rjr material marrom ferruginoso (limonita e hematita subor-

dinada) e secundariamente carbonato. Nos leitos esverdeados a

matriz compõe-se de mica branca (sericita) e clorita, perfazen
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do volume similar ou maior que o dos fragmentos de quartzo e

feldspatos. Grãos irregulares de calcosita, às vezes alterados

para malaquita, se dispõem ao longo de microfraturas subconcor

dantes ao acamamento. O cimento no fácies slltico cinza esver-

deado ê predominantemente carbonâtico.

As rochas vulcânicas aprcscntam-so muito alteradas.

Sua classificação foi realizada a partir de feições petrogrâfi

cas reliquiares e com base em sua composição química (ver capl

tulo de geoqulmica das rochas vulcânicas). Constituem uma as-

sembléia biroodal máfica e fêlsica, com basaltos gradando

Dará basalto andesitico com dacito, riolitos e rochas piroclas

tica» subordinados.

As rochas basalticas, incluindo os basaltos andesí-

ticos, são representados por rochas afaniticas, de cor cinza

esverdeada e cinza escura, isôtropas, exibindo freqüentemente

níveis amigdaloidais. Encontram-se fraturadas, por vezes bre-

chadas, dispondo-se os fragmentos em mosaicos cimentados por

silica e carbonato, fato que ajuda a distingui-las das efusi

vas mais jovens, Em lâmina, exibem textura porfirltica, com fe

nocristais de plagioclásio zenados, geminados segundo Carlsbad

encontrando-se freqüentemente saussuritizados (epidoto e carbo

nato). A matriz é afanitica e de textura pilotaxltica, formada

de micrólitos ripiformes de plagioclásio arranjados ao acaso,

por vezes orientados, sublinhando o caráter fluidal do vulca-

nismo. Entre os micrólitos observa-se clorita, provavelmente

pseudomorfoseando clinopiroxênio, epidoto, carbonato, magneti-

ta e ilmenita leucoxenizada. Nas amlgdalas aparecem quartzo, e

pidoto, carbonato, clorita e alguma pirita.

As lavas basálticas mais jovens, são petrografica-

mente similares às suas correspondentes mais antigas, resulta-

do do acentuado processo de alteração hidrotermal a que esti-

vo j .11» submetidas, ltcssa.ll.n-ac, entrot.into, que quimicamente a.s

lavas maiü antigas parecem apresentar um conteúdo de K, Rb e

Da maior do aqueles encontrados nas lavas maíü jovens, o que

poderia ser explicado pelo aporte desses elementos durante a in

trusáo do matima qranltico nossas rochns.



Os diabásios mostram coloração cinzn csverdeada o

cinza escura, são por vezes amigdaloidais, e sua granulação 6

faneritica fina. Em seção delgada, apresentam textura ofitica ,

| com plagioclásio ripiforme, saussuritizado, envolvido por agre

gados de hornblenda verde fibrosa (uralita). A hornblenda asso-

ciam-se actinolita, epidoto e biotita verde amarelada. Em uma

das amostras coletadas junto ao contato com o Granito Mandacaru,

os minerais ferromagnesianos originais encontram-se inteiramen-

te substituídos por biotita verde amarelada e clorita, que for

mam agregados de pequenas placas idiomôrficas menores que 0,1

mm, resultantes de recristalização em condições de me tamorfismo

(foto 8). Outra amostra apresenta um agregado granoblãstico de

quartzo, epidoto e hornblenda verde fibrosa, e ocasionais cris-

tais poiquiloblásticos de hornblenda incorporando os cristais me

nores, também resultantes do metamorfismo de contato, neste caso

em condições do fácies hornblenda hornfels. Como acessórios fi.

gurair ilmeno-magnetita que aparece em cristais alongados, esque

letais, muitas vezes alterados para leucoxênio finamente granu-

lado, c qrãos cuódricos de apatita. Nas amíqdalas, algumas vc

zes zonadas, ocorrem epidoto fibrorradiado, clorita, quartzo e

ocasionalmente zeõlita, esta em rochas coletadas em partes mais

afastadas do corpo granítico.

Os diques de basalto ou basalto andesítico, com es

pessura raramente superior a 0,5m, apresentam composição e tex

tura similares aos diabásios, sendo usualmente mais preservados

que seus correspondentes faneríticos finos. Ao microscópio,apre-

sentam textura ofitica, com plagioclásio incipientemente saussu

ritizado, envolto por hornblenda fibrosa. Clorita, carbonato,su

bordinamente epidoto, quartzo anédrico e biotita pseudomorfosean

do hornblendn, algumas vezes com inclusões de apatita, aparecem

intorsticialmentc. Como acessórios, encontram-se, além da apat_í

tn já assinalada, ilmcno-maqnoti tn o t.itanltn loucoxenizada. Km

um dos diques localizados em corte da estrada que leva a Fron

loiras, a losto Ao Mandacaru, obHorvn-so ma) aqui tn preenchen-

do microfraturas.

0 hornblenda gabro apresenta granulação grossa

O 5mm). Encontra-se associado aos diabásios e basaltos ande-
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siticos nas proximidades do contato com o Granito Mandacaru,

nas vizinhanças do povoado Pocinhos de Cima, na porção sul da

área. Aflora om forma de blocos soltos distribuídos numa super

flcie grosseiramente elíptica, ocupando uma ãrea de 600 m . Vá

rios desses blocos são cortados por delgados veios microgranl-

ticos dispostos irregularmente (foto 9).

Em lâmina delgada, observa-se textura granular, com

plagioclãsio subedral, saussuritizado, envolvido por hornblen-

da subidioroôrfica verde azulada, por vezes geminada e zonada.

Ao longo das bordas e dos planos de clivagem a hornblenda está

alterada para actinolita. Piroxênio ê ausente ou foi totalmen-

te substituído por hornblenda. Em uma das amostras, o plagio-

clásio é inteiramente substituído por epidoto e clinozoisita

que ocorrem como agregado microgranular. Estes minerais desen-

volvem-se ainda ao longo dos planos de clivagem e fraturas na

hornblenda. Numa das amostras que apresentam veios de microgra

nito, observa-se intensa feldspatização potássica interstici-

al, e cristais de hornblenda com bordas esfarrapadas altera-

da para actinolita e loucoxênio. Notam-se,ainda, bordas de rea

ção caracterizadas por titanita leucoxenizada em volta de ilme

nita, numa textura de não equilíbrio típico de hornfels máfico

(Spry, 1969). Como acessórios,aparecem titanita leucoxenizada

inclusa e/ou preenchendo fraturas na hornblenda, ilmeno-magne-

tita alterada para leucoxênio e apatita.

Os dacitos encontram-se distribuídos preferencial-

mente na porção norte da ãrea, onde ocorrem como pequenos cor-

pos lentiformes intercalados nas unidades sedimentares superio

res da Formação Catolé. São rochas avermelhadas, maciças, afa-

nlticas, por vezes porfirlticas, com alguns fenocristais de

plagioclãsio (ate 3 mm). Encontram-se em geral muito alterados,

oxidados e fraturados, com algumas fraturas preenchidas por

carbonatos o sul fetos.

lim seçao delgada, apresentam textura porfirlticu

coro fenocristais de plagioclãsio, a.inidlna ?/ quartzo e pseu-

domorfos clorlticos substituindo biotita o/ou hornblenda, os

quais estão Inseridos numa matriz microgranular de composição

dominantemente feldspática. Na matriz, os feldspatos aparecem



Foti> 8 - Lliutita verde* amarelada associada a
clorita substituindo os ferromagne
sianos originais em diabásio junto
no contato do (Irani to Mandacaru.

Foto 9 - Veios de microqranito cortando hornblenda
gabro. Observa-se nos interstícios dos
minerais ferromagnesianos uma intensa
feldspatizaçao potássica.



na forma de microlitos dispostos ao acaso, ou por vezes subli-

nhando a orientação de fluxo. Ê impreganada de finas partículas

de õxidos de ferro que confere a coloração avermelhada ã ro

cha. Nos interstícios, é comum a ocorrência de quartzo anêdri-

cOf clorita, muscovita substituindo biotita e carbonato. Os fe

nocristais de plagioclâsio mostram-se muito muito alterados a

pequenas lamelas de mica branca, muitas vezes associada a clo-

rita e carbonato. Clorita associada a carbonato e leucoxênio,ou

intercrescida com muscovita, constitui o principal produto de

alteração dos ferromagnesianos originais, provavelmente anfibó

lio e/ou biotita, a julgar pela forma alongada dos peseudomor-

fos. Como acessórios fiqurnm marrita, cnicopiritn, bornita, pi

rita, a^atila o Lilanita icucoxeuJzada.

Os riolitos aparecem de maneira restrita na porção

sudoeste de Mandacaru, onde em forma de dique cortam e recobrem

os litotipos basálticos. Em geral as ocorrências são de peque

no porte, com cerca de 2m de largura e 10m de extensão no me

lhor dos casos, obedecendo um "trend" alinhado grosseiramente

na direção N50E. São rochas de cor cinza rosada, maciças, isó-

tropas, em que se destacam fenocristais de até 3mm de quartzo

e feldspatos inseridos numa matriz afanítica.

Ao microscópio, observa-se que os fenocristais de

quartzo são bipiramidais, por vezes aredondados, parcialmente

reabsorvidos e/ou corroídos pelo líquido matriz,da qual contém inclu

soes. Os fenocristais de plagioclâsio, apresentam-se geminados

polisuilil . li'amonto, por v*»7.«»« Catlnbad <• |n!itellna, ufíualim:n

ir .iltptadon para mira branra. Os pórfiros de foidspato potássi

c\> aprcsonl am <|omi nação c'ar lubail, «ao niicroport ÍLicos e <jeraJ-

nfc?nto monos alterados quo os de pla«fioclásio. línqlobam algumas

inclusões do plaqioelãsio o, em menor proporção, clorita substi^

tuindo biotita. A matriz é microgranular alotriomôrfica, e, a-

lém dos minerais que aparecem como fenocristais, compõem-se de

clorita» zireão e magnetita.

As rochas piroclásticas ocorrem preferencialmente

na porção sul e sudoeste de Mandacaru, onde aparecem em forma

de pequenos blocos soltos, às vezes brechados, associados a

blocos de quartzo, sustentando as pequenas elevações da Forma-
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ção Catolé. Nas piroclásticas brechadas è comum a presença de

cubos disseminados de pirita limonitizada. Pirita aparece tam-

bém em microfraturas onde se associa a magnetita e/ou hemati-

ta. Petrograficamente, as rochas correspondem a tufos de cris-

tal, tufos soldados e/ou ignimbritos e "ortotufitos". Os tufos

de cristal são em geral mal selecionados, sem qualquer orienta

çâo, contendo fragmentos de cristais de feldspato potássico,

quartzo e subordinadamentc plagioclásio, dispersos numa matriz

afanitica, quo, ao microscópio, mostra-se muito fina, e de com

posição quartzo-fcldspática intererescida com óxidos de ferro.

Alguns fenocristais do quartzo aprosentam rjolfos do corrosão ,

enquanto os de plagioclásio e feldspato potãssico mostram-se

alterados a mica branca e com desenvolvimento local de peque-

nas laroelas de biotita verde amarelada ao longo de fraturas.

Observa-se ainda, alguns fenocristais de ilmeno-magnetita alte

rados irregularmente para leucoxênio. Na matriz, é usual encon

trar-se fantasmas de estrutura pumice original representadospe

Ia cristalização de microagregados de quartzo e feldspato em

estruturas esferulíticas (foto 10), o que é característico de

uma fábrica vltrea desvitrifiçada. Os tufos soldados e/ou ig-

nimbritos são retratados por uma rocha bastante vesicular e/ou

amigdaloidal, constituída de glóbulos subesféricos ou alonga-

dos e achatados, bordejados por material, tufáceo (pumice) cin-

za esvordoado IJIH* confer»4 :\ rocha unia orientação pronunciaria.A

estrutura de fluxo ou orientada 6 mtVHior observada em laminei

dolqndn, em que o material puiníl ico ilesvitrifiçado e alterado

para uma massa fina do mi ca branca, aqrecjados microyranulares

de quartzo, oxido do forro c carbonato, confere ã rocha uma os

trutura bandada (foto 11). Quartzo o õxidos de ferro em forma

de filetes alongados e irregulares são comuns preenchendo vesí_

calas. São encontrados ainda "shards" vítreos incorporados pe

Io material das vesículas (foto 12) permitindo inferir que o a

chatamente- das vesículas parece ter-se processado quando o

"flow" ainda estava plástico.

Os "ortotufitos" são representados por rochas vulca

noclásticas »jue contem mais de 50% de material vulcânico com-

pnuto por f r.tMiiMMitou do rorli.u; vulcânicir; v pirociást:lcnn , n:\-

;\ f r.»'»«ient ou <lc outras |>rcxxxlrTK'i«iK, tais ermo rochas plutô-
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Totó 10 - Matriz do tufo de cristal exibindo
fantasma da estrutura pümice origî
nal, representado pela cristaliza-
ção de microagregados de quartzo e
feldspatos em estrutura esferulîti
c¿i (Niçois//; aumento lOx) .

I l - I-:.". I m l i n ,t 11« - ( ' l u x o * ' I H í fu i i«'» r t » o
i i ' |»i i ' i í c i i t •!)!( > | i « ' l o in.il c r i <i I d c - H v i
l r i t l « - . n l i ) c n l l f - r - u l f ) , bom o r i o n -
l . i . l o ( N i ç o i s / / ; ,M in íen lo l O x ) .
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nicas, sedimentares e metamôrficas. São rochas de granulação

grossa, de aspecto conglomcrãtico,que incluent fragmentos angu-

losos, subançulosos e subarredondados de quartzo bipiramidal, ba

salto andes!tico, riolito, pumice, ortoclãsio microclinizado,

plagioclásio, granito e muscovita quartzito, inseridos numa ma

triz fina composta de diminutos fragmentos de quartzo e felds-

patos, cristais de clorita, carbonato, opacos e algumas fagu-

lhas de muscovita detrítica. Considerando a heterogeneidade de

fragmentos, a presença de alguns grãos de quartzo subarredon-

dados e a natureza elástica da matriz, como atesta a presença

de muscovita detrítica, pode tratar-se tanto de material erodi.

do do aparelho vulcânico e incorporado ao ciclo sedimentar da

Formação Catolé, como de rudito Utico polimitico semelhante

ao da base da Formação Católe.

"Breccia de Pipes" localizam-se nas vizinhanças de

Mandacaru, sobretudo no contato do Granito Mandacaru com a For

mação Catolé. í!ão corjos do forma aproximadamente circular, de

pequenas dimensões. O maior deles apresenta eixo maior em tor-

no de 350 m e o eixo menor 200 m. São constituidos de material

vulcânico, de cor cinza escura, afanitico, ocasionalmente amiçj

daloidal. G aspecto é caracteristicamente brechado, com a ma-

triz vulcânica englobando numerosos fragmentos subangulosos e

subarredondados de quartzo pórfiro, granito, granodiorito,quar

tzo de veio, microgranito e da própria matriz, arranjados cao-

ticamente (foto 13). Estes fragmentos medem desde alguns milí-

metros ate 70 cm. Numerosas fraturas, muitas delas preenchidas

com carbonato, quartzo e epidoto constituem feições adicionais

¡super impôs i a».

Uni l'un i n.i do Iq.ida verifica-se que a matriz aorres[jon

»ie a basalto mulos It ico. Mostra os micrõlitos de plagioclásio

dispondo-st' ao aear.o, com OÜ interstícios preenchidos por clo-

H t n, npiilolo, «virlionalo, nuiffnctJta o quartzo. A alteração hi-

drotermal foi intensa, estando os ferroinagnesianos originais

substituidos por clorita, epidoto o leucoxenio, e o plagioclá-

sio por carbonato e epidoto.

Lopes Filho et ai. 19 82 interpretaram essas brechas

como "pipes" semelhantes aos associados às mineralizações de
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Foto 12 - "Shards" vitreos incorporados polo ma
terial das vesículas em igninbritos (Ni-
cõis //; aumento lOx).

l'olo .1 J - 'Vipe do IM <•«•h.i"coin fraymcntos aubangu-
losos n suoarrcdond.idos do quartzo pór
l i rn , (|rnniio , microqranito o quartzo

veio.
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Cu pôrfiro. Entretanto, a julgar pela descrição dos pipes nine

ralizados do limita Ri La, Novo Mexico, c dar. regiões centro o

norte do Chile (Norton ft Cathlcs 1973), as brechas da região

de Mandacaru exibem muitas feições distintas. Os pipes dc bre-

chas descritos por Norton ft Cathlcs (1973) são confinados ao

interior dos "stocks" graníticos, localizando-se preferencial-

mente nas suas zonas apicais. Normalmente a matriz do pipe mi-

neralizado em sulfetos, que por sua vez, ê acompanhado de tur-

ma lina, sulfatos e carbonato, possui composição compatível à

do "stock" hospedeiro; sua origem ê atribuída a fluidos, prin-

cipalmente vapor d'água exsolvidos do próprio magma ascendente.

Em Mandacaru os pipes localizam-se no contato da in

trusiva com as rochas sedimentares encaixantes e sua matriz é

constituída por basalto andesítico. Aparentemente, essas fei-

ções são melhor comparadas àquelas dos pipes de brechas discu-

tidos por Biondi (1982), que propôs o seguinte modelo para sua

formação: inicialmente, há a ascensão de uma coluna de lava,no

presente caso, de buualto andoultico, cauuando a expansão d.is

isotermas (fiq. 10a). No momento que precede o rompimento do

superfície, há uma coluna d'água supcraquccida nos poros da ro

eha oneaixunli", que IKIO au v.iporizii por eu Lar confinada sob en-

levada pressão litostática (fig. 10b). O rompimento da super-

fície se verifica na medida que a pressão de vapor d'água ê su

ficiente para desagregar a rocha, o que provoca uma descompres

são súbita da zona ocupada pela lava. Em seguida, ocorre a va-

porização brusca da água superaquecida, insuficiente porém para

causar a explosão do sistema, devido â dimensão reduzida da co

luna de lava, c consequentemente da pressão também reduzida de

vapor d'ã«nta, o que a leva a se comportar como uma força de

sucção ou implosao. A encaixante é enlão brechada e os elemen-

tos o.io arremessados om direção no eixo da coluna o para cima

(fí«j. 10c). O fluxo tie lava é interrompido após a perda de

grande parte da vaporização. Forma-ÜC então uma coluna irretju-

lar preenchida por pcilaçou «lar; nn:U,iii cncalXütiLeB (fi<j. lOd) .o

vapor d'água liberado na implosão mistura-se aos gases vulcâni^

cos e sobe através da coluna, fluidizando-a e causando o arre-

dondamento dos elementos da brecha. A Inva volta apercolar, o
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que explica a sua autofragmcntação, aumentando ainda mais o

grau de arredondamento dos elementos da brecha.

De acordo com Diondi (1982), este modelo explica a

preferência dos pipes de se situarem em regiões de sedimentos

preferencialmente pellticos, que, por conterem a água necessá-

ria ã implosão e, sendo pouco permeáveis, impedem a difusivida

de dos gases superaquecidos, gerando assim uma maior concentra

ção para a sua implosão. No caso de Mandacaru, o Granito Manda

cara se comportou provavelmente como o material impermeável, e

daí a preferência dos pipes pelo contato da intrusiva com as

rochas sedimentares. Este modelo explica, ainda, o fato dos pi-

pes se situarem sempre ao lado, e não nos eixos das grandes fa

lhas. lista consideração se deve à velocidade de ascensão da Ia

va ao longo das falhas que é grande, impedindo assim a expan-

são das isotermas que condicionam a implosão.

Dessa forma, acredita-se que os pipes de brechas de

Mandacaru estejam ligados mais ao modelo de "implosão e fluidi

zação" do uma lava basaltica antlcsltica, como discutido por Bi

ondi (1982) ou mesmo a extrusões de basalto andesitico nas pro

ximidades dos seus condutos, como sugerido por Jardim de Sá

(1981), do que às emanações explosivas da fase hidrotermal mi-

neral izante de um "porphyry copper".

3.4.2 Geoqulmica das rochas vulcânicas da Formação Catolé

3.4.2.1 Introdução

L.mbora dispondo de um número reduzido de análise»

químicas, através do estudo do quimismo das rochas vulcânicas

procurou-no identificar a a posülvcis series magmáticas presen-

tes na rcqião do Mandacaru, bem como discutir sua vocação meta

logenéticn. A Tabela 2 apresenta os resultados das análises ex

pressas cm elementos maiores, menores e traços das rochas vul-

cânicas em questão.

0 terno série magmática tem sido adotado por vários

autores para designar assembléias de rochas eruptivas, nas
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quais as composições mineralôgicas e químicas variam de modo

regular* e apresentam "ar de família" ou uma certa consaguini

dade (Alsac, 1971)

Em geral, as series são classificadas em função de

parâmetros mineralôgicos e químicos, utilizando-se sobretudo o

conteúdo dos elementos maiores. Alguns desses elementos são

considerados móveis, o que limita sua utilização, principalmcn

te quando se trata de rochas alteradas hidrotermalmente e/ou

metamorfisadas, como c o caso das rochas vulcânicas da Forma-

ção Catolé. Em virtude disso, foi adotada neste trabalho uma

classificação fundamentada em elementos maiores e menores con-

siderados imóveis ou pouco moveis, tais como: Al^O-, TiO-, F e

total, Zr, Ga, Y e Nb (Lisitsyna, 1968; Pearce et ai. 1975,

1977; Pearce ft Norry 1979; Floyd ft Winchester 1975, 1978).

Como resultado desse estudo, através de diagramação,

foram deduzidos parâmetros específicos para as rochas analisa-

das, o que permitiu determinar a natureza e filiação química

do vulcanismo em questão, e consequentemente inferir com mais

segurança a ambiência geológica de todas as unidades estudadas.

Os trabalhos do Floyd & Winchester (1978) e Cox üt

ai. (1979) foram utilizados paro classificar as rochas em cam-

pos do roforômM.i (fi<js. 11, 12, .13); os parâmetros tlr» Kuno

(196U), Irvino & liarayar (1971), Miyashiro (1975) Winchester a

Floyd (1977) serviram para discriminar as séries magmáticas

presentes (figs. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) e os de Pearce &

Can (1973), Pearce et ai. (1975, 1977) para relacioná-las aos

ambientes tectônicos (figs. 21 e 22).

3.4.2.2 Características Petroquímicas das rochas vulcânicas

da Formação Catolé

No diagrama de class!ficação de rochas vulcânicas

Ga vs Zr/TiO2 do Floyd «. Winchester (1978) reproduzido na Figu

r.i 11, as amoüi r.iK das rochas vulcânicas da Formação Catolé es

trio plotadas prcferc?ncin1monto nos campos correspondentes aos

basal (os, d.icil oí;-riod.ici( on o rJoliJoí;. As amostras apresen-

tam também um «frau de diferenciação subalcalino, refletido po-
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la constância ou liqoirn diminuição doo valores do Ca com a dl

ferenciação, ao contrário das rochas alcallnas que tendem a

mostrar uma maior concentração de Ga com a diferenciação. Exi-

bem também uma distribuição quase bimodal, representada pela

maior concentração das amostras nos polos máfico e félsicc

do diagrama.

Um padrão quase similar foi encontrado no diagrama

SiO2 vs Zr/TiO2 de Floyd * Winchester (1973) apresentado na fi

gura 12. Neste diagrama verifica-se a concentração das amos-

tras no campo dos basaltos em transição com os andesitos, bem

como as rochas do campo ácido intermediário (dacitos - riodaci

tos e riolitos) deslocarem-se para o campo das rochas alcali-

nas supersaturadas representadas pelos traquito , oomendito e pantelerito

Esse fato indica provavelmente uma maior mobilização de SiO2

em relação ao Ga durante os processos de alteração e metamor-

fismo termal a que estiveram submetido. Desse modo, o caráter

suo-alcalino das rochas fica um tanto mascarado neste diagra-

ma. Do acordo com Pearce & Can (1973), as rochas subalcalinas

ou, mais precisamente, as rocha- basálticas toleiticas apresen

tam a razão Y/Nb superior a 1, ao contrário de suas contrapar-

tes alcalinas que mostram uma razão inferior, diminuindo ainda

mais, com o aumento do caráter alcalino. Como se pode obser-

var na tabela 2, a razão das rochas vulcânicas da Formação Ca-

tolé exibe um valor superior a 1 o que indica seu caráter sub-

alcalino.

Em função da presença de quartzo e hiperstênio na

norma (vido tnbela 2M,essas rochas podem ser ainda interpreta-

das como loleíloB supcrsaLurado:;, do acordo com a classifica-

ção cm component eu normativos propoul ,i por Wilkinson (l')dH) , o

•]uo confirma SUMI carálor subalca1i.no.

No diaqrama do classi ticac.io das rochas vulcânicas

álcalis totais vs SiO., de Cox et aJ . (J97'J) apresentado na fi-

qura 13, as rochas em discussão, â exceção de uma amostra plo-

tada no campo dos traquiandesitos, situam-se nos campos dos ba

saltos, basaltos andeslticos, dacitos e riolitos. Essa distri-

buição aproximadamente similar àquela encontrada nos diagramas

de elementos menores e traços (figs. 11 e 12), parece indicar
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I que houve pequena mobilização do conteúdo de ãlcalis durante

os processos de alteração e metamorfismo termal ou mesmo um l£

I geiro enriquecimento de ãlcalis, em particular K, com a intru-

são granltica.

A distribuição bimodal das rochas vulcânicas ê ob-

servada também no diagrama de variação inter-elemental de Har-

ker (in Cox et ai. 1979), figura 14, que mostra o comportamen-

to dos diversos õxidos em relação a SiO». FeO* (como Fe total),

CaO, MgO, P2°5
 e T i 02 diminuem em direção às rochas mais áci-

das, representadas pelos dacitos e riolitos. Al-O- mostra um

ligeiro enriquecimento com a diferenciação sobretudo nos ter-

mos intermediários, enquanto K 0 e Na20 apresentam enrique-

cimento. A variação desses õxidos reflete a cristalização nas

rochas básicas de plagioclásio cãlcico, agora saussuritizado,

clinopiroxênio, pseudomorfOBeado por clorita, hornblenda e il-

meno-magnetita, enquanto nas rochas mais ácidas domina plagio-

f clãsio mais sôdico, normalmente alterado a mica branca, clori-

ta pseudomorfoseando biotita e/ou hornb lenda e feldspato K. Al.

gumas inflexões dos teores de CaO, TiO~ e FeO* são observadas

nos basaltos, basaltos andeslticos e dacitos, refletindo a pre

sença de fenocristais de ilmeno-magnetita e anfibôlio nos ter-

mos mais básicos, e plagioclásio nos tipos intermediários.

No diagrama de discriminação de séries magmáticas

He Irvine & Baraqar (1971), utilizado para separar as rochas

.iloalinau dai» rochas suhalcal ÍIKIS (fiq. 10), as amostras reprt;

sentai ivas das rochas vulcânicas tlc» Mandacaru estão plotadau

no campo da:? torh.i:; UUIKI Icalítiaíi.

No ilia<irama clássico AFM do Waqer & Ueer (in

Miyashiro, l*J7rj) , figura 16, empregado para discriminar as se-

ries tolelticas e calco-alcalina do campo subalcalino, visto

que reflete bem o enriquecimento de ferro nos termos in ter medi.

