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O ntaciço groniticc Musa» situadr no extremo sudeste

-- : - £ : : co Pará íporção sul na Província Mineral cie Carajás),

* . - -: irtiusãc permissiva, colocada em níveis crust«is resoE.

~---icr,s rochas do embesamento regional, antericrmer. te englo-

-.-..-.;:- rc Ccmplexc Xingu, incluindo o granodíorito íir Maríe,

•~ztZ: :iâ tipc greenstone belt da Pedre Preta e or gnaisses

-r:-ea-0E. Falhas e fraturas prl-existentes exerceram papel

inccrtante na colocação do maciço.

Ha importantes mineralizaçôes de wolframite em veios

_.£ qjertzo, nas adjacências do granite, once c mesmo recciona e

L-ecSincia tipo greenstone, na área da Pedra Preta (a oeste). h

rrirem tíe mesma se deve ao retrabalhamente termometamórfÍCD tíc

.. contido nas rochas de seqüência greenstone, ê époce da ir-

rrusic de maciço Musa.

As relações de contato com es encaíxantes revelam al-

to contraste de viscosidede entre o magma granítico e as mes-

:;.:s e, que foram atingidas condições de metamorfisme de

r.cdio e pressões inferiores e 4 kbar.

A fficiologia do maciço inclue biotita granítos

cocrátlcos a hololeucocráticos, contendo anfibólio e titanita,

os quais foram divididos em monzogranltos e sienogranitos e,

rochas hipoabissais intermediárias e ácidas (microdioritos, da-

citos pórfiros e granitos põrfiros). As relações entre as di-

versas fácies indicam que os monzogranltos são as de colocação

mais precoce, sendo cortadas pelos diques e ambos, por sua vez,

truncedos pelos sienogranitos. Nos monzogr&nitos é comum a exis-

tência de enclaves de composição monzo a granodiorítica, in-

terpretados como resíduos cristalinos carregados em eouilífcric

pelo magma.

Variações texturals e mlneralóglces constatadas nos

Caís grupos de fácles granflJce.t permitiram subdividi-los em

sete fácles petrográfices dJr.tintes: Biotite-anfibólio monzo-

ü.ranlto, anf iból io-bí otitfl monrofranito, bí otlta-monzogranlto,

leucomonzogrenito, anflbólif>-üíotite clcnogranito, leucosieno-
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.-- •• • çcT ~c£ trerem-se mait intensamente transformadas PBICL

.-• *::£ tarei-ir;eg táticos.

As diferentes "Facies granítices exibem composição suo-

."-slina, sâc ca lei-alealinas. meta luminosas a ligeiramentE pi.-

. _. • .r.ircses E acrer entsin- s £ re let i vãmente enriqusciess em SiD-.,

, -# FeC-ít), TiD_, P-Cc, Be e V E empobrecicos em figC. Em ccir.-

•unte, mostram maiores analogias com os granites Cordilheranos

-.tipo I - Cr.sppell e White, 1974) ou da série a r.agnetita ílshi-

h i r a > 1961), embora os termos de sienogranitos hololeucocraticoc

c'i-rererr. um pouco ÜDE deiTiaiŝ  Segundo e classificação de Pearce

r- eiü (1SS4},enquadram-se como grenltos intraplaca, desenvol-

•vícts s^ cresta continental atenuada.

C comportamento dos elementos traços não carecteri-

;-•- a= civerses fácies como granitos especializados metaloge-

riçticamente, porém algumas amostras de microsienogranitos podeti;

r-er vistas como tal.

Dados geocronoiógicos, Rb/Sr em R.T., obtidos para

t";£ ciferentes fácies presentes nc maciço Musa, embora não in-

teiramente conclusivos, parecem coerentes com a ordem de colo-

cação observado. Por outro lado, a idade fornecida, toroando-r.e

o conjunto de amostras das várias fácies, é de 1692 í 11 fia e

R.I. 0,78777 t 0,00023. Este idade evidencia o não relaciona-

mento deste maciço com o evento Uatumâ, aproximando-o mais da

intrusão do maciço Jsmon (1601 í 21 fia). 0 qulmismo das rochas

Mpoabisseis não confirma o relacionamento das mesmas com az.

vulcânicas do grupo Uatumâ. 0 "trend de afinidades toleíticar"

cm diagrama AFM, apresentado pelo conjunto das amostras do ma-

ciço difere daquele "calei-alcalino" das vulcânicas Uatumâ.

A proximidade espacial e temporal entre os

''usa e Jamon e a presença nos mesmos de fácies monzogranftlcn^

f.jito similares, conduz a Interpretação dos mesmos terem se ori-

ginado e evoluíram através de processos análogos. Isto permite

? oe-finição do ^a^maiic-mo Ácido e Intermediário de Rio Pierí*,

d& Proterozólco «étílo (17DD-1G0C Ma], incluindo os dois mori-



. .-•.g- -.ipoebisBeí t intermediaries e âcic-- e, : * 1 .- .

"are j oara.

-Í; O conjunto de úaocs confirmam e cop eni ti ciOõdí. :. ,-•.

8 :,-•,- -acies ocorrentes no maciço, porém revelam possível: ve-

ie . :. ̂ nas rochas fontes. £ visualiiade a existência d£ ;; :-•

|' • rr m^ntélico, talve2, de afinidade toleltica, que :•:::-

f ..ido a fusão parcial de rochas ígneas da base da crcüie.

«t • -;-,-,:s se misturaria. A ampliação dos processos de fusíc : ir-

L -"cpiciaram a inclusão nos mesmos des rochas mais r i • - - -

-.-izsis, relacionadas as seqtSincias vulcenossedimentareE. '=-£

- ;eic, coerente com as idéias de Hildreth (1961], revele ,-; g-

>.::*-Encia de, no mínimo, dois líquidos magmâticcs (monzcr.r-er.l-

-f tico e sienogranítico) ligeiramente diferentes, formados l- ci-

jf i crentes profundidades da crosta e os quais teriam e v o l u i c cc

? :z independente, mas através de processos de cristal;/.-.., 5c

% • : .• z icr-.atia prolongada.

: A respeito do ambiente tectônicc e époce de si f i • :êc

Z .;, r.aziçc Musa, os dados deixam dúvidas, quanto c mesmc :-ST

i >j- granito intraplaca, anorogênico ou estar relacicnadc a >.~,a

f -..i£em continental proterozóica.



7,-e rvjsa PSE-si-f» consisting cf typical high-level

--;-,;, _ £. lc:;*'i: ̂ t the taster- -argin cf the Ar.azon Craton,

_ .-t ?ic ."aria regicr;. nhert s typical £rer*ite greenstone

. ,-f-s-c is characterized. The contacts between the Musa granite

. - cc-'trv J-OCKE are very sharp with the granite cross-cutting

-•i £.r::;r -triturei Irenes.

The massif rocKs show many textural and mineralogical

,,c-eEj tr-jt a small compositional range. Briefly these fscies

c?.r. ze grouped in the following way: (1) sparce granodioritic

- - r-cr.zrrranitic inclusions» (2) monzogranites with changing

.-•--üntE cf biotite t hornblende» 13] biotite sienogranites

,..:';cu: or with rare hornblende; (4) hypabyssal rocKs,

L_~:,rising uiKes of microdiorite, dacite porphyry and granite

: .-r;-r_vry. Excluding the inclusions, interpreted as autoliths,

•c r.c.nzogranites are the first empieced facies. The latter

•re cut by the dikes and both are truncated by the

; -. P r. o z r a n i t e s .

The petrclogical, gecchemical and geochronological

studies allow some insight on the genesis and evolution of the

r:use tfassif. The different fades of the granitic body are

cogenetic, although each of these fades presents some

peculiarites in Its genesis and evolution. These data sugests

that the granite magma evolution was complex or, alternatively,

that the facies were generated by liquids derived from

different sources. A model of magmatlc emplacement, genesis and

differentation is proposed and discussed. The granitic facies

chow a ~calc-elkallne compositions, exlblthlng strong analogies

with cordllheran gr&nites or magnetite granites.

An age of 1692 t 11 Ma (Rb/Sr) with IR cf 0,70777 •

C,QC023 was obtained for different facies of Massif. A

preliminary attempt to Individualize ccochronologlcally the

'•rlncipal facies was done and showed that there is a

coincidence between the ages end the emplacement sequence of

-feef facies of the pluton.



. • ^iteC pt t rc I r.;-i ce j f a cits v-:ry íi" í '.;r. '..; . v r _ ...

-:c link tetweer. tnese tv».c grarítc: ir. £-•••-.-•-_--. : :

•:l^.£i-8l -nà ceochemica] caia crrw that t • e r r c : • r;ci:

..-•-- —" tr.s ^ic Maria region is net eyncr.rcnoui arr

--; - «ith üct-ü^â volcanies.

Trs exact tectonic relationship et the ti~e c- negne

,::cr, of ríusa Massif are unKnown, and comparisons coulc

;. »£l3 te drawn with some intraplate complex cr witr- the'

• - • • = I rnrçí r..



CE rr.-ciçcs greniticos pcstectônlccs e/ou anorogênir •-

--• -rt- ar ?.-:terc:óico Medic], com características fron-

:-t rs. sivas. cratcgênicas e de dimensões variáveis {"StucK: "

_tnç) tir sine mencionados em praticamente toda extensão

• -. A-ãzenice (Almeida et alii» 1S76), por diferentes au-

.- -~ = c rt ênci» conferida e esses rr.aciçcs graníticos st

- . T. jaac. e ocorrência de minereiizações associadas, co-

.íterita e wclframita e, de outro, as suas possíveis rela-

-- o vuicenisme ácido e intermediário Uatumã de caracte-

2$ continentais e, também, de grande amplitude no Protero-

Por cutro lede, grande parte dos trabalhos existentes

• -.- rstes maciços sêo de caráter muito geral, sendo escassos e.

- •.-• ivãmente limitedcs, os estudos mais detalhados, em virtude

• . - . : r-a Irrent e das dificuldades de acesso encontradas pelos di -

-.. rtr-trs pesquisadores. Muitas controvérsias têm surgido. com

••:peite es correlações entre diferentes maciços separados por

.: rdí25 distâncias, ou ainda, com enquadramentos geológicos pou-

.-..-, conhecidos.

Os maciços da extremidade sudeste do Cráton, agrupado!

por Abreu e Ramos (1974),na Província Estenífera do Sul do Pará,

constituem um conjunto de maciços, com estudos relativamente mais

aprofundados, devido â importância econômica adquirida por este

região. Tem-se aí uma mudança qualitativa no enfoque das rochas

r.ronítíces pós-tectônicas, passando-se de uma abordagem regional

•:o estudo de maciços isolados. 0 presente trabalho enquadra-se

dtntro do projeto de Estudos dos Granltos Anorogênicos da Amazó-

r>íô Oriental, em desenvolvimento pela UPPA e que tem como objr-

tive o estudo em detalhe de diferentes maciços deste porção de

cráton.
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•f-ita caracterização Ü E S I E c:rcc r; q-j£ -£ : ; ^ r ; 5 :- ? •_

. -pnto geológico (escale 1:100.OCO), idade e petrogêr.ese.

Assim, os estudos efetuaccs ODjetivõra^.: íi] estac-e-

• .-' critérios texturais.petrológi ccs e quírricos oue pcssisi-

. .,,_ caracterizar o maciço e sua evolução, S = Í come estaDs-

• • -cr.parações corr cs demais corpo; grêrítir?c, qus ocorre-

;-Íjiações; (2) tecer considerações s&tre o papel dos cons-

. . ,__-r,tes voláteis na evolução do maciço; Í3) posicionar tempe-

r- ; e espacialmente o maciço e. assim. contriDuir nc entendi-

-.-,-.:: da es tratigraf ia e evolução genlcgica da região; (4) es-

:_-:ecer os efeitos causados peia intrusãc co maciço, nas en-

. .:: >• grites regionais; (5) obter uma visão rnôis clara das rela-

'•'. existentes entre a evolução co granite e e ginese das mine-

:.:iircjçces e (B) contribuir para a definição ds critérios pe-

:,- líricos, estruturais e geoquímices capazes ds nortear estu-

u-'. futuros e orientar a prospecçãc mineral.

Em virtude da ausência de uma visãc mais abrangente e

•: refundada da geologia de regiãc, onde se localiza o raaciçc

' ...a, este trabalho complemer.ta-se e é apoiado pelos demais es-

t'j'ics que estão sendo desenvolvidos dentro do projeto "Petrolo-

vis dos granitos tia Amazônia Oriental" na região ÍCG-UFPA),par-

ticularmente, pelo estudo desenvolvido, por Hamilton de Medei-

ros, sobre o granodiorito Rio Daria e pelos demais estudos efe-

tuados no neciço Jamon.

Deste modo, os dados obtidos no decorrer deste traba-

1^-c, somados aos demais trabalhos em desenvolvimento na região,

deverão dar importante contribuição na caracterização das dife-

rentes gerações de rochas granitóides da região. Em especial,

'•' que diz respeito ao relacionamento entre os maciços Kusa e

*;i~or., os qusis sltuam-se relativamente próximos.

Além disso, como complementação deste trabalho, pro-

"•-•Tcu-se caracterizar petrograficamente em linhas gerais, as

'.-.chás gnafssicas que compõem o Complexo Xingu na área circun-

vj/ir,f.,ô a o maciço Musa e, a nível de reconhecimento, algumas

?-::hô3 graniticas, como os maclçoo fíarajoara e Banach. Estes,



•..-.-í :. rs l i ninares , pcrtr.i t iram cD:er urr.ã nElnor vi .

•-ci-rgi ce CÕ região corr.o uf. tone.

- * r. c i a
- . . _ — — - — ca

j estudo foi abordado com a seguinte sistemática:

_-,to em escale 1:100.000 de todo o corpo graníticr.

e-.ísse ã caracterização e indiviúualizaçâo òe sues v..

.;-_•-s petrográfi cas, ao mútuo relacionamento dessas vc

...;ades e as relações de contato do maciço com suas encai-

, j.-.tes a coin os diques ocorrentes na região. Este mapeamento

.;; apoiado pela interpretação de imagens de radar (1:

: J-.C2C) e elaborado com base nas folhas planialtimétrice:

...- I2GE, também» em escala 1:100.000 (folhas SB-22-2-C-II .

.:•-22-Z-C-III. SB-22-Z-C-V e SB-22-Z-C-VI) .

Ao todo foram amostrados cerca de 145 pontos nc ir.

:rr:or cio maciço Pluse e cerca de 80 pontos ao longo das er.

c-jixer.tes regionais (Anexo I). Inicialmente, efetuou-se o

trabalhos de mapeamento aproveitando-se as principais ví.-s

CE ecesso (PA. 150 e estradas vicineis). Na porçãc oeste ti.

r.rrpo, aproveitou-se das picadas efetuadas pele DOCcGEO n.»

Irredíações da área da Pedra Preta. Procurou-se, na medido

de possível, amostrar as principais serras existentes no in

terior do maciço, sendo que na Serra Grande, situada na por-

ção sul do corpo, abriu-se ume picada Leste-oeste, seccio

nando-a. Ilesmo assim, esta porção do maciço possui uma baixa

densidade de pontos de amostragem comparativamente a parti

norte, dadas as difíceis condições ds acesso da região. In

clui-se, ainda, nests fast do trabalho, a descrição de al-

guns furos de sondagens da arma de Pedra Preta, efetuado

pela DOCEGEO.

Esta primeira fase do trabalho teve o apoio imprt

cindi vel da DOCEGEO, tanto no que se refere à infraestrutur ,i

como ao apoio técnico dos integrantes do projeto Rio ttari.i.

Contribuíram de forma efetiva, nesta fese, os geólogos Ar

A.C. Cordeiro e Eduardo A. 0c Pontes Vieira.
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* í - i . ;2 csigaóas. referentes â$ ei versas verieoades petro-

__- = ocerrentes nc : r : = r i c r cr -ec içc . inclu inoc análise

»- »t ••• j i , ciscussão aa; treríí f c.rr..£»ç£c£ l a r c i e pcs-rragtr.ãtica^

e »•: , ; . H 5 medals, num t o t a l de c2 anál ises, r.açuclas rochas

-£ l . : -.'.T.aíaâ ã mineralização cescreveu-st esrea de 11 iãrai-

,--••. : t er s ntes a a~:£ cr = = oc s fures; oe sor.Gsgc"-: r .G=. F.0£

e r. Estas rochas ir.ciue.? g ran i tos , greiser.s e veios ce

Ç I J Ò : ; ; L - co- wol f ramita. tendo side efetuadas 3 análises mo-

ca i i c? grenitos heterogranulares.

f.sstô etapa do t rabalho, inc lue-se, ainaê, estude pe-

t r c£ r i í i eo oas encaixantes reg ionais , com caráter de recc-

r.-.cci--r.ro oos pr inc ipa is t í po t de rochas. Foram descritas

cerci* CE 5 2 lânür.as. envolvendo gneisses e graniteides do

Co-r-if-xr Xinsu e rochas da seçOêncie vul canc-sedirr.entar dê

Fesra r r s t = . Efetuou-se 20 análises models re fsrgr tes a amos-

tras CÊ rnsissÊS e granitõides do Complexo Xingu. Este- t ra -

Delhc f o i desenvolvido conjuntamente com Hamilton de- Medei-

ros ÍCG/UFPA; .

Ainsa. foram efetuadas 6 lâminas referentes a amos-

tras esparsas dos granitos Karajoara. do qual efetuou-se 2

análises models, e Banach. objetivando uraa caracterização

preliminar dos mesmos.

3. Estudo g&oquímico de amostras representativas das diversas

variedades petrográficas identificadas no inter ior do maciço

granítico Musa incluindo elementos maiores, menores a tra-

ços. As determinações da SiOj.Al^.PjOg.TiOj, CaO, F«2°3 t o "

tal. K?0. MnO e dos elementos traços, Rb, Sr, Y, Zr a Nb, f c -

ram efetuadas por fluorescêncla da raios-X. Através de ab-

utirçoo atômica foram efetuadas as determinações de Na2O,MgC,

r.^0 •-. v.n0. Os teores de FaO foram determinados por colorlme-

x r 1 r..

Ao todo forom realizadas 30 análises de elementos

..'.':<-•£ e 30 dos t?lnrr>pntot traços. As determinações na fluo-

». f. - ia foram efviooôax no aspectrômctrs de raios-X, Phi l l ips-



FW-1MO/70 , que- possui uma se MS i b i 1 i cade- ot 0,002 p-re

els^entcE traços e 0.003 para os elementob maiores. \a

serçãc atômica u t i l i z o u - s e o e s pec t rômetrc de ab = crçâc- «•-.

mica FMD4, com uma sens ib i l i dade de l e i t u r a cie G.02G.

Com relação a SiO_ e Al,.Og não se obteve resultant?:

con f iáve is nos labora tór ios do CG/UFPA e, neste caso, as ar -

terminações foram r e f e i t a s nos l abo ra tó r i os da Geosol-GeoIo -

gia e Sondagens Ltda. Para f i n s de aval iação dos demais da-

dos químicos obt idos, pr inc ipa lmente com relaçãc aos slemer-

tos maiores, efetuou-se ainda por este l a b o r a t ó r i o , c inte

anál ises completas de rocha t o t a l , re fe ren tes a amostras corii-

posicionalmente var iadas. Os resul tados obt idos para os de-

mais óxidos mostraram-se s im i la res àqueles obt idos nos labo-

r a t ó r i o s do CG. Desta forma, para o fechamento das ana l ís t ' :

quín icas por amostra, considerou-se os resul tados de Siü.

e A l ^ O . d e t e r m i n a d o s na Geoso l e os dos demais ó x i d o s , nor

l a b o r a t ó r i o s do CG, sendo que o mesmo f o i r a z o á v e l , s i t u a r

d o - s e na f a i x a e n t r e 9 7 . 3 e 1 0 1 , 8 > , ( s e n d o que a m a i o r i a en-

c o n t r a - s e e n t r e 99 e 100%} .

A i n d a , foram determinados nos l a b o r a t ó r i o s da G e o s o l ,

Ba e W das diversas amostras, num t o t a l de 3D amostras. Pc

rém, os valores de W obtidos mostraram-se excessivamente t h

vados, fazendo com que se providenciasse novas dosagens, nitv

sendo considerados neste trabalho. 0 tratamento dos dados

químicos, objetivando o cálculo de normas (C. I .P .W.) e de-

mais índices petrográficos fo i efetuado no CG-UN6, com a co-

laboração do Geólogo Hardy Jost.

4. Estudos geocronológicos pelo método Rb/Sr em rocha t o t a l ,

buscando obter uma isócrona, seja envolvendo as diversas va-

riedades petrológicas ident i f icadas, seja de uma ou mais va-

r iedades Isoladamente. Def in i r desta forma, a razão i n i c i a l
87 BB

Sr /Sr das rochas estudadas. Estes estudos foram efetua-

dos no laboratório de geocronologia do CG/UFPA, utilizando

se do espectrômetro de massa Isomass 54E. As determinaçõt, .

das concentrações de Rb e Sr, neste caso, foram obtidas pwi

diluição l90tópica, cujos resultados foram muito semelhante

aos obtidos na fluorescência do roios-X. Ao todo foram eft

tuadas 14 análises de amostras roprosentativas das difercn



tes .fácies az- maciço granítico. EE-'.J -fase ae trabalho foi

desenvolvida com a colatoraçêc de r>;.-ciGgo rioacir Macambira

(CG-UFPA).

5. Discussão dos resultados obtidos procurando: (a) apoiar es-

tas observações no que se conhece a nível de Amazônia sobre

granitos Anorogênicos e nas informações existentes na bi-

bliografia internacional sobre províncias afins; (b) compa-

rar os dados obtidos corri inúmeros estudes experimentais so-

bre sistemas graníticos; (c) integrar o conjunto de dados,

buscando definir ordem de cristalização,, condições de colo-

cação, evolução magmática, idade e origem do corpo graníti-

coj (d) estabelecer relações entre a evolução petrológica do

granito e as mineralizações que ocorrem junto ao seu contato

e (e) contribuir com base nos elementos traços e outras in-

formações, para a definição de indicadores de potencial me-

talogenéti co.

1.4 Evolução dos Conhecimentos Geológicos da Região

De uma forma geral, o Cráton Amazônico (Almeida et

alii, 1976) ou Plataforma Amazônica (Suszczynski, 1969] possui,

ainda, um quadro evolutivo bastante nebuloso e repleto de con-

trovérsias, sobretudo no que se refere à sua estretigrafie e

evolução geológica.

0 conhecimenco geológico da região Amazônica, prin-

cipalmente no que se refere ao Pré-Cambriano, encontra-se ao

nível de reconhecimento dos principais eventos e litologias,

sendo escassos e muito recentes os trabalhos sistemáticos, vi-

sando detalhamentos em termos petrogrificos, estruturais e geo-

químicos. Existem, em função disso, muitas lacunas e pontos con-

flitantes.

De um modo geral, pode-se dizor que até princípios da

década de 60, os trabalhos de geologia se restringiram a des-

cobertas e reconhecimentos ao longo dou principais rios. Os

trabalhos de mapeamento geológico básico encontravam-se, a esta

época, em seus primórdios. Destaco-st> v Projeto Araguaia (Bar-

bosa et alii, 1966), que abrange o áruo em estudo.



Os primeiros artigos que tratarr. ca con.sti tuiçãc ^L.

lógica da América do Sul e, mais especificamente, do Brasil for

neceram, embora de forma limitada, as primeiras contribuiçõ--

a 0 entendimento do Cráton Amazônico. Procuram individualizar <.-

caracterizar os terrenos do Pré-Cambriano, ora se baseando om

dados das regiões pré-cambrianas do centro-sul do Brasil, or t

em informações da porção norte (Escudo das Guianas), provenit:

tes dos países limítrofes, onde. naquela época, as informaçôi.

geológicas eram mais abundantes (Almeida 1967 e 1971; Ferreii?.

1972; Priem et alii, 1971bi Suszczynski» 1969).

As investigações efetuadas na tentativa de caracter!

zar as descobertas econômicas de ferro e cassiterita se cons-

tituem nos primeiros trabalhos geológicos, em maior detalhe,

implementados na região. Procurou-se caracterizar os grani to:

circulares subvulcãnicos, portadores de cassiterita de Rondo

nia (Kloostermann, 1966, 1967.e1968), e as seqOincias metassr-

dimentares e vulcânicas, associadas aos depósitos de ferro c.

Serra dos Carajás (Beiseigel et alii, 1973).

0 incentivo que é dado à pesquisa mineral e aos le-

vantamentos geológicos básicos a partir de 1970, com a criação

de inúmeras instituições estatais (CPRM, RADA PI, etc...), pro-

porcionou o conhecimento mais sistematizado da região (levanto

mentos ao milionésimo executados pelo RADAM) e o detalhamento

de áreas de maior interesse, que é expresso pelos diversos pro-

jetos CPRM/DNPM e na atuação localizada de algumas empresas. Co-

mo resultado, a partir de 1974, começam a aparecer as primeiros

sínteses regionais - Amaral, 1974» Almeida, 1974 e 1978» Isslcr

1975 e 1977» rtontalvão 1976» Montelvão e Bezerra, 1980» Silva

et alii, 1974» Santos, 1978» Cordani et alii, 1979» Cunha et

alii, 1961» Isotta et alll, 1978» Leal et alii, 1978.

No geral, estes diversas sínteses tratam da evolução

tectônica do Cráton e buscam definir suas diferentes provín

cias, se utilizando de critérios nem sempre coincidentes, o qur

levou a diferentes interpretações no que se refere a evoluç.it-

geotectônica do cráton, ou descrevem as grandes feições estru-

turais e as principais unidades 11 to-estratlgráflcas e sun..

interrelaçõeo, conformp visualize-se nos mapas geológicos .10

milionésimo, elaborado especialmente pelo RADAMBRASIL.



Ds terrenos mai - antigos, uc Arqusano e/ou Protero-

TÓico Inferior, geralmente são englobados sro unidades excessi-

vamente abrangentes. Somente são feitas referências a esparsas

ocorrências de rochas arqueanas, que os diferentes autores pro-

curam correlacionar especulativãmente a alguns ciclos mais an-

tigos. Mais recentemente, os trabalhos nos arredores da Serra

dos Carajás tratam.em maior detalhe,os terrenos mais antigos e

propõem algumas subdivisões, em termos de terrenos de alto grau

e terrenos grani to-greens tone CTassinari e Basei,1980; Ianhez et

alii. 1S60; Cordani e Brito Neves, 1982t Tassinari et alii 1982;

Lima, 1384; Hasui et alii, 1964).

Inúmeros são os trabalhos que versam sobre o vulcano-

plutonismo ácido e intermediário, coberturas sedimentares e in-

trusivas básicas e alcalinas anorogênicas, formadas durante o

Froterozóico Médio e que alcançam grande amplitude crono-espa-

cial. Tratam-se, em sua maioria, de trabalhos de sínteses lo-

cais e regionais, que apresentam os aspectos mais gerais des-

sas litologias, como dados geocronológicos, tipos petrográficos

predominantes e relações de contato entre estas diferentes uni-

dades, na tentativa de elaborar um empilhamento estratigráfico

único, no cráton como um todo. Grande ênfase tem sido conferida

ao vulcanismo ácido e intermediário, sendo efetuados diversos

agrupamentos em conjuntos de rochas, segundo idade e distribui-

ção espacial, procurando definir os principais eventos magmáti-

cos (Basei, 1974 e 1977» McCandless et alii, 1975, Montai vão,

1975i Ianhez et alii, 1982» Santos, 1964). As coberturas sedi-

msntares também foram objeto de inúmeros trabalhos abordando

desde os seus traços mais gerais, até os ambientes de formação

• o relacionamento com os diferentes eventos magmáticos (Bezer-

ra, 1984, Barbosa et alii, 1966; IDESP, 1972, Montalvâo et

alii, 1984a, Ramos et alii, 1984). Menos expressivos são os

trabalhos que tratam das lntrusivas básicas e alcalinas (Tei-

xeira, 1978 e Dreher et alii, 1976) .

Para os grenltos pós-tectónlcos e/ou enoroginicoc

dispõe-se de um número maior de trabalhos, motivados em grande

parte pelas minerallzaçôes associadas oos mesmos. Tais artigos

enfocam essas rochas de diferentes maneiras, envolvendo: (1)

aspectos gerein, slstematlzação das principais ocorrências,dis-



*rit>uição e individual!2açãc de diferentes suítes e/ou geraçõí.-L

de granitos e seu relacionamento e^tratigráfico com as vulcânico:

ácidas e intermediárias £ coberturas sedimKntares ÍAfcreu c F- _•

mos, 1974s Hontalváo et alii. 1976» Leal et alii, 1S7E; Prit-n

et alÜ' 1971a; Santos. 1962; Tassinari et alii. 1984; Silva et

alü. 1974; Cunha et alii. 19BD» (2) estudos de maior detalhe

que se utilizam de caracterizações petrográficas . petrológicar

e geoquímicas para procurar elucidar as diferentes gerações de

granitos existentes ou buscar parâmetros geoquímicos que permi-

tam compreender o relacionamento dos maciços e das suas varie-

dades de rocha com as mineralizaçóes (Isotta et alii, 1976:

Prazeres st alii, 1979* Dall'Agnol. 1960 e 1962a, b e c; Dali'

Agnol et alii, 1984» Romanini, 1962» Bettencourt e Kadei, 1984;

Horde et alii. 1965» Daoud e Antonieto Jr., 1965).

Em síntese, as pesquisas que vem sendo desenvolvidas

têm proporcionado uma visão mais abrangente da evolução geoló-

gica do Pré-cambriano úa região como um todo. Entretanto, quer

pela limitação das próprias instituições de pesquisa, quer pele

interesse imediato das empresas de mineração, persistem alguns

pontos críticos no conhecimento geológico, a saber: (1) Grande

profusão de trabalhos de sínteses regionais, embasados em da-

dos, muitas vezes esparsos, conduzindo a repetições desnecessá-

rias e a avanços tímidos no conhecimento» (2) demasiada ampli-

tude das generalizações, como comenta Amaral (1984), a partir

de dados analíticos .reduzidos, ou ainda, de amostragens lo-

calizadas resultando, em todos os dois casos, num volume de da-

dos de relevância, mas de interpretação discutível; (3) uso das

informações acriticamente, sem levar em conta as limitações ine-

rentes aos métodos utilizados, o que tem sido expresso no de-

sequilíbrio entre dados geocronológicos, relativamente numero-

sos e aqueleB geológicos, mais restritos» (4) proliferação de

novas unidades lito-estratigráficas sem atender ao código de

nomeclatura estratlgráfica, como ressalta Amaral (1964), e (5)

a forma subjetiva com que são tratadas as questões referentes

â gênese das diferentes rochas e, por conseqüência, a elabora-

ção de esquemas evolutivos buscan , na maioria das vezes so-

mente a comprovação superficial, de um ou outro modelo.

Tais distorções conduzem, multas vezes, a exageror



o S mais variados, pela parcialidade e/ou unileterelidade com

que s-ão abordadas as várias questões. Elas levam quase sempre a

urr, distanciamento de uma visão científica que deveria ser emba-

sada em abundantes informações» tanto de campo, quanto analíti-

cas e teóricas, submetidas a uma avaliação criteriosa e. con-

frontadas entre si e no seu conjunto, com as várias técnicas e

teorias em voga. levando em conta o estado atual do conhecimen-

to.

1.5 Geologia Regional

1.5.1 Evolução Geotectõnice

Sâo desenvolvidas várias linhas de pensamento com re-

lação ã interpretação do quadro evolutivo Amazônico. A mais an-

tiga se fundamenta nas idéias esboçadas por Almeidaí19B7) . que

visualiza os processos evolutivos, atuantes na região como um

todo, após o fechamento do ciclo Transamazõnico (1900-2200 lia),

como transicionais entre as condições geossinclinais e de pla-

taformas. Tais processos se manifestariam em diferentes even-

tos, normalmente considerados como reativações (Amaral. 1974;

Almeida, 1967, 1974, 1976; Montalvão e Bezerra, 1980;. San-

tos, 1976, Issler. 1977).

Persistem, no entanto, muitas controvérsias com res-

peito â compartimentação das várias unidades geotectõnicas e

interpretação dos eventos maiores. Com relação a configuração

espacial das diversas compartimentações geotectõnicas, deve-se

ressaltar o caráter subjetivo das separações .e interpretações,

face ao número limitado de informações em que sâo embasades,

No geral, observa-se a tendência entre certos auto-

res de separar em trêB regimes tectônlcos principais o Pré-Cam-

briano Amazônico, como está sintetizado nos trabalhos de Hasui

et alii Í19S4) e Almeida e Hasui (1964). No Arqueno estariam

incluídos os terrenos de alto grau e es faixas de prováveis

greenstones. 0 Proterozólco Inferior se caracterizaria pela for-

mação de supracrustais de médio c baixo grau e o Proterozólco

médio e superior, pela Implantação de um novo regime tectonico.



envolvendo estabilização, ^c^ilizaçãc magmãtica em large L CL-

la e deposição de sedimentos.

Hasui et alii (1964) procurart apoiar-se em parâmetros

geofísicos e geológicos para individualizar os regimes tectõni-

cos do Proterozóico e Arqueano. Dão grande importância â es-

truturação de blocos no Arqueano. responsabilizando-a pelo con-

trole da evolução da região nos períodos subseqüentes.

A equipe ligada ao Centro de Pesquisas Geocronolóci-

cas da USP propôs um modelo de províncias para a região, o qual

vem sendo revisto a medida que são obtidos novos dados (Basei,

1977» Teixeira. 1978» Cordani et alii, 1979t Tassinari, 1961;

Tessinari et alii. 1982; Cordani e Brito Neves, 1982). Nas ver-

sões mais recentes, o Cráton Amazônico é subdividido em quatro

províncias, a saber: Amazônica Central, antigo núcleo cratôni-

co; Maroni-Itacaiúnas, cinturão móvel gerado durante o ciclo

Transamazõnico; Rio Negro-Juruena, arco magmático constituído

entre 1750-1500 Ma e Rondoniana, cinturão móvel formado entre

1400-1100 Ma. Cordani et alii (1984) rediscutem as caracterís-

ticas das duas primeiras províncias que ocorrem na Amazônia

Oriental, situando o limite entre elas alguns quilômetros a nor-

te da Serra dos Carajás.. Na discussão da evolução do Cinturão

Móvel Transamazõnico, consideram-no como de caráter ensiálicc,

com importante retrabalhamento de materiais continentais pre-

existentes, embora não descartem a ocorrência expressiva de pro-

cessos de acreçâo-diferenciaçâo, em determinados locais.

Lima (1964) reformula o modelo de províncias geotec-

tõnicas, distinguindo na porção oriental sul da Amazônia três

províncias, as quais procura relacionar diferentes embasamentos:

(1) cinturão móvel Maroni-Itacaiúnas, originado, por retraba-

lhamento crustal entre 2450 e 2200 Ma e embasamento correspon-

deria ao Complexo Becajá; (2) Província Amazônica Oriental, nú-

cleo cratônico antigo, relacionado ao Complexo Pau-0'Arco; (3)

Cinturão Juruena, relacionado ao Cinturão Móvel Perima (Lima

et alii, 1982), de idade de 2000 Ma e cujo embasamento seriei o

Complexo Xingu.

Santos e Loguércio (1984) retomam de certs forma a

Idéie anterior de que o embasamento regional seria todo ele ce

idade erqueana, com expressivo retrabalhamento no ciclo Iron;•, •



roazónico, nas áreas referentes a região oriental da Amazônia.

ia mesma forma se expressa Amaral (1984). que denomina esta

egião de sub-provincia Carajás (Província Tapajós}, conside-

rando sua evolução tectõnica uniforme. Estes autores reafirmam

i importância na evolução do crâton, dos processos de retraba-

.hamento crustal e de reativações sucessivas em detrimento da

ilpótese de acreçâo continental.

A região em estudo situa-se no Crãton Amazônico, na

•xtremidade sul da Província Mineral de Carajás (Santos. 1981},

• stando incluído na Província Amazônia Central (Cordani et alii,

1979}» ou ainda. Província Amazônica Oriental (Lima, 1984) ou

>loco Araguacema (Hasui et.alii, 1964), sendo caracterizada pe-

la presença de inúmeras seqüências de greenstone e terrenos

;ranito-gnaissícos.

Além da ocorrência destes terrenos mais antigos, as

Inúmeras sucessões de vulcânicas, intrusivas pós-tectõnicas e

;oberturas sedimentares, no entender de grande parte dos auto-

res, atestam o caráter cratogênico desta porção, pelo menos,

jesde o Proterozõico Inferior (Cordani et alii, 1979; Basei,

1977, entre outros). Os eventos magmáticos são atribuídos ge-

ralmente a sucessivas reativações de plataforma, ligadas dire-

tamente às evoluções de outras porções, do Cráton ou de provín-

cias tectõnicas adjacentes. Por outro lado, a amplitude do mag-

na tis mo implicaria, segundo Hasui et alii (1964), processos de

grande envergadura, provavelmente, envolvendo enormes plumas

do manto.

Esta região dista cerca ds poucos quilômetros da bor-

de leste do cráton, onde os terrenos mais antigos contactam com

a faixa de dobramentos Araguaia-Tocantins (Silva et alii, 1974)

(Fig. 1). Esta dispõe-se longitudinalmente, marginando as por-

ções E s SE do Cráton Amazônico. Sua formação é atribuída ora

ao Ciclo Brasiliano (Cordani et alii, 1979), ora ao ciclo Uru-

açuano (Hasui et alii, 1984), e mesmo, ao Ciclo Transamazõnico

(Silva st alii, 1974, Amaral, 1974) Cunha et alii, 1961).



1.5.2 Estratlgrefia

Pretende-se discutir» apenas, a es tratigrafia cia re-

gião onde se localiza a área de estudo, ou seja. do interflúvio

Xingu-Araguaia. porção sudeste da Província de Carajás. Em li-

nhas gerais, a coluna estratigráfica desta porção está expressa

nos trabalhos de Kirata et alii (1962). Cordeiro (1962) e Mei-

reles et alii (1964).

Ne maior parte desta área afloram rochas incluídas no

Complexo Xingu (Silva et alii. 1974), unidade que no seu sen-

tido mais amplo engloba os terrenos granito-gnaíssicos de alto

grau e as faixas de prováveis "greenstones", atualmente consi-

derados como de idade arqueana (Hirata et alii. 1962j Tassinari

et alii. 1962; Cordeiro, 1962). A ocorrência, nesta região. de

conjuntos litológiccs distintos, de idade arqueana e/ou prote-

rozôica inferior, vem sendo constantemente mencionada na bi-

bliografia. No entanto, estes conjuntos, ainda, não foram sepa-

rados em diferentes unidades lito-estratigráficas, permanecendo

englobados genericamente como Complexo Xingu.

liais a norte, na região da Serra dos Carajás, esta

unidade tida como embasamento regional, é sobreposta pelas se-

qOênclas supracrustais, com metamorfismo de médio e baixo grau

representadas, respectivamente, pela seqüência Salobo-Pojuca e

pelo grupo Grão Pará (Beiseigel et alii, 1973» Hirata et alii,

1982) e pelos sedimentos correlacionados â Formação Rio Fresco

(Barbosa et alii, 1966). Estas seqüências, via de regra, são

posicionadas no Proterozóico inferior (Hirata et alii, 1982»

Meireles et alii, 1984), entretanto, restam ainda muitas dúvi-

das com respeito a correta identificação e posicionamento es-

tratigráfico dos sedimentos correlacionados à formação Rio Fres-

co (Amaral, 19B4i Ramos et alii, 1984).

Todas estas unidade foram seccionedas por granites

pós-tectônicos, normalmente, relacionados ao Proterozóico Médio

(Hirata et alii, 1982). Foram efetuadas uma série de separações

desses granltos, em diferentes suítes e/ou gerações, por Silva

et alii (1974) e Cunha et alii (1981), que serão abordadas em

l a parts (1.6) .



Associadas ou não a esses grani tos é mencionada,

, e St a porção a ocorrência de rochas vulcânicas ácidas e inter

r,cdiárias» que constituem o Grupo Uatumâ (Caputo et alii, 197ij

i n: Silva et alii. 1974) ou Supergrupo Uatumâ (IDESP, 1977; In:

Ianhez et alii. 1982).

Uma série de unidades litoestratigréficas sedimenta-

res posteriores às vulcânicas ácidas e intermediárias e coro ca-

racterísticas predominantemente continentais foram descritas

nesta região (Barbosa et alii. 1966i Silva et alii, 1S741 . NÜ

área em estudo, são representadas pelas formações Gorotire c

Cubencranquém (Barbosa et alii, 1966) que. da mesma forma que

as vulcânicas Uatumâ. restringem-se a sua porção oeste.

Para leste, o Complexo Xingu acha-se sobreposto, em

discordância angular, por rochas de formação Tocantins, perten-

cente à faixa de dobramentos Araguaia-Tocantins.

a. Arqueano e Proterozóico Inferior

Complexo Xingu - Esta denominação foi proposta por

Silva et alii (1974) para englobar as rochas mais antigas do

extremo leste do Cráton Amazônico, substituindo designações pou-

co adequadas, como Pré-Cambriano indiferenciado, anteriormente

utilizadas (Barbosa et alii, 1966). Estas rochas, são conside-

radas genericamente como polimetamórficas, com dominãncia de

composições granodioríticas e metamòrfismo, geralmente.de fá-

ceis anfibolito e granulito (Silva et alii, 1974; Cunha et

alii, 1961) Hirata st alii, 1982, e t c ) .

íiais recentemente, tende-se a reinterpretar a estre-

tlgrefle destas unidades mais antigas, com base na discussão

sobrt a evolução tectônice do cráton, que evidencia que este

complexo não corresponde efetivamente o uma única unidade llto-

estratlgráflca, Ele encerra gnaisses e granitóides diversos re-

feridos, a possíveis terrenos granlto-gnaísslcos, ' inúmeras

seqOsncias tidas como greenstonou belts e um conjunto de

rochas de idades amplamente variáveis.

Terrenos granito-gnaíssicop - No geral, estes terre-

nos se compõem de gnaisses ácidos, jjr.jnodiorí ticos, mígmatitos

e granites. 0 estudo destas rochas englobadas nesse embasamento



r enfrento diversas limitações» em virtude das escalo:.

l ca mapeamento, inadequadas para a indivídualização de diferen-

; zíZ unidades, da dificuldade na obtenção de dados estruturais

\ e mesmo» em virtude do pouco interesse econômico que têm des-

Acumulou-se, nos últimos anos, um número apreciável

ce datações geocronológicas de rochas consideradas representa-

tives deste embasamento regional, as quais, em sua maioria.acu-

•ísrr. iceces erqueanas e trar.samazônicas (Gomes et a l i i . 1975;

Silva Et a l i i . 1974; Cunha et a l i i , 1961: Tassinari e Basei,

196C; Cordani et a l i i , 1384 e fiontelvão et a l i i , 1964b). Porém

a grande limitação desses dados decorre de serem derivados de

isõcronas de referência, sem considerar a cogeneticidade das

amostras estudadas, como salientam Santos e Loguércio (1964).

0 predomínio de rochas granodioríticas e trondhjemí-

ticas na região entre Rio Maria-Gradaús-Redençâo é mencionado

por diversos autores (Silva et a l i i , 1974» Cordeiro, 1982; Hi -

rats et a l i i , 1S82 e Lima, 1964). Ocorrem, segundo Cordeiro

(19 82), na forma de domos arrasados que truncam as seqüências

greenstones. Os granodioritos, na maioria das vezes foliados,

são predominantes em relação aos trondhjemitos. Os corpos gra-

nodioríticos de dimensões batolíticas, que ocorrem a sul de Rio

Maria, foram designados informalmente como Granodiorito Rio Ma-

ria (Medeiros» 1987).

faixas Greenstones - compreendem as várias seqüências

vulcano-sedimentares, metemorfisadas na fâcies xisto-verde,cor-

relacionáveis a possíveis greenstones arqueanos que ocorrem em

Andorinhas, Gredaús, Inajá, Sapucaia, Rio Novo.» etc. (Ianhez et

a l i i , I960; Hirata et a l i i , 1962, Cordeiro, 1982, Cordeiro et

a l i i , 1982) . Incluem, ainda, no entender de equipe da DOCEGEO,

seqüências básico-ultrabásices estratif leadas, afetadas por me-

tamorfismo de fáceis granulito (Hirata et a l i i , 1982 e Meirel-

les et a l i i , 1964). Todas elas, ocorrem como "Infolds" nos ter-

renos grenito-gnaíssicos, na interpretação da maioria dos auto-

res, levando-os a posiconarem-nas estratigraficamente acima do

embasamento regional.

Inicialmente, foram englobodos conjuntamente com ou-



trás seqüências vuleano-sedimentarec no gruoo Crãc-Pará (Silvu

st a l i i . 1974). Posteriormente. Ianhuz et a l i i ÍIS60) caracte-

rizam a definem estratigraficamenle as seqüências da Serra do

Inajá. interpretadas como possíveis greenstones, separando-as do

Grupo Gráo-Pará. em virtude das diferenças l i tclõgicas e tíe

não continuidade f ís ica entre estas seqüências. De forma análo-

ga, procederam Cordeiro (1982) e Cordeiro et a l i i (1362) ao ca-

racterizarem as seqüências que ocorrem a sul da Serra de Ando-

rinhas e em Gradaús.

A sul da Serra das Andorinhas são individualizadas

duas seqüências - Babaçu e Lagoa Seca (Cordeiro e Saueressig.

1980; Cordeiro, 1982), correlacionâveis temporal e l i tologica-

mente com as seqüência Gradaús infer ior e superior, da Serra

homônima (Cordeiro et a l i i , 1982).

0 posicionamento crono-estratigráfico das seqüências

Babaçu e Lagoa Seca varia, dependendo das considerações efetua-

das por diferentes autores. Assim, para Cordeiro (1962) se re-

lacionam ao Arqueano/Proterozóico in fer ior , enquanto Cama Jr.

et a l i i (1981) colocam-nas no Proterozóico inferior/médio. Da-

dos recentes obtidos por Medeiros (1987) revelam, no entanto,

que a idade arqueana é a mais aceitável para estes greenstones.

Hirata et a l i i (1982) e DOCEGEO/CVRD (1982) sugerem

uma pretér i ta ligação entre as seqüências das Serras de Gradaús

s Andorinhas, que seriam separadas por sucessivas intrusões

ácidas. A existência de Inúmeras Ilhas ou restos destas seqüên-

cias, ocorrendo entre as duas serras evidenciaria, em parte,

esta hipótese. Uma destas ocorrências de pequena amplitude, s i -

tua-se a oeste do maciço granítico Musa, constituindo-se na en-

calxante dos veios de quartzo mlnerallzados em wolframlta, do

garimpo dt Pedra Prata (Cordeiro at a l i i , 1984 e DOCEGEO/CVRD,

1982). Nesta porção foram individualizadas duas seqüências cor-

relacionadas ás seqüências Babaçu e Lagoa Seca e, conseqüente-

mente, com àquelas de Gradaús, A oesto do Musa, também, foram

reconhecidas rochas relacionadas a ou tos seqüências (Fig. 1 ) .

Grupo Gráo-Pará e SpqOóncln Salobo-Pojuca - aqui são

englobadas ao seqüências vulcano-ondimontares tipo Salobo-Poju-

ca, metemorflaadas na fácles onfiboli lo (Hidrata et a l i i , 1982)



e outras de r.enor grau metamôrflco. incluídas no grupo Grèo-Pa-

rá (Beisiegel et a l i i , 1973). ambas posicionadas no Arqueano ou

no limite entre Arqueano e Proterozõico inferior (Hirata st

aJÜ» 1962 e Wirth et a l i i , 1986). Elas ocorre» na região da

Serra dos Carajás e se sobrepõem em discordância angular ao

Complexo Xingu (Hirata et a l i i . 1962j DOCEGEO/CVRD, 1982: Cor-

deiro. 1982; neirelles et a l i i , 1984j Hasui^t ali i I984.

Constituem, no geral , faixas de direção NW. WNW e ENE

sncrcvadâs pias ticamente no embasamento e caracterizam-se por

apresentarem três conjuntos principais de rochas metamórficas.

metavulcânicas máficas. fêlsicas e metassedimentos com grau me-

tamórf ico variando de xisto verde a anfibolito. No entender

da equipe da OOCEGEO. estas seqüências do Proterozóico in fer ior .

na região de Carajás, apresentam dobramentos e metamorfismo com

intensidade diminuindo para o topo. A separação das duas unida-

des se prenderia nas diferenças faciolõgicas e na existência de

discordância angular, entre as mesmas (Hirata et a l i i . 1982).

Outros autores, no entanto, consideram-nas como um único con-

junto sendo que o maior grau de metamorfismo da formação Salobo

representaria apenas zonas de maior intensidade dos eventos(Ama-

r a l . 19B4* nedeiros Neto e V i l l as . 1965).

Granltóides Pré e Sin-Transamazònico - Na região de

Cradaús foram individualizados corpos monzograníticos de mor-

fologia arrasada, com variações para tipos foliados e passagem

gradacional para o Complexo Xingu (Vale e Pereira, 1963). Estes

maciços foram relacionados, inicialmente, aqueles individual i -

zados como tipo Juruena, acorrentes mais a oeste (6.H. Silva et

a l i i , 1974) e interpretados como tipos remobllizados do embasa-

mento pelos mesmos autores. Estes granitos Juruena, são tidos

como do Proterozóico Infer ior , por Santos e Loguércio (1964).

Considerando as imprecisões da nomeclatura estratigráflca que

cercam a definição do granlto Juruena (o termo foi abandonado

pelos autores que o definiram, ver Silva et a l i i (1980),

embora tenha sido mantido por outros, como Souza et a l i i , (1979))

e o pouco aprofundamento dos estudos dos granltos mencionado:,

em Gradaús, a tentativa de correlação é muito prematura, como

• discutida em Dall'Agnol et a l l l (1960). As relações descrita:

sugerem, no entanto, que se trata de granltos pré-Uatumá, porém



c e ssita-se de estudes mais apr_ i JT.ÜOÚOZ pare confirmar ÍESO.

A leste da Serra de Carajás c registrada a occrrêncio

HS rochas granitóides. bastante deformadas e gnaissificada .

ou* parece» constituir um corpo distinto do embasamento regio-

ra l . provavelmente afetado pelo ciclo *ransamazônicc. como dis-

cute Dall'Agnol et a l i i (1966}. Este corpo foi designado infor-

malmente COMO grani to Estrela por Hi rata el a l i i (1S62). sendo

originalmente relacionado aqueles da Suíte Serra dos Carajás de

características pôs- tectõnicas . fiei relies et a l i i (1334) aven-

taram a hipótese de se tratar de um corpo in t rus ive porém an-

terior ã suíte Serra dos Carajás, dada a suas peculiaridades.

Formação Rio Frasco - Refere-se às seqOíncias sedi-

rr.entares relacionadas à formação Rio Fresco.de Barbosa et a l i i

(1966). cuja definição original foi ampliada para abranger vá-

rios outros pacotes sedimenteres e ela correlacionados. Cons-

t i tu i -se numa seqüência transgressiva (molassóide ou intermon-

tana) sobreposta ao Complexo Xingu e Grupo Grão Pará, sotoposta

às vulcânicas Uatumã e intrudida pelos c r*nitos pôs-tectõnicos,

tipo Serra dos Carajás (Silva et a l i i . 1974). Sua idade mínime

é estimada entre 1600-1900 Ha, o que a situa no Proterozõico in-

ferior (Santos e Loguércio, 1964).

A seqDência Gemeque (Cordeiro, 1962), que ocorre ne

sinclinal de Andorinhas e compõe-se da sedimentos clâsto .- quí-

micos, com metamorfismo incipiente, foi a ala correlacionada.

Permanecem algumas dúvidas com relação ã seqüência Gemeque, uma

vez que Gama Jr. at a l i i (1961) ao agruparam-na, conjuntamente

com alguns metassedimentos sotopostos.na seqüência Andorinhas,

admitem qua foi afetada, também, pelo Tran»amazônico, o qu» é

contraditório com o exposto am linhas gerais por Cordeiro(1962),

conforme discutido posteriormente por Ramos at a l i i (1964).

Trabalhos mais recentes têm procurado comparar as vá-

rias ocorrências de sedimentos tidos como Rio Fresco nesta re-

gião (Ramos et a l i i , 1984» Figueiras «? V i l las , 1964). Estes au-

tores mostrem que existem marcantes diforenças entre estas ocor-

rências, tanto em termos l l tológlcos. quonto no que sa referi

•os ambientes de formação e possíveis iüudes. Segundo Ramos et

» H i (1964) os sedimentos ocorrentes nn interior da estruturo

de Andorinhas ISeqOéncle Gemaque) se annomelham bastante ãque



- s ocorrentes na bacia do Rio Fresco (proximidades de Gra-

« embora existam algumas diferenças litológicas entre es-

t e 3 duas ocorrências.

>-. Proterozóico Médio e Superior

Vulcano-Plutonismo Ácido e Intermediário - Várias ten-

. _*.ivas foram efetuadas pare agrupar as seqüências vulcânicas e

-rtrusões associadas do Proterozóico Médio e Superior e estabe-

lecer os principais períodos de atividades magmãticas, bem como

relacionar estes eventos com as seqüências sedimentares e mag-

natismo básico e alcalino. A questão da cogeneticldade e/ou

ccntemporaneidade destes dois eventos magmáticos principais

vülcanismo ácido e intermediário e intrusivas graníticas, é as-

sunto ainda controvertido na bibliografia (Priem et alii,1971b»

Basel, 1974 e 1977). A tendência atual é de aceitar a existên-

cia de granitos sin e pós vulcanismo, expressando vários pul-

so? magmáticos, como expõe Santos (1982). Uma outra questão,

pendente na bibliografia, diz respeito ao caráter pós-orogênioo

ou anorogênico destes eventos, discutidos principalmente em

função de seu relacionamento com o Ciclo Transamazônico ou ain-

da, com a evolução dos diferentes cinturões móveis.

No geral, estes eventos magmáticos têm sido interpre-

tados como relacionados â intensa movimentação de blocos que

se processou no Proterozóico Médio no Cráton como em todo. Es-

tariam assim, relacionados com a formação de bacias, onde se

depositaram as diversas seqflências sedimentares posteriores e,

mais raramente/ ás vulcânicas alcalinas e básicas (Basel, 1977}

Ianhez, et alii 1962).

Devido ã grande extensão das ocorrências destas ro-

chas vulcânicas e plutônices em quase toda porção cratônica,de-

para-se na bibliografia com uma inflnidode de nomes e subdivi-

sões, que na maioria das vezes possuem caráter local. As prin-

cipais divergências com relação ã caracterização destas unida-

des se referem às variações observadas quanto às suas Idades

radlométrices e relações estraticráficuo, particularmente, com

as diversas coberturas sedimentares. Ao primeiras correlações

entre as dive mar. seqüências vulcânicas da região Tapajós-Xingu



,. ,̂ r earam-se em c r i té r ios gerais, como predomínio da composição

' - i d a . caráter pobremente diferenciado das rochas, caracterís-

.i.-3S continentais e ausência de dobramentos e metamorfismo sig-

n i f i c a t i v o s (McCandless et a l i i . 1975 ) .

Grupo Uatumã - engloba as vulcânicas ácidas e in te r -

mediárias, que ocorrem na porção or ien ta l da Amazônia (Caputo

c t a l i i » 1971s i n : S i l v a et a l i i , 1974} . Com relação à concei-

•j5íão es t ra t i g rá f i ca existem algumas disparidades no tocante

1- abrangência desta unidade, como discute Santos (1984). Segun-

ca este autor existem dois conceitos d i s t i n t o s : Um, mais abran-

rcnte, assume a distribuição dessa unidade na região cratõnica

co-.o um todo e se deve às inúmeras correlações entre diferentes

ocorrências, em virtude de posicionamentos estratigráficos ané-

Izgos, de semelhanças nas idades radiométricas (1850-1300 Ma)

c do quimismo comum, ca l c i -a l ca l i no . Estes c r i t é r i os e concei-

ics são referendados nos trabalhos do RADAMBRASIL (Cunha et

a l i i , 19B1; Bezerra et a l i i , 1982). 0 outro, mais restrito em

termos es t ra t i g rá f i cos , inclue nessa unidade apenas os produtos

do magmatismo vulcano-plutônico com idades entre t 1750 e 1900

Ma (Basel. 1974 e 1977} Amaral, 1974), anteriores, portanto,

hz coberturas sedimentares do Proterozóico Médio. Segundo este

conceito ficariam excluídos do Super-grupo Uatumã os granitói-

des posteriores a t a l magmatismo e a tais coberturas sedimenta-

res, assim como as camadas piroclástlcas intercaladas nas uni-

dades sedimentares.

Dentro desta última visão, o grupo Uatumã, na porção

oriental do crãton sobrepôe-se em discordância ao Complexo Xin-

gu e Grupo Grão-Pará e é sobreposto pela Formação Gorotire e/ou

seqOências sedimentares de cobertura.

Estas vulcânicas calci-alcalinas encerram desde ande-

sitos até r io l i tos alcalinos. Incluindo uma infinidade de t i -

pos petrológicos. No geral, predominam rlodacitos e r io l i tos ,

t>endo desconhecida a presença de lavas de composição basáltize

(Santos e Loguércio, 1984).

A unidade vulcânica Uatumã compreende as formações

I r i r i (SUDAM, 1972j in: Cunha et a l i i . lüBl) e Sobreiro (IDESP

•'-72) . respectivamente os termos ócidos u intermediários. En-

UFPi - C»-'" -*• " -
f



tanto suas definições não são muito precisas. Para a qu-- •

.-telidade dos autores, as rochas intermediárias precederam .:

•-•-as» óe acordo com os esquemas tradicionais de dif erenci eq .10

como expõem Silva et a l i i (1974). Amaral (1984). de

~.-?ro lado, se re fe re a ex is tência de re lações inversas l o c a l -

Dispõe-se na b i b l i o g r a f i a de um número elevado de

> zações r a d i o m i t i c a s , multas das quais baseadas em isócronas de

t, - ferência (método Rb/Sr, em rocha t o t a l ) . Para a porção orier:

- jl do cráton estas idades situam-se no i n t e r v a l o de 1850 <:

1900 Ma (Cunha e t a l i i . 19Bli Ianhez e t a l i i . 1 9 6 2 ) .

Na região em estudo, as ocorrências das rochas do

Super-grupo Uatumã se l imitam ao extremo oeste , nas proximida-

des do Rio Xingu e da Serra dos Gradaús. A sul de Rio Maria é

rrtencion'jda a ocorrência de inúmeros diques de composição v a r i a -

da (ác ida , i n te rmed iá r i a e b á s i c a ) , seccionando diversos t i p o ;

de rochr*' l ü o r d e i r o , 19 82 e Gama J r . e t a l i i , 1961) . Seu posi -

cionamento e s t r a t i g r á f i c o e relações com as vulcânicas Uatumi.

a inda, não foram esc larec idas , embora, conforme será d iscu t ido

ad iante , alguns deles sejam aparentemente sincrônicos com o

Granlto Musa e poster iores a este vulcanismo.

Coberturas Sedimentares de Plataforma - uma s é r i e de

unidades l i t o e s t r a t i g r â f i c a s sedimentares, poster iores às v u l -

cânicas ácidas e intermediár ias e com c a r a c t e r í s t i c a s predomi-

nantes c o n t i n e n t a i s , foram descr i tas como representa t ivas do

sedimentação em condições de plataforma es táve l ou em v ias de

estabilização (Barbosa et a l i i , 1966; Silva et a l i i , 1974,

Issler, 1977, Cunha et a l i i , 1961» Basel, 1977). No conjunto

da bibl iografia percebe-se ambigüidades quanto ao posicionamen-

to estratigráfico dessas unidades, es possíveis correlações entro

as'mesmas e, até mesmo, com relação a coraterização mais deta-

lhada de suas litologles e ambientes de formação.

Como acontece com as demais unidade, o empilhamentn

estratigráfico e, por conseqüência, a interpretação evolutivo

dessas diferentes unidades sedimentarem ustá condicionada ao-..
várlos modelos propostos para a evolução do cráton como um to-

3b. Deste modo, tem-se do um lado, o sielematizaçâo das unido-
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f , ,- função dos varies cinturões móveis» constituindo os con-

í* n t 3 S vulceno-sedimentares de Basei (1977) . aceitos por diver-

4 .. _ o j t r o s autores. De outro lado; dentro da visão da evolução

Wr .'.nice para toda a região c ra tõ n ica , s a l i e n t a - s e o trabalho de

•fr . :„ , grratização exposto por Itontalvão et a l i i (1984a) que i n d i -

£ . i ^ -a i i za três estágios pr incipais de deposição de sedimentos

H . j r i r , t e o processo de estabi l ização da plataforma como um toüo.

f _ ü £ é seguido também por Bezerra (1984) e Amaral (1964) .

| Na regiãc, as pr incipais unidades referidas são as

: o : r > ãções Gorotire e Cubencraquém (Barbosa et a l i i , 1966), que

cenrrem para oeste, nas imediações do Rio Xingu e Serra dos

õrâdaús. Tais unidades não se encontram metamorfisadas. são pos-

teriores ao Grupo Uatumã e intrudidas (Gorotire) ou não (Cuben-

crânquém) por granitos pós - tectônicos. De uma forma gera l . a

:-operação destas unidades, as correlações entre suas ocorrên-

cias e o seu relacionamento com o Grupo Uatumã, granitos pós-

tectõnicos e Formação Rio Fresco, são ainda pontos polêmicos na

bibl iografia.

Eventos mais Recentes - foram descritos ainda nesta

região, uma série de diques e/ou s i l l s básicos com idades mais

recentes, cerca de 900 na, possivelmente relacionados aos even-

tos mais novos na evolução do cráton (Teixeira, 1976 e Amaral,

1974) .

Rochas básicas com idades ainda mais novas, oscilan-

do entre 200-500 Ma, também, foram observadas nesta região. E-

videnciam, no mínimo, a presença de duas fases adicionais de

magmatismo básico na região, relativas provavelmente ã evolução

da Faixa Aragueia-Tocantins, no Brasiliano e a bacia do Mara-

nhão, no Fanerozóico (Hlrata et a l i i , 19B2; fieirelles et a l i i ,

1984 e Amaral, 1964) .

1.S.3 Estruturas

As ostruturas das unidades do cráton são ainda pouco

conhecidas. No maiorio dos trabalhos publicados somente s.ín

faltas referências às feições mais marcantes como principal:,

llnoamentos, grandes dobres s fraturamontos (Silva et a l i i , 19/-;(



Hasui et a l i i . 19B4» Cunha et a l i i . 1981 e Amaral, 1964).

As direções NW e WNW preponderam e estão presentt: em

praticamente todo o craton, enquanto as direções NE e ENE r00

cgcundárias. Nestas duas direções incluem-se os principais l i -

psamentos observados na porção sul da Amazônia Or ienta l , r»,tre

eles, ci ta-se os lineamentos Carajás e Seringa. As direções *..\W

e fiUE predominam em faixas localizadas.

Estas feições estruturais maiores, no entender -a

r^ioria dos autores, se formaram em períodos muito antigos e

foram reativadas sucessivas vezes, tendo part icular importân-

cia, no Proterozóico Médio e Superior, no controle das ocorrên-

cias das coberturas sedimentares e magmatismo ácido, interme-

diário e básico.

Na região em estudo destacam-se os falhamentos de

direção NW a WNW, relacionados ao lineamento Seringa e aqueles

KE, de importância secundária. 0 Maciço Grani tico Musa se loca-

l iza no cruzamento destas duas direções principais de frature-

mentos (Fig . 2) .

As unidades mais antigas, como o Complexo Xingu e as

seqüências greenstones, apresentam foliaçôes orientadas pre-

dominantemente segundo NW, com variação até WNW (Silva et a l i i ,

1974). Na região próximo a Andorinhas, Gama Jr . et a l i i (1S81)

observam que o bandamento dos gnalsses do Complexo Xingu tem

direção NE e mergulhos para NW, diferindo do padrão dominante

no créton. Na área estudada, as foliaçôes dos gnaisses do Com-

plexo Xingu, seqOêncies greestones e Granodiorito Rio Maria são

aparentemente coincidentes e mostram-se com direções em torno

de E-W, com variações pare NNE, e , geralmente, sáo subverticais.

Várias estruturas sinclinais são referidas nesta por-

ção do cráton, entre elas cita-se a de Andorinhas, a leste o a

de Gradeús, a oeste. A slncl inal de Andorinhas (Seqüência Gcrna-

que) possue eixo orientado segundo 5709E, com mergulhos suaves

para SE (Cordeiro 1982).

As unidades sedimentares mais jovens, as vezes apve-

-entam-se com mergulhos suaves, normalmente de 15*, e sem do-

Vromentos. Aparentemente, as vulcânicas ácidas e intermej;á-

' íaa e estes sedimentos foram afetados por falhas diretas CO.TI



direção :.

' .£ Grani tos Pós-Tectôncios ou Anorogênicos - Pós Ciclo Trans-

amazeni co

l.í.l Diferentes Gerações de Granitos do Cráton Amazônico

A maioria dos trabalhos de síntese apresentam as fei-

ções mais gerais dos diferentes maciços e as correlações entre

35 diversas ocorrincias se fundamentam, então, em generalidades

tais como: forma, tamanho e morfologia dos maciços, distribui-

ção das ocorrincias em relação ao vulcanismo Uatumãt ocorrência

de mineralizações associadas e nos dados geocronológicos. Os

dados químicos (elementos maiores e traços) têm sido usados, de

forma mais reduzida, como parâmetros indicativos das diferentes

suítes.

De uma forma geral, a utilização de parâmetros muito

gerais para separar e definir as diferentes suítes e/ou gera-

ções de granitos têm conduzido a uma série de dificuldades e

contradições nas correlações entre elas, havendo maciços enqua-

drados em um ou outro grupo, quase que aleatoriamente, e outros

cujo posicionamento muda conforme o autor ou critério distinti-

vo enfatizado.

Observa-se diversas imprecisões no uso das datações

radiomstricas dos maciças graníticos, que assumem grande im-

portância uma vez que esses dados são, amplamente, utilizados em

diferentes separações de suítes graníticas pós-tectõnicas (Sil-

va et alii, 1974» Cunhe et alii, 19B1, Basel, 1974 e 1977).En-

tre essas imprecisões, destaca-se: (1) 0 uso de dados geocrono-

lógicos esparsos, em maciços pouco estudados, produzindo resul-

tados duvidosos e, multas vezes, conduzindo a disparidades nas

idades obtidas para um mesmo maclçoi e (2) o uso de isócronas

de referência sem atentar pára a questão da cogenetlcldade das

diferentes amostras analisadas, como já vem sendo observado por

Lima (1984) e Dall'Agnol et elll 11964).

As principais tentativas de separar as diferentes :.uí-

tes de grani tos se baseiam, em grande parte, no seu relaclo».*-



m snto es tratigráf i CG con. o vul ..-.•:•-;• mo e com as tíiferf : u :<

nDências sedimentares üe coberi^rj (S i lva Pt a l i i , 1574; Cun::

e t a l i i . 1961; Santos. 1382] .