. ários da série toleítica, observa-se a concentração das rochas

vulcânicas básicas da Formação Catolé no campo da série toleí̂

tica, inclusive com o aumento de FeO* nos termos intermediá-

rios desta série representado pelos basaltos andesiticos. Esse

fato indica uma baixa fugacidade do oxigênio e, portanto, de á

gua no magma original, o que inibiria a cristalização do magno
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AS ROCHAS VULCÂNICAS E SUBVULCANICAS DA FORMA-
ÇÃO CATOLÉ (Reproduzido de Irvine 6 Borogar.1971).
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titã nos primeiros diferenciados (Kennedy, 1955 e Osborn, 1962

in Miyashiro, 1975). O contrário se verifica para as rochas

calco-alcalinas, em que, numa alta fugacidade de O.» a roagneti

ta poderia se cristalizar nos estágios iniciais, em conseqüên-

cia, o conteúdo de ferro decresce uniformemente com a diferen-

ciação.

O diagrama FeO* vs Índice de solidificação de Kuno

(1968), figura 17, que é usado para avaliar o grau de diferenci

ação no interior de uma linhagem magmatica, permite, da mesma

forma que o diagrama anterior, verificar a localização das a-

mostras da Formação Catolé no campo das rochas tolelticas,coin

um enriquecimento de FeO* nos termos intermediários representa

dos pelos basaltos andeslticos. O diagrama mostra ainda uma di

minuição gradativa de FeO* nas rochas mais diferenciadas, es-

tas últimas apresentando uma ligeira superposição com o campo

das rochas calco-alcalinas.

Irviro & Baragar (1971) consideram que o melhor cri

tério para diferenciar os membros básicos de uma série calco-

nlcalina daqueles tie uma serio tolcltica 6 o conteúdo deAl^O^.

Segundo estes autores, os basnltos e ondesitos calco-alcalinos

são geralmente ricos cm Al-O contendo cerco do 16 a 20%, ao

contrário do seiir» contrapartes tolcíticos, que apresentam valo

res entre 12 a \bt. Ksta diferença é melhor ilustrada no diu-

qramn Al-O vs composição normativa do plagioclásio reproduzi-

do na figura 18. us basaltos e basaltos andesiticos da Forma-

ção Catolé apresentam uma nítida concentração no campo das ro-

chas toleltícas, enquanto as rochas mais ácidas, com valores

An x 100/an -• Ab inferiores a 35, voltam a mostrar uma liyci-

ra S"perposição com o campo das rochas calco-alcalinas. Segun-

do os mesmos autores, nenhum diagrama separa com precisão os

riolitoa dentro dessas séries, sendo estes colocados usualinen

te dentro da série calco-nlcnlina.

Miy.ishiro (in Miyashiro, i()'/5) propôs um outro meto

iio de distinção gráfica entre as rochas da série calco-alcali-

na c da série tolcltica, como mostra a figura 10. Segundo este

autor, na série tolcítica o conteúdo de SiO_ permanece quase

constante ou diminui ligeiramente durante os estágios inici-
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ais do cristalização fracionada, como na intrusão do Skaergaard,

ou aumenta ligeiramente coin o avanço da cristalização fraciona-

da, isto ô, com o aumento da razão FoO*/MgO, como oxemplifica

do pela curva das rochas vulcânicas da Ilha Tafua. Enquanto is

so, o magma da série calco-alcalina apresenta um aumento rápi-

do do conteúdo de SiO- com a cristalização fracionada, como in

dicado pela curva Amagi na mesma figura. Niyashiro (1975) pro-

pôs também o diagrama FeO vs FeO*/MgO (fig. 20) para separar

as rochas da série TH daquelas da série CA. Como se pode obser

var em ambos os diagramas, as amostras das rochas vulcânicas e

subvulcânicas da Foramação Catolé estão plotadas essencialmen-

te no campo das séries tolcíticas, o que permite considerá-las

como rochas do filiação tolcítioa.

Do ponto do vista toetônico, as rochas tolelticas

são encontradas comumente associadas a ambientes de cadeias me

so-oceânicas, ilhas oceânicas e continentais (Pearce ft Can,

1973; Miyashiro, 1975).

Poarcc et ai. (1975) prepararam um diagrama trianyu

lar "ara separar os basaltos subalcalinos continentais daque-

les de ambientes oceânicos com base no conteúdo dos elementos

K20, P~O_ e TiO2# De acordo com estes autores, um dos crité-

rios para o uso e a interpretação desse diagrama é que as amos

trás quando analisadas no diagrama AFM devem apresentar teor

de álcalis (Na2O + K_O) < 20% em relação â soma dos õxidos FeO*

e MgO. Ao plotar as amostras das rochas vulcânicas básicas da

Foramação Catolé portadoras ...essas características no diagrama

K.,0 - P-Or - Tio (fi<j. 21), observa-se que 5 exceção de uma u

nica amostra correspondente a diabásio que cai no limite dos

campos dos basaltoy oceânicos com oi; bnsaltos continentais, as

demais nmost m s oslrio pintadas iW?nlro do campo dos basal toa

continentais ou não oceânicos. Verifica-se também neste diagru

nin, a distribuição das rochas "cspil ít iens" da Formação Para-

puí de Cosia et ai. (1973), que, por estarem condiciona-

dos ao mesmo ambiente tectônico, e apresentarem característi

cae petrográficas semelhantes ãs vulcânicas da Formação Cato-
lé, foram colocadas ã titulo de comparação. Observa-se que to-
das as amostras correspondentes aos "espilitos" da Formação Ia
rapul estão plotadas no campo dos basaltos continentais.
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Pcnrce ot al. (1975) observaram que há um aumento

da concentração de ãlcalis o uma perda de K_O em relação a

TiO» durante o processo de ospilitizaeão dos basoltos do fundo

oceânico. Dessa forma, as amostras espilitizadas plotadas no

diagrama K_0 - TiO_ - p->°c apresentam uma nítida preferência

pelo campo dos basaltos oceânicos, o que não se verifica no ca

so dos "espilitos" da Formação Parapui. Neste sentido, acres-

cente-se que Bischoff & Dickson (1975) ao realizarem um estudo

experimental envolvendo interação de basalto com água do mar,

em condições de T e P na ordem de 200° C e 500 kb respectiva-

mente, próximo âs condições de formação da assembléia albita -

epidoto - actinolitn (pnragênese comum dos espilitos), consta-

taram que havia um enriquecimento de Na e Mg em detrimento de

Ca, SiO.f Fe, Mn, Ni, Cu e K nos basaltos em reação. Assim, as

rochas espillticas, que são caracterizadas por um baixo teor

de KjO, tenderiam a cair dentro do campo dos basaltos oceâni-

cos do tlinrjrnmn K?O - V or - TiO conforme indicado por Pearce

et ai. (1975).

Considerando que, em gorai,os espilitos clássicos da

literatura estão associados a vulcanismo basáltico submarino

e/ou vulcanismo basáltico em ambientes geossinclinais (Carmi-

chael et ai. 1974), e tendo em vista que o processo de espili-

tização das rochas vulcânicas da Formação Parapui é local (Ro-

cha e Leonardos*, 1975), parece que as alterações metamórfi

cas e/ou hidrotermais encontradas nas rochas vulcânicas daque-

la formação estão mais associadas a um gradiente térmico eleva

do, do que a metassomatismo sódico como sugerido poi Costa et

ai. (1973 ). Neste caso, as fontes de calor seriam os gra

nitos intrusivos Mcruocn c Mucnnibo como proposto por Jardim de

í!á ot ai . (J')!')) .

Comportamento característico de ambiento tectônico

continental dessas rochas foi obtido também no diagrama ^1,0 -

FeO* - MyO de Pearce et ai. (1977) Reproduzido na figura 22.

Neste diagrama verifica-se que, ã exceção de uma amostra de um

dlrue basáltico localizada no campo dos basaltos de ilhas oceâ

nicas, as demais amostras da Formação Catolé com teores de

SiO2 entro 51 - 56% se dispõem dentro do campo das rochas con-

tinentais. As amostras das rochas espillticas da Formação Pa-
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rapui foram também colocadas neste diagrama» e como se pode no

tar, elas se distribuem preferencialmente no campo das rochas

continentais, e no campo das ilhas oceânicas de centro de ex-

pansão (ilhas inter-placas). Segundo Pearce et ai. (1977), o

campo correspondente a essas ilhas oceânicas, ainda não está

perfeitamente delimitado, tal ô a escassez de dados. No entan-

to, esta característica das rochas da Foramação Parapul refle-

te provavelmente o maior fracionamento dessas rochas represen-

tado pela alta razão FoO*/MgO, que 6 comum âs rochas mais dife

rendadas ou mesmo a maior mobilização de MgO em relação a FeO*

e Al-O- durante os processos de alteração a que estiveram sub-

metidas.

Um outro fator indicativo do ambiente continental

das rochas vulcânicas da Formação Catolé ê a alta concentração

de K e elementos associados como Rb, Ba e Sr, além de Ti e Zr.

Isso é melhor observado na tabela 3, em que constam os valo-

res das rochas vulcânicas basãlticas e basaltos andesiticos da

Formação Catolé, comparados com os valores encontrados em ba-

saltos oceânicos o basaltos continentais da literatura.

Como se pode observar na tabela 3, as rochas vulcâ-

nicas da Formação Catolé apresentam valores do K, Rb, Da c Sr

bom mais altos que os valores encontrados nos basaltos de fun-

do oceânico. Ao contrário, comparados com os basaltos toleíti-

cos continentais, os valores siio muito semelhantes, embora a-

prosentando uma maior concentração de ba e Rb, e uma menor pro

porção de Sr, o que pode ser explicado pelo maior grau de dife

renciação das rochas vulcânicas da Formação Catolé.

O'Hara (in Jamieson & Clarke, 1970) considera que

um fator de enriquecimento em Ba entre 70 e 80 em relação ao

conteúdo d« Ba encontrado no manto -1,2 e 3,9 ppm, valores es-

tes estimados de condritos, que apresentam teor de 4 ppm (Ja-

MleBon I Clarke, 197Q) - está além de um esquema de magma ba-

provindo de fusão parcial do mnnto periciotito sem ulte

d T « N U * f t H \ t M M U 1 ' o n l . » t u 1 n ; i o « ; i o m i I I U I J I I H » < J « J n t n | i r o c c ! i ! ; o ' ! < •

r r i ; ; l , i l i / . i i , ' . n ' i i . i i - i i M I , n l , i C Ü : :; í ü ) f i n . ) f e c h n d o .

P.iru JamJviHm & Cl.irkc ( 1 T/0) o Tutor de enriqueci-

mento de Ba dos toloitos de Rodósia, que 6 em torno de 56 ve-
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TABELA

"m

i

t

•

SÍO2

K20

P2°5
T i 0 2
Ba

Rb

Sr

Zr

Y

Nb

K/Rb

Zr/Y

Ti/Y

Y/Nb

RESULTADO DE OLGUNAS AM?L

B^SIC1?> DA FORtfAÇJtqcATOLE4

CONTINENTAIS DP

1

49.94*

0 .16*

0.16#

1.51#

14ppm

1.2ppm

130ppm

95 "

-
m

1400

-

-

2

52 .3 *

l -43#

1.04*?:

2.<U#

1 • 22üppoi

60ppm

389ppm

330 "

75 "

37 "

198

4.4

192

2.P

I3E5 QUÍMICAS OAS ROCHAS VULCÂNICAS

E DE ALHUNS BASALTOS

LITERATURA

3

-

-

2 .53*

—

-

46Uppm

215 "

29 "

20 M

-

7.4

522

1.45

4 9 . B *

1.61JÈ

0.42f
2.701!

791ppm

33ppm

863ppm

300 "

-

408

-

5

-

-

1.45É

-

-

131ppm

92 "

30 "

5

3.1

270

f>

0CE/ÎNIC05 E •

6

52.35#

1.535Í

0.46#

2.85^

776ppm

42ppm

636ppm

450 "

-

302

-

-
_

1- ni'"r1in de 10 amnst.ms fo t .o io i tns to furvlo ocoânicoC Enrjfîl nt .il : j_n

Jamieson A Clarko, 197(i)

«'- I*lei1in do !'f» nmmt run fi' t)í'n;iltnn ri ti.r-.a I Ion ¡iivlns f t i ens 'iu rorm;ir,ão
l'.ítnl ü.

3- ^ e l i n ilo 35 íimostr^ü de tumultos to lmt icnr- , cont inonta io (i'Jearce A
Can, 1P73>

4- P'edia de 44 amostras de basaltos TH ricor. em oi i v ina da provínc ia

de Nuanetsi, Todésia (Jamieson i. Clarke, 1970)

5- Inedia rje 72 amo-.tr.3S de basaltos TH de fundo oenânico (l'e¿irce ftCan,
1973).

6- r^edia Je 20 amostras de basaltos TH pot t*s em ^g 'la Prov inc ia Karroo,
r?ode3ia (Cox et «¡1: in JnmJRnnn Í Clarke, 1970)
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zes maior que o dos toleitos de fundo oceânico e 200 a 650 ve

zes maior que o do manto, estaria ligado à reação com as encai

xantes e/ou heterogeneidade do manto.

Considerando que não há praticamente Ba no manto, e

que 33 a 80% do Ba da terra está na crosta (Jamieson * Clarke,

1970), o fator de enriquecimento de Ba das rochas vulcânicas

da Formação Catolé, da ordem de 87 em relação aos basaltos de

fundo oceânico e 313 a 1016 em confrontação com os valores es-

timados do manto, está provavelmente ligado a reações com co-

chas encaixantes ou contaminação crustal, e/ou heterogeneidade

do manto ou ainda a intrusão granitica.

Pearce & Norry 11979) consideram que as razões de

Zr/Y maiores que aquelas obtidas para condritos na figura 23,

são indicativas de heterogeneidade do manto, podendo estar re-

laciondas a fusões com participação de outras fontes ou mesmo

de um processo de longa duração de um ciclo magmatico. Neste ca

so, o líquido, ao ser extraído da fonte imediata,não escaparia

do manto, o que conduziria a um enriquecimento local do manto em

elementos incompatíveis.

A julgar pelo caráter recorrente do vulcanismo, pe-

lo enriquecimento de K e elementos associados, e pelos valores

altos da razão Zr/Y como mostra a figura 23, ê provável que a

heterogeneidade do manto tenha sido o principal processo de en

riquecimento de Zr, Ti, K e elementos associados, seguido de

contaminação crustal e influência da intrusão granitica.

Estes elementos traços e menores, juntamente com

Cu, Pb, Zn e Sc, foram plotados em relação ao conteúdo de SiO2

para serem interpretados cm função da natureza e proporção das

fases de cristalização (fig. 24). O trend de fracionamento é

marcado por um aumento dos elementos litõfilos Rb c üa, dimi-

nuição dos elementos üitôfilos de transição Y, Sc, Nb e Zr,bem

como de Sr e dos elementos calcõfilos Ga, Zn, l'b e Cu com a

diferenciação. A variação desses elementos é consistente com a

cristalização nos basaltos e basaltos andesIticos de anfibõlio,

plagioclásiojclinopiroxenio pseudomorfoseado por clorita, apa-

tita eilmeno-magnetita que tenderia a empobrecer o magma resi-

dual em Y, Sc, Ga, Nb, Zr e Sr. e a enriquecer o liquido resi-



BASALTO
BASADO

ANDCSÍTICO

Sf

Bo

Se

Go

Nb

S
a
a

2r

300'

200

rao

Pb

1000'

soo-

1Í0-

co-

to-

SO

40

to-

•O'

40

M

10»

to

«O

JO-

MO

SOO

400

500-

JOO-

100

¿oo-

íso

100

so

40

!0-

10

•o

40

• a
o

o A

a

a

o

a A

D

A
A

D a
a

a

n

A

A

OACITOS RIODACITOS RIOUTOS 78
"l

O

é

è

Q

O -
O

O-
• o
• '

o

o

. o

60
SiO2<%)

FIQ.24- DIAGRAMA DE ELEMENTOS MENORES Vs SiO2 PARA
AS ROCHAS VULCÂNICAS E SUBVULCÁNICAS DA FOR-
MAÇÃO CATOLÉ

U GE NOA

• • TUFO

O- momos
J f CACITOS

A ' BASALTOS ANDFSITICOS

ü - TilAHÁSIO

% HORNBUNDA GABRO

a-OIOUE DE OIABASIO



79

dual era Rb e Ba, que estariam retidos na estrutura cristalina

do feidspato K e biotita cristalizados nas rochas ácidas a in-

termediárias.

Em relação aos elementos calcõfilos Cu, Pb e Zn, em

particular o Cu, Prinz (1968) considera que este elemento está

distribuído em todas as fases minerais das rochas basãlticas,

assim como na forma de sulfetos. 0 problema é saber se o Cu

faz parte das estruturas cristalinas de outras fases, ou se

compõe uma fase â parte. As evidências constatadas nas rochas

vulcânicas da Formação Catolé mostram, embora numa proporção

muito pequena, uma fase sulfetada associada aos demais mine-

rais. Segundo Prinz (1968), as rochas tolelticas apresentam um

teor médio de 127 ppm. Considerando que as rochas basãlticas

andeslticas da Formação Catolé exibem um valor entre 3 e 78

ppm, com um teor médio de 35 ppm verifica-se que ele é bem in-

ferior àquele encontrado nas rochas basãlticas da literatura.

Resultado semelhante as das rochas vulcânicas de

Mandacaru foi encontrado por Jolly (1974) nas rochas vulcâni-

cas basãlticas de filiação toleítica, metamorfisadas em fãcies

xisto verde, da Província de Keweennwan, norte de Michigan,LUA.

Jolly (1974) observou três distintas concentrações de Cu naque

Ias vulcânicas, variando de acordo com a profundidade e o volu

me de minerais secundários predominantes dentro do fácies xis

to verde. Na zona mais profunda, em que domina o epidoto, o va

lor médio de Cu é da ordem de 20 ppm; na zona da pumpeleíta, o

valor médio de Cu está na ordem de 85 ppm, e na zona mais su-

perficial, zona da clorita, o valor de Cu excede os anteriores.

De acordo a Jolly (1974), a maior concentração de Cu na zona

superficial, representada pela zona da clorita, é resultado de

uma desidratação dos basaltos sob metamorfismo, envolvendo epî

dotização em profundidade, seguida da ascensão de fluidos meta

inórficos cm direção à superfície. Na rcqião dos "flows" super-

ficiais, onde se desenvolvem as alterações de mais baixa tempe

ratura, representativas das zonas da pumpeleita e clorita, a

concentração residual dos lons de Cu após a saturação dos ca-

nais mineralizantes, torna-se maior.

Tendo em vista a inexistência da zona de hidratação
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nas rochas vulcânicas da Formação Catolé, e a sua paragênese

dominante epidoto - plagioclásio (albita ?) - clorita - carbo

nato, similar aquela correspondente à zona do epidoto, de de

sidratação indicada por Ttlly (1974), é provável que quase to

do o Cu das rochas vuJ ..'nicas da Formação Catolé tenha sido

lixiviado durante ar> «.'.erações hidrotermais e metamorfismo ter

mal. Dessa forma, J C U poderia ter se precipitado como Ion me

tãlico durante \ sedimentação, fato que pode ter enriquecidoo

potencial dv* rochas sedimentares da Formação Catolé.

* distribuição do Zn nessas rochas é provavelmente

similar /^uela do Cu, enquanto o Pb, de acordo com Plimer (1978V

constitui um elemento inexpressivo em rochas vulcânicas de

natureza toleítica.

3.4.2.3 Ambientes de Sedimentação

O quadro ambiental da Formação Catolé reflete a f_i

siografia imposta pelos falhamentos numa estrutura tipo gra

ben, em que um modesto soerguimento expôs na área rochas da

Seqüência São Julião e Embasamento Cristalino, permitindo a

erosão e o empilhamento dos fragmentos em leques aluviais,que

evoluíram para outros ambientes, de acordo com suas caracte

rlsticas hidrodinâmicas.

A parte inferior da Formação Catolé, com ruditos po

limlticos finos {paraconglomerados), contendo clastos finos e

dispersos numa matriz argilosa e não estratificada, retrata o

relevo moderado e a composição das rochas fonte, em particular

da Seqüência São Julião. A erosão rápida e declives modestos

proporcionaram a deposição dos sedimentos em leques aluviaissi

milares aos depósitos do tipo debris flow ou mud flow (conside

rando a pequena proporção dos clastos presentes) de clima send

árido de Bull (In Collinson, 1978). Segundo Buli (op,cit,),os

debris flow ou mud flow movem-se como massas densas, em rele-

vos fortes que, devido ã alta quantidade e viscosidade do ma

terial matricial, produzem depósitos pobremente classificados,

com grandes clastos imersos na matriz fina. No caso dos depósi^

toa de Mandacaru, a ausência dos grandes clastos na unidade
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basal da Formação Catolé pode ser explicada pela exposição dessa

unidade encontrar-se nas partes mais distais ou medianas dos de

bris flow, ou mesmo, devido a variações periódicas na intensida

de das enxurradas responsáveis pelo espraiamento dos fanglomera-

dos.

Provalmente com o declínio do gradiente tectono-magmá

tico, o comportamento irregular e não cíclico dos leques aluviais

evoluiu na parte distai a um subambiente de canal de baixa visco

sidade representado pela deposição do fácies intermediário ( are

nito arcoseano marrom com baixa proporção de matriz).Esse, por

seu turno, passa para um depósito de planície aluvial, onde ê

depositado o fácies superior da Formação Catolé caracterizado pe

los ritmitos silticos.

As maiores espessuras, a presença de rochas vulcânl_

cas e os indícios de feições menos oxidantes na unidade inferior

da Formação Catolé indicam ser esta zona representativa de maior

subsidência da estrutura, com desenvolvimento local de uma calha

profunda e de ambiente redutor.

As diferentes cores encontradas nos ritmitos da unida

de superior da Formação Catolé podem caracterizar variações no

nível freático na área de deposição. A cor vermelha dos siltitos

está relacionada provavelmente a condições oxidantes refletidas

por um baixo nível freático, enquanto a cor cinza, característi-

ca das condições redutoras, pode representar um nível freático

alto, próximo ou mesmo acima da superfície de deposição ( Walker

in Collinson, 1978).

3.5 Grani to Mandacaru

3.5.1 Introdução

Até a recente descoberta das mineralizações de cobre

em Mandacaru, pelos geólogos da COMDEPI, pouco ou quase nada se

conhecia sobre as rochas magmaticas expostas na região. Farina

(1980) foi o primeiro autor a fazer considerações sobre as ro

chás inlrusivas, aqui agrupadas sob a denominação de Granito Man

dacaru, e ao discutir as várias apôfises porfiríticas intrudldas



em rochas molassóides (Formação Catolé), gumas contendo mineral4
zações de malaquita e calcocita disseminadas e ao longo de fraturas, suge
riu tratar-se de "porphyry copper". Segundo Farina (1980) as apôfises
comporiam um "cluster", ou seja , um grupo de apôfises l igadas em
profundidade. 0 mesmo autor descreve nas rochas graniticas e nas apôfi-
ses p o r f i r i t i c a s , alterações secundárias coin formação da ssricita ,
feldspato, argilas, caleita, epidoto, clorita, hidrobiotita e quc\rtpç», oon
siderando-se similares àquelas de áreas minera li*acla.s t ipo
"porphyry copper".

Terazu (1980,1981),Gabor Gáal (1982) e Lopes Filho
et a i . (1982)seguiram as sugestões de Farina (1980), baseando-se, para
tanto, em observações e inferências como a presença de andesitos
entre as encaixantes, pelo menos duas fases de magnetismo intrusi.
vo epizonal, a associação da mineralização ao "tonalito porfirítico" mais
jovem, e fenômenos de alteração hidrotermal (alterações potâssica, pro-
p l l i c a , filica, carbonatização).

Desde há muito, as rochas grani t i cas do Nordeste são
objeto de estudos geológicos, especialmente no que diz respeito à sua fi_
liação magmáticae ãs suas relações com a evolução tectonica regional .Den
tre os trabalhos pioneiros, destacam-se de Almeida (1967) , que i -
denti ficou três grupos de rochas grani t i cas relacionadas ao Ciclo
Orogenético Brasiliano. O primeiro, constituído de rochas granitóides sin
-orogenêticas, representadas por granodioritos, tonalitos, adamelitos e gra
nito? porfiroblãsticos calco-alcalinos, teria se formado no período de 650
a 520 m.a. 0 segundo, caracterizado por rochas grani ticas tardi-orogené-
ticas (biotita grani tos, grani tos albi ticos rôseos, grani tos hiperalcalinos,
quartzo sienitos e pegmatites) pertenceria ao intervalo 520-470 nua. e o úl-
timo grupo corresponderia aos ortoclásios-granitos pôs-orogênicos com vulcâ-
nicas associadas, apresentando idade entre 430 - 420 m.a.

Brito Neves e Pessoa (1974) também classificam as rochas gra-
ni ticas da região em três grande grupos: tochas grani ticas sintectônicas, in
trudidas e/ju fonnadas durante os estágios iniciais e principais do desenvol
vimento geossinclinal, em geral concordantes com as encaixantes; os granitos
tardi-tectonioos e rochas afins inseridos na supra-estrutura da região geos-
sinclinal, de forma desarnonica, e sem gradaçôes com as encaixantes; e as ro
chás grani ticas pôs-tectônicas, associadas ao desenvolvimento das molassas.
Segundo Brito Neves (1975) essas rochas estariam posicionadas, resp&stivamen
te, a 650 ± 30 m.a, 540 t 30 m.a e 510 a 460 m.a.

Santos e Melo (1978) caracterizam os 'granitóides s i
norogênicos em duas associações distintast a associação diori-
to-granito porfirôide constitui a facies inferior a zona da
raiz dos maciços graniticos, onde os granitôides associam-se a
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rochas nâficas usualmente meso-meladioritos (gabros) em parte

attassomatisados e a associação tonalito-granito que represen-

ta uma fãcies superior» móvel, dominantemente intrusiva. Os

granitóides tardi-orogênicos representam associações freqüente

mente pobres em silica» e com variado grau de alcalinidade.

gaanto aos granitos pôs-orogênicos, supõe-nos restritos ao Es-

tado do Ceará, e relacionados a movimentos gravitacionais de

pós-inversão do sistema orogenêtico. Dentre esses granitos des

tacam os maciços do Meruoca e Mucambo, na região NH do Estado

do Ceará (fig. 2).

Wernick (1979), ao fazer um estudo comparativo en-

tre as rochas granitóides das regiões de dobramentos nordeste

e sudeste, subdivide a suite sin-tectônica em dois tipos de

complexos granitóides: complexos anatexlticos e granitos porfi

rõide8. Os granitos anatexítícos apresentam remanescentes das

estruturas migmatlticas, como "schlieren" e nebulíticas, em ge

ral concordantes coro os gnaisses menos mobilizados e deforma-

dos; resultam da fusão parcial e remobilização mais ou menos

intensa, quer das camadas roetassedimentares basais brasilianas

quer do embasamento pré-brasiliano. Os granitos porfirõides in

cluem as associações autóctone-parautóctone e parautóctone - a-

lóctone, equiparados àquel;s que Santos e Melo (1978) denomina

ram de associação de raiz (ou inferior) diorito-granito porfi-

rôide, e associação móvel (ou superior) tonalito-granito, res-

pectivamente. Na suite tardi-tectônica, Wernick (1979) descreve

três grupos litolõgicos, caracterizados por associações tonali

to-cranito, monzonito-adamelito e alcali-granito-sienito. Na

suite pós-tectônica inclui duas associações, sendo uma plutôni

ca, em geral anidra ou pobre em peonatitos e aplitos, com dis-

creta auréola de contato, englobando corpos calco-alcalinos e

subalcalinos (incluindo alcalinas potássicas), representados

por granodioritos, granitos, alasquitos, monzogranitos, alca-

li-granitos, sieno-granitos e quartzo monzonitos de posiciona-

mento meso a epizonal ou mesmo subvulcânico, e uma efusivo-fis

sural que acompanha as rochas plutônicas, e é representada por

basaltos, andesitos, dacitos, riolitos, "granitos e granodiori

tos pórfiros".
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as suas caracteríticas, o Granito Mandacaru en

quadra-se na classificação de granitos põs-tectônicos , pois

se associa a um sistema de falhas normais posteriores "a inver-

são do sistema orogenético, é intrusivo em depósitos molássi-

cos e seu desenvolvimento guarda estreita relaçSo com as ro-

chas efusivo-fissurais, incluindo basalto, basalto andesltico,

quartzo pôrfiro, riolito e granofiro. Dessa forma, pode-se com

para-Io aos granicos Meruoca e Mucambo do NW do Ceará (fig.2),

embora o posicionamento estratigráfico daqueles granitos seja

comumente considerado como mais antigc que o Grupo Jaibaras,

provável equivalente da Formação Catolé.

3.5.? Geologia

O Granito Mandacaru possui forma irregular alongada,

com cerca de 12 km de diâmetro maior, alinhado na direção NE-

SW. £ basicamente controlado por sistema de falhas de direção

NE-SW, que o coloca a sul em contato com o embasamento crista-

lino e a norte com os litotipos da Seqüência São Julião e da

Formação Catolé, üas quais contem enclaves. A oeste c recober-

to pelas rochas sedimentares da Formação Serra Grande. De relê

vo pouco acentuado, apresenta uma passagem gcomorfológica qua-

se imperceptível para os terrenos da Seqüência São Julião, For

mação Catolé, e Embasamento Cristalino.

Em função da textura e/ou composição mineralõgica,

cinco fãcies petrográficas podem ser distinguidas no Granito

Mandacaru: fácies granodiorito, fácies pegmatóide fãcies gra-

nofiro pórfíio, fãcies granito hololeucocratico e fácies rapa-

kivi.

O fácies granodiorito apresenta distribuição nas

bordas e na porção centro rui do corpo. Engloba, além dos gra-

nodloritos caracteristicos, granitos leucocrãticos que se dis-

põem de maneira errática e mantém contato transicionai entre

sit Enclaves sub-angulosos c sub-arredondados de rochas sedi-

mentares da Formação Catolé, de metassedimentos da Seqüência
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São Julião e do Embasamento Crista l ino são encontrados nas zo
nas de contato, evidenciando mecanismo de "stopping" na intru
são (fotos 6 , 7 ) . Em pequena pedreira localizada na borda o e s -
t e , próximo ao povoado Pocinhos, rochas do fâc ies granodiorito,
em particular o granodiorito, apresenta variação local para
quartzo monzonito. Na mesira área, são encontrados "pipes de bre
chás".

O fác ies pegmatõide const i tu i a porção mais interna
do "pluton", embora ocorrências loca i s tenham sido observadas nas
zonas oes te e norte do corpo. Distingue-se do fâcie granodiori_
to sobretudo pela granulação mais grossa (> 5 mm) dos cons t i tu -
intes mineralõgicos (foto 14) .

O fác ies granito hololeucocrático ocorre nas porções
sudoeste e norte do corpo, onde aparece em um dos cortes na ro
dovia BR-230 para Fronteiras.

O fãcies granófiro pôrfiro restr inge-se aparentemen-
te a f Mn l e s t e , onde está em contato com a Seqüência São •Ju
l ião 4 i jual contém enclaves.

O fãcies rapkivi fo i observado em uma única exposição
na pc vão oeste do corpo, próximo ao contato com gra
ni to ^orfirõide do Embasamento Cris ta l ino (foto 15) .

Ao contrário dos fâc ies localizados na parte central
do corpo que são isõtropos os fác i e s de borda do granito mos
tram-se em geral orientados, por vezes deformados pelos falhamen
tos (UB delimitam o corpo. Estas observações sugerem que o Granito Mandaca
ru pra/aleoeu-se das reativações dos extensos falhanentos pré-existentes ,
que se deram em regime de transcorrência, associada a distenções in
ternas entre os blocos movimentados como via de intrusão,os quais
controlaram também a formação do graben em que está e s tabe l ec i -
da a Formação Catolé.

Essa proposição- foi igualmente aventada por Jost et a i .
(1984) para a intrusão dos grani tos pós-tectõnicos do Ciclo Bra-
s i l i ano do Escudo Sul-Riograndense.

Diques e apófises const i tuídos de materiais bás ico , in
termediãrio e ácido cortam tanto os diferentes t ipos faciológicos
do "pluton" quanto a Formação Catolé. São especialmente freqüentes ao longo da
borda oeste do corpo, onde constituem um verdadeiro colar de apófises de dire-
ção NE-SW,Jntrusivas na uiúdaue inferior da tornação Catolé. As formas das aro



14 - Granito Mandaca
ru. Rocha do fácies
pegmatõide cortada
por um pequeno di
que de microgranito.

IFoto 15 - Granito .-.andacaru.
Fncics rnp.ikivi, com
megacristais ovalados
de feldspato K, de a
to 7cm do comprimento,
mantendo por uma auróo
In dr> pl.Hiiocinsio. ~
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fises são bastantes diversificadas,desde irregulares até ovaladas,

conforma i representado no mapa geológico anexo. As dimensões

são também variadas» apresentando desde alguns poucos metros

até algumas dezenas de metros de diâmetro. Diques de possança

e comprimento reduzidos são comuns, sobretudo no interior da

intrusiva plutônica, alinhando-se preferencialmente segundo a

direção N40-50E (foto 16). A composição varia de microdiorito

a granõfiro, destacando-se principalmente os granõfiros, que

são os tipos mais comuns, especialmente nas apõfises. Os di-

ques são de microgranodiorito, microgranito, oranito gráfico,

granõfiro, pegmatitos, além dos de basalto andesitico anterior

mente referidos. Na porção SW, intrudidos nas rochas vulcâni-

cas e subvulcânicas básicas da Formação Catolé estão presentes

alguns diques micrograniticos associados a veios pegmatíticos.

A distribuição areai dos diferentes tipos faciolõgi

cos representados no mapa geológico anexo é aproximada, devido

â distribuição irregular dos afloramentos e â presença de ã-

reas sem qualquer exposição. O contato entre a maioria desses

fãcies é transicional, embora não seja observado em todos eles,

de modo que ê difícil estabelecer com segurança se é abrupto

ou gradacional como um todo. Vale assinalar que não foram en-

contrados xenólitos ou autolitos que pudessem indicar um meca-

nismo de intrusões múltiplas. Dessa forma, as diferenças facio

lógicas devem representar estágios distintos de cristaliza-

ção e resfriamento do corpo durante a ascensão do magma graní-

tico.

3.5.° Petrografia

3.5.3.1 Considerações Gerais

Os diferentes tipos faciolõgicos presentes no Grani

to Mandacaru foram caracterizados através do estudo de 70 lâmi

nas delgadas. Foram realizados também 18 análises modais utili

zando o contador de pontos fcwift, em que eram contados para ca

da lâmina delgada um mínimo de 1.100 pontos; os resultados são

encontrados na tabela 4,e foram plotados no diagrama ÜAP (fig.
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25) de Streckelsen (1976).

A determinação da composição dos plagioclãsios foi

realizada segundo o método da zona (010) desenvolvido por

Rittman (in Emnons, 1959), através da platina universal, em

conjugação com o método proposto por Slemmons (1962) utilizan-

do projeções estereogrãficas (fig. 26).

A triclinicidade dos feldspatos alcalinos foi deter

minada utilizando o espaçamento entre as reflexões 131 e 131 de

acordo com o método sugerido por Goldsmith ft Laves (in Hutchison,

1974). O parâmetro proposto por aqueles autores é

A = 125 Cd 131 - d 131), cujo resultado varia de 0 a 1, onde

1 caracteriza a triclinicidade máxima dos feldspatos e 0 a tri-

clinicidade baixa que corresponde aos feldspatos monocllnicos.

Foto 16 - Dique de microgranlto acompanhado por
veios irregulares de quartzo cortando
rochas do fãcies granodiorito.
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MINERAIS^V.

QUART2O

PLAGIOCLASIO

FELDSPATO K

HORNBLENDA

3I0TITA

CLORITA

TITANITA

APATITA

:IRCAO

OPACOS

EP1DOTO

' OUTROS

TOTAL

ANÁLISES MODAIS DAS ROCHAS DO GRANITO MANDACARU
(EM \ VOLUME)

R O C H A S P L U T Õ N I C A S

FXCIES GRANODIORITO

C V - 1 S C CV-26A CV-59 G"-13G CV-70A

8.7

3S.7

40.1

-

-

S.9

0 .1

0 .1

0 . 6

8 .2

0 .6

100

20. S

46.3

21.9

-

7 .7

.

0 .5

0 .2

1.0

.

1 .9

100

25.6

42.9

22.2

8.2

-

0 . 1

0 . 5

0 .2

0 .1

0 .1

.

0 . 1

100

30.4

40.6

20.8

-

3 .3

-

0.1

-

0.9

o . :
1.2

100

28 .3

43 .6

22 .1

-

-

2.8

0.2

0 .1

0 .3

-

2 .6

100

FACIES GRANIIt

«LOLEUGOCRAT
CO.

MA-16D

3 2 . 8

2 2 . 7

4 3 . 1

-

-

0 . 8

-

-

-

0 . 5

-

0 . 1

100

D I Q U E S E A P Õ F I S E S

HOmBLENDA-
QUARTZOMCNZC
NITO PORFUCT

CV-134B

3 .7

32.6

44.8

17.5

0 . 1

—

1.0

0.2

0.1

-

-

100

WCWGRANODIOWTO

CV-26B CV-86A

20.0

53.9

24.8

-

1.3

-

-

-

o.r
0.1

-

100*

28.8

47.7

20.2

-

-

1.8

-

0.2

0 .1

-

0.1

1.1

100

WCROGRANITO

CV-18A CV-SS

37.6

33 .6

27.10

-

0.9

-

-

0 .1

0.8

-

100

43 .5

15.0

40.7

-

0 . 1

_

-

-

0 .1

0 .6

-

100

GRANITOS GR&IOa

CV-18F CV-06B

32.7

4.1

62.2

m

-

0.1

-

-

0.2

-

-

100

38.8

43.5

17.3

m

-

0.2

•

-

-

0.2

-

100
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MINERAIS ^ " ^ ^ « ^ ^
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QUARTZO

FELOSPATO K

BIOTITA

PLAGIOCLASIO

QUARTZO

FELDSPATO

BIOTITA

CLORITA

OPACOS

APAT!TA

ZIRCAO

"IUSCOVITA

OUTROS

TOTAL

FJCIES GRANOFIRO PORFIRO

CV - 69C

5.6

11 .7

-

1.4

3 8 . 7

4 0 . 5

0.9

0.7

0.1

-

0.1

-

0.3

100

D

DIQUES

MA-45

0.2

5.8

-

3.2

3 4 . 6

5 5 . 3

0.3

0.2

0.3

m

0.1

-

-

100

GRANOFIRICOS

MA-08

2.3

8.3

-

3.2

3 5 . 8

4 7 . 9

-

1.3

0.6

-

0.1

-

0.5

100

APOFISES

40A

1.3

4.9

1.7

29.8

?0.3

36.9

-

3.8

0.4

0.3

0.1

-

0.5

100

«ANOffRICAS

408

1.3

S.9

-

10.3

28.8

42.7

-

3.3

1.1

1.0

-

3.6

2.0

100

48C

1.2

10.4

-

17.7

23.5

40.3

-

1.8

0.7

0.5

-

2.5

1.4

100
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3.5.3.2 Caracterização Petrogrãfica

Facies rapaklvi. £ caracterizado por uma rocha de

coloração vermelha escura, de granulação grossa, contendo mega

cristais subédricos ou ovalados de feldspato alcalino manteado

por plagioclâsio. Quartzo, hematita limonitizada, e epidoto

constituem o material da matriz. Os megacristais ovalados atin

gem dimensões de até 7 CK. tfoto 15', com um comprimento médio

de 3 a 4 cm. Encontram-se fraturados e intemperizados, fato

que acentua a auréola de planioclãsio. Em amostra fresca a au

réola ê melhor observada submetendo-se a rocha ao ataque de cobal

to de nitrito de sódio, que confere ao feldspato alcalino uma

coloração amarelo vivo, enquanto o plagioclâsio permanece inaJL

terado.

Ao microscópio, apresenta uma textura granular gros

-a alotriomórfica, em que os minerais essenciais feldspatos

alcalino , plagioclâsio c quartzo mantém contatos suturados en

tre si. Apatita, zireão, alanita, epidoto, leucoxênio e hemati

ta limonitizada constituem os acessórios.

O plagioclâsio apresenta-se em duas distintas gera-

ções: plagioclâsio subédrico de composição* Ang incluso

no feldspato alcalino, exibindo normalmente núcleo saussuriti-

zado e bordas de reação límpida de composição albita. 0 baixo

teor de anortita deste plagioclâsio pode ser interpretado como

uma descalcificaçao durante a saussuritização. 0 sejundo pla-

gioclâsio é anédrico, composição albita-t An^ e normalmen-

te bordeja os megacristais de feldspato alcalino em contatos

suturados com aqueles, muitas vezes prolongando-se pelo interî

or do ortoclãsio na forma de lamelas pertiticas.

O feldspato alcalino mostra triclinicidade alta

(A = 0.88) e apareço também em duas gerações: a primeira carac

terizada por pequenos cristais de contornos rogulares de micro

cllnio apresenta normalmentp geminação do tipo xadrez. Encon-

trn-so incluno numa sequmln rjcrnção do fcldfípato K pcrtltico ,
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representada por megacristais subarredondados, sem geminação,

que aparece englobando os demais minerais da rocha. Este felds

pato K mostra-se usualmente recristalizado e mlcroclinizado,

sobretudo ao longo de suas bordas.

O quartzo» geralmente anêdrico e com extinção ondu-

lante,ê reconhecido em quatro distintas forme: quartzo amebõi^

de ou irregular, incluso nos megacristais de feldspato alcali-

no; agregados de cristais anêdricos na matriz, exibindo forte

extinção ondulante e às vezes recristalização em subgrãos;quar

tzo mirmequítico encontrado no contato do plagioclasio com o

feldspato alcalino; e quartzo em veios, que aparece ao longo

de fraturas. Zircão, apatita, alanita, leucoxênio, epidoto e

hematita limonitizada constituem os minerais acessórios, estes

dois últimos ocorrendo principalmente ao longo de fraturas. E-

pidoto ocorre ainda, como produto de saussuritização do plagio

clásio de primeira geração e freqüentemente bordejando cavida-

des vacuolares (foto 17).

A figura 27 ilustra os aspectos texturais

encontrados em duas lâminas delgadas do granito rapakivi, acom

panhada de uma tentativa de interpretação da ordem de cristali

zação dos minerais. A seqüência ê provalmente a seguinte:

1. Cristalização inicial dos acessórios zircão e apatita.

2. Nucleação e crescimento do plagioclasio mais cálcico segui-

do de feldspato K e provavelmente quartzo, encontrados ago-

ra principalmente como inclusões nos megacristais de felds

pato K pertítico.

3. Desenvolvimento dos megacristais de felspato X, cristalizar»

do predominantemente a partir de fluidos magmaticos, reab-

sorvendo parcialmente os minerais supracitados, com descal-

cificação das zonas mais externas do plagioclasio e, em ai-

quns lugares formando quartzo mirmequítico. A sua cristali-

zação foi concluído antes da cristalizarão do quartzo anc-

drico da matriz e do plagioclasio que o envolve, a julgar

pelas suas bordas irregulares e corroídas pelo manto de pia

gioclásio e pertitas de substituição ao longo de suas bor-

das, que mostram continuidade ótica com o plagioclasio do en-
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voltório.

'Foto 17 - Epidoto revestindo cavidade vacuolares,

em granito rapakivi,provalmente substi-

tuindo alguns cristais de anfibõlio.

(Nicõis //; aumento 40x)

4. Ajustamento â queda de temperatura causou exsolução de perM

ta nos megacristais, com desenvolvimento de manto albíticoso

bre inclusões de microcllnio.

5. Fraturamento local, com alteração hidrotermal associada, for

mou quartzo recristalizado, microclinização das bordas dos

megacristais, epidotização do plagioclásio e provavelmente de

antigos cristais de homblenda e limonitização da hematita.

Fácies granófiro pôrfiro. Ê constituído de rochas

cinza claras, porfirlticas, que contém fenocristais de quartzo
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e feldspato de até 5 am inersos numa matriz de granulação fina

(< 1 mm), que, ao microscópio, mostra-se granofírica.Biotita a

parece como o mineral mâfico dominante, constituindo menos de

5% do volume da rocha.

Em lâmina delgada, exibem textura porfiritica, com

consplcuos grupos glomeroporfiríticos de quartzo, ortoclâsio e,

em menor proporção, plagioclãsio e biotita embutidos numa ma-

triz dominantemente granoflrica. Os fenocristais de quartzo,de

dimensões que variam de 1 a 3,2 mm, são, em geral arredondados

às vezes bipiramidais, com desenvolvimento local de bordas de

reabsorção e golfos de corrosão (foto 18). Alguns fenocristais

englobam material da matriz e mostram extinção ondulante. Os

fenocristais de plagioclãsiot An . maclados polissintetica

mente, encontram-se parcialmente sericitizados e com contatos

corroídos pela matriz, que forma bainhas granofiricas ao seu

redor. Suas dimensões são inferiores aquelas do quartzo. Os fe

nocristais de ortoclâsio ti 2 mm), são normalmente micropertí-

ticos e de baixa triclinicidade (A = 0.25 - 0.36), o que indi-

ca que cristalizaram rapidamente, Quando deformados, mostram-se

parcialmente microclinizados Cfoto 19). Aparecem em maior nume

ro que os fenocristais de quartzo e plagioclãsio. Os fenocris-

tais de biotita são lameIas alongadas de coloração marron es-

verdeada, parcialmente cloritizadas. A matriz granoflrica, com

predominância do intercrescimento micrográfico do tipo radial

e cuneiforme (foto 20), constitui cerca de 70% do volume da ro

cha. Como minorias acessórios, figuram zircão e magnctita. Ob-

servam-se ainda, cavidades miarolíticas preenchidas por quar-

tzo, clorita e algumas vezes plagioclãsio de cristalização tar

dia, indicando sou posicionamento u pouca profundidade.

Fácies granodiorito. Constitui-se de rochas de colo

ração vermelha, às vezes cinza rosada, cquigranulares, granula

ção média (3-5 mm). A cor resulta da elevada proporção de

feldspatos vermelhos presentes, o que torna difícil distinguir

o feldspato alcalino do plagioclãsio em amostras de mão. Os mi

nerais mãficos, representados por hornblenda, e subordinadamen

te biotita, constituem menos de 10% do volume da rocha, o que

permite classificá-las como rochas leucocráticas.



Foto 18 - Fenocristais de quartzo apresentando
bordas de reabsorção, golfos de cor
rosão, inclusões de matriz, inseridos
numa matriz granofirica (Nicóis X ;
aumento lOx)
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Ao microscópio, apresentara textura granular hipidio

môrfica, localmente cataclâstica. Plagioclásio, ortoclasio mi-

cropertítico, microclínio e quartzo constituem os minerais es-

senciais, enquanto hornblenda e biotita caracterizam os mine-

rais subessenciais. Como minerais acessórios, ocorrem zircão.a

patita, titanita, além de alanita e magnetita.

O plagioclãsio± An7 aparece em cristais que va-

riam de hipidiomôrficos, zonados, a anédricos em zonas cata-

clãsticas, com geminação albita e por vezes periclinio e

Carlsbad associadas. Encontra-se parcialmente enuviado por fi-

nas lameIas de mica branca e heroatita pulverulenta que lhe con

fere a coloração vermelha. Seus cristais são em geral engloba-

dos por ortoclasio micropertítico, ou por microclínio e quar-

tzo. Cristais em contato com ortoclasio mostram usualmente uma

descalcificação das zonas íoais externas, bem como, quartzo mir

mequítico. O feldspato alcalino é dominantemente ortoclasio

que mostra várias formas de pertitas (filmes, "strings" e/ou

veios). São melhor preservados que o plagioclãsio e normalmen-

te maiores, atingindo dimensões de até 5 mm. A triclinicidade

é alta, variando entre 0.70 e 0.81, o que indica condições de

cristalização e resfriamento lento. Alguns cristais englobam

inclusões, orientadas ou não, de plagioclãsio. De acordo com

Haapala (1977),as inclusões não orientadas poderiam ser expli-

cadas pelo trapeamento acidental durante a cristalização do IJL

quido. Quando deformados, mostram-se com desenvolvimento de mj.

croclínio em suas bordas (foto 21), e, com pertitas mais irre-

gulares. Uma segunda geração de microclínio é intersticial, en

globando grãos menores de plagioclãsio recristalizado e orto-

clasio microclinizado. A microclinização tardia desenvolveu-se

sobretudo nas bordas do "pluton", fato que, induziu localmente

ao granodiorito um caráter granitico (foto 22).

O quartzo aparece na forma do agregados de cristais

anédricos na matriz, mostrando forte extinção ondulante, em in

tererescimento mirmequltico na interface do plagioclãsio com

ortoclasio, c eventualmente recristalizado em'mortar',' incorpo-

rando fragmentos dos cristais maiores. Sua ordem de cristaliza

ção Q variável no liquido magmático, tendo iniciado com a cris
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talização do quartzo da matriz, em seguida o quartzo mirmequí-

tico num processo final de cristalização e posteriormente, re-

lacionado a cataclase o quartzo recristallzado em"mortar7 Horn

blenda, em forma de prismas alongados, ê o mâfico dominante.

Mostra um pleocroismo verde amarelado a verde claro, e, encon-

tra-se parcialmente alterada para clorita e biotita, sobretudo

ao longo dos planos de clivagem. Algumas vezes, desenvolvem-se

ainda, titanita leucoxenizada, epidoto e carbonato. Abundantes

inclusões idiomórficas de apatita, titanita e zircão estão pre

sentes. Hornblenda pode ocorrer também como inclusões idiomõr-

ficas ou em cristais parcialmente corroídos por plagioclásio,

quartzo, ortoclãsio e microclinio. Biotita encontra-se quase

inteiramente cloritizada. Aparece em forma de lameIas alonga-

das e encurvadas, muitas vezes associadas e/ou alteradas a ma<j

netita nas bordas, ocupando principalmente os interstícios dos

grãos de feldspatos. Titanita, zircão e apatita hipidiomórfi-

cos e, em menores proporções, magnetita,ocorrem como inclusões

nos minerais essenciais e subessenciais da rocha, sobretudo

nos ferromagnesianos.

Das alterações secundárias dos minerais, destacam-

se a alteração do plagioclásio para mica branca, a limonitiza-

ção dos ôxidos de ferro e a cloritização parcial dos ferromag-

nesianos. No quartzo monzonito já referido anteriormente, os

constituintes mineralõgicos encontram-se quase inteiramente a.1

terados. 0 plagioclásio apresenta-se saussuritizado (epidoto +

zoisita) e alterado a mica branca, clorita, argila e carbonata

Os ferromagnesianos originais estão completamente cloritizados.

Epidoto e carbonato estão comumente associados a clorita oriun

da dos ferromagnesianos, o que permite inferir um anfibólio co

mo mineral original. Adicionalmente, ocorrem também pirita e

malaquita, que aparece ao longo de fraturas, magnetita frequen

temente mnrtitizada, nlnnitn que se altera para epidoto, c

quartzo neoformado preenchendo fraturas em que se associa a

calei ta e epidoto: esse conjunto de produtos de alteração n/i

zona de contato do Granito Mandacaru com as rochas sedimenta-

res encaixantes (fotos 23 e 24) assemelha-se ã alteração propí

lica (clorita, epidoto, albita, zoisita, carbonato e pirita)de
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Foto 20 - Fenocristal de ortoclásio bordejado

por matriz yranoflrica mostrando in-

tercrescimento do tipo radial

(Nicóis X; aumento 40x)

Lowell & Guilbert (1970) encontrada em depósitos de Cu-pórfiro.

Fácies granito hololeucocratico. Compõe-se de ro-

chas equigranulares, de granulação média (entre 2 a 5 mm), con

tendo menos de 1% de minerais máficos. São rochas de coloração

rósea, isótropas, constituídas essencialmente de quartzo, pla-

qioclásio e fcldspato alcalino.

Ao microscópio, npruscntani tuxturu qranular alotrio

mõrfica, com qriios de quart/.o, feidepato .ilcalino e placjioclá-

sio mantendo contato cuturado entre si. /.ireão, opatita, mona-

zita c maçjnotita constituem os acessórios. Texturas cataclásti

cas também são comuns, situação em quo os minerais essenciais

se encontram muito quebrados, fraturados, com extinção ondulan

te e qranularão de borda, testemunhando a importância da tectô

nica rr.j-i.il importa a essas rochas. Em geral, o plagioclásio

í Anr, maclado polissinteticamente mostra-se alterado para
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Totó 21 - Ortoclásio com qcminação Carlsbad, fratu
rado e microclinizado em granodiorito (N_i
cõis X; aumento lOx)

Foto 22 - Microcllnio tardio, ocupando os interst^
cios entre os grãos de quartzo e hornblen
da em granodiorito (Nicõis X; aumento 40x7.
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Foto 23 - Inclusões de plagioclásio saussuritizado
no feldspato alcalino em quartzo nonzoni-
to. No canto esquerdo da foto aparece tarn
bém clorita pseudomorfoseando hornblenda
(Niçois X; aumento lOx).

I Foto 24 - Detalhe de uma inclusão de plagioclásio
saussuritizado dentro do ortoclásio em
quartzo-mcnronito (Nicóis X;aumento 40x)
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finas lanelas de mica branca. Nas amostras coletadas próximo

ao contato com as rochas sedimentares da Formação Catolé, e

com os diques e "pipes de brechasQe basaltoandesltico, o pia-

gioclâsio apresenta turvação, devido â limonitização dos Ôxi-

dos de ferro, que lhe confere uma coloração vermelha. Observa-

se também substituição parcial por biotita de coloração marron

amarelada. A biotita neoformada aparece em

forma de pequenas 1'.«meias isoladas ou em agregados ir

regulares, por vezes associada a clorita, principalmente nas

bordas dos cristais ou ao longo de fraturas, sugerindo que sua

formação ê posterior à cataclase (foto 25). A origem da bioti-

ta está ligada provavelmente â liberação de Fe e K dos feldspa

tos e à circulação de água ao longo de fraturas. A água é pro-

vavelmente oriunda das rochas sedimentares, tendo sido reaque-

cida com a intrusão dos diques e "pipes de brechas".

O feldspato alcalino é ortoclásio pertltico de tri-

clinicidade alta (A = 0.86); encontra-se em grãos irregulares,

com geminação carlsbad. Em seu interior, observa-se hematita

pulverulenta associada a uma incipiente sericitização. Alguns

cristais englobam inclusões menores de plagioclãsio, e, quando

deformados,mostram-se microclinizados e com pertitas irregula-

res. Uma segunda geração de microcllnio é observada, incorpo-

rando ortoclãsio microclinizado e grãos menores de plagioclá-

sio. 0 quartzo é intersticial, xenomõrfico e, freqüentemente

recrístalizado em mortar". Em microfraturas observa-se fina neo

formação de quartzo c magnetita martitizada. Apatita, zircão c

monazita metamictizada, em grãos subidiomórficos e um tanto

quebrados, ocorrem como inclusões nos feldspatos.