Dentre as si s temati .:ações mais gerais com relação ,"j

dist inção de várias su í t e s e/ou gerações de granitos , cita-iir

aquela efetuada por Santos (1982), que v i sua l i za , pelo menos,

quatro gerações de granitos pôs - tec tôn icos , no âmbito do Cri-

Amazônico. Assim, dentro dos granitos tipicamente pós-tec-\

[ tônicos, considerando o Transamazõni co como último evento oro-

I gênico, existiriam quatro tipos dist intos tanto pelas idade:-

radiométricas, como pelas características petrográficas e quí

micas» apesar das inúmeras dúvidas ainda existentes . Correspon-

deriam grosseiramente, aos tipos relacionados aos primeiros c-

ventos termotectônicos ou processos de reativação aventados pa-

ra o Proterozóico Médio e Superior e, que de certa forma, foram

esboçados pelos diferentes autores, com interpretações distin-

tas (Amaral. 1974j Basei» 1977; Teixeira, 1978j Santos, 1982).

Estariam, desta forma relacionados à atuação dos eventos Uatumõ

ou Paraense, Madeirense ou Parguazense e Rondoniano, ou então,

aos diversos conjuntos vulcano-plutõnicos associados ao de-

senvolvimento dos diversos cinturões móveis. 0 quarto tipo cor-

responderia a suítes graníticas pré-Uatumã (suítes Jamanxim,

Água Branca, e t c ) .

Na separação dos grandes grupos de granitos. Santo:.

(1982), engloba em um mesmo conjunto os granitos relacionado-;

aos eventos Parguazense e Rondoniano, sem separá-los. Assim in-

dividualiza, na verdade, três grandes grupos de granitos para o

Cráton Amazônico: (1) Granitóides pré-Uatumã) (2) granitos re-

lacionados ao evento Uatumã, com idades em torno de 1700 a 1800

Ma e (3) aqueles relacionados ê reativação Parguazense, com

idades aproximadas de 1500 a 1600 Ma.

Ests esquema va le como r e f e r e n c i a l , dentro de uma v i -

são ampla do Cráton Amazônico. Entre tanto , por outro l a d o , uma

s é r i e de d i f i c u l d a d e s surgem quando se toma rigorosamente a ofc

servaçâo dos cr i t ér ios d i s t i n t i v o s (químicos, petrográficos r

geocronológicos) das várias s u í t e s e/ou gerações de granitm.

pós- tectônicos , propostos por Santos 119H2), e se busca rru<



. . ' ' - los com as demais sistematizaçôes efetuadas. Tais i l i f i -

i-'^des tornam-se mais evidentes, ainda, quando estas s»-para-

- - - r,dis gerais são trazidas para uma região específica. ha-

úo multas dúvidas quanto à correta caracterização de cada

- t raç33 e/ou suíte . granit ica.

Na porção oriental da Amazônia são mencionadas várias

<uítes e/ou gerações de granltos pós-tectônicos. Silva et a l i i

1-J74) distinguem os granitos tipo Serra dos Carajás, mais an-

••-35 (1700 Ma), daqueles tipo Velho Guilherme supostamente mais

•ovens (idade aproximada de 1400 Ma). Cunha et a l i i (1981) e

Ianftez et a l i i (1982), estudando a porção sudeste do Crãtonífo-

ina SB 21 - Tocantins), distinguiram por sua vez três suítes de

grani tos pós-tectônicos. as quais denominaram de suítes intru-

sívas Rio Dourado, Tarumã e Redenção.

Tassinari et a l i i (1964) rediscutiram os dados çeo-

eronológicos existentes sobre os granitóides do Crâton, procu-

rando relacioná-los a diversas épocas metalogenéticas. Admitiram

a existência na porção sul da Amazônia Oriental de cinco suítss

de granitos põs-Transamazõnico; Serra dos Carajás (1700Í4S tia).

Rio Dourado (1737*50 lia). Tarumã (1641122 lia). Velho Guilherme

(1400 Ma) e Redenção (1350S80 Ma).

A fragilidade dos cr i tér ios utilizados nas tentativas

de separação das suítes graníticas nesta porção da Amazônia Ori-

enta l , vem sendo sistematicamente enfatizada por Dall'Agnol

(1982b) e Dall'Agnol et a l i i (1984). Dall'Agnol et a l i i (1386)

fazem uma discussão criteriosa sobre as imprecisões que cercam

estas separações das suítes granít icas. Estes autores, conside-

ram que as definições de suítes magmátices, tal como proposta

por Silva et a l i i (1974) e Cunha et a l i i (1981) apresentam sé-

rias limitações, face ao número exíguo de dados geológicos, pe-

trológicos e geocronológicos disponíveis. Admitem ainda, nue

os dados indicam a existência, nesta região, de várias suítir,,

distinguides por suas idades e evolução petrológicas* nas a .tu-

sência de dados mais detalhados náo permite uma definição cl.wa

des mesmas.

Os trabalhos efetuados por Doll'Agnol (1980, 196.'.-.t)

6 Uoll'Agnol et a l l l (1984) se constituem no primeiro esforço



- do no sentido de caracterizar diferentes maciços grani-

da região or iental da Amazônia e de compreender sua evo-

~"o magmática buscando reunir elementos que permitissem a se-

ção de diferentes gerações de granitos. Este autor procura,

* u £ j a r cinco maciços graní t icos representativos dos dois

, . o S visualizados por S i lva et a l i i (1374). t ipos Velho Gui-

• -.-rre e Carajás, além de caracterizá-los e compara-los petro-

- " - i ce e quimicamente. checar a existência destas duas gera-

-,= {Da l l 'Agno l , 1980 e lB62b). Conclui que i ainda bastante

• í f í c i l » c o m o s d a c * o s d isponíveis até o momento, estabelecer pa-

rj-etrcs que permitam definir com maior clareza as diferentes

ra-ões de granitos, limitando-se a assinalar as analogias e

^ifsrenças existentes entre os vários corpos, buscando caracte-

rizar grupos petrológicos. Têm-se assim, de um lado. um grupo

: j - 5 t i t u í d o pelos leucogranitos dos maciços Antônio Vicente,

.-, i.-iC Guilherme e Mocambo e, de outro, encontram-se separada-

mente, o maciço Serre dos Carajás, cuja variedade dominante

•• ; - t ra analogias com àquelas variedades grosseiras do maciço An-

tônio Vicente, e o maciço Jamon, com características destoantes

dos demais maciços estudados. Destes grupos, o primeiro parece

±er o único que constitue um grupo petrológico distinto, com-

por, to por representantes de diversos maciços e por apresentar,

também semelhanças petrológicas com variedades de diversas ou-

tras suítes como Sucurucu, Maloquinha e Rondonlana (Dall'Agnol,

1982b,c e Dall'Agnol et a l i i , 19B4). Este autor não descarta,

então, a possibilidade destes maciços, por apresentarem seme-

lhanças em diferentes aspectos de sua evolução, pertence renvauma

nsesma geração de granitos, que corresponderia no caso, ao tipo

Velho Guilherme, de Silva et a l i i (1974). Com relação aos dois

outros maciços, Dall'Agnol (1952b) considera os dados ainda

insuficientes para caracterizar outras gerações, embora eles

comprovem a existência de evoluções magmáticas distintas, nos

corpos graníticos estudados.

De um modo geral , os maciços graníticos pós-tectoni-

-.c?>, que ocorrem na porção sul do cráton, são descritos como

corpos grosseiramente c i r c u l a r e s ou ovóides, com dimensões va-

e n t r e 5 e 20 Km de d iâmet ro . Apresentam re lações n i t i -

*-e discordantes com as unidades mais antigas da r e g i ã o ,



como Complexo Xingu e as seqüências metamõrficas de baixo

médio grau e, em muitos casos, também, com as vulcânicas Ua-

-: na e coberturas sedimentares• São comuns efeitos de metamor-

x-ismo de contato nestas encaixantes. Os grani tos caracteri zam-

pela marcante ausência de orientação e, em alguns casos, por

estruturas internas grosseiramente anelares e concêntricas,acu-

= adas pela distribuição das diversas variedades petrográficas.

- m geral, a colocação dos diferentes maciços se deu a pequenas

profundidades, confirmando seu caráter de epizona ("high level

r-ranites") . Ocorrem em um amplo intervalo de tempo, havendo ge-

ralmente decréscimo de suas idades de leste pare oeste, como é

observado para as demais unidades do cráton. Destacam-se quase

sempre, os biotita granitos fortemente leucrocrãticos, tipos

equigranulares médios e grosseiros e aqueles porfirfticos. São

mencionados ainda, variedades rapakiviticas e sienfticas para

alguns maciços e a importância dos efeitos tardimagmáticos, com

a formação de greisens e mineralizações associadas.

As variedades rapakivíticas tim sido descritas em di-

versos maciços das suítes Surucucus, Teles Pires, El Parguaza,

Serra da Providência e Rondoniane (Dall'Agnol et alii, 1975;

Isotta et alii, 197B; Souza et alii, 1979t Leal et alii, 1976;

ttendoza, 1975» Geudette et alii, 1978 e Bettencourt e Kadei,

1984). Alguns autores acreditam que estes tipos constituem uma

geração de granitos relacionada ao evento Parguazense, com ida-

des ao redor de 1500 Ma (Isotta et alii, 1978 e Santos, 1982),

enquanto outros, consideram que os diversos eventos magmáticos

greníticos que ocorreram no cráton tiveram condições de formar

granitos repakivi (Amaral, 1984).

Os granitos Rondonianos (ou granitos jovens de Klo-

ostermann, 1967) como têm sido Informalmente conhecidos, cons-

tituem uma suíte granitica com idades bem mais jovens que àque-

las das demais suites. De um modo geral, são granitos fortemen-

te diferenciados, de afinidade alcalina e concêntrlcos :ÍKloos-

terroenn, 1967 e 1968» Prlem et alii, 1971a). Sistematicamente

vem sendo Individualizados, nesta porção, tipos composicionals

distintos que, porá ai puns autores, seriam de mesma ldadedsot-

ta et alii, 1978) enquanto para outros, teriam Idades contras-

tantos e caracterizariam fases magmótices distintas (Romanini,



. . . . , Err algunb cesos, ES;- tipos ocorrem em um mesmo maciço,

„ ̂ -- rrnando em p^rte a hipótese de superposição de eventos mag-

r ; . í : ; S nesta região IRomanini, 19B2 e Teixeira e Tassinari.

. . ' - l i , Dentro desta idéia, a suíte Serra da Providência englo-

^ a grasso medo. os maciços mais antigos, com afinidades cal-

--• - alcalinas enquanto a suíte Rondoniana seria mais jovem e te-

r- a afinidade alcal ina. No entanto, Bettencourt e Kadei (1964)

^ , » M a atenção para a insuficiência de dados que permitem

,-crrelacionar os tipos mais antigos, normalmente rapakiví t icos.

..-£: rr.aciços Rondonianos com àqueles da suíte Serra da Providên-

cia. Propõem, ainda, a hipótese de que cada evento magmático

possua plutons compostos de muitas fases intrusivas, diferentes

em idade e composição.

0 caráter comagmático de grani tos pós-tectõnicos e

vulcânicas ácidas e intermediárias (genericamente super-grupo

•jatumã) tem sido admitido, pela grande maioria dos autores,

considerando ou a semelhança de idades obtidas para as diferen-

tes suítes, ou as relações estratigráficas entre granito-vulcâ-

nicas e diques de composição variada relacionados a esse vul-

canismo ou, ainda» as suas afinidades químicas, como caráter

calci-alcalino e alcalino. São vislumbrados, grosseiramente,ti-

pos contemporâneos e pós-vulcãnicos ( I ss le r , 1977; Priem et

a l i i . 1971b; Santos, 1982). Algumas considerações são efetuadas

por Oall'Agnol (1982c). colocando em dúvida esse íntimo rela-

cionamento grenito/vulcânices, uma vez que, embora ambos ocor-

ram em geral nas mesmas regiões, não são freqüentes associações

entre granitos e vulcânicas num mesmo complexo, como é ô caso do-

minante na Nigéria. Essas Idéias são reforçadas, de certa for-

ma, pelas observações feitas em alguns maciços Rondonianosdsot-

ta et a l i i , 1976; Romanini. 1962 e Bettencourt e Kadei, 1984),

que não comprovam o íntimo relacionamento destas duas unidades

l i tológicas, como havia descrito Kloosterman (1966, 1967 e

1968).

1.6.2 Origem dos Granitos

Grandes divergências sóo observadas, também, com res-

peito a gênese dos diferentes maciços anorogênicos, que, de uma



forma geral, têm sido tratada, apenas, em seus aspectos mais ge-

rais* De um lado, encontram-se aqueles que advogam uma origem

mantélica ou ainda, na interface manto-crosta, genericamente pa-

ra todos os maciços, ou somente para alguns Ussier, 1977: Tas-

cinari et alii, 1984). De outro lado. estão aqueles que levan-

tam a possibilidade destes maciços serem derivados por fusão

parcial da crosta continental, ou ainda, a partir de magmas de-

rivados do manto que sofreram contaminação por rochas crustais

(Basei. 1977j Teixeira. 1976; Cunha et alii, 1S81).

Um dos critérios utilizados, amplamente, para defi-

nir a origem dos magmas têm sido as razões iniciais Sr /Sr

Uma série de questionamentos se colocam com respeito a este

ponto, que vão desde a imprecisão de muitos dados radiométrícos

e o uso freqOente de isõcronas de referência, até a hipótese co-

locada por Bonin (1982) e assinalada por Dall'Agnol et alii

(1984)j de que as freqüentes razões iniciais excessivamente al-

tas obtidas em maciços anorogênicos, principalmente, nas varie-

dades mais tardias, possam ter outro significado. Bonin (1982)

sugere que o enriquecimento em Sr rediogênico se daria através

da interação dos voláteis com as encaixantes ou com o próprio

maciço, não sendo, desde modo, indicativo de origem de mate-

riais crustais. De maneira geral, a questão da origem dos ma-

ciços granfticos é tratada, na bibliografia consultada, de uma

forma ainda superficial, sem considerar as especificldades de

cada maciço e sua relação com a evolução da região onde estão

inseridos.

1.6.3 Granitos da Porção Sul da Amazônia Oriental

Na região de interesse, cercanias das Serras dos Ca-

rajás e Gradaús, ocorre uma série de maciços graníticos pós-

tectônicos e intrusivos nas unidades mais antigas (Silva et

alii, 1974; Cunho et alii, 1961, Hirata et alii, 1982, etc).En-

tre os principais maciços, citam-se: Sorre dos Carajás, Cigano,

Serra da Seringo, Gradaús, Antônio Vlconte, Velho Guilherme, Mo-

cambo, Jamon, Muna, Redenção, além de outros, menores, ou pra-

ticamente não estudados.



Os maciços abordados, por Dall'Agnol (1380i 1982»».t . c]

£ s et ali\ 11984), embora só parcialmente mapeados, bâo

i -s estudadas de modo mais aprofundado, sobretudo em temos petto-

-'. . -ricos. Segundo esse autor os leucogranltos dos maciços Vein o

W Guilherme. Antônio Vicente e II o cambo apresentam características

*••' -tsnte semelhantes, podendo-se pensar, inclusive, que tais

.£ corpos pertençam a uma mesma geração de grani tos. Eles caracte-

% rizam-se pelo predomínio de leucogranitos. com teores elevados

% .-e SiO?. e baixos de CaO. MgO e TiO^. valores semelhantes para

• =. o e K-0. caráter geralmente hipersaturado em A1_O, (Corínccn

normativo). Exibem enriquecimento em voláteis com destaque pura

c flúor e padrões análogos dos elementos traços, indicando evo-

luções petrológicas semelhantes e cristalização a partir de

magmas extremamente evoluídos. Até agora, somente foi datado o

maciço Velho Guilherme, que apresentou idade convencionaKRb/Sr

em rocha total) de 1384*58 Ha (Silva et alii. 1974). Pela expo-

sição de Dall'Agnol (1982c) estes maciços conformariam os tipos

verdadeiramente anorogênicos.

Quanto ao maciço Serra-dos Carajás. Dall'Agnol (IS? ID)

e Dall'Agnol et alii (1964). não descartam a hipótese de seu

relacionamento, senão temporal, pelo menos em termos de analo-

gias genéricas, com o tipo anterior. Observam grandes semelhan-

ças petrográficas e nos teores de certos elementos traços en-

tre a variedade dominante nesse corpo e a variedade grosseira e

precoce do maciço Antônio Vicente. 0 grani to Serra dos Carajás

constitue-se predominantemente de anfibólio biotita grani to

grosseiro, que difere dos leucogranltos mencionados, por: (1)

composição mais céleica do plagloclásio; (2) maior percentat;em

de ferromagnesianos) (3) pouca expressão das transformações tar-

di -magmáticas e (4) altas relações K_0/Na20 e diferenças mar-

cantes nas razões ortoclásio/elblta normativa. As várias ivja-

des obltdas, por diferentes autores e métodos, para sste maciço

se encaixam no intervalo entre 1600-1600 Ma (Silva et alíi.

1974» Gomes st alii, 1975i Tesslnerl et alii. 1962).

0 maciço Jamon apresenta grandes diferenças qiK«:-Jo

comparado com os demais maciços. Constitui-se dominantementr ?or

tipos equigranuleres médios e hotsrogranulares médios e fin.»,

Que diferem dos leucogranltos, anteriormente mencionados, ,>.r:



íl) Composição atais câlcica de pi: £i ociãsic; Í2) presença co-

r u m (jt anfibõlio; 13) pouca sxpre2iâo das transformações tarai-

ragnáticas e ausência de mineral!zaçôes associadas; (4) padrão

de elementos traços • (5) relativo enriquecimento em CaO, MgO.

FeO * TIO- e empobrecimento em SiO_. Algumas destas caracterís-

ticas mineralógicas e químicas poderiam, conforme destacou Dali'

Agnol 11962b). levar a supor que este grani to se assemelhe às

variedades presentes no maciço Serra dos Carajás e ã variedade

precoce do maciço Antônio Vicente. Entretanto, existem algumas

diferenças texturais que não confirmam tal acertiva. Posterior-

mente. Dali*Agnol et alii (1964) mostram uma série de contras-

tes «ntre este maciço e os demais, no que se refere a (1) or-

dem de cristalização dos minerais e evolução magmática; (2) con-

dições de cristalização, salientando-se a relativa pobreza em

voláteis do magma gerador do grani to Jamon e (3) relação entre

as diferentes variedades. Estes autores apresentam, ainda, uma

isôcrona (Rb/Sr em R.T.) fornecendo idade de 1601*21 na. para

este maciço, com uma razão inicial Sr /Sr de 0.712Í0,0017.

0 grani to Redenção foi estudado, também parcialmente,

por Cunha et alii (1961) e Montaivão et alii (1962). A hipótese

de representar uma geração bem mais nova de grantios. na porção

sudeste do cráton. assumida por Cunha et alii (1981) e Ianhez et

alii (1982), parece descartada pelos novos dados geocronolõgi-

cos (Tassinari et alii. 1964), que forneceram idade d* 1350*60

«a (isócrona Rb/Sr R.T.). C constituído predominantemente, por

variedades porflritlcas e pórfiras, com grandes variações de

texturas e granulação (de fina e pegmatõldc). Exibam textura

rapaKivi localizada e coloração rosada. São bastante diferen-

ciados, ricos em álcall-feldspatos e mostram poucos efeitos

de transformações tardl-magmátlcas (fiontalvão et alii, 1962).

Estes autores consideram o maciço Redenção multo semelhante aos

Rondonianos, Serra da Providencie e Teles Pires em seus traços

mais gerais, embora nêo apresente especialização para Sn, con-

forme interpretação baseada no estudo de seus elementos traços.

Na região de Gradaús. as rochas granfticas mais jo-

vens foram relacionadas genericamente eo tipo Valho Guilherme

(Cordeiro et alii, 1902). devido a algumas semelhanças como for-
m* circular, cor rósea. granulação média a grosseira, as vezes



-^rtirítica e presença de minerali2ações associadas (Sn e W). f

descrito, ainda» por Silva et alii (1974). nesta região, um gi.t

n-toide composiçionalmente distinto dos leucogranitos Velho Gui

•,crn\e. São rochas de coloração clara, mosqueadas. com textura

~~iía a grosseira, intrusivas em seqOincias metamórficas debai-

xo grau, onde se observa metamorfismo de contato.

0 maciço Musa ê descrito, por DOCEGEO/CVRD (1S82) e

Cordeiro et alii (1984) como constituído por uma série de domos

.renítícos. com um diâmetro de aproximadamente 25 Km.

1.6.4 Comparações entre os Granitos Pós-Tectõnicos e Aqueles

de Províncias Análogas

Uma série de comparações foram efetuadas entre os di-

ferentes maciços graníticos pôs-tectõnicos e ocorrências afins

de outros cratons na tentativa de enquadrá-los em modelos evo-

lutivos ou, simplesmente, contrastar as suas principais carac-

terísticas. Os granitos mais diferenciados, em geral, conside-

rados anorogãnlcos, mostram muitas analogias com os maciços que

compõe a província dos "Younger granites" da Nigéria (Kloos-

termann, 196B, 1967 e 1966} Isotta et alii, 1978; Dall'Agncl

et alii, 1984} .

0 primeiro autor a destacar as analogias entre os gra-

nitos anoroginicos de Rondônia e os "Younger Granites" da Ni-

géria foi Kloostermann, baseando-se em aspectos gerais, - tais

como; (1) forma e tamanho dos corpost (2) estruturas, com des-

taque para a ocorrência de "cone sheets" e "ring dykes" e para

a distribuição concêntrica das variedades de rocha; (3) presen-

ça de diferentes variedades petrogrãflcas, com predomínio de:,

biotita granltosi (4) caráter alcalino (5) presença comum do

fluorita e ausência de turmalina e (6) alinhamento NS dos di-

ferentes maciços.

Dall'Agnol (1962c) se propõe a aprofundar estas com

parações, discutindo mais pormenorizadamente os aspectos mine

ralógicos, textura!o e químicos de maciços representativos d.-<:

duas províncias. Confirma, em certa medida, as analogias assi-

naladas por Klonatermann, para os granitos alcelinos ocorrer-



<r na (nT^rs.. suai-• '- do créton e que sâc considerados como ano

^-reénici.- t i i r e - . Aquele autor destaca, também, as principais

.-ifereni,n3 e y ' - t e - t - s entre es duas províncias, mostrando que no

caso da Ama^-uia tem-se: Menor diversificação das associações

-etrográfi ca-. r presença freqOente de variedades rapaki ví t icas ;

-oucos oxempius de associações de granitos-vulcânicas em um mes-

mo maciço e, rochas com caráter ligeiramente aluminoso. A di fe-

rença mais marcante entre as duas províncias se refere às suas

idades, f.nqu.nto, os granitos anorogênicos da Amazônia se for-

caram no inti-rvalo entre 950-1 550 Na, os da Nigéria são meso-

zóicos. Como conclusão Dall'Agnol ílSB2c) salienta as inúmeras

semelhanças entre os maciços das duas províncias supracrustais,

em especial, no que se refere aos processos petrológicos atuan-

tes em cada uma. Assim, a diferença de idades das mesmas acen-

tuaria e similaridade dos processos ao longo dos tempos.

Granitos circunscritos, por vezes estaníferos, asso-

ciados a meta-vulcânicas e sedimentos detrít icos pré-brasi l ia -

nos. têm sido mencionados na região central de Goiás (Amaral,

1S84; Cunha et a l i i , 1961; Ianhez et a l i i , 1982; Botelho,1984).

As semelhanças entre estes granitos, com idades variando entre

1000 e 1550 Ma, e aqueles ocorrentes no Cráton Amazônico (Suíte

Rio Dourado, de Cunha et a l i i , 1981) indicam, a grosso modo,

uma evolução semelhante para as plataformas pré-brasilianas,des-

tas duas regiões (Amaral, 1984).

Dall'Agnol et a l i i (1986) aprofundam a discussão e

comparação dos granitos estudados em detalhe, na porção orien-

ta l da Amazônia, com as principais tipologias de rochas graní-

ttcas estabelecidas, respectivamente, pelos geólogos austral ia-

nos (Chappell e White, 1974* White e Chappell,. 1977j Hine et

a l i i , 1976; Chappell, 1976 e Collins et a l i i , 1982) e pelos ja -

poneses ( Ishlhare, 1981).

Dentro deste enfoque, o granito Jamon apresenta mui-

tas semelhanças com OB granitos do tipo I , como havia assinala-

do Oell'Agnol (1982b). Corresponde a um granito a magnetite

ílshíhara, 1981) e aproxima-se daqueles do tipo I Caledoniano

Pitcher (1903), Por outro lado, os granitos dominantes nos ma-

ciços Serra dos Carajás, Antônio Vicente, Velho Guilherme, Mo-

cambo mostrom maiores afinidades com o tipo A (Collins et a l i i .



Pitcher, 19Ô3). Dall'Agnol et alii (29BL) salientam,

ausência nesta região, de granitos que possam ser ccrsi.H-

.-.<•. análogos aos do tipo S, o que admitem ser devido a um <.-.<. r-

. controle tectõnico.

Kineralizaçôes Associadas

Mineralizações de estanho e, eventualmente, de wrl-

i;.r.;:a associadas a estes maciços graníticos tim sido sister; -

•ica~ente referidas na bibliografia e comumente têm servido ce-

-j critério indicativo da existência de vários tipos de maci-

os, os mineralizados e os estéreis (Silva et alii. 1974;

• •:rEu e Ramos, 1974i Kloostermann, 1966, 1967 e 1968$ Tassinari

,-t alii, 19B4i Dali'Ag.iol. 1982b,C; Romanini, 1982» Isotta et

alii, 1978, Bettencourt eiadei, 19B4j Cordeiro et alii, 1984).

De modo geral, as principais mineralizações, em e<:-

;-rcial de Sn, são relacionadas cornos tipos graníticos mais diferen-

ciados, de tendência alcalina, róseos, com importantes trans-

formações tardi-megmáticas e que, no entender de Dall'Agnol ct

alii (1984), constituem, em termos petrológicos, os granitos

anorogênicos típicos, correlacionpaveis ao da suíte Rondonianj

e àqueles da Nigéria, Além do estanho são mencionadas minerali-

zações de W, Nb, Ta, lib e topázio.

As mineralizações encontram-se, comumente, em veios

de quartzo cassiterita-wolframita e em quartzo-greisens. Nos

granitos Rondonianos, estudados por Bettencourt e Kadel (1984),

as mineralizações se associam com as fases intrusivas mais Jo-

vens, de preferência ao longo dos contatos com os tipos rapahi-

víticos, considerados como mais antigos e pobremente minerali-

zados. Estes autores acrescentam, ainda, que as mineralizações

filoneanas principais se formaram em fraturas desenvolvidas a;n"s

a consolidação dos corpos graníticos, através de sistemas con-

vectivos minerallzantes, em que a interação rocha especializada

a Sn e fluídos aquosos predominantes é o fator responsável pela

deposição metálica (Sn, W ) . Descartam, assim, a hipótese da pc-

ração dessas concentrações através unicamente? de diferenciação

nragmética dos corpoo nranítlr.os, como udmit»! Romanini (1982).



Um enfoque impor t i ' i t r no estudo dos granites minera-

•'z-'zos, d iz respeito ao use de parâmetros geoquímicos, tais

^rrr-.z distribuição de elementos traços e relações inter-elemen-

f ~s , como indicadores da potencialidade metalogenética dos ma-

. ír-cis (Rcmanini. 19B2; Montalvâo et a l i i , 19B2; Dall'Agnol et

« l i i , 1984* Prazeres et a l i i , 1979). Assim, no caso específico

- regiãc de interesse» os granitos Redenção tflontalvão et a l i i .

^~$2). Jamon e o anf iból io-biot i ta grani to grosseiro dominante

- -. rr.aciço Serra dos Carajás (Dall'Agnol et a l i i , 1984) apresen-

. • ; r . . s e pouco especializados para Sn, conforme sugere o compor-

, ; -=nt0 i nos mesmos, dos elementos Rb, Sr e das razões KVRb,

;;_/Sr e Rb/Zr. No entanto, não f ica descartada a possibilidade

-esses maciços apresenterem-se potencialmente favoráveis a mi-

reral izações de outros elementos como W, Nb e Ta, entre outros.

For outro lado, os maciços Velho Guilherme, Antônio Vicente,

Mocambo, São Francisco e Bom Jardim apresentam mineralizações de

Zr,, normalmente, associadas a ocorrências de greisens e, acom-

;:ãn*õáos ou não de topázio. Os leucogranitos dos três primeiros

maciços, estudados por Dall'Agnol et a l i i (1984), com base nos

critérios mencionados, confirmam as expectativas no que se re-

fere à sua especialização para estanho.
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GEOLOGIA DA REGIÃO DE OCORRÊNCIA DO MACIÇO HUSA

~ l Localização

O maciço granítico Musa aflora no sudeste do Pará, en-

a* cidades de Rio liaria e Redenção, situadas respectlvamen-

ccrca de 20 Km a norte e 50 Km a sul do corpo. Dista, em li-

. rtia» 170 Km da jazida de ferro de Carajás de N-4, locali-

. ,•» a norte. Está compreendido pelas coordenadas 7°30' e 7°40 '

.-.•• latitude sul e 50°00' e 50°10' de longitude Oeste, estando

Iccalizado nas folhas SB-22-Z C-II. Vila de Rio Maria, e SB-22-

*-C-V. Karajoara. A rodovia PA-150, principal via de acesso a

. ; a região, secciona no sentido N-S, a porção nordeste do ma-

CÍ;O Ifig. 2).

A região que encerra o maciço Musa encontra-se na ba-

:l<s hidrográfica do Rio Salobo ou Amiutê, afluente da margem

t•-querda do Rio Pau d'Arco. Os principais cursos d'agua que apa-

recer, na área estudada são o próprio Rio Salobo, que contorna

o maciço granítico a S e W e, o secciona a SE, drenando a área

-.:<.' ceste para leste e o Ribeirão Novo, afluente da margem es-

:•,̂ c-rda deste rio. que situa-se junto à borda nordeste do cor-

po.

Este maciço consiste de inúmeras serras e morros iso-

lados, localizados a sudeste da Serra das Andorinhas e do maci-

ço Jamon. As serras dos Gradaús e da Seringa, ficam mais dis-

tantes, respectivamente a oeste s noroeste do maciço Musa (fig.

)). As rochas do embasamento regional, situam-se quase sempre,

em áreas de relevo bastante arrasado, sendo as principais ele-

vações da área em discussão constituídas pelos granitos pós-

tcctônicos.

?-2 Estratigrofia

As rochas encaixantes do maciço granítico Musa eram
!fíoriormente, todas elas englobadas no Complexo Xingu, embora

-•>ocm destacadas nos mapas geológicos as faixas de "greenstones

• ]'»-". que ocorrem na localidade da Pedra Preta. 0 referido



io seria constituído predoninantemente por gnaisses. gra-

-íoritos e trondhjemitos. Cordeiro (1962) e D0CEGE0/CVRDU962

ionam que as rochas granodioríticas truncam as seqüência;,

anstones". porém não formalizam a sua individualização comu

de iito-estratigrâfica. mantendo todo o conjunto no Com-

. :exo Xingu.

0 mapeamento geológico (escala 1:100.000) efetuado na

r-^iho circunvizinha ao maciço Musa, pelos integrantes do pro-

'"X.a de pesquisa ao qual este trabalho está vinculado, foi de-

^r.volvido na realidade em escalas variadas ( f i g . 2 ) . A porção

£ norte do corpo foi mapeada em maior detalhe, sendo efetuados

tar,&ém estudos petrológico. geoquímico e geocronológico (Medei-

ros, 1987) com ênfase na parte leste do batol i to granodiorítico

•••íc Maria. Nas demais ár^as, tais como aquelas localizadas a

;este. sul e sudeste do maciço Musa, efetuou-se mapearrento em

renor escala, acompanhado de estudos petrográficos, a nível de

reconhecimento, no sentido de caracterizar os principais tipos

lítológicos ocorrentes e tecer comparações entre eles e o Grano-

tíiorito Rio Maria.

As rochas da seqüência "greenstone" que ocorrem a

oeste do maciço (Pedra Pre ta ) , foram caracterizados petrograf i -

camente e mapeadas em detalhe (1:25.000) , pela equipe da DOCEGEO

(DOCEGEO/CVRD, 1962 e Í9B5j Cordeiro et e l i i , 1984) .̂ A nordeste

do maciço Musa em contacto com o mesmo e com o maciço jamon.

Identificou-se a ocorrência de rochas similares, correlacioná-

vels a esta seqüência "greenstone" ( f i g . 2 ) .

Dentre os grani tos anorogênicos formados no Protero-

zóico Médio, são mencionados nesta região, além do Granito Mu-

sa, OB maciços Jomon, Banech e Merajoare. 0 maciço Jamon fo i

estudado em detalha por DoU'Agnol (1980, 1962c) e Dall'Agnol

et e l i i (1984) . Os demais são pouco conhecidos, sendo conside-

rados como anorogênicos, em função de suas características mor-

fológicas gerais, expressas nos padrões texturais contrastantes

em imagens de radar, e do seu aspecto petrogréflco.

Durento os trabalhos de mapeamento, coletou-se apenas

Algumas amostrar, issparsas dos maciços Banach e Marajoara, com

°-objetivo do confronte-lor. com aqueles c r a n l t o s m a * s conheci-



I

I

,,- (Musa e Jamon) .

Ocorrem, ainda, nessa região inúmeros diques de, com-

.--íção intermediária e ácida, de idades até então desconheci-

.. - seccionando as diversas unidades arqueanas e, mesmo, fá-

-c precoces dos granitos mais jovens, como é o caso do maciço

• -a.. Medeiros (1987) caracterizou os principais tipos petro-

-- -ficos. presentes nos diques que seccionam o granodiorito Rio

• •ri 3 •

As informações obtidas permitiram estabelecer a se-

.-:ínte coluna estratigráflca para esta região, que será descri-

ta a seguir:

Grani to Marajoara

Granito Jamon 1601 - 21 Ma

.,OTEROZÕICO MÉDIO G r a n i t o W u s a e diques associados -

1692 í 11 Ma

Granodiorito Rio Maria - 2564 t 66 Ma

l.Trondhjemítos associados)

Granitóides e gnaisses monzograníticos

Seqflências "Greenstone belts"

Complexo Xingu

2.2,1 Arqueano

As rochas pertencentes às unidades arqueanas, nesta

rp£iào, possuem foliação marcante segundo E-W, com algumas va-

riações para ENE e WNW. Na seqüência "greenstone" da Pedra Pre-

ta predominam as direções segundo N40-50°W. (DOCEGEO/CVRO, 1962

« 1965) mas foram observadas direções próximas de E-W, nas ro-

cias do "greenstone-belt" que ocorrem a nordeste do maciço Musa.

Os gnaisses de composição tonalítica a granodiorítica

-*—••< tram-se mais intensamente deformados e metamorfizados, com-

-Nativamente às rochas do granodiorito Rio Maria. As últimas

-*•- iritrusives na seqflêncie "greenstone" da Pedra Preta e pre-

*r muitas características ígneas, embora mostrem-se defor-

com o desenvolvimento de uma foliação segundo E-W e com



_•-,• «rriorfismc de mais 'eixo grau (Medeiros. 11-87).

0 Granodicrito Rio fiaria constitue um batolito nota-

eimente homogêneo, enquanto os gnaisses apresentam-se bastante

terogineos» mesmo em escala de afloramento. Os contrastes e-

.--tentes entre estes dois conjuntos litolõglcos, fez com que

-e atribuísse Idade mais antiga aos gnaisses, considerando-os

-cno os verdadeiros representantes do embasamento regional, man-

-endo-os no Complexo Xingu. Estudos mais detalhados dessas uni-

dades foram efetuados por Medeiros (1S67). Cabe. no entanto,

ressaltar que estas duas unidades (gnaisses e granodiorito Rio

Maria) ocupam áreas distintas, não se observando relações dire-

tas entre as mesmas. Esses fatos, aliado â ausência de estudos

geocronológicos e estruturais de mais detalhes, em particular,

da conjunto gnaíssico, faz com que a coluna estratigrafica pro-

posta deva ser vista como provisória, carecendo de reavaliação

em futuros trabalhos.

As duas unidades estão separadas por faixas estreitas

Í3 a 5 Km de largura), constituídas pelas seqüências meta-vul-

cano-sedimentares interpretadas como "greenstone belts", bem

como pelos maciços graníticos Jamon e Musa. estes dois de ida-

des mais jovens que as mesmas.

As faixas de "greenstones" alinhem-se segundo E-W,

sendo limitadas por falhamentos de direção variando de NW a WNW

relacionados aparentemente ao Lineamento Seringa, no caso da

seqüência Pedra Preta.

Os gneisses do Complexo Xingu exibem variações compo-

slcionais e estruturais que permitiram caracterizar sub-tipos,

que tendem a se distribuir em três domínios espaciais distin-

tos: (1) gnaisses tonalíticos e granodioríticos (GTG)i (2)

Snalsses bandados (GB) e (3) rochas granitóides (GR) (fig. 2).

As relações do contato entre estes gnaisses e as seqüências

"greenstones" não foram observadas neste trabalho. Em razão

disso, o posicionamento estratigráfico das duas unidades ba-

seou-se nas colunas propostas por outros autores (Hlrate et

«Ml, 1982), asaumindo-sp que os gnair.cos do Complexo Xingu

constituem o embasamento rotlonol sobre o qual depositaram-se as

seqOências "groonstonos". portanto moiii JovonB. Enfatiza-se que



hipótese ainda não foi demonstrada.

A seqüência "greenstone belt* de Pedra Preta possui

.,, as unidades principais. A seqOência máfica basal, correlacio-

-vel ã SeqOência Babaçu e os metassedimentos quartzosos supe-

,, r E S ) similares aos descritos na seqOência Lagoa Seca [DOCEGEO.

•r. °2 e 1985). Ororrem entremeados nesta seqOência,: rochas seme-

-~,antes aos gnalsses do Complexo Xingu (fig. 2). Estas rochas

---istituem uma faixa estreita, também disposta segundo WNW-ESE,

, encontram-se mais intensamente afetadas pelos falhamentos de

direção WNW. Além do intenso fraturamento, observam-se inúme-

rCs veios de epldoto dispostos em várias direções e o desenvol-

vimento de uma textura milonítica, indicando um processo de de-

formação expressivo. A existência desta faixa de rochas gnaís-

sicas, constituindo aparentemente uma janela do embasamento na

r.eqBência "greenstone", parece relacionada a soerguimento cau-

sado pelos falhamentos associados ao Lineamento Seringa. Mais

para oeste, nas imediações do maciço Banach, observou-se a pre-

icnça de ultramllonitos, dispostos segundo esta direção, o que

confirma a continuidade deste falhamento para W. 0 contato da

seqüência "greenstone" de Pedra Preta com os gnaisses que ocor-

rem para sul não foi observado, porém as imagens de radar su-

gerem que o mesmo se dê através de falhamento, também de dire-

ção WNW.

0 contato da seqOência da Pedra Preta com o Granodio-

rito Rio Maria também não foi observado, sendo interpretado co-

mo controlado por falhamentoB de direção WNW, relacionados tam-

bém ao Lineamento -Seringa, dadas as características observadas

em Imagens de radar. Foram encontrados xenólitos da seqOência

"greenstone" inclusos no Granodiorito Rio Maria, nas imediações

do contato, Este fato evidencia o caráter intrusive do grano-

diorito Rio Maria e o posiciona estratigraficamente acima des-

sa seqDencia. Por outro lado, a presença de uma foliação mar-

cante em alguns destes xenólitos sugere e existência de um even-

to deformacional anterior ê colocação do batolito granodioríti-

co.

Ds estudos p.eocronolÔRicos, efetuados no granodiorito

r.cr Medeiros (19R7J, fornecerom a ldado de 2564*68 Ma (isócrona

"~/Sr em rocha total), o que o posiciona no limite Arqueano-



„,- Infill or.

Os fatos acima mencic'-ados permitem deduzir que o

formacional registracc nos xenólitos seria responsável

,---.•'ação Cds rochas da seqOincia "greenstone" e provavel-

c,*Quela ÕJS gnaisses do Complexo Xingu, correspondendo a

• •-ine de deformação mais antigos. Posteriormente* teria ha-

- 3 -fase def ormaci onal» aproximadamente de mesma direção*

...,.;v£j pela foliação do granodl ori to» a qual se superpõe

•a -ribeira, nos gnaisses e na seqOêncla "greenstone*. Cabe

altar que estas idéias são iniciais» necessitando-se de tra-

- estruturais de maior detalhamento, nestas diversas uni-

r.ais antigas, no sentido de melhor avaliá-las.

As rochas relacionadas à seqOência "greenstone", que

•rrem a nordeste do Musa se dispõem, também, em uma faixa es-

.•. lia (3 Km de largura), orientada segundo EW e localizada en-

'• cs maciços grani ticos Musa e Jamon (fig. 2). Possivelmente,

cntato destas rochas com o Granodiorito Rio Maria se efetue

cr através de falhamentos de direção WNW, como ocorre a

.te. Entretanto, na região em discussão são também intensos

..t ros falhamentos de direções aproximadas NW e NNE, que tornam

•-, u-adro estruturei complexo e dificultam as Interpretações.En-

'. utitra-se nessas zonas de falha, rochas de composição tonalíti-

.; c. granodiorítice intensamente fraturadas, em várias dire-

."•••'-. inúmeras cristas silicificadas, disposta segundo as duas

principais direções de fraturamento e, de forma mais reduzida,

-ílonitos alinhados segundo a direção NNE. As direções de fra-

turamento WNW são secundárias, nesta área. Aparentemente, pare-

ce tratar-se de uma região de cruzamento de dois sistemas prin-

cipais de fraturamentos, que foram reativados várias vezes, ao

longo dos tempos.

0 contato a sul entre esta faixa de "greenstones" e

?r> gnaisses tonelíticos e granodlorítlcos não foi observado no

C4r.po com clareza, supondo-se que o mesmo se dê também através

£33 felhamentos WNW.

Os gnaisses tonelftlcos a granodlorítlcos, dispostos

* leste do Musa, exibem uma fábrica mllonftlca, aparentemente

'.'"oordando com uma follaçáo pró-oxistente, mal discernível em

~->Uos afloramentos estudados. Maior intennldode destes proces-



ií- .Tiluni ti sação, acusando estiríos i r terms ú. i :•: cs e avar.

foram registrados em determinados locais iafloramentos

\. 93HRM 303. CREMU 44. CREMU 49 e KK 141). Estes eventos

rmacionais, por outro lado, são pouco evidentes, ou mesmo.

istentes nos demais tipos de gneisses, que ocorrem para sul

sudoeste da área em discussão.

Dentre as hipóteses levantadas por Medeiros (1967)

a origem dos processos deformacionais responsáveis pela

v-oiaçào (E-W) d 0 Granodiorito Rio liaria (GDRMa). encontra-se

-c que os mesmos estejam relacionados a milonitização. obser-

-3 nestas rochas gnaíssicas. correspondendo, assim a 2$ fase

formacionol, a nivel regional, mencionada anteriormente. Este

«utor discute, ainda, a possibilidade dos eventos responsáveis

'-cia deformação do granodiorito serem concomitantes com a colo-

cação do corpo ou posteriores a mesma. De qualquer modo. este

•rríodo deformacional seria próximo ou posterior a 2.564 ria e

anterior à intrusão dos maciços Musa (1692 na) e Jamon(1601 Ma).

Os ciclos tectônicos conhecidos na região do Crãton

.'•-ãzônico. correspondentes a este intervalo de tempo são. res-

it-et i vãmente, o Transamazônico (1600-2000 lia), que marca o li-

r.ite superior do Proterozõico Inferior e o Jequié ("2700 Ma),

r. ltuado próximo ao limite Arqueano/Proterozóico Inferior. ao

qual, provavelmente está relacionado o Granodiorito.

Algumas dúvidas se colocam com relação à caracteriza-

ção da deformação registrada no granodiorito Rio Maria (GDRMa),

e, por conseqüência, ao seu relacionamento com um dos ciclos

toctônlcos supramencionados, como discute Medeiros (1987). Elas

envolvem várias questões. A primeira diz respeito ao significa-

do da idade isocrônica de 2564 lia obtida para o GDRMa. Ela re-

presentaria a época de cristalização e colocação.do corpo ou

estaria relacionada ao metamorfismo, e â deformação superimpos-

tos? A aceitação da segunda hipótese fortalece a idéia da de-

formação registrada no GDRMa estar relacionada ao Ciclo Jequié.

enquanto a primeira hipótese deixa em aborto, também, a pos-

'-lüilidade da mesma estar relacionada a ciclos posteriores, co-
r° o Transamazônico. Por outro lado, a alusão a esse ciclo

.Transamazônico) nesta região é fortemente prejudicada por não

existirem, até o momento, evidências geocronológlcas ou petro-



,-pjces de sue atuajac na mesma.

A outra questão se refere à caracterização de defor-

-3.~ão do GQRMa. Estaria a mesma relacionada â colocação do cor-

Do ou se deveria a um evento posterior, de caráter regional? E.

resss ceso, seria ou não sincronia a mllonltização observada

-os gnaisses a leste e sudeste do maciço Musa? Caso ela esteja

relacionado com estes eventos de milonltização. os mesmos se-

riam posteriores à colocação do corpo granodiorítico. uma vez

.:je não i lógico supor a concomitância destes dois eventos, da-

ca as características texturais do granodlorito (Medeiros. 1987).

Por outro ladc, o fato dos registros da milonltização

estarem marcados apenas nas rochas gnaíssicas situadas a leste

e sudeste do Musa, em uma região aparentemente alinhada com a

faixa de rochas gnaíssicas intensamente cataclasadas. que ocor-

rem a oeste deste maciço, levanta a possibilidade de que even-

tos de milonitização mais acentuada, marcados, de forma inten-

sa, nas rochas gnaíssicas do oeste do maciço Musa e. de forma

ccasional, naquelas do leste, estejam ambos relacionados aos

períodos de atividade do Lineamento Seringa, que antecederam a

intrusão do Granito Musa. Estes eventos podem ou não estar re-

lacionados ao desenvolvimento da fábrica milonítica (de inten-

sidade moderada) observada amplamente nos gnaisses desta área.

a qual se assemelhe ã deformação do Granodiorlto Rio liaria.

As amostras de rochas gnaisslces KM-141 e CREHU-49

mostram-se intensamente cetaciesadas e alinhadas segundo o fa-

lhamento de direção NW. que conforma a saliência do extremo su-

deste do maciço Musa, reforçando esta idéia.

Cabe ressaltar, ainda, que nesta região a leste do

Granito Musa, ainda foram ativos os falhamentos de direções NNE.

controladores do respectivo contato do maciço Musa e que a amos-

tragem das rochas gnaíssicas, nesta porção, foi efetuada prati-

camente na faixa de atuação dos dois falhamentos (NW e NNE),

não se tendo certeza da extensão destes efeitos de milonlza-

Çso, nas rochas gnaíssicas situadas mais para leste. Em resumo,
c- dados obtidos, até o momento, não permitem concluir sobre a

£*tensão dos eventos mllonítlcos nas rochas gnaíssicas que, a-

ftrentemente, constituem um domínio lltolócico distinto, neces-



..-•ando-se no future ds trabalhes c-pecífices e de «raior jçrta-

•-c nas mesmas, que esclareçam estas idéias.

0 fato desta direção principal de falhamsr.tos (WNW a

' *') controlar certos contatos entre as unidades arque an as «ais

r.tigas (gnaisses •- seqüências "greenstone" e seqOincie "greens-

-one" ~ Granodiorito Rio naria) atesta que os mecanismos são

-onas d* fraqueza muito antigas na evolução da região, sendo

-Agico supor que se extendam para leste do naciço Kusa. una vez

~ue foram anteriores â sua colocação. A existência oe xenõlitos

á e rochas gnaissicas nas imediações do falnamento WNW. forte-

rente fraturadas (amostras K.H 62a e b) e mesmo. milonitizados

(amostra Ml 61c). inclusos nas variedades monzogranfticas do

naciço. as quais acham-se menos intensamente cataclasados. re-

forçaria esta idéia (ver item 3.8).

Por outro lado, os falhamentos de direção NNE contro-

lam apenas o contato leste do maciço Husa e o contato oeste do

raciço Jamon. não sendo observados em outros locais, o que leva

a pensar que possam ser mais jovens. Embora, não se tenha maio-

res informações, parece certo que. pelo menos na área em ques-

tão, eles não controlam os contatos entre unidades mais anti-

gas, como ocorre com os falhamentos de direção WNW-NW.

0 maciço Musa localiza-se na interseção destes dois

sistemas de fraturamentos principals (fig. 2) e é evidente que

os mesmos estivaram ativos durante a colocação deste maciço,

como discuturentos mais adiante. Entretanto, o período de maior

intensidade da zona de falhamentos WNW-NW, caracterizada pelos

eventos de milonitização moderada e avançada, ê anterior a co-

locação do maciço (lusa. Isto é evidenciado pela menor deforma-

ção das rochas graníticas no Interior do mesmo, segundo esta

direção, comparadas àquela observada nas rochas gnaísslcas, es-

pecialmente, naquelas situadas a oeste.

A cerco de 5 Km a sudoeste do maciço Piusa, ocorrem

rochas granltóldos e gnaísslcas de composição monzogranítica,que

constituem pequeno corpo arredondado e saliente no relevo lo-

cal, com aproximadamente S Km de diâmetro. Estes granltóides

apresentam-se deformados, com follação incipiente e seu contato

com os gnaisser. no Complexo Xingu é aporentomente transicional.



|.,,t0 destas rochas se mostrarem aparentemente menos deforma-

,, e mais homogêneas que os gnalsses sendo, muitas vezes, qua-

^-ótopas. ou exibindo padrão deformacional análogo ao en-

ntrado no Granodiorito Rio Maria, fez com que fossem separa-

,.aa em um grupo a parte e posicionadas estratigraficamente aci-

--> C3 seqCência "greenstone". Não havendo relações diretas en-

•:S o Granodiorito Rio Maria e estes monzogranitos e não dis-

-,-jn-se de idade dos últimos, o posicionamento destes na colu-

-, é meramente especulativo, podendo, inclusive, serem sincrõ-

•ízcs do corpo granodiorítico. Necessita-se, obviamente, de es-

tudos mais aprofundados, tanto dos gnalsses do Complexo Xingu,

quanto dos granitóides e gneisses monzograníticos, para defi-

nir melhor as suas relações, bem como o posicionamento estrati-

dos últimos.

Algumas amostras coletadas em elevações situadas a

nordeste do Corpo Granítico Banach, que aflora a oeste da área

estudada, mostraram multas analogias com os granitóides e gna-

isses monzograníticos (fig. 1). Estas elevações têm sido con-

sideradas como pertencentes ao maciço Banach (Hirata et alii,

1982), em função das analogias texturais em Imagens de radar e

rio fato de situarem-se junto ã principal área de ocorrência des-

se granito, tido como enorogênico. Se essas elevações e as es-

cassas amostras coletadas forem efetivamente representativas

do maciço Banach, as semelhanças petrográficas existentes entre

as últimas e o corpo monzogranitico descrito, levam a pensar

que este granito possa ser de idade mais antiga e de caracte-

rísticas multo distintas daquelas dos granltos anorogênicos da

região. Um exame cuidadoso das imagens de radar revela que o

rtaclço Banach exibe um padrão textural distinto daquele apre-

sentado pelos corpos granítlços comprovadamente anorogênicos.

Ao que tudo Indica, granitóides análogos aos monzo-

granitos secclonam a seqüência "greenstone" de Pedra Preta,

constituindo pequeno corpo a oeste do maciço Musa. Isso confir-

maria a relação monzogranitos-"greenstone* assumida neste tra-

balho. Para finalizar, deve-se enfatizar que o número de amos-

tras coletadas nos referidas elevações foi multo limitado e que
a amostragem não é representativa do corpo de Banach como . um

'fcdo, não permitindo assim maiores conclusões. Ficam assinala-

dos, no entanto, as dúvidas existentes, polo deverão ser úteis
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0 maciço Jamon aflora a nordeste do Granito Musa, es-

dois separados pela zona de falhamentos importantes de

~.s NNE e NW. Dall'Agnol et alii (19B4) apresentaram uma

Ta Ro/Sr em Rocha total, para as diversas variedades pe-

jficas identificadas por Dall'Agnol (I960 e 19B2a), no ma-

.-- íarson, a qual forneceu idade de 1601*21 Ma para o mesmo.

Da mesma forma que o maciço Musa, o Granito Jamon e

••'usivo nos gnaisses do Complexo Xingu, no granodiorito Rio

••-••ia e na seqüência "greenstone" (Seqüências Babaçu e Lagoa

. L-i, Que ocorre ao longo da aba sul da sinclinal de Andori-

• ..< . Há similaridades notáveis entre as variedades identifica-

•:. -estes dois maciços grani ticos (Musa e Jamon), indicando que

-esmos tenham sido gerados por processos muito semelhantes e,

i-> que tudo indica, não multo defasados no tempo.

A cerca de 9 Km, a sudeste do maciço riusa, aflora o

-aciço Marajoara, intrusivo nos gnaisses do Complexo Xingu, trun-

cando as suas follações regionais. As relações de campo, as tex-

turas nas imagens da radar e os aspectos petrográficos observa-

dos indicam tratar-se, efetivamente, de um granito anorogênico,

conforme assumido por Hirata et alii (1982). Necessita-se, po-

rém, de trabalhos de mapeamento e estudos petrológícos, geoquí-

mlcos e geocronológicos, para chegar-se a uma correta caracte-

rização deste maciço. A mineralogie do único fáceis examinado

sugere ser o mesmo bastante evoluído. Como não se conhece a

idade radiométrica desse corpo, nsm se dispõe de suas relações

com os maciços Jamon e Musa ou com os diques presentes na re-

gião, não se pode definir com precisão o seu posicionamento na

coluna estratigráfica. Estima-se que o mesmo deva ter uma idade

próxima daquelas dos dois referidos maciços.

São freqüentes seccionando as rochas regionais, espe-

cialmente o Granodiorito Rio Maria, diques de composição ácida

*. intermediária. Estes se dispõem segundo direções variadas: NW-

SE» N-S e NE-SW. 0 relacionamento destas rochas ácidas e inter-



-.^diárias com as rochas do grupo Uatumè. que ocorre pare oeste

.3 área estudada e corn os granitos anorogènicos. ainda não ti-

,.̂ 3 merecido a devida atenção, sendo abordada nos capítulos se

gUintes.

Medeiros (1987) separou cinco tipos petrogrãficos

r-rincipais entre as rochas pertencentes a estes diques que ocor-

-cm seccionando o Granodiorito Rio Maria, em suas porções leste

s sudeste e, alguns, a seqüência Babeçu-Lagoa Seca. Entre os

tipos individualizados por este autor, alguns se assemelham

bastante com aquelas rochas que ocorrem em diques seccionando

o maciço Musa e que estão relacionadas â evolução do mesmo, co-

mo discutiremos mais adiante (cap. 4, 5 e 6 ) . As semelhanças

existentes entre estes diques, que seccionam granitõides dis-

tintos, fazem supor que existe pelo menos uma geração, dentre

os diques presentes a nível regional, relacionada aos eventos

magmáticos responsáveis pela intrusão dos granitos Musa e, tal-

vez, Jamon.

2.3 Aspectos Gerais e Características Petrográficas das Unida-

des Lito-estratigráficas:

2.3.1 Complexo Xingu

As rochas Incluídas no Complexo Xingu se distribuem

em dois conjuntos principais» gnaisses e granltóides, que podem

ter origens diferentes e que ocorrem em domínios espaciais dis-

tintos, como comentou-se anteriormente (-Fig. 2). As rochas gna-

íssicas são amplamente dominantes no Complexo Xingu e foram sub-

divididas em três tipos distintos em função das variações com-

poslclonais e estruturais observadas: gneisses tonalíticos,gna-

isses granodioríticos, gnalsses bandados.Todos possuem foliação

marcante segundo E-W, subvertical, com variações para WNW e ENE.

Localmente, obteve-se direções subordinadas segundo N50 a 70°W.

Na porção sul da área, a W e a sul de Marajoara, torna-se fre-

qüente, um forte bandamento nos gnalsses, concordante com a fo-

liação, enquanto que, naqueles gnalsses a leste e sudeste do ma-

ciço Musa, o bandamento é mal marcado e observa-se o desenvolvi-

mento da fábrica mi lonítica, também, oubparalola *a follaçáo regi o-



nal í£"wl-

A lests do maciço Musa, os gnaisses tonalíticos e gra-

.̂jjjjioríticos exibem dois sistemas de fraturamentos, ambos con-

,-ordantes com as principais direções dos falhamentos. Um deles

-|m direção E-W, com variações para ENE e WNW e o outro orien-

, a. s e segundo N 30° - 50O W. Localmente, registra-se um padrão

-e fraturas subordinado, próximo de NS.

As rochas granitõides ocorrem imediatamente a sul do

-aciço Musa. Suas composições são semelhantes àquelas dos gna-

isses, mas acham-se menos deformadas, preservando um aspecto

ígneo, podendo exibir Incipiente foliaçâo. Estas rochas incluem

tonalítos, quartzo-dioritos e granodioritos. Trata-se de uma

região complexa geologicamente, não tendo sido possível estabe-

lecer com clareza o relacionamento destas rochas. Podem, tal-

vez, representar simplesmente porções arqueanas mais preserva-

das, onde os eventos deformacionais atuantes nos gnaisses foram

Tienos intensos, ou ainda, estar relacionadas a eventos mais jo-

vens que os responsáveis pela deformação dos gnaisses.

Observe-se, também, na região a sul do maciço Musa,

intercalações nos gnaisses tonalíticos a granodioríticos de ro-

chas granitõides, macroscopicemente semelhantes àquelas varie-

dades monzograníticos individualizadas a oeste. São comuns,ain-

da, veios quartzo-feldspâticos, por vezes, pegmatiticos, de pe-

quena espessura que, localmente, mostram-se dobrados.

As análises modais dos diferentes tipos petrográficos

do Complexo Xingu encontram-se nas tabelas 1 e 2 e as mesmas

foram plotadas no diagrama Q-A-P (StrecKelsen, 1976). Os gnais-

ses apresentam-se neste diagrama em um conjunto bastante homo-

gêneo compoBiclonalmente, caindo no campo 5 dos tonalitos (gn.

tonalíticos) e no campo 4 do granodlorito (gnaisses granodiorí-

tlcoB e bandados). Por outro lado, as rochas granitóides rela-

cionadas ao Complexo Xingu, apresentam-se bastante dispersas

neste diagrama e destoantes do conjunto dos gnaisses (flg. 3).

a) Gnaisses Tonalíticost Constituem o tipo predomi-

nante, ocorrendo preferencialmente a leste e Budeste do maciço

Musa. Localmonte foram observadas algumas amostras desta varie-

dade na porção sul do referido maciço, associadas aos granitói-
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ce5 (amestra KK 160] .

Exibem variação composicioral, indo císsdB anfirrlio-

^ a gnaisses tonalítlcos até epídoto-biotita gnaisses tona-

ifticos ítab. 1). Os primeiros tim ocorrência restrita e cs úl-

zir,os são o tipo dominante. A presença dos dois tipos cjmpo-

sicionais em ura mesmo afloramento [amostras CREMU-43) aparen-

temente em concordância, sugere ligações genéticas entre cs mes-

mos. Entretanto, cabe ressaltar que este afloramento (CREK'J-43)

localiza-se próximo a falhamentos WNW-EK e NNE e não muito dis-

tante do contato do maciço Musa. Assim, as variações corcposi-

clonais. neste caso. podem estar relacionadas a um destes dois

eventos.

A mlneralogia principal destas rochas é caracterizada

por quartzo, oligoclásio cálcico (An 27-32J. blotita. epidoto e,

em menores proporções e de forma localizada, anfibólio. Entre

os minerais acessórios destacam-se opacos, tltanita, apatlta,

zircâo e, localmente, mlcroclínio e allanlta. Como minerais se-

cundários tim-se oxido de ferro, sericlta, carbonates e clori-

ta, com esta última ocorrendo em quantidades expressivas.

De um modo geral, exibem textura lepldo-granobléstica,

com granulação média, por vezes, bimodal, com grãos médios em

matriz fina. Esta última aparentemente resulta da microtritu-

ração dos grãos maiores. A follação ê dada pela orientação dos

ferromagneslano», em especial da biotlta, que, as vezes, cons-

tituem pequena» faixas dispostas sub-paralelamente. 0 plagio-

clásio, por vezes, preserva algumas características sugerindo

sua origem ígnea como o aspecto da zonaçâo. maclamento segundo

Carlsbad e caráter subautomorfo, mas costuma ocorrer recrlste-

lizado.

A leste do maciço Musa, como monclonou-se anterior-

mente, estas rochas exibem, superimposto ò follação regional,

fábrica mllonítlca. Esta i caracterizada pelo estiramento e que-

bramento dos minerais, microgranulação nos bordos dos Mc e PI»

forte recristellzação e eotiremento do quartzo e, localmente.

Pelo desenvolvimento de augens de plaglocláalo.

As análises models deste tipo de gnalsses, quando

dançadas no diagrama Q-A-P (fig. 3), mostram uma concentração



I n0 can»P° dos tonalitos, caracterizando um conjunto composício-

2mente distinto das demais rochas gnaíssicas, ocorrentes nes-

ta região.

b) Gnaisses Granodioríticos: Ocorrem associados com o

tipo predominante, descrito acima, nas porções a leste e sudes-

te do maciço Musa. Aparentemente são multo semelhantes, tanto

composiclonal como estruturalmente com o tipo dominante, mas

diferem por apresentarem teores mais elevados de microclínio, o

que eleva a razão A/P e os posiciona no Campo 4, dos granodio-

ritos (diagrama Q-A-Pt fig. 3). Distinguem-se ainda, pelos seus

menores teores de máficos e pela dominâncla do epídoto em rela-

ção ã biotita, ao contrário do que, geralmente, acontece no ti-

po precedente (tab. 1).

M
"• A íntima relação espacial mostrada por estes dois ti-

pos de gnaisses (tonalíticos e granodioríticos) e a grande si-

milaridade petrográfica em termos de paragêneses e texturas,

sugerem que os mesmos devam estar relacionados geneticamente.

c) Gnaisses Bandados: Possuem composições modais mui-

to semelhantes àquelas dos gnaisses granodioríticos, havendo

superposição dos dois tipos de diagrama Q-A-P (fig. 3). Porém,

foram individualizados como um conjunto a parte, em função do

seu bandamento marcante, que deve traduzir contrastes na evolu-

;- ção estrutural desse grupo de gnaisses em relação aos demais.

-*• A notável semelhança nas paragineses dos vários grupos de gna-

I lsses não leva a pensar em diferenças expressivas no grau de

metamorfismo que os afetou.

Ocorrem eo longo de estrade Merajoara-Cumaru, a sul

do corpo granítico Musa, predominando pare sul da localidade de

Karajoara, nas imediações de PA-150 (afloramento HRM 302).

Embora mostrem-se muito semelhantes composicionelmen-

te ao tipo precedente, inclusive com teores totais de máficos

análogos, diferem destes peles relações proporcioneis inversas

entre biotlte e epidoto, sendo classificados como epidoto-bio-

tlta gnalBses granodioríticos (tab. 1). Suo mineralogia é cons-

tituída por quartzo, ollgocláslo cálcico (An 23-26), microclí-

nio, biotita • epidoto e, como acessórios opacos, apatita, zir-

tão e, raramente, titanlta.

.*•;



O bandamento é dado por intercalaçôes entre faixas

,is ricas em máficos e outras essencialmente félsicas, dispos-

.,- concordantemente à foliação, aqui também evidenciado pela

rientaçâo das micas. Os efeitos de milonitização nestas rochas

;3 pouco intensos e, em geral, praticamente inexistentes. Este

fato poderia explicar, a priori, as diferenças observadas entre

.-••as e os gnaisses tonalíticos e granodiorí ticos, supondo-se que

~ bandamento corresponda a uma estrutura pré-milonitização,pre-

.-•-vada onde este foi menos atuante.

d) Rochas Granitóides: Aqui são incluídas rochas de

composição variada e aspecto fgneo. menos deformadas que os gna-

isses acima descritos. Incluem quartzo-dlorltos (amostras K.f1-

158). tonalitos (KM SB e IU1 133) e granodloritos (KM 120). Os

dados de análises modais de algumas destas rochas, quando plo-

tados no diagrama Q-A-P (fig. 3), exibem grande dispersão, re-

fletindo as variações composicionais assinaladas. Esse conjunto

não é, portanto, homogineo, não se podendo, tampouco, afirmar

que se trate de rochas cogenéticas.

Tais rochas parecem distintas das rochas gnaísslcas,

porém considerando o caráter de reconhecimento do mapeamento

nesta porção, e a impossibilidade de delimitar suas áreas de

ocorrência, optou-se por incluí-las. Juntamente com os vários

grupos de gnaisses, no Complexo Xingu. Estudos detalhados, no

futuro, deverão, possivelmente, permitir a sua lndividuallzação.

As rochas de composição quartzo-dlorítlca exibem como

minerais principais, quartzo, andesina (An 35-50), anfibólio e

blotita sendo classificados como biotita-anfibólio-quartzo-dio-

ritos (tab. 2). Os tonalitos exibem textura granular, média a

grossa, com incipiente orientação dos forromagnesianos. A-

pressntam como minerais principais quartzo, oligoclásio cálci-

co a andesina (An 20-36), blotita s anfibólio e, como acessó-

rios: epidoto, titanita, opacos e apatlta, sendo classificados

como biotite-anfíbólio tonallto (CREI1U 133). A amostra Kfl-56

provém da região próxima daquela de ocorrência da seqüência de

Pedra Preta, localizando-se na zona afotada pelos falhemen-

tos WNW a apresontando-se Intensamente deformada. São freqOen-

tes o estiramonto e microtríturação dos SPUD mineral», a forma-

ção d» "klnks" e ttxture facoldal no plagiocléfiio, a intensa
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-acristalização do quartzo, por vezes constituindo faixas es-

preitas, deslocadas e recurvadss. bem como o desenvolvimento de

--3ixas mi loniticas, constituídas por uma mistura de granulação

-uito fina dos minerais fêlsicos com epidoto e anfibólio (acti-

nDlita). por vezes, sobrepostos aos primeiros.

As rochas de composição granodlorltica exibem textu-

ra hipidiomórflca. média, aparentemente isótropa. Sua mineralo-

-ía inclue quartzo, oligoclésio cálcico (An 22-24), biotlta.

;nfibólio e, em menor quantidade, clinoplroxenio. que permite

classificá-lo como anflbclio-blotlta granodiorito. Como aces-

sórios, observam-se clorita, opacos e apatita.

e) Metemorfismo e Origem dos Gnaisses: Uma discussão

mais aprofundada sobre as condições de metamorfismo que afetam

as unidades gnalssicas é dificultada em função da ausência nes-

tas rochas de paragineses minerais fortemente suscetíveis às

variações de P e T, de modo a acusar com maior exatidão, as con-

dições em que se deu este metamorfismo. Apesar disto, as para-

gêneses minerais observadas permitem inferir grosseiramente os

limites para o metamorfismo atuante nestas rochas, como discute

em maior detalhe Medeiros (1987).