Fácies pegmatolde Ê caracterizado por rochas de

granulação grossa, com cristais de feldspato de dimensões de a

té 2 cm, coloração vermelha ou cinza rosada, constituídas es-

sencialmente de feldspato alcalino, plagioclãsio e quartzo. Co

mo minerais subessenciais, aparecem hornblenda e raramente bio

titã, representando menos de 10% do volume da rocha.

Ao microscópio, apresentam textura granular hipidio

morfica. O foldspato alcalino é ortoclãsio maclado segundo a

lei Carlsbad, medindo entre 3 e 20 mm, com pertitae do tipo
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tFoto 25 - Biotita neoformada em agregados de finas
lámelas (< 0,1mm), associada a clorita e
óxido de ferro, desenvolvendo-se nos in
terstlcios de plagiclâsio e quartzo, e
ao longo de fraturas no plagioclásio em
cjrnnito hololeucocratico. (Niçois //; au
mento lOx).

Foto 26 - Or toc] nsio zonndo, corn pertitas exsolviddfi
acompanhando o zoneamento em oranito peg-
mnbSido. Na porção superior cia foto, ob-
serva-se cristnis de hornblenda cloritiza
il.i. (Nicóiu X; .luincnto lOx).



Foto 27 - Inclusões retangulares de plagioclâsio
orientadas paralelamente à face maior
do feldspato alcalino »m granito pegraa
t Side (Nicóis X; aumento lOx). ~

Foto 28 - Quartzo mirmequítico desenvolvido no
contato do plaqioclásio (pi) com o
fcldsp.-il.o K (ík), a io lonqo de fríitu-
r.iu cm seu interior, associndo a fold:
])nto K <Mfí granito poqm;it oMr» (hienísi
Xf aumento 1Ox).
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veio, "strings" bem desenvolvidas, zonadas e anastomosadas (fo

to 26). A triclinicidade (A * 0.72) ê alta, fato que, associa-

do ã espessura das pertitas, indica a presença de importante

fase fluida nesses granitos. Tal como nos granodioritos, o

feldspato K incorpora várias inclusões orientadas de plagioclã

sio, que tendem a ser retangulares e paralelas ã face maior do

feldspato alcalino (foto 27). A face maior das inclusões varia

de 1 a 4 mm e a face menor entre 0.4 a 2.1 mm. De acordo com

Smith (1974) e Swanson (1977), estas inclusões teriam sido in-

corporadas num ambiente ainda líquido, com o avança da crista-

lização do feldspato alcalino. O contato das inclusões com o

feldspato K é ãs vezes delineado por intercresciroento mirmequi

tico, que pode se prolongar pelo interior do plagioclâsio, ao

longo de fraturas (foto 28). Alguns intercrescimentos rairmequí

ticos também se desenvolvem em porções internas do feldspato

alcalino (foto 29). Inclusões menores de hornblenda, titanita

e apatita hipidiomõrficas são também muito comuns. O plagioclã

sio, maclndo poJ iuuJntuticamontc c por vozos scqundo Carlsbad,

consiste cm albita 1 /.n., Encontra-se parcialmente alterado

.i mica branca e, com alqumas microfraturas irregulares preen-

chidas por carbonato e quartzo. Apresenta inclusões de horn

blenda, titanita, apatita e zireão. O quartzo, comumente ané-

drico, aparece em quatro hábitos distintos: a maior parte dos

grãos de quartzo ocupa os interstícios entre os grãos de felds

pato, mostrando forte extirção ondulante. Em menor proporção a

parece na forma de intererescimento mirmequítico comumente na

interface do plagioclâsio com o ortoclásio, ou ao longo de fra

turas no plagioclâsio. 0 quartzo é observado também em forma

de "pseudo-intererescimento granoflrico", preenchendo fraturas

e formando intererescimento do tipo radial em volta de cris-

tais de plagioclâsio (foto 30), indicando uma súbita mudança

nas condições do cristalização (Smith, 1974). lista textura ê

atribuída ã infiltração do quartzo ao longo de fraturas no pia

qioclásio cristalizado inicialmente c modificado por deforma-

ções, pois intcrcrcscímonto granoflrico 6 incomutn ou ausente

em rochas plutônicas (Smith, 1974). Alem disso, o quartzo pre-

enche fraturas nos demais minerais, por vezes associado a car-

bonato. A história de cristalização do quartzo é similar ãque-



Foto 29 - Quartzo mimerquîtico em veio, no inte-
rior do feldspato alcalino en granito
pegmat Side «(Niçois X, aumento lOx)

Foto 30 - Intercrescimento pseudo-yranofarico de
quartzo e plagioclósio preenchendo fra-
t u r . i ñ no p i ,Tj i o r í ñ s i o m̂ r j r . i n i t o f*orfma-
tái ( fc (Nicói.íi X, .iiiincnlfí 40x)
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la encontrada no quartzo das rochas do fãcies granodiorltico.

Hor.-blonda com pleocroismo verde amarelado a verde claro apa-

rec- em prismas alongados, eventualmente gemlnados. Alguns

cri.ncais mostram uma incipiente alteração para a clorita e leu

coiíénio ao longo dos planos de clivagem e das bordas. Abundan-

te.: inclusões de apatita, titanita e zircão estão presentes.

Cl:rita pseudomorfoseando biotita encontra-se intersticialmen-

to.

3.5.3.3 Diques e Apõfises

Microgranodioritos. São rochas equigranulares, de

granulação fina a média (1 a 3 mm), de coloração rosea, cons-

tituídas essencialmente de plagioclãsio, feldspato alcalino e

quartzo. Biotita e/ou clorita constituem menos de 2% do volume

da rocha.

Em seção delanda, exibem textura granular hipidio -

mõrfica. O plagioclásioí An4-8 em cristais subédricos, zo-

nados, ãs vezes com geminação albita e carlsbad associadas, en

contra-se parcialmente alterado a mica branca, em particular o

seu núcleo que esta bordejado por zonas mais límpidas. Mostra-

se tamBern argilizedo e impregnado de oxido de ferro. Alguns

cristais apresentam lameIas de geminação encurvadas e fratu-

radas, por vezes substituídas por clorita. 0 feldspato alcali-

no é microclínio, que aparece em grãos anédricos de duas gera-

ções. A mais antiga ê representada por microclínio pseudomorfo

seando ortoclásio micropertltico, NO contato com o plagioclã-

sio pode ocorrer .tntererescimento mirmequítico. A segunda, me-

lhor preservada que a primeira, 6 dominantemente intersticial,

mostrando-sc desprovida de pertitas. A primeira geração de

fcldspato alealino cmjjoba cristais dc« plaqioclíisio, enquanto

a última inclui, além do plagioclásio, yrãos de microclínio

pertitico, quartzo o biotita cloritizada. O quartzo c intersti

ci.il , mostrando extinção ondulante c ãa vezes recristalização

em "mortar." Ocorre também em intererescimento mirmequítico na

interface do plagioclásio e do microclínio pertitico, bem como

preenchendo fraturas em que, por vezes, se associa a clorita.
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Biotita, quase inteiramente cloritizada, ocorre em forma de Ia

meias ocupando os interstícios dos grãos. Como acessórios, fi-

guram apatita, zircão e magnetita, os dois primeiros normalmen

te em grãos subidiomôrficos inclusos nos feldspatos, enquanto

magnetita mostra-se freqüentemente associada â biotita.

Das relações texturais observadas, pode-se inferir

a seguinte ordem de cristalização: apatita, zircão, plagioclâ-

sio, microclinio pertltico, biotita cloritizada, quartzo e mi-

crocllnio desprovido de pertitas.

Microgranitos ou Granitos Apliticos. Sob esta deno-

minação, estão classificadas as rochas granlticas equigranula-

res, de granulação fina (menor que 1 mm), constituídas essen-

cialmente de quartzo e feldspatos de coloração rõsea e pratica

mente desprovidas de minerais máficos primários.

Ao microscópio, apresentam textura granular hipidio

mórfica, por vezes alotriomõrfica. Quartzo, microcllnio e pla-

gioclãsio constituem os minerais essenciais. Apatita, zircão,

maanetita e/ou hematita representam os acessórios. Biotita mar-

rom amarelada, clorita e mica branca são produtos de alteração.

0 microclinio, tal como nos microgranodioritos aparece em duas

gerações, uma pseudomorfoseando o ortoclásio, com vestígios de

geminação Carlbad (foto 31) e usualmente nertltico, a outra

desprovida de pertitas. 0 plagioclãsio - AIM3_5 é subédrico,

maclado polissinteticamente, encontrando-se parcialmente alte-

rado a mica branca. Granulação de borda e encurvamento dos pia

nos de geminação sno comuns. O quartzo 6 anédrico e aparece em

qrãos xonomõrficos intersticinis, com forte extinção ondulantc,

o parei ai JIKMII <! reiTiüt .iliziitl»» cm üub<jr<:íoü, ou ainda em inter-

croscimonto qrnfico (Foto 32) e na forma de veios preenchendo

fraturas. Zircão e apatita ocorrem como cristais subidiomôrfi-

cos inclusos nos feldspatos, e magnetita e/ou hematita por ve

zes limonitizada aparece ao longo de fraturas, associada a bio

titã neoformada (foto 33). A biotita, tal como nos granitos ho

loleucocráticos, apresenta uma cor ir.arrom amarelada, ocorrendo

em diminutas lameIas ou agregados "os interstícios e ao longo

de fraturas dos feldspatos.

Riolitos e/ou quartzo pórfiros. São rochas cinza ar



Ortoclãsio parcialmente microclinizado
encontrado nos microgranitos (Nicóis X;
aumento lOx).

Foto 32 - Intercrescimento gráfico desenvolvido
no contato do microgranito (mgr) com
qranito leucocrãticc (grl) do fãcies
granodiorito (Nicóis A; aumento lOx).
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roxeadas, porfirlticas, com fenocristais de quartzo bipirami -

dais ou arredondados, por vezes azulados, de atê 5 mm, embuti-

dos numa matriz afanítica muito fraturada.

Ao microscópio, exibem textura porfiritica com feno

cristais isolados de quartzo e, subordinadamente orotoclásio e

plagioclãsio, imersos numa mesõstase microgranular de composi-

ção quartzo-feldspãtica. Clorita, epidoto e carbonato são in-

tersticiais. Zircão, apatita e magnetita constituem os acesso

rios. Nos tipos cataclásticos, os grãos de quartzo e feldspa-

tos apresentam-se muito quebrados, com extinção ondulante, gra

nulação de borda e encurvamento dos planos de geminação. Os fe

nocristais de ouartzo mostram-se em geral com desenvolvimen-

to de bordas Je reabsorção. Os fenocristais de plagioclásio (1-3

mm) apresentam contornos irregulares, são fraturados e encon-

tram-se turvados, devido â limonitização dos õxidos de ferro e

alteração a mica branca 2 clorita, esta principalmente ao lon-

go de fraturas. A alteração por vezes mascara a geminação tipo

albita-periclinio. Os fenocristais de ortoclãsio possuem con-

tornos irregulares e dimensões de até 5 mm. São micropertíti-

cos (tipo filmes) e usualmente melhor preservados que o plagio

clásio. Apresentam-se também turvados pela limonitização do 6-

xido de ferro exsolvido. Apatita e zircão ocorrem na matriz e

como inclusóou nos Celdspntos c quartzo, enquanto maqnetitu

martitizada encontra-se preferencialmente na matriz ou ao lon-

go de fraturas nos fenocristais de feldspato em que se associa

a clorita. Epidoto também se desenvolve ao longo de fraturas,

porém, com predominância na matriz microgranular.

Granófiros e granitos gráficos. Encontram-se na for

ma de diques, não ultrapassando a casa dos 5 m de espessura. O

correm em especial na borda oeste do "pluton" granitico. A ca-

racterística principal ê o intercrescimento micrográfico de

quartzo e feldspato alcalino. Os granõfiros são em geral de co

loração rõsea, porfiríticos, com fenocristais de plagioclásio,

feldspato alcalino e subordinadamente quartzo bipiramidal de

ate 3 mm, imersos numa matriz afanítica, que,ao microscópio

se apresenta qranofírica, composta de microintererescimento de

quartzo c feldspato alcalino. Os grani tos gráficos, por sua
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vez, mostram uma coloração rõsea, granulação fina e média (me

nor que 3 mm), eguigranulares, constituídos essencialmente de

quartzo e feldspato alcalino, em menores proporções plagioclá-

sio, que ao microscópio exibem uma textura gráfica.

Nos granófiros os fenocristais de quartzo são bas-

tante corroídos pela matriz, da qual contém inclusões. Os feno

cristais de feldspato alcalino são ortoclãsio micropertitico

de baixa a média triclinicidade (A = 0.31-0.63), sendo os va-

lores mais altos encontrados nas apófises granoflricas intru-

didas nas rochas sedimentares da Formação Catolé. Os fenocris-

tais de plagioclãsio ± Ano c maclados polissinteticamente

e com geminação Carlsbad associada, encontram-se parcialmente

alterados a mica branca, argilas e carbonato. A matriz granofit

rica mostra varias formas de intercrescimento microgrãfico,

tais como "hourglass", vermicular, cuneiforme e plumosa (fotos

34 e 35). Como minerais secundários aparecem clorita associada

a muscovita,e por vezes, a leucoxênio pseudomorfoseando lamelas

de biotita. Como acessórios figuram magnetita, zircão e apati-

ta. Localmente desenvolveram-se cavidades miarolíticas em que

ocorreu cristalização tardia de quartzo, clorita, nwseovita,

carbonato, plagioclãsio e magnetita. Nas apófises granofiricas

intrudidas nas rochas sedimentares da Formação Catolé, a granu

lação c mais grossa que a dos seus correspondentes no interior

do "pluton", em que fenocristais de feldspato alcalino atingem

dimensões de até 2 cm. Em adição, encontram-se também mais al-

terados, com os fenocristais de plagioclãsio comumente turvos,

quase interiramente substituídos por mica branca, quartzo, ar-

gilas e carbonato. A magnetita mostra-se quase totalmente mar-

titizada e os fenocristais de feldspato alcalino são bastante

enuviados por hematita pulverulenta. Ademais, ê muito mais co-

mum a presen^u de cavidades miarolíticas preenchidas por uma

cristalização tardia de quartzo, clorita, por vezes intereres-

cida com muscovita, dispondo-se em fibras radiadas (fotos 36 o

37} , bem como a presença de malaquita o cilcorítn ao longo de

fraturns.

Os «jranilos gráficos, embora se jam tcxturalmcntc si

mi lares entre si, são conf»sicionnlmante distintos. Um tipo mos-



Foto 33 - Hematita limonitizada acompanhada de
pequenas lamelas de b i o t i t a preenchen
do fraturas no feldspato a lea l ino tur
vo an microgranito (Nioois / / ; aumento 10x)

Foto 34 - Matriz granoflrica apresentando inter
crescimento do tipo plumoso em p ó
f j r o (Nicóis 10X; numonto 10x)



Foto 35 - Matriz granofírica exibindo o inter-

crescimento "hourglass" (ampulheta).

em qranófiro . (Nicóis X;aumento 40x)

tra um intercrescimento gráfico, em que o quartzo cuneiforne e/

ou esqueletal encontra-se intercrescido com feldspato K de al-

ta triclinicidnde (A - 0.85), enquanto o outro, apresenta-se

tanto intercrescido roí" r(*1dspato K de alta triclinicidado co-

mo com plagioc lúyioi j\n mie exibe «jeminaçáo complexa do

tipo albita-periclina e ejeminação albita. O quartzo gráfico a-

presenta dimensões entre 0.4 e 2 mm, sendo as maiores encontra

das nos granitos ctráficoR com fcldspato K constituindo o único

feldspato da ro í;.i ('' I o:; 3<í o 3'>). Como alteração secundária ,

observa-se uma incipiente formação de mica branca e argila so-

bre o plagioclásio nes granitos gráficos com plagioclásio, bem

como o desenvolvimento local de clorita, quartzo secundário

e hematita limonitizada ao longo defr.it.tirar Nos granitos grã-



Foto 30 - Cavidade miiirol It ÍCÍI preenchida por clori-
ta fibroradiada intererescida com muscovi-
ta no interior das apófises granófiro por-
firíticas. No canto superior esquerdo de
foto, um intererescimento granofírico de
quartzo e feldspato K turvo da matriz (Ni-
cóis //; aumento lOx)•

Foto 37 - A mesma foto anterior em nicóis X.



Foto 38 - Intercrescimento gráfico de quartzo e
feldspato alcalino em granito gráfico.
(Nicôis X; aumento lOx)

Intercrescimento gráfico de quartzo e
plagioclãsio, este turvo e com gemina-
ção complexa do tipo albita-periclínio
riu «jr.inito qrüfico. (Nicój;; X; -nifnento
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ficos com feldspato alcalino, estas alterações são menos pro-

nunciadas, destacando-se entretanto, uma limonitização dos õxi

dos de ferro exsolvidos do feldspato alcalino.

Quanto ã origem dessas texturas, Barker (1970) e

Smith (1974) são de opinião que as texturas granoflricas, embo

ra apresentem diferen*- :S formas geométricas de intercrescimen-

to, resultam principalmente de uma cristalização magmâtica rá-

pida, em pequena profundidade, de um líquido, cuja composi-

ção está próxima àquela dos mínimos ternãrios dos sitema grani

tico de Tuttle & Bowen (1958) envolvendo quantidades aproxima-

damente iguais de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio.

No tocante à textura dos granitos gráficos, Simpson (in Barker,

1970) e Vadilo (in Smith, 1974), atribuem este tipo de inter-

crescimento a uma cristalização epitaxial (orientada) em condi.

çÕes metaestãveis. Estas condições envolvem a cristalização si.

multânea de quartzo e feldspato, condicionada a fatores físi-

co-qulmicos como a alta quantidade de voláteis, como existe em

pogmntitos. A presença dos voláteis controlaria o crescimento

do quartzo com os fcldspatos, de modo que poderia se formar

um çtrnnito qráfico tanto com plaqioclásio quanto com feldspa-

to alcalino, dependendo da quantidade de sódio ou potássio

envolvidos na reação. A julgar pela composição normativa de

Ab-Or-Qz dos dois tipos litolôgicos na figura 28, observa-se

rue os granõfiros tendem a se localizar próximo aos mínimos e/

ou eutéticos ternãrios do sistema granltico desenvolvido por

Tuttle & Bowen (1958). Já os granitos gráficos apresentam uma

dispersão em torno desses mínimos,o que é sugestivo de uma

cristalização próxima das condições eutéticas para os granõfi-

ros c de condições subordinadas ã abundância relativa de slli-

ca, sódio e potássio para os granitos gráficos.

Hornbionda - Quartzo Monzonito Pórfiro. Com esta de

nominação foi classificado um único dique (ou apófisc) de quar

tzo monzonito, localizado na porção sudoeste do "pluton". Ocor

ro vm forma de blocos soltos alinhados sentindo a direção N30K.

E caracterizado por uma rocha porfirítica, de coloração rósea,em

que os fenocristais de feldspato alcalino de até 2 cm sobres

saem numa matriz de granulação média (3 a 5 mm), constituída

essencialmente de feldsnwtos, hornblenda e quartzo.
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GRÁFICOS DO GRANITO MANOAfARU

Em seção delgada, apresenta textura granular hipi-

diomôrfica. Orotoclãsio micropertítico, plagioclásio, hornblen

da c subordinadamente quartzo constituem os minerais essenci-

ais. Biotita é mineral subordinado. Como acessórios figuram

zircão, apatita, titanita leucoxenizada e magnetita. Os cris-

tais de feldspato alcalino juntamente com os grãos de hornblen

da representam os minerais de maior desenvolvimento nesta ro-

cha, atingindo dimensões entre 4 a 20 mm. O ortoclásio micro-

pertítico (tipo "string" e/ou veio), em grãos subédricos e ané

dricos, com contornos irregulares, ãs vezes geminado segundo

Carlsbad, engloba inclusões retangulares de plagioclásio (0.2

a 0.3 mm), que se dispõem de maneira orientada ou distribuídas

caoticamente. Inclusões menores de apatita e zircão em grãos

hipidiomorficos e raramente lameIas de biotita são também veri
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ficados neste mineral. A hornblenda, na forma de cristais poi-

quilíticos, de contornos irregulares e, de evidente cristaliza

ção tardia, constitui cerca de 17% do volume da rocha. Mostra

um pleocroismo verde azulado e verde amarelado, sendo parcial-

mente alterada para clorita e biotita ao longo dos planos de

clivagem e fraturas. Engloba inclusões hipidiomõrficas de apa-

tita, zircão e pl?nioclásio arredondado ou corroído (foto 40).

0 plagioclãsio ± An§_g maclado polissinteticamente, apre-

senta-se em contatos suturados coro os outros minerais, e quan-

do incluso na hornblenda, exibe bordas de aparente reabsorção.

0 quartzo em cristais anêdricos aparece em duas gerações: uma

ocupando os interstícios dos minerais presentes na rocha, mos-

trando forte extinção ondulante, e a outra ao longo de diminu-

tos veios interceptando os demais minerais. Biotita de colora-

ção marrom pardo e que constitui menos de 1% do volume da ro-

cha, encontra-se em forma de lamelas irregulares inclusas nos

grãos de feldspato alcalino. Os acessórios zircão e apatita en

contram-se normalmente inclusos nos demais minerais, enquanto

magnetita e titanita leucoxenizada ocorrem associados a horn-

blenda como produto de alteração deste mineral.

Das relações petrogrãficas observadas, pode-se dedu

zir a seguinte ordem de cristalização: apatita, zircão, plagio

clásio, hornblenda, biotita, feldspato alcalino e quartzo.

Biotita - Hornblenda Microdiorito Põrfiro. São dois

diques de possança inferior a 2 m, que ocorrem na porção cen-

tral do "pluton" cortando o fácies pegmatóide. São caracteriza

dos por rochas cinza-arroxeadas, porfiríticas, com fenocris-

tais de plagioclãsio, hornblenda e biotita de até 5 mm imersos

num., niesóstasc fcldspãtica.

Ao microscópio, os fenocristais supracitados estão

envolvidos por matriz intergranular, em que plagioclãsio ripi-

forme se dispõe ao acaso e os interstícios mostram a presença

de biotita e quartzo xenomórfico. Apatita, titanita e magneti-

ta em grãos hipidiomórficos constituem os acessórios. Os feno-

cristais de plagioclãsio, zonados, geminados segundo a lei al-

bita e por vezes Carlsbad mostram-se alterados a mica branca,

argila e, com desenvolvimento de carbonato e alguma zoisita,



Foto 40 - Cristais de hornblenda poiquilitica

englobando inclusão de plagioclã-

sio subarredondado. Em ironzonito

pôrfiro. (Nicóis //; aumento lOx).

especialmente nas partes centrais. O plagioclásio da matriz en

contra-se também alterado a mica branca. Os fenocristais de

hornblenda, pleocrõicos» em tons de verde amarelado a verde cia

ro, ocorrem em prismas alonqados e, as vezes são pseudomorfosea

dos por biotita. Titanita leucoxenizada, clorita, calcita e e-

pidoto também se desenvolvem como produtos de alteração de

hornblenda. Os fenocristais de biotita, bem como os cristais

da matriz estão quase inteiramente pseudomorfisados por clori-

ta e magnetita. Apatita e titanita em grãos hipidiomorficos

são inclusos nos demais minerais da rocha, denotando entretan-

to, preferência pelos minerais máficos, enquanto titanita leu-

coxenizada parece ocorrer como produto de alteração de horn-

blenda. Magnetita, por sua vez, aparece em cristais anédricos

na matriz e como produto de alteração da biotita e da hornblen

da.



3.5.3.4 Considerações gerais sobre os tipos petrogrãficos

assinalados

Como se pode observar, os diferentes fâcies petro-

gráficos das rochas piutônicas apresentam características pecu

liares, sobretudo na composição mineralõgica, ordem de crista-

lização e aspectos texturais. De uma maneira geral, verifica-

se uma diminuição de minerais ferromagnesianos do fãcies gra-

nodiorito ao granito hololeucocratico na seguinte ordem: fâ-

cies granodiorito - fâcies pegmatõide - fãcies granõfiro põr-

firo - fãcies granito hololeucocratico - fãcies rapakivi, a

qual é acompanhada por um ligeiro enriquecimento de feldspato

alcalino (microclinio).

As rochas de diques também apresentam essas carac-

terísticas, pois, exceção feita aos litotipos hornblenda-quar-

tzo monzonito pôrfiro e biotita-hornblenda microdiorito pôrfi-

ro que exibem um modesto percentual de ferromagnesianos (horri-

la lenda e biotita, o primeiro principalmente), as demais são em

pobrecidas nesses minerais, chegando algumas delas a apresenta

rem menos de 1% em volume de minerais nâficos.

Não foi encontrado nenhum xenôlito e/ou autólito

que pudesse indicar um mecanismo de intrusões múltiplas contem

porâneas para a formação do Granito Mandacaru, o que sugere, a

principio, que o "pliiton" grani tico corresponde a um único e-

vento magmãtico, de forma que a variação nos aspectos textu-

rais e composicionais reflete diferentes etapas do resfriamen-

to e cristalização ocorridas durante a ascensãoe"emplacement"

do magma granltico.

O fãcies rapakivi, que mostra uma textura singular

em relação aos demais fãcies petrográficos do Granito Mandaca-

ru c se restringe a um afloramento na borda oeste, em contato

com um granito porfirôide do embasamento, pode ser

explicado tanto por fucão parcial ou assimilação parcial do Lm

basamento Cristalino pelo magma parental do Granito Mandacaru

com posterior diferenciação ou pelo metamorfismo de contato en

tre estas duas unidades. A última possibilidade é suportada

pelas idéias de Dawes (1966) e Didier (1973), segundo os quais



a presença de ovõides parece ser muito mais comum em enclaves

e no contato das encaixantes com as rochas intrusivas, do que

nos -ranitos homogêneos. Neste sentido, Buerger (in Dawes,1966)

atribui a presença de faces no cristal à energia de superfície

do cristal em crescimento em comparação àquela do meio no qual

está inserido, pois, de acordo com o mesmo autor, se um cris-

tal se desenvolve num meio em que a superfície de tensão é i-

gual à sua, é impossível o desenvolvimento de faces neste

cristal. Dawes (19661 e Didier (1973) advogam para origem de

alguns granitos rapakivi um mecanismo metassomâtico que envol-

ve uma ação combinada de metassomatismo de infiltração caracte

rizado por percolação de soluções de origem magmãtica através

da crosta, sob influência do gradiente de pressão ao longo das

zonas de fraqueza e metassomatismo de difusão, que abrange a

remobilização de elementos de soluções estagnantes nos poros

da rocha, como resultado do aumento de gradiente de potencial

químico, dado pelas diferenças de concentrações envolvidas.

A julgar pelas feições petrogrãficas e relações de

campo encontradas no granito rapakivi em discussão, como com-

posição mineralógica aproximadamente similar aos demais fácies

do Granito Mandacaru, e sua disposição preferencialmente na

borda da intrusão, ambas as hipóteses são consistente para ex-

plicação da sua origem. Todavia, a hipótese metassomática ain-

da se destaca, pela presença do grande numero de vacúolos en-

contrado nesta rocha, o que poderia ser justificado como um

"front" magmãtico rico em K e, em menores proporções Na, oriun

do da intrusão Mandacaru que incorporou alguns minerais já

cristalizados inicialmente, bem como excluiu outros. O felds-

pato K assim formado, ao entrar em processo de resfriamento ex

solveu algumas lamelas de pertitas que se desenvolveram ao re-

dor de inclusões de microclinio.

Um outro tipo de textura encontrado no Granito Man-

dacaru e que merece discussão quanto ã sua origem, é o inter-

crescimento quartzo-feldspato. 0 intercrescimento de quartzo e

feldspato mais comum nas rochas plutônicas é o mirmequítico

(intercrescimento de quartzo e plagioclãsio), que aparece sob

inúmeras formas:



- Freqüentemente o quartzo mirroequltico (quartzo em gotas e/ou

vermicular) forma projeções similares a um pedünculo e/ou ra

Izes sobre o plagioclãsio Cfoto 331, quando este ôstã parci-

aimente substituído por feldspato alcalino ao longo de fratu

ras ou no contato entre ambos.

- Forma uma pseudo-textura granofírica em existais de plagioclãsio

(foto 35).

- Forma veios mirmequíticos em feldspatos alcalinos.

Várias teorias têm sido formuladas para explicar a

origem dos mirmequitos. Phillips (1974) agrupou as hipóteses

em cinco categorias:

- Cristalização simultânea ou direta do plagioclãsio e quartzo

de um liquido ou solução magmatica.

- Substituição de feldspato alcalino por plagioclãsio como re-

sultado de soluções ou emanações tardias ricas em Ca e Na,

de acordo com as seguintes reações:

KAlSi-jOg + Na+ NaAlSi3Og + K
+

ortoclásio albita

2KAlSi3Og + Ca
++ CaAljSijOg + 4SiO2 + 2K

+

ortoclásio anortita quartzo

Albita c anortita se misturariam para dar um plagio

clásio sódico G n silica precipitaria como quartzo vermicular.

- Substituição de plagioclãsio por feldspato alcalino, envol-

vendo soluções que deram origem ao ortoclásio do granito e

que corroiriam o plagioclãsio ao longo dos defeitos de sua

estrutura. As soluções depositariam silica, enquanto os cá-
T_ions removidos preencheriam espaços vazios na estrutura do

plagioclãsio.

- Exsolução, no estado sólido, dos componentes mirmequlticos

do feldspato alcalino. Esta hipótese sugere que, durante a

imiícibilidade do feldspato alcalino rico em Ca e Na, a mole

cuia hipotética rica em silica, CaAl2Si.O.g (agora conhecida

como molécula de Schwantke) reverte para anortita e libera
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quatro moléculas de silica (CaAljSgO^ — CaAl2Si20g + 4SiO2>

e junto com albita exsolvida formaria mirmequito de acordo com

a reação:

x KalSiO3

y NaAlSi3Og » xKM.Si.jOg + y NaAlS^Og.z CaAijSijOg + 4z Sil>2

z Ca (AlSi-Ogl ortoclâsio plagioclásio quartzo

mirraequito

- Recristalização do quartzo com o plagioclásio cristaloblásti^

co, isto é, um quartzo recristalizado incorporado por um pia

gioclãsio blástico e/ou metassomãtico.

Considerando os aspectos texturais descritos, em

que o quartzo mirmequítico tem se desenvolvido, seja nas bor-

das do plagioclásio em contato com o feldspato alcalino, ao

longo de fraturas no plagioclásio ou em filmes ou veios no

feldspato alcalino, parece que no caso do Granito Mandacaru as

hipóteses mais consistentes com sua formação são: a substitui

ção do plagioclásio por feldspato alcalino ao longo de seus de

feitos estruturais e a exsolução dos componentes mirmequíticos

a partir do feldspato alcalino. Uma terceira possibilidade se-

ria aquela proposta por Smith (1974), do intercrescimento pseu

do-granofIrico bordejando o plagioclásio, como discutido ante-

riormente ou mesmo uma cristalização intergranular de

fluidos trapeados contendo plagioclásio sõdico e quartzo apro-

ximando-se de um sistema eutético binário, como proposto por

Hibbard (.1979).

0 dique de hornblenda - quartzo monzonito pôrfiro,

caracterizado por uma hornblenda poiquilítica tipicamente Ig-

nea, representa provavelmente os chamados diques sin-plutôni^

CJS de Pitcher (19 79). Segundo este autor, os diques sin-plutô

nicos são posicionados numa massa parcialmente consolidada, po

rém, suficientemente solida para suportar fraturas formadas

por "stress" localizados, rompendo-se, assim, a carapaça pre-

viamente cristalizada, o que permite a injeção do material do

dique. O fraturamento no Granito Mandacaru provavelmente ocor-

reu antes da cristalização total da hornblenda presente no cor
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po granitico.

As alterações secundarias encontradas no Granito

Mandacaru, tais como sericitização e argilização dos plagioclá

sios, cloritização dos minerais ferromagnesianos, neoformação

de microclinio e biotita, saussuritização do plagioclásio (zoi

sita + epidoto + carbonato + albita) estão irregularmente dis-

tribuídas, denotando porém, intrinsica preferência pela zona

de borda do Granito Mandacaru junto ao contato com a Formação

Catolé ou nas vizinhanças dos "pipes de brechas" tfig. 29). Ex

ceção â saussuritização do plagioclásio, as alterações são tam

bêm comuns nas apõfises granoflricas intrudidas na Formação Ca

tolé.

Mineralogicamente, essas alterações podem ser compa

radas com as alterações hidrotermais encontradas em depósitos

tipo Cu-pôrfiro, que são caracterizadas por distintas assem-

bléias minerais arranjadas concentricamente (fig. 30, tabela

5). Entrecanto, no caso do Granito Mandacaru, as alterações

são desprovidas de uma *onação consistente e tendem a se tor-

nar menos importante em direção ao centro do "pluton" graníti-

co, representado pelo fácies pegmatôide. Dessa forma, verifica

se que os minerais primários como ortoclásio, plagioclásio,

hornblenda e biotita, quanto mais afastados da zona de borda

do "pluton", sobretudo do contato com a Formação Catolé, mais

preservados estão, o que contradita uma alteração do tipo po-

tássica no interior do Granito Mandacaru. Além disso, é possí̂

vel detectar enriquecimento de feldspato alcalino em direção

ãs bordas do Granito Mandacaru, bem ao contrário do que ocorre

nas zonas de alteração potassica hidrotermal.

Considerando que as rochas do Granito Mandacaru con

têm pequena proporção de minerais máficos hidratados e pegmati^

tos - o que indica um magma pobre em água e outros voláteis, a

distribuiçãc irreqular dns alterações embora haja uma tendên-

cia de diminuirem em direção ao centro do corpo; observa-se

que, de preferência, as alterações se concentram nas zonas das

bordas do "pluton", sobretudo junto do contato com a Formação

Catolé onde, ãs vezes, também ocorrem "pipes de brechas" e nas

apõfises granófiro porfiríticas intrudidas nas rochas sedimen-
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TABELA 5

CARACTERÍSTICAS DAS PRINCIPAIS ZONAS DE ALTERAÇÃO HIDROTERMAL DE

DEPÓSITOS DE CU-PORFIRO ( COMPILADA DE LOWELL E GUILBERT, 1970 )

COMPARADA COM AS ALTERAÇÕES SECUNDÁRIAS DO GRANITODE MANDACARU

Zona Potássica

Zona Fílica

Zona ArgTlica

Zona Propílica

DEPOSITO DE CU-PORFIRO

Associação M i n e r a l .

Quartzo, fe ldspato k, se
r ic i ta, biotita e/ou ciori-
ta + anidrita.
Mineralização:
Cp, py- Bn- Mo disseminadas.

Associação Mineral.

Quartzo, serieita pirita ,
em menor quantidade clori -
ta, hidromica e rut i lo .

Mineralização:

py-Cp-Mo-Bn, ocorrem disse-
minados e em forma de veios.

Alteração do plagioclásioem
caolim (próximo ao corpo do
minério) ou montmorilonita,
na zona naisafastada.

Mineralização:

Py-Cp, traços de cal coeita,
galena e Mo.

Associação Mineral:
Ciorit.a-c|uart7o-pirita-cal-
cita-epidoto - caulinita-al
bita.

Mineralizaçao.
Veios de pir i ta com calcopi
r i ta e troços de Bn, Mo.SpK
Cnl. Mt.

GRANITO DE MANDACARU

Paragênese Mineral - Serieita, quar
zô  argila, carbonato e clorita, he

matita pulverulenta e magnetita mar̂
titizada.
Mineralização:
Calcocita e malaquita em veios e ãs
vezes disseminadas, em cúpulas de
apõfise granofTricas.

Caolim, quartzo, sericita, albita.

Paragênese Mineral:
Clorita, mica branca, zoisita,pis-
tacita, argila c carbonato.
Mineralização:
Veios de p i r i ta , malaquita e mag-
netita martitizada.

•

Cp - Calcopirita
Py - Pirita
Gal - Galena

Bn - Bornita
Mo - Molibdenita
Mt - Magnetita.

Sph - Esfarelita
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tares. Nas apófises a matriz consiste de intercrescimento mi-

crográfico de quartzo e feldspato alcalino turvo (foto ^t>), e

nelas ocorrem mineralizações supergênicas de calcosita e mala-

quita, dispostas preferencialmente em fraturas ou disseminadas.

Tais observações permitem sugerir que as alterações encontra-

das no Granito Mandacaru estão mais relacionadas a interações

com água meteõnca ou com soluçõe oriundas das encaixantes, ao

invés de fluidos hidrotermais emanados do próprio granito.Ness

:e sentido, acrescente-se quo Taylor (1977) observou que as

•orhns ornníticas submetidas a interação com água meteõrica a-

nresentain as seguintes características: os feldspatos são comu-
18mente ori*brocicios em O , e mostram usualmente turvaçao, par

ticularmente os feldspatos alcalinos; os minerais mãficos pri-

mários são normalmente alterados a anfibõlio uralítico, clori-

ta, óxidos de Fe-Ti e/ou epidoto, podendo o processo ser com-

plet > ou apenas parcial; intererescimetos granofíricos de
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feldspato alcalino turvo e quartzo são amplamente distribuí-

dos; cavidades miarolíticas estão localmente presentes nas in-

trusivas, e veios preenchidos com quartzo, feldspato alcalino,

epidoto, clorita ou sulfetos são muito comuns» tanto nas intru

sivas quanto nas rochas encaixantes, Best (1982)demonstrou tam

bem que a reação biotita + feldspato + hornblenda + H20

clorita + muscovita + epidoto + titanita + plagioclãsio sódi-

co quo 5 ccrnim Na zona do borda do Grani to Mandacaru, em particular

nas proximidades dos "pipes de brechas" (fotos 23 e 41), re-

quer muito mais água do que aquela presente em biotita e horn-

blenda ou mesmo, retida nos poros de uma rocha granltica, para

equilibrar esta assembléia de baixa temperatura num corpo gra-

nítico. De acordo com Best (1982) esta reação ocorre apenas

quando a água é disponível nas encaixantes e o corpo é permeá-

vel a sua entrada. Sugere ainda que alterações parciais e/ou

incompletas similares àquelas enccntradas no interior do "plu

ton" (foto 42) são devidas ao fornecimento insuficiente de á-

gua impedindo que as reações sejam completadas. O estudo isotó

pico de oxigênio e hidrogênio poderia confirmar essas inferên-

cias no caso do Granito Mandacaru.

3.5.4 Metamorfismo de Contato

Uma das características do Granito Mandacaru c a au

senc'a de auréola termo-metamórfica pronunciada ao seu redor.

Não foram observados minerais de alta temperatura, seja nas ro

chás sedimentares#seja nas rochas vulcânicas da Formação Cato-

lé. Esta consideração é suportada pela paragênese composta de

quartzo recristalizado, albita, clorita, epidotoe sericita en-

contrada nas rochas sedimentares próximo ao contato do Granito

Mandacaru, que corresponde ao fácies albita-epidoto hornfels

(Turner, 1981). Nas rochas vulcânicas, sobretudo as básicas, o

metamorfismo termal provocado pela intrusão se superpõe ou mas

cara de maneira incipiente as alterações deutéricas e/ou hidro

termais caracterizadas pela paragênese clorita, epidoto, carbo

nato, albita, uralita e biotita, que é comum também aos diques

p lav.i'1 maifi jovonr. que o Granito Mandacaru. Km alguns corpos



Foto 41 - Quartzo monzonito mostrando os minerais
primários bastante alterados. Hornblenda
é totalmente substituída por clorita, epi-
doto, magnetita e leucoxênio, enquanto o
plagioclásio, encontra-se saussuritizado
(Nicõis X; aumento lOx).

Foto A2 - Jlornblonda parcialmente cloritizada, pla-
yioclásio turvo e Liqcirnmonte sericitiza-
ào, nr granite pegnutóile fii parte cen-
tral uo "p]uton" (Nicòis //; aumento lOx),



de diabãsio, hornblenda poiquiloblâstica incorporando cristais

menores e biotita recristalizada, são as respostas à ação do

metamorfismo termal (foto 8).

Parmentier ft Schedl C1981) consideram que as auréo-

las termais das intrusões Igneas estão associadas a dois dis-

tintos processos de resfriamento. Um é denominado de resfria-

mento por condução de calor, e nele a energia ê transmitida

por meio de comunicação molecular direta, sem apreciável deslo

camento das moléculas; o segundo é classificado de resfriamen

to de convecção, o qual envolve uma ação combinada de condução

de calor, armazenamento de energia e movimento de mistura de

fluxos. 0 primeiro se desenvolve quando as rochas encaixantes

apresentam baixo conteúdo de ãgua e sua permeabilidade princi-

palmente relacionada a fraturas é insignificante. Em geral pro

duz auréolas termo-metamorficas estreitas e paragênese de mine

rais de alta temperatura. Já o processo de resfriamento por

convecção desenvolve auréolas largas, contendo minerais de

baixa temperatura.

Considerando, então, a natureza e o ambiente das en

caixantes (rochas sedimentares psamo-psefIticas dominantes, em

ambientes com tendência redutora) paragênese de baixo grau me

tamórf ico e o grau de alteração das rochas graníticas próximo às

suas encaixantes t ê provável que a solidificação do Gra

nito Mandacaru foi acompanhada de resfriamento por convecção

de fluidos originados das encaixantes. Esse fato inibiu em

grande parte a transferência de calor do Granito Mandacaru pa-

ra suas encaixantes, bem como alterou e modificou sua associa-

ção mineral.

5.5 Características Geoguimicas do Granito Mandacaru

3.5.5.1 Introdução

Com o objetivo de estudar o quimismo do Granito Man

dacaru, visando identificar sua vocação metalogenética e obter

subsídios para uma discussão sobre sua origem e evolução, além



TABELA 6

1 AMOSTRAS S iO,
DE ROCHRS *•

CV-06A

CV-O6B

CV-18A

.CV-18B

:cv-i8c
CV-18F

CV.20D
i

í CV-21

JCV-26A

JCV-26B

jCV-40A

' CV-48A

CV-50

j_CV-:58A

•CV-69C

CV-70A

CV-86A

CV-90A
t

CV-104A

|CV-139A

ÍJCV-139C

CV-213C

Mft-08

MR-14

MA-45

MA-65

76.79

78.31

78.42

61.5

69.0
76.06

73.9
71.4
68.4
71.12
71.67
70.12

65.14

73.12
73.52

72.89
70.71
71.22

73.13
70.62

74.03
75.59

75.0
71.1
76.3

60.8

75.9

A12O3

12.70

11.37

11.28

17.0

13.6
12.02
14.2

13.3
15.2
14.87
12.23
13.96

14.21

14.80
12.41

12.96
15.60

13.04

13.58
13.87
13.48
12.49

13.0
14.2
12.3

16.7

12.5

- ANALISES

«•A
0.70
0.38

0.90

3.1

2.5

0.16

0.56
1.1
1.4

0.53
0.58
1.32

2.13

0.40
0.54

0.16
0.39

1.17

0.61

1.12
1.18
0.49
1.0

1.3
0.93

2 . 6

0.99

FeO

0.36
0.27

0.24

2.14

0.99
0.28
0.14
0.57
1.14
0.33
1.43
0.91

1.19

0.41
0.61

1.07
0.67
0.90

0.64

0.84
0.35

0.41
0.42
0.35
0.42

3.28

0.28

QUÍMICAS

CaO

0.22

0.20

O.U

2.1

0.42

0.12

0.63
1.2

1.3
0.63
1.08
1.47

2.13

0.68
0.81

1.13
0.79
1.38

0.81
0.15

0.18
1.08
0.35

1.1
0.25

3.2

0.36

MgO

0.12
0.09

0.15

1.6

0.98
0.02

0.05
1.1.

1.0

0.27
0.73
0.68

1.38

0.34
0.59

0.42
0.34
1.09

0.52

0.3
0.05
OJIO

0.08
0.53
0.07

1.5

0.13

DOS

^ 0

3.67
3.04

3.35

4.16

3.89
1.83
4.67
4.33
4.78
5.46
4.11
3.93

4.41

4.67
5.46

4.72
4.50
4.86

5.02
3.56
3.67

3.50

4.18

4.78

4.20

3.71

4.06

ELEMENTOS

>âo

3.83

5.56

4.63

5.78

5.59
7.59
5.06
5.95
4.84

5.39
4.81
3.94

5.37

4.17
3.82

5.18
4.33
4.53

4.01
6.06

5.56

4.00
5.75
5.66
5.18

5.13

5.32

MnO

0.02
0.01

0.01

0.09

0.03
0.01
0.01
0.03
0.04
0.02
0.04
0.04

0.01

0.02
0.03

0.03
0.02
0.03

0.05
0.02
0.01
0.04
0.01
0.02
0.01

0.08

0.02

MAIORES (EM

P2O5

0.04
-

-

0.18

0.11
-

0.05
0.17
0.20

0.04
0.03
0.10

0.05

0.03
0.08

0.04
0.07

O.U

0.02

0.06
0.03
0.06
0.05
0.09
0.05

0.41

0.05

TIO,

0.04
0.10

0.14

0.55

0.38
0.10
0.10
0.17

0.35
0.10
0.40
0.30

0.53

0.10
0.10

0.34
O.U
0.10

0.26
0.27
0.39

0.10
0.10

0.17
0.10

1.2

0.10"

% )E ELEMENTOS

P.F.

0.58

0.48

0.63

1.68

1.38

0.32

0.43
0.62
1.23
1.01
1.96

2.09

2.53

0.46
1.10

1.41
0.32
0.77

1.01
2.22
0.92
1.30

0.10
0.56
0.44

0.94

0.31

F

<30

650

<30

-

-

< 30
-

-

-

62

550

550

600

126

170

192

158

292

170

170
U 4

< 30
-

-

-

-

-

Sn

< 5
< 5

< 5

-

-

< 5

-
-
-

< 5

< 5

< 5

' 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

< 5

-

-

-

-

-

14»

18

23

23

< 20

< 20

52

< 20

< 20

< 20

12

24

17

26

13

< 20

17

18

17

17

17
17

< 20

< 20

< 20

26

34

< 20

MENORES

<10 <

12 <

10 <

20 <

15 <

18 <

5 <

6 <

< 10 <

< 10 <

u <
< 10 <

16 <

< 10 <

< 10 <

< 10 <

< 10 <

< 10 <

< 10 <

17 <

13

13 <

16 <

< 5 <

20 <

60

7 <

EM (ppm)

MC

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
5

5

6

5

> CU

<5

< 5

6

26

6160

5

6
6

8
5

5600

12

< 5

< 5

400

< 5

5

7

< 5

12

< 5

< 5

10

6

t

10

4

Be

« 2

4

< 2

-

-

< 2

-
-
-

< 2

< 2

< 2

5

6

7

4

5

7

5

< 2

< 2

< 2
-

-

-

-

-

DO GRANITO

Ga

15
16

16

-

-

19
-
-
-

17

17

20

20

19

18

21

19

21

21

:9

16

19

-

-

-

-

Li

<50

<50

<50

-

<50

-

-

-

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

'50

<50

<50

<50
-
-

-

-

- <

MANDACARU

Zr

130

58

94

280

200

27

23
68

84

54

190

190

180

52

98

100

62

110

76

230

150

92

65
94

96

270

J,0

Rb

210

370

300

220

188
570

230

230

173

280

230

240

120

280

190

170

230

200

190

290

330

210
350

247

355

175

352

Sr

130

94

97

480

157

48

445

594

765

780

280

300

690

660

470

570

590

670

540

110

94

100

68

530

18

598

57

Ba

360

210

350

1850

1010

280

1020

1840

2350

1660

U50

970

2840

1560

1650

1380

1280

1710

1300

1880

1000

380
200

1540

130

2050



3

iN
IT

O
 

K
A

N
D

A
C

A
f

B

R
O

C
H

A
S 

O
O

W
 O

A
S

Q.
M
U
1

T
A

B
E

I

&

.-1
M

N

<

X

o

O

c
<

V.
O

O

If

1

1

I

0.
12

a
o

.0
1

o

«
o

0.
15

o

i

i0

o

CD
«D

s
3

a.

i

i

0.
63

•

o

r*
O
O

1

%

o

o

09

O

•

10

o

•om

R
&

11
.0

1

1

i

•

i

i

s

o

5
o

3
*•

o

IO

«o
•*

1

CO

s

mm

3

9.
03

C
V

-1
8B

l

1

1.
01

•

n

o

in

o
o

j,

o

3
(M

1.
19

CO

(M

.

o

m
xf

inm

a

23
.6

6

\

,

1

1

•

9

o

•
CM
O

o

01

o

I

s
o

r»
r-
m

r»
IO

m
«r

*

C
V

-1
8F

 
.

9
»
o

0.
43

i

oi

o

CM

O

o

1

0.
27

Oi

•->

r»
00

s
• g

g

•4

.

•

i

CM

O

o
o

o

o

s
•->

1

*r

3.
35

m
d

m

<M
fM

m
ei

•

•

o

o
o

CO

o

m
oCM

1.
07

1 1

cn

1

CD
00

§

CO
CM

L
9.

35

é

0.
56

i

0.
01

en

o

o
o

o

?
o

1

1.
54

m

O

p
VO

fM

CM

m

C
V

-2
6B

 j 
]

i

i

i

s
o

•

o

o
o

g

o

10
00
o

1

Cl

•-(

3.
74

s
o

f:
m

CM

17
.0

3

1

•

•

0.
09

OI

o

o
o

o

r»
OI
.-<

0.
83

CM

CM

1

s
VO

Oi
OI

5

£8
.7

7

l

l

0.
66

0.
12

o
o

o

CM

CM

1

m

o

6.
04

CM
CM

C>

in

CO

00

Pt

L
4.

35

-

•

0.
02

3
o

rM

o
o

g
o

OI

mo

1.
28

t-(

,

s
cn

r-
O1

n
oi

58
.0

9

1.
59

i

•

0.
05

o

o

3
o

1

o

3.
22

o

n

CM
O

!6
.9

5
0.

47

i

0.
03

m

o

o

o

o

o

1

o

4.
80

OI
r-\

CO

O
Oi

8

!4
.3

5

•

0.
04

o,

o

o
o

*
o

CM

>H

1

O

4.
95

8
o

CM

41
.

r.
M

in

C
V

-9
0A

I 
3

l

l

0.
04

8
o

o
o

s
o

o

o

•

o
l-<

1.
35

om
CM

Oi
Oi

42
.

s?
CM

!6
.2

9

I
,è

•

i

i

0.
03

o

o
o

o

1.
25

3
o

,

r-
IO

o

CM
OI

CO

"ST
•-<

i

i

•

1.
17

o
o

r>
o

o
o

o
o

e>

o

1.
12

ro

o

CO
co
o

r»
n

31
.

S
<n

m

C
V

-1
39

G
 

;

o

•

0.
09

1

•

o

O
O

o

o

1

oo
o
o

0.
26

m
oi

34
.

r»
o

8.
67

<o
o

è

•

i

0.
83

i

n
o

CM
O
o

CM

O

o

1

s
o

IO
IO

com
o

OI

40
.

00

R

0.
36

I

09
Oi
.

o

1

1

o

o
o

o

vo

o

1

01

oo
0.

45

m
ri

34
.

m
m

•f

m

•

l

i

i

CM

O

O

00

o

§

0.
55

3
•n

I

.3
8

S
n

in
m

1.1
8

(0

i

0.
03

 
|

i

0.
52

i

r,

o

o

CO

o

1

0.
70

r-

O

in
(M

34
.

«r

31
.

1.
35

IO



Relação das Amostras analisadas:

Anostra Rocha

CV-OfrA

CV06B

CV-18A

CV-18B

CV-18C

CV-18F

CV-20D
CV-21

CV-26A

CV-26B
CV-40A
CV-48A
CV-50
CV-58A

CV- 7í>A

I:V-S(»A

CV-KI4A

CV-I39A

CV-139C

C V - 2 U C

MA-08

MA-14

MA-4.S

to hololeucocratico
Hr.inito rrâ<"iro
Micropranito
Oiiartzo Monzonito
Hranofliorito

Micropranito
Hranorfiorito
Hranodiorito
Micropranodiori to
fíranõriro nórfiro
Hranô^iro nórfiro
Micropranodiorito
Granito nepwató
Hrnnoriro
Hr.tnito lencocrát ico
VI rrof»r.iní to
Hranito ocpmatóifi*»
Hranito leucocrático

Hranito ranakivi

Granito raoaícivi
Granito holeucocrático
C.rnnófiro
Granito leucocrático

Granôfiro

HornhlenHa Hcrorfiorito
i TO
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de estabelecer comparações com outros corpos graniticos, foram

selecionadas 27 amostras dos tipos petrogrãficos mais represen

tativos para análises químicas, realizadas nos laboratórios da

Geologia e Sondagens Ltda. GEOSOL e da Universidade de Brasí-

lia. Os resultados analíticos e respectivas composições norma-

tivas são apresentadas na tabela 6.

Na seleção foi levada em consideração a distribui-

ção das amostras no interior do "pluton" e procurou-se sempre

analisar as amostras menos alteradas.

3.5.5.2 Elementos Maiores

O diagrama de variação inter-elemental de Marker(in

Cox et ai. 1979) apresentado na figura 31 mostra o comporta-

mento dos diversos óxidos em relação ao conteúdo de SiO_ das

rochas do Granito Mandacaru. Os teores de MgO, CaO, TiO^A^O^
P2°5 e f e r r o total como FeO* diminuem em direção às rochas mais

ácidas, representadas pelo granito hololeucocratico e pelos

diques e apôfise? granofíricos, granitos gráficos e microgra-

nitos. 0 teor de K_0 mostra um ligeiro enriquecimento com a d.i

ferenciação, enquanto o Na_O permanece quase constante. A va-

riação dos óxidos está consistente com as evidências petrográ-

ficas, que sugerem a seguinte ordem de cristalização dos mine-

rais essenciais para as rochas plutônicas dos fácies granodio-

rito e pegmatóide: hornblenda, plagioclásiO/ biotita, feldspa-

to K o quartzo. Para uc diques de microcjranito, yranófiros o

granitos gráficos e para os fácies plutônicos rapakivi, grani-

to hololeuTOcrático e granofiro pôrfiro, a ordem de cristaliza

ção é a seguinte: plagioclásio, biotita, feldspato K e quartzo.

A razão envolvendo a soma dos álcalis versus silica

usada para diferenciar suites alcalinas de subalcalinas (fig.

32), mostra os pontos representativos das análises do Granito

Mandacaru plotadas predominantemente no campo subalcalino, com

algumas amostras dispostas no campo alcalino.

No diagrama AFM (fig. 33) que é utilizado para dife

ronciar rochas da série toleíticn das rochas calco-alcalinas ,
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observa-se um enriquecimento de âlcalis em relação a MgO e

FeO, representado principalmente pelas rochas de diques e apõ-

fises de microgranito, granõfiros e granitos gráficos. Este

"trend", entretanto, não indica resultado da diferenciação co-

mum às rochas calco-alcalinas, sendo provavelmente reflexo

do baixo teor de minerais mâficos presentes no "pluton".