Para o conjunto das rochas gnaísslcas, .a paraginese

dominante é constituída por plagioclásio (oligoclásio cálcico

a andesina sódlce), quartzo, blotita, epidoto * hornblende * mi-

croclínio. A clorita foi excluída» em função de ter sido inter-

pretada, a partir de evidências texturais, como sendo de forma-

ção secundária. Assim, as diversas evidências disponíveis indi-

cam» no entender daquele autor, que o conjunto de gnaisses foi

metamorfisado em condições da fáceis anfibolito baixo a médio.

Isto é coerente com a ausência de anatexla nesses gnaisses,pois

a mesma demandaria, em princípio, condições de temperatura mais

severas.

Embora os estudos efetuados sejam excessivamente li-

mitados para permitir uma definição da orlgom destes gnaisses,

AS suas características petrográficas, a ausência de rochas de

natureza claramente sedimentar a eles associados, assim como a

constância composlcional dos memos em ume área relativamente

extensa, sugerem qus se trate de um conjunto de ortognalsses.



'-z lanço do contato úo maciço Musa. num raio de pou~

cenienss. d e m e t r o s ' estas rochas gnaíssicas» bem como aque-

ŝ gr3rltíí3es, exibem feições de recristalização relacionadas

,-5 efeitcs ae metamorfismo de contato deste maciço. Localmen-

cbservo--se a presença de •hornfels". Estes aspectos, Jun-

. ,-snte com ama discussão mais detalhada sobre os efeitos de

-ttamorfisrr.s de contato deste maciço nas suas diversas encai-

,-ntes. serão abordados adiante (item 3.6).

2.3.2 SeqQência da Pedra Preta

A descrição das duas unidades que constituem a se-

qCsncia meta-vulcano-sedimentar do tipo "greenstone belt" de

Pedra Preta i baseada fundamentalmente nos trabalhos apresenta-

dos pela equipe de OOCEGEO (DOCEGEO/CVRD, 1962 e 1985; Cordeiro

et alii, 1984). As duas unidades são concordantes e sua folia-

rão tem direção geral N-40o-50°W com mergulhos variando de 30°

a 50° SW. Localmente observou-se direções de foliação de N-60°

a 70OW.

A primeira corresponde a Seqüência Máfica Basal e é

composta por derrames basãlticos recobertos por prováveis tufos

básicos, ambos metamorfizedos e intercalados O metaultramáfi-

cas, formação ferrffera bandada e metachsrt.

Os metassedimentos quartzosos constituem a segunda

unidade e situam-se no topo da seqOêncla, correspondendo a um

pacote pouco espesso de metarenitos. Intercalados a metassllti-

tos e a corpos bem orientados dB meta-dacltos.

As duas unidades foram afetadas pelos efeitos térmi-

cos causados pela intrusão do maciço «usa, sendo que nos metas-

sedimentos isto é evidenciado pela presença d» quartzo recris-

tallzedo, turmallna e cordierita.

A maioria dos voios de quartzo mlnerallzados a wol-

framita da Pedra Preta encontram-se encaixados neste pacote de

metessedimentos. Nas zonas de contato com estes veios, os me-

tassedimentos foram fraturados e as fraturas preenchidas por

soluções slllcoBos ricas cm wolframite.



A faixa situada a nordeste de maciço fi^a. é consti-

tuída por rochas correlacionéveis a esta seqüência» e nela iden-

tificou-se a ocorrência de metevulcânicas, metagrauvacas e me-

tacherts, não tendo sido possível distinguir as duas unidades

mencionadas, nem tampouco correlacionar es rochas observadas com

a unidade superior ou inferior de outras áreas.

2.3.3 Granitôides e Gneisses Monzograníticos

Neste conjunto agrupam-se as rochas classificadas co-

mo epidoto-biotita monzogranitos, que constituem o corpo a su-

doeste do maciço flusa, bem como as rochas petrograficamente a-

fins. As análises modais destas rochas constam da tab. 2 e tam-

bém* foram plotadas no diagrama Q-A-P (Streckeisen, 1976) (fig.

3). A amostra CREMU-131 ocorre associada aos gnaisses do Com-

plexo Xingu, porém mostra-se muito semelhante, tanto textural,

como composidonalraente» com os granitôides individualizados

(CREMU-123 e 126). Já a amostra CREMU-130» destoa um pouco do

conjunto, situando-se no diagrama QAP, no campo dos granodiori-

tos. Entretanto, dada a proximidade de ocorrência e as seme-

lhanças macroscópicas e mineralógicas entre esta rocha e aque-

las que constituem o corpo situado a sudoeste do maciço Plus a,

optou-se por inclui-la neste conjunto de rochas, até que novos

estudos sejam efetuados nesta região. Esta rocha poderia repre-

sentar tipos coroposicionelmente transicionais entre os gnaisses

tonalíticos e granodioríticos e os monzogranitos, supondo-se a

existência de alguma forma de vínculo entre os dois conjuntos,

porém são comparativamente enriquecidos em Qz-e, no estagio a-

tual, parece mais lógico separar os monzogranitos dos gnaisses.

A mlneralogia destas rochas lnclue quartzo, ollgoclá-

•io sódico, mocroclinlo, biotita, epidoto e, em menores propor-

ções, muscovlts. Os principais acessórios sâo opacos, apatlta

t» ocasionalmente, allanlta. Apresentam, em sua maioria, textu-

ra granoblástica e granulação média, com alguns porflroblastos

ds microclínio, de granulação grossa. São evidentes os sinais

de metamorfismo e deformação, tais como textura em mosaico de

grãos de microclínio, recrlstallzação o estlramento do quartzo.





-r>acão e quebraraento dos plancL de macia do plaglocláãío e

_ação das lame Ias cie blotita. Em algumas amostras, obser-

o desenvolvimento de foliaçêo, dada pele orientação das

aSt o que ccnfere. UM aspecto gnaíssico as mesmas. São ca-

r£stlcos nestas rochas o mac lamento albita-periclina nítl-

do microclínio» a presença de epidoto autoaorfo e a composi-

-*c do Plagioclésio (An 11-17). Neste último aspecto distin-

en.se claramente dos gnaisses do Complexo Xingu.

As amostras coletadas nas elevações adjacentes ao ma-

-íço Banach. possuem composição análoga à destes granitõides.

-lassificando-se como (epidoto) -muscovlta-biotlta monzograni-

tcs* Possuem textura granoblástica. alguns são foliados, c suas

-ineralogias são muito semelhantes. Seus minerais principais

são: quartzo, oligocláslo sódico. microclínio. blotita. musco-

vita e epidoto e os constituintes acessórios, opacos, apatita a,

-ais raro, granada.

2.3.4 Granodiorito Rio Maria

A porção lesta do Granodiorito Rio Haria. estudada por

Medeiros (19B7), é constituída quase que exclusivamente por ro-

chas granodiorftlcas. da granulação média a bastante homogê-

neas compos1eionalmenta. Em sua mlneralogla principal incluam

plaglocláslo, quartzo, microclínio. blotlta-clorita a hornblen-

da m, como acessórios, apldoto, opacos, apatita, zircâo, alia-

nita, titanita a, multo raro, muscovlta.

Hedelros (1987) distinguiu quatro tipos petrográfí-

cos, havendo nítida predominância dos blotlte-hornblende-grano-

dioritos a hornblenda-blotlta granodlorltos sobra os blotita

granodiorltos a monzogranltos. Estas rochas foram afetadas por

uma deformação de caráter penatratlvo. traduzida na presença de

uma follaçâo que mostra lntensldedes variáveis e cuja direção

apresenta um trend. WNW-ESE, com mergulhos subvertlcals. São

comuns, mlcrofraturamentos em feldspatos e quartzo, "Kinks" em

blotlte e deformação doe plonos da macias do plaglocláslo. Ocor-

rem também, com muito freqOcncla, enclaves ricos em máflcos,

geralmente de formas alongado», dispor.to» em sua maioria segun-



Aa rochas, de composição trondhjemítica que ocorrem a

de Rio Maria, também foram estudadas por Medeiros (1987),

-m de modo pouco aprofundado. No entender deste autor, elas

m representar tanto variações petrogrâficas do Granodiorito
v.aria, como serem geneticamente independentes, constituindo

ccrpo a parte, sendo impossível optar entre estas duas hipó-

•. -.cs no momento .

2.3.5 Granitos Anorogênicos

a) Maciço Jamon: Apresenta uma forma grosseiramente,

circular com diâmetro aproximado de 13 Km e, na maior parte do

corpo, exibe um relevo bastante acidentado, englobando inúmeras

-erras, análogas morfo logicamente as serras Lajeado e Grande.

£ intrusivo no Granodiorito Rio liaria que delimita o maciço a

oeste e noroeste (Medeiros, 1987) e na Seqüência Lagoa Seca,,

situada & NE do corpo granítico [Cordeiro et elii, 1982 e Dali'

Agnol et alii, 1985). Secciona, ainda, rochas pouco estudadas,

incluídas no Complexo Xingu (a leste e sul) e a Seqüência do

tipo Greenstons a SW. Em sua porção NE, essas relações são bem

conhecidas, sendo mencionada a formação de uma auréola de con-

tato, constituída por "hornfelB" composicionalmente variados.

Um estudo de detalhe dos efeitos de contato de maciço Jamon na

SeqOência Lagoa Seca foi efetuado por Oall'Agnol et alil(19S5).

Com base fundamentalmente em critérios texturais.

Dali'Agnol (1960 • 1982a) identificou quatro fácies petrogrâfi-

cas principais neste maciço, as quais, no seu entender, não mos-

tram, entre si, grandes variações composlclonais, em termos dos

minerais essenciais: granito equlgranular médio.(GE)» granito

heterogranular médio a fino (GH), microgranito (MG) e granito

elasquítico (GAL). Todas as quatro fácies correspondem a monzo-

granltos, subsolvus (Tuttle e Bowen, 1958). A descrição apre-

sentada a seguir sobre aste maciço é baseada nos trabalhos efe-

tuados por aquele autor (.Dali'Agnol, 1980, 1982ai Dali'Agnol

•t alii, 1964).

Nas diferentes fácies os constituintes essenciais são



• 'O. plac* o c*° s* c e feldspato potássi co. que exibem propor-

auase sempre, equivalentes em torno de 30% do total da ro-

A biotita é o máfico mais abundante e de distribuição mais

i» enquanto o anfibôlio é importante sobretudo no GE. Entre

acessórios encontram-se sempre os opacos, titanita, apatita

-írcáo. acompanhados com freqQéncia pela allanita. Os mine-

^,is secundários incluem epidoto, fluorita, clorita. sericita

-jramente muscovita), minerais argilosos e hidróxido de ferro.

A distribuição das diferentes fácies graníticas no

interior do maciço revela uma zonalidade, no sentido borda-cen-

tro: GE-GH-MG, o que é comum em outros maciços circunscritos.

Os estudos petrológicos efetuados por Dali 'Agnoll 1962a)

evidenciam que estas diversas variedades do granito Jamon apre-

sentam passagens graduais entre si e que a evolução magmati ca

do mesmo foi dirigida por um processo de cristalização fracio-

ndda moderada. Esta evolução se deu no sentido GE-GH-MG e se

traduziu petrografica.nente pela diminuição do teor dos ferro-

r.agnesianos e da anortita do plagiocláslo, sem variações ex-

pressivas na razão plagiocláslo/feldspato potássico. 0 Gal foi

interpretado como um líquido residual da evolução de uma das

demais fácies graníticas.

A ordem de cristalização, bem como a composição e a

zonação do plagioclásio sugerem para Dall'Agnol (1980 e 1962a),

qut estes grani tos cristalizaram sobre pressões variáveis. Con-

frontando os dados obtidos com estudos experimentais efetuados

em rochas graníticas» este autor estima qua as pressões no iní-

cio da cristalização foram* 7-B Kb e, no final, de 3 a 2 Kb,

sendo esta confirmada pelos estudos de metamorfismo de contacto

(Dall'Agnol et alil, 1965).

87 86
As razões Iniciais Sr /Sr relativamente altas

(0,7121 * 0,0017), obtidas neste maciço sugerem, para Dali'

Agnol et alii (1984), que o mesmo seja originado por magmas

granítlcos gerados por anatexla de rochas ígneas crustais.

b) Granito Marajoara: Constitua um corpo granítlco de

pequenas dimensões, com cerca de 4 a 5 Km d» diâmetro. Ocorre

nas Imediações tia Serraria Marajoora, a Sudoest* da mesma com-

formando uma pequona serra. Nos locais visitados, aflora na for-
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extensos lajedos contínuos» desprovido de vegetação, mui

diferentes daqueles observados nos maciços Musa e Jamon.

As amostras coletadas neste maciço, embora pouco re-

centativas do corpo como um todo, permitiram distingui-lo dos

• - ,• s outros maciços "anorogênicos " que ocorrem nesta região,

i&em coloração rosa avermelhada (cor de tijolo), são hololeu-

..—ráticos, sendo característicos em amostras de mão, grãos de

- •artzo arredondados e de maiores dimensões. São biotita monzo-

.̂ -.nitos a "muscovita", de textura porfirítica, com fenocris-

is ae feldspato potássico e quartzo de granulação grossa.

As análises modais de duas amostras estudadas encon-

tram-se na tabela 2 e as mesmas foram plotadas no diagrama Q-A-

-p (Streckeisen, 1976) (fig. 3). Estas amostras situam-se, nes-

te diagrama, no campo 3B, dos monzogranitos, próximo ao campo

dos sienogranitos (3A).

Sua mineralogia inclue como minerais principais«quart-

zo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita e "muscovita" e,

como acessórios, opacos e clorita. 0 feldspato potássico exibe

aspecto poiquilítico, o plagioclásio varia de albita a oligo-

clásio sódico ._ ,_ ) e a "muscovita", por vezes, exibe pleo-

croísmo, podendo tratar-se de siderofilita ou zinwaldita.



GEOLOGIA DO MACIÇO MUSA

3>j introdução

0 granito Musa é mencionado pela primeira vez, em

1^62 pel° R*° Doce Geologia e Mineração - DOCEGEO, quando da

,-resentação dos resultados da pesquisa exploratória para wol-

.-ar.ita da Pedra Preta (DOCEGEO/CVRD. 1982). Na localidade da

Pedra Preta já existia, desde 1979, pequeno garimpo explorando

veios de quartzo mineralizados a wolframite. Nesta época, havia

cerca de 400-500 pessoas ativas no garimpo, que produziam em

rédia 20-30 ton/mês de concentrado de wolframite.

Posteriormente, foram desenvolvidos novos trabalhos

exploratórios pela DOCEGEO, visando reavaliar as reservas de

rínério (DOCEGEO/CVRD. 1965).

A delimitação mais precise do maciço e uma descrição

:, umária de suas carecterísticas gerais, foi apresentada por

Dall'Agnol et alii (1986). Nestas primeiras referências do gra-

nito Musa, foram indicados ep9nes os contornos aproximados do

corpo, descrito inicialmente por Cordeiro et elii (1984). Se-

gundo esses últimos autores, o grenito é composto por varieda-

des róseas de textura porfiritlca, média a grosseiro, sendo,

provavelmente correlacionável ao tipo Velho Guilherme, confor-

me definido por Silve et alii (1974).

3.2 Caracterização Geral

0 meclço grenítico Musa constitui um "pluton" de for-

">a ovalada, com eixos medindo 21 a 13 Km, sondo que o eixo maior

está orientado segundo a direção NNE. E.i sua porção sul seus

limites apresentam pequena Inflexão pere SE, formando uma sa-

liência que destoa de forma geral do corpo (flg. 2). Ocorre nas

Proximidades do meclço Jamon, cuja extremldode SW situa-se a

"erca de 1 Km a nordeste do maciço Musa.

0 Granito Musa apresente duas grandes fácles petro-

prlnclpoisi monro c slonogronltos, que, por sua vez.

1

vsu
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m variações texturais e mineralõgicas que permitiram dis- r

-ulr sub-fácies. Assim, para os monzogranitos identificou-se

.•ro fáceis petrográficas: biotita-anfibólio monzogranito

.MI anfibólio-biotita monzogranito (ABM), biotita-monzograni- -

e leucomonzogranito (LM). Para os sienograni tos, sepa- "•

3 fácies (anfibólio) - biotita sienogranito (ABS), leu- "'

--sienogranito (LS) e microsienogranito (PICS). 0 anfibólio-bio- i;

(,»a sienogranito, apresenta variações texturais que permitiram j

•dividi-Io em (anfibólio)-biotita sienogranito grosseiro (AB56) :.

(anfibólio)-biotita sienogranito heterogranular médio e fino 1

(ABSH). |

Os monzogranitos ocorrem em afloramentos na forma de i

rotações dispersos e pequenos lajeados. Predominam nas áreas de fí

relevo dissecado representado por uma topografia plana, com ai- J

titudes ao redor de 230-260 m. Localmente atingem 380 a 410 m ~.

c.c altitude, formando pequenos morrotes de encostas suaves [fo- %
v

tO 1 ) . ;|
•kk

Os sienogranitos afloram em agregados de matações nu- I

merosos e lajeados mais contínuos. Morfologicamente, por outro 3j

lado. constituem um relevo mais acidentado, representado por -Jj

rarros e serras de encostas íngremes, com al t i tudes variáveis *
entre 350-640 m (fotos 1 e 2 ) .

As grandes serras existentes nos domínios do corpo
são constituídos por essa variedade que, também, ocorre nas por-
ções mais dissecadas, entremeada com as variedades monzograní-
t icas, constituindo, então, elevações menores. A delimitação
aproximada das áreas de ocorrência destes dois tipos principais
do granito encontra-se no mapa geológico do maciço ( f i g . 2).Sa-
lienta-se para o fato de que os limites entre as duas fác ies ,
apresentado neste mapa, não se refere ao contato entre os mes-
mos • que as áreas mostradas para cada uma,são regiões de maior
domináncia.

Na porção nordeste do maciço, ocorre um dique de da- #j
cito pórflro de direção N55°E, com aproximadamente 3,5 Km de
extensão de 50 m de espessura média ( f i g . 2 ) . Este dique, em

sua porção centrei configura uma pequono cr is ta alinhada, sec-
c*onando a vorledode mon2ocranítlca (foto 3 ) .



FOTO 1 - Visão panorâmica do maciço ("lusa tomada a partir de seu centro e voltada para o_norte da
Serra Grande. A porção mais arrasada e os pequenos morrotes ã direita da Berra são consti-
tuídos pelas variedades monzogranítlcas» enquanto que na serra dominam os sienogranitos.

,-̂l%̂;,: .,

FOTO 2 - Visão da porção.da Serra Grande.cons-
tituída pelos sienogranitos. A linha
marca o contato sul do maciço com os
gnaisses arqueanos que afloram em blo-
cos no primeiro plano.

FOTO 3 - Vista de crista alinhada, constituída
por dique de dacito, que situa-se na
porção nordeste do maciço. No fundo
visualiza-se as serras que constituem
o maciço Jamon.



Rochas petrograficimente semelhantes afloram em biu-

m toda a borda nordeste do maciço e afetam» também» BUÍJS

^«txsntes granodioríticas. Incluem-se aí. além das rochas já

ionadas. mlcrodloritos e granltos pórfiros. Estas rochas

tj-arn ocorrer entremeadas com as variedades micrograníti cos

n sempre se pode concluir no campo que se trata de diques,

seja essa a hipótese mais aceitável.
0

i 3 Relações de Contato do Maciço Granítico com suas

xantes

Encai-

0 maciço granítico é intrusive nas diversas unidades

arqueanas presentes na região, seccionando de modo claro a fo-

liação regional E-W, marcante nessas rochas. São freqflentes

enclaves das mesmas ao longo de praticamente todo o seu conta-

to. Na porção norte secciona o Granodiorito Rio Maria; em suns

porções sul. leste, oeste e sudoeste os gneisses arqueanos do

Complexo Xingut e a nordeste e oeste, as rochas da seqüência

greenstone da Pedra Preta.

De modo geral, são contatos bruscos, bem expostos,

facilmente observáveis no campo e delimitáveis com boa preci-

são. 0 contato com os gneisses arqueanos comumente é feito a-

través de fraturamentos. Nas proximidades do maciço, as encai-

xentes gnaisslcas e granodioríticas apresentam-se fraturadas

e penetradas por diques de microslenogranitos, alguns dispõem-

88 sub-paralelamente ao contato do maciçoi outros são radiais

ou não mostram nenhuma disposição particular em relação ao cor-

po granítico.

Ao longo da borda oeste do maciço é comum a ocorrên-

cia, nos monzogranitos, de grande quantidade de enclaves de ro-

chas pertencentes a seqüência greenstone da Pedra Preta. De uri-

mo d o geral, estes são ligeiramente arredondados, de pequeno:-,

dimensões, da ordem de poucos centímetros até cerca de 50 cm

(foto 4). Alguns mostram contornos difusos com o grani to, sendo

perceptíveis evidências de digestão dos mesmos, e outros apre-

sentam cristais do fedspeto potásslco, indicando maior intera

çâo com o líquido vu fluídos do magma granítico. Em rochas L*.<



f

_•." ncia greenstone, nas imediações do contato oeste do maciço»

reservada a presença de cordlerita, pela OOCEGEO/CVRD (19B2).

indica metamorfismo de contato de fácies anfibolito.

Nesta região observa-se, ainda, um megaenclave com di-

~?ão maior, da ordem de 25 m, constituído por rochas de colo-

. *-áa esbranquiçada a esverdeada, com abundantes fraturas preen-

. < ••'as por epidoto (afloramento KH-62). Tais rochas asseme-

M r 5 e àquelas do Complexo Xingu, que ocorrem associadas ã se-

:cncia greenstone.

Ainda, Junto à borda oeste do maciço foram constata-

i s , de modo esporádico nos monzogranitos. estruturas planares

-•arentemente paralelas ao contato do corpo. Estas estruturas

., *c constituídas por faixas estreitas (cerca de 5 cm) e alonga-

j..s, caracterizadas por apresentarem concentrações de minerais

jfícos orientados (afloramento Ml-119).

Ao longo do contato do maciço com o Granodiorito Rio

-;ria é muito freqüente a presença nos sienogranltos, de grande

quantidade de enclaves do granodiorito, com formas e tamanhos

variados. Em sua maioria, os enclaves possuem formas angulares,

alguns ligeiramente arredondados e tamanhos variados, desde pou-

cas centímetros até 1 ou 2 m (fotos, 5,6,7 e 8 ) . Os sienogre-

nitos envolventes, nas proximidades dos enclaves, exibem varia-

ções para termos mais finos indicando um resfriamento mais rá-

pido dos mesmos (foto B).

A nordeste, o contato dos sienogranltos com a seqüên-

cia greenstone é geralmente efetuada por falhamento de direção

'•\£, sendo que os sienogranltos, nesta porção, mostram-se cise-

inaúos e com desenvolvimento de uma follação. Ocacionalmente,

•ncontra-se pequenos enclaves desta seqüência nos sienograni-

tos.

0 contato com os gnaisses arqueanos, a leste, sudeste

* sul do maciço, também, é controlado por felhamentos sendo que

*o esporadicamente ocorrem enclaves dontes nas variedades sle-

'-Eraníticas. Sõo enclaves de poquenao dimensões, arredondados

contém cristais de feldspnto potásrvlco, aparentemente rela-

-Sonauos â lntrur-Ão. No extrrmo oul do maciço, nas imediações do

••cramento Ml-).'n, registrou-se, entretanto, a existência de
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--, 4 - Enclave parcialmente di-
l^do de rocha relacionada à se-

^"ncla greenstone de Pedra Preta
r'-v-Xuso em monzogranitos: Porção
.',..!• e do maciço (afloramento Kfl-

FOTO S - Enclave do Granodiorito Rio
Maria incluso em LS» pertencente ao
maciço Husa. Borda noroeste do maciço
(afloramento KM-82).

FOTO 6 * Enclave enguloso do Gra-
nodiorito Rio rtarla em PICS do ma-
ciço Husa. Detalhe do afloramento
da foto anterior.

FOTO 7 - Grande quantidade de encla-
ves angulosos e de pequenas dimensões
do Granodiorito Rio Maria em LS do
maciço Musa, (afloramento KM-44).

FOTO B - Enclave do Granodiorito Rio Maria em LS do maciço Musa. Borda nor-
Ceste do maciço, mesmo afloramento da foto anterior. Notar a forma angulo-
'3 do enclave e a variação da grftnulaçáo do granito próximo ao enclave.

.'•• ..% -s



^AQ quantidade de enclaves de rocha de composição granodio-

' (granitóides do Complexo Xingu).

Ocorre, ainda, ao longo do contato da saliincia de

ste, dique de diabãsico disposto segundo a direção NE. As

ã
.-

de campo sugere» qua a colocação deste dique, de ida-

des conhecida, ê posterior à colocação das variedades graní-

., 3s não tendo, aparentemente, nenhuma relação genética com as

^>4 principais Variedades Petrográficas do Maciço Musa e Rela-

ções entre Elas

3.4.1 Monzogrenitos

Os monzogranitos são equigranulares médios ou hetero-

granulares médios a finos e exibem geralmente, em amostra de

râo. cores acinzentadas a levemente rosadas. Em escala de aflo-

ramento apresentam-se bastante homogêneos, não se observando

grandes variações texturais.

Predominam sobretudo nas porções oeste e sudeste do

naciçoi nas porroes nordeste e central do corpo ocorrem em aflo-

ramentos mais esparsos, entremeados com as variedades slenogra-

níticas, que constituem bolsões intruslvos. Relação contradi-

tória é observada na saliência no extremo sudeste do maciço,

onde os monzogranitos secclonam os sienogranltos (flg. 2 ) .

De modo geral, não se observe contatos bruscos entre

as quatro fãcles monzograníticas, passando-se gradacionalmente

das fácles mais enriquecidas em máficos âs mais leucocrátlcas.

Os contatos bruscos, quando existem são localizados. Dentre as

fácles, o anfibólio-blotita monzogranito (ABM) é o que ocorre

mais amplamente no domínio dos monzogranitos. As demais são de

ocorrência restrita. 0 BAM ocorre pontualmente, em determina-

dos afloramentos, associado com o tipo predominante, muitas

vezes, assemelhando-se a enclaves. Uma área de ocorrência mais

expressiva de rochas muito similares as desta fáclesé observada

nos domínios do maciço Jamon, nas proximidades do contato NI

do «usa (afloramentos KC1-21 e KH-104).



Na saliência no extrr-o sudeste do maciço, o ABM ocor- ':;-v

e seccionando o ABSG. com contatos bruscos entre os mesmos (a- ^

,jorarnentos KM-144 e KM-145). 0 ABM contém ai inúmeros enclaves >̂s

.-redondados dos sienogranitos (ABSG). de dimensões que variam -^'-*

desde poucos centímetros atê 1 ou 2 m. São freqOentes. também, iglj

resta porção, diques de ABfl seccionando os sienogranitos (ABSG)

com espessura de 10-20 m e direção N30OE.

Os BM e LM se distribuem nas imediações das princi-

pais ocorrências dos sienogranitos (ABSH). Os BM ocorrem na

forma de bolsões, aparentemente seccionando as variedades pre-

cedentes, ou ainda, nas regiões de contato entre o monzo e sie-

nogranitos. constituindo estreitas faixas 11-2 m de espessura).

que marcam a transição de um tipo ao outro de granito (aflora-

mentos KM-70 e CREMU 29). Oe forma mais restrita, ocorrem como

diques seccionando ou como porções marginais ãs duas outras fã-

cies precedentes, ao longo do contato oeste do corpo.

Os LM, por sua vez, distribuem-se ãs margens das

principais ocorrências de sienogranitos bordejando-as, especi-

almente, ao longo da encosta da serra do Lajeado.

E característica nos monzogranitos a ocorrência de

enclaves de composição granodiorltica e monzogrenltica, geral-

mente mais enriquecidos em maficos que o granito propriamente

dito. Estes são bastante similares ao BAM e encontram-se inclu-

sos especialmente no ABM.

Os enclaves geralmente apresentam contatos bruscos,

pequena* dimensões e formas arredondadas (foto 9), mas ocorrem

também com maiores dimensões (cerca de 50 cm) e de formas an-

gulosas (foto 10), Noutros, o contato com o granito envolvente

é mais difuso (foto 11). De um modo geral, são pouco abundantes

e estão distribuídos aleatoriamente ao longo da área de abran-

gência do» monzogranitos (ABM).

São freqOentes, também, nas fácles mais enriquecidas

em máflcos (ABM), concentrações de minerais maficos de formas

variadas que possam, em geral, gradualmente, através de conta-

tos difusos poro o granito normal. As mesmas são móis abundan-

tes nas proxlmldories dos principais fraturamentos (afloramento

CREMU 34) e nnr. lmcdlaçõos de algumas Intrusões de sienograni-
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{afloramento CREíiU 29 e CR EMU 28). De moco geral. essas •
t o 5 •

rentrações pos.suem formas arredondadas e pequenas dimensões

tfoto 121» porém concentrações alongadas e retorcidas, com maio- :

dimensões t10-50 cm), assemelhando-sa a schllerens. também |

ran observadas. Essas concentrações de mãflcos parecem rela- \

-tonadas diretamente à evolução do magma granítico. sendo In- i

•erpretados como produto de diferenciação local ou como autóll- \

t o S e não* como xenólitos. ,

3.4.2 Sienogranitos

Os sienogranitos são texturalmente mais variados a-

presentando desde termos heterogranulares a porfirfticos médios

3 grosseiros* heterogranulares médios a finos até equigranula-

ras médios» finos e muito finos, alguns porflríticos. Apresen-

ta" em amostra de mão coloração rosa. alguns com tonalidades a-

.ormelhada e outros esbranquiçados. em especial, aqueles tipos

rais leucocrãticos.

Estão presentes em praticamente todo o maciço. quer

seja na forma de pequenas ocorrências aparentemente seccionando

os tipos monzogranlticos. quer ocupando grandes áreas de relevo

saliente, como é o caso das serras Lajeado e Grande.

Todas as fades sienogrenítices ocorrem amplamente

nos domínios do maciço e encontram-se contatos variados entra

«Ias. predominando aqueles translcionals. rias são freqüentes,

também contatos bruscos entre algumas fácles, especialmente.

entre ABS6 e aquelas variedades mais leucocrátlcas LS e nCS.

Os (anflbólio)-blotita sienogranitos (ÁBS) ocorrem de

forma expressiva nos domínios dos sienogranitos. 0 ABS6 apre-

senta-se em afloramentos homogêneos, constituindo pequenas ele-

vações nas porções mais arrasadas topograflcamente. ou circun-

dando as principais serras constituídas pelos ABSH. Esse últi-
r3. por sua vez. encontra-se nas proximidades e ao longo das

fíncipais serra» (Grande e Lajeado). Ou ABSH são freqüentes.
ú:r'<Ja, na borda norte do maciço, onde apresentam-se em eflore-

"• <Uos bastante heterogêneos, misturados com ar. fácies mais

-1^cocráticaa ILS e MCSJ.



5 o: O S - Enclave rico am máficos,
c---loDado pelo ABfl. secdonado por
*.lito [afloramento KH-69)

FOTO 11 - Fragmento de enclave de
composição granodiorítica (a es-
querda) Incluso em ABH (aflora-
mento Kfl-73)

FOTO 10 - Enclave de composição monzo*
granitica incluso no ABI (afloramen-
to M1-68)

• -

• -

mm m
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FOTO 12 - Concentração de máficos, in-
terpretada como autóllto, englobada
pelo ABT1 (afloramento KM-76)

FOTO 13 - Borda de resfriamento entre
os slonocranltos e os monzogranltos,
marcada pelas variedades de MCS (aflo-
ramento v.n-67)



Os tipos pr edDtni nant t L Lie I_S e^tãc mais restritos ac

.-terior das. principals serras, ssüocladas com os ABSH, mas o-

nrrem também nas porções de tcpografia arrasada, seccionandc

nto os monzogranitos como o ABSG, sendo observado contatos

_ ,:,5Cos entre os mesmos. Na porção oeste do maciço, afloramento

4«-ll6. existem englobados nos LS inúmeros enclaves de monzo-

r-anitos, no contato entre os dois. Estes enclaves possuem pe-

-• enas dimensões, formas alongadas e estão dispostos sub-para-

•;-,lamente *ao contato. Ao longo da borda norte do maciço foi ob-

servado contato brusco entre os LS e ABSG (afloramento KM-2).

Gcsenvolveu-se aí, entre as duas fácies, uma faixa enriquecida

em máficos sub-paralela ao contato norte do maciço granítico»

distante cerca de SOO m. Os tipos leucocráticos porfiríticos,

-e coloração mais avermelhada, restringem-se a porção NE do ma-

ciço, ocorrendo entremeados com as demais variedades sienogra-

r.íticas.

Os MCS são mais abundantes nas imediações das prin-

cipais elevações constituídas pelas demais variedades sienogra-

níticas, em especial naquelas elevações isoladas que ocorrem

na porção norte do maciço. AÍ, apresentam-se, quase sempre, na

forma de veios e diques de pequena espessura, de distribuição e

direções variadas, seccionando as fácies roonzograníticas cir-

cunvizinhas e bem menos, algumas fãcies sienograníticas mais

enriquecidas em máficos (ABS). constituindo uma espécie de fá-

cies de contato entre monzo e sienogranitos (foto 13).

Esta fácies microgranítica (MCS) constitui ao longo

do contato norte e nordeste do maciço, uma fácies de borda se-

parando os sienogranitos dominantes no corpo granítico, do Gra-.

nodiorito Rio Maria. Tal fácies ocupa uma faixa de largura va-

riável (500 a 1000 m), estendendo-se por todo o contato norte

ão maciço. Nesta porção, os MCS ocorrem sempro associados aos

ABSH e LS, aparecendo todos os três num mesmo afloramento, com

contatos transicionais e sem nenhuma ordem aparente entre eles.

Também, nas proximidades do contato norte do corpo encontra-se

com menor freqOôncie, enclaves do ADSG inclunos nos MCS (foto

14). Estes possuum formas ligeiramente alon^ndas e contatos

"fuscos, sendo quo localmente observo-se um llp.eiro enriqueci-

mento em máficor. nos variedades mi crosienopivinf ticas, nas ime-



-ães do contato entre os dois (foto 15).

Alguns veios de MCS exibem porções pegmatíticas. que

_rrem na forma de bolsões ou de faixas irregulares, nas por-

--5 centrais dos mesmos. Estes veios são, geralmente, de pe-

j3 ir.aciço

,na espessura e encontram-se, principalmente, na porção norte

Fica evidente, em tode parte norte do maciço Musa.

«i/ariação entre as fácies sienograníticas, em especial,

•c longo da fácies de bordo que se desenvolve nesta porção. En-

tretanto, maior variação ê observada no canto NE do maciço on-

3e, além dos principais tipos de cada fácies. aparecem àqueles

arfiríticos. Embora se tenha um conhecimento mais reduzido da

-orção sul do maciço, as observações de campo sugerem que aí,

as variações entre as fácies sienograníticas são mais regula-

res. No perfil efetuado na serra Grande encontra-se de leste

para oeste, o ABSG nas porções topograficamente mais arrasadas;

o ABSH, que predomina na maior parte da serra e finalmente, o

IS, mais no seu interior. Em geral, estas três fácies ocorrem

aí em afloramentos homogêneos, não se observa contatos bruscos

entre as mesmas e as variedades microslenogreníticas são escas-

sas .

Na porção noroeste do maciço, observa-se o desenvol-

vimento de um bandamento localizado, que aparentemente dispõe-

se de modo concordante ã fraturas de direção ENE. Este banda-

mento é dado pela intercalação de faixas de poucos centímetros

de .espessura, umas com maiores concentrações de máficos, outras

mais félsicas, havendo contatos nítidos entre ambas (foto 16) .

Oe forma mais restrita encontram-se pequenos "encla-

ves" félsicos inseridos no ABSG, os quais exibem muitas seme-

lhanças com as variedades de MCS (foto 17). Observam-se, ainda,

pequenas concentrações de máficos, semelhantes às encontradas

nos monzogranitos. Tais concentrações foram encontradas em al-

gumas amostras de ABS que ocorrem seccionando os monzogranitos

(afloramento CREI1U 29).

* Esporadicamente encontra-se inclusos no ABDS enclaves

dp monzogranitOD. Estes, gerolmpnte, noo de tamanho pequeno

(10 a 20 cm) e df; formaii orrutlondodoii.
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TO 1^ " Enclave do ABSG, de formas elon-
das. inclusos nas fâcies ITCS, que cons-
t-jem a fácies de borda, ao longo do con-
-<T norte do maciço (afloramento KI1-7}

16 - Desenvolvimento de banda-
Gr,to em slenogranltos da borda NW
o maciço (afloramento KM-33)

_ -Enclave1 félsico, de com-
semelhante aos MCS, incluso

ABSG (afloramento KH-2B)

FOTO 15 - Detalhe de enclave do
ABSG no I1CS, mesmo afloramento
da foto 14. Notar o . enriqueci-
mento em máficos nos MCS, nas
proximidades do contato entre os
dois



-. Diques Intermediários e Ácidos

As variedades hlpoabissaís pórf iras-daci te CD5 3. rr.i-

.^iorito (Í10J e granito põrflro IGP) ocorrera na porção Ne

em diques ou em blocos dispersos, sem apresentar re-

---c definidas com as variedades granitices. como comentou-

>n*eriormente. São freqüentes, também, secclonando as encai-

,,. regionais, como o Granodiorito Rio daria e a seqOência

.-stone, a nordeste do maciço e, mais raro, os gnaisses tío

lexo Xingu, a sul do mesmo (afloramento K.M-139).

No geral, exibam coloração cinza escura, com varia-

para tonalidades mais esbranquiçadas e, outros. ligeira-

. n t e rosadas (granito pórfiro). Alguns mostram ..fenocristais

... piagioclásio, por vezes abundantes, com dimensões ao redor

,> l e 2 cm, imersos em matriz afanítica. Noutros são frequen-

ts os fenocristais de quartzo e agregados mãficos, também.

estacados em amostras de mão. No granito pórfiro salienta-se

.3 fenocristais de quartzo, com formas arredondadas e coloração

azulada característica.

0 dique de dimensões expressivas e direção NE, situa-

sa mais no interior do maciço granítico, possue composição de

áocito, com algumas variações. As variedades micro-dioríticas e

graníticas encontram-se nas proximidades da borda NE do maciço

e ao longo das encaixantes.

0 dique de dacito secciona as variedades graníticas,

conforme exposto em corte da estrada PA-150, no afloramento

CRE-MU-39. As enceixantes graníticas Imediatas, ao longo do

corte da estrada, mostram-se intensamente deformadas. Aparente-

mente, parece tratar-se de rochas relacionadas às variedades

slenograníticas. No entanto, ao longo de sua extensão, dominam

como encaixantes do dique, as variedades monzogreníticas (ABM),

Que não se mostram afetadas pela deformação.

Em sua extremidade sudoesto, situada mais no inte-

rior do corpo granítlco, o dique é oorcionedo pelos ABSH, que

conformam elrvoção de encostas íngremes. Aí ocorrem associadas

com esta fócioi; inúmeras variedades microsienogroníticas (aflo-
r-àfnento CREMli 14] - foto 2fl).



Nesta torção. exú'-;n enclc-ves do ABrt Inclusos no di-

..,£r r as prcxi~lcaJps do cor.t;to entre os mesmos. Estes encla-

e S : ão peque nnc, escs^cs e ^OSE'JE.T, contatos difusos com as

-,-chas de tíiqje. Nas Imeei ações deste ponto, ao longo da encos-

.a constituída pelos sienogranitos. encontram-se enclave do

-iaLJe inserido no ABSH. Este também é de pequena dimensão.

~^=sue forma ovalada, ligeiramente estirada e o granito envol-

- ente mostra-se fraturado (afloramento CRE-MU 140 - foto 19).

3.4.4 Relações entre as Variedades

Os dados de campo sugerem que. de modo geral, os mon-

zogranitos precederam na ordem de colocação os sienogranitos e

que foram seccionado. por eles. Fica evidente, ainda, que pre-

dominam passagens transicionais entre as diferentes fácies pe-

trográficas pertencentes a um mesmo grupo de granitos (monzo ou

sienogranitos) e que. as variedades leucocráticas dos sienogra-

nitos (LS e MCS) são mais tardias na colocação do maciço, sec-

cionando os monzogranitos e. por vezes, outras fãcies sienogra-

níticas.

A existência de enclaves de monzogranitos no ABSG

e os contatos entre os ABM e ABSH, marcados pelas bordas de

resfriamento evidenciam a colocação tardia dos sienogranitos em

relação aos monzogranitos. Entretanto, a forma dos enclaves,

geralmente arredondados e de pequenas dimensões, traduzem um

baixo contraste de viscosldade entre os dois magmas graníticos,

o que sugere um pequeno intervalo de tempo entre a colocação dos

monzogranitos e sienogranitos.

Existem, também, contatos aparentemente transicionais

entre os monzo e sienogranitos, que conduzem a idéia de uma

passagem gradua] entre os mesmos, através de diferenciação mag-

mátice. Estes ocorrem, especialmente, naquelas porções onde os

sienogranitos mostram-se, em planta, de pequenas proporções,

circundados pelor, monrogranitos e constituindo elevações meno-

res. Nestas recces costuma ocorrer a passagem dos ABfi circun-

dante aos BM (pnporadicsmente, também, LM) e destes para o ABS,

no sentido dn interior da ocorrência dos sienogranitos. Obser-

va-se, nestot lotais (afloramentos CRE MU-29 e CRE MU 26) gran-



>JTO 18 - Elevação de encostas In-
.:tr.ES formada por ABSH que inter-
,: ta o dique de daclto, em seu
. .tremo sudoeste. 0 dique aflora

primeiro plano. Ha grande quan-
; tJsde de I1CS associado ao ABSH
.a-lcramento CREHU 141)

FOTO 19 - Enclave de dacito põrfiro(OP)
Incluso no ABSH, próximo ã extremidade
da mesma elevação da foto anterior
(afloramento CREFU 140)

- Monzogranlto com fenocrlstais
roclínio, no contato entre monzo
"granitos (afloramento CREMU 28)



Ciscie c .--J- ilcs, i.-: i r-cisairr.-:.-' - =is v-»r i tdisdes mon-

^ ices, e. í • rs.cnos. na;- E ienograr-i : os e. a presença de

- ochas "hÍLrides". Esses sãc constituídas, por porções de compo-

-írãc monzcgranít:ca. ricas err. mãfícos. contende megacristais

ae microclínio, de dí^e-.zcES da orderr. de 3.C a 5,0 cir.. destaca-

dos em amostra de mão (foto 20).

A existência de termos intermediários (BP1 e LM) entre

os dois tipos graniticos principais, também localizados nas

proximidades de algumas ocorrências expressivas de sienograni-

tos. poderia, num prirreirc momento, indicar a passagem gradual

entre estes deis principais grupos de granites. Por outro lado.

as rochas "híbridas" fortalecem a hipótese de intrusão dos sie-

nogranitos nos monzogranitos. A formação dos roegacristais ds

rnicroclínio nas variedades monzograniticas. nas proximidades do

contato entre os dois tipos, se daria pelo efeito das soluções

tardias relacionadas à intrusão dos sienogranitos, como discu-

tem Luth e Tuttle (1969).

As variedades de sienogranitos leucocráticos (LS e

tfCS) costumam apresentar contatos bruscos com os monzogranitos

e com a ABSG. Suas relações de contato com os AB5H são variá-

veis, predominando contatos transicionais. Estes fatos sugerem

que, embora estes duas variedades (LS e MCS) sejam tardias na

colocação do maciço, o intervalo de tempo entre suas colocações

e as das demais fácies sienograníticas, não foi muito grande.

A relação contraditória observada na saliência de su-

deste, onde os monzogranitos (ABM) seccionam os sienogranitos

(ABSG) é um fato particular desta porção do maciço e pode ser

explicada simplesmente pela variação de viscosidade entre os

dois magmas. Relações discordantes semelhantes, de caráter lo-

cal, são visualizadas por Marre (1982) como evidências de dife-

renças sensíveis de viscosidade entre dois materiais (um larga-

mente cristalizado e o outro mais fluído), num determinado lo-

cal, e não acusam, necessariamente, a cronologia de colocação

das unidades num maciço, carecendo para tal que as mesmas rela-

ções se dêem a nível do corpo como um todo.

Em ror.umo, observo-se no distribuição das diferentes

fácies grani ti rnr., no Interior do maciço, a tendência em exibi-



uma certa orti^m. e x p r e s s ptl= sucessão das facias de forrr.o
: • - ' ~ u

-osseiramente concêntri ce. lato i mais, evidente r,-2± imediações

„- nrincípais elevaçcc-s, c^rstit-ícas reles sienegrani tos, co-

-encionou-se anteriormente.

As relações ce contate :=scritas. entre os principais

'<pcs graníticos • o dique de tiaz.zo de porção NE do maciço,

• •-ereta que a colocação do mesmo I posterior a dos monzograni-

, .s e anterior a dos sienogranitc£. principalmente. daquelas

- "TÍSS mais leucocrãti cas (LS e M S ] . Este modelo á coerente

ccr. as relações observadas entre rs dois tipos principais de

rranitos descritos acima, ao mesr; tempo que torna evidente o

relacionamento destas rochas hipeisissiais com a colocação do

raciço.

3.5 Fraturamentos

0 maciço é cortado por ..*sa rede relativamente densa

de fraturamentos» com doi* ~-J~rs2 principais» segundo as di-

reções NNE-NE e WNW-NW, observáveis cora clareza em imagens de

radar. Estes dois padrões são quess ortogonais entre si e afe-

tam ambas as variedades granítices principais do corpo.

Mais ou menos em sua perção central este é seccionado

pelo Falhamento da Seringa, de direção variando de WNW a NW.

Nas imediações deste falhamento, 'a porção oeste do maciço» as

variedades monzograníticas exlber muitas fraturas de pequenas

dimensões e direções variadas, prsanchidas por epidoto. £ co-

mum, também, nesta região a ocorrincia de zonas silicificadas,

por vezes alinhadas sub-paralelarsnte a este falhamento. Mais

raramente encontram-se blocos de riabásios dispersos nestas zo-

nas silicificadas.

Para Inste, a região círzunvizinha a esta falha,cons-

titui-se numa área arrasada, cor moucos afloramentos. Esses,

quando existem, .ipresentam-se moii intensamente intemperi zados,

r.âo permitindo visualizar a contí * JÍ dade da falha, que foi in-

ferida a partir fin interpretação :ss imagens de radar.

0 maior fraturnmrnto e rsformaçâo dos xenólitos das
&r^calxantes, inclu&cs no:> monzogr»-.itos na porção oeste do ma-



4- (Ktt-61C).nas imediações deste falhamento. sugerem que c

. f- ias de maior intensidade da deformação, antecederam a cc-

-ic cias variedades granfticas confirmando as observações

-̂  -utidas no capitulo anterior.

t- Os veios de quartzo mineralizados ã wolframita. da

,jra Prata tia direção geral NB0° W (DOCEGEO/CVRO. 1982) « es

>: .-.- conjugados com o falhamento da Seringa. Na porção norte do

-iç°» também, ocorrem veios de quartzo com óxidos dissemina-

2- . ,s, geralmente de ptqu9na possança (afloramento K.R-26 e KR-

5). 0 veio de maior dimensão dista am torno de 1 Km do contato

norte do corpo granítico. possui direção N85° W e espessura mê-

jia de 5 m. € composto de quartzo com grande quantidade de he-

rjtita. misturada com menor proporção de wolframita. Observa-

f se, ainda, segundo esta direção, o desenvolvimento do bandamen-

|- -o no sienogranito (foto 16). Todas estas direções parecem tam-

'i oém estarem relacionadas ao falhamento da Seringa.

Há muitos falhamentos subparalelos a este falhamen-

to principal. Na porção sul do maciço eles conformam o contate

sul do corpo e, especialmente, a saliência de sudeste. Nesta

área, as variedades sienograníticas apresentam-se cataclasa-

das, com estiramento dos minerais segundo esta direção.

Outros falhamentos importantes têm direção NNE a NE

e condicionam o contato leste do maciço. Segundo esta direção,

observa-se, a nordeste do corpo, o estiramento dos minerais em

sienogranitos próximos ao contato. Fraturas paralelas a esta

direção predominam ao longo das bordas do maciço, tanto a leste

como a oeste, onde são menos expressivas. Cabe destacar, ainda,

que o alongamento do maciço dá-se segundo o eixo NNE, coinci-

dente, portanto com esta direção de falhamentos.

Conjugados a estes dois padrões principais de fratu-

ramentos, observa-se diversos sistemas de fraturas. Na região

norte do maciço aparece com maior nitidez, um sistema de dire-

ção N5D°-60°E, segundo o qual. alinha-se o dique de dacito pór-

firo. Este sistema deve estar, provavelmente, relacionado BOD

felhamentos NNE. Já na porção sul é mais nítido um padrão pró-

ximo de N30O-35° W, que estaria conjugado com os falhamentos úc

direção WNW.



íl OE. i = ?;ograriitC3 a?re£cr::.--;e tr.aíz intensamente fra-

t ...-- nc :.-."te e. e^peciôimente, r; extremo nordeste do raaci-

..-,ce cc:;ráin inúrrsrcs veins de rritrosíenogranitos dispôs-

^ * s£-U',cic as •frstL.raE. A ocorrência de núcleos pegmatõides.

r .«riídos com os mlcrosienogranitos. está praticamente restri-

§ . â porção norte do maciço e» em grande parte, estes veios en-

1 ,»»ram-se alinhados segundo a direção ENE.

§ De um medo geral existem evidências de que o padrão

I . ̂ áeslozs o padrão NNE-NE» entretanto, elas não são suficien-

•fc-5 para conclusões definitivas.

1.6 Considerações sobre a Colocação do naciço

Considerando a diferença de idades entre as encaixan-

:cs e o granito e a profundidade baixa em que se deu a intrusão

oeste, atestada pelo grau de metamorfismo regional dos greenstone

•? pela formação de cordierita na auréola de contato, as encai-

xantes estavam cristalizadas e no estado rígido quando da co-

locação do maciço. Da mesma for«a. o fato do corpo granítico

truncar abruptamente as foliaçôes regionais, cujos padrões não

parecem influenciados pelo mesmo, revela um comportamento rígi-

do das encaixantes e demonstra o elevado contraste de viscosi-

dade entre os dois.

A forma angulosa dos enclaves, especialmente daqueles

do Granodiorito Rio fiaria, confirma o grande contraste de vis-

cosidade entre as encaixantes e o magma granítico. Por outro

lado. o ligeiro arredondamento de alguns enclaves, de menores

dimensões, pode ser explicado por digestão parcial ou intera-
-

çao magma/enclave. Essa interação, por vezes, e mais marcante

nos enclaves dos gnaisses e greenstone, como comentou-se ante-

riormente (item 3.3). Assim é lógico supor um magma ainda com

boa percentagem de líquido quando da colocação, comportando-se

como um fluído. A ausência de orientações marcantes nas diver-

sas fácies graníticas, exceto algumas variações locais (como

àquelas observada» isoladamente nos. monzogranitos, ao longo do

contato oeste), reflete também o estado dominantemente líquido

do magma quando da colocação.



A forma poü^cnal do maciço granítico. com contatos

.,3= vezes. em extensos segmentos, retílineos, com algumas re-

..-̂ -•rias angulares sugere que o controle da colocação do mes-

se fez por fraturas anteriores ã intrusão, caracterizando um

-._-c de intrusão permissivo (Pitcher e Berger, 1972 e Pitcher.

.,-?;. Este controle na estruturação do maciço é reforçado pela

pcidãncia das direções dos principais sistemas de fraturas

. zrU interior com os dois sistemas de falhamentos regionais

• -._ .'.•£ e WNW), que controlaram sua intrusão. Os dados obtidos

-,ren. ainda, que estes dois sistemas de fraturamentos prin-

^^is estiveram ativos até o final da colocação do maciço ser-

, -nc-o como condutos para as soluções tardias, mlneralizantes.

.,:ponsáveis pelos veios de quartzo a wolframite da Pedra Pre-

A disposição espacial das diversas fácies granfticas

-2 interior do maciço evidenciam uma zonalldade das mesmas si-

-i lares a estrutura de alguns maciços circunscritos, como o de

.-: esses (Hall. 1966; Pitcher e Berger. 1972). de alguns plutons

CD batolito de Sierra Nevada (Bateman e Chappell. 1979), do ba-

tolito Costeiro Peruano (Pitcher. 1976» Atherton et alii.1979).

raciço Jamon (Oall'Agnol. I960 e 1982a) e dos plutons Galloway

(Stephens e Halliday. 1979).

Na concepção de grande parte destes autores, os plu-

tons zonados (circunscritos) representam a evolução de uma fase

magmática móvel tardia cortando os membros precoces. (Atherton

et alii. 1979: Vance, 1961» Batsman e Chappell, 1979). Stephens

c Halliday (1979) salientam, no caso dos plutons Galloway, que

a heterogeneidade dos contatos entre os diferentes tipos petro-

gráficos os quais mostram uma distribuição concântrlca, apare-

cendo ora claros, ora difusos (translclonals), evidencia que a

evolução do corpo se processou através de vários pulsos de mag-

ras, não muito distanciados temporalmente. Acrescentam, ainda

Que, cada pulso exibe "trends" composiclonels normals podendo,

também, ter havido interação entre os mesmos. Estas considera-

s ções se aplicam perfeitamente ás observações efetuadas para as

$ diferentes fácies do maciço Musa, descritas anteriormente,

w

Dentro deste modelo, as principais elevações consti-

pelos sienogranitos do maciço flusa representariam intru-



"»s separadas, qua «ostram grosseiramente uma i.truture con-

êntrica. Esta estrutura é evidenciada peia sucessão das fácies

aníticas. desde os termos mais. enriquecidos em mãficcs. na

berda até aquelas leucocráticos, no interior das intrusões.

Resumindo* o maciço ftuse possui uma estrutura gros-

seiramente concintrice. COR contatos controlados por fraturas,

cua implica em colocação em nfvais crustais rasos [Pitcher a

êerg«r. 1972). Isto astã perfeitamente de acordo com as demais

características mesoscópicas observadas.

3.7 Região nineralizada da Pedra Preta

Os veios de quartzo mineralizades a wolframite loca-

lizam-se ao longo das encaixantes» a oeste do maciço granftico

8 foram relacionados geneticamente a este maciço. Numa primeira

pesquisa exploratória a OOCEGCO identificou dois corpos prin-

cipais de Minério, designados como corpos norte e sul, perfa-

zendo um total da 322.753 toneladas de minério de wolframite,

com 3.SS4 toneladas de WO, contido e teor médio da ordem de

1.10% W0 3 (DOCEGEO/CVRD, 1982 e Cordeiro et alii, 1984). Como

resultado de pesquisas adicionais desenvolvidas pela OOCEGEO.

foi descrita, em um dos furos de sondagem efetuados, uma cúpu-

la granitica graisenizada a cerca de 200 m de profundidade.

IDOCEGEO/CVRD, 1985) . Os dados apresentados a seguir sobre a

raglão minerallzada, fora» em grande parta, obtidos dos traba-

lhos efetuados pela OOCEGEO, com algumas observações adicio-

nais.

Os veios de quartzo estão encaixados nas rochas da

seqBincia metavulceno-sedimentar do tipo greenstone bait, e sir

tuea-se a aproximadamente 2 Km do contato, em planta, das mes-

mas com o maciço Husa (fig. 2). Estes velos de quartzo estão

orientados segundo a direção NB0° W, e possuem mergulho de 80-

850 no sentido ME, am superfície, e para SW mm profundidade.

Seu comprimento é variado, podendo ser superior a 600 m, ao pas-

so que as espessuras médias oscilam ao redor de 0,80 m. Apre-

sentam-se minerelizados até, pelo menos, 120 m de profundidade.

Sã*o compostos essencialmente de quartzo, opacos, topázio, tur-



_alir.õ £ muscovita. Os opacos conaiatero de wolframita, pirita.

,rrotita e calcopirita. É frequante a silicificação das encal-

•ntes dos veios.

As faixas mlnerallzadas são constituídas pelo conjun-

v-eío-encaixante silicifícada e apresentam pequena espessu-

ra, podendo atingir 4.Q a 5.0 m. Os veios de quartzo que cor-

.-.- a seqOência máfica basal são menos possantes e mais irre-

- 'lares que aqueles que cortam os metassedimentos quartzosos.

0 furo de sondagem F.09/PP. efetuado pela DOCEGEO.

jr.de foi descrita a ocorrência de apófises de grani tos grei-

senizados e de greisens, mostra claramente o relacionamento gra-

nito-greisens-veios de quartzo-encaixantes metassedimentares. Es-

te furo situa-se entre os dois principais corpos de minério da

Pedra Preta, nas imediações do corpo Norte e está representado

csquematicamente na figura 4. Para confecção deste perfil con-

siderou-se as profundidades aparentes, sem efetuar a correção

de sua inclinação. Estão localizados, ao longo do perfil deste

furo, a posição das amostras, coletadas para estudos de detalhe.

Em superfície o furo inicia com metassedimentos arco-

seanos, relacionados ã seqOência superior dos greenstone de Pe-

dra Preta. Estes . metassedimentos possuem gra.iuleção fina, são

constituídos de quartzo e plagioclásio, com biotlta e anfibólio

subordinados e apresentam bandamento Irregular. 0 bandamento é

dado pela intercalação de bandas finas, brancas, qua^rtzo-felds-

páticas, descontínuas • irregulares com bandas mais escuras,

esverdeadas, regulares e contínuas. £ freqflenti, intercalada

nos metassedimentos, a ocorrência de veios milimétricos de

quartzo, com pontuações de wolframita disseminada.

A partir de 120-130 m de profundidade, o freturamento

das encaixantes torna-se intenso, com dois sistemas de fraturas

principais diagonais ao furo e um secundário, menos nítido,sub-

paralelo ao bandamento dos sedimentos. Ao mesmo tempo, os veios

de quartzo contendo wolframita, tornam-se mais freqüentes e de

maiores dimensões. Logo a seguir, aparecem fines faixas de grei-

sens, intercalados nos metassedimentos, sendo que, multas vezes,

estas faixas estão associadas aos velos de quartzo. Os greisens,

apresentam granulaçâo fina, cor esbranqulçada com tonalidades
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e s.ão compostos de quartzo e muscovite, com f luor l -

a U l fetos e wolframlta disseminados. Também, mostram, siste-

,r de fraturamento diagonais ao furo, segundo os quais obser-

v e incipiente orientação da muscovita. Aparecem intercaladas

•stas faixas» pequenos velos de rochas granfticas e em menor

-•antldade, veios constituídos de mie cl ínlo com quartzo e

k,-olframita associados.

Os greisens predominam a par t i r de 240 m de profundi-

-de e os veios de quartzo com wolframite encontram-se encal-

>ados neles. As faixas de granito. que inicialmente apresentam

pequenas espessuras, vão se espessando em profundidade até pre-

dominarem, a par t i r de 300-320 m. As rochas graníticas apresen-

tam, em gera l , textura heterogranular média a fina com tonal i -

dades rosadas, assemelhando-se às variedades sienograníticas

heterogranulares. Quando mais próximas das faixas de greisens,

apresentam tonalidades esverdeadas e esbranquiçadas. Uma carac-

ter íst ica marcante destes granitos é a presença de quartzo azu-

lado. 0 contato do granito com os greisens se faz, comumente,

através de fraturas, sempre diagonais no furo e com freqüência

preenchidas por veios de quartzo.

Localmente, foram registrados fragmentos de rochas re-

lacionadas aos gnaisses tonalítlcos do Complexo Xingu (amostfca

CPI-14), intercalados nos granitos, sem que BB tenha clareza de

seus contatos com este.

A wolframite encontrada nos veios da quartzo da Pedra

Preta é do tipo ferberita (baixa razão Mn/Fe) e costuma ocor-

rer dispersa nos veios. Porém, naqueles que Bscclonam a seqüên-

cia máfica-basal, ela forma por vezes bolsôes de cristais. Lo-

calmente, alguns veios apresentam-se impregnados de sulfetos,

sendo mais comum, neste caso, p i r i t a e p i r r o t l t a .

Foram observados valores econômicas de cobre (0,1

-0,21% Cu), nas faixas mlneralizadas. Estas, ainda, costumem

apresentar valores anômalos de La (.40-264 ppm) e Y (30-291 ppm)

e baixos valores de arsênio (ausente) e moblbdênio. Por outro

lado, as faixas de greisens costumam apresentar um comportamen-

to aleatório quanto às percentagens de W0,.

Estudo mais detalhado das mineral 1roçôos da Pedra Pre-



é efetuado por Santos 11967).

3.8 Aspectos Petrográficos das Rochas Encaixantes Adjacentes

ao Contato do Maciço Musa e Discussão sobre o Metamorfismo

ds Contato

Foram observados registros dos efeitos térmicos da

intrusão do maciço Musa. ao longo de seu contato com as diver-

sas rochas encaixantes, tanto na seqüência greenstone, como nos

goaisses arqueanos do Complexo Xingu e no Granodiorito Rio Ma-

ria. Não foi, entretanto, efetuado nenhum estudo sistemático e

detalhado, ao longo das encaixantes próximas ao contato, limi-

tando-se apenas à amostragem a nível de reconhecimento. Os efei-

tos registrados exibem, aparentemente, intensldades variadas,

coincidindo no que diz respeito à seqüência Pedra Preta, com as

observações efetuadas por Dall'Agnol et alii (1955], ao longo

do contato nordeste do maciço Jareon com a seqüência Lagoa Seca.

Nas rochas relacionadas à seqüência greenstone de Pe-

dra Preta, DOCEGEO (1382 e 1985) • Cordeiro et alii (19B4) re-

gistraram, além da recristalliaçéo de seus minerais, a presença

nos metassedimentos superiores, de cordierite e turmelina. Es-

tes efeitos foram observados numa extensão de 500 a 1000 m alem

do contato do maciço nestas rochas. Alguns metassedimentos si-

tuados imediatamente'; junto ao contato oeste do granito Musa, exibem

textura porfiroblástice, com poiquiloblastos de plegiocléslo e

recristalização do quartzo,, que são indícios do» efeitos ter-

mais da intrusão. Possivelmente, a ausência destes minerais nas

rochas situadas imediatamente no oontato, esteja relacionada com

inadequação composicional ou com a ação das soluções magmaticas

tardias, provenientes do granito, agindo sobre as paragêneses

metamórflcas geradas pelo afeito de intrusão, como discute Dali'

Agnol et alii (.1985), no caso do maciço Jamon, baseando-se em

Naggar e Atherton C1970) e Pitcher e Berger (1972).

Os gneisses arqusanos constituem a maior parts das

sncaixantes do maciço. Estas rochas geralmente, possuem pare-

gêneses não muito destoantss das observadas no granito e. são for-

madas em condições Igualmente similares a eles, o qus torna dl-



/fell o desenvolvimento nas mesmas de efeitos térmicos marcar-.-

tes àa intrusão-

De :modb geral, es amostras destas rochas situadas nas

irne(jiaçôes do Grani to fluso exibam fortes evidências da recris-

*.jizaçâo do plagiocláslo a. bem nonos, do quartzo e microclinio.

Este fenômeno não é registrado nos gneisses distantes do con-

tato, sendo Indicativo» assim, de efeitos térmicos da intrusão.

p=tas evidências de recristalizaçáo dos minerais são constata-

-2s nestas rochas, a uma distância de até 500 m do contato. Lo-

calmente, mostram-se mais intensas, conferindo aos mesmos ca-

racterísticas de hornfels.es quais são encontrados, ocasional-

mente, ao longo do contato leste (amostras CREfiU 146, KM-132

e Kfi-141-A).

Algumas destas rochas exibem, em amostras de mão, as-

pecto isotrôpico e coloração verde escura, o que as distingue

dos demais gnalsses ocarrentes nesta região. Outras mostram-se

bandados. com faixas máficas irregulares, intercaladas com por-

ções -quartzo-feldspáticas, mais similares aos gnaisses propria-

mente ditos. Estas rochas, no geral, são blotita hornfels to-

nelíticos e exibem textura granoblástica, sendo freqQentes ní-

vals constituídos por grãos de quartzo recrlstalizado e, por

vezes estirados. Apresentam granulação bimodal» com grãos mé-

dios de quartzo e feldspatos envolvidos por matriz de granula-

ção fina, com textura granoblástica. A recristalização de pla-

giocláslo e microclinio é mais intensa, desenvolvendo-se no in-

terior do grão, finos agregados com textura em mosaico. A blo-

tita aparece ocasionalmente orientada e, algumas vezes, cons-

titui níveis, conferindo â rocha certa follação. Todas elas

mostram evidências de deformação, porém esta i mais intensa na

amostra Kfl-141-A, que além dos efeitos térmicos da intrusão,re-

gistra forte incidência de cataclase.

Foram estudados três xenólitos de rochas relacionadas

aos gnalsses, os quais encontram-se envolvidos peles variedades

granítlcas en> pontos distintos do maciço. 0 primeiro (amostra

MV121) encontra-se envolvido pelo ABSG próximo ao contato les-

te» enquanto os outros dois (amostras KÍ1-61C e KM-62) estão lo-

cçllzados nas proximidade» do contato oeste do maciço, estando
2nvolvidot pelo ABM e BAN.



C primeiro (K.f.-121) é constituído por plegiocláslo»

lrQ>;.3r;io. anfih-ólio, b io t i t a , apati tn, epidoto, zirçâo.

••• :a" i ta , c lor i ta e prehni^ta, sendo notável a ausên-

à9 quartzo. Possui textura granoblástica, granulação media.

.. „ Cvid£?nte a recr is ta l izaçâo de p lag ioc lás io , c l inopiroxê-

c an f íbó l lo . ind icat iva dos e fe i tos térmicos da in t rusão. A

,"--ía de quartzo nessa rocha, sugerindo uma composição o r i -

«1 d io r í t i ca» d i f i c u l t a re lac ioná- la coro as encaixantes re-

- - i s , embora não se puisa descartar variações nas mesmas.

cutro lado, a recr is ta l izaçâo dos minerais, especialmente,

^ ferromagnesianos e a presença do clinopiroxênio.e d i ferencia

~ , demais enclaves de composição monzogranítica a granodiorí-

•ice interpretados como autólitos (por vezes tendendo a d i o r í -

• :cos), inclusos nas variedades graníticas, aos quais a mesma

;..-'daria estar relacionada. Assumindo-se que o clinopiroxãnio

' ja produto do metamorfismo térmico, pode-se estimar que este

üLingiu temperaturas elevadas, possivelmente análogas aquelas

observadas em xenólitos inclusos no maciço Jamon (Dall'Agnol et

a l i i , 19B5).

A amostra KH-62 se refere ao megaenclave encontrado

na porção oeste do maciço. Esta rocha possui composição grano-

diorí t ica a tonalítica, textura granular média a grosseira, as-

samelhando-se a alguns granitóides associado» aos gneisses do

Complexo Xingu. Mostra-se bastante cataclasade a sua minerelo-

gia inclue plagioclásio, quartzo, feldspato potássio, clinopi-

roxênio, anfibólio, t i tan l ta s acessórios. A forma s textura

dos minerais, especialmente do clinopiroxinio a plagioclásio.su-

gere que os mesmos sejam primários não havendo indicações de

afeitos termais da intrusão.

A amostra KPI-61C localiza-se nas imediações da ante-

rior a possui composição semelhante a dos gnalsses. Ache-se,

porém, fortemente milonltlzada, com quebramento dos grãos dos

minerais e desenvolvimento das faixas finamente microgranuladas.

A forta deformação destes xenólitos, exibindo intensidades va-

riada» de cataclase e milonltlzaçáo e envolto» pelas varieda-

des graníticas (ABM e BAD), bem menos deformadas, evidencia que

esta» rochas foram deslocadas da sua posição original , através

de falhas ou zonas de clsalhamento, sondo, ontào colocadas em



ntato com o magma grani tico.

Dall'Agnol et alti 119.85)'- efetuaram um estudo pstrc-

áfico detalhado ao longo de um perfil, situado no contato nor-

teste do maciço Jamon com a seqOância Lagoa Seca. Conseguem.

0 final, definir uma série de paragineses e texturas contras-

-ntes nestas rochas, que traduzem, além das variações origina-

las pelo metamorfismo regional, os efeitos do metaroorfismo de

ontato.

A maioria das paragineses, encontradas por estes au-

ores, representativas do metaroorflsmo de contato, indicam que

oram atingidas condições de metamorfismo de grau médlo(WinKler,

975) ou fácies hornblende hornfels (Turner, 1961), numa exten-

ão de até pelo menos 1000 m do contato. Paraginese de mais al-

o grau foi constatada em um xenólito de composição aluminosa,

eficiente em sílica, incluso nas fácies granítlcas do maciço

amon. As temperaturas estimadas a partir destas evidincias,

ncontramsse entre 530° ± 20°C e 580° 1 20°C, sendo que a para-

inese no xenólito, indica temperaturas superiores a 600°C. Es-

BS temperaturas estão perfeitamente de acordo com aquelas es-

Lmadas para o final da cristalização das fácies . graníticas,

specialmente do BE ÍT -.-ZOO°C). Quanto ã pressão, e ampla dis-

ribuição da cordierita e ausência de granada almandina reve-

3i). no entender destes autores, que ela deve ter sido inferior

4 kb (conforme WinKler, 1978), o que é coerente com a esti-

stiva efetuada por Dall'Agnol 11982a) para o final da crista-

izeçêo do maciço Jamon 12 t 1 Kb).

Estes autores acrescentam ainda que, as evidências

itrogrãflcas nas rochas estudadas, não sugerem na auréóla do

>ciço Jamon, expressivos efeitos metassomáticos, o que está de

:ordo com o exposto por Pitcher e Berger (1972) • Verhoogen et

111 (1970)i de que o metamorfismo de contato, excetuando a de-

dratação, e essencialmente isoquímlco. Estas Idéia» não são

ilidas para a região adjacente ao contato, onds as soluções pa-

icem ter tido um papel relevante. A presença de turmalina é

ribuída, por estes autores, ao boro existente nos próprios se-

mentos, não sendo proveniente de liquido granítico,

As semelhanças entre as conclusões esboçadas em Dell'



1 et alii (1985) sobre o matamorfismo de contato no maciço

e as observações efetuadas nas encaixant&s do maciço Mu-

-3. refletem condições análogas para a intrusão desse maciço.

I A menor intensidade das transformações nos gnalsses

i -5ve-se â composição destas rochas não serem apropriadas para

t aCUsarem modificações, ã temperatura dos líquidos graníticos in-

. A presença de cordierita nos metessedimentos, mencio-

nados pela OOCEGEO (1982 e 1985). traduz condições de me t amor-

íisrno de grau médio e baixas pressões, o que é coerente com as

condições de colocação esboçadas anteriormente. A maior inten-

sidade dos efeitos térmicos da intrusão nas rochas da seqOsn-

cia greenstone da Pedra Preta, provavelmente, também se deve

â extensão do granlto em profundidade, confirmada pela presença

| de rochas graníticas ã cerca de 25JD m, de profundidade, distan-

I te cerca de 1500 m do contato do granlto Musa (Furo 09/PP - fig.
"4
* A) .

| A pequena espessura das faixas mineralizades, consti-

tuídas pelo conjunto veio encaixante siliclficada (fig. 4), se-

ria indicativa de pequena extensão dos efeitos metassomáticos,

propiciados pelos líquidos magmáticos tardios. Isto é refleti-

do, ainda, na pequena extensão das transformações tardi-magmá-

ticas, nas fâcles graníticas estudadas ao longo da F-09 (ver

item 4.3). Elas gradam de grani tos pouco transformados (CM-15)

a granitos intensamente transformados (CM-13, CM-8 e Cn-9), nu-

ma distância de cerca de 20 a 30 m.



PETRDGRAFIA - MACIÇO OUSA

.1 Introdução

O maciço II us a • constituído por diferentes fãcies de

ochas plutônicos granitices. as quais apresentam variações

esds Monzo até sienogranítos e por rochas hlpoablsseis. de com-

osiçôss intermediárias e ácidas tmicrodiorítlca, dacítlca e

ranítica), que constituem os diques.

Associados aos veios mlneralizados de Pedra Preta

«•-se, além de gneisses* grani tos similares a una das varieda-

Ics identificadas no maciço. Estes mostram-se transformados por

uto-metassoaiatismo.

As rochas plutõnicas, separadas em dois grupos prin-

ipais-monzogranitos e sienogranitos, exibem diferenças textu-

ais e mineralógicas que permitiram subdividi-las em sete fã-

ies petrográficas distintas, a saber: Biotlta-anfibólio monzo-

ranito (BAH), anfibólio-biotlta monzogranito (ABrt). blotlta

onzogranlto tBH)i ..leucomonzogranlto (LM), anflbólio-blotlte si-

nogranito IABS), leucoslenogranito (LS) e ;microslenogranlto

fiCS). As análises models das diferentes fades encontram-se nas

abalas 3 a 8 e as mesmas foram plotadas nos diagramas Q-A-P e

-ÍAtP) - n CStreickeisen, 1976} (fig. S).

As rochas hipoablssais, de composições dlorftlcas a

acíticas possuem características mineralógicas análogas, en-

uanto que o granlto pórflro destoa das mesmas, assemelhando-se

mito com as variedades monzograníticas plutõnicas. As análises

iodeis das rochas hipoablsslals encontram-se na tab. 9..

Algumas rochas graníticas associadas aos veios mine-

allzados da Pedra Preta, apresentam feições texturals e mine-

alógicas semelhantes àquelas das variedades slenogranítlcas

eterogranulares. Diferem, entritento, das mesmas por mostra-

em-se mais intensamente transformadas. Além da descrição pe-

rográfica destas fácies graníticas, observados no perfil do

uro de. sondagem aa/PP, procurou-se descrever algumas observa-

ôes efetuadas nos veios mlneralizados e greisens, • coletados

aste furo e em outros furos de sondagem dssta região. Sallen-



,,-SB. Q u e estudos de detalhe da região mineralizada forôm.efa-

...=»dos por Santos (1987).

. 2 Rochas Plutônlcas do Corpo Granítico

4.2.1 Características Gerais dos Dois Grande» Grupos de Granir -

tos

Constatou-se algumas diferenças texturais entre os dois

grandes grupos de granitos do maciço. Os monzogranitos apresen-

tam-se mais homogêneos, con pequenas variações texturais. pre-

dominando os tipos heterogranulares médios a finos. Possuem co-

loração cinza claro em tons rosados s pontuações escuras. Es-

ses correspondem a agregados de minerais máflcos dominados por

nnfibólio, associados a grande quantidade de opacos e a menores

proporções, de biotita e esfeno. É também marcante a associação

destes agregados com aglomerados de grãos de plagioclásio. mui-

tos deles, inclusive, mostrando relação de synneusis (Vance,

1969).

Os sienogranitos, por outro lado, apresentam maiores

variações texturais. encontrando-se na ordem decrescente de a-

bundãncia, tipos heterogranulares (grosseiros a médios ou mé-

dios a finos), equigranulares (grosseiros, médios ou finos),por-

firlticos e aplíticos. Possuem, geralmente, coloração rosada,

por vezes com tonalidades avermelhadas ou esbranquiçadas e com

pontuações escuras comparativamente mais esparsas. Elas corres-

pondem a agregados de minerais máficos, em que predomina a

biotita e a sua associação com agregados de grãos de plagio-

clásio não é tão evidente como no tipo anterior.'

A paraginese essencial das diferentes fácles magma*

tlcas do maciço está representada por quartzo, mlcroclínio t

Plagioclásio. Nas variedades monzograníticat, as análises mo-

dels mostram que estes minerais mantém-se, a grosso modo, em

quantidades equivalentes, que oscilam em torno de 301 para cada

um deles. As razões t)z:Pl:Mc permanecem praticamente constantes

nos BAM e ABH. Oestes para os Btt há um sensível aumento na re-

za o MctPl, que cresce ainda mais nos LU (tab. 3, 4 e 5).



Os Bi' . . t .. aãtiidiijfi têm cê; •.-.c-ss r.'.cnzog

rítica -:-• destoam de; manzogra'^'.as por possuírem quan-

mais ele,~das de plagíoclcslo. compensadas por sensí-

,£ diminuições nas proporções de quartzo e tni croclínio {tab.

Nos sienogranitos as proporções modais de quartzo são

praticamente análogas es determinadas nos monzogranitos, porém

nicroclínio perfaz cerca de 45-50* da moda. 9obrejugando ni-

tidamente o plagioclásio (15-20*). Nota-se ainda, que nas dife-

entes variedades de sienogranitos ÍABS, LS e MCS) não há va-

riações expressivas nas razões Qz:Pl:FK. (tab. 6, 7 e 6).

A biotita e o anfibólio são os principais ferro-mag-

nesianos, sendo que a biotita é mais abundante e de ocorrência

ir.eis ampla nas diferentes fades. Nas variedades mais enrique-

cidas em máficos, o anfibólio está sempre presente em quantida-

des expressivas. A medida que as fácles evoluem, o anfibólio ce-

de lugar gradativamente a biotita, ao mesmo tempo que dlmlnue,

também, a quantidade total de ferromagnesianos. Naquelas fácies

mais leucocráticas, tanto de composição monzogranítica como

sienogranítica, o anfibólio desaparece, as proporções de bioti-

ta diminuem e as de clorita tornam-se mais expressivas.

Os minerais acessórios mais freqüentes, de abundán-

cias variadas nas diferentes fácles,são: zireão, tltanita, opa-

cos, apatita e allanita. Como mineraie secundários encontram-se:

epidoto, clorita, sericlta (eventualmente muscovita), fluorlta,

minerais argilosos e oxido de ferro.

Segundo a classificação proposta por Tuttle e Bowen

(1958), todas as fácies do maciço Musa correspondem a granltos

subsolvus, caracterizados pela presença de duas fases feldspá-

tlcas bem individualizadas, plagioclásio • feldspato potásslco.

Os dados das análises modais, quando lançados no dia-

grama 0-A-P (Streckeisen, 1976) (fig. 5) evidenciam duas gran-

des concentrações, correspondentes aos monzograni tos e sieno-

grani tos. Os primeiros mostram uma apreciável dispersão no do-

mínio 3b, devido ãs suas variações na razão A/P, e uma amostra

incide no campo das composições granodiorítlcas. Os enclaves

possuem composições granodiorítica» • monzograniticet.



Os sienograni tos ícampo 3o} apresentam. <so ea^t)

•na concentração notável tios pontos, eporecendo cone UT conjisr.-

o mais compacto no diagrama, em função das razões Ç:A:P apro-

inedamente constantes de suas diversas variedades. Exiâten»

ntretanto, amostras de composições intermediárias entre cs do's

jomínios, sugerindo uma passage» gradual entre os dois grandes

, rupos de fácies graniticas (flg. 5 ) .

A separação dos dois grandes grupos não é tão marcan-

te no diagrama Q-(A*P)-f1 (Streickeisen. 1976) (fig. 5 ) . No en-

tanto, embora ocorra certa superposição entre os pontos repre-

sentativos das amostras dos dois grandes grupos, os BAK e en-

claves, mostram claramente, em sua maioria. índices de colora-

ção (H) comparativamente elevados* enquanto que os BM e ABS

apresenta» valores intermediários de ft e os Lft, LS e HCS pos-

suem índices de coloração muito baixos.

Os enclaves têm os conteúdos médios mais elevados de

máficos (14,2%) seguindo-se os BAM (10,4*) 9 ABM (9,21). Já os

BH e ABS possuem valores médios de ft próximos de 7 e 64. Todas

essas variedades são leucocrátlces, conforme . definição de

StrecKeisen (1976), ao passo que os LM, LS e HCS. todos com va-

lores de II < 3\,, são classificáveis como hololeucocraticos.

As variedades monzogranítices essemelham~se de modo

notável, tanto textural como nineralóglcamente, com as princi-

pais fácies identificadas por Dall'Agnol (1960 e 1962a) no ma-

çico Jamon. Assim a fácies equlgranular médio (GE) e heterogra-

nular médio e fino ( G H ) , identificadas por aquele autor, tendem

a corresponder, respectivamente, as fêcies . -biotita-anfibólio

monzogranito (BAI1) a anflbóllo-blotlte monzogranito (ABI1), ca-

racterizadas no maciço Musa.

Ourante a execução do presente trabalho foram obtidas

algumas amostras da extremidade sudeste do maciço Jamon. As suas %

caraoteristicas petrográflcas permitirem enquadrá-las sem hssi- í

tação, como equivalentes aos BAM e ABU (amostras KH-21 a KM- '.

1 0 4 ) , Isso vem confirmar a extrema similaridade entre os monzo-

granltos dos dois maciços (flg. 5 ) . i}

?!

Segundo a classificação mlneralógica proposta por '"

Làmeyrs a Bowden (1982),adaptada por Dowden et alil (1964), a '•

Ü

J
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TABELA 7 - ANALISES NOOAXS OOS LEUCOSIENOGRANITOS - MACIÇO «USA

^^S. trog»

funerais (%iNv

Quartzo
jplagioclâaio
rticroclínio
Blotlta

Anflbólio

Clorlta

Opacos

TitsMta

Allan!to

Fluorlta

Apatita

Acessórios

N* da pontos

Fãlsleos
fflâfless

FK • PL

â 100%

Os
PI

FK

KH-150

31.5

20.7

45.0
-

1.9

0.4

-

-

0.4

0.1

TR

700

97.2

2.6

65.7

33

21

46

LEUOOSIENOGRANITOS (LS)

KH-63

46.7
14.7
3 6 . 1

TR

-

1.0

0.5

0.1

TR

- TR

-

0 .1

610

87.5
2,5

50.9

46

15

37

U1-2A

30.2

16.7

51.2

0.5

-

0.7

0.5

0.2

TR

TR

TR

530

96.1
1.9

67.9

31
17
52

KH-44A

26.1

16.9

53.1

0 .2

-

0.5

0.5

0.3

TR

0.4

TR

1140

98.1
1.9

72.0

27

19

54

KM-128

31.4

20.0

47.4

0.8

- ;

0 .3

0.3

-

-

TR

TR

TR

700

96.6
1.2

67.4

32

20

40

MÉDIA

33.2
10.2
48.6
0 .3

-

1.0

0.4

0 .1

TR

0.1

0 .1

TR

-

96.0
2.0

64.6

-

. -
-
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aloria dos variedades graníticas do mociço Musa. bem como, as

AQ maciço Jamon, acoroodam~se no campo dos granltos crusteis

ffig* *>)• U m a discussão mais detalhada sobre a tipologia des-

tas rochas é efetuada no Item 5.6.2.

4.2.2 Variedades Petrográficas

a. fionzogranitos

Os monzogranitos apresentam-se mais homogêneos textu-

almente que os sienogranitos, porém foi possível individualizar

entre ties» quatro fácies petrográficas distintas, fundamenta-

das •* diferenças composicionais, marcadas pelas variações da

natureza ou das proporções dos ferromagnesianos. As diferenças

texturais entre estas quatro fêcies são pequenas, embora obser-

va-se algumas mudanças. Naquelas fácies mais enriquecidas em

tnáflcos predomina a textura equigranular média, ao passo que nas

demais, paralelamente â diminuição nas proporções de máficos,

torna-se mais saliente o caráter heterogranular e a granulação

passa a ser mais variada.

0 biotita-anfibôlio monzogranito (BAM] oxibe quase

sempre textura eqoi.granular média e possue coloração acinzen-

tada, com pontuações escuras. Os enclaves inclusos nas varieda-

des monzograniticas se assemelham muito âs rochas desta fácies,

mais diferem das mesmas, por terem granulação mais fina, maior

quantidade de ferromagnesianos a, alguns, pela sua coloração

cinza mais escura (fotos 9 e 10). Outros mostram maiores simi-

laridades texturais com esta variedade e os contatos entre elas

e as variedades graniticas envolvente» (no caso ABH) é mais di-

fuso (foto 11). Já os autólitos máficos, relativamente abun-

dantes nas variedades monzograníticas, também, portsuem colora-

ção cinza mais escura, cautoáa pela suo maior quantidade de mi-

nerais máficos e textura análoga a da? rochas mnnzocranítlcas

que os englobam (ABP1) (foto 12).

0 anfibólio biotlta monzogrdnito (ABM) i'xlbe, geral-

mente, textura heterogranular módla a fina e coloração cinza,

levemente rosada, com pontuaçõus escura*. Dlfero <tp tipo ante-

rior por possuir menor quentidode de m.ificop o caráter hetoro-
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» saliente em amostra de mão [fotos 21 e 22). Em amos-

localizadas, tem-se textura porfirítica com fanocristais

s plagioclásio e microclínio, subédricos, de dimensões entre

5 s 3*0 cm. Estes últimos mostram, eventualmente, o desenvol-

imsnto de textura rapakivi (foto 23).

0 biotita monzogranito (Btt) possui coloração com to-

alidades mais rosadas e maior diversidade textural. predomi-

ando os tipos heterogranulares finos a médios. Alguns mostram

extura equigranular médio (foto 24) e outros equigranular fina

foto 25). Os últimos, diferem bastante da rocha predominante

esta fades, em função de sua coloração mais escura e granula-

âo «ais fina. Correspondem na realidade a micromonzogranitos.

ão tendo sido individualizados como uma fácles distinta, dada

sua ocorrência muito restrita. Possuem certas analogias com

lguns leucomonzogranitos (CREMU-37B). mas destoam dos mesmos

m razão do seu maior conteúdo de minerais ferromagnesianos.

Os leucomonzogranitos ILM) mostram coloração mais cla-

•a. variando do cinza claro ao rosado (foto 26) e apresentarn-

,e, também, bastante variáveis texturalmente. Foi possível se-

tarar dois tipos, sendo que o predominante possue textura hete-

'Ogranular fine a média ou porfirítica, enquanto que o segundo

txibe textura equigranular média ou heterogranular média a gros-

seira, bem como, teores de quartzo mais elevados.

As análises modals das variedades monzograníticas

;onstam das tabelas 3, 4 e 5. Os enclaves monzo a granodioríti-

sos mostram-se comparativamente enriquecidos em plagioclásio,

tendo a proporção média de seus minerais essenciais (OztPl:Mc)

Igual a 24:39:22. 0 autólito (CREMU 29b) foi considerado jun-

tamente com os enclaves, dadas as semelhanças petrográficas e

químicas entre os mesmos, que sugerem uma origem comum. Os mine-

rais máficos nesta variedade são bastante expressivos, atingin-

do em média 14,2%, com nítido predomínio do anfíbólío (razão

anf/biotlta > 2,4).

Nos BAM e ABM existe, em termos de suns composições

modais médias, uma coincidência entre os teorer. de sous mine-

rals essenciais, enquanto que os teores de máficos or.cilam ao

redor de 10*.. Eles diferem quanto ás quantidador. relativas de
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FOTO 21 - ABM encontrado no extremo
<-. doeste do maciço Jamon (aflora-
mento KT1-104)

FOTO 23 - ABU com fenocristais de pla-
gloclãsio e microclínio, estes por ve-
zes com textura rapakivi (afloramento
CR» ' 23)

FOTO 25 - Biotita micromonzogranlto
IBM), que ocorre como fácles margi-
nal dos fflonzogranltos, no contato
sudoeste do maciço (afloramento
KM-115)

FOTO 22 - ABn de coloração levemen-
te rosada. £ o tipo característico
desta fácies (afloramento CREHU 42A)

FOTO 24 - BM oquigranular médio que
ocorre no contato entre monzo e
slenogranltos (afloramento CREW
29A)

FOTO 7t- - LM di? coloração rosa cla-
ra, hrii'rogrntnjl.ir fino a mêdlolaflo-
ramentr CMZW .'U
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- DÓlio e biotita, havendo UM ligeiro predomínio do primeiro,

3AH (razão anf/biotita > 1) e uma clara domlnancla da bio-

*a nos ABR (razão anf/biot. < 1).

Os biotite monzogranitos (BR) apresentam em relação

fácies precedentes um aumento da razão Hc/Pl, aumento esse

2 ainda mais acentuado nos LH. Paralelamente constata-se

- decréscimo dos valores médios de R igual a 7.3% no BR e a

9% no LR. Nos primeiros a biotita ainda é o máfico dominante

v 0 anfibôlio ocorre em quantidades inexpressivas (razão anf/

2iot. * 0.5), enquanto que nos LR as pecentagens de biotita di-

r.inuem notavelmente, o anflbólio desaparece e a clorita torna-

se o principal ferromagnesiano, com teores ao redor de 1%.

A avaliação do conjunto de análises modais dos encla-

ves e fácies monzogreníticas, assim como dos diagramas Q-A-P

e Q-(A*P)-R revela a existência de passagens graduais entre os

vários grupos de rochas distinguidos. A transição entre as vá-

rias fácies é comandada pelos seguintes fatores QUB atuam iso-

lados ou associados, dependendo do caso: (1) variações nas ra-

zões A/P (Hc/Pl)i (2) veriações nos valores de R e (3) va-

riações nas razões anfibólio/biotita. Em linhas gerais, os três

fatores assinalados tendem a exibir valores decrescentes no sen-

tido enclaves - BAR-ABR-BH-LR. Entretanto, dos BAR para os ABH

não há variações muito expressivas das razões A/P e dos valores

médios de H. 0 fato de clorita tornar-se um mineral expressi-

vo nos LR, sugere ume maior importância das fases voláteis du-

rante o final de *ua cristalização. E evidente que tais aspec-

tos devem estar diretamente relacionados com a evolução magma-

tica desse conjunto de rochas, sugerindo, a priori, que a mesma

se deu através de um processo de diferenciação magnética.

Os demais minerais acessórios mostram um comportamen-

to que denota este diferenciação. Os opacos são mais expressi-

vos nos enclaves e BAR (1,7%) e diminuem em quantidade a modl-

da que as fácies evoluem. A titanlta, por outro lado, exibp um

comportamento mais variado. Apresenta teores relativamente bai-

xos (0,6 a 0,6%) nos enclaves e BAR, torna-se m.iis oxpronnlva

no ABR (1,1%), diminuindo nas fácies mais leucocrátlcas (u,5%

np Bfl c 0,2% no LM). Este comportamento sugere que o» teoM»:- de

tltanita, encontrados nos enflbóHo-bSotite mon/ogranltos IABR),



j a B relacionadas a substituição parcial do anfibólio.

Sienogranitos

Os slenogranltos se caracterizam por sua pequena va-

iaçâo composieiona1» em termos dos minerais essenciais, e por

grande heterogeneidade em termos texturais. Da mesma forma

8 no tipo anterior, foi possível separar as fãcies petrográ-

ficas com base nas variações dos teores dos ferromagnesianos.re-

forçsdas por critérios texturais. As variações na natureza dos

ferromagnesianos (se anfibólio ou biotita) não se prestaram,nes-

se caso, para a separação das fãcies, mantendo-se, em alguns

casos, num mesmo conjunto as -rochas contendo estes dois mine-

rais em diferentes proporções.

De um modo geral, predominam as texturas heterogranu-

lares, em especial, naquelas fâcies mais enriquecidas em máfi-

cos. tendendo a ocorrerem rochas equigranulares, com granulação

mais fina, nas fácies mais evoluídas.

D (anfibólio)-biotita sienogranito (ABS) é a varieda-

de dominante neste grupo. As variações texturais. desde termos

heterogranulares grosseiros a médios até heterogranulares mé-

dios a finos, possibilitaram separar esta fácies em 2 subgrupos:

(anfibólio)-biotita sienogranito grosseiro (ABSG) e lanfibó-

lio)-biotita sienogranito heterogranular médio (ABSH). 0 ABSG

possua textura heterogranular grosseira a média e coloração ro-

sa forte, com pontuações escuras, sendo perceptível em amos-

tras de mão o arranjo dos minerais máficos em pequenos agrega-

dos circundados pelo plagiocláslo, enquanto no restante da ro-

cha predomina o microclínlo associado ao quartzo (foto 27). Al-

guns mostram coloração rosa forte e caráter heterogranular mais

saliente, tendendo para texturas francamente porfirítlcas (foto

2B e 29). No ABSH predomina a textura heterogranular média a

fina e coloração rosada, com pontuações escuras. Localmente,ob-

serva-se, em amostra de mão, o maior desenvolvimento de micro-

clínio, que alcança dimensões entre 1,0 e 2,0 cm. Alguns pos-

suem textura equigranular e coloração rosa mais aeinzentada,

lembrando, algumas vezes, certas variedades monzogranl ticas(BH).

Diferem, entretanto, destas pela menor quantidade de plagio-

clésio e pelo aumento do mlcroclínio, que forma grãos mais de-



volvidos. Aparentemente, parecem representar tipos interme-

iários entre monzogranitos e sienogranitos. e que ê coerente

a sua distribuição no maciço, pois foram coletados sempre pró-

tfflos o o s contatos destes dois tipos principais e naqueles aflo-

mentos onda se observa a passagem gradual de um tipo do ou-

tro.

Os lsucosienogranitos (LS) exibem coloração rosa a

sbranquiçada, eventualmente avermelhada e grande diversidade

-extural (fotos 30 a 32). Predominam os tipos equigranulares de

granulaçâo média ou grossa e, por vezes, heterogranulares.de co-

loração rosa clara, com pontuações escuras esparsas (foto 30).

pe forma mais restrita, constata-se variações para termos hete-

roeranulares médios a finos, de coloração variada (foto 31).

Tipos porfiríticos, com coloração rosa escura a avermelhada,

matriz fina pouco abundante • fenocristais de granulaçâo média

a grossa, estão restritos a porção NE do maciço (foto 32). Es-

tes tipos texturais mostram algumas semelhanças macroscópicas,

com as rochas representativas dos diques de granito pórfiro

IGP), que ocorrem seccionando as encaixantes nesta porção (item

4.3.2.c). Entretanto, diferem destes, quanto à composição, no

que se refere âs proporções dos minerais essenciais e quantida-

de de máficos. Os granitos põrfiros são francamente monzograni-

tos (item 4.3.2.C, tab. 9), enquanto estes tipos são leucosle-

nogranitos (tab. 7, KM-44A). 0 fato de não possuírem uma textu-

ra francamente pórfira como àqueles granitos.fez com que fossem

agrupados nesta fácies (LS).

Os microsienogranitos (DCS) possuem coloração roaada,

com pontuações escuras e textura equigranular fina a média (fo-

tos 33 e 34). Alguns tipos exibem coloração rosada mais forte

• menor quantidade de máficos (foto 35). Estes apresontam tex-

tura equigrenular fina a muito-fina, aplitica.

Em certas amostras observa-se variações poifiríti cas,

com fenocristais de quartzo, plagioclásio e microcllnio imer-

sos em matriz muito fina (foto 36). Estate variações nstão res-

tritas â porção NE do maciço o encontram-se sempre rtr.soclmlos,

em afloramento, a maior ocorrúncia dos tipos aplítictn,.

Algumas porções pof.matóldes ocorrem associadas com

os microsienogranitos de textura aplitica. Possuem

58



27 - ABSG típico. Notar o nl-
. o arranjo de máficos e plagio-

(afloramento KM 6A)

FOTO 29 - ABSG tendendo a porf i r í -
tico (afloramento CREMU 22)

FOTO 31 - LS heterogranular médio a
fino (afloramento Ml-150, situado
no Interior da Serra Grande}

FOTO 28 - ABSG tendendo a porf i r í t ico
(afloramento CREML' bOB)

FOTO 30 - LS equigranular grosseiro
(afloramento KM-11E). Neste aflora-
mento ocorre seccionando as varieda-
des monzogranlticas

FOTn 32 - LS porf lr l t ico, situado np
extremo Ní do mnciço I afloramento
KK-41A)



ICS hetarogranular fino a
CREft) 140A)

• 1

FOTO 34 - nCS equigranulor
(•floranwnto CREnu 131)

fino

35 - «CS dt textura aplltica,
licanwntt isanto d* ' mãflcos
oiiwnlo KTI-154)

FOTO 36 - Rocha de textura porflrltl-
ca, qua ocorre associada aos nCS apli-
ticos, restrita à porção NE do maci-
ço. Notar a presença de quartzo azu-
lado saliente (afloramento CREnu 101)

FOTO 37 - Veio pegmatólde, associado aos «CS
apliticos, de coloração main clara (afloramen-
to CREnu 142B)

UFPa • Centro tf a
BlBLlOttCA



oss* • muit° grossa, ser30 constituídas por quartzo. mlcro-

.jfnjo. plagioclâsio «. er quantidades subordinadas,biotitatfo-

. - 37). Em alguns, observe-se a presença de ôxidos. em pequenas

cOncentreções.

Os enclaves de ricrosienogranitos inclusos no A8SG

• fsto 17). possuem textura leterogrenular média a fina e lem-

Dr3m os tipos aplfticos.

As análises »odeis das diferentes fâcies sienogranl-

ticas são apresentadas nas tabelas 6 a 0. Todas as fácies Man-

tém. •• «édia. proporcionei!dades análogas entre os seus mine-

rais eseenciais. em torno de 32:17:47 (Qz:Pl:Fk)s sobressain-

do c notável aumento da razão Hc/Pl. em relação àquelas obser-

vadas nos monzogranitos. Cs ABS. no seu conjunto, possuem teo-

res de máficos semelhantes, situados ao redor de SA. sendo que

os tipos grosseiras (ABSG2 mostram-se ligeiramente mais enri-

quecidos em máficos (teores de 7.0%) e, neles, o enfibólio es-

tá presente em quantidades subordinados, em relação â biotlta

(razão anf/biot. - 0.13). Nos tipos neterogranulares médios a

finos CABSH).os teores de máficos são menores, ao redor de

4.7* em média e. neles, o anfibôlio tende e desaparecer. Já os

IS e IICS possuem teores dt máficos. respectivamente, de 2 e 1%.

bem inferiores ao da fácies precedente»

Supondo-se que tenha havido processo de diferencie*

ção magma ti ca comandando a evolução das várias fades distin-

gui das. é evidente, a partir da» análises modal», que tal dife-

renciação não se traduziu por aumentos das razões Hc/Pl» refle-

tindo-se melhor na diminuição gradual das porcentagens de máfi-

cos e. muito provavelmente, também no decréscimo do teor de

enortlta do plegloelásio. Essa tendência se verificaria no sen-

tido ABS(ABSG-ABSH)-LS-rtCS e deve ser melhor avaliada com o au-

xílio dos dados químicos, apresentados adianto.

No diagrama Q-(A«P)-n ffig. 5) or. ABS 1ABSG e ABSH)

mostram grande dispersão dos pontos t teores mais elevados de

á diferenciando-se nitidamente dos LS P DCS.

0 comportamento dos demais mineroir- »ce»rórios nestas
fácies i análogo ao observado nas fades mon/ograni tlcas, ates-

tando a diferenciação das mesma». Salientam- que. nestas fó-



a titanite mostra um comportamento normal com teores de-

scentes no sentido da evolução das fácies, ao contrário do

e acontece nos monzogranitos.

Cabe salientar que nas análises modais das variedades

ienograníticas mais grosseiras, especialmente no ABSG. obser-

m-se algumas variações em termos das percentagens dos mine-

ais principais. Este fato, no nosso entender, deve-se a algu-

«s imprecisões causadas pela granulação das rochas, por vezes,

excessivamente grosseiras, aliada a péssima qualidade das lâmi-

nas delgadas obtidas, que não permitiram uma boa representati-

uidade das mesmas. Estas imprecisões foram compensadas pelo

naior número de análises modais efetuadas para esta variedade

[ABS)« Has mesmo assim, é possível que os valores de Mc(A) es-

tejam superestimados, causando o deslocamento desta variedade

em direção ao vértice A, do diagrama Q-A-P (fig. 5). Assim,con-

siderando estes fatos, a separação das diversas variedades gra-

níticas, aparentemente em dois conjuntos distintos (monzograni-

tos e sienogranitos), como está exposto no diagrama Q-A-P (fig.

5) pode não corresponder ao real, havendo uma transição entre

os dois principais grupos de fácies graníticas.

4.2.3 Aspectos Texturais

a. Enclaves

Enclaves, embora tenham composição análoga a dos BAM

diferem dos mesmos pelos aspectos texturais, enquanto que os

autólitos são bastante similares a elas. Os enclaves possuem,

em sua maioria, textura granular hipidlomórfica e granuleçào

fina a média, com dimensões dos grãos variáveis entro 0,1 e

2,0 mm. Localmente, observa-se maior desenvolvimento do plaglo-

clásio que atinge entre 3 a 7 mm. Os agregador. de minoreis má-

ficos polarizados pelo anfibólio, similares àqueles observados

no BAM, são fnqOentes, porém os ferromagneslanos, principal*

mente o anfibólio, costumam ocorrer, também, om grão» disper-

sos. Os efeitos de corrosão do quartzo e do iilagiocló^io são

menos intensos do que nas variedades graníticas oncaixontes.



Os autólitos, da mesma forma que o BAM» possuem tex-

ra equigranular hipidiomórfica. granulações médias e dimen-

dos cristais predominantes situados entre 1*2 e 2.5 mm. As

e características são praticamente idênticas àquelas ob-

-rvadas no BAM, do qual se distinguem pela maior quantidade de

.-regados máficos a base de anfibõlio, opacos, titanita e bio-

•ita» essa última em quantidades subordinadas, assim como pelas

uantidades expressivas e pelo maior desenvolvimento da apatlta.

D# Monzogranitos

As variedades monzograníticas. de um modo geral, pos-

suem textura hipidiomórfica. variando de equigranular média a

heterogranular média a fina. As dimensões dos cristais estão ge-

ralmente compreendidas entre 0.2 e 4,0 mm. porém. em certas

amostras, plagioclâsio, quartzo e. mais raro. microclínio apre-

sentam-se mais desenvolvidos, atingindo dimensões variáveis en-

tre 5.0 e 8.0 mm. Os minerais essenciais mostram, na maioria

das vezes, granulação média e dimensões variáveis entre 1,0 e

4.0 mm. especialmente nos tipos equigranulares. Os minerais fer-

romagnesianos, por outro lado. apresentam dimensões menores en-

tre 0,2 e 2,0 mm e costumam constituir agregados de grãos.

Nas fácles heterogranulares observa-se uma transição

entre duas frações granulométricas distintas. Uma é formada pe-

los cristais com dimensões entre 2 • 4 mm, sendo composta por

quartzo, plagioclâsio e microclínio, este em quantidades subor-

dinadas. A outra, de granulação mais fina, engloba os grãos com

dimensões sntre 0,2 e 1,5 mm e é composta por quartzo, micro-

clínio, plagioclâsio e máficos. As variedades dominantemente

heterogranulares, ABH, BM e LM se diferenciam em função das

quantidades relativas dessas duas frações. No ABM predomina a

fração de granulação média (foto 30). Algumas amostras desta

fácles exibem textura equigranular semelhante ã observada no

BAM, entretanto, diferem deste pelo prudomínio da blotlta sobre

o anfibólio. Já nos BM e LM constata-se um aumento da fração de

granulação fina (foto 39), com a rocha tendendo o assumir um

caráter porfirítico.

Nos leucomonzogrenitOíi (LM) foi possível, ainda, r.c-

» •
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arar dois sub-tipcs, que exibem textura e composições distin-

3s. 0 primeiro, com relação Qz:Pl:Mc semelhante à registrada

os BM» foi considerado "normal" e apresenta uma textura hete-

ogrenular, fina a média. D segundo acusa enriquecimento rela-

jvo en quartzo e mostra granulaçâo média a grossa e textura

quigranular a heterogranular, destacando-se o quartzo, pelas

aiores dimensões e caráter automorfo.

Una feição típica das variedades monzograníticas é a

resença de agregados de minerais máficos, geralmente acompa-

hados de concentrações de plagioclásio. Nas fáceis mais enri-

uBCidas am máficos. os agregados" desses minerais são mais com-

ectos e nales predomina sempre o anfibólio.

Tais agregados são característicos do BAM. Aparecem de

forma mais reduzida no ABM onde se tem quantidades mais expres-

[ivas de biotita e titanita e transformação mais intensa do an-

ibólio. fazendo com que neles se tornem mais freqüentes os

igregados a base de biotita, titanita e opacos. Nestes agrega-

los os grãos são mais dispersos, menos abundantes e não mos-

tram u.ma ralação tão constante com as concentrações de plagio-

lásio. Alam disso, nesta fácies, a biotita, quando mais desen-

rolvida, costuma ocorrer também em grãos dispersos, entre os

linerais essenciais. As amostras de ABM que ocorrem na saliên-

:1a no extremo sudeste do maciço, seccionando o ABSG, revelam

ilgumas particularidades texturais. 0 contraste de granulaçâo

mais marcante, sendo svidente, macroscopicamante, seu caráter

«orfirítico, com fenocristais da plagioclásio da dimensões ao

•Bdor de 3 s 5,0 cm, am matriz fina. São comuns os agregados de

ilnarais máficos, dominados pala biotita. 0 anfibólio embora

:ambám, SBJB frsqOBnte, ocorra em grãos disparuos.

Os agregados da minerais máficos sstõo pronentes tam-

>ém nos BM, porém em proporções multo menores que nos varleda-

les precBdantas. São constituídos por biotita. titanita, opacos

, am certas amostras, observa-se, ainda, restos de anfibólio

ntensamente transformados. A biotita e os aconsórior. são igual-

lente freqüentes nesta fácies, em prôos disperr.os.

Nos LM, os minerais máflcc», entre o:> qual» destaca-

da clorlte, costumam ocorrer em grãos dispersos ou em agre-

lôdos de pouca expressão. A biotita ocorre em quantidades intx-



essivas e mostra-se intensamente transformada ã clcrita.

Em todas as fácies ê comum o plagioclásio constituir

regados de grãos, por vezes mostrando relação de Synneusis.

Tais agregados são mais freqDentes nas fácies mais enriquecidas

m máficos, aos quais costumam acompanhar. Eles ocorrem. tam-

oém» nas demais fácies, porém nem sempre acompanhando as maio-

r e 5 concentrações de mêficos.

São comuns, em praticamente todas as fácies. sinais

J e corrosão do quartzo e do plagioclásio. embora bem mais acen-

tuados nos tipos mais leucocráticos ÍBfí e LM). 0 quartzo apre-

senta baias de corrosão, em geral, preenchidas por microclínio.

ocasionalmente acompanhado pela biotita (foto 38) . 0 plagioclá-

sio. via de regra, exibe contornos Irregulares e bordos corroí-

dos quando em contato com o microclinio. Intercrescimentos gra-

ncfiricos entre microclínio e quartzo são relativamente fre-

qOentes nas variedades heterogranulares mais leucocráticas.po-

dendo ser muito expressivos.

Um fraturamento mais intenso dos minerais e observa-

do no BAM, sendo comum fraturas finas, preenchidas por oxido

de ferro, argilo-minerais e. mais raro. biotita e clorita. Nas

amostras em que o fraturamento é mais intenso, ocorre microgra-

nulaçâo dos bordos de alguns minerais, em especial do quartzo,

deformação das lamelas de biotita e dos planos de macia do pla-

gioclásio, bem como fragmentação m extinção ondulante do quart-

zo. Uma deformação mais acentuada é observada em amostras da

porção oeste do maciço, situadas nas imediações do falhamento

WNW-ESE, relacionado. , ao falhamento da Seringa. As demais fá-

cies monzograníticas só mostram-se muito fraturadas ocasional-

mente, quando próximas a fraturamentos maiores.

Aspectos Texturais dos Diferente» Minerais

As características mineralógicas e texturols das qua-

tro fácies monzograníticas não são muito desto.mtes, embora va-

riem as proporções relativas entre os seus minerais constituin-

tes. Este fato proporcionou a que no flrcsse, inicialmente, uma

descrição dos aspectos texturais comuns a todn,. as fácies, as-

sioalando-so. a seguir, as particularidades do cada um deles.
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-•- artzo: com base em aspectos morfológicos foi possível identi-

car quatro tipos de cristais:

- dimensões var iáve i s entre 1 e 4,0 mm (excepcionalmente,a-
1

tinge 6.0 mm), subadrlco ou anedrico, possue contornos

irregulares e interpretados com os mâficos e PI. e. regu-

lares com o fie.. São freqüentes as balas de corrosão e

bem menos, as inclusões (opacos, anflbõllo. PI*, biotita

e titanita). O Qz. constitui a maior parte do quartzo

desses granitos, sendo mais freqüente no BAH, diminuindo

sua abundância nas demais fâcies» exceto nos leucomonzo-

granitos (LM) enriquecidos em quartzo, onde aparecem em

cristais mais desenvolvidos, euêdricos e com formas hexa-

gonais. Nos tipos micrograniticos possuem ocorrência res-

trita e dimensões predominantes inferiores a média (ao

redor de 1.0 e 1,5 mm).

Qz- - dimensões variáveis entre 0,2 e 0,B mm, anédricos e su-

bédricos, geralmente com formas arredondadas (fotos 38 e

39). Ocorrem em grãos intersticlais ou como inclusões nos

feldspatosj:essas quase sempre situadas próximo aos bordos dos

mesmos. São comuns também em intercrescimentos granofíri-

cos com o mlcroclinlo. Eventualmente exibem aspecto cu-

neiforme, lembrando texturas gráficas, quando intereres-

cidos com o plagioclásio tardio, de características dis-

tintas. São pouco freqüentes no BArt, sendo sua importân-

cia crescente nas demais fácies.

Qz. - de pequenas dimensões ( < 0,1 mm), possui forma de vermi-

culas ou gotículas, formando mlrmequitas associadas ãs

zonas sódlcas, que se desenvolvem no contato Pl-Mc ou nas

bordas albíticas de caráter intergranular (contatos Mc-

Mc). As mirmequites ocorrem com a mesma froqOencia nas

quatro fácies monzograníticas.

Qz^ - também de pequenas dimensões (P.l a 0,2 mm), anédricos,d»

formas irregulares, amebóldes, presentes como Inclusões

no anflbólio e blotlta. Costumam apresentar pequenas In*

cluBÕes, na forma de gotículas de anflbólio e blotlta e,

geralmente, aparecem nas porções onde os máficos acham-

se mais intensamente transformados. Estas relações textu-



rais sugerem que resulte de reações entre os minerais fer-

romagnesianos. Dall'Agnol (2980). fundamentado em análi-

ses na microssonda de biotita e anfibôlios presentes nas

variedades do maciço Jamon. propõe que este tipo de quart-

zo representa o excesso de silica presente no onfibólio,

liberado durante a transformação onfibólio - biotita.

Está presente em todas as quatro fâcies, sendo mais

abundante no BM e ABM» onde são mais expressivas as trans-

formações anfibólio-blotlta.

Plaglocláslo - Foi possível distinguir dois tipos de plagioclá-

sio com base nas suas relações texturais, morfologla,

macias, inclusões e composições contrastantes. Além des-

tes, observou-se a presença, em determinadas amostras, de

um plagioclásio de características bastante distintas.

Possue sempre dimensões superiores aos demais, variáveis

entre 5,5 e 8,0 mm, salientando-se como fenocristals. São

anêdricos, com bordos irregulares e lnterpenetradas com

quartzo e microclínio. 0 maclamento segundo a lei alblta

é pouco nítido ou ausente e, quando observado, se res-

tringe a determinadas porções do cristal. Mostram-se pou-

co ou levemente transformados, com o desenvolvimento de

ergilo-mlnerais e alguma sericita. São características as

inclusões de quartzo, com formas gráficas, distribuídas

por todo o grão e, com menor freqüência, ocorrem inclu-

sões de biotita, tltanita e opacos, estas concentradas

próximo aos bordos.

Aparentemente, assemelham-se a uma mistura de felds-

patos, entretanto, não foi possível determinar sua com-

posição. As características texturais, tais como bordos

com caráter interstlclal e inclusões de Or-, distribuídas

por todo o grão indicam que os mesmos são mais tnrdlos na

cristalização, sendo contemporâneos a cristalização do

Mc,, podendo estar relacionados com o PI,. Necenaita-se,

no futuro, de estudos de microssonda que r&claroçam me*

lhor sua composição. Possuem ocorrência restrita, sendo

observados no ABM e nos enclaves.



. . exibe composição que varia de andesine a oligoclásio
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cálcico(An25_2B, ocasionalmente atinge ^"30-35^»
 n o s P°r"

ções centrais a oligoclásio sódico ^ni2-ia^ n o s D o rd° s >

Os cristais possuem dimensões variáveis entre 1.0 e

5,0 mm, são subédricos a euedricos, fornecendo seções re-

tangulares, em geral, pouco alongadas, quase quadráticas.

Apresentam contatos algo regulares e. por vezes, inter-

pretados com quartzo, biotita e anfibõlio e muito irregu-

lares com o microclínio. com as texturas sugerindo cor-

rosão do plagioclásio, que, com freqoincie, está envolvi-

do parcial ou totalmente pelo microclínio. Nos contatos

Pl-Mc são característicos os bordos albíticos no plagio-

clásio, associados a mirmequltas, marcando a separação

dos feldspatos e normalmente invadindo o He. 0 maclamen-

to segundo a lei alblta é freqõente, mas pouco nítido,

sendo comum ainda, maclemento segundo a lei carlsbad e

macias complexas.

0 zoneamento do tipo normal é bem evidente em quase

todos os cristais. Os núcleos cálcicos ocupam boa parte

dos cristais e mostram-se, na maioria das vezes, com con-

tornos irregulares e corroídos, enquanto que as porções

de oligoclásio sódico são mais estreitas, regulares e

costumam apresentar caráter intersticial. São comuns se-

ções mostrando "patchy zonnlng" (Vance, 1965). :inclusôes

de anfibõlio e dos acessórios são freqüentes, sempre de

pequenas dimensões e dispersas nos grãos, tendendo a e-

companhar as suas zonas mais cálclcas. Por outro lado,

inclusões de biotita, tltanlta e quartzo ocorrem com me-

nor freqüência e estão dispostas ao longo dos bordos mais

sódlcos.

Os plegioclásloB encontram-se, quase sempre, bastante

transformados, especialmente, quondo próximos aos agre-

gados de minerais máflcos, havendo o desenvolvimento no

seu interior, de serieita (muscovlta), epidoto, argilo-

minerais e, por vezes, fluorlta. Esta aparece com maior

freqOência naqueles indivíduos mais intensamente trans*

formados.
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Este plagioclésio costuma constituir agregados de

grãos sendo freqüentes as relações de synneusis (Vance.

1969) entre eles. E marcante a associação destes agrega-

dos com as maiores concentrações de mâficos e, em espe-

cial, com o anfibóllo. Tais agregados são mais freqüentes

nas fácies mais enriquecidas em roáficos. mas ocorrem de

forma ocasional nas demais fácies» onde salientam-se pe-

las suas maiores dimensões.

São freqOentes como inclusões no microclíneo (Mc.),

onde aparecem em cristais de menores dimensões (0,5 a 2.0

mm), subédricos a euédricos. sendo características as fi-

nas bordas albíticas envolvendo os mesmos.

Este tipo de plagloclâslo é dominante no BAM e ABH,

diminuindo sua freqüência nas demais fácies. onde tendem

a predominar plagioclásios mais evoluídos e de composições

mais sódicas.

Nos enclaves são também dominantes, mas exibem meno-

res dimensões e possuem caráter intergranuler. Neles não

se observa o desenvolvimento da fluorita, como produto das

transformações tardi-magmáticas. Já nos autólitos. apre-

sentam-se também dominantes e bastante similares aqueles

encontrados no BAti.

PI, - sua composição é de oligoclásio sõdico (An,c ,-)» na maior

parte do cristal e varia pars albita (An - 10) nos bordos,

. podendo apresentar núcleos algo mais cálcicos t A n2o-24*'

0 zoneamento é menos evident* que no tipo precedente,sen-

do distintos os bordos albíticos, normalmente finos e rt-

gulares. As porções mais cálcicas, quando ocorram» são

pequenas, centrals e regulares.

Seus cristais possuem dimensões ao redor de 0,2 a 1,5

mm, são subédricos o anédricos, fornecendo seções retan-

gulares curtas ou irregulares, estas de cnráter Interstl-

elal. Localmente, nas fades hololeucocrátlcas, mostram-

se mais desenvolvidos e englobam inúmeras inclusões de

quartzo (Q22), assumindo um aspecto poiquí li tico. A gemi-

naçáo ppllsslntétlco segundo a lei albitn v nítida •,

normalmente, eles mostram-se menos intensamente transfer-
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medos que o tipo anterior, fornecendo seções bastante lím-

pidas. Quando transformados, observa-se apenas o desen-

volvimento de serieita, nâo ocorrendo a formação de epí-

doto e fluorita. São freqüentes as inclusões de quartzo

• biotita, concentradas próximo aos bordos dos cristais.

Este tipo de plagioclãsio praticamente inexiste no

BAH e nos enclaves e é freqQente nas demais fãcies. espe-

cialmente no BH e LM.

- Foi possível separar dois tipos em função, prin-

cipalmente, dos caracteres morfolôgicos.

- Possui dimensões variáveis entre 1.0 e 4.0 mm. excepcio-

nalmente apresentam-se mais desenvolvidos, destacando-se

como fenocristais (5 e 6,0 mm). São anédricos a subédri-

cos. de contornos irregulares, bordos intersticiais. in-

terpenetrados com quartzo e biotita. Praticamente não

contactam com anfibólio. exceto quando ocupam zonas cor-

roídas do Plj*

Os cristais apresentam-se levemente argilizados com

maclamento albita-periclina evidente em algumas seções,

macia carslbad freqDente e, mais raro, segundo a lei de

baveno. Pertltas são freqüentes em veios ou filmes, por

vezes macladas. Também, ocorrem como manchas disformes.Per-

titas em finos filmes são mais comuns nas porções margi-

nais dos cristais que tandem a preencher os interstícios

no final da cristalização. Nestas bordas, podem ser mui-

to abundantes as Inclusões de quartzo (Qz.), algumas in-

clusive orientadas sub-peralelamente aos contornos do mi-

croclínio. São encontradas, também, inclusões de biotita

e, mais raro, de tltanita e opacos.

Observa-se, ainda, intererescimentos granofírlcos com

quartzo, em geral, restritos as porções marginais dos

cristais de microclínio. Estes Intererescimentos são mais

marcantes naquelas fácies mais evoluídas. Registra-se com

certa freqüência o desenvolvimento de coroas elbítlces

trocadas no contato de dois cristais de microclínio, na

forma de agregados ou dp pequenos grãos maclados de albl-



to. De tnodo mais restrito aparecem invasões de albita tar-

dia.

Este tipo de microclínio aparece em todas es quatro

fácies nonzograniticas, diminuindo sua quantidade, â me-

dida que as fácies evoluem.

-c - seus cristais apresentam dimensões variáveis entre 0.1 e

1,0 mm, são anédricos, de contornos irregulares e ocorrem

entremeados aos grãos médios. Neles, é mais freqüente e

aparece com maior nitidez a dupla gemi nação albita-peri-

clina. As pertitas ocorrem em menor freqüência e apare-

cem somente na forma de finos filmes, assemelhando-se às

encontradas nas porções marginais dos cristais de Mc..

São freqoentes associações com albita tardia, que por ve-

zes invade os cristais de lic^. As inclusões são mais es-

cassas do que no tipo precedente e os intercrescimentos

granofíricos com quartzo, quando ocorrem, tomam pratica-

mente todo o cristal.

Este tipo aparece em todos as quatro fácies, aumen-

tando a sua quantidade a medida que as fácies evoluem e

chegam a ser mais expressivos que o Mc., nos leucomonzo-

granitos (LM).

Anfibólio - forma cristais subêdricos a anédricos, localmente

euédricos, cuja fórmula de pleocroísmo é verde oliva es-

curo (z), verde oliva a verde amarronado (y) e amarelo

esverdeado a verde amarelado claro (x). Seus ângulos 2V

(estimados) variam de pequenos a médios - 15° a 50°, com

sinal ótico negativo.

Por analogia com aqueles anfibólios analisados por

Dall'Agnol (1980) nas variedades do maciço Jamon, através

de microssonda, estima-se que suas composições encontram-

se nos domínios das ferro-edenltas e hornblendes ferro-

edeníticas, sendo próximas daquelas das hornblendes hes-

tingsíticas, conforme definição de Leake (1966).

Possuem dimensões variáveis entre 0,2 a 2,0 mm, sendo

que os cristais mais desenvolvidos e melhor formados en-

contram-se naquelas fácies mais enriquecidas em máficos



(BAM e enclaves). Nestas, costuma aparecer em agregados

de minerais» junto com grande quantidade de opacos, aces-

sórios e. mais raro, biotita e titanita. Ocorrem, também,

em grãos dispersos» Em ambas as formas mostram sempre uma

associação preferencial com PI. e mais raro. Qz }. Englo-

bam freqüentes inclusões de PJ.» opacos, apatite e zir-

cão. Mostram-se, quase sempre, transformados, havendo o

desenvolvimento no seu interior de oxido ferro, biotita

e titanita, dispostos segundo fraturas e planos de cliva-

gem. Nos cristais mais intensamente alterados, verifica-

se o aparecimento de maiores quantidades de Qz.. que lo-

calmente ê abundante, conferindo aos agregados de anfibó-

lio e biotita, um caráter algo poiquilítlco. Localmente,

observa-se fluorita em pequenos grãos, preenchendo os es-

paços vazios, naqueles indivíduos mais intensamente trans-

formados.

Nas rochas mais empobrecidas em máflcos, quando há

enfibólio este apresenta-se de menores dimensões (0,2

1,0 mm), formas anédricas, contornos irregulares e mais

intensamente transformados. Nestes casos ocorre em agre-

gados, onde a biotita e a titanita são dominantes, geral-

mente intimamente associados â primeira, que parece subs-

tituí-lo.

Biotita - Apresenta-se em lameIas anédricas e subédricas, com

dimensões variáveis entre 0,2 a 2,0 mm. Sua coloração va-

ria de marrom escuro (Z), marrom IV) a amarelo claro IX),

assumindo eventualmente tonalidades ligeiramente averme-

lhadas. Possui contornos irregulares e, por vezes, inter-

penetrados com o quartzo e mlcroclínio, aos quais ocorre

entremeada, quando se apresenta em lamelas dispersas. Nos

agregados máficos exibe contornos mais rogulares com o

anfibólio e interpenetrados com os principais acessórios

(opacos e titanita).

Contém inclusões freqüentes de Qz-, opacos, zircão e,

bem menos, de anfibólio e allonlta. Mor.tra-se seguida-

mente transformada com a formação de clorlta e oxido de

ferro. Esta transformação ê móis lntennn nas fácles mais
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evoluídas (BM ? '.. Pi), onde é comum iguairür.te a presença

de fluorita.

A biotita sobreposta ao anfibólio é disforme, possui

menores dimensões (0.2 e 0,4 mm) e mostra tonalidades le-

vemente esverdeadas.

Titanita - £ um dos minerais acessórios mais expressivos nas

diversas fácies, apresentando-se em grãos anédricos a su-

bédricos, por vezes euedricos. de dimensões variáveis

entre 0,2 e 2,0 mm. Mostra coloração amarronada, por ve-

zes» levemente pleocroíca e, geralmente ocorre associada

aos máficos ou com quartzo e microclínio.

Nas fácies mais enriquecidas em máficos possue formas

mais irregulares e ocorre com freqüência bordejando os

opacos. As formas mais regulares e euédricas, com seções

losangulares típicas, aparecem no ABM e, esporadicamente,

nas fácies mais leucocráticas. Engloba inclusões de opa-

tita, quartzo, opacos e, bem menos, de biotite e zircáo.

Opacos - Formam cristais subédricos a euedricos* associados pre-

ferencialmente aos máficos, sendo freqOentes como inclu-

sões nos mesmos e no PI. e De.. As analogias texturais

dos minerais opacos com aqueles identificados e analisa-

dos por Dall'Agnol (1960), no maciço Jamon, aliados a

grande similaridade entre as principais fácies monzogra-

níticas dos maciço Jamon e Musa, permitem estimar que se

trate de magnetite. As freqDentes coroas de titanita ao

redor dos opacos, sugerem que existam, também, variedades

titaníferas de magnetite ou mesmo ilmenita. embora isso

não tenha sido confirmado no caso do maciço Jamon. Bar-

riêre e Cottem (1979) se referem ãs coroas de titanita

envolvendo a ilmenita, como indicativos dos processos de

oxldação desta, durante os eventos tardlmagmáticos, ob-

servados em grani tos do complexo de Ploumonnch.

Acessórios - A apatlta • ú zlrcâo formam pequenos cristais eué-

drlcos, concsntrondo-BP próximo aos máficos, ou também

como Inclusões nos mesmos e no PI. e Mc.. Nor. autólltos é

característico o maior desenvolvimento da apotlte. Nas
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r-ITQMICR8GRAFIA 38 - ABM de textura he- _--___,____.__„ „„

^rogranular média a fina. com predoml- l™"II2™"i«3g ' -
:5 dos grãos médios (amostra W1 77A) " ^ f Bedio • « « • « • »«ior Ptr-
nio oua B cantagem dos grãos finos (amostra

M1-129)

FOTOMICROGRAFIA 40 - ABSG de textura
heterogranular média a grosseira,
com predomínio dos grãos médios. No-
tar o zoneamento do PL j , os bordos
alb i t icos no contato PlxMc e as co-
roas trocadas de a lb l t a no contato
nc-nc (amostra KH 6A)

FOTOniCROGRAFIA 41 - ABSG de textura
heterogranular media a grosseira,on-
de é evidente a corrosão do Qzj (a-
mostra CREHU 38)

fOTOMlCROGRAFlA 42 - Porções pegme-
tóldes nos rtCS ap l l t l cos , exibindo
1/itercresclmentos gráficos de Mc e
0z (amostra KM-13B)

FCnorilCROGRAFIA AZ - ABS
exibindo além àn deformação dos mi
nerais, lntercrc»c:imentos y.ronofi
rico? d e n e t Or (amostra CRI riu }<•;•-<



ii fãcies ela ocorre er . ontldaaes Inexpressivas e

em peauenos cristais. A ail=rita é subêdrica a euédrlca,

por vezes netaraictizada. Aparece, ocasionalmente, em grãos

bem desenvolvidos, zonados. euêdricos • COM dimensões ao

redor de l.G - 2.0 ram.

ninerais Secundários - Epidoto. serieita (Muscovite) • argllo-

minerals resultam da transformação dos feldspatos (os

dois primeiros do plagloclâsio e os últimos do microclí-

nio). A clorita substitui a biotita. mas ocorre também

em grãos intersticieis. de dimensões antre 0.1 e 1.0 mm.

naquelas fãcies mais leucocráticas.

A fluorita é escassa, limitando-se a paquenos grãos,

presentes no interior do PI, ou associados aos máficos,

mais intensamente transformados. Aparentemente em deter-

minadas amostras, parece haver uma ralação entra o apare-

cimento da fluorite e as maiores concentrações da máfi-

cos, nas proximidades dos quais, os minerais mostram-se

mais intansamante transformados. Naquelas fácies mais

leucocráticas, a fluorita aparece, ainda, em pequenos

grãos intarsticiais.

c. Sienogranitos

Grosseiramente separa-sa dois grandes grupos de fá-

cies sienograníticas, em função do indica da cor ( M . Tem-se,

assim, um grupo compreendendo os tipos laucocráticos, que in-

cluem os (enfibólio)-biotita sienogranitos (ABSG a ABSH), e ou-

tro, constituído pelos tipos hololeucocráticos, qua abrangem os

leucoslenogranitos ILS) a microsienogranitos IHCS).

Em termos texturais, todos os dois tipos mostram-se

bastanta diversificados, mas predominam texturas heterogranula-

res. hipidiomórficas, de granulaçáo variando de média a fina

até grosseira nas principais fácies, axceto nos MCS. Esses úl-

timos, exibam taxtura hipidiomórflca a xenomórflea (aplitica),

aqulgranular da granuleção fina a multo fina, alguns ligeira-

mente hatarogranularas e porflríticos.

Nas duas principals facias, ondt as texturas são fran-



rpente heterogranulares (ABS e LS). observa-se a iransição,

ntro de uma mesma fácies, dos tipos de granulação média a

osseira. por vezes por f i r í t icos até aqueles de granulação mé-

..f m a f ina, sendo sempre possível distinguir os dois tipos con-

trastants. Nos ABS foi possível, em função destes contrastes de

ranulaçáo, separar dois sub-tipos (ABSG e ABSH). que exibem al -

eurr.as diferenças composicionais e distribuem-se em lo-

cais distintos do maciço, oomo comentou-se anteriormente, Nos

, g ( além dos tipos grosseiros, predominantes, mais equigranu-

lares que o fiBSG, ocorrem os heterogranulares médios a finos e

aqueles por f i r í t i cos , com matriz f ina e fenocristais abundan-

tes* de granulação média a grossa.

Estes dois tipos heterogranulares de granulação con-

trastante exibem, tanto no ABS como 00 LS, características tex-

turais próprias. Aqueles tipos de granulação média a grosseira

possuem grãos de dimensões médias variáveis entre 2,0 e 6,0 mm.

Neles, é freqOente o maior desenvolvimento do microcl ínio, a-

tingindo dimensões de até 1,0 e 4,0 cm, e os contatos entre os

grãos são regulares e ní t idos, destacando-se as coroas a l b í t i -

cas trocadas bem desenvolvidas, no contato de dois cr is ta is de

microclínio (foto 40). Os minerais máficos, principalmente nos

ABSG, apresentam-se de menores dimensões, variáveis entre 0,4

e 2,0 mm, constituindo agregados de grãos. Estes agregados, ge-

ralmente, estão acompanhados e.mesmo circundados, por agrega-

dos de grãos de plagioclâsio, que também exibem menores dimen-

sões. Os agregados diferem, daquelas observados nos ABM, pela

maior dispersão dos grãos e pelo predomínio da b i o t i t a sobre os

demais ferromagnesianos, essemelhendo-se àqueles observados nos

ABM.

Nos LS médios a grosseiros, por outro lado; os mine-

rais máficos ocorrem dispersos, especialmente a c l o r i t a , e, ne-

les, o quartzo e, bem menos, o microclínio costumam -ocorrer em

agregados de grãos. Nas duas fáclos (ABSG e LS) , são freqüentes

os intercrescimentos granofíricos, entre microclínio e quartzo

e a corrosão dos grãos de quartzo, om especial daqueles de maio-

res dimensões (foto 41).

Os tipos heterogranularct; médios a finos (ABSH e LS)

exibem características texturais snmelhantes àquelas das fácies



raníticas francamente heterogranulares lABPI. BM e LM),

3 também possível separar duas frações granulométrices dis-

. ,= nue transicionam entre si. A fração de granulação média

omposta pelos minerais essenciais, destacando-se sempre as

s ^tidades mais expressivas de microclínio, que costuma, tam-

f •.- apresentar-se em grãos mais desenvolvidos (5 mm e 1,0 cm).

í fração de granulação fina inclua, em quantidades expressivas,

^ -•crcclínio e quartzo e, em menores proporções. plagioclãsio,
J, cç ninerais mãficos. Estes últimos ocorrem em grãos disper-

i .- Cu em pequenos agregados.As duas fâcies, ABSH e LS, da.mes-

_3 forma que nos monzogranitos, se diferenciam em função das

jf" § -uantidades relativas destas duas frações. No ABSH predomina a

fração de granulação média, enquanto a fração fina está res-

trita aos espaços intergranulares. Nos LS, além da maior impor-

tância dos grãos de granulação fina, constata-se maiores varia-

ções na distribuição entre as duas frações, predominando ora

una fração, ora a outra. Nestes tipos, também, são freqDentes

os agregados de grãos e a corrosão do quartzo, ao passo que os

agregados de grãos de plagioclãsio são esporádicos e nem sem-

pre acompanham as maiores concentrações de minerais mãficos.

Os intercrescimentos granofírlcos entre microclínio

e quartzo, são comuns, muitas vezes, dispostos de forma orien-

tada sub-paralela aos contornos dos grãos de microclínio, mar-

cando o crescimento do mesmo.

Os microsienogranitos (MCS) possuem textura equlgra-

nular fina e muito fina variando de hipidiomórfica a xenomórfi-

cs. Os tipos de textura hipldiomórfica são, geralmente, . algo

heterogranulares, com grãos de dimensões variáveis entrt 0,2

e 2,5 mm e neles, os minerais máficos ocorrem dispersos em

quantidades inexpressivas. Naqueles tipos de textura xenomórfi-

ca (aplítica),a granulação é mais fina, com dimensões médias dos

grãos oscilando entre 0,1 e 0,5 mm e, neles, os minerais máfi-

cos estão praticamente ausentes, limitando-se o alguns opacos.

Em alguns, observa-se localmente o maior desenvolvimento dos

fedspatos, do quartzo, e plagioclásio idimensóoD ao redor de

1 e 4,0 mm) que ocorrem como f enocrístai ti, muitas vezes confe-

rindo um aspecto porflritlco a rocha, ou como porções de maior

granulação, pegmatóides. Nas porções tít- maior granulação, são



•jantes intercrescimentos gríficos entre os fedspatuo e quart-

,g (foto 42).

0 enclave félsico, incluso no ABSG» apresenta textura

yigranular a heterogranular média a fina, bastante similar

variedades microsienogranlticas hetegranulares. diferindo

•estas pela presença do anfibólio. em pequenas proporções e pe-

las quantidades expressivas do microclínio, que aparece em grãos

*e caráter intersticial,envolvendo os demais.

Os (anfibólio)-biotita sienogranitos, especialmente

aqueles tipos heterogranulares médios a finos (ABSH), apresen-

tam-se» localmente, mais intensamente deformados. Esta deforma-

ção é evidente nas proximidades dos falhamentos de direção NNE,

ao longo do contato leste do maciço, onde observa-se o desen-

volvimento de uma foliação paralela aos memos. Nesta rochas é

freqüente a microgranulação nos bordos dos minerais essenciais,

o quebramento dos grãos mais desenvolvidos (fedspatos) e esti-

ramento dos grãos de quartzo, que se dispõem em bandas irregu-

lares e sub-paralelas ã maior deformação e ã orientação de al-

guns máficos (biotita), também dispostos em faixas irregulares

e sub-paraleles. Constata-se, ainda nestas rochas intercnesci-

mentos granofiricos entre microclínio e quartzo (foto 43).