A discriminação da natureza do magma das rochas do

Granito Mandacaru é, todavia, melhor observada no diagrama de

variação de alcalinidade versus silica tWright, 1969), reprodu

zido na figura 34. Como se pode observar, a quase totalidade

das amostras plutônicas esta plotada no campo alcalino, com a-

finidade aos campos alcalino intermediário e fortemente alcalî

no, este último ocupado, sobretudo pelas rochas de diques e a

põfises. Este comportamento reflete a presença de hornblenda

nas rochas plutônicas, e praticamente a sua inexistência nas

rochas de diques e apõfises.

No diagrama de variação CaO-Na2O-K2O (fig. 35)/ que

acentua a distribuição dos álcalis, verifica-se nos termos

mais diferenciados, principalmente nas rochas de diques e apó-

fises, um enriquecimento de K~0 em relação a CaO e Na_O. Dessa

forma, as rochas do Granito Mandacaru são caracterizadas por

baixo teor de MgO e CaO, uma natureza alcalina e subalcalina

de afinidade sobretudo potássica, similar aos diferenciados

félsicos de suítes não-orogênicas de Martin & Piwinski (in Mar

tin & Bonin, 1976).

Em virtude disso, e principalmente do baixo teor de

cálcio, as rochas do Granito Mandacaru podem ser também inter-

pretadas e classificadas no sistema granito NaAISJü .-KAlSiO.-

SiO_, conforme proposto por Tuttle & Bowen (1958). Esses auto-

res propuseram ainda, uma classificação de rochas plutônicas

fõlsicaü pobres cm cálcio, denominadas de rochas "hypcrsolvus"

o "subsolvus". As primeiras são caracterizadas pela ausência

de plagioclásio, exceto como um componente pertítico, enquanto

as rochas "subsolvus" são constituídas por plagioclãsio albíti

co e feldspato alcalino. De acordo com Martin & Bonin (1976)as

rochas "hypersolvus" são formadas de líquidos anidros em ambi-

entes crustais superficiais, enquanto as rochas "subsolvus"
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são originadas de líquidos hidratados em níveis crustais pro-

fundos. A julgar dos baixos teores de CaO e da composição dos

plagioclásios dominantemente albiticos (An 3-8), pode-se consî

derar o Granito Mandacaru como granito "subsolvus" dentro des-

sa classificação.

No sistema granítico Ab-Or-Qz (fig. 36) de Tuttle

& Bowen (1958) e Luth et ai. (1964), as amostras do Granito

Mandacaru plotadas junto com os mínimos e eutéticos ternários

determinados pelos autores mencionados, em condições de 0.5 a

10 Kb apresentam as seguintes características:

- Teores normativos baixos de An (0-10), o que confirma seu ca

ráter "subsolvus";

- Os valores normativos Ab + An + Or + Qz das amostras do Gra-

nito Mandacaru são sempre superiores a 88%, o que os classi-

fica como verdadeiros granitos dentro da concepção de Tuttle

& Bowen (1958);

- Mostram uma ampla dispersão em torno dos diversos mínimos e

eutéticos isobâricos, do certo modo refletindo as variações

composicionais encontradas no Granito Mandacaru;

- Grande parte das amostras, sobretudo aquelas correspondentes

às rochas plutônicas dos fácies granodiorito e pegmatôide, a

presenta uma tendência de se dispor próxima ã linha cotética

isobárica correspondente a 10 Kb. Já as rochas dos diques

mostram uma preferência pelas linhas isobãricas 1, 2 e 3 Kb.

Esses fatos indicam tanto variações na profundidade

de formação do magma granítico ou mesmo diferenciação, bem co-

mo sugerem que a profundidade de geração do magma inicial te-

nha se dado a cerca de 35 km. A associação comum dessas rochas

com granófiros e riolitos demonstra o "emplacement" contemporâ

neo e próximo ã superfície do (s) líquido (s) granítico (s). A

demais, o baixo teor de minerais máficos hidratados nessas ro-

chas, sobretudo biotita e hornblenda (muscovita é ausente), a

escassez de veios pegmatíticos e a associação com riolitos e

granõfiros indicam que o magma granítico migrou quase a super-

fície sem cruzar o "solidus", posicionando-se em condições de

temperatura acima de 800 C e profundidade cm torno de 3 a 6



r
km, próxima daquelas condições determinadas por Hyndman (1981)

para granitos de composição e ambiente geológico similares ao

Granito Mandacaru.

No diagrama Ab - An - Or (fig. 371, as amostras a-

presentam uma ampla dispersão em volta da linha co..ética isobá

rica, embora denotando preferência em se agrupar próximo â ljl

nha Or - Ab. Esta situação, por sua vez, não favorece uma ori-

gem por diferenciação de um magma basáltico, o que implicaria

num "trend" de composição dentro do campo do plagioclásio simi

lar àquele das suítes Skaergaard e Eskdalemuir (Kleeman,1965),

podendo no entanto, representar uma provável diferenciação de

um magma basãltico contaminado com material crustal.

Uma outra classificação para rochas graníticas foi

proposta por Chappel & White (in Hine et ai. 1978 e Borba e

Sial, 19791 que, ao estudarem vários granitos na faixa de Dobra

mento "Lachlan", sudeste da Austrália, estabeleceram critérios

mineralõgicos e químicos para diferenciar entre os granitos, a-

queles cujo magma parental resultou da fusão parcial de rochas

ígneas (granito do tipo I), daqueles em que o magma originador

foi derivado de rochas metassedimentarcs (granito do tipo S). A

tabela 7, sumariza estes critérios.

A julqar das evidências petrográficas e químicas, o

Granito Mandacaru é mineraloyicamente semelhante aos granitos

do tipo I, apesar de mostrar notável diferença quanto ã razão

A12O /Na2O + K O + CaO, que exibe valores superiores a 1.1(fig.

38). Entretanto, considerando que o Granito Mandacaru encontra-

se parcialmente alterado, como atestam as suas feições petrográ

ficas e a razão Fe~O_/FeO variável, é de se esperar que a alta

razão Al2O3/Na2O + K20 + CaO encontrada, sugerindo um caráter

peraluminoso, se deve ã relativa imobilidade de A12O- em rela-

ção a Na2O, K 0 e CaO nos processos de alteração ou mesmo ao

baixo teor de CaO que é comum a essas rochas. Essa assertiva en

contra suporto na ausência de minerais típicos dos granitos pe-

raluminosos, tais como muscovita, topázio, turmalina, granada,

cordierita e silimanita (Clarke, 1981), bem como a quase total

ausência de corindon normativo. Em adição a isso, vale obser-

var que 'jA'L d.iy amostras apresentam diopüídio normativo, fato
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I T A B E L A 7
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T. Seqüências co-magmãticas que in 1

cluem uma grande variação de cor
posição.

?. Contêm biotita + hornblende ±
titanita ± magnetita.

R e s t r i t a ãs composições r i c a s emj

2. Contem biotita + muscovita ±
cordierita ± ilmenita. Não
contêm hornblenda nem titanj^
ta.

1. Seqüência co-magmãtica que in-
clui uma grande variação de
composi ção.

2. Contem biotita + hornblenda +
titanita ± magnetita.
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que, ao lado das características jâ citadas, e de uma variação

inter-elemental regular de seus ôxidos em relação a SiO2, permi

te classificar o Granito Mandacaru como do tipo I ou mesmo como

um granito intermediário entre os granitos do tipo I e S.

3.5.5.3 Elementos menores e traços

Os resultados das analises dos elementos menores e

traços constam da tabela 6 e, na figura 39 onde foram plotados

em relação ao conteúdo de SiO .

Como se pode observar na figura 39, Rb, Sr, Ba e

Cu são os elementos traços que apresentam maiores variações nas

rochas do Granito Mandacaru. Ba, por exemplo, varia de 130 a

2.840 ppm, coro um valor médio de 1.164 ppm, valor este superior

àquele proposto por Turekian & Wedepohl (in Vorma, 1976) para

as rochas graníticas de baixo e alto teor de CaO que é da ordem

de 840 e 420 ppm respectivamente. Rb varia de 188 a 570 ppm,ten

do um valor médio em torno de 263 ppm, também superior ao valor

sugerido por Turekian & Wedepohl (op_ cit ) para os granitos po-

bres em CaO (170 ppm de Rb) e rico em cálcio (110 ppm de Rb). 0

Sr apresenta valores entre 18 e 855 ppm, com um teor médio da

ordem de 340 ppm, relativamente mais alto que os granitos po-

bres em CaO (100 ppm de Sr) de Turekian & Wedepohl (og cit ), e

mais baixo que os granitos ricos em CaO (440 ppm de Sr). O Cu,

com valores dominantemente entre 4 a 12 ppra, mostra três resul-

tados anômalos, valorea de 400, 5600 e 616 ppm,

que correspondem a amostras colhidas na zona de borda

do Granito Mandacaru e em apófises granoflricas intrudidas na

Formação Catolé. ES<-e fato indica uma provável remobiliza-

ção do Cu das rochas vulcano-sedimentares da Formação Catolé,du

rante a intrusão granltica. Os demais valores encontrados (4

12 ppm) são inferiores àqueles obtidos em granitos normais, que

tem um teor médio em torno de 20 ppm (Taylor, 1965) ,e, sobretu-

do, aos granitos do tipo Cu-põrfiro que apresentam um teor mini

mo na ordem de 120 ppm (llason & McDonald, 1978) .

Sr e Ba mostram uma diminuição em direção às rochas

mais ácidas, caracterizadas pelos granitos hololeucocráticos,e,
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pelas rochas de diques e apôfises granofíricos, granitos grá-

ficos e microgranitos, enquanto o Rb apresenta um enriquecimen-

to. Estas mudanças com a diferenciação são consistentes com a

cristalização inicial de hornblenda, plagioclãsio, biotita,

feldspato K e quartzo nas rochas plutônicas, exceção feita aos

granitos rapakivi, granófiro pôrfiro, e, principalmente ao gra-

nito hololeucocratico, jã comentado, além dos diques e apôfises

granoflricos, granitos gráficos e microgranito. Este processo

conduziria â remoção de Sr e Ba do líquido magmãtico, que se-

riam retidos pelo plagioclãsio, biotita e hornblenda, enquanto

o Rb permaneceria no líquido derivado (Hanson, 1978).

Os demais elementos menores e traços F, Sn, Nb, Y,

Mo, Be, Ga, Li e Zr apresentam valores semelhantes àqueles pro-

postos por Taylor C1965) para granitos normais (vide tabela 8),

bem como não apresentam nenhum "trend" com a diferenciação.

Por outro lado, a razão K/Rb tem sido comumente

considerada como um índice seguro na petrologia ígnea, onde va-

lores absolutos e relativos são interpretados em relação ã his-

tória de diferenciação e ã natureza do material original (Shaw,

1968).

Goldschmidt (in Prinz, 1968) e Hanson (1978) estabe

leceram que a razão K/Rb diminui em direção ãs rochas mais áci-

das, em uma suíte consaguínea.

Taylor (1965) e Shaw (1968) sugerem que a razão K/

Rb é normal no granito quando os seus valores se situam na fai-

xa de 150-300, enquanto valores abaixo podem ser julgados dife-

renciados.

No Granito Mandacaru a razão média de K/Rb varia de

215 a 88 nas rochas plutônicas com os seguintes valores: rochas

do fácies granodiorito (215); rochas do fãcies granófiro pórfi-

ro (168); rochas do fácies pegmatóide (157); rochas do fácies

rapakivi (157) e rochas do fácies hololeucocratico (88), suge-

rindo uma provável diferenciação desses últimos. Nas rochas de

diques e apôfises, sohretudo nos granõfiros, granitos gráficos

e microgranitos, o teor médio da razão K/Rb é da ordem de 107,o

que sugere também uma diferenciação, Observa-se, ainda, uma ir-



TABELA 8

QUADRO COMPARATIVO DOS ELEMENTOS TRAÇOS (PPM) DO GRAN1TO MANDACARU COM OS ELEMENTOS

TRAÇOS DOS GRANITOS DE TUREKIAN & WEDEPOHL ( 1 9 6 1 IN VOBMA, 1 9 7 6 ) E TAHDR ( 1 9 6 5 ) .

F

Sn

Kb

Y

Mo

Cu

Be

Ga

Li

Zr

Rb |

Sr

MÉDIA DO

GRANITO

MANDACARU

230

< 5

<20

11

< 5

*7

3.5

18

< 50

112

263

340

MÍDIA DOS GRANITOS DE
TUREKIAN * WEDPOHL

GRANITO RICO EM CAL
CIO CaO >3%

520

—

-

-

-

-

24

140

110

440

Ba 1 1 6 4 ; 420

GRANITO POBRE EM CAL
CIO C a 0 < l %

850

—

-

-

—

_

-

40

175

170

100

840

MEDIA DOS GRANTiOS

DE

TAYLOR

-

3

20

35

2

20

3

18

27

160

120

350

550

* -Valor médio das amostras sem considerar os três resultados anômalos.
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regularidade nos valores obtidos para as rochas graníticas e

nos diques o que indica pequenas mas diferentes razões na his-

tória de cristalização. Isso ê melhor observado na figura 40,

onde nenhum padrão ou "trend" de diferenciação é consistente

com mudanças suaves durante o curso de diferenciação, embora se

ja notório um aumento de Rb em relação a K nos diques e apõfi-

ses granofIricas, microgranitos, granitos gráficos e nas rochas

plutônicas representadas pelos granitos rapakivi e granitos ho-

loleucocrãticos. Esta irregularidade,por sua vez, pode refletir

a presença de pequena quantidade de feldspato alcalino (micro -

cllnio tardio) intersticial que cristalizou nas fases finais do

ciclo magmatico.

Taylor (1965) atribui o fracionamento de K em rela-

ção a Rb ã ordem de preferência desses elementos pelo feldspato

K. De acordo com esse autor, durante a cristalização o feldspa-

to K tenderia a capturar inicialmente o elemento K, em seguida

Ba, e só depois Rb, o qual permaneceria no liquido até a remo-

ção dos dois primeiros. Nos diagramas Sr vs Ba (fig. 41), Ba vs

Rb (fig. 42) e Sr vs Rb (fig. 43) usados comumente para caracte

rizar o grau de diferenciação e/ou cristalização de rochas

graníticas (McCarthy & Hasty, 1976; Lee & Christiansen, 1983;

Mittlefehldt & Miller, 1983), os dados das amostras do Granito

Mandacaru mostram um "trend" bem marcado de diferenciação duran

te o curso de cristalização.

Grandes e continuas mudanças na composição mineral

são consistentes com o modelo de cristalização fracionada

(Mittlefehldt & Miller, 1983). Noyes et ai. (1983) concluíram

que a depleção de Sr e Ba (um fator entre 5 e 8) em aplitos, re

flete extensiva cristalização fracionada. Considerando as mudan

ças continuas com a diferenciação, e o fator de empobrecimento

de Ba e Sr das rochas plutônicas do Granito Mandacaru, sobretu-

do nos granitos hololeucocraticos que apresentam valores de 6 e

8 em relação ãs rochas do fâcies granodiorito, i provável que

o conteúdo desses elementos traços no granito em estudo reflete

uma cristalização fracionada. Isso ê ainda melhor observado se

for levado em conta o fator do empobrecimento desses elementos

traços nos diques e apófises granoflricos e granitos gráficos ,
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que ê da ordem de 47 e 18 respectivamente. Hanson C1978) consta

tou que a cristalização inicial de plagioclãsio e biotita con-

trola a razão Sr/Ba durante a diferenciação. Segundo esse au-

tor, Sr ê retido pelo plegioclãsio e Ba pela biotita e feldspa-

to K. Ba ê concentrado no feldspato K e na biotita em relação

ao líquido parental mediante um fator de 3-13, enquanto o Sr é

concentrado nos feldspatos por um fator de 3 a 4 (Mittlefehldt

& Miller, 1983). Como se verifica na análise modal (tabela 4)há

uma diminuição desses dois minerais nos granitos hololeucocrátiL

cos e nos diques representados por microgranitos, granõfiros e

granitos gráficos, quando comparado aos outros tipos de rochas

plutônicas, explicando dessa forma a maior concentração de Sr e

Ba nesses litotipos. Entretanto, algumas rochas de diques e apó

fises, sobretudo de composição diorítica, microgranodiorítica e

microgranítica, parecem não estar relacionadas com esse processo,

refletindo sempre um conteúdo de Ba, Sr, Rb, e ainda, A12O3,

TiO2, MgO, I*2
O5 tfig. 31* próximo à composição original do lí-

quido parental. Esse fato pode representar tanto uma auto-intru

são do líquido magmático numa carapaça parcialmente cristaliza-

da ao longo de estruturas de fraqueza, ou uma realimentação da

câmara magmática ocupando fraturas, cortando todas as rochas

procedentes, representando a fase final da atividade magmãtica.

El Bouseily & El Sokkary(1975) usaram um diagrama tri-

angular envolvendo Rb-Ba-Sr para representar as tendências si-

multâneas de variação desses elementos nas rochas félsicas. A

Inboln 9 gumarizn .TI; principais características esboçadas no di

agrama.

A representação das rochas do Granito Mandacaru nes

se diagrama (fig. 44) mostra, contudo, uma distribuição hetero-

gênea entre os campos dos granodioritos - quartzo dioritos, gra

nitos anômalos, granitos normais e granitos fortemente diferen-

ciados. Isso, ao lado das irregularidades de alguns diagramas

já discutidos (fig. 41), parece apoiar a sugestão de que ocor-

reram importantes fenômenos de diferenciação, assimilação e re-

cristalização durante a ascensão do Granito Mandacaru.



TABELA 9

CARACTERÍSTICAS SUMARIZADAS DAS ROCHAS FÊLSICAS NO DIAGRAMA TRIANGULAR Rb-Ba-Sr

DE BOUSEILY & EL SOKKARY ( 1975 )

CAMPO

I

II

III

IV

r- — *

: V

LITOIDGIAS

Dioritos

Quartzo-
liorito e
qranodioritos

Granitos

Anômalos

Granitos

normais

Granitos

fortemente

diferencia

dos.

RELAÇÃO DOS TIPOS LITOÍDDGICOS COM OS ELEMENTOS TRAÇOS

Concentra-se em torno do ápice de Sr, mostrando

um grande enriquecimento deste elemento.
i

Mostra um enriquecimento em Ba em relação ao

Sr, enquanto Rb permanece constante com a di Fe

renciação.

Engloba granitos rapakivi, granitos metassomáti

cos e aqueles submetidos a mudanças químicas por

mais de um processo de formação. Apresentam valo

res de Rb relativamente altos em relação aos gra

nodioritos e quartzo-dioritos e um conteúdo rela

tivamente inferior aos granitos normais.

Situados próximo ao ápice do Ba, englobam os

granitos pobres em Ca. Apresentam um enriquecimer

to de Ba, em relação ao Sr, acompanhado de enri-

cimento de Rb, o que caracteriza uma diminuição

de plagioclásio com um ligeiro aumento de felds

pato K associado a biotita durante a diferencia-

ção.

São caracterizados por um enriquecimento de Rb

em relação a Ba e Sr, quando comparado com os

demais granitos, o que caracteriza uma depleção

de plagioclásio e biotita e um enriquecimento de

feldspato K.
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3.S.6 Geqcronologi a

Foram realizadas 14 determinações radiométricas pelo
método Rb-Sr em rochas do Granito Mandacaru. A inexistência de

pedreiras ou outras exposições amplas de rochas frescas impe -

diu a coleta de amostras de um mesmo afloramento, para a cons-

trução de isôcrona verdadeira. Dadas as dimensões relativamen-

te pequenas do corpo granitico, optou-se por selecionar amos*

trás de maneira a representar os variados tipos litolõpicos p"re_

sentes, e cobrir da melhor forma possível, a área de afloranfen

tos da intrusão (fig.45).

As determinações isotópicas foram realizadas por Ariel

Provost e Moacir Macambira no Laboratório de Geologia Isotõpica

da Universidade Federal do Para. Os dados analíticos constam da

Tabela 10.

A figura 46 representa a isôcrona de referência obti*

da para amostras de diques de rochas granofíricas. A isôcrona,

baseada em 4 pontos, indica uma idade 571 • 26m.a(2<r ), a par-

tir de um magma com razão inicial Sr /Sr «O.TOfiff • n.nn7,f)(2\\

isto é não muito acima das prováveis vazões do manto naquela e-

poca (0.702-705). Existem aparentemente algumas restrições à 'ra

zão inicial obtida, decorrentes da inexistência de pontos con>

baixn razão Rb/Sr, que pode ter sido estrôncio mantélico ou Ha

ocorrência de uma pequena contaminação crustal, mas certamente,

não se trata de retrabalhamento de uma crosta siãlica (a não

ser granulítica) muito mais antiga ou mesmo de material siálico

que tenha tido um curto tempo de permanência na crosta.

As duas amostras que fogem da isõcrona, renresentada

por micrograníto e granito gráfico podem ser internretarias nen-

cronologicamente de várias maneiras: 1- Contemporâneas dos era-

nôfiros mas: (Ia)- com razão inicial mais alta; flh")- com a truss

ma razão inicial mas com contaminaçãofcontemnorânea oti noste -

rior) por Sr mais radiogênico; (lc)- com n mcsmn razão inicinl,

porém apresentando perda recente de Rh. 2- Mais antigas e:(?a)-

sem notável perturbação isotõpica e nem química; (?b)- com per -

turbação contemporânea ou posterior. A hipótese (lc) não node

ser aceita (pelo menos, isoladamente) fnerda-Sm de rubídio no
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AM3S1RA

CV-134B

CV-37

CV-283B

CV-213C

MA-16D

CV-139A

CV-104A

CV-18A

CV-18F

CV-175

CV-143A

CV-38

CV-40A

TABELA 10 - RESULTADOS

LITOiLOGIA

Hornblenâa-quartzo ncnzonito

Granodiarito

Granodiorito

Granito Hololeuoorâtico

Granito Hololeuoocrâtioo

Granito Rapakivi

Granito Leuoocrãtiao

Microyraiiito

Granito gráfioo

Quartzo pórfiro

Quartzo pôrf ioo

Quartzo pôrfiro

G r a n S r i f o p . ^ i r o

Granôfiro

RADIOMETRICOS

Rb (pçnü

144,4 ¿3 ,30

144,7 ¿ 3 , 3 0

153,5 ¿ 3,60

123,1 ¿ 2,80

192,0 ¿ 13,0

198,7 ¿ 4 , 9

123,3 ¿ 2 , 7

187,1 ¿ 4,0

363,3 ¿ 9,1

230,7 ¿ 5,3

215,1 ¿ 4,9

216,4 ¿ 5,0

148-4 ¿ 3 - 5

234,4 ¿ 5,4

Rb/Sr DAS

Sr (ppm)

1101,0 ¿

545,2 ¿

266,6 ¿

79,96 ¿

53,80 ¿

93,9 ¿

466,8 ¿

78,47 ¿

48.89 ¿

38.83 ¿

55.20 ¿

71.90 ¿

239.50¿

22,20 ¿

ROCHAS DO GRANITO MANDACARU

12,0

5,7

3,1

0.88

3,40

1,10

4,70

0.76

0.50

0.39

0.55

0.74

2.80

0,22

Rb87/Sr86

0.3796 ¿ 0.

0.7843 ¿ 0.

1.6710 ¿ 0.

4.4920 - 0.

10.4900 ¿ 0.

6.2010 ¿ 0.

0.7645 ¿ 0.

6.9760 ¿ 0.

22.5000 ¿ 0.

17.4300 ¿ 0.

U.3800 ¿ 0.

8.7700 ¿ 0.

1.7960 ¿ 0.

31.3000 ¿ 0.

0040

0077

0200

0430

1200

0850

0065

650

3500

2000

1300

1000

0210

3700

Sr^/Sr8 6

0.712239 ¿ 0

0.715602 ¿ 0

0.733727 ¿ 0

0.797872 - 0

0.869906 - 0

0.833567 ¿ 0

0.715325 ¿ 0

0.820590 ¿ 0

1.183530 ¿ 0.

0.849852 ¿ 0.

0.799195 ¿ 0.

0.778073 ¿ 0.

0.724741 ¿ 0.

0.960053 - 0.

.000025

.000046

.000034

.000065

.000027

.000034

.000035

.000160

000026

000085

000091

000034

000049

000095



caso do nicrogranito e, ainda mais em relação ao pranito tfrá

fico). A hipótese (la) e aceitável a rigor para o microgra*ni^

to (Ri»0,77), mas nío seria recomendável para o granito grá-

| fico (Ri^l). As hipóteses (2a) e (2b), no entanto, sio des-

i 0 cartadas pelos dados de campo e petroquímicos, em que tanto

» o microgranito e o granito gráfico correspondem a corpos "ai

tamente diferenciados da intrusão granítica, este ultimo, arin

da mais que o microgranito. Neste caso, a hipótese (Ia) iun-

i tamente com a (lb) seriam as mais prováveis, considerando o

grau de diferenciação dessas rochas e a situação delas na

borda da intrusão granítica em contato com a Formação Catolé
fi7(vide fig. 45) que podem ter sido contaminadas por Sr Ta

diogênico das encaixantes.

Na figura 4 7 está representada uma outra isócrona

\ de referência obtida para as rochas plutônicas. A isócrona,

| com base em três pontos, dá uma idade 571^26 m.a, com razão

f inicial de 0,70914 jf 0,00022. A confiabilidade dessa isócro-

j na com apenas três pontos analíticos não seria renresentati-

^ va sem os resultados dos diques. No entanto, a idade é pra-

ticamente a mesma dos diques granofíricos dentro do erro a*na

': lítico, o que lhe dá certa confiabilidade. Existe também a

compatibilidade das duas razões iniciais, razões intermediá-

rias, a das rochas plutônicas sendo conhecida com mais nrerci

são, devido a presença de alguns pontos dessas rochas exibi-

rem baixa razão Rb/Sr, o que reforça esta consideração. Ao

colocar juntos estes 07 pontos analíticos (04 diques granofí

ricos e os 03 granitóides) na fipura 4R, obtém-se uma isóCro

na de boa qualidade para o granito como um todo, com ida^e

S59^8m.a e razão inicial de 0.70924' • 0,00010. O fato destes

diferentes tipos litológicos apresentarem a mesma idade e ra-

zão inicial aproximadamente similar, aliado ao bom alinhamen-

to das amostras, como é confirmado pelo baixo valor do parâ-

metro MSDW(1,11), permite a confirmação implícita de que os

diques (ou pelo menos parte deles") e as rochas plutônicas do

Granito Mandacaru poder1 ser considerados contemporâneos ou 'co

™ penéticos, o que vem a confirmar os dados de campo e os estu-

dos petroquímicos. No diaprama isocrônico em referência, nCde

se verificar também várias amostras de rochas granitóides rflo

tadas fora da isócrona e, em nosição bem acima dela. Assim,
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como foi o caso com os diques de microgranito e granito gráfico,

a disposição caótica dessas amostras, permite inferir basicamente

duas hipóteses: 1- contemporâneas, mas com contaminação ou 2-mais

antigas, com perturbação isotôpica ou não. Da mesma maneira que

os diques acima referido, todas essas rochas granitóides provém

da zona de contato da intrusão granítica com a Formação Catolé,eu»

oposição as 7 amostras da isócrona que procedem de partes n»ais 'in

ternas do Granito Mandacaru. Como discutido anteriormentefcan. 'pe

trografia) o Granito Mandacaru experimentou durante os estápiosrfi_

nais de cristalização interação com água meteõrica e das encaix"an

tes, fato este, que modificou o sistema Rb-Sr, como indicado nela

dispersão dos pontos na figura 48. Desse modo, as importantes mo
— 87

dificaçoes no contingente do Sr radiogênico (incorporação) ou de

Rb (perda) foram impostas por fluidos que circularam nas encaitfan

tes durante a solidificação do Granito Mandacaru, os mesmos fluî

dos que alteraram e modificaram sua associação mineral.