Aspectos Texturais dos Diferentes Minerais

As características mlneralógicas e texturais dos ABS

e LS não são muito destoantes entre si, embora variem as pro-

porções relativas entre seus minerais constituintes. Os micro-

sienogranitos (MCS). por outro lado, destoam destas duas fá-

cles, principalmente, devido ã diferença na morfologia dos grãos

e nas características mineralógicas dos mesmos. Este fato, faz

com que se descrevam a seguir, os aspectos texturais das fácies

sienograníticas, em dois conjuntos separados. Um, incluindo os

ABS e LS, que constituem os tipos francamente heterogranulares

e, outro, os MCS.

(1) Slenogranitos Heterogranulares (ABS e LS)

Os aspectos textureis dos principals minerais consti-

tuintes das duas fácies - ABS c LS - são multo similares àque-

les descritos para os monzogranitos. Em funçòo disto, a descri-
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- mO
eguir é feita tendo por base àquela efetuada para estes

t z 0 - Foi possível, em função dos aspectos morfologicos.se-

" " ^ ^ 4 tipos de cristais: QZj. Qz 2. Qz3 e Qz 4 # análogos aos

. ->ividualizados para os monzogranitos.

O QZj constitui a maior parte do quartzo destas fá-

-•es graníticas. especialmente nos tipos de granulação grossei-

_* IABSG e LS) . Nestes, o QZj é freqüente em agregados de grãos.

-cm formas ligeiramente arredondadas e nos LS, é comum, ainda,

-D̂ ia cristais euédricos. As baías de corrosão são típicas do

2z dos tipos beterogranuleres médios a finos (foto 41).

O Qz~ é pouco freqüente nos tipos de granulação gros-

seira, aumentando sua importância DOS tipos heterogranulares

médios a finos, onde são mais comuns nos espaços intergranula-

res. associados ao fie», albita e alguns máficos ou como inclu-

sões nos feldspatos. Estas últimas, concentram-se quase sempre

próximo aos bordos dos cristais de fedspatos. No microclinio.es-

tas inclusões costumam apresentar-se de forma orientada, sub-

paralelas aos contornos dos cristais. O Qz- ê freqüente, tam-

bém, em intercrescimentos granofiricos com o Mc. (foto 41).

O Qz. e Qz. possuem características idênticas ãs

descritas para os monzogranitos e são comuns nas duas fácies

(ABS e LS).

Plagioclásio - A diferença entre os dois tipos principais de

plagioclásio nestas fácies não é tão evidente como nos monzo-

granitos. Mesmo assim, foi possível caracterizá-los em função

de aspectos texturais, inclusões, macias e transformações. As

suas composições são ligeiramente diferentes, embora predomine

nos dois tipos, o oligoclásio sódico, alguns com núcleos algo

mais cálcicos e bordos, geralmente, albíticos.

Um plasioclásio de características distintas do PI.

• Pl2» similar do descrito nos monzogranitos, foi observado so-

mente em anfibólio-biotita sienogranitos, ospeclalmente, no

ABSH. Os seus aspectos texturais reforçam a idéin dos mesmos

serem mais tardios na cristalização, estando rolacionados ao

desenvolvimento do PI?'



O Pi, possui composição algo mais sódíca qua o dos

^onZOgronitos. variando de oligoclâsio cálcico ^An20-2B* r o r a~

ente atinge An^3) até oligoclâsio sódlco (An._ ,.).nas porções

entrais e albita (An^ Q ) . nas porções marginais (foto 40). As

demais características do PI, sâo Idênticas às descritas para

oS tnonzogranitos. Este tipo de plagloclásio é pouco freqüente

nestas fácies sienograníticas e. em alguns casos constitui a-

regados de grãos, que nem sempre acompanham as maiores concen-

traçãoes de minerais máficos. Ocasionalmente, no ABSG, consta-

ta-se, a diminuição das dimensões dos cristais de PI*» nas ime-

diações das concentrações de máficos, atingindo até 0,5 mm. Es-

tes grãos, geralmente apresentam-se com formas mais irregulares

e, neles, os efeitos de corrosão pelo microclínio são mais in-

tensos.

0 PI. possui composição variando de oligoclâsio sódi-

co lAn24_iBJ a a l D l t o t A ne-l0 J' a o l o n8° d o s bordos. diferindo

daqueles dos monzogranitos, por não apresentar núcleos mais

cálcicos. Este tipo também é pouco freqüente nestas duas fácies

de sienogranitos, ocorrendo apenas nos tipos heterogranulares

médios a finos.

Microclínio - Foi possível separar dois tipos de cristais, tam-

bénk em função de caracteres texturais e morfológicos: He. e

Mc2» Estes dois tipos são similares aos descritos para os mon-

zogranitos, mas diferem destes, por apresentarem-se em cristais

mais desenvolvidos e por serem mais abundantes.

Os cristais de Mc. possuem dimensões médias ao redor

de 2,0 a 6,0 mm, sendo freqüentes ainda, em grãos mais desen-

volvidos, destacando-se como fenocristais (1 e 4,0 cm). São

subédrlcos a euédrlcos, formando seções retangulares de contor-

nos mais regulares.

Nos tipos heterogranulares médio» a finos, especial-

mente, daquelas fácies mais leucocráticas, r.ón freqüentes os

bordos intersticials, com Inúmeras ínclusóon de Qz- e de alguns

máficos (biotlta). As coroas albíticas troendas aparecem mais

desenvolvidas, no contato de dois cristais tlr Mc., principal-

mente, naqueles de maiores dimensõer» (foto AO), Nos loucosie-

nogranitos (LS) grosseiros costuma constituir agregados de



ráoS» c° m contatos regulares entre eles.

Q Mc_ apresenta-se em cristais de dimensões variáveis

g^4 e 1.5 mm. anêdricos a subédricos, fornecendo seções ligei-

ramente retangulares.

Os dois tipos de microclínio (Mc, e Mc_) são muito

comuns em todas as fácles sienogranfticas. sendo que naquelas

de granulação mais grossa, o Mc- ocorre em menores quantidades,

estando restrito aos espaços intersticiais.

Biotita - E o máfico dominante, aparecendo em quantidades su-

bordinadas nas fãcies .hololeucocraticas. Apresenta-se em lame-

las subédricas e anédricas, de dimensões variáveis entre 0,4 e

1,0 mm, constituindo pequenos agregados de grãos. associados

com titanita, opacos e, raramente, com restos de anfibólio.

Quando em lamelas isoladas, mostra-se mais desenvolvida, alcan-

çando 2 a 4,0 mm, com contornos irregulares, interpenetrados

com quartzo e microclínio. Suas características são análogas às

descritas para os monzogranitos. Nos tipos hololeucocráticos

mostra-se mais intensamente transformada ã clorita, sendo co-

mum também o desenvolvimento de fluorita, Qz. e opacos, alonga-

dos e dispostos segundo os planos de c li vagem, bem como coloração

mais avermelhada devida â presença de óxidos de ferro.

Anfibólio - Aparece somente no ABS, em grãos anêdricos, irregu-

lares e muito transformado, registrando-se o desenvolvimento no

seu interior de biotita e titanita, dispostos segundo os pla-

nos de clivagem e fraturas. São muito comuns as inclusões de

Qz. e o desenvolvimento de fluorita, naqueles grãos mais inten-

samente transformados.

Titanita - Ocorre em grãos subédricos a anêdricos, de dimensões

variáveis entre 0,4 a 2,0 mm, sendo quo nos ABSH, mostra-se mais

desenvolvida, com formas losongulares típicas. Nestes ocorre

dispersa ou em agregados junto com biotita e opacos. No ABSG

é menos expressiva e ocorre om grãos disformes, lntergranulares,

sendo muito comum, também, bordoJando os opacos. Nas fácles ho-

loleucocraticas (LS) aparecv, localmonte, em grãos disformes,

Intersticiais, associada â clorita.



Os demais minerai~ acessórios [opacos, apatita. zir-

,-n t allanita) mostram características semelhantes aos obser-

v»jos nas fácies monzograníticas. Os minerais secundários, tam-

j-gm, são os mesmos e mostram a mesma distribuição. A clorita,

n3 entanto, aparece em quantidades mais expressivas, especial-

mente, nas fácies hololeucocráticas tLS) e a fluorita» também,

ocorre com maior freqüência, sendo comum em pequenos grãos in-

tersticiais.

(2) Microsienogranitos (MCS)

Estas variedades distinguem-se das fácies preceden-

tes, pela ausência do plagioclâsio mais cálcico, pelas quanti-

dades insignificantes dos minerais máficos e pelo caráter equi-

granular e menores dimensões dos minerais essenciais. Esses mi-

nerais (Qz, Pl_ e Mc), na maioria dos MCS, apresentam-se em

cristais de iguais dimensões e, geralmente, sem variações mor-

fológicas que permitam separar diferentes tipos para um mesmo

mineral, o que evidencia a simultaneidade na cristalização dos

mesmos. Entretanto, naqueles MCS de textura mais heterogranular

e hipidiomórfica estes minerais exibem algumas variações morfo-

lógicas e, mesmo composicionais (no caso do PI), que sugerem

uma certa ordem de cristalização entre os mesmos, semelhante à

observada nas demais fácies sienogranítlcas. Os tipos aplíti-

cos, por outro lado, mostram-se bastante homogêneos. Os feno-

cristais de PI, Qz e Mc, quando ocorram, são geralmente subé-

dricos â anédricos.

0 quartzo é muito semelhante ao Qz_ das outras fácies.

Apresenta-se em cristais de dimensões variáveis entre 0,5 e

1,5 mm, anédricos, de contornos regulares, por vezes, interpe-

netrados com PI e Mc. São freqüentes em agregados de grãos e

raramente mostram-se corroídos. Quando em inclusões nos felds-

patos, possuem formas arredondadas e menoros dimensões (ao re-

dor de 0,1 e 0,4 mm), Estas inclusões de quartzo, são comuns

concentradas, próximo aos bordos dos grãos de feldspatos. 0 Qz~

e 0z4, análogos aos das demais fácies, tom ocorrência restrita

nestas fácies.

0 plagiocláslo em geral, possui composição variando



de oligoclásio sódico a albita, mas exibe algumas variações mor-

fológicas e composicionais, que permitiram separar dois tipos.

Q primeiro tipo. assemelha-se bastante ao Pl_ das denteis fá-

cies. Possui composição variando de oligoclásio sódico, por ve-

ZBs algo cálcico l*
ni4_i7» localmente até An_0___i. nas porções

centrais, até albita (An, -Q),nos bordos. Ocorre em cristais

subédricos a anédricos, de dimensões oscilando entre 1 e 2 mm,

que localmente constituem agregados de grãos. A zonação, regu-

lar e normal, é evidente em alguns cristais, com os núcleos mais

cálcicos, pequenos e regulares e os bordos albíticos compara-

tivamente mais desenvolvidos. Localmente mostram-se corroídos

e as transformações são mais intensas, com o desenvolvimento no

seu interior de sericita, algum epidoto, fluorita e carbonato.

Este PI é comum nos MCS mais heterogranulares.

0 outro tipo de plegioclásio possui composição de

oligoclásio sódico (An.. ,.) com bordos albíticos, não se mos-

tram zonados e os cristais possuem dimensões inferiores, ao re-

dor de 0,4 e 1,0 mm. Este tipo de plagioclásio é comum nos DCS

em geral, predominando nos tipos mais aplíticos, onde observa-

se, localmente, composições próximas de albite pura (amostra

CRÊMU 142B) .

0 microclínio é muito similar ao Mc_ dos tipos prece-

dentes e é muito freqüente. Naqueles grãos mais desenvolvidos

são comuns Intercrescimentos grenofíricos com o Qz.

Entre os minerais máficos, que, no geral, ocorrem em

grãos anédricos e intersticiais, destacam-se biotita, quase sem-

pre intensamente transformada ã clorita, clorita, opacos e, bem

menos, titanita. A biotita, por vezes, apresenta tonalidades

avermelhadas.

4.3 Diques Associados ao Corpo Granítlco

4.3.1 Tipos Petrográficos

A nomenclatura a ser adotada para designar as varieda-

des petrográficas presentes nos diques constitui uma questão de-

licada, por não haver muita precisão no designação de rochas



ipOabissiais. Além disso, a classificação baseou-se essencial-

mente na natureza e proporções relativas dos fenocristais e em

,5tim8tivas de composição da matriz, critérios não muito preci-

ses* embora facilitados pelo fato da última ser quase sempre

'-.icrocristelina.

Quanto à classificação propriamente dita. optou-se pe-

jo termo diabásio para designar as rochas básicas a base de

„jagioclásio e piroxinio. seguindo as recomendações de Strec-

Keisen (I960). Este grupo de rochas (DB) tem ocorrência restri-

ta e. possivelmente, não está relacionado geneticamente com o

maciço granítico propriamente dito. como comentou-se anterior-

mente (Cap. 3).

As variedades constituídas por plagioclásio e horn-

blende (2 clinopiroxênio) foram designados como microdioritos

(MO), com base na sua paragênese. Preferiu-se este termo â de-

signação de andesitos, devido à forte conotação de rocha vulcâ-

nica de derrame, que este último termo denota. Os dacitos pór-

firos (DP) correspondem ã variedade com fenocristais de plagio-

clásio. hornblende t clinopiroxênio e quartzo, nas quais notou-

se» ainda, a presença expressiva de quartzo na matriz. 0 termo

granodiorito pórfiro pareceu menos adequado e foi preterido.em-

bora os critérios de escolha sejam bastante subjetivos. Final-

mente, as rochas mais ácidas, contendo abundantes fenocristais

de quartzo, feldspato potássico e plagioclásio. foram classifi-

cados como granitos pórfiros (GP).

As análises modals efetuadas para algumas destas va-

riedades encontram-se na tabela 9 e aquelas referentes aos GP

foram plotadas nos diagramas Q-A-P e Q-(A+P)-M (Streckeisen,

1976) (fig. S ) .

4.3.2 Variedades Hipoabisseis Intermediárias e Ácidas

Além das variedades hipoabissais presentes no dique

de maior extensão e direção NE. que secclona os tipos monzogra-

níticos plutõnicos, foram considerados àquelas presentes ao lon-

go da borda NE do maciço e a que ocorre om dique seccionando

os gnaisses do Complexo Xinjju, a sul do mesmo (afloramento KM-



139)-

Os MD e DP exibem uma mineralogla semelhante consti-

tufda por plagioclásio cálcico (endesina), algum quartzo, anfi-

bójio (hornblende)» clinopiroxènio taugita) e opacos, que cos-

tumem formar fenocristais de granulaçâo média a fina. eventual-

mente grosseira. A matriz varia de afanítica a fanerítica muito

fina ímicrocristalina) e. na maioria dos tipos pórfiros, perfaz

cerca de 65 a 75t da rocha. Em alguns tipos de MD e. eventual-

mente, de DP (K.n-139) predomina a textura microcristalina. e-

quigranular, de granulaçâo fina a muito fina. sendo escassos os

fenocristais de plagioclásio.

Todos os dois tipos petrogrãficos (MD e DP) exibem,

em amostras de mão. coloração cinza, com pontuações escuras e

manchas mais claras (esbrenquiçadas), estas últimas constituí-

das pelos fenocristais félsicos. Os tipos microcristalinos, es-

pecialmente de MD, possuem coloração cinza escura. enquanto

algumas amostras de OP apresentam-se ligeiramente amarronadas.

Constatou-se, localmente, nestes dois tipos petrogrâ-

ficos, a presença de concentrações de minerais que, muitas ve-

zes» mostram contatos bruscos com a rocha envolvente. Estas

concentrações possuem formas alongadas e estreitas ou ligeira-

mente ovaladas. São microgranulares e constituídas somente por

quartzo ou por uma mistura de quartzo, plagioclásio e minerais

ferromagneslanos. Suas características sugerem, que os mesmos

possam representar xenólitos das encaixantes regionais, envol-

vidos em profundidade e trazidos pelo magma.

Os GP exibem aspecto peculiar, em amostra de mão,

com coloração avermelhada, levemente cinzentos, e com quartzo

azulado destacado (foto 44). Possuem uma mineralogla muito se-

melhante a doB tipos plutõnicos identificados no maciço grani-

tico, a base de quartzo, plagioclásio e nicroclínio, como mine-

rais essenciais, freqüentes em fonocrlstais. Os demais minerais

presentes são bíotite, anflbólio, opacos, titanJta, apatlta,

zircão e clorita. A matriz é microcristalina, oqulgranular fina

a multo fina e perfaz em média, cerca de 60,8". do total da ro-

cha.

As análises efetuadas, em amostr.i:, rpiirosentativn:. doe



trés tipos, evidenciam bem as diferenças mineralógicas observe-

i s entre os mesmos (tabela 9). Os MD pórfiros (KM-102) exibem

r.3Íores quantidades de plagioclâsio, comparativamente aos DP.

tanto em fenocristais (26%), como na matriz, somando mais de

40% d° total da rocha. Os teores de ferromagnesianos sâo também

mais expressivos, perfazendo em torno de 30% da rocha, tanto

nos tipos pórfiros como nos microcristalinos (KM-15). os quais

também mostram-se bem mais enriquecidos em plagioclâsio, compa-

rativo ao quartzo.

Os DP exibem, em relação ao MD, quantidades mais ex-

pressivas de quartzo e menores de plagioclâsio, perfazendo,

respectivamente, em média 4,2% e 17,2% dos fenocristais. Os mi-

nerais ferromagnesianos, também, diminuem em proporções signi-

ficativas, somando cerca de 9,5% em média.

Os GP, por outro lado, apresentam-se bastante distin-

tos dos demais tipos hipoabissais (MD e DP) . Diferem por exi-

birem maiores quantidades de fenocristais de quartzo e micro-

clínio e menores de plagioclâsio, comparativamente aos DP e MD

e por apresentarem, na matriz quantidades significativas de

quartzo, plagioclâsio e proporções variáveis de microclínib.

As análises modais de duas amostras dos GP foram co-

locadas no diagrama Q-A-P e três nó diagrama Q-(A*P)-M (Strec-

keisen, 1976), junto com as demais variedades plutõnicas (fig.

5). Estas rochas mostram-se muito semelhantes composicionalmen-

te aos tipos monzograniticos, apresentando proporções de seus

minerais intermediários entre os ABM e BM. Os minerais essen-

ciais (Qz:Pl:Fk) mantém as suas proporções em torno de 30% (1/3

para cada um), semelhante ao que ocorre nos BAM e ABM, porém os

seus teores de máficos são variados, com teores oscilantes en-

tre 3,2 e 12,1%.

No diagrama Q-A-P (fig. 5), as amostras encontram-se

no campo dos monzogranltos, entre o domínio dos tipos mais en-

riquecidos em máficos (BAM e ABfJ) e dos tipos leucocráticos (BM

e LM), sendo que uma das amostras se aproxima mais dos últimos.

Enquanto que no diagrama Q-l.A*P)-M, as mesmas ora deslocam-se

mais para a faixa dos tipos hololeucrocratlcos, mostrando gran-

des afinidades como os LM, ora aproximam-se dos tipos mais en-
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riquecid05 am máficos.

a . nicrodloritos (MD)

Os nó exibem variações texturais que permitiram dis-

tinguir os tipos francamente pórfiros» daqueles micro cristal i -

nOs» os quais possuem ocorrência restrita.

Os tipos pórfiros apresentam textura porfirítica a

glomeroporfirítica. caracterizada por agregados de abundantes

fenocristais de plagioclásio de grenulação média a grosseira.

Estes possuem dimensões médias variáveis entre 2 e 5.0 mm. lo-

calmente chegando até 1 a 2 cm» a aprasentam-se em cristais

euédricos e subédricos, que ocorrem isolados ou .constituindo

agregados de grãos. Por vezes, observa-se nos fenocristais mais

desenvolvidos, notáveis feições de corrosão, destes pela matriz

microcristalina.

0 anfibólio e, bem menos, o quartzo ocorrem, com me-

nor freqüência, em fenocristais subédricos, de dimensões variá-

veis entre 1 e 2,0 mm. Localmente, o anfibólio contém restos

de clinopiroxinio e no quartzo, são comuns as baías, devidas a

corrosão.

A matriz é microcristalina equigranular fina a muito

fina, composta predominantemente por plagioclásio, anfibólio e

opacos. Estes apcesentam-se em cristais anédricos e subédricos,

com dimensões ao redor de 0,1 e 0,4 mm. Quartzo e intercresci-

mentos granofíricos são observados localmente na matrirjEm algumas

amostras,a matriz mostra-se algo mais grosseira, sendo destaca-

dos as formas ligeiramente retangulares dos cristais de plagio-

clásio e a orientação dos mesmos, conferindo a rocha uma textu-

ra francamente pilotaxítica.

Os tipos microcrlstalinos exibem textura equigranular

fina a muito fina, com grãos de dimensões médias variáveis en-

tre 0,1 e 1,0 mm, sendo que, localmente em bolsões, exibem um

ligeiro aumento da granuloçáo. Sua Mineralização inclui basica-

mente plagioclásio, anfibólio, cllnoplroxênlo e, em menores

proporções, epidoto e quartzo. Ocasionalmente, constatou-se o

desenvolvimento de agregados glomeroporfiriticos, a base de pia-



I
j> . oClási2 e algum anfibóllo. clinopiroxênio e opacos.

Dacitos Pórfitos LOP)

No geral, apresentas textura glomeroporfirítica, ca-

racterizada por freqOentes agregados de fenocristais de plagio-

clásio e de menores quantidades de anfibóllo - clinopiroxênio,

0paces e apatita. Os fenocristais de quartzo ocorres sempre iso-

•ados e são, geralmente, menos desenvolvidos.

Os fenocristais de plagioclásio são subêdricos a eué-

dricos, de granulação média, por vezes, grosseira, sendo que

em algumas amostras mostram-se mais desenvolvidos e em maiores

quantidades. As dimensões destes cristais variam de 1 a 3.5 mm.

localmente; chegando até 1.5 cm. Nos cristais mais desenvolvi-
»

dos são típicas as feições de corrosão no interior e bordos dos

grãos. Suas composições são de andesina ^"35/40 a *n32/34***'~

ralnente exibem maclamentos segundo carlsbad e albita. mostram-

se zonados e é multo freqüente a saussurltização dos cristais,

em intensidades variadas (foto 45). Naqueles cristais mais in-

tensamente transformados, observa-se tanto o predomínio de se-

riei ta-muscovita, como de carbonatos e epidoto.

Os fenocristais de minerais ferromagnesianos e de

quartzo, possuem dimensões Inferiores aos de plagioclásio, os-

cilando entre 0,4 • 1,0 mm. Em algumas amostras (CRE-MU 39), os

cristais de quartzo mostram-se automorfos e mais desenvolvidos

atingindo até 4,0 mm. No restante, os grãos de quartzo são sub-

édricos a anédricos, por vezes, ligeiramente arredondados, sen-

do freqOentes as baías de corrosão (foto 46).

Os cristais de clinopiroxênio, anfibólio e opacos são

subédricos e mostram-se intimamente associados, sendo multo

freqüente no clinopiroxênio a transformação para anfibólio e as

Inclusões de apatita, opacos e zlrcão. o clinopiroxênio apre-

senta-se em cristais subédricos de coloração amarelo amorronado

claro, âs vezes ligeiramente esverdeados. com leve pleocrofsmo.

Seu ângulo de extinção varia de 30 a 40°, são blaxlals (•), com

?V grande. Suas características óticas permitem estimar que se

trate de augita.



Em algumas amostras de DP, enriquecidas am máficos,

cristais de clinopiroxênio mostram-se mais preservados. re-

<strando-se estágios iniciais e intermediários de transforma-

-óes» tanto para o anfibólio como para a biotite (CRE-MU 106B).

. o 5 estágios Iniciais, o anfibólio dispõe-se das bordas para o

-entro dos cristais, penetrando segundo os planos de clivagem

fraturas, enquanto nos estágios, onde as transformações já

rBo mais intensas, anfibólio e biotita tomam parcialmente o

crão de clinopiroxênio, conferindo-lhe uma tonalidade ligeira-

mente esverdeada ou amarronada (no caso cia biotita). Nestes

grãos, observa-se, localmente, inclusões de Qz^, semelhantes

aos descritos para as variedades granítlcas plutônlcas.

0 anfibólio e demais ferromagnesianos (biotita e opa-

cos) costumam ocorrer em cristais mais irregulares e suas ca-

racterísticas sâo muito semelhantes às observadas nas varieda-

des plutônica3 do maciço. São freqüentes nos DP enriquecidos em

máficos, as associações de biotita e opacos, a primeira em aglo-

merados de pequenas lamelas circundando os opacos. De forma mais

restrita, registrou-se a transformação de anfibólio em biotita

e desta em clorita.

A matriz ê microcristelina sendo marcantes as textu-

ras esferulítica e granofírica, mostrando ocasionalmente esfe-

rulitos, misturados com porções microcristalinas, mais abundan-

tes (fotos 45 e 46). Estas são equigrenulares finas, com grãos

cujas dimensões médias oscilam ao redor de 0,1 e 0,3 mm. Local-

mente nestas porções, são freqüentes e mais desenvolvidos os

intercrescimentos granoflricos. Os esferulitos mostram seu as-

pecto típico (foto 46) e estão intimamente relacionados com os

intercrescimentos granofíricos.

No geral, a matriz é composta de plagloclésio, opa-

cos, quartzo e, em menores proporções, biotita, tltanita, alla-

nlta, carbonato e clorita. Localmente, a biotita mostra-se em

quantidades mais expressivos (CREMU.1D6A), conntituindo aglo-

merados associados aos opacos.

0 feldspato potásslco embora não tenha sido Idontlfi-

cado com precisão, deve estar presente na matrlr, como depren-

d.e-se da literatura. Smith (1974) considera que os Intercresci-

mentos granofíricos e esferulitos são constituídos de quartzo



44 - Granito pórfiro (GP)
'.afloramento CREflU 106)

FOTOMICROGRAFIA 45 - Fenocristais
de PI transformados exibindo inter-
crescimentos granoflricos com Qz,
ao longo dos bordos dos grãos. Amos-
tra de dacito pôrflro (DP) de ma-
triz microcristalina (CREMU 39)

FOTOniCROGRAFIA 46 - Dacito pórfi-
ro (DP), com fenocristais de quartzo
corroído e matriz esferulftlca, com
lntercrescimentos granóf íricos (e-
mostra CREMU 141G)

F0T0I11CR0GRAFIA 47 - GP com fenocristais
de quartzo automorfo e de microclínio,
este com inclusões de PI, imersos em ma-
triz microcristaline [amostra CREMU 109)



fÉiU-i • ^° entender deste autor os primeiros representam

ietalizações próximo do eutitico granítico» envolvendo iguais

s de He, PI e Qz. enquanto os esferulitos consistem

u[r,a mistura de feldspatos e cristobalita, de difícil deter-

0 enclave de dique incluso nas variedades sienogrenf-

ticas heterogranulares (ABSH) (foto 19). possui composição se-

melhante ao DP, é microcristalino e nele é notável o maior de-

cenvolvimento dos grãos de plagioclásio, constituindo agrega-

dos ÓB grãos, intensamente corroídos, com a matriz se colocan-

do entre e no interior dos cristais (CREMU 140H).

c. Granitos Pórfiroa IGP)

Possuem textura porfirítica, com fenocristais de gra-

nulação média a grossa, euédricos e subédricos, de dimensões

variáveis entre 2 e 7,0 mm. Estes fenocristais são compostos

pelos minerais essenciais, sendo que o microclínio quase sem-

pre, constitui os cristais de maiores dimensões, enquanto que

o plagioclásio forma grãos médios, mais abundantes, freqüente-

mente em agregados. Os fenocristais de quartzo, costumam ocor-

rer isolados e destacam-se pelo caráter automorfo e pelas fei-

ções de corrosão (foto 47).

Os minerais máficos principais (biotlta, .. anfibóllo

e opacos) exibem dimensões intermediárias entre fenocristais e

matriz, oscilando entre 0,5 e 2,0 mm e, na maioria das vezes,

constituem agregados, acompanhados pelas maiores concentrações

de plagioclásio, análogos aos encontrados nas variedades monzo-

graniticas.

A matriz é constituída por quartzo, plagioclásio e

proporções variáveis de microclínio e máficos. Os grãos, no ge-

ral, possuem dimensões entre 0,1 e 0,5 mm, são anédrlcos a sub-

édricos, sendo freqüentes os lntercresclmentos granofíricos.

No caso dos minerais essenciais, quartzo, plagioclá-

sio e microclínio, foi possível separar tipos morfológicos e,

por vezes, composlcionals, em função de fenocristais e matriz.

Porém, dada a grande similaridade dos GP com os tipos monzogra-

nítlcos plutõnlcos, é possível comparar as fases minerais iden-



, cadas aqui com aquelas descritas para cs grani: :•=.

Assim o Qz possui dimensões variáveis entre 2 e 5.D

e forma os fenocristais, subédricos a euédricos, corroídos.

OZ ' possui dimensões ao redor de 0.1 e 1,0 mm, é anédrico

acorre na matriz, É freqüente, também, como inclusão no Pli»

longo dos bordos dos cristais. 0 Qz. ocorre associado aos

ferromagnesianos.

0 plagioclásio, da mesma forma que nas fácies plutõ-

nicas» exibe dois tipos com morfologia e composições distintas,

semelhantes ao PI. e PI- dos monzogranitos. 0 primeiro tipo,

muito comum, possui composição variando de oligoclásio cálcico

até A n 3 Q ) , nas porções centrais a oligbclãsio . sõdico

)• nos bordos. Apresentam-se em grãos subédricos e eué-
'12-16*

dricos, de dimensões entre 1 e 5,0 mm, com contornos regula-

res, por vezes, interpenetrados com os minerais máficos. É co-

mum constituírem agregados semelhantes aos observados nos BAM.

As transformações são relativamente intensas, com a formação no

interior dos grãos,de sericita, epidoto, alguma clorita e fluo-

rita.

0 segundo tipo, ocorre na matriz, possui dimensões ao

redor de 0,1 e 1,0 mm e se assemelha ao PI,* Apresenta-se em

cristais anédrlcos, de composição variando de oligoclásio sô-

dico e albita (An.. , _ ) .

0 microclínio, por outro lado, aparece com mais fre-

qüência em fenocristais semelhantes ao MC . Apresenta-se em

grãos subédricos a euédricos, de dimensões variáveis entre 5,0

e 7,0 mm (foto 47). Na matriz, os grãos de microclínio são mais

escassos e de menores dimensões.

4.4 Considerações Sobre a Cristalização das Várias Fácies Pe-

trográficas Presentes no Maciço Musa

0 estudo das relações texturais, inclusões e varia-

ções nas proporções e na composição (no caso dos plagioclásios)

das principais fases minerais, presentes nas diversas fácier

graníticas, permitiu estimar a ordem cronológica do início às

cristalização óuz minerais nas mesmas.



A grande similaridade observada, em termos texturais.

ineralógicos, entre as diferentes fácies identificadas no

J---'-o Musa. em especial os monzograni tos, e aquelas fácies in-

icjualizadas no maciço Jamon por Dall'Agnol (2980 e 1982a).

a que se tomasse por base o esquema de cristalização

por este autor, para a discussão das diferentes fãcies

f ,.raníticas (fig. 6). Assim, se fará primeiro, uma discussão ge-

? ,1 dos critérios texturais mais marcantes observados nas dife-

fácies, que permitiram compreender as tendências gerais

-3 cristalização nas rochas do maciço. Depois, se discutirá as

variações entre as diferentes fácies graniticas.

A seqüência de cristalização das rochas hipoabissais

será abordada ao final, de forma menos aprofundada, sempre com-

parando-a com a evolução das rochas plutõnicas.

4.4.1 Ordem de Cristalização

A ordem de cristalização dos minerais para as dife-

rentes fácies plutõnicas está esquematizada, em linhas gerais,

na figura 6, a qual foi obtida de Dall'Agnol (1982a - fig. 7),

com algumas observações adicionais. Foi acrescida nesta fig. 6,

a posição de algumas fases minerais presentes nas fácies hipo-

abisslais. Cabe ressaltar que, na íntegra, o esquema propos-

to (fig. 6) é válido somente para os BAI1 e ABM que correspon-

dem, a grosso modo, ao GE do maciço Jamon. No decorrer do texto

se discutirá as diferenças relativas â ordem de cristalização

das demais fácies graniticas, sempre tomando a descrição geral,

uma vez que os contrastes petrográficos entre as fácies são

pequenos (itens 4.1 e 4.2).

Opacos, apatita e zircão são precoces na cristaliza-

ção, ocorrendo comumente em inclusões nos máficos (anfibólio

e biotita) e Plj» 0 anfibólio inicia a cristalizar após estes

acessórios e, provavelmente, um pouco antes do PI,. 0 fato do

anfibólio aparecer comumente em agregados de grãos, associado

a grande quantidade de opacos e circundado por agregados de PI.,

reforça a idéia de que o mesmo antecede ao PI na cristalização,

A forma dos cristais de PI. e os seus freqüentes a-
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I -regBtios* c o m n:-'~J-'t-QZ grass exibindo reieçoes de synneusis (Van-

§ '-e, 2969J • s a o indicativos de que os mesmos cristalizaram a

rartir de um rr.egrr.a, ainda largamente líquido (baixa razão cris-

tal/líquido). A sua composição mais cálcica que o PI-, eviden-

cia quB cristaliza bem antes deste, a partir de um magma mais

cálcico. As suas relações texturais com o anfibólio, opacos e

apatita, quase sempre associados, indicam que suas cristaliza-

ções foram em parte contemporâneas e anteriores a da biotita e

dos demais félsicos. As relações anfibólio-biotita e PI -Mc.

reforçam esta idéia. D fato do Pl^ ser envolvido pelos cristais

de HC. evidencia que o Mc. iniciou a cristalização após este.

0 Qz. forma cristais subédricos, raramente euédricos.

que exibem contatos, quase sempre regulares com os demais mine-

rais e. em algumas fácies, constitui agregados de grãos. Estes

fatos evidenciam que igualmente ao PI,» iniciou a cristalizar

em um magma ainda dominantemente líquido, de modo a permitir o

crescimento dos cristais. Ds cristais mais desenvolvidos cos-

tumam aparecer isolados ou formando agregados, sendo pouco fre-

qQentes associados aos agregados dos minerais mais precoces na

cristalização (Anf ^ Op • Plj), o que se deve a não afinidade

entre eles. Quando ocorre associado a estes agregados, aparece

em grãos de menores dimensões e caráter intergranular, aspectos

estes indicativos de serem mais tardios. A corrosão dos cris-

tais, freqüente na grande maioria das fácies, marca mudanças

bruscas, que interromperam o crescimento dos mesmos. 0 Qz. ini-

cia a cristalizar após este desequilíbrio do Qz., uma vez que

não exibe feições de corrosão.

As formas menos automorfas do Mc.., em relação a Qz.

e Pl,# sugerem que o mesmo inicia a cristalizar após os dois,

mas ainda num momento em que havia líquido suficiente para per-

mitir um crescimento relativamente livre dos.cristais. A maior

abundância de Inclusões de biotita e Qz., sendo aquelas do úl-

timo concentradas próximo aos bordos dos cristais de Mc., indi-

cam que o ftc. sucede a biotita, e que, os estágios tardios de

sua cristalização são contemporâneos ao início da cristalização

do Qz-. Os lntercrescimentos granofíricos, ocasionalmente pre-

sentes ao longo dos bordos de seus cristais, demonstram que sua

cristalização continuou até os estágios finais da cristaliza-



-D da rocha. Isto também e confirmado pelo iazz de HZ. ap j.-;-

„„.• corroendo os cristais de PI.. A ocorrência cie inclusões ue

orientadas subparalelarr.ente aos bordos dos cristais de Mc,
'-2
drca muitas vezes, a separação de duas fases de crescimento

A0 mineral. Assim, no centro dos cristais ter-st-ia o Mc. e os

-ardos de caráter inters ti ciai, corresponderiam ao Mc_. Isto é

indicativo da sucessão da cristalização Mc -Qz-Nc_.

Nas fãcies sienograníticas» o Mc. mostra-se mais au-

tomorfo. de maiores dimensões e, em algumas fiei es, costuma

constituir agregados de grãos. Isto expressa, num primeiro mo-

mento, líquidos iniciais mais enriquecidos em potássio.

A biotita é comum substituindo e envolvendo o anfi-

bólio. Praticamente não aparece em inclusões no PI,, em espe-

cial nos núcleos mais cálcicos. sendo freqüente inclusa nas

bordas mais sódicas. £ comum ocorrer em lamelas, com contatos

irregulares com o Oz, e Mc.., aparecendo também em inclusões no

Mc, e, bem menos, no Oz. . Estes fatos evidenciam que a mesma

iniciou a cristalização após o anfibólio e PI (An > 25) e, pos-

sivelmente, ao mesmo tempo que QZj e Pi (An < 25], preceden-

do ao Mc..

A titanita exibe um comportamento diferenciado nas

várias fácies granftices. Nas fácies enriquecidas em máficos

(BAF1 e mesmo alguns ABS6). a titanita aparece com formas ané-

dricas, em grãos embrionários, sobrepostos ao anfibólio ou as-

sociados aos opacos, constituindo uma película envolvente. í

escassa em grãos mais desenvolvidos, associada com a biotita.

como comentou-se anteriormente.Dali'Agnol (1980 e 1962a) propõe

que a titanita tenha sua formação relacionada ã substituição

do anfibólio pela biotita sendo, portanto, concomitante com a

da mica. No caso a formação do Qz^, também, estaria relaciona-

da a esta transformação.

Nas fácies com menores percentagens de máficos (ABM e

ABSH), a titanita ocorre em grãos Isolados ou associados a bio-

tita. Forma cristais mais regulares, subédricos a euédrlcos,

associados com Mc... Q2j» biotita e, raramente, com as porções

mais sódicas do P],. Não aparece em inclusões no anfibólio e,

algumas vezes, envolve parcialmente o PI., indicando que suce-



I
" « Pi . ar.fi bo lie c Qz,, tendo iniciado a cristalização ao

tempo ou Jigei ramente apôs, a biotita e antecedendo ao

vez qus é freqOente em inclusões neste. Estes fatos»

não conclusivos, sugerem que a formação da titanita pos-

3 efetivamente estar relacionada ã desestabilização do anfi-

Por outro lado. o predomínio nas fácies sienograníti-

-25 (ABSC e ABSH) dos agregados de minerais máficos a base de

ictita e titanita» com menores quantidades de opacos e anfi-

-ílio. este último intensamente transformado, sugerem cristali-

zação a partir de líquidos distintos daqueles das fãcies mais

precoces e» talvez, também em condições diferentes. Nestes a-

gregados» as associações com agregados de PI. circundantes, em-

Dora existam, não são marcantes, sugerindo que a cristaliza-

ção da rocha iniciou com a formação dos acessórios (opacos, a-

patita e zireão), seguidas do anfibólio e da biotita e titani-

ta, estas últimas em maiores quantidades.

0 caráter anédrico, as pequenas dimensões e os conta-

tos irregulares e interpenetrados entre os cristais de Qz9, PI.

e MC-, especialmente naquelas fácies heterogranulares médias a

finas e equigranulares finas, sugerem que os mesmos cristalizam

em condições de rápido resfriamento, quando a densidade de nu-

cleação de cristais é alta e as razões de crescimento são bai-

xas (Swanson, 1977). A maior freqüência de inclusões de Qz_

nos bordos albíticos de Plj e no Mc. indica que o primeiro ini-

cia a cristalizar antes do PI e 11c-, onde também aparece como

inclusões. Os freqüentes intererescimentos granofíricos obser-

vados, especialmente,nos tipos porfiríticos, refletem cristali-

zações próximas do eutétlco.

A albita intergranular é observada em certos contatos

entre Pl-Mc e Mc-Mc, algumas vezes» com mirmequitas (Qz_). Es-

ta albita está relacionada a ação das soluções tardias ou a

exsoluções ocorridas entre os feldspatos (Smith, 1974;Phillips.

1974).

A titanita ! biotita e clorita, anédrlcas, que ocor-

rem preenchendo fraturas, presentes especialmente nas fácies

mais leucocráticat, também estão relacionadas a evolução dos



. , d o S finais.

Os demais minerais, fluorita, sericita. clorite e ar-

o-miner3is, igualmente, estãc relacionadas aos eventos tar-
£ *
l4ne da cristalização. A cloritc. pouco anunciante nas fécies

^riqUecidas em máficos. torna-se significativa naquelas holo-

• Licocrãticas. ocorrendo em grãcs interjranulares. associada aos

acOs e fluorita, o que evidencia a maior participação das sc-

tardias na cristalização destas fácies.

A fluorita» da mesma forma, torna-se mais expressiva

-as fácies hololeucocráticas» porém os maiores teores de fluo-

rita aparecem em sienogranitos localizados nas proximidades de

alguns fraturamentos principais, significando que as soluções

tardias mais enriquecidas em voláteis tiveram sua ascenção con-

trolada pelos mesmos.

As transformações tardi-magmáticas mais importantes,

em todes as fácies, são a substituição do plagioclásio por se-

ricita, epidoto e, bem menos, fluorita e a da biotita. por clo-

rita e oxido de ferro. A fluorita pode estar presente ainda

associada aos minerais ferromagnesianos.

A descrição dos principais aspectos texturais. que

expressa a seqüência de cristalização nas diferentes fácies de

monzogranitos e sienogranitos do maciço Musa, não foge muito do

exposto por Dall'Agnol (1980 e 1962a). diferindo com respeito

ao inicio da cristalização do Qz. e a separação do Mc. e rtc_.

0 Qz., no caso em estudo, foi interpretado como mais precoce na

cristalização, sendo ligeiramente posterior ao PI. e contempo-

râneo ã biotita^

Este autor efetuou análises de microssonda eletrônica

em plagioclásio e minerais ferromagnesianos presentes nas dife-

rentes fácies identificadas por ele no maciço Jamon. Os estu-

dos mais pormenorizados da zonaçào dos plagioclásios e das re-

lações de diferentes composições de PI. com as inclusões dos

diversos minerais ferromagnesianos e Qz., permitiram-lhe preci-

sar a ordem de cristalização, com relação anfibólio-Pl, (An > 25)

-biotita-Qz-, observada também nas fácles do maciço Musa.

Os seuc estudos confirmaram a diferença, em termos

composicionais, dos PI, presentes nos tipos enriquecidos em má-
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1 „= t GE e Ghj, dos plagioclãbios prener.tes nos MG. sistemati-

? ,Er,;e mais sóciccs e caracterizaram a Drusca defasagem cornpo-

I icrsi entre c: núcleos mais, cálcicoE (An > 25), dos bordos

i s sódicos lAn < 20).

Este desequilíbrio de PI,» marcado pela brusca varia-

~n de sua composição, seria indicativo, segundo este autor»

„- abaixamento rápido de pressão devido ã aceleração brusca

.-z velocidade de ascenção do magma, como expõem Vance (1965,

•=59) e Pitcher (1979b). As duas hipóteses alternativas, capa-

zes de explicar esta defasagem na composição do PI são prati-

camente inviáveis, dado es demais características das fácies

graníticas. como discute Dall'Agnol (1982a). A primeira diz

respeito ao abaixamento brusco da temperatura de no mínimo uma

dezena de graus, enquanto a outra se refere â mudanças de com-

posição do líquido que contém os cristais, em razão de movimen-

tos relativos.tais como correntes magmáticas.

Nas variedades graníticas presentes no maciço Musa

constatou-se, também, variações da composição do PI., entre mon-

zogranitos e sienogranltos. que sugerem diferenças nas composi-

ções dos seus líquidos geradores e, talvez, nas temperaturas

do início da cristalização dos mesmos. Em ambos, o PI exibe

composição variável entre ollgoclãslo-cãlclco e andesina(An>20).

nas porções centrais a oligoclãsio sódlco (An < 20), nos bor-

dos. 0 Pl2* da mesma forma, exibe diferenças composicionais en-

tre os dois tipos principais de grani tos, apresentando composi-

ções variáveis, semelhantes às observadas nos bordos do PI

(An < 20). Nos MCS, por outro lado, constata-se somente a pre-

sença do PI-, indicando que estas fácies cristalizara» a partir

de líquidos mais sódicos e mais evoluídos que os geradores das

demais fácies.

A existência no Plj das variedades do maciço Musa de

núcleos mais cálclcos, corroídos e destacados das porções mar-

ginais, reflete, assim, uma mudança brusca de condições magmá-

ticas, análoga a determinada por Dall'Agnol (19B0e 1962a). Po-

de-se, perfeitamente, assumir que a evolução da composição dos

mesmos, no caso, de maciço Musa traduza, no geral, primeiro um

abaixamento súbito na presr.êo» que se processou em diferentes



* rntos da cristalização das diversas fácies graníticas. re-

| -entado pela diferença An > 25/An < 20. Posteriormente. num

t -rc nível crustal, a evolução do PI, e PI- (An < 20) foi re-

.;4 <iar* traduzindo uma evolução normal dos líquidos magmâti ccs.

•:* eSsivamente mais sõdicos e a mais baixas temperaturas.

| Oall'Agnol (1SBQ e 1982a) relaciona este desequilí-

f ^^io do PI, tAn < 20/An > 25) àquele do Qz,, B XP r e sso pelas

-, 3{as de corrosão, sendo ambos associados ao abaixatnento da

"- ..r-essão. devido ã ascensão rápida do magma. A hipótese de que

2 ^ corrosão do Qz, esteja relacionada a saturação do líquido em

voláteis é descartada por este autor, por não existirem evidên-

cias experimentais em sistemas graniticos, do desequilíbrio do

quartzo, em condições de saturação, como se deduz em Luth e

Tuttle (1369). A hipótese assumida, do abaixamento da pressão

está de acordo com o exposto por Foster (1960) e facilita a ex-

plicação da distribuição e cristalização do Qz nas diferentes

fácies. como salienta, ainda, aquele autor. Também, no maciço

Musa a presença do Qz. se limita ãs variedades onde o Qz acha-

se corroído, podendo o primeiro representar a retomada da cris-

talização do quartzo, em novas condições de pressão, conforme

já foi aventado.

4.4.2 Discussão Sobre a Cristalização das Fácies Graníticas

As variações texturais entre as diferentes fácie6

graniticas do maciço Musa permitem visualizar dois momentos im-

portantes na evolução magmática das mesmas, que refletem ambi-

entes diferentes para a cristalização dos minerais. O momento

inicial está expresso pelos grãos equigranulares médios e gros-

»eiro6 dos principais minerais, os quais se sucedem na crista-

lização, desde os mais precoces até os mais tardios; opacos,

apatita, zircáo, Plj, blotlta. Qz.« titanita. Pie.. A sucessão

gradual da cristalização de cada fase mineral reflete um abei-

xemento regular e lento da temperatura, que também está expres-

so no desenvolvimento dos núcleos mais cálcicos do PI. (mais

homogêneo). 0 maior desenvolvimento e as formas dos cristais,

s.ugerem que os mesmos cristalizaram em estabilidade, traduzindo

condições onde a densidade de nucleação é baixa t a razão de
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: ecirr.ento dos cris'-^is e rápida (Swanson, J977), refletind,

I ,.jene5 variações de temperatura e, nuitc provavelmente» amtsi-

-í -*ec t̂ 5-s profundes na cresta.

'W 0 segundo momento está expresso nos grãos equigranu-

í -xr-es finos, muito finos e. por vezes» médios de Qz_, P1-. rtc

| c penais minerais tardios. As suas formas, em geral anédricas.

í - 3s relações texturais entre eles sugerem que os mesmos cris-

* .alizaram en um ambiente de rápida variação de temperatura íal-

-2 densidade de nucleação e baixa razão de crescimento, Swan-

,;r,, 1977), revelando para sua cristalização, ambientes mais ra-

k sos na crosta ou maiores quantidades de voláteis no líquido re-

i sidual, ou ambos.

A separação entre os dois estágios é marcada pela

% I ejesestabilização do PI. (An > 25) e Qz.» significativas de nu-

| danças bruscas de pressão, relacionadas ã rápida ascenção do

| magma que estava cristalizando (Swanson, 1977).
í

\ Estes dois momentos da cristalização dos minerais

estão expressos diferentemente nas diversas fácies graniticas

presentes no maciço Musa» traduzindo evoluções distintas para

as mesmas. As texturas são predominantemente equigranulares mé-

dias e grosseiras nas fácies mais enriquecidas em máficos e tor-

nam-se sucessivamente mais heterogranulares, com aumento gra-

dual da fração de granulação fina, que predomina nas fácies

hololeucocrátices. A variação textural observada, das fácies

mais ricas em máficos às hololeucocrátlcas, evidencia que o

inicio e o fim da cristalização das mesmas se deu cada vez mais

tardiamente, a partir de líquidos magmaticos sucessivamente mais

empobrecidos nos constituintes ferromagnesianos e em anortita.

D fato desta variação ser constatada tanto nos monzo-

granltos (BAH-ABn-Bf!-Ln) como nos sienogranitos (ABS-LS-MCS) ,no

sentido da evolução das suas fácies sugere que os dois conjun-

tos evoluíram Independentemente, seja a partir de líquidos mag-

néticos distintos, seja a partir de uma derivação Inicial co-

mum, supondo-se que os BAfl representariam o magma primitivo.

Estas observações reforçam a idéia, expressa no capítulo an-

terior, de que estes dois principais tipos de granitos repre-

sentam a evolução de pulsos megmáticos distintos.



Os enclaves de composição mci-o e granodiorítíca se

. ernelham composicionalmente aos BAR sendo ligeiramente enri-

,.-cid°s u mâficos e plafioclásio cálcico e apresentas textu-

,- mais finas, equigranulares . Ap ere nt eir.e nte constituem-se e-

,..-nas d' ®2i* P 1 1 * n ci* J u n t o c o» anfibólio. opacos. biotita.

. tanita a apatlta (ver Item 4.2.3). Parte cesses minerais po-

..riam representar concantrações de cristais precoces formados

nartir do magma gerador das fâcies monzograníticas. carrega-

.-,5 a modificados por interação com o mesmo. As diferenças en-

tre os enclaves propriamente ditos a o autõlito (CREnu 29B).po-

Jem ser facilmente explicadas pala maior interação do último

-2lo líquido circundante.

Concantrações análogas de mâficos são mencionados km

vários outros maciços grani ti cos sendo, na maioria das vezes,

interpretadas como resíduos cristalinos carregados em equilí-

Drio pelo magma, para fora de seu lugar de origem (Bateman e

Chappell, 1979: Pitcher. 1976; Prasnall e Bateman. 1973; Ather-

ton at alii. 1979; flaury at alii. 1976). Entre as característi-

cas registradas na bibliografia como evidências da origem des-

tas concentrações, as quais são também observadas no maciço Mu-

sa, citam-se: (1) mineralogia igual a das fácies graniticas.

sando algo mais anriquecidos em ferromagnesianos e em plagio-

clásio cálcico; (2) caráter euédrico da maioria dos grãos; (3)

falta dt evidências de deformação a recrlatalização e, em al-

guns, (4) maiores concantrações de apatita (CRE-nu 29B).

naury at alii (1976) discutem as possíveis origens

destas anclavas freqüentemente encontrados am maciços graniti-

cos variados a descartam a hipótese dos mesmos representaram a

imiscibilidade da líquidos graniti cos. Para estes autores. os

enclaves são sistematicamente mais básicos que suas enceixantes

graniticas (nos monzogranitos possuem composição granodiorítica

e assim, sucessivamente), podendo resultar do envolvimento das

concantrações cumuladas, formadas por cristalização fracionada

do magma, pelo líquido magmátiec.



i
Monzogranitos

Os monzogranitos, no geral , exibem maiores quantida-
de máficos e de plagioclásio de composição mais cálcica e

, c r , cres de mícrocl ínio. comparativamente aos sienograni tos . En-

re os minerais de granulação média predominam P I , . Qz. e an-
.-XDÓIÍO» sendo subordinados, Mc. e b i o t i t a . Os primeiros cons-
situem a maior parte da rocha nos BAM e diminuem em quantida-
,eZt a medida que as fácies evoluem (ABM, BM e LM). Por outro
lado, os grãos finos (Qz2» Pl 2 e MC_) praticamente inexistem no
3«(M e aumentam em quantidades no sentido da diferenciação. A

textura francamente equigranular dos BAM e suas composições mi-
neralógicas são indicativas de que sua cr i s ta l ização se proces-
sou com pequenos decréscimos de temperatura e em condições de
estabi l idade. Por outro lado, a quase ausência dos minerais tar-
dios na cr i s ta l i zação (c lor i ta , f l u o r l t a , a lbi ta intergranular)
atestam a pequena participação nesta f á c i e s das fases f luídas
f ina i s , sugerindo condições de subsaturação durante praticamen-
te toda sua cr i s ta l i zação .

Os ABM e BM, comparativamente aos BAN, possuem iguais
quantidades de PI. (ligeiramente menores nos BM) e menores de
anfibólio e de máficos em geral, no caso dos BM, acrescidos de
maiores quantidades de Qz2» PI. , Mc. e t i t a n i t a , entre os grãos
f inos . São marcantes as feições de corrosão do Qz. e Pi e a
presença de intercrescimentos granofíricos entre os grãos f i -
nos. Estes fatos indicam que estas duas fác ies iniciaram a
cr i s ta l i zar a partir de líquidos magmáticos cada vez mais po-
bres era máficos e em anortita, os quais ascenderam em diferen-
tes estágios de sua cristal ização, com razões cr i s ta l / l íqu ido
sucessivamente menorest ao final, a cr i s ta l i zação Be deu em con-
dições próximas a do eutét ico. No caso dos BM, as diferenças
composlcionais, expressas pela ausência de anfiból io , sugerem
que os mesmos iniciaram a cr i s ta l izar a temperaturas inferiores
às das duas outras fácies (BAR e ABM) .

A distribuição dos minerais tardios (c lor i ta , f luor i -
ta e a lb i ta ) nestas duas (ABM e BM), sugere, por sua vez, que
o primeiro cr i s ta l i zou em condições de subsaturação em água,
s*emelh3nte ao observado no SAfl, atincindo a saturação nos es-



j .V'i-os tardíosj enquanto que nos Bfi, a saturação foi alcançada

% „ pouco antes do final, c que é confirmado pela maior impor-

-ínoi8 ^os minerais tardios, que ocorrem também em grãos in-

tersticiaiE.

Os LM exibem variações composlcionais e texturais que

permitiram distinguir dois subtípos. 0 primeiro exibe composi-

ções modais semelhantes às do BM e texturas heterogranulares.

cOm maiores percentagens da fração granulométrice mais fina,

sugerindo que cristalizaram a partir de líquidos magmáticos

ligeiramente mais evoluídos que os BM. 0 outro tipo, de granu-

lação mais grosseira e equigranular, é constituído apenas por

QZ . Pi e Mc., sendo ligeiramente enriquecido em Qz., o que

sugere que os mesmos cristalizaram praticamente ao mesmo tempo,

a partir de líquidos enriquecidos em s i l i c a . Estes tipos enri-

quecidos em quartzo podem, simplesmente, expressar cristal iza-

ção a partir de líquidos residuais relacionados ã evolução de

uma das outras fácies, não correspondendo necessariamente ao

final do "trend" evolutivo; da mesma forma como imagina Dali'

Agnol (1980 e 1982a) ter evoluído o GAL do maciço Jamon.

c. Sienogranitos

Os sienogranitos diferem dos monzogranitos pela maior

razão Mc/Pi e pela ligeira diminuição dos teores de máficos e

de anortita do plagioclásio (Pl.e Pl_) . Por outro lado, as va-

riações texturais entre as diversas fácies não são tão regula-

res como nos tipos monzograníticos, sugerindo evoluções dist in-

tas. Nas duas principais fácies ABS a LS existem termos gros-

seiros e heterogranulares médios a finos que transicionam en-

tra s i . No entanto, as variações composicíonais das diferentes

fácies sienograníticas, expressas pelas análises modais (tab. 6,

7 a 8), do mesmo modo que nos monzograni tos,-sugerem que os

mesmos cristalizaram sucessivamente, a partir de líquidos cada

VBZ mais diferenciados, no sentido ABS (ABSG-ABSH) -LS-fiCS.

Os MCS, por outro lado, além de representarem a cris-

talização a partir de líquidos bem mais diferenciados que os

das demais fácist., atestada por sua composição mineralógica

fitem 4.2 .3); apresentam relações texturais entre seus minerais



e n c ia is que sugerem nao ter havido granü- c^fasagem entre o

£cio da cristalização dos mesmos..

Os minerais tardios se distribuerc nas diversas fácies

ienogranitices de maneira semelhante à observada nos monzogra-

nitos» indicando que as condições de cristalização, quanto ã

saturação em H_0 foram análogas a estes.

A presença freqQente de tipos francamente p o r f i r í t i -

cos e. até mesmo, pórfiros, relacionados com o-s sienogranitos.

em especial, os LS e PICS, indica que a cristalização dos mes-

mos se deu provavelmente, em níveis mais elevados na crosta E.

certamente, em condições de resfriamento mais rápido do que as

verificadas nas demais fáceis.

d. Fácies Hipoabissais

A ordem de cristalização das rochas hipoabissais di -

fere em função dos tipos composicionais (MD, DP e GP) . Os tipos

mais ácidos (GP) apresentam uma mineralogia e relações textu-

rais muito semelhante em certos aspectos às dos monzogranitos

plutônicos, como discutiu-se anteriormente. Pode-se assim, ado-

tar para os mesmos a ordem de cristalização dos monzogranitos e

estimar-se condições semelhantes de cristalização para ambos.

Diferem, porém, pelo maior contraste de granulação fenocristal/

matriz, o que pode ser explicado pelo resfriamento muito rápido

do magma do dique, de pequeno volume e dominantemente líquido,

colocado em enceixentes resfriadas (encaixantes regionais ou no

próprio granito já solidificado). Os intercrescimentos granofí-

ricos, ocasionalmente presentes. Indicam cristalização rápida,

a partir de líquidos de composição próxima ao eutético graní-

tico (Smith, 1974).

Os tipos microdloríticos (MD) e dacíticos (OP) in i -

ciam a cr ista l izar a temperaturas mais al tas, o que i evidencia-

do pela presença de clinopiroxinlo e plegiocléslo mais cálcico

(andesina). No clinoplroxênio são freqõentes inclusões de apa-

t i t e , opacos e zlrcão, que evidenciam serem eles os primeiros

a cristalizarem. As formas euécricas e o maior desenvolvimento

dos grãos de clinopíroxénio, opacos e plagloclaslo, que consti-

tuem os agregadot glomeroporf i r í t icos, sugerem que os mesmos
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^am a cristalizar em um magma com elevada percentage*, de

0 quartzo é freqüente em fenocristais. por vezes bem

-ivídos. indicando que iniciaram a cristalizar precoce-

sendo seu intervalo de cristalização em boa parte coinci-

cam os dos minerais ferromagneslanos e plagioclásio . 0

"~iic é comum substituindo o clinopiroxênio, ou envolvendo

._--Qs destes, sendo posterior a eles. As feições de corro-

J 2 quartzo e plagioclásio. por vezes, notáveis, revelam a

- JC3 desestabilização dos mesmos.

A presença comum de intererescimentos granofíricos e

..f^rulitos na matriz atestam o resfriamento rápido de líquidos

-- ambientes subsuperflclais (Smith, 1974). A Intensa saussu-

-itizaçõo do plagioclásio, especialmente nos DP e a presença

• L- carbonato na matriz, associados com menores quantidades de

:icrita (biotita) refletem os efeitos das soluções tardias.

-.5 Região Minera lizade

Serão discutidas aqui. as rochas descritas e amos-

tradas ao longo do furo de sondagem F.09/PP, apresentado na

Fig. 1. dando-se atenção principal aos granltos heterogranula-

res, na tentativa de correlacioná-los com as variedades presen-

tes no maciço granítico. Posteriormente, se fará uma breve des-

crição dos greisens amostrados neste furo.

4.5.1 Granltos Heterogranularss IGHA)

Em amostras de mão mostram-se muito semelhantes aos

tipos sienogranlticos hoterogrenulares, exibindo coloração rosa-

da, as vezes esbranquiçados e ligeiramente esverdeados. Os gra-

nltos associados intimamente com os velos de quartzo e grei-

sens, geralmente possuem tonalidades malr. claras.

As análises models de três amor.trás destes granitos

encontram-se na tabela H e as monmas furam lançadas no diagrama

0-A-P e 0-1 A*P) -M IStrncKcison. 1976) (fir.. 5). A amostra CM-15

proveniente da base do furo (fip.. 4), c*ibc teores dos minerais

essenciais der.toanter. D-r. outro:, duas, qur sltuam*se mais pró-



í xi"'a£ d a zona mlneralizade. Esta amostra se assemelha bastante

composicionalmente com os raonzogranitos, exibindo a mesma pro-

porcionalidade entre os minerais essenciais e teores de máficos

semelhantes aos do BM (tabelas 5 e B).

As outras duas amostras diferem desta, pelos teores

ligeiramente superiores de quartzo e microclínio e pela forte

diminuição do plagioclásio, caindo no campo dos sienogranitos»

acima do conjunto de pontos representativos das diversas fácies

graníticas, estando muito próximas dos LS enriquecidos em quart-

zo Ifig. 5 ) .

No geral, exibem textura heterogranular média a fina.

sendo possível individualizar duas frações de granulação con-

trastante, muito similares a algumas variedades sienograníticas

(LS). A fração predominante exibe granulação média. dimensões

variáveis entre 2 e 4,0 mm e é composta pelos minerais essen-

ciais, sendo que o microclínio apresenta-se sempre com dimen-

sões acima da média. A outra fração, possui granulação fina,di-

mensões ao redor de 0,5 e 1,0 mm, é constituída por quartzo,mi-

croclínio. albite e clorita, e está restrita aos espaços inter-

granulares (foto 48).

São marcantes as transformações das fases feldspáti-

cas, com a formação de albita e microclínio sobre o plagioclã-

sio primário e de. albita, sobre o microclínio primário

(foto 49). Nesta fácies, a biotita e o anfibólio estão ausen-

tes destacando-se, por outro lado, o aparecimento da clorita em

quantidades expressivas e, em menores proporções, da muscovita

e fluorita. São típicos os agregados de quartzo, fluorita e

clorita, microgranulados, acompanhando as maiores concentrações

de máficos. 0 plagioclásio costuma constituir agregados de

grãos. Geralmente mostra-se intensamente transformado e descal-

clficado, com o desenvolvimento no seu Interior de grãos de se-

ricita/muscovite, algum epidoto, argilo-minerais e fluorita

(fotos 49 e 50). Entre os minerais acessórios cabe salientar

que registrou-s0 a presença ocasional de scheelita e de um mi-

neral que possui características similares â cessiterita ou

monazita. £ freqOente, em todas as amostras estudadas desta

f.ácies, a presença de carbonatos, em pequenos grãos.I



FOTOPIICROGRAFIA 4B - Granito hete-
rogranular associado a minerali-
ção, de composição sienogronítica.
Grão de Qz mais desenvolvido, ar-
redondado e corroído (amostra Dl 8)

FOTOMICROGRAFIA 49 - Mesma amostra da
foto anterior, exibindo PI transforma-
do a muscovita (parte inferior) e Mc
albitlzado, na parte superior da foto.

FDTOflICRDGRAFIA 50 - Granito heterocranular associado a
mineralização, de composição monzogranltica. Detalhe de
agregados de PI intensamente transformados e corroídos
nos bordos pelo Mc (amostra CM 15)

1



As demais características mi neralógicas e texturaU

são muito similares àquelas descritas para as variedades graní-

ticas do maciço. -Fortalecendo a hipótese de que as mesmas real-

mente estejam relacionadas com a evolução do maciço, diferindo.

apenas por apresentarem-se mais intensamente transformadas.

0 fato das amostras estudadas mostrarem-se composi-

cionalmente diferenciadas Lfig. 5), ora similares aos monzogra-

nitos. ora aos sienogranitos. pode simplesmente significar a

presença dos dois tipos principais nesta região: um semelhante

ao Bfi, situado mais distante da zona mineralizada, e outro, si-

milar ao LS, mais intimamente relacionado a esta.

Pela observação das análises modais (tab. 6) consta-

ta-se que as transformações aumentam em intensidade, no senti-

do da faixa mineralizada. A amostra de monzogranitos (CM-15).

situada mais afastada desta faixa, exibe uma mineralogia muito

semelhante a das variedades graniticas do corpo, diferindo de-

las somente pelo aumento da clorita e fluorita inters ti ciai.

Nestas amostras, a transformação do plagioclásio e do mícroclí-

nio é incipiente. Por outro lado, a amostra CM-13. localizada

mais próxima da faixa mineralizada, exibe maiores teores de clo-

rita, menores de fluorita intersticial e, nela, as transforma-

ções do plagioclásio e microclínio primário (respectivamente,

para microclínio e albita) aumentam em intensidade.

Já a amostra CI1-8. que encontra-se entremeada na re-

gião mineralizada, exibe menores porcentagens de clorita e maio-

res de muscovita que as outras duas bem como, iguais quantida-

des de fluorita. Nela, destacam-se as transformações do plagio-

clásio primário para muscovita e do «icroclínio primário para

albita (foto 49) . A presença, em algumas amostras, de veios de

microclínio e quartzo cortando os demais minerais primários,in-

clusive o próprio microclínio e quartzo, evidencia a existência

de mais de uma geração destes minerais.

A variação das transformações terdi-mogmáticas nas

três amostras destes grenitos estudadas, evidencia grosseira-

mente, uma zonalidade similar â ob&ervado nos processos de greí •

senlzação relacionados ás intrusões granítices, como descreve

(1970 - fig. 175).



4.5.2 Greisens

Possuem coloração verde acinzentaúa em amostras de

I mão e costumam ocorrer em veios associados aos filões de quart-

I 2o mineralizados e às variedades granlticas. São compostos ba-

| sicatnente por quartzo, que perfaz cerca de BQ.% da rocha, asso-

i ciado com "biotlta". muscovita. algum microclínio e albita in-

í terstical. 0 quartzo apresenta-se sempre em grãos anédricos,

• de contornos irregulares, alguns estirados e com dimensões en-

i tre C,4 a 2,0 mm. São freqQentes, também, as baías de corro-

são. Muscovita. clorita, opacos e fluorita constituem ocasio-

l nalmente pequenos agregados, microgranulares semelhantes aque-

l les encontrados nos granitos. Geralmente apresentam-se em grãos

| anédricos, de pequenas dimensões, entre 0,2 e 1,0 mm.



5 PETROQUlniCA

5.1 Introdução

Foram efetuadas análises químicas (elementos maiores

e traços) de amostras representativas de praticamente todas as

fácies petrográflcas individualizadas no maciço granitico. tan-

to plutõnicas. como hipoabissais. Dentre as fácies graníticas.

cabe ressaltar que a amostre KH-21. representativa do BAfl, per-

tence a extremidade SW do maciço Jamon. A grande similaridade

petrográfica e química entre as fãcies graníticas dos dois ma-

ciços, permite que a mesma seja considerada nu estudo químico

das diferentes fácies do maciço Musa. Porém, o comportamento

químico da fácies BAM tem de ser visto com resselvas, uma vez

que a única amostra analisada desta fácies não pertence aos

domínios do corpo granitico do Husa. Sugere-se que, em traba-

lhos futuros, sejam acrescentadas dosagens em outras amostras

representativas dos BAM.

Por outro lado, a amostra CM-9, referente aos grani -

tos heterogranuleres que ocorrem na região mineralizada da Pe-

dra Preta, não foi estudada petrograficamente ao microscópio.No

entanto, essa amostra é multo semelhante macroscopicemente a

amostra CM-8, estando ambas situadas muito próximas, ao longo

do perfil de sondagem do F.09/PP (fig. 4 ) . Em vista disto, con-

siderou-se neste trabalho, as duas amostras CPI-8 e CH-9» como

petrografi camente semelhantes, porém Isto deve ser checado em

trabalhos futuros, principalmente, devido ã possibilidade de

existirem, ao lorígo desta região mineralizada, amostras repre-

sentativas dos dois principais grupos de grani tos Individuali-

zados no maciço Musa, como discutiu-se no capitulo precedente.

A apresentação dos dados químicos inicia pelos ele-

mentos maiores (tabelas 10, 11, 12), seguida dos dados norma-

tivos (tabelas 13, 14 e 15) e elementos traços (tabelas 16, 17

e 15), finalizando com a discussão sobre a questão da diferen-

ciação das fácioc petrográflcau, classificação das rochas, ti-

pologia dos grani tos e potencialidade!-, metelogenétices das di-

ferentes fácies estudadas. Ar, concluoòer. e uma discussão méis



aprofundada sobre a petrologla, em comparação aos modelos teó-

ricos da l i t e ra tu ra , sarão desenvolvidas no capítulo 7.

5.2 Elementos Principais

As diversas fácies petrográficas identificadas no ma-

ciço Musa exibem teores de SiOj variáveis entre 66,1 e 76,1%

distinguindo-se. grosseiramente, quatro conjuntos oe amostras

em função destes teores (tabelas 10, 11 e 12; f igs . 7 e 6 ] : (1]

Constituído por rochas relativamente pobres em sí l ica (< 69t ) ,

incluindo dacitos pórfiros (OP), enclaves e duas amostras dos

ABrt; (2) Rochas com teores intermediários de s í l ica (entre 70,5%

e 72.5\) j (3) Rochas ricas em s i l i c a , com teores entre 73 e 75%j

(4) Constituído por rochas muito ricas em s í l i c a , com teores

acima de 751. Pertencem a esse conjunto essencialmente os HCS

e uma amostra dos LM. Os conjuntos 2 e 3 mostram-se bastante

diversificados quanto as fácies grani ticas presentes em cada

um. Fazem parte destes dois conjuntos quase todas as fácies

individualizadas no corpo grani t ico, incluindo tanto monzogra-

nitos como sienogranitos, havendo superposição dos mesmos.

0 comportamento dos diversos óxidos/SiO-, em linhas

gerais, re f le te as variações mineralóglcas observadas entre as

diferentes f a d e s petrográficas. Constata-se paralelamente ao

aumento de S10-, no sentido dos grupos 1 a 4, uma diminuição dos

teores de TiO», MgO, FeO, Fe^O.. HnO, CaO e P2°5 " u m l igeiro

aumento dos teores de K̂ O (tabs. 10 a 12; f lgs . 7 e 8 ) , compa-

t íve l com a diminuição das porcentagens de máficos e da razão

Pi/Mc entre as fácies (tebs. 3 a 6 ) . Os teores de Al^O, e

Na.0)se mantém praticamente num mesmo intervalo, para todas

eles.

No grupo 1 (baixa SiO?) observa-se diferenças entre

as fácies presentes com relação es porcentagens de K-0, P2°s»

MgO, FeO e T10?, separando aquelas hlpoablss&is (DP), das plu-

tônlcas (enclaves e ABI)). Nos grupos 2 e 3, por outro lado,pre-

dominam as superposições, principalmente, entre BAM/ABM/GP c

, no grupo ? (s i l ica lntermodiárla) e entre Bn(ABM) Lrt, ABS

LS, no grupo 3 (ricos em s i l i c a ) . Em parte, estas superposl-
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çôes entre (GP) monzogranltoa e sienogranitos refletem a pe-

quena variação nas percentagens. de quartzo entre eles, as quais

situam-se em media ao redor de 30 a 33% (tabs. 3 a 9, fig. 5).

Porém* algumas amostras de ABfi e BM do grupo 3 destacam-se do

restante do grupo, quanto aos valores mais elevados de CaO.TiO-,

HgO. FeO e Fe_0,. Estas diferenças são mais marcantes quandc

a comparação é feita entre amostras com teores similares de

SiO2.

£ nítida a separação dos MCS (grupo 4 - muitos ricos

em SIO^) em relação aos demais tipos grani ticos, especialmente,

daqueles aplíticos. A amostra de HCS que incide no grupo 3. e-

presenta teores de HnO. CaO. F«2°3» 1g0 • TiO2 mais baixos que

a Média deste grupo, assemelhando-se, portanto, aos demais MCS.

Por outro lado, a única amostra de LM incluída no grupo 4, des-

taca-se dos demais HCS, pelos teores ligeiramente elevados de

HnO, CaO, Fe2O3> TiO2. MgO e FeO e menores de SiO2. o que a

aproxima mais das amostras do grupo 3.

Resumindo, os trends óxido/SiO. para as diferentes fá-

cies petrográficas confirmam a cogeneticidade das mesmas e, em-

bora haja superposições, percebe-se que -o sentido de suas evo-

luções segue o esquema proposto pela petrografla: DP-enclaves-

-monzogranitos/GP-sienogranitos. Nos demais diagramas NaJD-

H2D (fig. 9), CaO-Na2O-K2O ífig. 10), FejOg-FeO (fig. 11) e

AFPI (fig. 12), também, se verificam trends que apontam neste

sentido.

5.2.1 Fácies Hipoabissais

a. Dacitos Pórfiro* (DP)

As quatro amostras dos DP analisadas, possuem teores

d* SiD2 em torno de 67% e 13% de A12O3 (tab. 10). Apresentam,

valores médios relativamente elevados de TIO., Fe-O,, CaO, HgO,

F»0 t P 20 5 e mais baixos de *20 (tabtlaa 10 e 11; figs. 7 e 6},

o que é compatível com a composição mineralógice dos mesmos.

Com relação aos teores de F»2Og, CaO, T10 2 e, bem me-

, quanto ao K?0, constata-se varloçòos significativas nos
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teores desses óxidos nas quatro amostras, que sugerem a existên-

cia de SiUbtipos entre os DP ( f i g s . 7 « 8) . As duas amostras me-

nos silicosas (SiO_-66.4\ em média) são mais cãlcicas e possuem

teores mais elevados de Fe2°3» T i 0 2 * *2 ° d 0 q u e a s o u * r o s duas.

Os teores mais elevados de CaO. Fe_03 s TiO? no primeiro sub-

tipo (especialmente na amostre CRE-PIU 106B). podem ser exp l i -

cados pelas quantidades mais elevadas de minerais mãflcos na

mesma, inclusive, com a presença marcante do clinopiroxênio,en-

quanto os teores mais elevados de K-0 s e Justif icam pela pre-

sença expressiva da b i o t i t a ( tabs. 9 e 10 ) .

Nos demais diagramas químicos são, também, vis íveis
estas discrepâncias entre os dois subtipos. Na20/K-0 ( f l g . 9 ) ;
CaD-Na2O-K2O ( f i g . 10) e Fe203-Fe0 ( f i g . 11 ) .

Os dacitos põrfiros exibem muitas afinidades químicas
com os enclaves e, mais ainda, com o autõ l i to máfico ICREMU 29B)
( f i g . 7 e 8 ) . Inclusive esse último, mostra valores de SiO2

inferiores aos dos DP menos si l icosos.

b. Granitos Pórfiros (GP)

As duas amostras de GP analisadas são muito próximas
composlcionalmente das variedades plutõnicas monzogranítlcas,a-
presentando teores médios dos elementos principais intermediá-
rios entre aqueles dos ABfi e BM, sendo similares também ao ABS
(tabelas 10 e H i f i g s . 7 e B), confirmando as observações pe-
trográficas efetuadas no capítulo anterior .

As duas amostras estudadas distinguem-se com relação
aos teores de TiO2 , Fe2D3 , HgO e CaO,refletindo o caráter me-
nos diferenciado da amostra CREF1U 109. Tais variações químicas
estão expressas nitidamente nos diagramas oxido - S102 ( f i g . 7
e 6 ) , Fe203/Fe0 ( f i g . 11) a AFrt ( f i g . 12 ) . Nos dois últimos, a
amostra menos diferenciada aproxima-s* das amostras mais evo-
luídas das fácies monzogranítlcas enriquecidas em máficos(ABn),
enquanto a outra associa-se às fácies mais leucocrátlces (BH e
ABS). Tal comportamento re f le te as variações nos teores de má-
fico» observadas entre as mesmas (tab. 9) e expressas no dia-
grama Q-(A*P)-M ( f i g . 5 ) . Por outro lado, a* duas amostras exi -
b praticamente a mesma razão Na^OA.O ( f l g . 8 ) , diferindo no
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diagrama CaQ-Na-0-K.-O. err. função dos teores de CaO (fig. 1Q).

5.2.2 Fãcies Plutõnicas

a. Enclaves Monzo a Granodíoríticos

As duas amostras de enclaves granodiorlticos mostram-

se multo similares, em composição química, ao autõlito máfico

(CRE-MU 29B). o que sugere origens semelhantes para os mesmos

• Invalida sua separação,o que já havia sido assumido na petro-

grafia (itens 4.2.2 e 4.4.2). 0 autollto. entretanto. exiba

valores ligeiramente superiores de Fe,D,. FeO «nO, CaO P_0c a

Na-0 e mais baixos de Si02» comparativamente aos enclaves. Es-

ta comportamento evidencia as maiores quantidades de minerais

máficos constataddas no autólito (tab. 3), e sugere uma compo-

sição original menos diferenciada para o mesmo. Por outro lado,

os teores relativamente altos de álcalis do mesmo, podem ser

explicados pela sua maior interação com o líquido granítlco en-

volvente, o que ê atestado pelas quantidades ligeiramente supe-

riores de microclínio ttab. 3) e pelos contornos difusos do

mesmo (foto 12 - cap. 3).

Todos os dois (autólito e enclaves) diferem bastante

em composição química, da* demais fácies granítlcas exibindo

grandes analogias com os DP, o que t perceptível nos diagramas

da variações de õxldos (figs. 7 e B). Com ralação âs fadas

graniticas, apresentam valores mais baixos de SiO- e K_0 e mais

elevados de TiO2» Fe203> FeO, MgO. CaO, Ne-0 a P9O5. sendo que

o autólito diverge mais acentuadamente das fácies graniticas,

o que confirma o caráter menos evoluído do primeiro em termos

de diferenciação.

Constata-se, no entanto, que os enclaves aproximam-

se bastante dos BAM/ABM, sugerindo que os mesmos sejam compo-

slonalmente intermediários entre as fácies monzogreníticas en-

riquecidas em máficos e es rochas dacítlcas. Isto í perceptível

•m alguns diagramas óxldos/S102 (FeO, MgO, *20 - flgs. 7 e B)

• nos diagramas CaO-Na2O-*2O (fig. 10) a AFM (flg. 12), onde

enclaves e DP dispôem-se como tipos menos diferenciados, *stan-



do ambos, alinhados segundo o "trend" evolutivo definido pelas

fácics graníticas.. Jâ no diagrama Na-O/KjQ. os mesmos se apro-

ximam mais das variedades graníticas do que dos DP, em virtude

dos seus teores mais elavados de ãlcalls (fig. 9). riaior dis-

tinção entra os enclaves a os DP â vista no diagrama Fe_O_/FeO.

qua salienta melhor as diferenças entre os dois,nestes elemen- .

tos. Os primeiros exibam um comportamento próximo daquela das

fâcias graniticas a diferem bastante do dos OP (fig. 111.

b. Principais Fácies Graníticas

Os dois grupos principais de fãcias graníticas iden-

tificadas petrograficamente apresentam-se muito semelhantes

quanto às composições químicas, e exibem "trends" coincidentes

e em parte superpostos, sugerindo ligações genéticas entre os

mesmos. Embora exista superposições entre as diferentes fácies,

conforme expressas nos diagramas de variações dos õxidos. é

claro em todos eles, que a diferenciação se dá no sentido mon-

zogranitos-sienogranitos (figs. 7 e 8) .

Os teores de SiO_ das diferentes fácies graníticas

são relativamente altas, variando em média entre 70,5 e 76,0%.

Duas amostras dos ABfl apresentam-se empobrecidas em SiO_, com-

parativamente ao BAM, supostamente menos diferenciado, em fun-

ção dos dados petrogrãficos. 0 que causa o abaixamento dos va-

lores médios de S102 do conjunto dos ABH. Estas duas amostras

(Kn-01 e KPI-144B) exibem caracteres mineralógicos e texturais

muito similares aos BAI1, diferindo deles apenas em função da

relação anfibóllo/blotlta, como discutido no capítulo anterior

(tabelas 3 a 4).

Das fácies monzograníticas para as sienograniticas per-

cebe-se um aumento dos valores de S10_. Dentro de cada fáclas

individualizada, no entanto, nem sempre os maiores teores de

SiO, correspondem as amostras mais leucocráticas, com maiores

Porcentagens de quartzo. £ o caso dos Lrt "enriquecidos em quart-

zo", cuja única amostra analisada (CRE-MU 30A) apresenta, con-

traditoriamente,menores teores de SiO_, relativo aos LM "nor-
a.

ftais" (tabs, 5 e 11). 0 comportamento de alguns õxidos, como
c*0, TlOg, Fe^O.lt) t rtgO, também não confirmam o caráter mais
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diferenciooo desta amostra.

Para os fiCS, es\es tecres bem como o comportamento dos

demais cxidos confirmam es subdivisões efetuadas pelas modas.

•m nCS,"h«terogranulares" e "aplíticos" Itabs. t e 12). Os ABS.

por outro lado. mostram-se mais diversificados quanto aos valo-

res de S10-* embora predomine nos ABSG teores relativamente Mais

baixos que nos ABSH. A variação nos valores dos demais elemen-

tos, também, demonstra a separação entre os tipos de ABS (tabs.

8 e 12).

Os teores de A1_O3 oscilam entre 12 e 14* mantendo-

se, em média, ao redor de 13,0*. Constata-se uma suave diminui-

ção dos teores de Al.O. nas fades mais leucocrátlcas. pouco

•vidente nos diagramas de variação (fig. B). D Ne-0 exibe um

comportamento análogo ao do Al_0.. com teores médios oscilando

entre 3,5 e 3.81, similares aos grani tos normais, exceto uma e-

mostra de HCS» que mostra-se enriquecida no mesmo (4.31 de

Na-0). Esta amostra (CRE-fiU 142B) exibe características petro-

grâficas distintas das dos demais HCS (plogioclâslo praticamen-

te albítico). que justificam esta discrepância. Sua associação

com porções pegmatfices e o comportamento dos demais óxidos a-

testam, também, o caráter mais diferenciado desta amostra.

Os teores de K^O são relativamente altos, com médias

variáveis entre 3.9 e 5.2%, caracterizando as diversas fácies

graníticas como tipos "enriquecidos em K-O"» C O B razões Ne.O/

*20 moderadas a baixas (média ao redor 0.75). 0 trend K ^ O ^

(fig. 6) definido pelas fácies enquadra-se dentro das ' séries

calcl-alcalinas com alto K_0, conforme especifica Peccerillo e

Taylor (1976) e Ewart (1979, in: Barker. 1981). Segundo os pa-

râmetros de Chappell e White (1974). por outro'lado, todas as

fácies petrográflcas possuem valores elevados d» Na-0. em rala-

ção aos de *20 (Ne20 > 3.71, para valores de *2D de até 5% e

Na20 > 2,2%, para *20 • 2*.).

De modo gtral, or. teores de k_0 croscem dos monzagra-
nltos para os «lenogranltos. Porém, um maior crescimento destes

teores é observado entre as várias fácies monzogranftlcas, no

sentido BAM-ABM-Blt/in, enquanto que nas fácies sienogrenítlcas,

°*» mesmos te mantém quase constantes, oscilando entra 4,5 e



S.0% (tabs. 11 e 12» fit- 81.

No diagrama Na^Q/K^O a possível perceber, ainda. al-

gumas diferenças entre monzogranltos e slenogranltos ifig. 3).

Os monzogranitos exibe», no sentido da evolução de sue diferen-

tes fácies. um aumento acentuado de R-0» enquanto os valores

de Na.O. «ante»-se. aproximadamente constantes, causando uma

diminuição acentuada das razoas Na.O/K^O* (de 1.0 nos ABfi a 0.6

nos Wl/Ul). Os sienogranitos. por sua vez. exibem razões Ne^O/

R_0 variáveis no intervalo de 0.B a 0.6. em virtude dos valores

•ais constantes da * 20. para suas difarantas fácies e das even-

tuais dimensões dos valores de Na.O. am algumas amostras.

Dentre as fácies. a dos ftCS ê a que mostra maiores

variações am termos dos valores de Na-0. constatando-se tanto

termos enriquecidos (CRE-MI 142B). como aqueles empobrecidos (KH

13B) neste oxido» indicando a existência de diferenças compo-

sicionais antre os líquidos magmáticos finais ou, alternativa-

mente, efeitos de transformações superimpostas (não sugeridas

pala petrografia).

Os teores de CaO são moderados a elevados e decres-

cam de 2.6% (BAR) a 0.4% (HCS). exibindo um comportamento bas-

tante linear (fig. 7). No diagrama CaO-Na^O-l^O percebe-se cla-

ramente a passagem gradual entra as fácies petrográficas (fig.

10). 0 decréscimo da CaO. associado às variações nas razões

Na-O/Kj0' M*.portanto,determinantes na evolução das fácies grani-

ticas. No diagrama mencionado os monzogrenltos parecem seguir,

em linhas gerais, o "trend* calci-alcalino (Nockolds a Allan.

1953)» no sentido da evolução de suas fãcias. com decréscimos

de CaO e aumento de K2Q, para Na2O constante (fig. 10). Os DP

e enclaves alinham-se, igualmente, nasta "trend"-, com os últi-

mos dlspondo-se antre os primeiros e os BAM, Os slenogranltos,

por outro lado, exibem um comportamento mais linear, em termos

do diagrama tarnárlo, com decréscimo de CaO acompanhados de pe-

quenos aumentos de K.O • aventuais variaçõer. de Na-0.

Nos diagramas CaO-Ne^-I^O (flg. )0) • Na20/K20 (fig.
9J é evidente a correlação entre a amostra analisada de BAPI

^n-21) a as duas amostras do ABM empobrecidas em S102, ante-

riormente mencionadas. Isto confirma n semelhança entre as mas-
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nas» jâ aventada na petrografia. • revelo que a separação efe-

tuada entre certas fácies. petrográfleas con base nas proporções

de anfibôlio/blotlta. não se traduz ta diferenças químicas sig-

nificativas, pelo menos nesta caso.

No diagrama da razão calci-alcelina (CaO: Na-0 * K..0

versus SIO_). segundo Peacock (1931), as diferentes fãcias gra-

nfticas caracterizam "trend calcl-alcallno*. passando a ligei-

ramente "cálcico". quando sa considera, também, as amostras da

dacitos pórfiros (DPI (diagrama não apresentado). Este compor-

tamento comprova as observações efetuadas acima, sobre a afi-

nidade calei-alcallna destas rochas, mostrada no diagrama CaO-

Na2O-K20 Ifig. 10) a nos trends da A12°3 *
 Na2° V B r s u s S i 02

(fig. 0). conforma Nockolds a Allan (1953).

Os teores de Fe2D3 12.7Bi a 0.06%)s FeO (2.5% a 0.08%)

a TiO2 (0.82% a 0.06%) são-relativamante altos, em especial,

nas fãcias monzograníticas, sendo compatíveis com as proporções

modais de minerais mâflcos. determinadas nos mesmos. 0 HgO, por

outro lado, exibe valores relativamente baixos, sempre inferio-

res a 4),05% e quase sempre inferiores a 0.5%. Os vários õxidos

mencionados mostram um comportamento análogo ao do CaO, coa teo-

res geralmente decrescentes dos monzogranltos para sienograni-

tos (figs. 7 a 8). P2Dç •
 nn0 possuem, igualmente, um compor-

tamento similar, sendo seus valores normais para rochas com

tais composições.

As variações nas razões Fe.O./FeO evidenciam a sepa-

ração dos diferentes tipos com a evolução das fácies (fig. li).

Doe monzogranltos enriquecidos em máflcos aos sienogranitos

mais diferenciados (riCS). passe-se de razões altas (> 1) para

baixas razões (< 1 e < 0,5), refletindo uma mudança de condi-

ções oxidantes para redutorãs. Entretanto, a maioria das fades

exibem razões em torno de 1.

Um acentuado decréscimo dt FeO total e uma ligeira

diminuição de HgO, no sentido de evolução das fácies é bee evi-

dente no diagrama AFfl (flg. 12). com o deslocamento suctsslvo

des mesmas em direção ao vértice A, em função do enriquecimen-

to em álcalis. A separação das diversas fácies é bastante cie-

Ta, neste diagrama, mostrando a corréncla entre a distinção



efetuada core base er. c r i tér ios reineralógicc- e a indicada pelos

parâmetros químicos considerados no nesoto. £ n í t ida a variação

BAK/ABR-Bn-LK entre os monzogranitos. bem como a seqOência ABS

CABSS-ABSHl-LS-KCS. entre cs sienogranitos. superpostos, es boa

parte, ao primeiro. Salienta-se neste diagrama ( f i g . 12) a se-

paração Marcante entre LU e HCS e entre LH e LS. rochas que

mostram «penas pequenas diferenças mlneralõgicas entre s i e.

qua por vezes, se aproxima» quimicamente (no caso LR-LS).

A distr ibuição cias amostras analisadas no diagrama

AFH exibe um trend ligeiramente " to le f t i co * . discordante daque-
le observado em seqüências ca le i -a ica l inas. incluindo a for-
necida palas vulcânicas Uatumã (Santos. 1964) ( f i g . 12 ) . Trends
semelhantes são apresentados por suites granít icas aicalinas
de terrenos extensionals, ou pelas suites de arcos megmáticos
imaturos, como discute Brown (1SB1 e 1962). Uma discussão mais
detalhada sobre a caracterização química do maciço nusa é efe-
tuada no item 5 .6 .2 . porém o comportamento das diferentes fé -
cies neste diagrama parece r e f l e t i r , apenas, as al tas razões

Fe/ltg do magma gerador do grani to .

A variação dos diferentes óxidos em relação ã s i l i ca
( f i g s . 7 e 8) e as demais relações entre vários elementos ev i -
dencia», terem se verif icado no sentido monzogranitos/sienogre-
nitos. as tendãncias clássicas da diferenciação magmatica. ha-
vendo, dentro de cada fác ies . passagem gradual de uma fácies
granftica a outra, porém sempre com superposições parciais en-
t re e las . Esta variação, também, é constatada nos monzogranitos
e nos sienogranitos, no sentido de evolução de suas diversas
fácias. Ela f i c a bem caracterizada nos diagramas CaO-NajO-K^O •
AFH Cfigs. 10 e 12 ) .

As fácias manos evoluídas dos sienogranitos, os ABS,
apresenta») valores d» seus principais óxidos. " intermediários
entre os ABn/Bn (SlOg. FaO, HgO, K?0 « P?DS) e entre os BR/LR
IT lOj . F«2°3' n n 0 ' C a 0 * Ne20) Ctabelas 1) e 17) , o que causa
• superposição dos dois "trends" nos diagramas de variações,
dif icultando uma melhor visualização dos mesmos ( f i g s . 7 e 0 ) .
Isto ocorre, também, no caso do diagrama AF« ( f l g , 12 ) , Estes
'atos, por sua vez, refletem as dificuldades encontradas ce se-
P«rer rochas de composições semelhantes.
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1 ?•?.

As diferentes fãcies graníticaã, em especial,os non-

zogranitos, roostram composições químicas análogas a média de

granltos apresentadas na bibliografia geológica (Nockolds,2954;

Turekian e Wedepohl. 1961} Le Maitre, 1976b). diferindo apenas

pelos seus valores ligeiramente mais elevados de Fe_O3»CaO e

Qs teores médios dos principais óxidos exibidos pelas

diferentes fâcies plutônicas do maciço Musa são muito simila-

res aos valores médios das variedades graníticas presentes no

maciço Jamon (Dall'Agnol. I960 e 1962a). confirmando as analo-

gias entre os dois maciços (Comparar figs. 7 e 8 com Dall'Agnol.

1982a - fig. 8). Constata-se uma correspondência direta entre

os teores médios dos principais óxidos apresentados por algumas

das fácies de cada maciço, petrograficamente similares. Assim,

os GE do N-NE (maciço Jamon) possuem teores médios semelhantes

aos ABM e os GE do centro aos Brt/ABS. Os GH, por sua vez, apre-

sentam teores intermediários entre BPI e LM e os MG, entre LM,

LS e ncs. As semelhanças observadas sugerem evoluções petrolô-

gicas similares para os maciço6 Jamon e Musa, sendo as diferen-

ças sutis constatadas, explicáveis, talvez, pelos critérios

subjetivos utilizados para a separação das fácies em cada maci-

ço ou por pequenas diferenças na evolução dos dois corpos gra-

níticos. Fica difícil, no entanto, deixar de pensar na exis-

tência de magmas geradores • processos petrológicos muito afins,

comandando a evolução desses dois maciços.

c. Grani tos Associados à Mineralização (GHA)

As duas amostras referentes aos GHA (F.09/PP - fig.

4) possuem teores médios de seus principais óxidos similares

aos LS e, eventualmente, aos LU. Diferem, entretanto, pelos

teores mais elevados de FeO • menores de Na-D • » no caso de

uma amostra (CM-9), pela diminuição nos toores de Fe-O, e A1.0.
£ i 2 3

(figs. 7 e 8). Estas diferençou químicas são ressaltadas, ain-

da, nos diagramas Ft^G^/FeO (fie* U) e No20/K20 (fig, 9). Por

outro lado, nos diagramas ternórlos, CaO-Na-0-K.O Ifig. 10) e

AFli (fig. 12) as mesmas possuem uma posição intermediária en-

tre os LS e LM.



Os dados químicos não confirmam a afinidade sugerida

pela petrografia entre os GHA e certas fácie& monzDgraníticas

do maciço, em especial, coro relação a amostra CH-15. Esta amos-

tra ê reais similar aos LS. diferindo* apenas, pelos valores mais

elevados de FeO, comparáveis aos dos ABM/BM (tabelas H e 12t

figs. 7 e 8).

0 acentuado decréscimo de Na.O, especialmente na amos-

tra CM-9, pode ser explicado pelos processos de greisenização.

A descalcificação do plagioclãsio através de soluções ricas em

K* e F", conduz a formação de muscovita e fluorita» e libera

Na* para solução,como discute Dall'Agnol (19B0). A descalcifi-

cação do plagioclásio e sua substituição somente pela albita.

podaria explicar a liberação de Al*3, como sugerem os baixos

teores de AljO, da amostra Cfl-9. Entretanto, o Al*3 liberado

normalmente é consumido na formação da muscovita, o que é coe-

rente com os dados petrogrãflcos (tab. 8). Por outro lado, esta

amostra (CM-9) apresenta um fechamento, em termos de análise

química, um pouco abaixo da média (97,81), o que deixa dúvidas

quanto aos reais valores de AljD*.

0 marcante aumento de PeO. acompanhado da diminuição

de F«2°3 tfi*8* 7 e 11}» caracterizam condições essencialmentes

redutoras para esta fâcies (tab. 11). Da mesma forma que no ca-

so do Na2O, a mudança brusca no comportamento destes óxidos

relativos as demais fácies, provavelmente, deve estar relacio-

nada aos processos tardi-pôs-magmátlcos sofridos por estas ro-

chas.

Aparentemente, este? mudanças nos valores de Na.O,

FeO s FBgOg/FeO tendem a aumentar na amostra CH-9, confirmando

que a maior intensidade dos processos metassomáticos se deu na

região mais próxima aos velos mineral!zados, o que Já havia si-

do sugerido na petrografia (Item 4.5.1).

5,3 Dados. Normativos

As normas C.I.P.W. para as diferentes fácies petro-

fráflcas são apresentadas nst tabela» 13, 14 e 15, Junto com

•Iguns índices petrogenétlcot utilizados, tais como» índice de



19 wwwnw (C.I.I>.U.I • m m ftwieo. MM A> n c m HtrawmiMt i mamm • iwexco

«UM \

6r*M»fato
MMta
*"•""•

tmtmtm
M«wi«U

niyitttl
riLiiiiu
*Mtt«4>

IJHH

MMt*
Or—lhU

«9MM
OH—lfcl»
«MtttM

M M
«k49r
Cw^laoNwa.

IICI

9)1
•9
M M

CMNUNOI

97.19
19.49
17.71
9.M

m

4.M
9.99
9.47
9.M
.

1.99

97.19
37.74
99.14

49.49
99.99
17.99

LOW

1.99
99.91
79.41
19.97

9999,99
799.»

t.16

mnimrmm

i CMW 1491

19.20
N.91
99.91
11.14

.

9.49
9.49
9.49
t.44
.

1.0*

94.90
99.41
«9.61

40.07
99.94
19.99

9.907

l . M
17.90
79.00
14.74

1197.41
966*16

••64

M e m NVQWNSIAI9

M «PI

CMMI99

97.01
17.41
99.19
9.99

.

l .M
9.49
1.11
4.69
-

1.00

M . M
49.00
19.07

91.00
M.49
M.94

9.170
1.74

99.99
79.49
19.99

1949,79
099.99

6 .N

CROW 14|f

91.97
U.79
19.17
11.94

9.01
•

0.99
1.04
1.99
•

1.09

49.09
M.0
17.37

14.20
34.10
21.S4

2. IM
1.14

20.41
73.37
19.99

3710.40
041.79

1.97

HfOIA

20.07
10.01
19.94
10.47

0.90
9.92
9.41
9.M
4.19
-

1.00

-

-
-
-

2.772
1.7S

10.03
79,01
14,17

•

-
9.90

0MVII1QS

cmnu i n

30.0t
27.04
M . M
9.40

.

2.24
0.M
1.12
3.20
0.20
0.43

32.00
M.21
31.01

40.02
43.30
0.01

S.tt

1.11
11.10
N . M
7.21

2M1.00
4M.11

0.94

(•«WtWSIOF

CMJIU 109

SUM
21M
3U1
OM

olio
•U 4

040
1.M

i
0.24

94.00
K M
30.92

40.17
49.S1
9,92

I.M0

us
10.21

7442,74

400.M
W2

n.ts
27.91
M.M
9.74

0.M
1.12
1.0
0.M
2.M
0.141
0.94

•
-
•

m

•

m

t . M

1.12
11.71
M.14
t . H

m

m

0.01

mcuwts
c M w m

22.31
22.70
99.19
0,09

•

9.20
1.93
2.13

i.to
-

O.IS

20.13
42.44

20.03

99.00
M.31
10.00

1.01
1.40

10.15
70. M
14.32

itit.ao
M1.00

6.70

noun A
«••MA

24,04
39.90
91.99
9.00

.

4.00
0.94
2.19
t . M
-

0.04

30,»4
St.t*
It ,40

H.74
34.37
0.M

t,29
1.49

10,01
tO,17
12.01

2O3l,tO
013.11

0 .M

•MHQOIOftlTICOl
«(••It

21.04
20,17
91.07
1.14

-

1.23
1.0»
I.t4
4,«t
•

o.ts
34.71
M.74

3t,S0

l l . t l
M.M
14.7t

3.SO0

1.»
22.11
M.t l
t . M

2213.02
173.iS

' 0.12

KOI*

| IS .00
32,2»

' 32.17
7.H

•

3,03
1.2»
1.(7
S.17

* .

O.tl

-

•
•
•

4.SI
l.«2

lt.2f
7t,7I
13. It

•

*

0.14



"A

•VF

i

I

i
I•
i

s

i

.HI

m

I

i

i!

I
i
i
i

8

i

U

SISS I M t X
x ft i; • ' • ' -* • • • •

8 5 J J . ^ . t. « 5 , 9

K 9
S ft

* «.

8. ^ 8 « 5 8 # fi S tj , 9

S S 5 5 5 5 5 2 2

s ü S t i B s s a
8 8 J8 - - - ' ' • •» ' -%

s s s s

H J 5 . J . H S . 5

S I 3 3 3 S - S S - 3

J S S Í 5 5 5 5 5

5 5 3 5 5

JSS3 5 555 5

iliiiitlliii

8 8 =
* • •

? B S

«. *. 8
H I S

I S S
R B X

s se
tí II X

8 1 1

in
in
in

!i!

Z it
• • •

I C S
t • •

R C Í
t t -

t i e

8 t *
t t •

• • •
ft"

555

il!

8 S * S S

' S . S t S B 8

• - • 8 -

s 8 s as a s
• • » • f̂c • •

J 5 » 8 8. « « J

1 8 a s a s s

5 s § 5
S 8. ft t 8 n , 8

» S S Z 8 • • S

3S3S! 5

"3J5JI1

H33S

55J35JJS
9 0 f 8 C f • 8



<* I

CO't

•

•

te't

Df'll
U't

to't
It ' l l

•

•
*

•

-
•

tO'Q

CI'O
•t'O
fl'O

cr*o

•
M ' t

K ' K

t/'K
Ci'tC

tl'O
It'Mt
triHt

K ' t

M ' M
I f »
U ' t

M'Ot

O f t

tt't»
tt'»t

»'0C

taut
« ' «

CO'O

CC'O

tt'O
I»'O

It'O
•

M't

t>'w
tO'tt
K'tC

t » t

M' t

tC'tU
tt'4Mt

tt't

M'»t
OS'Ot

I f O

Cf't

tt'f
tl'Ot
«'»»

I4'K#

f i t

«•o»

•

*

/t'O
•o't

00 I

-

•O'C
/C'K
/O'K
»t'K

Kt-U»

oauruv
cw •

/O't

Ot'MC

O4'»Mt

t f o
M ' M
I4't
CO't

tt'l

tt't
M'l»
»t't»

lO'lt
M ' W

IfO»

M'O

»t'O

flt 0

-

tt't
C f K

»/'4t
M'K

HI-MU
•

M't

M'»K
M'/Mt

t»'t

/ I 'M
tt'l

IM'O
M't

ta'*
0/'4»
•»'/»

OI'K
S/'tC

U'tt

Ot't

M'O

U ' O

»t'O

tt 0

-

/O'C
M'OC

«C'K

»t
nuato

urnma
oiiuvteoNiisottxu

t f t

tfttt
Ct'RK

M't

»t*M
tl't

IM'O
K't

I f »
M'4»
M'4»

M ' S
M ' B

4»'M

M ' t

M ' t
Ct't
44'0

tt't
.

tt't
tt'tt
K'tC

aort
ma»

OtttllM

ttt.

J .
1-

to*t
»t*»l

Oft
»0*l

trtt

•

•

tt't

C4*t

t»'O

t t t

Ct 0

cro
tf'O
t f t
0**K
U'tC

U'O

Ct'tK
»t«K

U't
K ' M

t f t
O f t
tt'tt

K ' t
M'4»
M'tt

4C'K
H ' K

00 'K

40*0

M'O

M'O

•

K ' t
M't
tt'O
M'CC

M ' K

Ct-WH

tO't
t»'tt»

»ltOSC

tt't
/I'M
M'»t
tl'O
• f t

M*4
K'O»
O/'t»

/fee
tc'cc
cftc

»t*0

•k'O

CC'O

It 0

m

K'f
»o'tc
It'tC

n • oiiMMMNumnai

t f t

t f »
S»'M
tfft
/O't
tt't

-

•

•

K ' t

M' t
M'O

M ' t

It 0
M'l
» f O

K'f
M ' K

M'Ot

4MV • MSI
VIOJtt

•QQMitt

M ' t
»rac
tnat

u't
» ' M

M'tt
f f t

4t*4

t r t
M'4»
U't»

M ' K
Z«"tt

M ' K

4t't

» f t
t»'O

CI'O

CO 0

•

W»
OO'K

tl'K
t»'K

1 Mt
nmo

viuon

M ' t
• s a >
K<Mt

4 f t
M'l»
K ' K
M' t

M ' t

M ' t
M'»»
tt'4»

K'tC
K'»C
M'W

4t't

U ' t
M ' t
t»*t

Ct't
-

tt'l
tt'tt
04'0t
»f K

M*m

mnHM

M ¥ -

•O't
t»*4t»

OktOK

M'»

»t*M
t»'K
tt't
t f t

K ' t

tft»
tf4»

t f K
K ' M
04'K

t f »

m't
04*0

M ' t

-

44't
K ' K
M'K
K'K

V4t
nao

OHUaM

tumn
OIUNMI

M ' t
•VMS

M%a

M t
M ' M
»f»t
tt't
t f t

4 f t
4ft»
K't»

M'4t
M ' K

tt'K

» r t

W ' t
M ' t

IC't

M ' t
-

tt't
M ' K

U'tt
M'K

B
man

*MM

t f t
4»«t»

tfitm

M't
4t*4t
K'tt
K't
M't

M t
M't»
M't»

40'K
K ' K
W ' K

t » t

n ' t
M t
t f t

t f t

-
U't
tt'K
M'K
tt'tt

tl-«

M t
tea»
M-MZ

t f t
K*40
t f K
M t
a*»

I4*M
C4'»»

0»'»»

M ' K
tftt
M ' K

4 C t

4Ct
• f t
t 4 t

n i
•

M t
n*4t
M'4t
tt'tt

nao

4 t t
K M »
tt'an

M t
H ' H

M'tt
M l
t f t

tt't .
K't»
M'tk

0**W
M ' W

M ' K

n

t f t
M ' S

' •

M t
O f t
CV»
M ' K

M'K
M'K

K4M

n Mtiucronoauw
own vuiata onoauw

won
m
n

at
0* «•••MI

• M H M » *
••wtv

•*MtV

—»*—>

•tttw

# W M Z 2
V HUNM

«onu odtanu • MaupmooMitt mate M tnu» t t t

. ââ.í %¥«?:,.a .5'»á,.4-felÀg'..tÍábAÍ^Ii4ãHaÍI^



5
9

8 0 -

T 0 -

9 0 -

•o 6a
i

79
I
77

. IS—

70

sioa)

Dlogromo 10 (Indie» tft Dlf trtnctof ao) vtrtwt 9IOg M r « «• dlft -

P«tro«r6flc«i do moelço Muso (l«g»ndo fl«*. M 7 I .



diferenciação (ID « Qz * Ab • Dr. Thorton e Tuttle. I960); in-

dica da coloração normativo (IC = 01 • Opx « Cpx • lift • Ilm «

Hen), composição de plegioclãsio normativo (100 An / An • Ab).

os parâmetros de Shand (1951) e os de La Rocha st alii (19B0).

Constata-se, de modo feral, no sentido da evolução

das fâcies (DP • enclaves-moij^ogranltos-slenogranltos) aumento

regular das proporções normativas de quartzo, ortoclãsio. acom-

panhado pela diminuição de hiperstènlo» diopsídio. magnetita e

ilroenita. refletindo as variações químicas Já comentadas. A al-

blta se mantém mais ou menos constante, com ligeiros aumentos

nos tipos sienograníticos hololeucocráticos.

0 índice de diferenciação (10) apresenta sempre valo-

res superiores a 731. compatíveis com composições granitlcas.

Ele mostra um aumento gradual, acompanhando a evolução das di-

versas fácies (tabela 13, 14 e 15). 0 diagrama mostrando a va-

riação de ID em relação aos teores de SIO^ para as diversas fá-

•cies (fig. 13).evidencia a correlação positiva entre os dois

e confirma o sentido da diferenciação das fades, jã discutida

anteriormente.

Neste diagrama ID X SiO2, os enclaves mostram. em

relação âs amostras das fácies de monzogranltos máficos (BAH e

ABI1), um comportamento análogo ao constatado, entre enclaves e

rochas graniticas, por Haury et alii (197B) (fig. 13). Segundo

estes autores, para rochas ácida* (10 > 50) existe uma corre-

lação em termos de ID. entre enclaves e rochas graniticas eo-

caixantes. sendo que os primeiros diferenciam-se, pelos valo-

ra» sensivelmente menores de silica, para mesmo ID. indicativos

de suas composições sucessivamente mais máflcas. A composição

normativa do plsgioclásio apresenta um comportamento inverso ao

do ID. decrescendo de 26.6 (DP) para 6,7 (HCS). Por outro lado.

a razão Ab/An aumenta de forma gradual nas fácies monzograníti-

ces, enquanto nos slenogranitos constata-se um rápido aumento

desta razão, dos ABS para os LS e HCS, refletindo, sobretudo,

o acentuado decréscimo de anortlta nestas farias hololeucocrátí-

cas.

0 corindon normativo aparece opens» em amostras es-

parsas das diftrentss fácies petrogrófices rttudedes (tabelas

13» 14 e 15) e semprs em baixas ptrctnlagen» l< 1%). Ele á fre-



qOente somente em certas 'ariedadus sie"- £ ranítlcas íLS e ncsi

•stando ausente* nas fãcles monzograniticas. Constata-se aí ume

aparente diferença 'em relação as amostras analisadas do Grani to

Jamon (Dall'Agncl, 1982a). as quais nas fâcies GH. MG e GAL.

sempre possuem corlndon normativo. Esta diferença parece dever-

se aos baixos teores de K.O * Na-0 presentes nas amostras do

Grani to Jamon, mais do que a teores mais elevados de Al Q_.

A wollastonita normativa também aparece somente em

amostras esparsas de algumas fâcies monzogranf ti cas lABrt. Bfi

e Ln) e sienograníticas (ABSG e L S ) , estando ausente nas de-

mais.

0 diopsídio normativo ê muito freqüente, sendo seus

teores geralmente significativos, exceto nas fácles mais evo-

luídas onde os mesmos são muito baixos ou nulos, passando a

ocorrer corlndon normativo. A presença marcante do diopsfdio

nas fâcies petrográficas do maciço Musa confirmam a diferença

entre estas e as fâcies do maciço Jamon (Oall'Agnol - i960 a

1992a), evidenciando a delicadeza do equilíbrio entre alcalis

• cálcio e alumina nos dois maciços, já que as demais caracte-

rísticas petrográficas e químicas para ambos, são multo seme-

lhantes.

Estas variações, quanto ã presença de coríndon e

diopsídio normativos, expressam ligeiras mudanças na composição

das rochas do maciço Musa. As diversas fâcies são, em sua maio-

ria, .metaluminosas com diopsídio normativo e HK < A < CNK

IShand, 1 9 5 1 ) . Nestas rochas, a ralação A/CNK é inferior a 1.

mantendo-se próxima da unldada (tabs. 23, 14 e 1 5 ) . Somente uma

amostra de MCS (Kfi-154) possua uma proporção de coríndon norma-

tivo superior ã do hiperstinio normativo, atestando seu cerá-

tar francamente perelumlnoso, conforma expõe Shand (1951).

A presença comum nas facias monzograniticas de tipos

mataluminosos contendo wollastonita normativa, associado com

maiores proporções de diop»ídlo normativo as diferencie dos ti-

pos sienogranítico*. As proporçòat de dlopsidio normativo são

relativamente altas nas fácles monzogrenítlcas (em torno da 2%)

a baixas nos sienogranitot Í4 1 > ) .

A ausência de hematita normativa em praticamente to-
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das as fâcies. axcato uma amostra da GP» reflete a ausência o-

processos multo Intansos da ojcldação durante a evolução desta:

rochas.

As composições normativas das diferentes fades pe-

trográfices do maciço Fluse. quando confrontadas com aquelas a-

presentadas pelos tipos graniticos identificados no maciço Ja-

mon. exibem, ainda, uma diminuição das proporções de quartzo

normativo, acompanhadas de maiores valores de albita normativa.

No diagrama Qz-Ab-Or (fig. 14) há uma concentração

notável dos pontos representativos das várias fãcies petrogrã-

ficas do maciço Plus a. Constata-se, no entanto, o deslocamento

am direção ao vértice do Qz, da alguns HCS. ABS a GHA. o qual

poderia refletir a atuação de procassos da alteração pôs-mag-

mática, como silificação a mesmo graisenlzação. conforme trends

estipulados por Stimprok (1979. in Botelho, 19B4). Por outro

lado. os DP, enclaves a alguns ABfl a BAN, tandem a afastar-se

do vértice do Or. aproximando-se daquele da Ab. No geral, a dis-

tribuição dos pontos coincida com o máximo para os granitos

(Tuttle e Bowen. 1958» Wlnkler, 1979) a com o observado no Gra-

ni to Janon (Oall'Agnol. 1902a), axcato paio ligeiro enriqueci-

mento em quartzo nele verificado.

0 diagrama An-Ab-Or (fig. 15) exibe uma separação

mais nítida das diferentes fácies petrográficas, análoga àque-

la observada no diagrama CaO-Ne-O-K-O Cfig. 10). Percebe-se cla-

ramente neste diagrama que a diferenciação magmática é coman-

dada pelas variações de An a da razão Ab/Or. com ambas decres-

cando paralalamenta, fazendo com qua as amostras das fidas mais

evoluídas aproximam-se, ao mesmo tempo, da aresta Ab-Or a do

virtica do Or.

0a mesma forma que na fig. 10. constata-se neste dia-

grama qv as dlvarsas fades monzogranítScns apresentam maio-

res variações nas razões Ab/Or, decrescente» no sentido da di-

ferenciação, enquanto nos slenogranltos a mesma permanece mais

ou menos constante, distingulndo-se as diversas facias, am fun-

ção das variações nas porcentagens de anortita normativa.



5.4 Elementos Traços

Os resultados das análises da alguns elementos traços

(Rb. Sr. Y. Zr. Nb e Ba), os teores a» porcentagens de R a Ca e

algumas razoas interelementos (Rb/Sr. Zr/Rb» R/Rb. Ba/Rb Ca/Sr

a Ba/Sr) das diversas fâcies pctrogrâflcas ocorrentas no Maciço

Husa encontram-se nas tabelas 16. 17 a Ia.

Para algumas das amostras consideradas não se dispõe

de resultados completos relativos aos elementos maiores e tra-

ços. As mesmas encontram-se assinaladas nas tabelas a não foram

consideradas no cálculo das médias das ralações R/Rb e Ca/Sr,

embora apareçam os valores de R e Ca obtidos para as mesmas.

Os teores dos elementos traços das rochas do maciço

-i: m nus a variam sistematicamente acompanhando a evolução das fé-

cies petrogrâficas.Sr, Ba e Zr diminuem no sentido desta evolu-

ção, enquanto o Rb aumenta neste mesmo sentido. Os teores de Zr

' e Sr mantém-se mais ou menos constantes nos OP» monzogranitos

precoces (BAH, ABH) a enclaves, decrascendo para os monzograni-

tos leucocráticos e sienogranitos. Com ralação ao Ba observa-se

uma maior dispersão dos teores, embora no geral, os mesmos de-

cresçam das fãcias mais máficas para aquelas hololeucocráticas.

Algumas amostras de BAIt. ABH. enclaves, ABS a LS exibem, no

entanto, valores de Ba mais elevados que os OP.

0 Y a Mb apresentam um comportamento mais irregular.

Os teores da Y aumentam dos OP para os monzogranitos mais are-

cocas a decrescem dastas para os monzogranitos mais evoluídos

a sienogranitos, com exceção das GHA. Os valores de Nb mantém-

*• aa praticamente constantes, em torno da 18 a 17 ppm, dlmlnuin-

•"-• do ligeiramente nos LS e HCS.

0 comportamento dos principais elementos pode ser vi-

sualizado nos diagramas da variação dos elementos traços versus

ID (indica de diferenciação - Thorton a Tuttle, 1960) (fig. 16).

0 mesmo i análogo ao observado durante e diferenciação magné-

tica de rochas granftlcas (Groves e HcCarthy, 1875» Hedepohl,

1972i Nockolds e Allan, 1953). A variação sistemática dos prin-

cipais elementos traços, no sentido da evolução da» fácies,tan-

to nos monzogranitos, como nos tlenogrenitos, com o» ABS exi-

bindo valore* n» intcrfect ABR/BR (tab». 16. 17 a 18), conflr-



na as idéias* expressas anteriormente quanto ao sentido gerei da

diferenciação magmâtlca que comandou a evolução oaa várias fá-

cies do corpo granítico.

Os teores de elementos traços dos DP confirmam a ex-

pectativa, de os mesmos serem os tipos menos diferenciados(fig.

16). Os GP exibem valores de seus elementos traços similares

aos ABM/BM. salientando-se nos mesmos os teores 'de Nb, bem su-

periores às médias das demais fácies (tabs. 16, 17 e 16).

Há um grande contraste entre enclaves e autólito(CRE-

nü 29B), em termos de Rb. Sr e Ba (fig. 16). 0 enriquecimento em

Rb e as menores razões K/Rb e Sr/Rb (figs. 17 e 19) no último

são fortemente indicativos de sue maior interação com o magma

granítico, confirmando a idéia Já esboçada pela petrografie e

elementos maiores. Os menores valores de Sr e Ba, associados aos

altos valores CaO (alta Ca/Sr, fig. 16) e TiD2.neste amostra,

podem simplesmente refletir a presença de feses cumuladas como

anfibólio,plagioclásio e titanita, e não a maior interação com o

líquido granítico (Ver discussão no item 5.5).

Os enclaves, por outro lado, exibem teores médios de

elementos traços (Sr, Rb, Zr e Ba) mais similares aos das fá-

cies monzograníticas precoces (ABh/BAM) (tab. 16), embora não

seja descartada uma posição intermediária dos mesmos entre es-

tas fácies e os DP, como se observa nos vários diagramas de

elementos traços (figs. 16, 17, 16, 19, 20 e 21). 0 Y e Nb, nos

enclaves e autóllto, exibem valores dlscrepantes dos das demais

fácies. Os teores de Y, em ambos, são superiores aos das fácies

granítices e DP, enquanto os de Nb, nos enclaves são ligeira-

mente superiores aos das fades graníticas plutõnicas e DP,sen-

do similares aos do GHA e inferiores aos do GP. No autólito o

teor de Nb é nitidamente superior aos das demais fácies.

Os teores dos elementos traços dos GHA evidenciam as

particularidades evolutivas dos mesmos. Estas rochas mostram um

forte enriquecimento em Rb, acompanhado de diminuição acentuada

de Sr, cujos valores são, em média, inferiores aos dos LM e LS.

0 comportamento destes elementos, bem evidente nos diagrams K -

Rb (flg. 17) e Rb • Sr (flg. 19), parece refletir a atuação dos

processos tardi-magmáticos que as afetaram (Olade, 1960 e Shaw,

1966), Constata-se, ainda, que os mesmos foram mais intensos na



i
!

i
I

5 = Z « 5

s * « a § rf -

8 8 * 3 « * 2<i

- s

• s
• o

:•:•

5 8 « 8 S |

21 8 * I « 3

* 8 « I *

* 8 « 8 *

i

•' N* g •: g •• ~

• - g i i • s

• 5 i 5 s" • S

** ** ! 5 Í 5 S

t — i m m m

- - 8* • s - «

a & « - M •
~ • 5 "* * - 8

8 • • n •> •>

- - S; - 8 - 8

R S K r. B -
• " 8 á í • i

R S . .

35

a c

S 8 S

i

I

I
I

s

II

ij
si
ii I
3 S 2
5
á
*

i
m



I

s
8

i

BflB

i
i

i

.1

i
s

ig

'tl!

fe B H fi • <•• »
a • • a - s
• * ^ • M • O

* "> • B S C

g 5 R R s s

S S s 5 -

ITS

5S 5 s 5 2 Í

- 8

1 ^

S 3 » 5 * 5 •-*

8 a 8 a 3

i i«s s i V
•5
- 9

i

i
5 8 » 8 * 1

I * » * Ê t «A

I

» R ~

á " s - s

• 8 " 8 " S

•" O g> •• ft W JJ

•. •• «t 1

- • g -

2 " 5 " 8

3 5 • • * « * • »• • • • • •
- • g • s - is

c - s

5 8 •>••*>
- • j " S • I

s s e g. a K
- • g *•' ft • s

8 » 5 K S * •
•' 4 g' .' ^ •' c*

8 S 8 8 8 •
•í 2 8 - 8 • f

f S X fS X f t »
•» g - C «« 3

«. s «.«. • •.
• •* g " 8 • 3

•* I -I

X 8

R 8

M *

R S

\ . .

a s s

B 8 S

- . • . - .

s e a

^ • »
8 8a

U2

ft *

f I*
f

Í
i
I



t

i.i

?

h
*

i

i
I

i

I!
!

li!

• • t

{tstsx

"si -««i 5*

SIM ••'5

MMM **

• • s * x - a

332223,

SSJ3J5,

55|535f

3323S5.

5;;

2S2

222

222

222

I

4

I

jl
!!

r



205

o*"

8 g 8

4 •
• • O •

«''o «••

g o

! 1 I 8 8 t t •

• « • • •

*i i i

I 8 I nrrr

l

8
õ 8

ill
3 8 Í
• * 5
Í ; 9 i



amostra CM-9., s i tuada mais próxima à f a i x a minera l i zada í í i g .

4 ) , o que é coerente com as. observações pe t rográ f ices ( t a b . B)

e com o comportamento dos elementos maiores ( t a b . 1 1 ) . Por ou-

t ro lado, os teores de Y. Zr . Ba e Nb dos GHA são comparáveis

aos dos BH ( t a b e l a s 16. 17 e 18* f i g . 1 6 ) .

I n i c i a l m e n t e foram apresentados(pr imeira versão des-

te t rabalho) os resultados a n a l í t i c o s para W das d i fe ren tes f ã -

cies p e t r o g r á f i c a s . os quais mostraram-se re la t ivamente e leva -

dos» No en tan to , neste i n t e r i m , surgiram dúvidas quanto a estes

va lores , dado aos descuidos do l abora tó r io de preparação de

amostras do CG/UFPA. Em face d i s t o , optou-se por re faze r estas

aná l ises , r e t i r a n d o os resultados de W deste t r a b a l h o .

As médias dos elementos traços das p r i n c i p a i s fác ies

gran i t icas jnostram-se fitais próximas daquelas dos grani tos po-

bres em c á l c i o (Turenkian e Wedepohl, 1961 ) , embora os valores

de Ca, pr inc ipa lmente nos monzogranitos (1,3% Ca; t abs , 16 e

1 7 ) , sejam in te rmed iá r ios entre os dois t ipos com a l t o cá lc io

e aqueles dos de baixo Ca.

0 padrão de elementos traços das d i f e r e n t e s fác ies

graní t icas p lu tôn icas se assemelha, em l inhas g e r a i s , com aque-

le do maciço Jamon, apresentado por D a l l ' A g n o l e t a l i i ( 1 9 8 4 ) ,

confirmando a correspondência antre as f é c i e s dos dois maciços,

sugerida pelos dados pstrográf icos e elementos maiores. Cons-

u l t e - s e , no e n t a n t o , algumas diferenças en t ra os dois maciços

quanto aos va lores de Y B Ba. 0 Y, no maciço Jamon, exibe uma

svolução crescente , com aumento para os termos mais evoluídos

g l (sxcBto o g r a n i t o a l a s q u í t i c o ) , contrariamente ao observado no ma-

| | eiço Musa. Os «CS aprssantem valorss extremamsnte baixos de Ba,

nâo constatados nas féc ies mais d l fsrancladas do maciço Jamon

(HG) 6 e q u i v a l e n t e s , somente, aos obtidos na GAL dos re fer idos

autores,

Da mesma forma que o maciço Jamon, o Granito fíu*B d i -

f e r e , em termos de stus elemento» t raços , em ralação aos outros

maciços da Amazônia Or ien ta l (Antonio V i c e n t e , Velho Guilherme

B nacambo), estudados por Dal l 'Agnol e t a l i i (19B4) , exibindo

algumas analogias com o maciço Serra dos Cara jás . D i f e r e , tam-

bém, do Grani to Redenção, estudado por riontolváo e t a l i i (1982) .



£ Este maciço pcr5:.i» em relação ao maciço Musa. maiores teores

* de Rb e Nb e »e-:res de Sr. Os valores, de Zr e Ba são semelhan-

| tes. em média. -:s dois corpos.

í
5.4.1 Rubídio

Os valrres do Rb das fácies graníticas são relativa-

mente baixos, e-ruadrandb-se na faixa dos granitos normais (We-

depohl, 1972), c:m valores médios em torno de 196,2 ppm, nos

monzogranitos c 240,3 ppm, nos sienogranitos. Os DP, da mesma

forma, apresente* valores de R4> análogos ao da média dos deci-

tos (97 ppm - Weaepohl, 1972). Percebe-se, porém, uma ligeira

diferença entre cs dois subtipos de DP, mencionados no item

5.2.Uà quant: aos valores de Rb. As rochas com maior K_0 exi-

bem, paradoxalr.snte, valores de Rb inferiores (tabela 16).

Embors o Rb cresça no sentido da evolução das fácies

graníticas, constata-se algumas particularidades em sua evolu-

ção. Nos monzogranitos, os valores médios de Rb crescem acen-

tuadamente no se-tido BArt-ABM-BM, decrescendo ligeiramente dos

últimos para os _rt. Os sienogranitos exibem um aumento mais re-

gular de teores se Rb no sentido ABS-LS-I1CS (fig. 16). 0 K acom-

panha as varieçces de Rb, nos monzogranitos, ao passo que nos

sienogranitos me r* têm-se quase constante. No geral, a evolução

desses dois elecentos ê coerente com a hipótese de uma diferen-

ciação magmatica ter comandado a evolução das diferentes fácies

petrográficas, 1,-5 a vez que os líquidos mais evoluídos tendem a

se enriquecer e- K e Rb, porém proporcionalmente mais em Rb,fa-

zendo com que a razão K/Rb decresça, neste mesmo sentido (Shaw,

1966; Wedepohl, 1972).

As razões e o diagrama K/Rb (tab. 16 a 16; fig. 17)

evidenciam clere-ente a evolução desses dois elementos, com a

maioria das fácies situando-se dentro do "trend" principal das

rochas crustais : IT - Shaw, 1966) e aqueles tipos mais leueo-

cráticos, segui--a ligeiramente o "trend" pegmátítico hidroter-

mal (PH - Shaw, ;368). Os monzogranitos exibem, neste diagrama,

uma evolução cs li near com decréscimos graduais e relativamente

acentuado de raráo K/Rb, nãe fugindo multo, porém, do "trend"

MT. Os sienogre-- tos, da outro lado, evoluem de forma linear.



com pequenos aumentos, de H e maiores de Rb. causando decrésci-

mos regularesk. e mais acentuados, da razão K/Rb, fazendo com que

adentrem no "trend" PU.

O fato de a maioria das amostras dos LM» com exceção

da KM-152. terem razões K/Rb mais elevadas que âs dos EM, em

função principalmente de seus menores teores de Rb, leva a se

pensar na possibilidade das mesmas não representarem a evolução

de um líquido BH. mas sim de um menos evoluído que estes (ABH ou

BAH). Raciocínio semelhante é exposto por Dall'Agnol et alii

(1984). com relação ao granito alasquítlco (GAL) do maciço Je-

mon. Constata-se, ainda, neste diagrama que entre os HCS, as

amostras KM-154 e, bem menos, a KH-62. exibem menores teores de

Rb» que as aproxima dos tipos menos diferenciados Lfig. 17).

Os dois subtipos de DP estão bem diferenciados, em

função das variações de seus teores de K e Rb, refletidas nas

diferenças marcantes nas razões K/Rb dos mesmos. Os tipos mais

potássicos apresentam razões K/Rb extremamente elevadas, saindo

do campo normal das rochas crustais (PIT - fig. 17). No diagrama

Ca-Sr, apresentado a seguir,* a separação dos dois conjuntos de

DP é, também, evidente, devido âs variações nos valores de Ca

(fig. IB).

Na discussão efetuada coro relação aos elementos maio-

res, justifica-se es diferenças químicas constatadas entre os

dois subtipos de DP pela quantidade relativamente maior de mi-

nerais máficos e pela presença da biotita nos tipos com alto K.

Dentro desta hipótese, os baixos valores de Rb destas amostras

poderiam ser devidos â presença nos mesmos de blotitas com baixo

Rb. Assim, as variações químicas dos DP seriam explicadas por um

grau de fusão um pouco maior da rocha gerador» do líquido de DP

rico em K, envolvendo a fusão de mâficos <potásslcos e pobres em

Rb, como deve ser o caso das blotitas das rochas arqueanas dessa

região. Por outro lado, existem num mesmo afloramento (CREfiU 141)

amostras representativas dos dois subtipos de DP sugerindo, em

princípio, fatores circunstanciais como responsáveis por suas dl?

ferenças químicas.
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5.4.2 Estrôncio e ELário

Qa valores de Sr são relativamente baixos, sendo in-

termediários entre os observados nos grani tos pobres em Ca e

nos ricos em Ca (Turenkien e Wedepohl. 1961). enquanto os de Ba

são relativamente altos., em especial nos monzogranitos. e pró-

ximos a média dos granitos (Wedepohl. 1972).nos sienogranitos.

Os DP exibem valores de Ba similares ao da média de Riodacitos

(Wedepohl. 1972).

A forte correlação positiva entre Sr e Ca é eviden-

ciada pelas razões Ca/Sr, as quais permanecem quase constantes,

•m torno de 70. na maioria das fâcies petrográficas, aumentando

ligeiramente nos tipos mais diferenciados (MCS. LS. LM e GHA) .

Em outras amostras observa-se a redução desta razão pare valo-

res em torno de 50 ou menores (.fig. IS). A proporcionalidade en-

tre estes dois elementos está relacionada a suas remoções si-

multâneas do magma, sendo o Sr admitido pelo microclínio e,

principalmente, pelo plagioclásio (andesina - oligaclásio cál-

cico), como expõem NocKolds e Allen (1953) e Dall'Agnol et .alii

(1964). A elevação da razão Ca/Sr nos tipos mais leucocráticos

deve estar relacionada ao fato dos mesmos representarem a cris-

talização de líquidos tardios extremamente evoluídos e, por

conseqOência, empobrecidos am Sr.

A correlação negativa entre Sr e Rb e entre Be e Rb

determina o aumento das razões Rb/Sr e a diminuição daquelas de

Ba/Rb, no sentido da evolução das fácies, conforme expresso nos

diagramas Sr-Rb (fig. -19) e Ba-Rb (fig. 20). Tal evolução é

coerente com as observações efetuadas por McCarthy e Hasty (1976),

Groves e McCarthy (1976), Olade (1960), entre outros.

As diferentes fadas petrogrâflcas exibam nestes dois

diagramas (Sr-Rb e Ba-Rb) padrões de evol\jçâo similares. A maio-

ria das fácies, com exceção dos DP, definem um "trend" coll near,

no sentido de suas evoluções, com decréscimos sucessivos, res-

pectivamente, de Sr e Be, paralelos a aumentos da Rb. Os tipos

mais laucocráticos destacam-se dos demais, pelos rápidos de-

créscimos de Sr • Ba, para pequenos acréscimos de Rb, fazendo

com que o sentido do "trend" da «volução da Inclinado passe a

subvertlcal. 0 decréscimo acentuado dos valoras de Ba, em algu*



mas íísostras de MCS. acusa c caráter extremamente evoluído das.

mesmas (fi.g. 2a]. Segundo NocKQld& e Allen 11353) e Wedepohl

(1972). o Ba tende a se concentrar nos minerais potãssicos mais

precoces na cristalização e sue diminuição só se processa, an

•aior intensidade-, nos líquidos tardios, havendo forte declínio

naqueles tipos extremamente tardios. Ressalta-se, inclusive,que

as três amostras mais diferenciadas neste diagrama lfia-Rb. flg.

20). se referem aos MCS francamente aplítitos (xn 13B, KM-154

e CRE-I1U 142B - tab. 8 e 18), enquanto as outras duas, que pos-

suem teores relativamente maiores de Ba, simileres aos de al-

guns LS e ABSH, se rerefem aos MCS de textura heterogranular fi-

na. Estes dados confirmam a separação entre os HCS, como suge-

rem os dados petrográficos e elementos maiores (.itens 4.2.3.c e

5.2.2.b).

Padrões de evolução semelhantes nos diagramas Sr-Rb e

Ba-Rb foram registrados, por McCarthy e Hasty (.1976) e Groves e

McCarthy (1978), nos três principais granitos de Bushveld por

eles estudados. No entender destes autores, o "trend" colinear,

COM decréscimos de Sr e Ba, para aumentos sucessivos de Rb é

indicativo de uma evolução, a partir de um mesmo magma, através

de cristalização fracionada cumulada. 0 "trend" linear subver-

tical, com rápidos decréscimos de Sr e Ba, para pequenos aumen-

tos de Rb é interpretado, por estes autores, como devido a uma

rápida cristalização destas fades a partir de líquidos tardios

("congelados").

Para Bonin (1962), estes dois padrões evolutivos dis-

tintos, apresentados pelas fácies grenítlces do maciço Musa, no

diagrama Sr-Rb, se referem ao fracionamento do plagloclásio ou

do feldspato potássico (fig. 19). 0 plagioclásio por reter mais

o Sr» causa um forte enriquecimento da razão ftb/Sr na fusão,en-

quanto o feldspato potássico, por incorporar mais o Rb do que

o Sr, não ocasiona um grande aumento da razão Rb/Sr na fusão,

como discuta Hanson (1978).

Os DP também mostram nos dois diagramas (flg. 19 e

20) um padrão linear em sua evolução, com a manutenção de va-

lores estáveis de Sr s Ba e aumentos de Rb. A confrontação des-

tas observaçôe» com os estudo» experimentais desenvolvidos por

McCarthy • Hasty (1976), mostra analogias entra a evolução dos
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DP e o comportamento equivalente à cristalização em equilíbrio,

a partir de um magma similar ao das fâcias. graniticas. menos e-

voluídas.

As diferentes fácles petrogrâficas, quando colocadas

no diagrama Rb-Ba-Sr (fig. 21), em* função das razões Ba/Rb e

Sr/Rb decrescentes, seguem, no geral, o "trend" de diferencia-

ção das rochas graniticas, discutido por El Bouseily e El

Sokkary (1965)% Constata-se, no entanto, algumas particularida-

des. Os sienogranitos (.ABS, LS), GP e os monzogranitos (BM e

LM) enquadram-se no campo dos granitos normais, enquanto os ti-

pos menos diferenciados (OP, enclaves, BAM e ABM), no dos gra-

nitos anômalos. A principal diferença entre os dois conjuntos

reside nas razões Ba/Sr, maiores nos primeiros. Os HCS, dentro

desta-classificação, comportam-se como tipos fortemente dife-

renciados, sendo que duas amostras (KM-13B e KM-154) destacam-

se pelos maiores valores de Sr. 0 ligeiro deslocamento das amos-

tras de GHA neste diagrama (fig. 21), reflete o enriquecimento

de Rb e empobrecimento de Sr das mesmas, já comentado antericr

mente.

5.4.3 Zircónio, Itrio e Nlóbio

Os teores de Zr de todas as fácies petrográficas es-

tão próximos da média dos granitos (Turenklan e Wedepohl, 1961)

e daqueles dos biotite granitos e hastingsita granitos, estuda-

dos por Bowden (1966). A variação dos valores de Zr, com de-

créscimos sucessivos no sentido da evolução das fácies, reflete

a variação no conteúdo de minerais méflcos presentes nos mes-

mos, caracterizando melhor a diferenciação das. fácies (fig. 16

• 22).