Cordani (in Dantas, 1974) apresenta em rochas graníticas

da Faixa de Dobramento Jaguaribeana, em particular nos granitos da

região sul da Chapada do Araripe, região situada logo a sudeste da

área aqui estudada, duas isócronas de referência pelo método Rb-Sr.

A isõcrona inferior com idade 530 m.a e razão inicial de 0,705, 're

presenta a fase pós-tectônica principal do Ciclo Brasiliano na "Re

pino de Dobrnmentos Nordeste, e a segunda, com idade 630 m.a e ra

zão inicial de 0,709 ê atribuída a um período de formação anterior,

provavelmente durante a fase sintectônica ou tarditectônica daquele

ciclo orogenético. Segundo o mesmo autor, os valores das ratões ini_

ciais inferiores a 0,710 indicam que aquelas rochas não foram forma

das por rejuvenescimento (ou palingênesel a partir de material siá-

lico mais antigo. De acordo com o mesmo autor, se tais rochas f»ra"ní

ticas tiveram origem nor anatexia, é necessário supor o material chri

tendo apreciável contribuição de vulcanitos, separados do manto siíne

rior ao final do Pré-Cambriano, para que sejam explicadas as baixas

razões iniciais.

Para os granitos pós-tectônicos Mucambo e Meruoca do MW do

deafã, Sial et ai. (1981) reportam idades de 54R • 24 m.a (Ri»O,7io

^ 0,0011) e 507 *_ 36 m.a (Ri- 0,7071+ nf00l5) respectivamente. ne

acordo com esses autores, a idade mínima e razão inicial baixa do



Granito Meruoca representam modificações no sistema Rb-Sr im-

postas por alterações meteóricas, o oue mascara sua verdadeira

identidade geocronolõgica, que, para aqueles autores seria e-

quivalente a do Granito Mucambo, isto ê, aproximadamente 55Om.a.

Considerando a idade geocronolõgica 559 • 8 m.a(2'T ) ,

bem como as características petrográficas e petroquímicas do

Granito Mandacaru e suas relações com as rochas encaixantes, no

de-se equipará-lo aos granitos Mucambo e Meruoca do NW do Ceará

e relacioná-los ao mesmo evento magmãtico que caracteriza a fase

põs-tectônica do Ciclo Brasiliano na Região de Dobramentos Noir

deste.
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A razão inicial Sr /Sr do Granito Mandacaru, infe-

rior a 0,710, porem superior às razões iniciais de magmas deri'va

dos do manto (0,706), permite inferir várias possibilidades pa-

ra a derivação do magma original. Pode tratar-se (1)- de mate -

rial derivado por fusão da crosta inferior (granulítica) empo -

brecida em Rb/Sr; (2)- contaminação de magma derivado do manto

superior por assimilação parcial da crosta inferior; (3")- de ma

terial siãlico que tenha tido um curto temno de permanência na

crosta ou (4)- de material derivado por fusão parcial de rochas

contendo apreciável contribuição de vulcânicas, conforme assina

lado por Cordani (jin Dantas, 1974).

As feições peoquímicas do Oranito Mandacaru, no entan

to, indicam que a fonte mais provável do material ê de magma de_

rivado do manto superior que sofreu alguma contaminação nor ríar

te da crosta inferior, seca e geoquimicamente estéril (crosta

granulítica).

0 caráter anidro das rochas plutônicas, a escassez de

veios pegmatíticos, a associação com riolitos e granõfiros, e a

presença de rochas máficas efusivo-fissurais constituem feições

geológicas que suportam esta interpretação.

3.S.7 Discussão ruínnfo a oYiffem" fio" nrrfTíiTrfĴ frrfrTrfcrarru

As diferenças nos nspectos texturnls, comnosicionn\s

e grau de alteração encontradas no r.rnnito Mandacaru leviram 1,o

pes Filho et ai. (1HR2) a considerá-lo COTPO constituído nnr dois

"plutons" distintos, relacionados a diferentes eventos ã
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Como foi verificado» as diferenças parecem refletir,

em sua maior parte, variações primarias ocorridas durante a

história de cristalização e resfriamento do corpo granítico,que

foi submetido a subsequentes alterações. Estas observações de-

correm dos seguintes aspectos:

- As rochas plutônicas do Granito Mandacaru mostram um certo "zo

neamento textural, uma vez que a granulacão tende a aumentar

em direção ao centro do "pluton", representado pelo facies ffeg

matõide. Observa-se, ainda em porção marginal deste corno "cKil̂

led margin" (margem resfriada) representada nelo flcies pranõ-

firo põrfiro gradando nara o fácies granito e/ou pranodiorito

de granulacão media que aumenta de granulacão em-direção ao

centro, o que não se explicaria cm caso de sucessivas intru«;õe«;.

- As rochas plutônicas e os diques, sobretudo de granõfiros apre-

sentam praticamente a mesma idade e razão inicial, o qve não* o

correria em caso de intrusões míltinlas,

- Uma estrutura planar de fluxo, lineação dos minerais prismáticos

e outras estruturas de fluxo existiriam se esse mecanismo tives_

se operado, o que não e o caso, pois, com exceção das feições

que aparecem próximas aos falhamentos limítrofes que senaram o

Granito Mandacaru de suas encaixantes, as rochas são isotronas,

sobretudo no interior do corpo. Xenõlitos e/ou autolitos cons*ti_

tuiriam também feições bastante freqüentes no caso de intrusões

múltiplas.

Entretanto, estas variações são melhor exnlicadas nor

mecanismo envolvendo a ascensão de um magma granítico suhalcalino

a alça lino pobre em água, formado na crosta inferior, devido a 'in

jeção de material juvenil que invadiu e reagiu com a crosta infe-

rior, conforme jã demonstrado com base nos dados de eeoquímica e

de geocronologia.

0 magma granítico assim formado ascendeu ao lonpo da es_

trutura tipo graben, e dado o baixo teor de H-O, pode migrar nua-

st ate a superfície sem cruzar o "solidus". Ao nosicionar-se, for

mou-se margem resfriada devido ao contraste térmico com as rochas

eneaixantes, em volta de um núcleo parcialmente cristalizado.



Subsequentes acomodações tectÔnicas reativaram .fa-

lhas e fraturas, rompendo-se a carapaça previamente formada, o

que permitiu o "emplacement" do material do centro do "nluton"

ao longo das fraturas, principalmente nas fraturas marginais e

naquelas que cortam as rochas sedimentares da Formação Catolé.

0 caráter porfirítico dos diques no interior e nas bordas do

corpo, bem como das apofises com matriz granofírica intrudidas

nas rochas sedimentares, além dos fãcies de granulação fina, são

atestados adicionais do caráter intrusivo dessas rochas ao lon-

go de fraturas neoformadas. Devido a baixa pressão confinante de_

senvolveram-se ainda, ao longo de fraturas marginais, pequenos

veios pegmatíticos e granitos gráficos, anesar da limitada Con

centração de voláteis. Por outro lado, o remanescente do mapma

em locais aparentemente não perturbados, cristalizou lentamente

produzindo as texturas pegmatôides.

Uma outra possibilidade em relação ao posicionamento

de alguns diques de microgranodioritos, micropranitos, e diori-

tos, seria a realimentação da câmara magmática, ocupando fratu-

ras marginais do granito, cortando todas as rochas precedentes

conforme já discutido. Esta hipótese, no entanto, ainda estaria

associada ao mesmo evento magmático responsável pela formação do

Granito Mandacaru, e não. um evento magmãtico distinto, separado

temporalmente do magmatismo inicial pela deposição da Formação'fâ

tolé rnmo nronosto por Lones Filho et ai. (1982J.
A geocronolopia e os "trends" petroquímicos enconfra

dos (figs.31, 41, 42 e 4J)« também suportam esta interpretarão,

pois, de maneira peral , os "trends" verificados, apresentam com

portamento de di fcrcnciação normal e quase nenihuma mudança br*ns_

ca com a diferenciação, o que ê supestivo de u^a orícem copeno-
tica das rochas rio firanito Mandacaru.

Para resolver em definitivo o problema, faz-se neoes*sa_

ria, a utilização de dados isotónicos de Pb, uma vez que o Pb u-

ranogênico é particularmente versátil em suas aplicações, poden-

do ser utilizado para reconhecer e caracterizar o sial primário

derivado do manto, material siálico mais antigo retrabalhado ou

parcialmente fundido, crosta siálica antiga reativada eeoquimi'ca

mente, ou embasamento siálico antigo profundo ÍMoorbath ft Tavlor

ÍP Lordani et ai. 1980).
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Em adição a isso, as feições petroeráficas e modais

do "pluton" mostram que as variações composicionais são contro

ladas pela cristalização inicial da hornhlenda, plagioclãsio e

biotita nas rochas plutônicas, sobretudo nas rochas do fãcies

granodiorito e pegmatóide. Este processo conduziria à remoção

de Fe, Mg, Ti e Ca do magma e um aumento substancial de Si e K

no líquido residual, representado pelo granito rapaVivi, crrsfnô

firo põrfiro e hololeucocratico, além dos diques pranofíricos,

gráficos e micrograníticos.

Em relação aos fenômenos de alteração existentes, car"ac

terizados por "nronilitização" e principalmente sericitizacão,

são distribuídos irregularmente pelo corno granítico, sendo mais

pronunciado nas bordas do "pluton" em contato com a Formação Ca-

tolé e nas apõfises de granófiro norfirttico nela intrudidos.

Considerando a escassez de fluídos magtnãticos renreserfta

dos pelos baixos teores de H-0, F, Sn, Be, Nb, Mo e Li comumente

encontrados em fases de hidrotermalismo, e as feições de altera-

ção jS discutidas, os maiores agentes responsveis pela alteração

do Granito Mandacaru foram a ãgua meteõrica e das encaixantes ajç

sociadas a alguns fluídos liberados durante a rápida cristaliza-

ção dos diques pórfiros com o fraturamento da caranaça previanfen

te cristalizada, o que poderia ser confirmado com um estudo iso-

tõpico de oxigênio e hidrogênio.

As características texturais, petroprlficas e litoqiifm^

cas do Granito Mandacaru permitem também, descaracterizá-lo como

um granito tipo Cu-porfiro, visto porque a formação de depósitos

deste tipo exi,p<% condições bastante especiais e diferentes do que

ocorre com as rochas graníticas intrusivas de Mandacaru, as quais

vale assinalar:

- Os depósitos tipo Cu-põrfiro,em geral cristalizam em condições

de alta P^ ^ {y2\\\J)), ao contrario do flranito Mandacaru que

se cristalizou sob baixa P.. 0;

- Intrusões mineralizadas no estilo Cu-pórfiro mostram nouca di-

•ferehci.ncão, sendo quartzo~monzonito e pranodiorito os termos

petrogrãficos mais freqüentas;



- Não possuem fases pegmatõides;

- Absoluta necessidade de um põrfiro» fenocristais em matriz* a

- fanítica (Chuquicamata, El tenient e Rishec). Um hom número

sô mostra o pórfiro.

- As alterações hidrotermais são zonadas e a elas se sunerimpõem

a mineralização.

- As paragêneses são típicas:
Zona Potássica - Pirita -calcopirita - molibdenita

Pirita - bornita - ouro

Zona Fílica-Argílica - Cu, Pb e Zn.

3.6 ' Fofrtaçrão" TamiroYi 1

Sob esta denominação esta renresentado um nacote He

brechas conglomératicas polimíticas, mal classificadas e não

estratificadas, que recobre em discordância erosiva as unida -

des citadas anteriormente. Sua distribuição esta restrita à

porção norte do graben que acomoda a Formação Catolé, com as 'me_

lhores ocorrências localizadas entre os povoados de Mandacaru

e Tamboril, motivo pelo qual foi considerada como seccão-tino.

Em todas as áreas de exposição, essas brechas congio-

meráticas aparecem em forma de camadas irregulares e Hescontí -

nuas, com uma extensão em torno de 100 a 300m no melhor dos ca-

sos, assemelhando-se mais a lentes do que a camadas.

Essas brechas são constituídas essencialmente de ffap

mentos angulosos e subangulosos de arenito arcoseano, siltitos,

dacitos, microgranitos, quartzo-nõrfiros, metarcóseos e filitos

distribuídos caóticamente numa matriz síltica arcoseana de cor

marrom, que reflete a comnosição das rochas circunvizinhas. Os

fragmentos medem de milímetros a IScm e constituem cerca He 80t

do volume da rocha, parecendo diminuir de dimensão no sentiHo He

leste para oeste. A disposição dessa unidade dentro Ho prabtn.em

estreita relação aos falhamentos mais próximos e recobrindo as

unidades superiores da Formação Catolé e algumas porções Ho Gra-

nito Mandacaru das quais contém fragmentos, retratam depósitos

de leques aluviaís de granulação grossa desenvolvidos ao lontro

das linhas de falhas, que foram reativadas e rejuvenesceram o

relevo, hoje em sua maior parte erodiHo. Fstes depósitos alean-



çando era parte a área da planície aluvial da Formação Catolé,

depositaram-se sobre os sedimentos mais finos daquela forma -

^ ção, representado pelo fãcies síltico, constituindo verdadei-

ras cunhas de conglomerado progradacional sobre a unidade s"ub

]. jacente.

3*7 FoYwtaçãtf Serra" Grafrfde

0 termo "Serra Grande" foi usado primeiramente nor

Smal(1913), na categoria de série, T>ara desipnar os arenitos,

conglomerados e calcários da borda oriental da bacia, nronondo

idade cretãcica (Brito, 19791. Kegel Hn Brito, 19791 redefiniu

esta unidade, propondo o nome de Formação Serra Grande nara re-

! presentar uma seqüência de ciastos grosseiros, composta de are-

í nitos de granulação média e grossa com intercalações de níveis

conglomerãticos, cuios seixos são constituídos de quartzo bom

' rolado e subordinadamente de feldspatos caolinizados. Kegel 'f*in

'W Brito, 1979), considerando a ausência de fosseis nesta formação

e o seu posicionamento concordante e subiacente ã Formação ni-

menteiras, datada com base em fósseis Ho Hevoniano inferior,tfrn

p?-? para a Formação Serra Grande idade Si 1 uri ano Sunerior nu'De

voniano Inferior. Rssa proposição é adotada pelos demais auto -

res, dentre eles: Brito (19791, Brito Neves(1987") e Santos et *1

(19R4).

Na área em estudo, a Formação Serra Grande distribui-

se particularmente na porção oeste, onde recobre as unidades 'an

teriormente citadas em forma de suaves tabuleiros mie repousam

discordantemente sobre as unidades subiacentes, í constituída ^

arenitos conglomerãticos de cor creme e esbranquiçada, localmen

te amarelo-3rroxeado, com seixos bem arredondados de quartzo c

quartzitos dispersos numa matriz de areia fina constituída de

grãos sxibarredondados de quartzo e feldsoatos caolinizados, ci-

mentados por óxidos de ferro. Apresentam distribuição horizon-

tal e espessura não superior a 20m.
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I 3 « 8 ' PicfUes Básicos

• Esta unidade foi individualizada na região sudeste

; da area próxima ao povoado Olho D'Aguinha. P, representada por

corpos filoneanos, de natureza básica, intrusivos nas rochas

l do Embasamento Cristalino. Em geral, são de pequeno porte,cow

cerca de 10m de largura e 70m de comprimento. Afloram em for-

, ma de corpos tabularcs ou por vezes em blocos arredondados 're

sultantes de esfoliação esferoidal, e mostram preferência pe-

los locais das falhas de direção N70H que seccionam o Embasa-

mento Cristalino, cuias rochas mostram-se alinhadas na mesma

< direção. Para estas subvulcânicas ainda não se tem um controle

í geocronológico e nem de campo para correlacioná-las com as ro-

I chás vulcânicas e subvulcânicas da Formação Catolé. No entanto,

considerando os seus aspectos texturais e mineralógicos ainda
1 primários, elas são referidas aqui como prováveis equivalentes

w do vulcanismo mesozõico da Bacia do Parnaiba. São rochas cinza

J esverdeadas a cinza escuras, maciças, isótropas e sua grannla-

ção é fanerítica fina a média. Ao microscópio, apresentam tex-

tura subofítica, com plagioclãsio (AnS^riniforme, orientado ao

acaso, ou às vezes incorporando cristais de augita, Encontra-se

localmente saussuritizado e alterado a mica branca. \ aupita é

subédrica, e mostra-se ligeiramente substituída por biotita ao

longo dos planos de clivagem. Como acessórios fipnram t

netita e subordinadamente apatit.i.

4. •

4 • ̂

A área de Mandacaru começou a ter notoriedade err

1979, após a descoberta de mineralizações cunriferas associa-

das a um "pluton" granftico e rochas molassóides encaixantes

pelos geólogos da Companhia de Desenvolvimento do Estado



COMDEPI.

Farina (1980) esboçou a primeira nota explicativa

sobre a mineralização e sugeriu tratar-se de "porphyry copper",

baseando sua inferência nas seguintes feições: Cl) Mineraliza-

ção dominantemente cuprlfera, com teores superiores a 2% de co

bre em alguns pontos; (2) Mineralização aurífera (em torno de

2,5 ppm) e argentlfera Cate 120 ppm de prata) associadas; (3)

Mineralizações de cobre ocorrendo sob forma disseminada, em pon

tuações ou em rede de venulas Cincluindo "stockwork" de malha

fina); (4) Hospedeiras contendo uma associação diferenciada, in

cluindo tonalito (?), quartzo-diorito, sienito, granodiorito,

granito e diorito; C5) Presença de texturas porfiríticas nas ro

chás hospedeiras apresentando variações para granulares hipidio

mórficas; (6) Corpos intrusivos mineralizados na forma de apófi

ses intrudidas nas rochas molassõides; C7) Desenvolvimento de

característica alteração hidrotermal com formação de sericita ,

feldspato potãssico, argilas, calcita, epidoto,clorita, hidro-

biotita e quartzo; (8) Mineralização de cobre, ouro e prata em

uma das bordas do corpo intrusivo em contato com as encaixantes;

(9) Mineralização em diques andeslticos/riolíticos (?) e veios

de quartzo compondo o complexo mineralizado; (10) Desenvolvimen

to de sulfetação supergênica em zona de cimentação com formação

de calcocita. Além disso, Farina (1980) descreve mineralização

de cobre associada aos siltitos de coloração cinza esverdeada,

aqui representado como unidade superior da Formação Catolé, co-

mo provável mineralização em sedimentos do tipo "red bed".

Terazu (1980, 1981), Gabor Gaál (1982) e Lopes Fi-

lho et ai. (1982) acompanham Farina (1980) na sugestão de que

a mineralização de cobre associada as rochas graníticas intrusi.

vas deve corresponder ao tipo Cu-põrfiro e que a mine alização

nas rochas sedimentares encaixantes deve ser do tipo "red

bed".

Em 1982,a COMDEPI executou um programa de sondagens

em regime de cooperação com a CPRM, dirigido especificamente pa

ra as rochas graníticas mineralizadas e os pipes de brechas. A

inexistência de mineralização de cobre nas rochas graníticas,

bem como nos pipes de brechas com a profundidade levou as compa



nhias supracitadas a interromperem o programa de pesquisa.

Em 1983 a Caralbas Metais S.A realizou, sob a execu

ção de Franke (1983) um estudo na área, objetivando a caracter^

zação da mineralização. De acordo com Franke (1983),existem qua-

tro tipos de mineralizações cupriferas na ãrea:(l)-Mineralizaçâo de

cobre estratiforme - "red bed" - associada aos siltitos cinza

esverdeados, em que os minerais minérios representados por mala

quita e/ou calcocita dispõem-se preferencialmente ao longo da

estratificação e em microfraturas; (21 - Mineralização de

cobre associada as rochas graníticas, representada superficial-

mente por malaquita, calcocita, calcopirita e rara bornita (os

dois últimos mais freqüentes em profundidade (?), encontrando-

se finamente disseminada em fraturas como filmes e filetes sub

milimétricos; a mineralização é localizada em zonas particula-

res e/ou restritas âs apõfises granõfiro porfirlticas; (3) - Mi,

neralização de cobre associada a zonas de cisalhamento/falha,in

dependente da rocha hospedeira; em geral a mineralização con sis;

te de malaquita e/ou calcocita na zona superficial, e calcopir:L

ta/bornita em profundidade, aparecendo em forma de veios milimé

tricôs acompanhados de quartzo e calcita; (4) - Mineralização

de cobre associada ãs rochas vulcânicas.

Embora a mineralização de cobre seja tipologicamen-

te diversificada, a sua ocorrência ê de pequeno porte, fator es

se que se tem constituído como elemento desfavorável para a con

tinuidade da pesquisa por parte das empresas acima mencionadas.

Não obstante, as reais potencialidades da seqüência molassóide

são ainda desconhecidas.

4.2 Características das Mineralizações

A mineralização de cobre de Mandacaru, que em supor

flcie 5 caracterizada por malaquita, calcocita e subordinadamen

te pirita distribui-se irregularmente por toda a Formação Cato-

lé. Ocorre ainda, associada ãs apõfises oranófiro porfiríticas

easrochasdabordaoestedoGranito Mandacaru contato com a Formação

Catolé. Contudo, além das mineralizações cupriferas associadas

ãs rcjhas graníticas, aos siltitos arcoseanos cinzas da Forma-
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ção Catolé, aos diques basalto - andesíticos e pipes de brechas,

e às zonas de remobilização como falhas e fraturas assinaladas

pelos autores anteriores, foram encontradas ainda mineraliza-

ções associadas a rochas vulcânicas, incluindo lavas e piroclá£

ticas e mineralizações disseminadas em níveis dearenitosarcosea-

nos finos da Formação Catolé,

A^mineralização remobilizada (filoneana) compreende

a tipologia mais significativa da área, sendo caracterizada por

calcocita, covelita, bornita, calcopirita e pirita. Aparece em

particular nas rochas vulcânicas e sedimentares da unidade in-

ferior da Formação Catolé. Os filões até agora estudados, na

verdade filonetes considerando suas dimensões, em geral não a-

presentam raízes, sendo freqüentemente descontínuos. Os maiores

atingem cerca de 1 a 3 mm de espessura por 2 cm de comprimento

(foto 431.

Os minerais minério calcopirita, bornita, calcocita

e covelita são acompanhados normalmente de quartzo e carbonato.

Em superfície, as mineralizações são expressas por filonetes de

quartzo e carbonatos associados com malaquita e, raramente cove

lita e/ou calcocita. Abaixo deste manto de oxidação e lixivia-

ção, com espessura em torno de 1Q m ou mais, são encontrados

com maior freqüência covelita, calcocita, bornita e calcopirita,

sendo que a proporção desses minerais minérios na rocha não u_l

trapassa a casa dos,2%. Bornita aparece comumente substituída

por calcopirita, seja ao longo dos planos de clivagem ou fratu-

ras ou em suas bordas (foto 44) ou ainda por calcocita e/ou co-

velita. A sucessão mineral é representada pela seguinte ordem:

bornita - calcopirita - calcocita - covelita. Mineralogicamente

existe uma predominância de calcosita seguida de bornita e cove

lita. Calcopirita e pirita estão presentes em quantidades varia

veis, porém subordinadas aos demais minerais. Aliás, esta rela-

ção é melhor observada com a profundidade, verificando-se uma

certa zonalidade na vertical, com os sulfetos mais ricos em co-

bre, entre eles a bornita, predominando nas porções mais infe-

riores. A calcopirita e subordinadamente pirita tendem a concen

trar-se em níveis mais superiores, aparecendo por vezes, como

os únicos minerais minérios preenchendo microfraturas (foto 45).
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Foto 45- C a l c o p i r i t a e n i r i ta ^ i sserri na^a e an
lnnpo do f r a t u r a s **m vaoues arcosea -
nos . Notar a migração -los sul f e tos na
ra as m i c r o f r a t u r a s . (M icó i s / / ; au ~
mentó 1 S x l .

Foto 46 - T a l c o c i t a desenvni v i ría na bor^a t*
f r a t u r a s na b o r n i t a en» r u ^ i t n
so , Í N i c ó i s / / ; aiif-ento Qfi x ) .
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A julgar pelas relações texturais observadas i provável que a

remobilização de alguns minerais minérios, em particular dos

sulfetos pobres em Cu Ccalcopirita e perita), para os filonetes

foi resultante de migração lateral d; lineralização disseminada

das rochas hospedeiras para as mie 'fraturas Cfoto 45). Fases

hidrotermal e supergênica podem .ambêm ser sugeridas. A primei-

ra é melhor caracterizada pele-J filonetes em que se verifica a

substituição da bornita pf- . calcopirita. A fase supergênica ê

representada pela subst- slção da bornita e/ou calcopirita pe-

la calcocita e/ou cov -.ca desenvolvidas ao longo das bordas ou

distribuídas irregularmente por aqueles minerais (foto 46).

A mineraliza5ão_assoçiada_ao_Granito_Mandaçaru_ foi

observada unicamente na borda oeste deste "pluton", nas proximi

dades de um pipe de brecha no contato com a Formação Catolé, e,

em apófises de granófiros porfiríticos intrudidas nas rochas da

Formação Catolé, a oeste da intrusiva plutônica.

A mineralização, representada em superfície por ca_l

cocita, malaquita e ocasionalmente pirita e calcopirita, está

disseminada, mostrando-se porém, preferencialmente em microfra-

turas. Nas apófises de granõfiros porfiríticos, a mineralização

tende a concentrar-se em suas cúpulas (fotos 47 e 48), bem como

a se prolongar pelas encaixantes, que apresentam uma maior con-

centração ao redor das apófises. Esse fato, associado ao cará-

ter porfirítico das apófises e as alterações secundárias já dis

cutidas, tem levado aos estudiosos do "pluton" Mandacaru a con-

siderá-lo como"cobreporfíro".Entrotanto, pode-se obsevar em fu-

ros do sonda que atravessaram algumas dessas apófises (fig. 49),

quo a mineralização caracterizada em superfície por calcocita o

malaquita tende a desaparecer cro profundidade, o que não se

verifica em caso de Cu-pórfiro (Lowell & Guilbert, 1970). Na

borda oeste do "pluton" onde foi encontrada a maior anomalia

geoquímica de cobre (fig. 50), bem como as alterações secundá-

rias mais pronunciadas, observa-se também, que a mineralização

está concentrada em uma faixa delgada, com cerca de 2 m de lar-

gura no melhor dos casos, relacionada a zonas de fraturamento.

Fora dessa faixa, a mineralização diminui ou desaparece, o que

é incomum em Cu-pórfiro.
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A mineralização associada aos siltitos arcoseanos

distribui-se preferencialmente nos ritmitos sílticos da Forma-

ção Catolé, em duas áreas distintas, localizadas respectivamen-

te a oeste e nordeste de Mandacaru.