0 Y e Nb também apresentam valores dentro da média,

sendo que nos sienogranitos, o Y está ligeiramente elevado (Tu-

renkian e Wedepohl, JS31» NocKolds e Allen, 1953).

Aumentos de Zr. Y e Nb em rochas graniticas têm sido

relacionados a maiores quantidades de F ou ao aumento de alce-

llnidade dos magmas - coeficiente agpaitico (Bowden, 1966i

'lmeokparia, 1963» Olade, 19B0). Embora, as variações não sejam



muito grandes, constata-se nos Grin, a elevação dos. valores de

Zr s Y em relação aos das demais faciea (fig. 16 e 22 e tab.

17),. Neste caso. estas variações devem estar relacionadas

às transformações tardi a pôs-magmâticas (greisenizaçâo) e a

influência do flúor, uma vez que não se verificam tendências

agpaítlcas nestes granitos.

0 diagrama 2r-Rb evidência melhor a separação das di-

ferentes fácies petrbgráficas, embora haja superposição de al-

gumas amostras (fig. 22). £ perceptível neste diagrama a exis-

tência de 2 trends definidos: (a) "trend horizontal a sub-ho-

rizontal", marcado por pequenas variações de Zr para acréscimos

acentuados de Rb.'Fazem parte deste conjunto os DP, enclaves,

BAM» ABM máficos. GP e algumas amostras de BM e ABSHi e tb)

"trend sub-vertical", onde os decréscimos de Zr são mais acen-

tuados para pequenos aumentos de Rb. Neste "trend" encontram-se

os ABS, BM, LM, LS e MCS. Aparentemente, estes trends diferen-

ciados refletem variações quanto ao fracionamento do Zircão. 0

mesmo teria sido mais acentuado nas fácies mais leucocráticas,

principalmente, para o conjunto dos sienogranltos, que exibem,

no geral, valores menores de Zr ttab. 16, figs. 16 e 22).
•

Ao se confrontar as variações nos valores de Zr e
T iO- í f igs . 7, 16 e 22), constata-se que naquelas fácies menos
diferenciadas (DP, Enclaves. BAM, ABM e GP), com alto Zr, os
teores de TiO» decrescem acentuadamente, marcando, possivelmen-
te* a maior importância do fracionamento da titano-magnetita na
diferenciação destas fácies. Nas fácies mais leucocráticas (sie-
nogranitos, BM • LM), os decréscimos de Zr são mais acentuados
• o* de TiO_ moderados, sugerindo que o fracionamento do Z i r -
cáo, neste caso, fo i mais importante, exceto no caso dos fiCS,
para os quais os valores de TIO- decrescent rapidamente.

0 Y e Nb exibem "trends" semelhantes ao do Zr, com
teores decrescentes no sentido da diferenciação das fácies,sen-
do que o Nb apresenta maiores variações (tabs. 16 a 18) . No en-
tanto, entre os GP, observa-se que e&tes valores tendem a au-
mentar no sentido da diferenciação das duas amostra*, o que é
contraditório com o comportamento no restante das fácies petro-
gráf lcac.
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5.S Discussão de um Modele de Diferenciação das. Fâcies Petro-

gráficas

0 fato dos DP e GP alinharem-se perfeitamente nos di-

versos trends químicos definidos pelas fâcies graníticas plutô-

nices do Maciço Musa» sendo os primeiros muito similares, em

alguns diagramas químicos, aos enclaves monzo a granodioríticos

e os segundos as fâcies ABM/BH reafirma a idéia de que todas as

fâcies originaram-se a partir de líquidos muito semelhantes.Po-

de-se, assim, pensar em um modelo conjunto para diferenciação

das fâcies deste maciço, onde os DP representam os tipos menos

evoluídos.

Os MS não foram analisados quimicamente, nada poden-

do-se afirmar sobre os mesmos, porém estima-se que sejam coge-

néticos dadas as semelhanças petrogrâfioas entre eles e os DP

[item 4.3.2). As maiores porcentagens de plagioclásio cálcico

e de máficos nos MD indicam que os mesmos constituem as varie-

dades mais precoces na diferenciação magmática. Sugererse que.

em trabalhos futuros, os mesmos sejam analisados e estudados em

maior detalhe.

Para as fâcies graníticas plutônicas, o padrão de e-

volução dos elementos traços, as várias razões interelementos

traduzem, da mesma forma que os elementos maiores e dados nor-

mativos, as dificuldades em se separar rochas derivadas de lí-

quidas não muito distintos composlclonalmante. Embora seja evi-

dente pelas variações mineralógicas e diversos trends químicos,

a diferenciação entre monzo e slenogranltos, existem superposi-

ções entre amostras de algumas fades no» vários diagramas es-

tudados. Isto reforça a existência de paisagens gradaclonais

•ntre as várias fâcies do maciço. Já observada na petrografia

(cap. 4). Na tabela 19 estão resumidos os principais dados mi-

neralógicos e químicos, que distinguem as fácles petrográficas

identificadas e os sub-tipos mencionados em cada uma.
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5.5.1 Fácies Hipoab.is.sais

a. Oacltos Pôrfiros

Nos DP.constatoursa - variações nos elementos maiores

e traços sugerindo a existência de sub-tipos., as quais são re-

fletidas, apenas, pelas pequenas diferenças, nas proporções e no

tipo de minerais mâficos (.predomínio de clinopiroxênio ou an-

fibólio). Possivelmente, a aparente uniformidade das modas nos

dois sub-tipos (tab. 9) se deva às imprecisões nas análises mo-

dais, decorrentes da textura destas rochas..

O deslocamento da amostra CREHU 141 no diagrama Qz-

Ab-An (fig. 14). sugere que os processos de enriquecimento em

SiO_ (silicificação) foram importantes na mesma. Conclusão se-

melhante pode ser tirada do diagrama ID x SiO_ Cfig. 13). A

contemporaneidade na cristalização das fácies granfticas e o

dique de DP (cap. 3), aliada ao fato desta amostra estar si-

tuada na extremidade SW do dique (anexo I), onde o mesmo é sec-

cionado pelas variedades sienograníticas hololeucocraticas fa-

vorece a idéia de que a mesma sofreu maior interação com o li-

quido granitico. O fato da amostra CRE-WJ 1416. situada no mes-

mo afloramento da primeira, possuir menores valores de SiO~.

contribui a esta idéia. Aceitando-se esta hipótese, a separação

entre os sub-tipos quanto aos teores de SiO_ não fica tão cla-

ra, porém os mesmos continuam a se diferenciar em relação a ou-

tros elementos.

D comportamento dos dois sub-tipos nos diagramas Fe-OV

FeO (fig. 11), a Ca-Sr (fig. IB) e a variação nos teores de

TiD2 (fig. 7) e Zr (fig. 16) podem ser interpretados dentro de

um modelo de diferenciação dos mesmos atravé-s da cristalização

fracionada.

A diminuição dos valores de FSjOg e TiO. dos tipos

"menos silicosos" para os mais evoluídos pode ser devida ao fra-

cionamento de titano-magnetita. A variação do TiO^ (fig. 7) po-

deria corresponder ao fracionamento da ilmenite mas, no entan-

to, a constância nos valores de PeO (fig. 11) não favorece esta

idéia. A possibilidade da titanita representar, também, uma

das fases fracionadas como sugerem os diagramas de variação do



e CaO tfig. 7 -e IB) i descartada err. função de sua ocorrên-

cia subordinada nes.tas. rochas. Q fracionam&nto do clinopiroxê-

nio explicaria c forte decréscimo de CaD para iguais quantida-

des de Sr entre os dois subtipos. uma vez que o fracionamento

do mesmo tende a enriquecer o líquido em Sr (Hanson. 1978j Cul-

lers et alii. 1961).

O comportamento paradoxal entre os valores de K..0 e

Rb nos dois subtlpos de OP foi interpretado como devido a va-

riações no grau de fusão das rochas fontes (item 5.4). As mais

altas razões K/Rb dos tipos "roáficos", decorrentes das maiores

porcentagens de K. seriam explicadas pela presença de biotita

com baixo Rb nestas rochas, oriundas de líquidos originados por

um grau maior de fusão. Este comportamento é refletido nas ra-

zões Ab/Or, Na 0/K.O e Ab/An, menores nos tipos "máficos".

£ marcante a diferença entre os dois subtipos com re-

lação a razão A/CNK. e ao diopsídeo normativo (tabs. 18 e 19).

inclusive uma das amostras do DP menos máfico apresenta corin-

don normativo. Dentro destes parâmetros, o tipo mais máfico ca-

racteriza-se como metaluminoso enquanto o outro exibe tendência

para tipos peraluminosos. Este comportamento quanto a alumina

associado a mudança no caráter da razão Fe_O_/FeO (de oxidante

redutor) é observado, também, entre as fades graníticas plutó-

nicas e, como discute-se logo a seguir, pode ser interpretado

como devido a mistura de magmas. 0 comportamento dos demais ele-

mentos traços poderiam estar relacionados a esta última hipó-

tese. No entanto, é difícil no estágio atual se optar por uma

das hipóteses, necessitando-se de estudos de detalhamento geo-

químico, em maior número de amostras, para que se possa preci-

sar melhor os processos operantes na orige» ê -evolução destas

fácies.

b. Granitos Pórflros

Estas rochas podem representar líquidos originados por

diferenciação dos DP, ou ainda, dos. roonzogranltos precoces. A

amostra CREMU-106A correspondente ao GP mais máfico, não foi

analisada quimlcamente, porém os dados petrográflcos indicam ser

a* mesma um tipo Intermediário entre as duas fácies hlpoabissals



estudadas (tab. 3).

Comparativamente aos DP. os. GP possuem maiores valo-

res de SiO_. RO» Rtx.Y.eNb e,mostrem-se empobrecidos em TiO ,

FeJOy FeO, MnO, rtgO, CaO. Sr. Zr e Ba. 0 comportamento das

duas amostras de GP nos diagramas Ca-Sr. Sr-Rb e Ba-Rb é coe-

rente com a idéia dos mesmos terem evoluído por cristalização

fraclnada de um líquido DP Lfigs. 16, 19 e 20). Neste caso a fa-

se frecionada provável seria o plagioclásio. E marcante a sepa-

ração das duas fãcies hipoablssals quanto a razão Fe_03/Fe0,sen-

do os GP francamente oxidantes. Os mesmos apresentam valores

d» F*2°3 s i m i l a r e s a o D p "nals silicoso", mas diferem pelos

baixos teores de FeO (fig. 11). A diminuição de TiO_ e FeO bes-

tas rochas em relação aos DP. poderia corresponder ao fracio-

namento da ilmenita. Entre as duas amostras de GP, no entanto,

decrescem os teores de Fe-O-, PBrmanBCBndo constante os de FeO,

o que favorece a hipótese de que entre eles a diferenciação se

deu de forma semelhante ao que ocorre entre os OP, através do

fracionamento da titano-magnetita. 0 comportamento da F02 nos

magmas costuma acompanhar a temperatura, como salienta Hildreth

(1961). É difícil de se imaginar mudanças nas fases fracionadas

na evolução de um mesmo líquido, sendo que. neste caso. a ilme-

nita precederia a titano-magnetita, o que é contraditório com a

diminuição da temperatura, que seria esperada na diferenciação

DP-GP.

0 decréscimo de ?205' d0* DP P«ra os GP, não é acom-

panhado pelo Y, sendo incompatível com o fracionamento da ape-

tite. Os GP, ao contrário do restante das fácies, exibem um au-

mento de Y e Nb no sentido de sua evolução. Estes fatos sugerem

que outros processos foram importantes na evolução desta fa-

des. 0 ligeiro aumento do Y e Nb e, até mesmo, do Fe, nos GP,

poderia estar relacionado a ocorrência reduzida de processos de

difusão termo-gravitacional (Hildreth, 1981), na diferenciação

dos mesmos. Segundo este autor, estes processos ocorrem nas por-

ções superiores das câmaras megroáticas e são responsáveis pelo

comportamento particular de determinados elementos nos líquidos

magmáticos em direção ao teto da mesma, não explicáveis pelos

processos de cristalização ou fusão fracionada.



A média dos principais elementos (maiores e traços)

dos GP sâo muito similares dos ABSG estando, também» na inter-

face ABtl/BM (tab. 39). Inclusive, o alinhamento das duas amos-

tras (GP) é mais coerente, em alguns diagramas, com o "trend"

definido pelas fácies plutônicas (figs. 9, 10, 14, 16, 18. 19

e 20). Isto poderia simplesmente Indicar que ambas as fácies

graníticas. plutônicas e hipoabissais, teriam evoluido de um

mesmo liquido, que tem nos DP, os representantes do início de

sua cristalização. Alternativamente, a evolução dos GP poderia

estar relacionada aquela dos ABS, dada a grande semelhança quí-

mica entre estas duas fácies.

A localização das amostras de GP, na borda e ao longo

das encaixantes a NE do Musa, em alguns locais em diques sub-

paralelos ao contato SE do maciço Jamon, deixa dúvidas quanto

ao relacionamento dos mesmos com a evolução de um dos dois ma-

ciços (fig. 2, anexo I). Porém, ressalta-se o pouco conheci-

mento desta região entre os dois maciços, que impossibilita

maiores conclusões.

5.5.2 Fácies Plutônicas

a. Enclaves Monzo a Granodioriticos

As três amostras de enclaves sâo menos diferenciados

que as fácies plutônicas sendo, em alguns aspectos, similares

aos DP. Foram interpretadas, em conjunto, como cumulados pre-

coces na cristalização, carregados em equilíbrio pelo magma

(Item 4.4.2.a). A distinção entre as três se deve a maior ou

menor interação como líquido granítico envolvente, como demons-

tram o» dados petrogrâficos e químicos (itens 5.2.2.a e 5.4).

Maior semelhança é observada entre .as amostras CREMU

29b e KM-85A, as quais destacam-se, do conjunto das fácies me-

nos diferenciadas, no diagrama Qz-Ab-Or, pelas maiores propor-

ções de Ab, o que faz com que se desloquem na direção do vér-

tice da Ab (fig' 14). Estas duas amostras apresentam-se ligei-

ramente enriquecidas em K^O, como visualiza-se nos diagramas

Na20-K20. CaO-Na2O-K2O e K-Rb (figs. 9, 10 e 17). Estes fetos

oão facilmente explicados pela maior interação das mesmas r,om o



liquido envolvente. A amoatra CRE-MU 29b. possui, ainda, maiores

valores de Rb (figs.. 16 e 17), o que pode indicar, apenas, um

maior grau de interação.

Estas duas amostras destacam-se, também, pelos valo-

res mais elevados de CaO, MgO, FBJOJ. P2°5* TiO2, Nb e Y e mais

baixos de Ba e Sr refletidos, em parte, nas maiores proporções

de diopsídeo. ilmenite, magnetite e apatita normativas (tabs.10,

13 e 16). Este comportamento indica a presença, nas mesmas, de

fases cumuladas como titanita (alto CaO e TiO_), apatita (alto

P2°c
 8 Y)* anfibóllo (baixo Sr e Ba e,alto CaO) e magnetite ou

titano-magnetita (alto Fe2°3
 e'ou T10-), o que é coerente com

suas modas (tab. 3).

A outra amostra (Kfl-68), embora exiba contatos mais

bruscos com as encaixantes granitlcas (cap. 3 - foto 10), mos-

tra-se mais similar, quanto a maioria dos elementos químicos,

ãs fácies monzograníticas precoces (BAM/ABM máficos) (figs. 7,

6, 11. 14 e 16). Difere, no entanto, pelos maiores teores de Zr

(fig. 16 e 22). o que pode ser devido a presença de maiores

quantidade de Zircão, como fase cumulada. 0 comportamento em

relação aos demais elementos químicos sugere que a meBma se as-

semelha mais a cristalização inicial de um líquido ABfl, como

sugere seu posicionamento nos diagramas Sr-Rb e Ba-Rb ifigB. 19

e 20).

b. Fácles Monzogrenlt&cae

0 fato da única amostra do BAN analisada não perten-

cer efetivamente ao maciço nusa traz problemas ã interpretação

de sua evolução, baseada nos dados químicos. Esta amostra (KM-

21) mostra-se ligeiramente enriquecido em quartzo, S10_ e em a-

nortlta (tabs. 3, 11 e 14» fig, 13), possui alta razão Fe2°3/

FeO, baixo dlopsídeo normativo o menor razão Ab/An, o que pode-

ria aproximá-la das amostrar, dn maciço Jamon. No entanto, a

mesma alinhou-se nos "trendr." definido!, pelas demais fácies do

maciço Musa. Ressalta-se, contudo, i)ur se fossem plotadas nos

diagramas químicos amostrar, d«r. fncli-:, do maciço Jamon (Dali'



Agnol, 193C-19B2a). juntamente com aquelas das fades monzogra-

niticas do Musa, haveria concordância nos trends dos dois maci-

ços, inclusive com superposições. De fato. ê difícil relacionar

esta amostra a um dos dois maciços» dado o pouco conhecimento

da região onde a mesma se localiza (anexo.I, fig. 2) e a difi-

culdade em se separar os monzogranitos dos dois maciços. No

presente trabalho esta região é interpretada como pertencente ao

maciço Jamon, porém necessita-se de trabalhos de mapeamento sis-

temático nesta porção, que esclareçam melhor o relacionamento

dos dois maciços. Não pode ser descartada, contudo, a hipótese

ds que aí ocorram rochas relacionadas aos dois maciços, dada a

proximidade entre os mesmos (< 1 km).

Nos ABM, constata-se que duas amostras destacam-se

do restante do conjunto, mostrando-se ligeiramente menos dife-

renciadas (figs. 7, B. 13, etc...). Estas amostras (Kfi-81 e K.H-

144B) apresentam-se multo similares ao enclave IKM-6B), poden-

do-se pensar que ambas representem a cristalização de líquidos

semelhantes. Estas duas amostras, bem como as demais represen-

tantes dos ABM com mais alto teor de máflcos se dlspoem'ao lon-

go dos bordos do maciço Musa (tab. 4, anexo I).

Anteriormente, interpretou-se o fato dos "ABM máfi-

cos" mostrarem-se menos diferenciados, em muitos diagramas quí-

micos/ BAM, como devido a Inadequação das separações destas

fácies (BAH/ABM) quanto a razão Anf/blotlta (item 5.2.2.b). Po-

rém, este comportamento pode ser devido ao caso da amostra Kfl-

21 não pertencer ao maciço Musa.

A fácies ABM predomina no conjunto dos monzogranitos

enquanto os BAM ocorrem de forma puntual, envolvidos quase sem-

pre pelos primeiros leap. 3), o qut favorece a idéia do líquido

inicial possuir composição semelhante ao ABM. A maior concen-

tração de enclaves nesta fãcies reforça esta idéia. Assumindo-

se esta hipótese, as amostras de BAM e ABM máflcos e enclaves

(tipo KM-66) representarlain o Início da cristalização de um lí-

quido ABM, em condições de equilíbrio, como demonstram seus po-

sicionamentos nos diagramas Sr-Rb o Bo-Rb (figs. 19 e 20), se-

guindo a interpretação dada por McCarthy e Hasty (1976). Estes



tipos mais mâficos se dispõem ao longo dos bordos de maciço.ca-

racterizando ligeiramente a diferenciação no sentido borda-

centro» ou então, seriam tipos precoces carregados pelo líquido

{enclaves - Kn-68, BAM).

Entre as fãcies monzogranlticas ê evidente a diferen-

ciação no sentido (BAH) -ABM-Bfi» caracterizada pela diminuição

das percentagans de mâficos. CaO. rigO. Fe203(t). T102. f
>
2°S'

 A n

normativa. Sr. Zr. Ba» Y e das razões Pl/Hc. anfibólio/biotita.

Na.O/l^0' A b / O r* Zr/Rb e Ba/Rb. e pelo aumento de SiO-, K.O.

Rb. diopsldeo normativo. Ab/An e Rb/Sr. As razões Ca/Sr.

Ba/Sr. FejOg/FeO. K/Rb a A/CNR mantêm-se praticamente constan-

tes nestas facias, traduzindo uma diferenciação regular das

mesmas.

0 comportamento destas fácles monzogranlticas reflate

que a evolução das mesmas se deu através de cristalização fra-

cionada moderada, provavelmente,devido ao fracionamento do pia-

gioclãsio. Com relação ã fãcies LM, observa-se algumas particu-

laridades» sugerindo que as diferentes amostras da mesma sejam

diferenciados tardios, que evoluíram independentemente, oriun-

dos de líquidos ABM, BM ou» ainda. ABS (tab. 19). Os LH "enri-

quecidos em quartzo" exibem menores teores de SiO_, quartzo nor-

mativo» ID e Rb e maiores de CaO. FejO^ft), PigO, Sr, Zr e Ba

o que indica uma evolução apartlr de um liquido ABPI. Os elemen-

tos traços assemelham-no aos ABS, porém diferem destes pelos al-

tos valores de diopsldeo normativo e baixa razão A/CNK, o que

dificulta o relacionamento dos mesmos. A evolução dos LH "nor-

mais" é coerente com a diferenciação a partir de um liquido Brt.

exceto no que se refere ao comportamento de Na.O/K.O» An nor-

mativo e Ab/Or. Neste caso, os valores de diopsldeo normativo

decrescent» ao contrário do que ocorre na evolução do restante

das fácies monzogranltlcas (tab. 19).

c. Fácies Sienogranltlcas

A posição intcrmftdlóiln dor. ABS (principalmente ABSG)

*na interface ABM/Bfl torna tíJfíuJ) o indlvlduallzaçáo desta fá-

cies» com base unicamente no» dnilnr. químicos, deixando dúvidas



quanto a separação da líquidos ABS a Bfi. Aa «eioras dlfcrançes

entra estas duas fâclas sa rafara» as observações petrogrãficas

(percentage* da »ãficos. anflbõllo/blotita. Pl/nc e aspactos

texturais). que sugere» que os dois grandes grupos da granitos

embora possua» U M derivação comum, evoluíra» de »odo indepen-

dente. U M possibilidade reside e» que a diferenciação dos ABS

se deu a partir da u» liquido ABH e. neste caso. a »es»a serie

•arcada pelo aunento da raião A/CNK a dialnuição de dlopsídeo

normativo. No entanto, a aaior expressão espacial da fãcias ABS

no longo do »aclço. não favorece este idéia. Alternatlva»entc.

as diferenças qui»lcas entre ABS e ABH poderia» ser explicadas

par «udanças no grau de fusão, sendo que oa prl»elros represen-

taria» a evolução da u» liquido fornado por u» »enor greu etc

fusão de rochas fontes similares àquelas que originara» o li-

quido ABH. A coMposição algo «ais sôdlca do plagioclãslo nestas

rochas, os altos valores de Ba a da razão Ba/Sr favorece» esta

hipótese.

Entre os ABS hã grosseiramente a diferenciação dos

ABS6 para os ABSH, acompanhando as variações texturais. porém

não tão «arcante COMO entre os «onzogranltos. A pequena varia-

ção das razões Na^O/KjO. Ab/An e Ab/Or reflete a constância nas

proporções entre PI/fie. A distinção das mesmas ã marcada pela

diminuição de CaO. figO, dlopsídeo normativo, Fe203/Fe0 e aumen-

to da razão A/CNK, refletindo mais as variações nas proporções

dos mificos.

A separação dos LS i evidente e» quaae todos trends

químicos apresentados, destacando-se pelos Menores valores de

CaO, HgO, Fe203(t). anortlta e dlopsídeo normativo. 2r a Fe.Oj/

FeO, pela Maior razão Rb/Sr e elto Ba. As semelhanças texturais

(cap. 4), relações espaciais (cap. 3) e variações das razões

Ab/Or, Rb/Sr, Zr/Rb sugerem que os Mesmos podéM ter evoluído

e partir de UM liquido ABS.

A possagem dos Monzogranltos para os slenogranltos(cs-

peclalmtnte LS),f marcado pela mudança de caráter oxldante para

redutor, expresso pelas razões Fe203/FoO (fig. 11) e de meta-



luminoso para ligeiramente peraluminoso, devido a forte dimi-

nuição de dipsídeo normativo, aparecimento de corindon norma-

tivo e às mais altas razões A/CNK. (tab. 19). Este comportamento

pode ser Interpretado como devido a contaminação do liquido ABS,

por rochas crustais.

Stephens e Halliday (1979) ao discutirem a evolução

dos plutons Galloway, explicam a variação diopsídeo-corindon

normativos pela mistura de magmas. Salientam, contudo, que ou-

tros autores se referem ao fracionamento do anfibólio para ex-

plicá-la, mas preferem a primeira hipótese. Hlldreth (1981)

menciona que os plutons peraluminosos comuns nas porções cen-

trais dos batólitos costeiros, se não forem atribuídos a perda

de alguma fase fluida rica em álcalis, provavelmente represen-

tem a ingestão de rochas metassedimentares pelo sistema fgneo

normal ao penetrar a crosta superior.

Se algum processo de cristalização fracionada coman-

dou a evolução das fâcies slenogranlticas, o mesmo ê represen-

: tedo pelo fracionamento de fedspato potásslco e não do anfi-

í bólio, como sugere o comportamento das mesmas no diagrama Sr-Rb

í e Ba-Rb (figs. 19 e 20). Em resumo, na evolução das fácies sie-

nograníticas, no sentido ABS (ABSG-ABSH)-LS, além dos processos

de diferenciação, foram importantes àqueles devido a contamina-

ção de liquido Inicial pelas rochas crustais, talvez, envolven-

do os metassedimentos da seqOãncla greenstone.

Os I1CS destacam-se do restante das fácies granltlcas,

por representarem a evolução de líquidos extremamente evoluí-

dos, sendo evidente a separação dos tipos heterogrenuleres e

apllticos. Eles podem ter evoluído a partir- de líquidos ABS e

LS. Duas amostras, uma de LS (KM-63) e outra de MCS aplitico

(CREMU 142b), mostram-se enriquecidos em Na20» exibindo maiores

razões Na.O/K-0 (flg. 9), Ab normativa e Ab/An. Isto sugere que

as mesmas tiveram uma evolução snnmlhante, onde os processos fa-

voreceram o maior enriquecimento de No_0. Uma outra amostra tíe

fies (KM-13b), por outro lado, mootr«-ne empobrecida em Na^C,

assemelhando-se a uma das amontras dor. CHA (CM-9). No diagrana

Qz-Ab-Or (fig. 14), a mesma doslocn-sr do conjunto, em direção



ao vértice Qz-Or, -seguindo o "trend" de silicificaçüo/greise-

nização segundo Stimprok (197S, In: Botelho, 1SS4). Os dados

petrogrâficos, contudo, nâo confirmam a atuação nesta amostre

de processos tardl-magmâtleos, similares ao que ocorre no GHA.

Neste caso, a variação observada pode ser atribuída a diferen-

ças na evolução dos líquidos tardios. 0 comportamento da ra-

zão Na^O/K-O e o forte declínio dos valores de Ba destas amos-

tras, especialmente dos F1CS aplíticos, pode ser explicado, tam-

bém, pela participação na evolução das mesmas, de processos de

difusão termo-gravitaclonal (Hlldreth, 1981).

5.5.3 Modelo de Diferenciação das Fãcles

Embora faltem dados mais conclusivos sobre as dife-

rentes fâcies Identificadas no maciço Musa é possível estabele-

cer um modelo esquemátlco para diferenciação das mesmas,envol-

vendo o fracionamento cristal/liquido e a mistura do líquido

magmático com rochas crustals.

DP - ENCLAVES • (BAfl) * ABM * BM/LH

1
(GP) ABS:ABSG-ABSH —» LS/MCS

Entre as fácles grenltlcas plutônicas,a diferenciação

das fácies monzogranltlcas e slenocranítlcas é acompanhada de

variações texturals, que traduzem uma mudança das condições am-

bientais na cristalização dos dois conjuntos de granltos (Item

4,4.2). Isto fortalece ainda mal;, o idrin de que os mesmos re-

presentam pulsos megmatlces dír.lintor., ncmelhantes quimicamen-

te, mas com evoluções indopr.niJrntirr., Pnntro deste modelo, os

ABM e ABS representariam, m-.prni 1 vamrni c, os dois líquidos Ini-

cieis, originados por dl f ri-rniur. p.ruur. iír fusão de rochaB fon-



tes similares. Os -.: enograni toa uscondurl aro mais na crosta, o

que teria propiciado a mistura dos mesmos com rochas, cruatals. da

seqOência greenstone.

Ressalta-se, porém, e dificuldade ero relacionar os DP

com a evolução das fácies plutõnlcas em virtude, principalmen-

te, da colocação dos mesmos no corpo granitico (cap. 3). Eles

poderiam representar líquidos menos evoluídos que o ABM ou

eqüivaleriam a cristalização inicial deste último em condições

de equilíbrio. A existência de tipos menos diferenciados, como

os MD e a similaridade química entre os DP e enclaves favorecem

a primeira hipótese. Por outro lado. é difícil precisar a dife-

renciação DP —•> GP, como comentou-se anteriormente.

Hildreth (1961) salienta a complexidade que envolve

a origem e evolução dos sistemas magmati cos litosfêricos. vis-

tos dentro de uma visão dinâmica, longe de poderem ser expres-

sos em modelos simplificados. Para este autor, a maioria das

intrusões/extrusões de rochas graníticas envolvem, em diferen-

tes graus, percursores basãltlcos, os quais promovem a fusão das

rochas crustais (basais), iniciando-se, então, a mobilizaçãp

em direção a superfície de "dlápiros crustais". Estes, por sua

vez, incluiriam rochas crustais parcialmente fundidas e corpos

basálticos intrudindo e misturendo-se com elas. As Inclusões

encontradas nos grani tos, neste caso, seriam, ao n\esmo .tempo, remanes-

centes do basalto injetado e resíduo refratário do material fon-

te. Segundo este modelo, seriam comuns refusões e renomogei-

nizações dos percursos ígneos, os quais explicariam, em parte,

a heterogeneidade das intrusões e OB diques sin-plutònicos. Es-

te autor admite, também, que a diferoncieção das rochas graní-

ticas se deve mais ao fraclonamento cristal/líquido e a proces-

sos de difusão termo-gravltaclonal.

Seguindo-se estos idéiati. expressas por Hildreth (19B1),

pode-se imaginar que os DP e GP evoluíram, independentemente,ou

não, como líquidos híbridos, talve.-, devido a refusões dos per-

cursores ígneos. Por outro lodo, n difcrnnça entre ps enclaves

pode estar relacionada ao fato dor. mu Ü mo o representarem resí-

duos cristalino» de líquidos difi«rnnli»r.. Aqueles mais máficos,

que exibem um moior grau rio IntprnçAn com o líquido ABM, repre-



sentariam resíduos cies. percursores, enquanto, o outro eqüiva-

leria a cristalização precoce do próprio líquido ABM.

Enfim, ressalta-se que pura se obter um melhor enten-

dimento da evolução das diferentes fácies identificadas no roa-

ciço Musa ê necessário o detalhamento químico e petrográfico

em maior número de amostras de cada fácies, incluindo análises

de micros sonda das diferentes fases minerais e análises quími-

cas completas.

5.6 Considerações sobre a Classificação e Tipologia das Dife-

rentes Rochas

5.6.1 Fâcles Hipoabissáis

As amostras referentes às duas principais fácies hi-

poabissáis (DP e GP) foram plotados no diagrama ãlcalis total -

SiO-(TAS), com a finalidade de avaliar as suas classificações,

seguindo as recomendações de Le Haitre (1976a e 1984) (fig. 23).

Os DP encontram-se no campo 0» dos dacitos, enquanto os GP si-

tuam-se no campo R, dos riolitos, havendo, portanto. coerência

com a classificação petrográfica aqui adotada. Estão represen-

tadas, ainda, neste diagrama as amostras dos enclaves, bem como

as composições médias das principais fácies plutônlcas do corpo

granitico. As primeiras apresentam analogias químicas com os

DP e situam-se, também, no campo 0- - dacitos, estando próximas

do campo T, dos traqultos. As demais definem junto com os GP

um "trend" linear, situando-se todo» no campo subalcalino con-

forme definido por MacDonald (1966, lnllrvine e Baragar, 1971).

Tanto os DP como os GP são tipos potássicos, segundo

os critérios mencionados por Le fleltre (1964), pois apresentam

Na.D - 1,5 < K-0. Pela classificação baseada nas abundâncias

de K~0 e S10- ambos, também, encontrom-se entre os tipos ricos

em potássio (Peccerlllo e Taylor, 197G| Ewart, 1979 In Baker,

1961). Segundo Irvine e Baragar í 3 973), os dacitos ricos em

potássio diferem dos freqüentes dncii.nr» calcl-alcallnos, pos-

suem uma ocorrência mais restrito v não comuns nos cinturões

yulcânicos arqueanos.
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No diagrama Rj - R_ (La Roche et alii, 1980). o- DP

encontram-se no campo dQS ripdacitos e ps OP np dps riplitps,

estando a classiflcaçip dos últimos de acordo com as demais

(flg. 25). Con) relação â nomeclatura adotada para os DP, cabe

ressaltar que Irvine e Baragar (1371), Streckeisen (1978) e Le

Ilaitre L1984) dessaconselham o uso do termo riodacito, dada as

características de rocha intermediária entre rlollto e dacito

que a mesma denota. Os primeiros acham-no, no entanto, apro-

priado para os dacitos potãssicos, o que ê o nosso caso. De

qualquer modo, a designação de dacito parece ser a mais indica-

da para essas rochas.

Na tabela 20 estão representados os teores médios dos

elementos maiores dos DP e GP, bem como as composições médias

de rochas similares, segundo diferentes autores (NocKolds, 1954

in Wedepohl, 1971t Irvine e Baragar. 1971 e Le Maitre, 1976).Um

exame detalhado da mesma permite constatar que os dois tipos,

DP e GP, diferem de praticamente todos os outros, com relação

aos teores de TiO_, FeO, Fe-O^ e P2
05*

Os DP mostram maiores afinidades químicas com os rio-

dacltos e dacitos potássicos, diferindo do dacito típico de sé-

ries calci-alçalinas (4) e do dacito (1) (Nockolds, 1954, In:

Wedepohl, 1972), que é do tipo sádico, segundo os parâmetros de

Le Meitre (19B4). No entanto, os DP se distinguem de todos os

demais por apresentarem menores teores de A1.03 e maiores de TiO2»

FeO, pe2°3 e P2°5' O s 6 P 8 B 0 8 8 e m B l n a m mois aos riolltos alca-

linos potássicos, mas diferem destes e dos demais, por possuí-

rem teores mais elevados de TiO-, Fe^O^» MgO, CaO e P2°5 l*aD*

20).

Foram incluídas, também, na tabela '20, algumas médias

referentes a rochas vulcânicas do Grupo Uatumã, apresentadas

por Santos (1964). Os DP se assemelham mais aos dacitos do que

aos riodacltos do Grupo Uatumã, porém diferem de ambos, pelos

menores teores de AI9Q3 e maiores de T10~» FeO e P2^5* °
B G P

mostram maiores analogias com os riolltos do Uatumã mas, da mes-

ma forma que ps DP, diferem das mesmas pelos valores mais ele-

vados de T102 e Fep,

A maior similaridade dos tipos hlpoablssais mais Sei-



dos IGP) corn ps dedais riolítos (Inclusive Uatumã), provavel-

mente se deve as dificuldades em se separar ps tipps yulcânicps

ácidos, mesmo quando pertencentes a diferentes séries de rochas,

como mencionam Irvine e Baragar (1971).

No diagrama APti, como discutiu-se anteriormente* ê ní-

tida a separação das rochas do maciço Musa, especialmente dos

tipos menos diferenciados IDP), daquelas do Grupo Uatumã (fig»

12).

Comportamento semelhante é observado no diagrama

Al-O. x CNP (composição plagiocláslo normativo), onde os DP,

GP, enclaves e autôlito destoam dp trend calci-alcelino apre-

sentado pelas Vulcânicas Uatumã, segundo Santos (1984), (fig.

24). Os primeiros apresentam menores valores de A1_O_ situan-

do-se no campo das rochas tolelticas.

0 fato dos DP e GP se diferenciarem de rochas petro-

gráficamente similares a eles em função dos mesmos parâmetros

químicos (TiO^, Fe2O3,
 P2°5' etc«^« reforça a idéia dos mesmos

estarem relacionados geneticamente entre si, pertencendo a uma

mesma linhagem. Os teores mais elevados de Ti, P e Fe destas

fãcles hipoabissais indicam afinidades alcalinas para as mes-

mas. A diferença constatada entre GP e riolltos alcallnos (tab.

20), em parte, pode ser devida ao menor grau de diferenciação

dos primeiros, revelado pelos menores teores de SiO_.

Por outro lado, o comportemento químico dos GP e OP

sugere analogias com o verificado em termos multo evoluídos das

séries tolelticas, pelos valores de A12O3 e MgO e maiores de

FeO, distinguindo-os claramente das vulcânicas Uatumã, que

ocorrem amplamente na região Amazônica (cap. 1).

Em resumo, o qulmlsmo das diferentes fácles petrogré-

ficas do maciço Musa, em especial dos DP e GP, não confirmam o

relacionamento destas rochas com o evento map,mótico referente

ao Vulcanismo Uatumã.
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5.6.2 Fâcies Plutpricas Granlticas

Segundo a classificação proppsta por Cpndie e Hunter

11976)« para as rochas Granitôldes Arqueanas, a maioria das fS-

cies granlticas sltuam«*se no campo dos quartzo-monzonitos equi-

valentes, segundo estes autores, a composições tnonzograníticas.

Apenas duas amostras LGHA e CICS) caem no campo dos granitos

tfig. 10). Aparentemente, a disposição das fâcies petrogrãficas

do maciço Musa, segundo esta classificação, não esta perfeita-

mente de acordo com a classificação baseada nas modas (fig. 5),

a qual concorda, em linhas gerais, com aquela de La Roche et

alii 11980) tfig. 25). Este fato pode significar, simplesmente,

que a classificação proposta para os grenitôldes arqueanos não

ê adequada para as rochas graníticas proterozôicas, necessitan-

do-se para as mesmas da utilização de outros parâmetros quími-

cos .

As diversas fScies graníticas do maciço Musa quando

lançadas no diagrama Rj - R? (La Roche et alii, 1960) aparecem,

em sua maioria, no campo dos granitos (fig. 25). Alguns termos

de monzogranitos (BAP1, ABM) encontram-se no campo dos granodio-

rltos, próximos aos DP, enquanto os MCS adentram ligeiramente no

campo dos ãlcall-granltos. Os enclaves aparecem como grenodio-

ritos, sendo que a amostra de autóllto (CREMU 29B) está bastan-

te deslocada, em direção ao campo dos quartzo-monzogranitos,des-

toando do conjunto. Percebe-se, ainda, neste diagrama a distri-

buição das fâcies granltices segundo o "trend" toleltico mos-

trado por La Roche et alil (1980) (flg. 25), coincidindo com o

observado no diagrama AFM (fig. 12). Porém, a mesma ê bastante

similar ao trend apresentado pelos granitos I. Caledonianos,es-

tudados por Bowden et alii (1964 - flg. 6).

0 relacionamento das rochas granitôides com as séries

tolelticas é discutido por diferentes autores. 0 diagrama AFM

tem sido utilizado extensivamente como discriminante das séries

graníticas (Petro et alii, 1979| Brown, 1961 e 1982). Segundo

estes autores, as suítes alcallnes de ambientes extensionais,

exibem um forte enriquecimento om Fe e ólcalls, acompanhado

de baixos conteúdos de Mg bem expresso no diagrama AFM. As suí-

*tes calei-alcalínas de ambientes compresslonels, por outro Ia*



do* mostram um comportamento variado neste diagrama em funçâc

da maturidade de arco magmâtlco. Aquelas de arcos imaturos exi-

bem afinidades toleíticas, assemelhando-se às primeiras; com o

aumento da maturidade do arco decrescent os valores de Fe e ál-

calis, crescendo os de Mg (limites mostrados na flg. 12).

Bowden et alli (1984) alertam para os equívocos na

interpretação das rochas granitlcas, baseada no diagrama AFR.

provocados pela desconsideração das observações mencionadas aci-

ma. Estes autores salientam, ainda» que este não é o único cri-

tério para o reconhecimento das suites toleíticas e que as ro-

chas granlticas destas séries restringem-se a composições onde

o feldspato potãssico e biotita estão ausentes (plagiogranitos

e certos granófiros). As mesmas ocupam campos específicos nos

diagramas Q-A-P (Streckeisen, 1976) e R. - R- (La Roche et

alii, I960), campos estes que divergem bastante dos represen-

tados pelas diferentes fácles do maciço Musa.

Dentro deste enfoque, as rochas do maciço Musa, devi-

do ao forte enriquecimento em Fe, mostram-se similares aquelas

das séries alcalinas, de ambientes extenslonals ou às séries

calci-alcalinas de arcos imaturos (fig. 12). 0 trend apresen-

tado pelas mesmas, neste diagrama, ocupa uma posição interme-

diária entre os granites Cordllheranos e grenltos elcalinos(ti-

po A -Nigéria), estudados por Bowden et alli (1984 - fig. 6).

Posição semelhante é observada ao confrontar-se o trend do ma-

ciço Musa (AFM) com Aqueles apresentados peles diferentes sui-

tes considerados por Brown (1981 - flg. 5). Salienta-se, neste

caso, a grande diferença entre o maciço Musa e as suites calci-

alcalinas proterozóicas. No entanto» é curiosa a coincidência

do trend do maciço Musa e aquele apresentado pelas rochas vul-

cânicas de arcos magmâtlcos Imaturos modernos (Brown, 1982

fig. 12).

0 fato das fácles do granlto apresentarem-se calci-

alcalinas, a ligeiramente cálclcas, conforme os critérios de

Peacock (1931)» ou ainda, segundo o diagrama da razão celcl-

alcallna versus SiD2 de Brown (1979, 1981) (diagrama não mos-

trado), as distingue das suites alcalinas de ambientes exten-

sdonals» reforçando a afinidade das mesmas com aquelas calci-

alcalinas de arcos imaturos (Brown, 1961 e 1982). Ressalta-se



que, neste diagrama, existe grande semelhança dos trends do

maciço flusa e aqueles das suítes calcj-alcalinas Proteroz$icas,

considerados por Brown 11975, 1961), £ difícil, no entanto, no

estágio dos conhecimentos da geologia de região Leaps. I e 2),

justificar-se tal posicionamento tectônlco a época da intrusão

do maciço Musa,

Hildreth (1961) ao expor um modelo mais complexo e

dinâmico para a evolução dos sistemas granfticos, envolvendo a

injeção de magmas basálticos e a fusão de rochas crustais, cha-

ma a atenção para o fato do trend calci-alcalino no diagrama

AFfi ser uma linha mista entre o basalto percursor e extratos

crustais, oferecida pelo fracionamento dos híbridos. Conclui,

ainda, que a maturação de arcos toleitlcos para •calci-alcali-

nos* ê uma conseqüência natural do espessamento da "coluna fra-

cionante" pela intrusão crustel secular. Estas idéias nos le-

vam a pensar que, o maciço Musa seja um granito calci-alcalino,

onde são preservadas algumas características químicas dos per-

cursores Igneos e que o mesmo represente uma fase inicial de

um processo de intrusão em crosta continental pouco espessa.

0 fato das fSeles hipoabissals (DP e GP) exibirem afinidades

tolèíticas (item 5.6.1) reforça estas idlies.

Apesar da grande diversidade das rochas granltlcas,

as várias classificações genéticas, efetuadas por diferentes au-

tores, nas últimas décadas, já permitem agrupar-se várias ocor-

rências destas rochas em famílias com linhagens características

(Chappell e White. 1974} Collins at alii, 1982, Plimer, 19B3,

Pitcher, 1979a e 1963, Ishihara, 1961, Bowden et alii, 1984).

No geral a diversidade petrológlca e química das rochas granl-

ticas consideradas nestas classificações ê interpretada como

devida a variações na composição das rochas fontes que, por sua

vez, são reflexos do ambiente geológico e tectônlco das mesmas.

No entanto, uma sirle de dificuldades têm surgido quanto a es-

colha de parâmetros decisivos na separação dos vários tipos de

granites estudados por estes autpres» Em parte, estas dificul-

dades refletem a complexa historia que envolve a origem, evo-

lução a colocaçSp das rochas granltlcas, em especial, daquelas

desenvolvidas na crosta continental, que são a maioria(Pitcher,

1963).



As diferentes fSelas, presentes np mac:.; o Musa exibe»

up) ppsicionpitanto controvertido em relaçâç a estas classifica-

ções» en parte, evidenciando a ambigüidade das mesmas, Este cotrs-

pprtemento do maciço Husa, por outro lado, pode ester relacio-

nado a um ambiente geolfigicctectônlco especifico do Protero-

zftlco da regiio, uma vez que as classificações tipolõgicas men-

cionadas acima» são efetuadas» em sua maioria» para rochas fa-

nerozéicas, nio podendo-se esperar uma perfeita aplicação das

mesmas para as rochas mais antigas» como ressalta Pltcher(1963).

Grande parte das amostras relativas às varias fâcies

petrogrlfleas do maciço Flusa encalxam-se como "granitos crus*

tais" segundo a classificação, baseada nas modas» proposta por

Lameyre e Bowden C1982) e adaptada por Bowden et alil (1984)

(flg. 5). No entanto, como salientam os próprios autores, exis-

te algum debate sobra o significado e relevância destes "gre-

nitos crustais" e seu relacionamento com os outros de granltos»

dada a sua posição superposta aos demais campos individualiza*

dos. Os "granltos crustais" são considerados em sua totalidade»

por estes autores» como tipos remoblllzados e peralumlnosos»

indicando uma origem a partir de líquidos granltlcos formados

por fusão crustal» sendo equivalentes ao tipo S.de White e Chap-

pell (1974).

As características petrogrãfleas e químicas das di-

versas fjeies presentes no maciço flusa sugerem» por outro lado»

maiores analogias destas com os granitos do tipo I»de Chappell

e White (1974)» não confirmando qualquer semelhança dos mesmos

com os do tipo S. Entra os critérios decisivos salienta-se,

presença de anf lbõlio, blotita a megnetltai caráter metaluminoso» com

diopsldeo normativo, razões Na2Q/K2O a Fe203/-Fe0 próximas da

unidades valores relativamente altos de KjO • CaO • presença de

enclaves máflcos. Outros fatores» como predomínio de blotita»

dimensão do corpo, associação com menores quantidades de rochas

intermediárias e caráter p6s-orogênlco e/ou anorogênico apro-

ximam o maciço Plusa dps granltos I - Caledonianos (Pitcher,

1963). Conclusão semelhante i dada por Dall'Agnol et elll

(1966) com relação ao maciço Jamon, No entanto, os granltos ca-

ledonianos são pSs-colisionals (Brown et elii, 1961) e exibem

afinidades shoshonfticas, apresentando um trend KjO-SlO- forte-



' mente inclinado e np diagrama AFM dJLvergem bastante dp maciçp

Musa, Cabe res.seltar que a pequena pcprrSncJa de rochas, inter-

mediárias associadas ao maciço Musa pode ser devida ao não co-

nhecimento em detalhe da região c^rcunvizinha ao mesmo. Além

dos DP e MD relacionados a sua evolução, ocorrem inúmeros di-

ques de composição intermediária, seccionando as rochas regio-

nais e grani tfiides de aspecto ígneo, incluídos preliminarmente

ne Complexo Xingu, rochas estas que poderiam estar relaciona-

das ao mesmo evento magmático deste maciço leap. 2).

A fig. 26 exibe as razões Fe_03/Fe0 lançadas contra

o ID, para as diferentes fácles petrográficas do maciço Musa,

sendo utilizadas na separação das series a roagnetlta e a iime-

nita,de Ishihara (I960, in: Botelho, 1SB4). A maioria das fá"-

cies, especialmente os monzogranltos, enquadra-se como tipos

a mafnetita. Os monzogranitos mais evoluídos e a maioria dos

sienogranitos tendem, por outro lado, a se aproximar do limite

entre as duas séries. Finalmente, os MCS e os GHA situam-se

francamente no campo da série a ilmenita.

A separação efetuada por Ishihara (1981) entre grani-

tos a magnetite e Ilmenita, baseia-se em diferenças fundamen-

tais entre os seus magmas fontes, traduzidas entre outras coi-

sas, por diferenças.na fDj. De um modo geral, parece haver e-

quivalSncia entre os granltos do tipo I e da série magnetite,

os quais seriam derivados por fusão parcial de rochas Igneaa

crustais e, entre aqueles do tipo S e da série ilmenita, deri-

vados por fusão parcial de rochaB metassedimentares. Entretan-

to, estas separações não devem ser tomadas como absolutamente

rígidas, como salientam vários autores (Ishihara, 19Blj Coleman,

1979i Czamanske et alii, 19B1). Coleman (1979) e Czamanske et

alil (1981) demonstram que, em algumas situações, pode ocorrer

mudanças significativas na fO- durante a cristalização de um

magma granltico e, nestes casos, a distinção entre os tipos

baseada na presença de magnetite ou Ilmenita (ou fO-) pode ser

equivocada.

Em síntese, as fjcles presentes no maciço Plus a sã.p

subalcalinas e estão mais próxima* das séries calci-alcalinas,

cordllheranas (tipo I - Chappell e White, 1974> Pitcher, 1983)

e da série a Magnetite (Ishihara, 1981), A mudança quanto o
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fO-, passando de gran£tps a magnetlta para a ilroenita, pode es-

tar relacionada &s variações constatadas na evolução das fe-

des, originadas possivelmente pela maior assimilação de mate-

riais crustals de origem metassedimentar Li tem 5,5). Com rela-

ção a classificação das séries granfticas proposta pelos auto-

res australianos ttipos I, S e A), cabe ressaltar as constantes

criticas efetuadas quanto ao caráter restritivo e supersimpll-

flcado das mesmas (Brown, 1982j pearce et alil, 1984). No caso

do maciço Musa, especialmente por se tratar de um granlto pro-

terozfiico, ê preferível nâo se tomar rigidamente as comparações

com estes esquemas classifIcat6rlos, procurando-se interpretar

os dados químicos, no sentido de aprofundar a discussão sobre

o ambiente tectônlco à época de sua intrusão e as possíveis ro-

chas fontes. Dentro desta visão, a discussão efetuada anterior-

mente seguindo as idéias de Brown (1979, 1981 e 1982) e Hil-

dreth (1981), além de reafirmar o caráter calci-alcalino do ma-

ciço Musa, indica que sua origem esta relacionada a uma fonte

mantêlica, que teria ocasionado a fusão de rochas crustais, ha-

vendo, posteriormente, mistura de magmas.

0 comportamento dos elementos LIL (Lithophile - K,

Rb, Ba, Sr) e HFS (High fields Strength - Zr, Nb, Ti, P), ex-

presso pelas altas razoes LIL/HFS, das diferentes fácies do ma-

ciço Musa § compatível com aquele verificado nas suites cordi-

lheranas, calcl-alcalinas, estudadas por Tarney e Saunders

(1979). Esta feição (alta LIL/HFS), segundo os autores, parece

ser uma característica fundamental dos magmas de zonas de sub-

ducção* Terney e SaunderB (1979) comparam o quimlsmo de três

suites cordilheranas de idadeB contrastantes, entre elas, en-

contram-se os granltos proterozSlcos com alto K do Leste da

Groelãndla. Para eles, estes granitos podem estar relacionados

a zonas de subducçâo proterozfiícas dada a proximidade dos mes-

mos da borda do craton arqueans, FIBB, em virtude de não ser co-

nhecida a exata correlação tectSnlca, no tempo de geração do

magma, podem ser comparados aos complexos lntraplaca Protero-

zôicos CEmsUe, 1978), Estes granites dp Leste da Groelãndla e-

xlbem muitas analogias com as suítes cordilheranas mais recen-

teslAndinasl, embora os valores de seus elementos LIL c HFS

mostra-se ligeiramente mais elevados que aqueles das suiter-



recentes. Este- comportamento dps elementos LIL e HFS ê Inter-

pretado, peles autores,como Indicativo de uma fonte mentélica,

o que êconfírmado pelo padrão REE e pela associação dos mesmos

com mlcrodiorltQs e picritos,

0 tnaciço Musa, da mesma forma que estes granitos,mps-

tra-se enriquecido em elementos HFS, mas conserva altas razoes

LtL/HFS. Ao confrontar-se os dados químicos dos dois maciços,

constata-se que o Musa, em seu esnjunto, apresenta-se ligeira-

mente enriquecido em Ti, P, Y, Sr e Ba e empobrecimento em Al,

Na, Sr e Nb em relação aos granltos do Leste da GroelSndia

tTarney e Saunders, 1979 - tab. 1). No entanto, a semelhança

entre os dois e os altos valores de HFS do maciço Musa, refor-

çam a idéia de que a origem do mesmo esta relacionada a uma

fonte mantêlica.

A respeito do ambiente tectônico do maciço Musa per-

manece a dúvida se o mesmo ê intraplaca, anorogênico ou se es-

taria relacionado a evolução de alguma margem continental pro-

terozôica. Os dados químicos apontam no sentido da segunda hi-

pótese, contradizendo o que, atê então, se pensava sobre os

granitos proteroz6lcos desta região do craton Amazônico (cap.

1). A proximidade do mesmo 'da borda leste do craton(flg.l) fa-

vorece a idéia de seu relacionamento com a evolução da faixa

de dobramentos Araguaia-Tocantlns, como sugere Oall'Agnol (com.

pess.), para o caso do maciço Jamon.

Pearce et alii (1984) efetuaram uma classificação ba-

seada no padrão de distribuição de alguns elementos traços,para

definir o ambiente tectônico dos granltos. Comparando-se os

diagramas Nb-Y (flg. 27) e Rb-lNb • Y) (fig. 2B), percebe-se

que as diferentes fácies petrográficas do maciço Musa dispõem-

se no sentido da evolução das mesmas, entre os granltos intra-

placa (WPG) e os granitos de colisão (COLG), por vezes, entran-

do no campo dos granltos de arco vulcânico (VAG), sendo que a

maioria das amostras situa-se no prlmnlro campo. Uma maior dis-

persão ê mostrada pelas fácies mais diferenciadas, especialmen-

te, os fiCS, A mesma pode ser explicada pelo maior fracionamento

de Y e Nb nos líqujdos residuais, como discutem Pearce et alil

•(1984). Dentre as outras situações discutidas por estes auto-
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res, capazes de deslocar o liiçita entre os diferentes eampps,

encontra-se a questão da ida.de das rpchas, uma yez que esta

classificação foi elaborada para granjtos do Faner026l.ee, não

podendo ser aplicada automaticamente para granites precambria-

nos. Um outro fator importante, referido por eles, diz respeito

a fusfie cpustal e conseqOente contaminação dos magmas,que em

casos extremos, causaria a completa mistura entre os campos

WPG, VAG e Syn-Colg.

Ainda, dentro desta classificação, o granito Musa

está mais prSximo dos granitos intraplaca que evoluíram em cros-

ta continental atenuada, os quais são calcl-alcalinos, metalu-

minosos e possuem anfibôlio cSlcico e alto Ba. Porém diferem

destes e dos demais WPG pelos menores valores de IT, Y e Nb e

maiores de Sr. Por outro lado, o comportamento dos elementos

traços I similar, também, aos granitos VAG,calcl-alcalinos de

arcos oceânicos ou continentais.

5.Z Considerações sobre a Especialização Metalogenétlca das Fá-

cies Petrográficas do Maciço Musa

5.7.1 Parâmetros Geoquímicos

A maior parte da bibliografia especializada trata do

relacionamento de granitos estaníferos (Olade, 1980»Imeokparia,

1983j Plimer e Elliot, 1979, entre outros), sendo pouco consi-

derado o wolfrãmio, como comenta HosKing (19B2). Porém, as mi-

nerallzações de W têm sido consideradas sempre associadas as de

Sn (Routhier, I960» Hutchison, 1962), dada a grande afinidade

entre os dois. A maioria destes trabalhos procuram estabelecer

parâmetros geoquímicos que exibem, em sua maioria, o relacio-

namento entre granitos fortemente fracionados e as minerellza-

ções.

Dentro das especificações geoquimlcas mencionadas por

diferentes autores, somente as fácles mais diferenciadas do ma-

ciço Musa enquadram-se como tipos orvpecializados metalogenSíl-

camente. As razões Ba/Rb < 0,5 (Touson e Kozlov, 1973,ln;imeoK-

parla, 1963| Olade, 1960) dlstlngunm os tipos mlnerallzados dos

estéreis. Entretanto, Imeokparia Un83) se refere as razões Ba/



Rb menores que O. 1, para caracterizar os tipos mineralizadcs.

Entre as fâcies graníticas do maciço Musa» somente duas amos-

tras do I1CS (KM-13B e Kfi-154) exibem razoes Ba/Rb < 0,5 (fig.

20). Uma destas amostras (KM-154) exibe razões K/Rb superiores

a 150, significativas dos tipos menos especializados segundo

Taylor (1965) e Olade (1880). No diagrama K/Rb (fig. 17) per-

cebe-se que razões KVRb menores que 150 são apresentadas por

outras amostras de MCS, uma de LM e outra de GHA.

Segundo Plimer e Elliot (1979), os tipos especiali-

zados exibem razões Rb/Sr superiores a 4, valor este coinciden-

te com o sugerido por Lawrence (1975, in: Romanini. 1982). En-

contram-se nesta faixa, algumas amostras de MCS (flg. 19), sen-

do que outras (LS e LM) exibem valores próximos deste limite.

Sheraton e Black (1973, infPlimer e Elliot, 1979) registram gra-

nitos com razões Rb/Sr inferiores a este limite (0,06-0. 34)

possuindo, associadas,mineralizaçoes menores de Zn - Cu - Pb e

W.

Olade (1980) se utiliza ainda das razões Zr/Rb para

distinguir granitos estéreis e mineralizados, situando o limite

na razão igual a 2. No diagrama Ír-Rb (flg. 22), percebe-se que

razões Rb/Zr maiores que 2 são exibidas apenas pelos tipos ex-

tremamente diferenciados (MCS e alguns LM e LS), coerentemente

aos demais parâmetros discutidos.

No diagrama Rb-Ba-Sr (flg. 21) percebe-se também, que

somente os MCS enquadram-se como tipos fortemente diferencia-

dos, geralmente, relacionados a mineralizações,como expõem El

Boulsely e El Sokkary (1975).

5.7.2 Tipologia de Granitos e Depósitos de Wolfrâmio

São distínguidos dois tipos principais de depósitos

contendo W, relacionados respectivamente aos granitos do tipo I

ou da série a magnetite e aos granitos do tipo S ou série a 11-

menlta IKwak et alli, 1982). Os depósitos do tipo W-Wo-Cu-Bi,

associados aos granitos do tipo I ou a magnetita, se caracte-

rizam por condições oxldantes e neles, a wolframite é rara e a

grelsenlzação é pouco desenvolvida. Por outro lado, os depósl-



tos do tipo w-Sn-F, associam-se acs granites do tipo S ou A, ou

a ilmenita. caracterizam-se por condições redutoras e neles. a

wolframite i o principal mineral de W, estando associada a fluo-

rlta e a greisenização importante. Esta separação dos dois prin-

cipais tipos de depósitos contendo W se fundamenta em diferen-

ças importantes na fO_» dos líquidos tardios ntlnerallzantes,

como salientam KWak et alli (1982). Ishihare (1981 e 1982).Sato

(1982). Hutchinson (1982).

Para Hutchinson (1982) e Hosking (1982) os granitos

do tipo I eqüivalem aos granitos contendo esfeno-allenita de

Ivanova e Butuzova (1968), considerados, também, como oxidantes

e relacionados a depósitos põrfiros de Cu-flo e Skarns â schee-

lita. Os do tipo S eqüivalem aos granitos a llmenlta-monezita

(Ivanova e Butuzova, 1968), que por sua vez são redutores e es-

tão associados a depósitos fllonares ,de wolframlta.

Os veios de quartzo contendo wolframlta da Pedra Pre-

ta apresentam caracteres distintos daqueles depósitos associa-

dos aos granitos do tipo I (ou da série a manetita), menciona»

dos na bibliografia, pelos baixos teores de Mo, altos de La e

Y, presença de wolframlta como principal mineral de W, além de

topázlo, muscovita e da importância dos processos de greiseni-

zaçãor A jazida de Pedra Preta se assemelha mais aquelas rela-

cionadas aos granitos do tipo a Ilmenita Itlpo S ou A), de ca-

racterísticas redutoras.

Os altos valores de Cu sugerem, entretanto, uma asso-

ciação W-» Cu para os depósitos.de Pedra Preta, os quais pode-

riam estar relacionados a natureza das encalxantes imediatas.

0 fato dos velos 6 wolframite da Pedra Preta mostrarem diferen-

ças, dependendo da natureza das encaixantes, como comentado an-

teriormente (cap. 3), reforça este Idéia.

A separação dos depósitos de W relacionados a rochas

grenfticas, efetuadas pelos chineses, na Província Chlengxl e

adjacências correspondem a grosso modo, àquelas mencionadas

anteriormente. (Jiayuan e Jill, 2962* Chongzhen, 1902j Chosgyou

e Jing, 1962). Estes autores separam dois tipos principais de

depósitos de W associados a rochas granltlces. 0 primeiro tipo

eqüivale aos dopósltos de tipo pórflro, contendo Cu-Mo, Pb,

Fe, Au e está" associado aos granitos do tipo Iranslclonal



(Jlayuan e Jill, 1982). Estes granitos correspondem cquelec

gerados por fusão mixta de material derivado do mar»tc superior

ou da interface manto/crosta, sendo controlados por fraturas

profundas. 0 segundo tipo, corresponde aos depósitos do tipo

granito contendo W. Sn, Nb, Ta,Be, Bi e REE e está relacionado

aos granltos crustais, gerados por refusão do Sial (Jiayuan e

Jili. 1982). Em linhas gerais, estes dois tipos de granltos e-

quivalem, respectivamente, aos granltos I e S de Chappell e

White 11S74) como discutem àqueles autores.

Jiayuan e Jili (19B2) mencionam, ainda, a existência

na Província de Chiangxi de "metallogenlc overlap", que corres-

ponde ao hibridismo na constituição do minério, em séries meta-

logenétlcas restritas a um dos dois sistemas magmâticos, iden-

tificados por eles. Tal fenômeno, segundo estes autores, ê de-

terminado pela mistura de componentes magmãtlcas de fontes di-

ferentes, originadas por diversos processos tais como fusão mis-

ta, assimilação ou contaminação. Neste província, os mesmos são

pronunciados quando associados aos granitos do tipo Translclo-

nal e, neste caso, se diferenciam em função de diferentes pro-

porções de material crustal e de manto envolvidos, como discu-

tem Jiayauan et Jili 11982).

5.7.3 Especialização em W do Maciço Musa

Faca aos problemas relacionados com os resultados de

M das amostras do maciço Musa, considerou-se os valores obtidos

por Santos 11987), para algumas amostras deste maciço, os quais

situam-se, em média, abaixo de 15 ppm.

Os valores limites estabelecidos para separar os ti-

pos granitlcos especializados em W e estéreis são muito varia-

dos (HosKing, 19B2j ImeoKparia, 1982i Yimeo et alll, 1982| Pli-

mmr, 1983). Studanikova et alil (1970, in.HosKing. 1982) che-

gam, entretanto, a conclusão de que não há diferença entre o

conteúdo de W dos granltos mineralIzados e estéreis* Groves e

Taylor (1973, in» Imeoparla, 1982), citam o valor de BOO ppm

para os granito» grelsenlzados com mlnerallzeções de W e 400

ppm, para os estlreis, enquanto Gorovet et elll (1970, In:

Imeokpsrla, 1983) se referem a valores de W para os granltos



mineralizacícL neste elemento, tâo baixos, como 3 e 5 ppm.

Segundo Hosking (1982) os depósitos de W assoclam-se

a granitos tardios, altamente fracionados, leucocráticos e ge-

ralmente ricos em K-O. ImeoKparia (1962) discute que as solu-

ções ricas em 510- e F estão geneticamente relacionadas aos de-

pósitos de W.

0 fato de mineralização de Pedra Preta apresentar

maiores analogias com os tipos redutores parece estar relacio-

nado à mudança de caráter oxidante para redutor, observada no

sentido da evolução das fâcies petrográficas do maciço Musa

(flg. 11 e 26). As fãcies leucocrátlcas, em especial os riCS,

estariam relacionadas mais intimamente com as soluções tardias

mineralizantes. Além do caráter redutor, estas fácies exibem ou-

tras características químicas que as aproximam mais dos tipos

graníticos especializados metalogeniticamente, como discutiu*

.se anteriormente.

Deve-se considerar que em rochas vulcanossedimentares,

tipo greenstone belts, similares as encaixantes dos veios mine-

ralizados da Pedra Preta, i usual a presença de estratos ou ca-

madas de hematite rica em wolfrâmio, cujos lons foram adsorvi-

dos na hematite, ao tempo de formação de camadas ferrlferas

(Bettencourt J., Com. pessoal.). Os magmas grenlticos intrusl-

vos podem atravessar e fundir os estratos fontes de W, os quais

passem e constituir os percursorss wolfremlferos indispensáveis

â formação de granitos anormalmente portadores de VI.

A hipótese esboçada anteriormente (item 5.5), de que

ne evolução dos principais grupos de fácies petrogrêflcas do

maciço Musa (Monzogranitos x Slenogranltoa) foi importante a

assimilação de materiais crustals, possivelmente, relacionados

as seqüências vulcanossedimentarea, é coerente com estas idéias.

Deste modo, a gênese do depósito de W da Pedra Preta seria re-

sultante dos mecanismos de retrabalhamento termometamórflco,

sendo o W remobilizado progressivamente e concentrado ao longo

das fraturas.

A ocorrência de veios de quartzo contendo hermatlta,

com menores proporções de wolframite, constatada no interior do

maciço Musa (cnp. 3)* representaria a evolução de líquidos mi-



neralizantes mais enriquecidos e;n hematlta.



6 GEOCRONOLDGIA

Visando a obtenção de dados geocronolôglcos mais con-

clusivos sobre o maciço Flusa executou-se análises isotõpicas em

14 amostras para aplicação do método Rb-Sr em rocha total. As

amostras analisadas abrangem as fâcies hlpoabissais (5), monzo-

granitos (4) e slenogranitos (5), cujos resultados analíticos

encontram-se na tabela 21.

Inicialmente, tratou-se os dados em conjunto, para o

maciço como um todo» discutindo-se as limitações do método e

suas implicações quanto a interpretação da idade e gênese das

diferentes fãcles. Posteriormente, analisou-se os dados em se-

parado, por grupo de fãcies petrogrãficas, no sentido de escla-

recer melhor a relação entre os mesmos*.

Ao final, comparou-se os dados geocronológicos do ma-

ciço Husa com aqueles obtidos por Dall'Agnol et alii (1984) e

discutidos por Vlache Cordanl 11966). para o maciço Jamon, vi-

sando uma melhor compreensão do relacionamento destes dois ma-

ciços. Poram efetuadas, ainda, comparações entre os dados iso-

tõpicos obtidos para as fãcles hlpoabissais (DP • GP) e aqueles

apresentados por íffnhez et alii (1962), para as rochas vulcâni-

ca* do Grupo Uatumã.