A mineralização é encontrada nos níveis sílticos ar

coseanos caleiferos, de coloração cinza esverdeada, que se en-

contram intercalados com camadas sílticas de coloração vermelha,

nitidamente estéreis. Em um dos furos de sondagens localizado

na porção oeste, observou-se, na base do pacote síltico de colo-

ração cinza esverdeada, uma certa concentração de sulfetos, re-

presentados por calcopirita, calcocita, covelita, bornita e pi-

rita em arenito arcoseano fino, de coloração cinza, em contato

brusco com arenito marrom ferruginoso. Esta mineralização apare

ce de dois modos distintos. No primeiro caso, ocorrem manchas

irregulares ou texturas em nuvens de pirita e subordinadamente

calcopirita, de granulação fina, que constituem cerca de 20 a

30% do volume da rocha. A espessura dessa ocorrência fica em

torno de 20 cm. Pirita e calcopirita ocorrem em forma de grãos

subidiomõrficos englobados por pirita xenoblãstica, de contor-

nos lobados e irregulares (foto 49), que por sua vez, foi subs-

tituída por calcopirita de segunda geração, que aparece normal-

mente preenchendo fraturas na pirita xenoblãstica. No segundo

caso, bornita, calcopirita, covelita, calcocita e pirita for-

mam veios (foto 50), nos quais a associação mineral, a sucessão

e o zoneamento são os mesmos verificados nas mineralizações en-

contradas nas unidades mais inferiores da Formação Catolé, assi

nalando-se porém uma proporção menor de bornita e calcopirita.

A ocorrência local das disseminações finas de piri-

ta e calcopirita pode resultar de concentrações diagenéticas ou

mesmo de remobilizações termais posteriores. Nesse caso, os es-

tratos submetidos a uma diagênese inicial são posteriormente a-

fetados por uma epigênese através da percolação de fluidos con-

tendo metais ao longo dos níveis irais arenosos e/ou de micro-

fraturas.

A localização preferencial dos sulfetos é provalmen

to conseqüência das características de porosidade e permeabili-

dade dos níveis arenosos, permitindo a percolação dos fluidos



Foto 49 - Pirita disseminada em grãos irregula-
res nos arenitos arcoseanos da base
do pacote síltico (Nicôis //;aumento
96 x) .

1'oto !>0 - Vcioa de bornita no arenito arcoscano
da base do pacote slltico (Nicôis //;
aumento 96x ) .



mineralizados.

A mineralização dos níveis sllticos arcoseanos cal-

clferos superiores ê representada por malaquita e/ou calcocita

finamente disseminada, disposta de forma concordante com a es-

tratificação ou em microfraturas discordantes ou subconcor

dantes ao acamamento (foto 51). A espessura das faixas mineral.!

zadas varia de alguns milímetros a 15 cm, sendo que, no geral,

a espessura do pacote rítmico em que se verifica a presença

das faixas mineralizadas não ultrapassa a casa dos 2 m. A exten

são dessas ocorrências é também limitada - 200 a 400 m no me-

lhor dos casos - assemelhando-se mais a lentes do que a ca

madas. Desse modo, a sua presença dentro da bacia de deposição

reflete mais a ocorrência de jnicroambientes redutores ou ambien

tes confinados em meio a camadas espessas e francamente oxidan-

tes dispostas lateralmente aos paleocanais ou ao eixo principal

do aporte. Assim, percebe-se que mesmo comprovada a presença de

ambientes redutores e contendo mineralizações, a extensão des-

ses ambientes c a pequena espessura das faixas minoralizadas

são fatores inibidores à formação de um jazimento cuprífero nos

litotipos sílticos superiores da Formação Catolé.

A mineralização associada aos diques de basalto ande

sítico e pipes de brechas restringe-se aparentemente a uma o-

corrência isolada de basalto andesítico em forma de dique e a

duas "utras em forma de pipes de brechas, que cortam tanto o

Granito Mandacaru como as rochas sedimentares da Formação Cato-

lé. A primeire situa-se a leste de Mandacaru e ê representada
nor malaquita e covelita, disseminadas e ao longo

de microfraturas. A mineralização encontrada nos pipes de bre-

chas, localizados na borda oeste do Granito Mandacaru, é carac-

terizada por pirita e subordinadamente calcopirita que consti^

tucm menos de 1?. do volume da rocha. Aparecem disseminada e, so

bretudo, associada a filões de calcita e quartzo tipificando as

brechas hidrotermais.

£lüÍD^2-lãif22-2-DÍI2£lÍ5lÍS22' mesmo sendo ainda nouco
conhecida, node ser considerada cotro a mais imnortan-
te , juntamente com a mineralização filoneana, A
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Foto 51 - Malaquita em forma de delgados veios
dispostos paralelamente ao acamamcnto
nos siltitos cinza esverdeados (Nicõis
//; aumento 40x).

Foto 52 - Bornita sendo substituída por calcopi-
rita e calcosita ao longo da borda edas
clivapensnos dacitos (Nicóis// ; aumen-
to
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mineralização, neste caso, esta associada principalmente ãs ro-

chas vulcânicas daclticas que afloram na forma de pequenos cor-

pos lentiformes no topo da unidade sedimentar inferior da Forma

ção Catolé e em rochas piroclãsticas associadas ãs rochas vulcâ

nicas basais da formação. Nos daeitos, a mineralização é carac-

terizada por uma associação covelita, calcocita, bornita, calco

pirita e pirita disseminada e por vezes em microfra

turas (fotos 52 e 53)constituindo cerca de 1 a 2% do volume da

rocha. A relação textural observada sugere a mesma ordem de

cristalização dos minerais minérios verificada na mineralização

filoneana associada a rochas sedimentares, isto é, bornita - ca_l

copirita - calcocita - covelita. Alteração hidrotermal, repre-

sentada por muscovitizacao dos feldspatos e cloritização dos rni.

nerais ferromagnesianos ê comum nas rochas vulcânicas minerali-

zadas. Nas unidades piroclãsticas, entre elas tufos brechados

com fragmentos subangulosos de basal to andesitico cimentados

por material silicoso, a mineralização representada por pirita

parcialmente limonitizada, ocorre disseminada e, em microfratu-

ras na forma de cubos de até 2 mm. Associada a pirita, é comum

encontrar também magnetita e/ou hematita em microfraturas junto

ãs zonas de silicificação. Estes fatos ganham importância por

se assemelharem a feições geralmente encontradas em depósitos

proximais ligados a vulcanismo de caráter toleítico, como por

exemplo: os depósitos de minerais minérios estão associados com

vulcanismo explosivo, zonas de brechas e "stringer" mesmo de pe

quena expressão; "cherts" ± pirita + magnetita ± hematita e

"cherts" hematíticos aparecem como equivalentes laterais dos

sulfetos; silicificação, sericitização, cloritização e albitiza

ção são comuns; o minério em muitos lugares ê monometálico sen-

do constituído esser.cialmenbe por pirita, com quantidade subor-

dinada de calcopirita e, raramente esfalerita (Plimer, 1978).

Dessa forme., a ocorrência de cobre de Mandacaru pode estar rela

cionada aos modelos de mineralizaçoes sulfetadas ligadas a vulca

nisme toleitico, apesar de mostrar em relação aos depósitos

clássicos da literatura, um certo número de feições distintas,

entre as quais vale assinalar; (1) - Vulcanismo sobretudo conti

nental, contrastando com o vulcanismo toleitico de fundo oceâni

co ou cadeia meso-oceãnica que é comum aos depósitos de Cu co-



Foto 53 - Pirita e calcopirita formando

veios em dacitos (Nicóis //; au

men to 96x) •

nhecidos mundialmente (ex.: Chipre); (2) A mineralização disse-

minada apresenta uma relativa pobreza em S, uma vez que se ex-

prime em certas partes das rochas pela associação primária bor-

nita, calcopirita e magnetita.

Todavia, pode-se encontrar alguma analogia com os

depósitos cupríferos da Província do Lago Superior, próximos ã

fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Nessa região, os de-

pósitos são formados em bacias intracratônicas relacionadas a o

volução de um ciclo molássico tardi e pós-orogênico, em que não

se verificam dobramentos ou metamorfismo regional. A associação

litolcgioa é caracterizada por uma espessa seqüência de lavas

basálticas amicjdnloidais contendo sedimentos inter-acamadados

entre diferentes derrames de origem continental. Os vulcanitos

basálticos de natureza toleltica associam-se a andesitos e rio-

litos subordinados que se dispõem principalmente na base do pa-

cote. Encontram-se ainda, alguns termos subvulcânicos como dia-

básio e gabro. Sobreposto ao pacote vulcano-sedimentar distin-



gue-se um conglomerado polimltico com características de depósi^

tos de "talus" acumulado ao longo de zona de falha, sob clima á

rido, em águas bastante rasas, deficientes em enxofre e muito

oxidantes, a que se segue um horizonte rico em folhelhos (cerca

de 200 m), e contendo camadas argilo-arenosas bem laminadas,car

bonãticas, de cor cinza esverdeada, mineralizadas, que se alter

nam com camadas vermelhas estéreis no topo. A seqüência é consî

derada como do Protezozôico Superior. A mineralização de cobre

encontra-se condicionada a ambientes deposicionais distintos.Co

bre nativo está associado aos derrames basãlticos amigdaloidais

e aos sedimentos intercalados, enquanto os sulfetos estão asso-

ciados aos níveis sllticos de coloração cinza esverdeadas da u-

nidade de folhelhos (Jolly, I ^ M ;

As diferenças maiores da região de Mandacaru em re-

lação ã Província do Lago Superior reside na dimensão daquela

província, que é cerca de 400 vezes maior; na presença de vá-

rios "flows" individuais; na maior variação das rochas sedimen-

tar es em que folhelhos têm papel de destaque e na maior movimen

tação tectõnica daquela região.

A mineralização de Mandacaru pode ser comparada ain

da com os depósitos de cobre das minas do Camaquã-RS, que são

formados também em bacias intracratônicas relacionadas a evolu-

ção de um ciclo molássico tardi e põs-orogênico. Nessa região,

no entanto, a associação litológica é dominantemente uma espes-

sa seqüência elástica, sendo que as rochas vulcânicas que ali a

parecem são principalmente de caráter intermediário e ácido,com

rochas básicas ocorrendo de maneira subordinada. As vulcânicas

parecem ocorrer tanto na base da seqüência como no topo, resul-

tantes de manifestações policíclicas. A unidade elástica basal

é representada por um pacote de arenitos finos e siltitos de co

loração marrom avermelhada, que se intercalam ritmicamente

com níveis sílticos de cor cinza esverdeada a que se segue um

conjunto de elásticos grosseiros (conglomerados polimíticos),com

intercalações de elásticos finos (arenitos), com característi -

cas de depósitos de leques aluviais construído em bacias contí-

guas a uma região montanhosa. Os seixos dos conglomerados são

em sua maioria de granitos, riolitos, quartzo, gnaisses, quar-
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tzitos, arenitos, siltitos e feldspatos. A mineralização, carac-

terizada por sulfetos de Cu associados a pirita, se restringe

as rochas sllticas basais de coloração cinza esverdeads e as u

nidades elásticas grosseiras superiores. Aparece em duas formas

distintas: disseminada e filões. A primeira ê normalmente en-

contrada ao longo dos planos de estratificação dessas unidades,

enquanto a filoneana aparece discordantemente, fato que lhe

tem reservado o titulo de jazimento estratiforme tipo vulcano-

sedimentar, reroobilizado por falhantento(Gonzales $ Teixeira, 1980")

Admitindo que a seqüência elástica basal das minas

do Camaquã seja equiparada aos ritmitos sílticos marron choco-

late e cinza esverdeados da unidade sedimentar superior da For-

mação Catolé, e os elásticos grosseiros daquela região sejam e-

quivalentes ao da Formação Tamboril, observa-se ainda que exisj

te um grande número de feições distintas, entre as regiões de

Mandacaru em relação ãs minas do Camaquã, as quais vale assina-

lar: (1) - Haior variação no caráter composicional do vulcanis-

mo da região do Camaquã; C21 - Na dimensão daquela província,

que é cerca de 156 vezes maior; (3) - Nas rochas hospedeiras da

mineralização de cobre de Mandacaru que são ruditos argilosos

basais principalmente e subordinadamente ritmitos silticos que

lhes sobrepõem e rochas vulcânicas. (4) - As rochas conglomera

ticas da região de Mandacaru que recobrem os ritmitos sílticos

são de pequena espessuraenotadamenteestêreis. Esses fatos, pa-

recem indicar que houve pequeno aporte de íons de cobre das u-

nidades basais para as superiores, e pouca movimentação tectôni

ca na região de Mandacaruemcomparaçãoâregião de Camaquã.

4.3 Modelo Genético

A gênese da mineralização de cobre de Mandacaru e-

ra atribuída principalmente â intrusão granítica e foi conside-

rada como sendo do tipo Cu-põrfiro (Farina, 1980; Terazu, 1980,

1981; Gabor Gaãl, 1982; Lopes Filho et ai. 1982), â parte evi-

dentemente dos sulfetos encontrados nos siltitos e considerados

como do tipo "red bed".



Os novos dados obtidos ao longo deste trabalho, en-

tre eles a caracterização de outras associações raetalogenêticas,

permitiram não somente reavaliar as idéias originais quanto ã

gênese da mineralização, como também estabelecer um novo modelo

genético para a mineralização decobre de Mandacaru. 0 novo modelo

reabre também a discussão da potencialidade da região, bem como

a possibilidade do êxito num programa de pesquisa que poderá

ser desenvolvido junto às molassas eopaleozõicas na Região de

Dobramentos Nordeste.

Como se pode observar no mapa de distribuição geo-

química do Cu (fig. 50), as anomalias geoquímicas,representando

as mineralizações associadas ãs rochas granlticas estão locali-

zadas preferencialmente nas cúpulas das apôfises granofíricas e

na borda oeste do Granito Mandacaru, em contato com a Formação

Catolé. Esses fatos, somados *as suas características altera-

ções secundárias e ao raetamorfismo termal observado, eliminam a

possibilidade da mineralização ser do tipo Cu-põrfiro. A minera

lização no Granito Mandacaru no entanto pode ser explicada pela

remobilização de cobre das rocnas vulcanoclãsticas da Formação

Catolé pela intrusão granitira. Esse modelo, já caracterizado

na literatura (White, 19681, Henley f, McNabb, 1<)?R") sugere

a interação do magma granítico com água meteôrica ou das encai-

xantes durante a sua solidificação. Isso é melhor exemplificado

pela introdução do magma granítico num ambiente de rochas encajL

xantes frias e permeáveis, que provoca a circulação convectiva

dos fluidos das encaixantes próximo ao corpo intrusivo, que

funciona como a fonte energética, gerando influxo dos fluidos

mais frios das áreas adjacentes para as bordas do corpo, com re

distribuição e concentração dos metais na zona de contato.

Por outro lado, a associação bornita, calcopirlta ,

calcosita e covelita encontrada nas rochas vulcânicas dacíti—

cas, bem como a presença de pirita em cubos bem cristalizados ,

junto com magnetita martitizada e/ou hematita, associada a sili

cificação nos tufos brechados que são as rochas vulcânicas mais

permeáveis, indicam que grande parte da mineralização de cobre

presente em Mandacaru esteja relacionada a vulcanismo seguido

por uma fase de hidrotermalismo tardivulcânico consaguíneo



responsável pela maior parte do aporte do Cu e da silica.

Em relação â mineralização encontrada nas rochas

sedimentares, as texturas, como aquelas em nuvens e as dissemi-

nações de pirita, calcoclta e subordinadamente calcopirita (fo-

to 49) grosseiramente paralelas aos planos de estratificação,

sugerem uma mineralização do tipo estratiforme singenética e/ou

diagenética. As mineralizações em forma de veios milimétricos a

centimétricos correspondem a uma mineralização do tipo filonea-

na.

Segundo Ribeiro (1983) a ocorrência de mineraliza-

ções filoneanas pode ser dividida em duas categorias, em função

dos metais contidos no filão serem oriundos das próprias cama-

das sedimentares, ou provirem de fonte externa. A primeira hipó

tese é considerada como a do refluxo, isto é, os metais libera-

dos pelo intemperismo sobre o continente, migram para as bacias

de deposição, e ai concentram-se por adsorção do material argi-

loso. Os processos de compactação mobilizam, do centro para as

bordas da bacia, as águas conatas, quentes (100 C), as quais

lixiviam (re-fluidizam) os metais adsorvidos. Estes fluidos mi-

gram através das camadas permeáveis capeadas por níveis imperme

ãveis e, encontrando ambientes propícios, com H?S, precipitam

os sulfetos. Ribeiro (1983) sugere ainda, que um caminho possí-

vel dos fluidos em sua marcha para a superfície são os falha-

mentos e/ou vazios abertos durante a dissecação. Neste caso, os

planos de falhas serão invadidos pelos fluidos que ali vem depo

sitar os sulfetos sob a forma de filões discordantes. A outra

alternativa considera a mineralização como de origem magmatica

hidrotermal. Nesse caso, os filões possuem salbandas laterais

âs partes mineralizadas representadas por hematitização, clori-

tização, silicificaçâo e argilização. A fonte dos metais e da

ganga que acompanha os filões é explicada usualmente pela pre-

sença de rochas ígneas em profundidade, nas quais os filões es-

tariam enx'aizados.

Considerando então, que existe uma estreita simila-

ridade na paragênese e sucessão mineral entre os minérios filo-

neanoB encontrados nas rochas sedimentares com aqueles presen-

tee noa dacitos, uma prov'.vel zonação vertical de Cu-Fe e a ín-
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tina relação geográfica entre ambos, pode-se dizer, em princi-

pio, que grande parte da mineralização de cobre de Mandacaru

mantêm uma estreita associação genética con o vulcanismo, num tií

pico modelo hidrotermal, magmãtico clássico, em que a cristali-

zação dos sulfetos foi verificada através do resfriamento do li

quido magmãtico encaixado em falhas e/ou fraturas.

Todavia, somente este mecanismo não explicaria uma

série de feições observadas em Mandacaru. A presença de sulfe-

tos disseminados nas rochas sedimentares sugere uma origem sedi

roentar, da mesma forma, veios em rochas sedimentares mostram e-

vidência de terem sido formados por migração lateral dos metais

a partir da própria rocha sedimentar para as descontinuidades

tipo falha ou fraturas. Também, os filonetes presentes nas ro-

chas vulcânicas, com paragênese e sucessão mineral similar ãque

Ia encontrada nos filonetes das rochas sedimentares, indica que

eles são posteriores à mineralização disseminada presente tanto

nas rochas vulcânicas como nas rochas sedimentares, sendo o re-

sultado da remobilização desses metais, reprecipitados ao longo

das zonas de fraqueza por onde percolam os fluidos.

Assim sendo, parece que a configuração e o zonearaen

to de Cu de Mandacaru resultam de um influxo de Cu durante as

primeiras manifestações vulcânicas, que aparentemente cessou an-

tes do final da deposição das rochas sedimentares da Formação

Catolé. Processos de erosão e lixiviação das rochas vulcânicas

em ambiente subaquoso propiciaram a solubilização do metal e

sua interação com o ciclo sedimentar, precipitando-o junto com

os sedimentos.

A julgar pela ocorrência restrita de rochas vulcâni

cas, incluindo lavas e piroclásticas mineralizadas, presentes

especialmente na porção basal da Formação Catolé e o grau de

distribuição irregular da mineralização nas rochas sedimentaras

é provável que os processos erosivos que atuaram na área tenham

reduzido bastante o volume de rochas vulcânicas mineralizadas,

mas que permitiram, por sua vez, um maior fornecimento do mate-

rial elástico e de elementos metálicos para a bacia de deposi-

ção. Desse modo, as possibilidades de mineralizações de grande

porte nas rochas vulcânicas parecem limitadas.
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Por outro lado, esses fatos podem ter enriquecido o

potencial da bacia sedimentar, jã que todos os tipos de detri-

tos poderiam conter maior ou menor proporção de cobre tanto na

forma de sulfetos inclusos em grSos detríticos (embora ainda

não tenham sido encontrados1, quanto na forma de Ions adsorvidos

no material argiloso . 0 material oriundo dos processos erosi-

vos foi então depositado em leques aluviais, evoluindo para ou-

tros subambientes, de acordo com suas características hidrodinâ

micas. Ã época da intrusão granltica, o gradiente térmico ense-

jado pelo magmatismo granltico favoreceu a implantação do hidro

termalismo que remobilizou o cobre, precipitando-o na forma de

calcosita, calcopirita, bornita e pirita em microfraturas, nas

rochas sedimentares, nas apòfises granoflricas e ao longo da

margem ocidental do corpo granltico propriamente dito. Admitin-

do este modelo como o mais provável, verifica-se que as áreas

com maior potencial de concentração do cobre, encontram-se nas

unidades sedimentares mais inferiores da Formação Catolé, em

particular nas proximidades do contato com as rochas vulcânicas

inferiores, sobretudo com as rochas piroclásticas, cujo con-

teúdo metálico pode ter sido redepositado também mecanicamente.

Dessa forma, mesmo considerando que existem ainda

vários problemas a serem solucionados, sobretudo quanto ã forma

o dimensão da ocorrência, zonal idade vertical e lateral e dis-

tribuição no seio das encaixantes, pode-se caracterizar a mine-

ralização de Mandacaru, como pertencente a duas tipologias dis-

tintas: uma do tipo vulcanogênico representada pelo associação

Cu-Fe e provavelmente Zn, e a outra como estratiforme tipo vul-

cano-sedimentar que foi remobilizada tanto por falhamento como

pela intrusão granítica.



5. CONCLUSÃO

Com base no mapeamento geológico realizado na região de
Mandacaru, identificou-se seis unidades litoestratigrãficas.

1- Embasamento Cristalino^ caracterizado por um complexo gra_
nito-gnaissico, incluindo quartzo diorito, cortado localmente
por diques aplTticos e microtonalTticos, alem de cataclasitos e
milonitos marcando extensas zonas de falhas.

2- Seqüência São Oulião;representada por um pacote de ro-
chas metapelTticas com intercalações de metapsamíticas e caibo
nãticas. 0 conjuntoloideformadoe metamorfisado em condições de
fãcies xisto verde.

3- Formação Catolé,constituTda por uma seqüência de rochas
vulcano-sedimentares de idade eopaleozóica • As rochas vulcâni-
cas dispôem-se sobretudo na base do pacote, embora sejam frequeji
temente encontradas como corpos lentiformes nas unidades sedi-
mentares mais superiores. Consistem principalmente de basaltos
andesTticos com níveis amigdaloidai s, e, subordinadamente de dai
citos, riolitos, rochas piroclãsticas e alguns termos subvulcâ-
nicos como diabasio e hornblenda gabro, modificados parcialmen-
te por alteração hidrotermal e metamorfismo termal. Os estudos
petrogrãficos e petroquímicos indicam que as rochas vulcânicas
e associadas representam um vulcanismo bimodal mãfico e fêlsico
em que as vulcânicas básicas apresentam uma filiação toleítica.
As proporções dos elementos maiores, menores e traços definem-
nas como de origem continental intracratõnica. A presença de d£
citos e riolitos muitas vezes plotados no campo das rochas cal-
co-alcalinas em vários dos diagramas, indica provavelmente conta^
minaçao siãlica do magma toleítico. As alterações secundárias en
contradas nessa unidade, como propi1itização, carbonatização ,
saussuritizaçao , serieitizaçao e si 1 icificaçao , estão associadas
a um processo de hidroterma1ismo e metamorfismo termal. As vul-
cânicas da Formação Catolé apresentam uma estreita relação com
as rochas vulcânicas da Formação Parapuí, do NW do Estado do Cea^
rá, constatação essa que permite inferir que as alterações meta-
mõrficas e/ou hidrotermais encontradas nas rochas vulcânicas d^
quela formação, estão mais associadas a um gradiente térmico ele
vado do que a um metassomatismo sõdico. Dentre as rochas sedimen
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tares da Formação Catolé, destacam-se ruditos argilosos de cor

esverdeada que se dispõem na base do pacote,aque se segue um arenito

arcoseano marrom ferruginoso que por vezes se intercala e/ou

prograda para um ritmito síltico marrom chocolate contendo n_T

veis delgados de coloração cinza esverdeada no topo.

4-Granito Mandacaru retratado por um "pluton" pÕs-tecton_[

co, que se prevaleceu de reativações de extensos falhamentos

transcorrentes, associada a distensões internas entre os bl£

cos movimentados,como via de intrusão. Encontra-se intrudido na

Formação Catolé, na Seqüência São Julião e Embasamento Crista-

lino. Os estudos petrograficos, petroquímicos e geocronolõgicos

indicam que o Granito Mandacaru representa um "pluton" diferein

ciado, formado a partir de um magma subalcalino a alcalino po

bre em H-0 .proveniente da crosta inferior, resultado da inter<a

ção de material juvenil com a crosta inferior, seca e geoquim^

camente estéril (crosta granulTtica). O magma granTtico assim

formado, ascendeu ao longo da estrutura tipo graben, e dado ao

baixo teor de H2O, pode migrar quase a superfície sem cruzar o

"solidus". As alterações secundárias verificadas neste granito ,

tais como sericitização, argilização, cloritização e seussurit^

zação, estão associadas a interação do magma granTtico com água

meteõrica ou das encaixantes durante a sua solidificação. Posi-

cionado a 550m.a o Granito Mandacaru apresenta estreita rela-

ção com os granitos põs-tectõnicos Meruoca e Mucambo do NW do

Ceará.

5- Formação Tambor i 1, rcpres entada por um pacote de brechas

congl)merãticas , pol imí tic-i s , mal selecionadas que repousa em

discordância erosiva sobre as unidades subjacentes.

6- Formação Serra Grande identificada por arenitos congiome

ráticos de cor creme e esbranquiçada com seixos bem arredondado1,

de quartzo e quartzitos dispersos numa matriz arenosa cimentada

por õxidos de ferro.

A mineralização de cobre ocorre em seis modos distintos,

sendo ordenada de acordo com sua importância metalogética: (1)-

Mineral i zação disseminada e em microf raturas nas rochas sedimeni

tares da Formação Catolé, de preferência nos ruditos argilosos;

(2) - Mineralização associada as rochas vulcânicas basais, inclui^

do lavas e piroclãsticas; (3) - Mineralização estratiforme nos



ritmitos sílticos da Formação Catoli, era especial nos níveis ^
ticos de coloração cinza esverdeada; (4) - Mineralização assccia^
da a borda do Granito Mandacaru em contato com a Formação Catolé,
localizada preferencialmente em zona muito fraturada e brechada;
(5) - Mineralização associada ãs apõfises granõfiro porfiríticas
intrusivas nas rochas sedimentares da Formação Catolé (6) - Mine
ralização em diques debasal tos andesiticos e pipes de brechas co£
tando o Granito Mandacaru e as rochas sedimentares da Formaçã Ca
tolé.

A fonte primária ou principal do cobre está relacionada
ãs primeiras manifestações vulcânicas, que aparentemente cessa^
ram antes do final da deposição das rochas sedimentares da Forma
ção Catolé. Processos de erosão e lixiviação das rochas vulcâni-
cas em ambientes subaquosos propiciaram a solubilização do m£
tal e sua interação com o ciclo sedimentar, precipitando-o junto
com os sedimentos, sendo remobilizado ã época da intrusão graní-
tica. Assim sendo, a mineralização de cobre fica caracterizada co
mo do tipo vulcanogênica e estratiforme do tipo vulcano-sedimen-
tar, que foi remobi1izada tanto pelo Granito Mandacaru como por
alguns falhamentos.

Para uma melhor definição da ocorrência e potencial ida-
de da mineralização de cobre na área de Mandacaru, propõe-se que
seja efetuado um levantamento geofisico, com base no método de
polarização induzida, de modo a cobrir a área ocupada pelos
tos argilosos e lavas e piroclãsticas da unidade inferior da
mação Catolé, o que poderia ser complementado por furos de
da.
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