A amostra Kfl-21, representante do biotíte-anfi6ôlio

monzogranlto (BAH) pertence a extremidade sudoeste do maciço Ja-

mon (fig. 30 e anexo 1). Em vista disto, seu posicionamento

foi verificado nos diversos diagramas isocrõnlcos.

6.1 Maciço Granltlco

0 conjunto das amostras representativas das várias

fácles petrocráfices do maciço rtuse permitiu a elaboração de

uma isócrono Rb/Sr, que forneceu uma idade de 1692 * 11 (1 ) na

s razão inicial 87Sr/B6Sr (R. 1) do 0,70777 * 0,00023 (1 - fig.

29). 0 erro analítico médio das razões 67Sr/66Sr é de 0,0123%



enquanto que o das razões Rb/ Sr i CE 1.0S6!.. 0 parâmetro

Mean Square Weighted Oevlation irtSUD) não chega a ser elevado

(1.69).

As anostras Ktl-21 (BAH). M1-13B (DCS) e KH-63(LS) não

foraa) consideradas» por mo st rareia-se bastante desalinhadas do

conjunto. As duas primeiras encontram-se abaixo da isôcrona e a

ultime acima (fig. 29).

Observa-se uma variação de idade para o maciço (des-

prezível dentro do desvio experimental de Ir), dependendo de

quais fãcies são consideradas. A isêcrona (2) (flf. 29). que

lnclue somente amostras das fãcies hlpoabissais e monzogranltos,

• u» exemplo deste fato. A idade obtida, nesta caso, c de 1707

t 15 Ha e a R.Ide 0.70753 t 0.00026. Os desvios nas razoes 87Rb/
a6Sr 11.117%) e 87Sr/B6Sr 10,0111*) são semelhantes aos da isõ-

crina 1 e o parâmetro HSWD i bom (1.53). os quais conferem uma

melhor precisão a esta isõcrona. Por outro lado» considerando-se

apenas monzogranitos e sienogranltos obtém-se ume idade de

1684 t 20 fia e R.l. de 0.70800 * 0.00126. 0 parâmetro HSWD,nes-

te case

1.263%

te caso. I de 1.65 e o desvio médio das razões Rb/ Sr é de

A diferença entre as idades máxima • mínima, é de 23

Cia, sendo qua a maior Idade foi obtida ae agruparam-se as fã-

cles mais máflcas. enquanto a mais jovem corresponde ao agru-

pamento contando as fãcies mais filslcas. No antanto, constata-

da uma superposição destas três idades obtidas para o maciço,

antre 1703 a 1692 na, considerando-se os respectivos erros ana-

líticos (IX) a, razões Iniciais semelhantes, variáveis entre

0.7075 e 0,7080.

Na tentativa de avaliar melhor estas variações entre

as diferentes fãcies petrbgrãflcas do maciço Huse. calculou-se

os valores das R.ls relativas a cada amostra mediante o empre-

go do valor de 1692 na de idade para todas, de acordo com a

aquação 11). Hetodologia semelhante i utilizada por ncCarthy e

Cewthorn (1978), Stephens e Hallldey (1979) e Vlach a Cordanl

(1986), no estudo de rochas granftlcas.



TABELA 21 - TEORES DE Rb E Sr (DILUIÇÃO ISOTOPICA) E RAZOES ZSOT0PZCAS PARA AMOSTRAS 00 MACIÇO MUSA

AMOSTRA

OREnU 39

CREMU 141G

CREMU 106B

GREnU 103

CREMU 109

KH-21

W1- 81

CREnU 37A

CREnU 378

•Clí-32

KN-63

CREnU 140E

KN-13B

KH-154

VARZEOAOE ROCHA

I A

s
2
i

HZ
I

SO
lZNVt!

§

IT
O

S

|
o

M
«n

OP

OP

OP

GP

GP

BATI- :

ABM

BM

U1

ABSG

LS

ncs .
ncs
ncs

Rb (PPM)

130.30

85.20

68.50

240.60

193.00

124.80

168.10

243.60

203.00

200.00

231.80

271.60

280.70

216.50

SríPPM)

267.20

275.30

268.30

152.20

164,70

254.50

249.90
140.40
66.86

177.20
68.99
52.28
41.03
46.37

•W»Sr

1.416

0.890

0.677

4.626

3.045

1,423

1.955

5.083

8.970

3.291

9.960

15.580
20.460
13.960

aX

0.011
0.007
0.006
0.042
0.027

0.011
0,030
0.097
0.130.

0.026
0.110
0.130
0.380
0.140

a 7 S r / 8 6 S r

0.7421.
0.72915
0.7293
0.6210
0,7826

0.7392

0.7540
0.8321
0.9303

0.7887
0.9649

1.0806

1.0482

1.0445

•Y

0.000170

0.000059

0.000054

0,000048

0.000190

0.000088

0.000063

0.000054

0.000051

0.000073

0.000062

0.000230

0.000059

0.000130

"RI"*

0.70767

0.70750

0.70797

0.70845

0,70855

0.704S9

0.70645

0,70649

0.71217

0.70867

0.72269

0.70173

0.55066

0.70503

OBS.t • Razoas In lcals ealouladaa por amoatra. conaldarando-sa t-1692 ri .a.
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CD ( 6 7 S r A r ) M 8 7 S r / 6 6 S r ] / ( B 7
R b / a 5 S r ] t

(e X l - 1 ) . para X87Rb= 1.42xlo"U
 a " l

Este estudo parte da premissa de que existem diversos

fenômenos potencialmente associados ao desenvolvimento das ro-

chas granitóides co-genéticas que podem afetar, em graus variá-

veis, a distribuição dos isétopos de Sr, como discutem aqueles

autores.

Segundo estes autores, em condições ideais, onde um

líquido magmático homogêneo se mantém como um sistema fechado

durante sua ascenção, colocação e cristalização, aplica-se a

sistemática simples do Rb/Sr. Nestas condições haverá um aumen-

to da razão Rb/Sr para os termos progressivamente mais f é l s i -

cos, devido a cristalização fracionada contínua do líquido mag-

mático. No geral , a variação nos valores das razões Sr/ Sr

no líquido magmático é proporcional as mudanças de Rb/Sr e, num

curto intervalo de cristalização, as Ris de amostras aleatéria-
B7 8B

mente distribuídas no corpo, representarão o valor Sr/ Sr

do líquido magmático ao se iniciarem os processos de c r i s t a l i -

zação. Isto se deve, em parte, ao fato do tempo de cr ista l iza-

ção de um corpo ígneo ser pequeno em relação a meia-vida do

Rb , sendo d i f í c i l ocorrer aumentos significativos na razão

Sr/ Sr do magma naquele período. As possíveis variações das

Ris nos termos mais fracionados l> Rb/Sr), estariam abaixo dos

seus desvios analí t icos.

A variação de Rb/Sr associado a cristalização fracio-

nada prolongada (10-20 Ma) ds um líquido magmático homogêneo,

pode produzir mudanças nas Ris, dos termos progressivamente mais

félsicos, maiores que seus desvios analít icos, como demonstra

McCarthy e Cawthorn (1978). Segundo estes autores, neste caso,

a lsócrona obtida para amostras representativas de um dado com-

plexo como um todo, podem ser f ic t íc ias , sendo mais apropria-

do a utilização de isócronas por subgrupos de amostras, repre-

sentativas de fácies progressivamente» mais evoluída». As rochas

formadas precocemente apresentarão Idodes mais antigas e Ris

mais baixas, enquanto as rochas maio nvoluídoo resultarão, pro-

gressivamente, em Idades mais novas u Ris mola al tas.



Vlach e Cordani (.1986) discutem, ainda, outrcs mode-

los que envolvem mecanismos de desmistura a partir de líquidos

magnéticos não homogêneos, onde os granitjSides resultantes a-

presentariam, então, composição isotôplca do Instante de sua

ihdlvldüallzaçao. Este modelo é capaz de explicar a obtenção

de Idades aparentemente mais antigas que as de cristalização

e/ou evento lntrusivo, em especial, para os membros mais máfi-

cos de uma destas suítes, devido a presença, nestes, de maio-

res quantidades de materiais restltos.

São discutidos, por estes autores, também, mecanismos

de mistura de magmas por vários processos de hlbridização in-

fracrustal ou ainda, de assimilação de materiais encaixantes

incorporados durante etapas de ascenção e/ou cristalização de

líquidos magmátlcos. Suites granitfildes cogenéticas deste tipo

mostram, com freqüência, um incremento nas quantidades de Sr

radlogênico em direção as rochas mais fêlsicas, fato sugesti-

vo de contribuição progressiva de materiais crustais mais evo-

luídos.

No entanto, os modelos que consideram mecanismos com-

plexos, envolvendo assimilação e/ou mistura de magmas e crista-

lização fracionada parecem se aproximar'mais das situações na-

turais observadas em vários maciços granltlcos (Vlach e Cordani,

1966). Stephens e Halllday (1979) consideram, também, a impor-

tância dos mesmos na formação ft» na evolução dos Plutons Galloway .

Os valores das Ris calculadas para as diferentes a»

mostras do maciço Musa analisadas encontram-se na tabela 21.

As mesmas são mostradas na fig. 30, que exiba a distribuição

destas amostras no corpo granltlco • adjacências.

As fácles hipoabissals mostram uma quase perfeita coe-

rincla entre as diferentes amostres, com "Ris" variando de

0,7075 IDP) a 0,7065 (GP). A similaridade das "Ris" nestas ro-

chas, manifpsíeda no diagrama lsocronlco pela disposição linear

das amostras, é análogo ao esperado acontecer na diferenciação

úm líquidos maf.máticos, através de um processo de cristalização

rápida, ou Instantâneo,dentro dos parâmetros esboçados por Mc-

Carthy e Cewthorn (1976).

Entru as fácies monzogranlticas percebe-se uma grande
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variação das Ris no sentido da evolução das fãcies IBAM-ABPI - BM

e LM), desde 0,7046 até 0,7127 Ctab. 21), compatível com o mo-

delo de cristalização fracionada prolongada. O posicionamento

no diagrama isocrSnico das amostras' K.M-21 e K.H-B1, representa-

tivas dos tipos menos diferenciados(<Rb/Sr), sugere que as mes-

mas sejam relativamente empobrecidas em Sr radiogênico, pelas

maiores razões Rb/ Sr, o que se traduz, também, pelas meno-

res "Ris" obtidas para as mesmas. Este fato pode ter interpre-

tações variadas. Dentro do modelo de cristalização fracionada

prolongada, a evolução dos sólidos cumulados define uma linha

ligeiramente convexa no diagrama isocrõnlco (fig. 5 - McCarthy

e Cawthorn, 1976). Os sólidos menos diferenciados exibem maio-

res razões Rb/ Sr, ec.omodando-se abaixo de uma possível isõ-

crona que envolvesse as várias fãcles de uma destas suites. 0

comportamento das duas amostras referidas ê compatível assim,

com este modelo, estando de acordo com o exposto no item 5.5.2.D.

Por outro lado, o empobrecimento em Sr radiogênico des-

sas amostras (KM-21 e Kfi-Bl) pode se devido a presença de mate-

rial restito nas mesmas ou ainda, a outros fatores relacionados

a distribuição espacial das mesmas no maciço. A amostra KM-B1

encontra-se multo próximo da borda oeste do corpo granltico

(fig. 301 podendo representar apenas uma variação de borda,mais

enriquecida em máficos, e portanto, com menor Sr radiogênico. A

amostra KM-21, por outro lado, encontra-se em uma região entre

o maciço Musa e o maciço Jamon. No entanto, a mesma não se ali-

nha nem na isócrona do maciço Musa, nem na do Jamon, estando

inclusive mais próxima da primeira, como percebe-se, também

na flg. 29. Numa hipótese alternativa, a referida amostra po-

deria representar uma porção da borda do maciço Musa, semelhan-

te a KM-B1, posteriormente envolvida pelo maciço Jamon. Porém,

surgem uma série de incertezas, envolvendo várias questões, co-

mo discutiu-se no item 5.5.2.b.

As amostras de sienogranltos exibem uma maior disper-

são das "Ris", manifestado, também, no diagrama isocrônicolfig,

29). Com exceção da amostra KM-32, que mostra "RI" semelhante

aos monzogranitos (BM) e GP, as demais exibem valores anômalos.

0 valor excessivamente alto da "RI" na amostra KM-63 (LS) está

relacionado ao aumento da razão Sr/ Sr, Indicativo de um en-



rlquecimento em Sr radiogênico na mesma. Uma hipótese para ex-

plicar este comportamento seria a contaminação do líquido mag-
87 86

mâtico original, por materiais crustals de mais alta Sr/ Sr.

As "Ris" relativamente baixas dos termos muito evo-

luídos tMCS), expressam um empobrecimento em Sr das mesmas, de-
fi 7 B R A 7 A fi

vido ao aumento das razões Rb/ Sr, para altas Sr/ Sr, o

que também ê manifestado no diagrama Sr-Rb (fig. 19). No caso

das amostras KM*154 e CRE-MU 140E, as "Ris" ligeiramente mais

baixas podem ser interpretadas como decorrentes da cristaliza-

ção de líquidos magmâticos "congelados", com maior razão Rb/Sr

Ifig. 5 - McCarthy e Cawthorn, 1978). Alternativamente esta

variação nas "Ris", pode ser explicada por processos magmãti-

cos posteriores.

0 maior deslocamento da amostra KD-13B» coerente com

a "RI" anomalamente baixa, é indicativo de um forte empobreci-

mento em Sr da mesma. Este fato pode ser devido a atuação de

processos posteriores a sua formação, associados ou a transfor-

mação tardl e põs<-magmâtlcas de homogeneização imperfeita, oca-

sionados pelo desenvolvimento de sistemas hldrotermais meteó-

rlcos, ou a alterações devido ao intempeslsmo químico (Bonin,

1982i Faure, 1977| Vlach e Cordani, 1986). As características

petrogrífices desta amostra não são indicativos de uma maior

alteração da mesma devido a processos intempiricos, sendo mais

provável que o empobrecimento em Sr se deva, então, a primeira

hlpStese. Não fica descartada, também, para esta amostra a hi-

pótese, mencionada anteriormente para as outras duas amostras de

ncs.

6.2 Analise dos Dados Isotôplcos por Grupos de Fãcles

Seguindo o exposto por McCarthy e Cawthorn (1978) pa-

ra os processos de cristalização fraclonada prolongada, procu-

rou-se avaliar os dados isotôplcos do maciço Musa considerando-

se separadamente os principais grupos de fácies.



6.2.1 Fades Hipoablssais

As 5 amostras das rochas hipoablssais (DP e GP) per-

mitem a elaboração de uma isScrona, que fornece uma idade de

1707 t 17 lia e razão inicial de 0,70755 t 0.00029 (fig. 31). A

boa qualidade da isôcrona ê confirmada pelo alinhamento dos pon-

tos analíticos, atestado pelo valor relativamente baixo do pa-

râmetro MSWD e pelos baixos erros analíticos das razões Rb/
a ti f}7 fi C

Sr e Sr/ Sr. Ressalta-se que a amostra KH-21 lançada nes-

te diagrama, para fins comparativos, mostra-se bastante deslo-

cada das demais.

6.2.2 Fácies Graniticas

a. fionozogranltos

As quatro amostras das fácies monzogranlticas (BAM,

ABH, BM e LM) fornecem uma isõcrona Rb/Sr em rocha total, com a

Idade de 1771 i 29 fia e razão inicial de 0,70307 t 0,00075
A7 AR

(.fig. 32). 0 erro analítico médio para as razões Rb/ Sr (é

de 1,4161) e o alinhamento dos pontos, atestado pelo parâmetro

MSWD 11,36) é relativamente bom. Note-te que, neste caso, a a-

mostra KM-21 IBAfl) mostra-se, aparentemente, bem alinhada com

as demais, variedades monzogranlticas, sugerindo uma possível

cogenetlcldade entre as mesmas (fig. 32).

A idade obtida para as fácies monzogranítlcas, des-

prezando-se a amostra Kn-21. • de 1745 t 29 na t a RI de 0,70496

* 0,00129. 0 alinhamento das amostras, neste caso, ê prejudica-

do pelos desvios nas razões Rb/ Sr, que atingem em média

1,63%. Fato esta, que pode explicar o baixíssimo valor do parâ-

metro rtSWD (0,04), dando um pouco menos de confiabilidade â isó-

crona. 0 erro na razão inicial também ê maior, uma vez que a

amostra KPJ-21, com menor razão Rb/Sr aumenta a precisão da ra-

zão inicial daquela isõcrona. Porém dadas as incertezas que

cercam o verdadeiro posicionamento desta amostra (KM-21), op-

tou-se por se considerar esta segunda Idade como representativa

das fácles monzogranítlcas.
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b. Slenogranltos

As cinco amostras das f£cies slenogranlticas analisa-

das mostram ume dispersão dos pontos no diagrama isocronico

tnSWO * 105.39), embora os parâmetros "idade" e "RI" sejam se-

melhantes aqueles calculados quando utiliza-se» apenas. três

amostras. Neste caso, pode-se definir uma isõcrona que fornece

uma idade de 1659 • 14 Na e razão inicial de 0,71031 t 0.00108

tfig. 33). 0 erro analítico médio das razões 87Rb/ Sr (é de

0,0951). Estas três amostras mostram-se colineares, com MSWD

relativamente baixo 10,31), pórãm isso se deve, em parte, ao

maior desvio das razoas Rb/Sr, e ao pequeno número de amostras

o que torna menos rigorosa a 1sacrona obtida. A precisão na

RI i prejudicada pela ausência de amostras com mais baixas ra-

zões Rb/Sr. Enfim, esta Isficrona merece ser testada com um maior

número de amostras.

6.3 Discussão dos Resultados

6.3.1 Idade do flacleo. Husa

A tabela mostrada a seguir, exibe a idade obtida para

o conjunto das amostras da maciço flusa, bem. como aquelas refe-

rentes aos principais grupos de fades petrogrãflcas identifi-

cadas e, em parta, distintos petrogrãflca e qulmlcamente (cap.

4 e 5).

ROCHA IOADE RI

Haciço Musa (conj.) 1692 1 11 na (IT) 0.7Ò777 i 0,00023(1t)

Honzogranltos 1745 t 29 na (lt) 0,70496 i 0,00129(1T)

Fãcles Hipoablssals 1707 t 17 Ha (lt) 0,70755 t 0,00020(1*)

Slenogranltos 1659 t 14 na (IT) 0,71031 t O.OOlOfl(lT)

A variação constatada nas Idades dos principais gru-

pos de fâcles I coerente com a orde» de colocação observada o-

correr entre os mesmos tltem 3,4.4), nas, por outro lado, o fa-

to dos monzogranltos apresentarem Idades mais antigas que os

dlquts, os quais Incluem os tipos at nos evoluídos (DP), não s
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Compatível, em linhas gerais, com um processo único de crista-

a llzação fracionada para as diferentes fãcles.

São necessárias algumas considerações quanto a vali-

dada destas separações, que envolvem várias questões: (1) in-

consistência dãs idades obtidas por grupos da fãcies. em vir-

tude da elaboração de isõcrones com relativamente poucos pontos

analíticos a, por vezes com alguns pontos dúbios, como discu-

tiu-se anteriormente. Com exceção de isõcrona das fãcles hipo-

abissais, as quais exibem uma Idade análoga ao do maciço em seu

conjunto, as outras duas são bastante duvidosas em especial, a

dos slenogranitosi C2) limitações interpretatlvas da metodolo-

gia Rb/Sr, principalmente, tendo em vista os diferentes meca-

nismos que podem estar envolvidos na evolução destas rochas e

que afetam» de formas diversas, o sistema Rb/Sn (3) mesmo que

os mecanismos de cristalização fracionada prolongada tenham si-

do importantes na evolução do maciço nusa, a diferença de ida-

i des entre monzogranltos e sienogranitos ê muito grande, cerca

de 86 na.sendo difícil de se aceitar que a mesma seja real. In-

tervalos grandes de cristalização são constatados em massas gra-

nltlcas, da ordem de batõlitos t/ou em regiões crustals com

maior grau geotérmlco, come C o caso do Batollto Costeiro Pe-

ruano, para o qual. Pitcher C1979b), estima um Intervalo de

formação de cerca de 100 fiai o que, em principio, não i o nos-

so casoi (4) a idade aparentemente bem mais antiga dos monzo-

granltos pode estar relacionada a presença nas mesmas de mate-

rial restlto como comentou-se anteriormente.

Tendo em vista estas considerações i mais lógico, no

estagio atual dos conhecimentos, tomar-se a idade obtida para

o conjunto de amostras como representativa do maciço Musa» As

Idades relativas as diferentes fãcies são válidas, no sentido

de se iniciar uma discussão mais aprofundada sobre a evolução

das mesmas, contudo são necessários a Inclusão de maior número

de amostres em cada grupo de fácles petrográficas, novos dados

analíticos com melhor resolução e estudos teóricos mais apro- .

fundados, que melhor esclareçam estas diferenças constatadas.

A diferença de Idades entre os maciços Musa e Jamon

parece ser um fato real, uma vsz que as amostras dos dois maci-

ços configuram alinhamentos distintos, no diagrama isocrônlco



(fig. 29}. A Rl. relativamente mais alto» obtida para o maciço

Jatnon destoa bastante daquele fornecida para o maciço Musa,prin-

cipalmente, com relação as fScies monzogranftlcas, cujas carac-

terísticas petogrâficas e químicas (elementos maiores e traços)

são praticamente análogas ao primeiro. Talvez, esta discrepân-

cia nas Idades dos dois maciços graniticos, muito semelhantes

composicionalmente e muito próximos geograficamente, esteja re-

lacionado ao fato dos dados do Jamon terem sido analisados em

conjunto, sem a separação das diversas fácies.

Vlach e Cordani 11986) ao rediscutirem os dados isõ-

tSplcos do maciço Jamon, apresentam uma idade ainda mais nova

para este maciço L1585 • 25 Ba e Rl « 0,7126 i 0,0016) e levan-

tam a possibilidade das fácles mais evoluídas, MlcrogranltosMlGi

possuírem uma idade mais jovem, ao redor de 1S80 lia e uma RI

mais elevada 10,7213). No entanto, estes autores, acham mais ra-

zoável, que o aumento em Sr radiogênlco dos MG se deva a fusão

de fontes distintas ou a interação com sistemas mais evoluídos

isotóplcamente.

A idade fornecida per lanhez et-alii (1982), para as

vulcânicas da formação Irlri (.Grupo Uatumã) na região do Tocan-

tins i de 1B56 t 29 tia, com orna Rl de 0,704 i 0,002. Estes da-

dos, mais uma vez, distinguem os eventos magmáticos relaciona-

dos ao maciço Musa dos eventos Uatumã caracterlzendo-as como

pâs-Uetumâ, como salientou-se no item 5.6. Cabe ressaltar, no

entanto, o caráter "de referência* contido no diagrama isocrô-

nioo Rb/Sr em R.T., apresentando por lanhez st alii (19B2), que

nem sempre fornece idades reais.

6.3.2 Discussão e Interpretação das Razoes Iniciais

As Ris obtidas para as diferentes fácles do Musa em

seu conjunto são relativamente altas, estando acima do valor

relacionado ao manto, sendo sugestivas de que a origem destss

rochas envolve considerável contribuição de rochas crustals. As

diferentes Ris obtida» quer para o maciço como um todo, quer

para os diferentes grupos de fácles foram lançadas no diagrama

de evolução da razão Sr/ Sr no tempo geológico apresentado



por Faure (1977) e discutido por Vlach e Cordani (1S86). Nota*

se qu« as fácies hipoabissais e D maciço em seu conjunto exibem

Ris na transição entre os campos "crustal intermediário" .«"

"crustal antigo"» enquanto a R.l. dos monzogranltos aproxima-se

mais do "campo besSltico" e a dos sienogranitos. do "crustel

antigo".

Em geral, os valores de Ris intermediárias podem es-

tar associadas a processos mais complicados que envolvam mis-

tura de materiais do manto e/ou crosta oceânica e/ou segmentos

variados da cresta continental, em diferentes proporções. A ra-

zão inicial relativamente baixa dos monzogranltos, comparável

•os valores do manto, sugerem "uma origem mantêllca ou uma vida

crustal curta do Sr nestas fácies" (Faure, 1977| Vlach e Corda-

ni» 1966). Pankhurst (1979) discute que a maioria dos granltos

de escudos antigos apresentam Ris dentro dos intervalos de fu-

são do manto t< 0,706) e que estas baixas razões iniciais não

necessariamente se referem a umo origem do manto. Segundo o es-

tudo efetuado por este autor, outras considerações geoqulmlcas

favorecem uma origem por refusão de materiais crustals juvenis,

extraídos de manto. Entre as possíveis fonte Pankhurst (1979)

coloca as rochas Igneas juvenis dentro da crosta continental,

sobreposta a ela ou na lltosfera subductade s, mesmo, sedimen-

tos Imaturos derivados de rochas crustals antigas com muito bai-

xe Rb/Sr. Brown (1981), por outro ledo, descarta a idéia da

origem das rochas granítice» a partir de regiões continentais

empobrecidas em Sr radlogenlco.

0 aumento das Ris dos monzogranltos para as fãcles

hipoabissais e sienogranitos i compatível com contribuições,ca-

da vez mais efetivas de materiais crustais mais evoluídos iso-

tóplcamente. (Pitcher, 1983i Vlach e Cordani, 19fl6j Faure, 1977).

No entanto, ressalta-se novamente as Incerteza» que envolvem as

diferenças constatadas entre os diferentes grupos de fácles pe-

trográficas.

Em síntese os dados isotôplcos acima expostos não

Invalidam a hipótese da cogenetlcldode entrn AB diferentes fá-

cles petrográficas e, ao mesmo tempo, evidenciam qu& a origem

do granite flusa envolve a fusão de parcela significativa de ma-

teriais crustals antigos, possivelmente, de oripom ignee e que
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- Sua evolução os mecanismos de cristallzeção fracionada pro-

jongada fora» Importantes. Uma possibilidade para explicar as

diferenças entra monzogranitos e sienogranitos reside na dife-

rença dos materiais fundidos» eu ainda, que nos últimos houve

uAe maior assimilação da materiais enriquecidos em isõtopos ra-

dlogênicos» o qua concorda com as idéies expressas no item S.5.

No diagrama da evolução da razão Sr/ Sr no tempo

colocou-se, tambtm. os dados relativos ao granodlorito Rio fia-

ria tGDRma), estudado por Medeiros (1987). Este maciço possui

uma idade de 2564 i 68 Ha a RI de 0.70266 i 0.00092. segundo

este autor» Nota-se uma correlação entre o GDRma a o granito

Musa, ambos aparentemente alinhados com a evolução de uma cros-

ta granltica - granodlorltica, extraída do manto há 2.5 G.A. com

Rb/Sr - 0.16 tflg. 34.).

Na tentativa de esclarecer sobre a possibilidade do

granito Musa ter sa originado por fusão destas rochas, efetuou-

se um cálculo simples, basaedo na equação (1). Considerando-se

as razoas Rb/Sr mídias do grenodlorlto. enclavas e trondhjemitos

associados, conforma Medeiros (1967) e uma diferença de Idades

da 672 Ba antre os dois corpos, obtém-se os seguinte resulta-

dos, onde ( S r / Sr)t seria a razão lsotfiplca média para aque-

las rochas quando alas tinham 672 na.

(87Sr/8BSr)t

Rb/Sr B7Rb/86Sr t - 672 Ma

Granodiorlto

Enclaves

Trondhjaaitos

0,305

0,240

0,095

0.915

0.72

0.265

0,71426

0,7116507

0,706430

Obs.s tomou-se para Rb/ Sr o valor 3 vezes maior a Rb/Sr.

Dentro deste raciocínio, somente os enclaves encon-

trados no GDRma parecem mostrar maior possibilidade de ser o

candidato a dar origem ao magma do Musa, pois o valor da sua ra-

zão Rb/Sr midla i a que mal» sa aproxima da trajetória Imagina-

ria da flg. 34 (Rb/Sr - 0,16).



7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O GÊNESE E EVOLUÇÃO DO GPANITO MUSA

A carência de dados mais «specificos (isotõplcos •

geoqulmlcos). que possibilite* ume Maior contribuição quanto

a gênese e evolução do granlto Plusa. limitam sobremaneira esta

discussão. 11 esmo assim, a discussão será tomada com base nos

dedos apresentados no decorrer do trabalhe, na tentativa de se

aproximar de uei modelo genético e evolutivo.

Inicialmente, procurou-se discutir a gênese e ambien-

te tectônico deste granlto baseado em comparações com alguns dos

principais tipos descritos na literatura. Posteriormente. se

fez uma breve discussão sobre alguns parâmetros ambientais en-

volvidos na formação e cristalização de suas diversas fãcies

petrográficas, como conteúdo em H^O, temperatura e pressão,com-

parando -as com alguns estudos experimentais desenvolvidos em

rochas granlticas.

7.1 Discussão sobre a Origem e Ambiente Tectônico do . Maciço

flu se

7.1.1 Ginese do rtaciço Musa

0 maciço flusa i ume Intrusão permissiva, • controlada

por fraturas antigas, colocada em níveis crustels rasos e en-

quedra-ss antre os "grenitos enorogftnlcos" proterozólcos da

Amazônia Oriental (cap. 3). Em sua totalidade, i intruslvo em

rochas mais antigas de idade arqueena.

Os granltos anorogãnlcos, como sintetiza Pitcher

(197Ba) podem ser produzidos tanto por diferenciação de magma

bãslco ou por fusão parcial de material crustel por magma bási-

co. BarKer(lSBl) expõe, que cada vez mais, os estudos sobre ro-

chas grenftices comprovam que os magmas granítlcos são gerados

na crosta embora alguns possam conter material derivado do man-

to superior. Uma das restrições ã derivação de líquidos graní-

tlcos a partir de magmas bf&lcos, diz respeito ao volume de ma-



terlal necessário para tal.

Para outros autoras, a arise* das dlfarantas suites

granftlces está relacionada a magmas parental* mantãllcos. os

quais Interagiria», es) diferentes níveis, coa as rochas crus-

tais (Broun. 1979 e 1961i Hildreth. 19611. Entra os argumentos

citados por Brown (1979), que favorece» ume origem mantãllca

para as rochas graníticas. encontra-set (11 dificuldade ea> se

gerar magmas crustals est velusies batollticos, o que contradiz

o argumento exposto anteriormente e (b) a evidência de que os

ataiores volimes de erosão continental não são envolvidos na

subducção a reclclamento. Para asta autor, a colocação da bat fi-

ll tos granltices i,e sempre foi a Mlor causa do crescimento

crustal progressivo, através da historia da terra.

A diferença antra os dois grandes grupos da suftas

granfticas. alcallnas (asibientes extansionals) a calci-alcall-

nas (compressionals), estaria relacionada ae tipo da «age* pa-

rental que. por sua vez. seria consaqflêncla da diferenças na

profundidade de formação das Mesmos, COMO discute Brown (1901):

•Os líquidos alcall-ollvlna basãltlcos, gerados por fusão par-

cial restrita da zonas relativamente profundaa do manto, evo-

luam coao auitaa alcallnas. enquanto que os magmas parentals

teleítlces, relativamente rasos, evoluam para produzir as sui-

tes calci-alcallnaa".Contudo, em ambos os casos, são necessa-

ries dois estagies de fracionamento falta e belxa pressão), pa-

ra explicar a evolução dos magmas e, em nenhum deles, ã des-

cartada a participação varlãvel de segmentos crustais.

0 modelo esboçado por Emslie (197t), para a origem

das suites graníticas enoroginices proterozãlcas (txtanslonals),

difere em alguns aspectos das Idãlas expresses por Brown (1981,*

1902). Para aquele autor as rochas granltices seriam geradas

por fusão das rochas crustals profundas (granúlltos). Indepen-

dentemente, se o magma parental possui afinidade elcallne, in-

termedllrle ou toleftlca* no entanto, o autor prefere o modelo

envolvendo um magma olivlne-toleítlco.

Trabelhos experimentais em sistemas granítlcos, como

os efetuados por Stern e Wyllle (3901), demonstram, por outro

lado, que os magmas granítlcos não podem ser gerados no manto.



COMO salienta Barker 11981)» Estas idéias favoreceu os modelos

de fusão parcial das rochas crustals (Plvlnskll, 196S| White

• Chappell, 1977 entra autros). Neste "modelo restito", os meg-

mas progressivamente Mia slllcosos • potlsslcos são produzidos

pela separação do lfquldo de seu resfduo cristalino rafratãrio.

As diferenças entre os tipos granlticos Cl a SI residas na com-

posição das rochas fontes fundidas. Oa granitos tipo I são mo-

delados como originados por fusão de rochas crustals de origem

Ignea. em sua maioria, situados em margens continentais (Cordi-

lherenos). Os granitas caledonlanos britânicos» estudados por

•rmn at alii (1981). aie delineadas como gerados por 'fusão

erustal a, segundo Pankhurst (1979). a partir da fusão de cros-

ta Juvenil a altas pressSas ou, possivelmente, de sedimentos

imaturos.

Hlldreth (1981) ao apresentar uma revisão do magma-

tisae litosfãrlco. modifica esta "modelo restito". incluindo

os percursores mantãllcos como indispensáveis para a evolução

da Maioria dos corpos granlticos. os quais ocasionariam a mobi-

lização de grandes "diãplros crustals". como discutiu-se ante-

riormente (item S.5.3). 0 envolvimento da magmas besáltlcos de-

rivados do manto nm origem a evolução de magmas sllicosos e in-

tensedlirlos, para esta autor, nSo ê visto, necessariamente.co-

me ponto de partida, mas como base tensa1 para o magmatismo

litosflrice. Para Hildreth (1911), o modelo se aplica para a

eriges) da Multas suites megmitlcas Cordllheranas (arcos magma*

tloos) e daquelas "calci-alcallnas" Intra-contlnentals, Salien-

ta- para o fato de que a maioria das magmas destas séries são hí-

bridos de componentes crustals a mentlllcos a não são derivados

tf a wsa fonta homogênea. Uma das objações a aste modelo ae deve

a eeorrãncla subordinada da rocha* mfflces associadas a estas

suites granitSldes, o qu» i facilmente explicado pelo autor,

uma vez que a penetração a ascenção de magma basáltico nas ca-

nada» suparlores da crosta i progressivamente retardada pela

fusão erustal a o displrismo que o mesmo promova. Estas rochas,

quando ocorrem,tandem a ss localizar na periferia das suites

granltlcas, multas vtzes, na forma da diques.

Para as suites ds ambientes extenslonals (alcellnes*

bimodais) este modelo não te aplica, como discuta Hlldreth (1981).
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"Meste case» a injeção inter»itente da basal to*, promove a fu-

sia crustal. »es a separação do líquido slllcoso i eficiente,

da tal aodo que não ocorra hlbrldização. na» o avanço da fusão

pede provocar a predoaínio ala »egaes» inter»ediârios. E» parta,

lsta decorre das condições da stress (extensão) reinantes e.

a ampliação da -fusão favorece a agregação da líquidos basâlti-

cas dentro ou prôxiao da baaa da crasta. EM condições de rif-

tee»ento avançado são envolvidos, o ascenso da rochas ultramá-

ficas astenosfãricas a. consaqflenteajanta. haverá o predomínio

da Meg»as besãlticos".

Os processos envoivenda conjuntamente es aecenisaos

de fracione»ento de MegMes básicos a de fusão pardal de rochas

crustais necessite* ser esclarecidos, COMO discute BarfcerLlSelJ

coa relação a se o «age* atuou soaente COMO fonte termal, . su-

prindo calor pare e fusão parcial de rochas crustais, ou se

houve incorporeçio de Mterfal crustal por este Magna ou se em-

bos se «isturaraeu

Eabora o meciç- ostra ai guisas analogias co* os

granitos alcallnos, diferes destes COMO discutiu-se anterior-

mente Cite».5.6). exibindo naiores enelogias co» os granitos

Cordilheranos ou granites de série Itagnetlta. Co» raleção eos

granitos aicallnos anorogênlcos do Proterozóicc» associados as

suítes gebro-enortosito sõdlco - dioritos - granito repaklvi

(Enslie, 1878» Brown, 18BII, o »eclço Husa se distingue, entre

outros fatores, pela ausineia dos denels »e»bros desse série.

Cza»anske et alii (1881) ao discutira» as condições

necessárias pare o desenvolviftanto de grenltos co» ou se» Mag-

netite, coloca» que os »ag»es contendo Magnetite deve» seus ca-

racteres a processos crustels. Segundo estes autoras, os »ag»es

derivados do manto são fracaeente oxidedos e se permanecera» CO-

MO sistemas fechados, cristalização livras da magnetite, con-

tando llmenlta. riegmas contendo Magnetite podam resultar da

intrusões â níveis crustais rasos a partir da magmas rslativa-

»ante reduzidos, seguidos da desvolatlzaçâo (saturação a» água)

e parda diferencial de H2> Alternativamente, magmas contendo

Magnetite poda» desenvolver-se a» ambientes da crosta inferior

ss magmas derivados do manto interagira» com materials qua fo-

ra» oxidados a níveis superficiais de crosta. Os valores das



Ris variam a* um amplo intervalo, dependendo da idade, caráter

químico a proporções entre material Juvenil e material assimi-

lado- Tais magmas podem str interpretados come ir.trinsíceraante

axidados a* *a centraria* da casa anterior, rochas derivadas

deles devam exibir tvltfaneles de cristalização precoce de mag-

netite e titanita. come f a caso. segundo aquelas autores. de

rachas da batõlite Sierra Nevada.

Nas diversas fácles petrogrãf ices do maciço ftusa. não

se te* u* controle quanta a correta determinação dos opacos.

same* as aesaos esti*edos sera* magnetite e/ou tltene-megnetita.

par analogia ca* as constetedes nas fãcias do maciça Jamonfcap.

41. A titanita, par outra lado, ã u*a fase relativamente tardia

qoaade acorre. As razões Fe.O./FeO. e* sua *alorla nãe mostram

variações significativas durante a evolução das fácies granlti-

eaa. diminuindo naqueles «ais leucocrãtices.

Segunde Czamanske et alii (1977). grande parte das

granites alcallnos, evolui sem variações significativas na rm-

iãa Fe* /Fa* (Pikes Peak), outros com aumento desse razão

(Younger granites da Nigirle e Plnamerka) a que. os granitos

estudadas por ale (Pllny Range) não exiba* urn trend definido

a* ralação a assa razão, o que pode slgnlflcer complexldedes em

y sua formação* a evolução.

Colewan (1979) demonstre qua um dos granites do batõ-

lita New England (Austrália) embora anquadra-se entre os do ti-

po X, possui características redutores. Shaw a Flood (1961) ao

raestudere» ease granite (Uralla), evidencia* que além de ca-

racteres radutoras o mesmo mostra-se manos metelumlnoso a com

R.l. (87Sr/fl8$r - 0,706) mais elevada a* ralação aos demais gra-

nites do New England. Esta fato á interpretado por estes auto-

ras cowo indicativo ds uma origem a partir de regiões contendo

misture de rochas fontes metelumlnosa e perolumlnosa (gabros e

mstassedlmentos).

Barker (1961) menciona a existência de rochas grani-

tleas metalumlnoses a ligeiramente porelumlnosas, originadas

por fusão de greuvecas seguidamente do tipo vulcanogenleo. Se-

gundo este autor» ss mesmas são comuns em escudos prã-eembrle-

nos e não satisfazem a classificação entra tipos X a S, dos
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Zul:.r_ et alii í 1511 ? » taiKc'r- se refireit a grauva-

cas. sue- gr JU\, - ;as . arccsici e - us - arccslccs cemo rochas fontes

de alfuns grani tos proterozôico*» Ocs nor.tarir.as Sto Francisco.

Tcdos eles s'so granites e magr.stita e possuem uma ir-ir.eralogla

• quimismo algo* sereelr.antes ao maciço flusa. sendo que maior se-

•elhança ê observada entre este último e os granitos derivados

por fusão de arcõsios.

Os valores tíe Ris relativaaer.te elevadas. obtidos

para o maciço Rusa sugerem uma contribuição considerável das

rochas crus tais na formação do magira gerador do Maciço (item

6 . 3 . 2 ) . Porém. Hildreth (1961) considera que Ris da ordem de

0,707 são relativamente baixas e excluiriam uma maior partici-

pação de rochas da crosta superior. Para este autor. Ris variá-

veis entre 0.704 e 0,706 encaixam-se perfeitamente no que pode

ser antecipado para as rochas da crosta média e inferior. como

granulitos, anfibolltos e gnaisses tonalíticos com baixa Rb/Sr;

independentemente de se considerar ou não a injeção de magmas

basálticos. Brown (1961) alerta para o fato de que as variações

nas razões isotõpicas dos batólltos graníticos estão mais pró-

ximas de refletir a mistura entre magmas derivados de manto e

da crosta.

Considerando-se as variações constatadas entre os

principais grupos de fácies do maciço nusa, tanto em relação aos

dados isotõpicos.leap. 6 ) , como àquelas composlcionais (itens

5.5 e 5.6) pode-se visualizar a gênese e evolução desse maciço

envolvendo: (a) a existência de um magma basáltlco percursor,

talvez, de afinidade toleítica, responsável pela fusão das ro-

chas crustals, às quais teria se misturado; (b) a evolução das

fácies monzogranlticas (líquido ABM) estaria associada a fusão

parcial de rochas ígneas da crosta inferior, incluindo possi-

velmente os gnaisses tonalíticos do Complexo Xingu. Uma pro-

vável ligação genética destas fácies com a fusão parcial do

granodiorito Rio Maria é descartada, em princípio, pelos dados

isotópicos (item 6.3.2)j (c) na gênese das fácies slenograní-

ticas (líquido A B S ) , embora esteja incluída a fusão parcial de

rochas similares àquelas que originaram os monzogranitos, houve

maior participação das rochas da crosta superior, possivelmente,

daquelas relacionadas a seqOência greenstonei o (d) as rochas



hlpoablssais representariam diques sir.-plutcnices , ir.J;- zot en-

quanto os granitôides encaixantes estavam parcialmente liquides

e derivados de nsagnsss híbridos, talvez, decorrentes de amplia-

ção dos processos de fusão parcial na crosta inferior e/ou de

refusão dos percursores fgneos. Resselta-se que estas idéia?

estão de acordo com o "modela de restito modificado" iHíldreth.

1981). desenvolvido para as suites calcl-alcalinas (cordilhera-

nas ou intra-continentais). contudo necessita-se de trabalhes

de maior detalhe das fãcles do Maciço Musa que esclarecer: me-

lhor os processos envolvidos em sua gênese e evolução.

Dall'Agnol et alil (19S4e lsa6).taBbéa,süpõem.uaia origem

para o Maciço Jamon, a partir da fusão parcial de rochas Igneas

crustais, sendo o calor fornecido por pluMas mantêllcos.

7.1.2 Relacionamento dos Maciços Musa e Jamon - Magmatismc

Acldo-Intermediário de Rio Maria

As semelhanças composlclonais, tanto petrogrãficas co-

mo químicas entre os maciços Musa e Jamon. leva-se a pensar

que os dois foram gerados e evoluíram através de processos mag-

mãtlcos Muito semelhantes (cap. 4 e 5). Não há objeções a que

se relacione estes dois maciços granítlcos a um mesmo evento

magmãtico. aqui denomlnado.de "Magma ti smo Acido-Intermedlãrlo de

Rio fiaria, Proterozõico flidio".

Possivelmente, as inúmeras rochas hipoablssals inter-

mediaries e ácidas que ocorrem secclonando as rochas regionais,

o granito Marajoara e alguns granltóldes de aspecto Igneo. in-

cluídos preliminarmente no Complexo Xingu, estejam relacionados,

também, a este evento magmático do Proterozõico Médio desta re-

gião (cap. 2).

I A diferença de Idade entre os dois maciços í- 90 Ma),

| separados por pequena distância, evidência, por outro lado, que

| estes processos estiveram ativos durante um período conslderá-

i vel do Proterozõico Médio, entre 1700 e 1600 Ma e, qum houve,

! com o tempo, ume mudança do foco magmjtlco de W para E. Se com-

; provada a variação de Idades entre as diversas fâcles do maciço

i Musa, como discutiu-se anterloraante (Itens 6.2 e 6.3), poderá



ser estabeleciam a seguinte reqCência te!?p:rãl ?sre - fãcíes

petrográf icas dos dois maciços e* conjunto: Korz^grsr : u s rutz

- Rochas HlpoatJissois - Slenogranitos Husa - fíonzogr;:-1tas „•;-

«on. as quais estaria* separadas por pequenos intervalos ae tem-

po, respectivamente, de 36, 46 e 56 fía. Racambira (citn .verta!}

salienta que, a inclusão de ua maior número de er-cstras nas isc-

cronas Rb/Sr tR.T.) dos monzo e sienogranltos.do f%m confirma a sepa-

ração de Idades entre os mesmos, discutida anteriormente (item

6.2).

No modelo de "diapiriamo crustal* (Hildreth, 1961},

para qualquer voluae de rochas crustals injetado progressiva-

mente por basaltos, ocorrerá que seu centro será Mais aquecido

que a periferia, ocasionando aunanto do grau de fusão nesta por-

ção crustal Cfoco Magmático). Isto, por sua vez, provocará a

quebra do teto ekconseq0entemente,a Maior hibridização entre

basalto e fusão crustal, conduzindo a existência, nesta porção

central, de lentes de magmas de «aior dimensão e mais modifica-

dos que aqueles da periferia. Ainda, segundo este autor, se as

condições de strsss fora» apropriadas, tal centro magmático

podará ser circundado por centros secundários e mo.iogenêtlcos.

forcados pelo ascanço da Magmas que são tipicaaente «ais primi-

tivos.

E«bora a disposição espacial das fácies sienogranltl-

cas não esteja perfeitamente centralizada ao longo do maciço Mu-

sa (cap. 31, ala sugara analogias con o exposto no modelo de

Hlldreth (1981). Naste caso, estas fácies sienogranlticas re-

presentaria* as regiões. acl»a do foco magmático, onda i maior

a hlbridlzeçáo de basalto a rochas crustals, incluindo as ro-

chas da seqOêncla vulcanossedlmentar. Dentro deste modelo, o

Maciço Musa representaria a evolução das rochas granlticas aci-

ma do foco magmático central, enquanto o maciço Jamon poderia

representar a ascençáo de magmas primitivos ao longo de focos

«egmáticos secundários, periféricos. As variações composlcloneis

constatadas entre o» deis maciços (anteriormente expressas cap.

4 e 5) encaixam-se dentro der.te hipótese, no entanto, este mo-

delo não explica os contrastes entre as Ris obtidas para os

mesmos (Item 6.3.?).



Ressalta-se ainda, a pcorrência perjférice ero relaçâq

ao foco magmStico central representado pelo maciço Musa, das rc-

chas granitfiides de aspecto fgnep, incluídas preliminarmente

no Complexo Xingu, bem como do dique de dlabásio, que ocorre no

extremo SE do maciço. As mesmas poderiam» dentro deste modelo,

estar relacionadas a evolução do maciço, constituindo os repre-

sentantes mais mSficos. No entanto, mais uma vez salienta-se

a necessidade de estudos de detalhes petrográficos, geoquími-

cos e isotópicos destas rochas, bem como um mapeamento mais de-

talhado da região circunvizinha ao maciço Musa, no sentido de

esclarecer o relacionamento genético das mesmas.

A respeito do relacionamento dos maciços Musa-Jamon,

alerta-se para a necessidade dos dois serem considerados em

conjunto, procurando-se sanar as dúvidas existentes, através de

mapeamento sistemático, principalmente, na região entre os dois

maciços, da reavaliação da separação das fácies identificadas

nos dois maciços,por diferentes autores e da execução de estu-

dos mais detalhados.

Confirma-se neste trabalho os contrastes existentes

entre os maciços Musa e Jamon em relação aos demais "maciços

anorogênicos" da Amazônia Oriental como discute 'Dall'Agnol

(1982b,c) e Dall'Agnol et alll (1986) (itsna 1.6.1 e 1.6.4) em-

bora o maciço Musa, da mesma forma que o Jamon, exiba analogias

com algumas fácies dos maciços Serra dos Carajás e Antônio Vi-

cente.

7.1.3 Ambiente Tectônlco ã Época de Formação do Maciço Musa

A questão da caracterização do ambiente tectõnico à

época de geração do maciço (lusa é, ainda, um ponto polêmico.

Os dados químicos e petrográfIcos assemelham-no mais aos gra-

nltoB calci-alcallnos, cordllheranos, de ambientes compressio-

nals (Chappell e White, 1974| Brown, 1961 e 1982* Hlldreth,

1981), como discutiu-se no Item 5,6. No ontanto, é difícil vl-

sualizar-se um ambiente de tal tipo no Proterozóico desta re-

gião (cap, 1 e 2), em especial, se se considerar que os dados

químicos aproximam as rochas desse maciço aos . tipos calei-



alcalinos a ligeiramente cálcicos. similares àqueles de arcos

magmáticos imaturos. Esta região é vista como cratogênica, es-

tável desde, pelo menos, o Proterozóico inferior, embora dados

mais recentes levantem dúvidas quanto a estas idéias (cap. 2).

Para Brown (1981 e 1982) e Hildreth (1981) a distin-

ção entre as principais suítes granfticas, alcalinas e calci-

alcalinas, está vinculada ao ambiente tectônlco à época de for-

mação dos magmas (item, 7.1.1). Hildreth (1981) reafirma a im-

portância das condições de stress reinantes (se extensionais ou

compressionais) na determinação dos tipos de magmas gerados,em-

bora, segundo o autor, seja necessário uma análise mais deta-

lhada das implicações dos regimes de stress na evolução magmática.

Brown (1979 e 1981) salienta para o fato de que, cada

vez mais, a evolução crustal ê vista de uma maneira em que os

conceitos uniformitaristas crescem na interpretação do magma-

tismo e tectônica passada. Os modelos de arcos magmáticos ocea-

no-continente têm sido usados para explicar a evolução de suí-

tes graníticas arqueanas, proterozóicas e fanerozóicas, sendo

as mudanças com o tempo nos padrões tectônicos, tipos de magmas

e moblli lade crustal conciliados com o modelo de placas, con-

sidarando-se o decaimento termal na história da terra.

Brown (1981) conclui que magmas calcl-alcallnos com

geoquímica similar aos encontrados em margens continentais mo-

dernas persistem através do Proterozóico e Eo-Peleozóico. Po-

rém, ressalta que evidencias geológicas mais precisas, para a

ocorrência deste* processos de movimento de placas, somente tor-

nam-se disponíveis nos últimos 1.000 Me. Entre as suítes in-

cluídas neste caso estariam a» Caledonianas e Penefricanas tar-

dias. Para as suítes proterozóicas caracterizadas como de mar-

gens continentals. Brown (1962) inclue aquelas do SW da Finlân-

dia, do belt Grenvlle do Canadá, da região tio Colorado - Novo

México (EUA central) e do sul da Droelândia. Pitcher (1983),

também, se refere a algumas destas suítes proterozóicHt - como

de margens continentais.

No entonto, para algumas dolos, o correto relaciona-

mento com o ambiente tectônico à época da guraçáo das suítes é,

ainda, um ponto discutível, como é o caso doo granites com "ai-



ta SiO2" e "alto K" do Novo Mexico e daqueles granitos com "alto

K" do leste da Groelêndia. Estaa suítes granítlcas têm sido

relacionadas a ambos tipos de ambientes (margens continentais e

intraplaca), sem que se tenha uma definição precisa dos mesmos

(Brown, 19S1 e 19B2i Tarney e Saunders» 1979).

Os granitos da região do CL orado - Novo México apre-

sentam uma variação de tipos: no norte, são mais antigos (1.800

Ma) e incluem trondhjemitos e granodioritos com "alto Ca", en-

quanto para sul, são mais jovens (1.400 Ma) e estão represen-

tados por granitos com "alta S102" e "alto K" (Condie, 1978).

Brown (1981) chama a atenção para a dificuldade em relacionar a

gênese destas rochas com possíveis zonas de subducção, mas pon-

dera, no entanto, que pode ser aventada a hipótese de mudanças

de arcos magmáticos primitivos a maduros, dada a grande dlstân-

cia N-S (lOQOkm) que separa os diferentes tipos. Emslie (1978)

e Brown (1982) consideram os granitos jovens do Novo México

(alta SiO, e alto K) como representantes de magnatismo intra-

placa.

Por outro lado,dentro do enfoque dado por Rogers e

Greenberg (1981), estas rochas do Novo México exemplificam "gra-

nitos alcalinos", que são produtos finais (pós-tectônicos) de

magmatismo calci-elcalino de áreas orogenicamente ativas (mar-

gens continentais). Para estes autores, estas "suítes alcan-

nas" contrastam tanto com as séries alcalinas tipicamente ano-

roginicas,como daquela» calci-alcalinas. Ressalte-se, neste ca-

so, a similaridade observada entre os dados químicos do maciço

MUBB e as destas "suítes alcalinas", o que mais uma vez re-

força as analogias deste maciço com as séries graníticas pós-

tectônicas de margens continentais.

A hipótese, já mencionada anteriormente (item 5.6),de

que o maciço Musa, bem como o Jamon, estejam relacionados a evo-

lução de uma margem continental proterozólca, talvez, vincula-

da ao desenvolvimento da faixa Araguaia-Tocantins, enfrenta uma

série de obstáculos. 0 decréscimo de Idades dos dois maciços,

em direção a borda lesto do Craton Amazônico favorece, em prin-

cípio, esta Idéia. As restrições a esta alternativa se prendem

(a) as incertezas quanto a idade desta faixa de dobramentos(cap.

l)i (b) ao fato das fócies metamórficas nas rochas desta faixa



aumentarem no sentido contr !:.•.. a prox i rr-i dade do Cr ..:. { de W

para E) e (c) ao pouco conhecimento, em maior detalhs, da re-

gião entre as duas unidades geotectônicas. Porém, c fato de não

serem encontrados rochas granitóides similares a estes maciços

grani ticos ao longo da referida faixa de dobramentos, não ne-

cessariamente se torna um obstáculo a esta hipótese, ao consi-

derar-se a variação do magmatismo em função de posicionamento em

um arco magmático.

Por outro lado, estes maciços poderiam representar a

evolução de um magmatismo calei-alcalino intraplaca. Nos inúme-

ros exemplos citados por Emslie (1976) para suítes proterozói-

cas anoroginicas estão incluídas algumas com afinidade calci-

alcallnas, como comentou-se anteriormente. Hildreth (1981),tam-

bém, se referem a existência deste tipo de magmatismo.

- Os maciços Musa e Jamon acomodam-se ao longo de uma

zona de falhamentos antigos (Lineamento Seringa) que, aparente-

mente, separa domínios litológicos arqueanos distintos (Comple-

xo Xingu e GDRma) (cap. 2). Este fato sugere a existência de

um vínculo entre a evolução dos mesmos e o último período de

reativação desta zona de falhamentos.

Em determinadas regiões, como no Sul da Finlândia, as

suítes graníticas alcalinas (.extensionais) proterozóicas foram

colocadas algum tempo após um ciclo compresslonal, envolvendo

magmatismo calci-alcalino normal. Baseado nestes fatos. Brown

(1981) conclue que possivelmente, as suítes extensionais prote-

rozóicas indiquem reativações termais e magmáticas episódicas,

ao longo de suturas antigas, antes qus elas finalmente se tor-

nassem quiescentes.

Brown (19S2) sustenta que a evolução de magmas, desde

a fragmentação continental de uma dada região.até a subducção

e suturamento, pode seguir uma seqüência indo desde as suítes

elcali-cálcicas (extensionais * em pequenos volumes), prosse-

gulndo através de ciclos de arcos magmáticos, desde aqueles

imaturos (cãlcicos) até aqueles de zonas de colisão continen-

tal (alcall-cálclcos - shoshonítlcos),nos evnntos de re-sutura-

mento. Este autor acrescenta, ainda, que esto evolução pode se

dar num mesmo local, em decorrência do aumento da maturidade e

espessamento da crosta com o tempo, em intervalos variáveis en-

tre 100 e 1.000 na.



Estes fatos levam a se esboçar uma alternativa a se-

gunda hipótese para o ambiente tectônico à época de formação

do maciço Musa e. talvez, Jamon. Eles estariam relacionados aos

eventos magmáticos finais ao longo do Lineamento Seringa,pos-

sivelmente uma região de antigo. suturamento, que poderia ter

suportado um pequeno deslocamento, de abertura e suturamento

(rift abortivo), à esta época. Isto explicaria, em princípio,

os caracteres químicos do maciço Musa. como sua similaridade

às suítes-de arcos imaturos. Admitindo-se esta hipótese torna-

se mais fácil a aplicação do "modelo de restito modificado", de

Hildreth (1981) para a origem e evolução do maciço Musa, uma

vez que o mesmo pressupõe condições tectõnicas extensionais reduzidas na

evolução dos "diápiros crustals". Por outro lado. as caracte-

rísticas químicas deste maciço podem, simplesmente, estar as-

sociadas a menor espessura da crosta ao tempo de sua formação.

Finalizando, estas e as demais alternativas esboça-

das aqui são preliminares, carecendo que. em estudos futuros,

sejam retomadas e esclarecidas. 0 conhecimento em maior deta-

lhe dos outros, corpos graníticos ocorrentes na região, como

Marejoara e Banech, bem como o do granodiorito Rio Maria em seu

conjunto e .o dos granltóides monzogreníticos, com certeza contri-

buirá sobremaneira para o esclarecimento do ambiente tectôni-

co desta região no Proterozõico. Lastima-se aqui a falta de uma

maior integração e interesse por parte dos demais membros do

projeto a que este trabalho se vinculou» na discussão de hipó-

teses evolutivas alternativas para esta região, incluindo uma

avaliação dos conhecimentos obtidos para os maciços Musa. Ja-

mon e granodiorito Rio Mariai salvo raras exceções.

7.2 Formação e Cristalização das Fácies Petrográficas do Maci-

ço Musa

7.2.1. Condições Ambientais

Os efeitos de contato do maciço Musa nas encalxantes

regionais, estimados por analogia com os estudos efetuados por

Dall'Agnol et elli (1965) para o maciço Jamon, revelam condi-

ções de colocação somelhantos para ambos. São estimados tempe-



raturas entre 530° - 20°C e 6üO°C e prsssões inferiores ã 4

Kbar (item 3.8}.

Dada as semelhanças petrográficas e químicas entre os

dois maciços (Musa e Jamon), pode-se esperar que as condições de

cristalização (P-T) das diferentes fácies graníticas do Musa fo-

ram análogas aquelas avaliadas para o maciço Jamon, as quais são

esboçadas no diagrama P-T (fig. 11 - Dall'Agnol. 19B2a). Este

autor estima para o início da cristalização da fãcies GE, tem-

peraturas da ordem de 900° - 95Q°C» ã pressões de 7 a 8 Kbar e

de 700°C. â 2 Kbar, para o final, a partir de um líquido graní-

tlco contendo 3% H_0.

a. Pressão

Brown e Fyfe (1970) sugerem que a fusão parcial de

rochas crustais ocorre para gradientes termais normais de apro-

ximadamente 30°C /Km, o que eqüivale a uma profundidade de

cerca de 30 Km ou 10 Kbar. Dentro deste esquema, as pressões de

7 a 8 Kbar para o início da cristalização das fãcies graníticas

plutônicas do Musa são coerentes, uma vez que imagina-se que

as mesmas iniciam a cristalização um pouco acima do local de

fusão. Este raciocínio é válido principalmente para as fãcies

monzograníticas precoces, BAM/ABN, como deprende-se de suas

características texturals (item 4.4.2).

A pressão de 2 £ 1 Kbar estimada para o final da cris-

talização das fãcies está de acordo com as condições de coloca-

ção expostas acima. Além dos fatos já comentados, a ausência'

de zonas de alteração nas encaixantes regionais caracterizadas

por minerais hidratados, evidencia que a colocação do maciço

Musa.se deu em uma região abaixo da zona da água meteórica, a

qual corresponde a 7-10 Km de profundidade ou 2 - 2,5 Kbar, co-

mo discutem Bateman e Eaton (1967, insBateman e Chappell,1979) .

0 abaixamento súbito da pressão na cristalização da

maioria das fácies graníticas plutônicas do Musa é evidenciado

pelas variações texturais, corrosão do plagioclásio cálclco e

quartzo e se deve a aceleração brusca da ascençáo do magma

(item 4.4.2). Segundo esta discussão dos caracteres petrográ-

flcos pode-se estimar que os enclaves monzo a granodloríticos



(incluindp autfilitpsl e os BAW cristalizam em ambientes r.-i-,

profundos na crosta (7,6 kbarl) os. ABM, iniciam, a cristal!rar

a esta pressão* mas ascendem na crosta terminando sua cristali-

zação em níveis sub-superficlais. Os Bfi e Lfl seguem, um caminho

de cristalização semelhante aos ABH. Os sienogranitos, prova-

velmente, iniciem a cristalização em ambientes mais rasos, em

virtude das maiores variações texturais observadas. As fâcies

hipoablssais e os MCS, por outro lado, cristalizam em níveis

sub-superficiais (4 £ Kbar).

b. Componentes Voláteis

Diversos autores têm,especulado que magmas graníticos

formados por fusão parcial da crosta são sub-saturados em 'água

a temperatura do liquldus e.na maior parte daquelas entre o 11-

quidus e o solidus, com a saturação sendo atingida apenas jun-

to ao solidus, como discutem Kuntz e Brock (1977). Além disso,

em trabalhos mais recentes,, grande parte dos autores, postulem

que as fusões granítlcas não são saturadas em H_0 (Brown e Fyfe,

1970, Wyllie et alii, 197B, Stern e Wyllie, 1981). Estes últi-

mos, baseados em estudos experimentais efetuados por Malle. e

Wyllie 11975) expõem que a maioria dos magmas graníticos, gera-

dos na crosta, contém relativamente baixo conteúdo em H_0, pro-

vavelmente, inferior a 1,5% H-0 e que os mesmos permanecem sub-

saturados em H_0 na maior parte de suas histórias. A saturação

em H-0 e a evolução da fase vapor, como discute Stern e Wyllie

(1981), ocorre tanto como resultado da ascenção do líquido mag-

mátlco, pelo abalxamento da pressão ou através de cristaliza-

ção. São necessários 6,5% H-0 para saturar um líquido graníti-

co ã 2 kbar e 8%,â 3 kbar (Janhs e Burnham, 1969 in: Stern e

Wyllie, 1981 e Kuntz e Brock, 1977). Stern e Wyllie (1981) dis-

cutem, ainda que, embora a maioria dos magaás graníticos desen-

volva uma fase vapor aquosa somente nos estágios finais de cris-

talização, componentes voláteis insolúveis, tais como CO., po-

dem ser concentrados na fase vapor em estágios Iniciais da cris-

talização, Junto com uma pequena proporção de H-0*

A pequena participação dos constituintes voláteis no

magma gerador dor, rochas do maciço riu na pode ser estimada a par-

tlr das observações petrográficaa, como (1) pouca expressão dar-



transforsaçpes tardi-magmâticesi 121 pouca otundância ÚB fases

hldroxllddas; 13) relativa escassez de diferenciados tardios

pegmatíticos e aplftlcos e (.41 estes últimos, quando ocorrem, são

compostas quase exclusivamente pelas fases minerais essenciais

(Qz, Mc. PI), sendo que a biotlta ocorre subordinada e, mais

raro, aparecem alguns ôxidos, indicando uma fase vapor pobre em

outros elementos.

0 conteúdo em H_0 do magma Inicial, no entanto, deve

ter sido suficiente para permitir a formação de anfibôlio e

biotlta. Burnham (1979) e Bi'.-nham e Ohmoto (I960, ambos in:Cza-

manske et alii, 1961), expõem que a presença de anflbõlio em

rochas graníticas evidência que os respectivos magmas contém pe-

lo menos 31 H_0, talvez, 4%, quando o anfibôlio ê uma fase pre-

coce na cristalização. Considerando o exposto por Wyllie et

alii (1976) e Stern e Wyllie (1981) a estimativa de 3% H20 para

as fácies graníticas precoces perece um pouco exagerada. Por

outro lado, a seqOencie de cristalização constatada nestas fâ-

cies (BAfl), caracterizada por - Anfibfilio - PI - Qz - Biotita

Mc. está" de acordo com a cristalização de um líquido granodio-

rítico, contendo Fe e Mg, com 3% HjD a B kbar-(Naney e Swanson,

1980). A participação das fases voláteis aumenta em quantidade

no sentido da evolução das fácies graníticas plutônlcas do Musa,

tanto nos monzo como sienogranltos. Nas fãcles evoluídas de ca-

da grupamento (BAM/ ABF1 e ABS), a cristalização se processou

quase inteiramente em condições de sub-satureção. Jâ nas demais

fãcles IBM, U1,e MCS) a saturação em H,0 é atingida antes do

final da cristalização e os voláteis acham-se comparativamente

enriquecidos em F. Os GP tem um comportamento quanto a satura-

ção em H.O semelhante aos ABM/ABS, enquanto nos OP, a presença

de clinopiroxênio sugere a cristalização a partir de um líquido

com menor conteúdo em H-0 ou a maiores temperaturas (Bateman e

Chappell, 1979).

c. Temperatura

A aplicação dos resultados obtidos em sistemas sinté-

ticos haplogranítlcos como os de Tuttle e Bowen (1958), para as

rochas naturais sobre varias restrições devido as dificuldades

encontradas em se Incluir outros componentes Importantes, como



conteúdo de a^ortita, velejeis, Fe e Mg, Ds diag; -as experi-

mentais definidos em condições de saturação LTuttle e Bowen,

19S6| Luth e Tuttle, 19551 n3o sSo úteis para o nosso caso, uma

vez que estima-se que a saturação foi atingida em estágios bem

avançados da cristalização. Whitney (1975) estabelece diagramas

considerando condições de sub-saturação, os quais mostram que a

cristalização depende, em grande parte, não s5 da composição

anidra do magma silicatado, mas também do seu teor em H-O.Naney

e Swanson (1960) indicam claramente que o esquema de cristali-

zação deduzido por Whitney (1975) não coincide com o sugerido

paio estudo experimental ao acrescentar-se Fe e Pg ao sistema.

Segundo estes autores, as temperaturas de cristalização do pla-

gioclãsio são fortemente rebaixadas e a cristalização do quart-

zo e feldspato potãssico inibidos na presença de constituintes

ferromagnesianos. Os efeitos de outros voláteis alem de H-0 al-

teram também, as relações de fase em sistemas graniticos(Wyllie

e Tuttle, 1961 j Planning» 1962). Segundo estes autores, pequenas

quantidades de F aumentam o campo de estabilidade do quartzo e

reduzem o do feldspato potãssico.

Pelo exposto acima, pode-se esperar que a cristali-

zação das fácies monzograníticas se processou no intervalo de

temperatura entre 950° - 900°C e 700°C, seguindo um esquema

análogo aquele proposto por Dall'Agnol (1962a - fig. ID» para

a cristalização das fãcles do maciço Jamon.

Com relação as fácies sienogranitlcas, imagina-se que

as mesmas iniciam a cristalizar a T e P mais baixas que as fá-

cles monzograníticas. As diferenças texturals e mineralõgicas,

com menor quantidade de máflcos, aumento da razão Mc/Pi, maior

importância da blotlta e composição menos cãlcica do plagio-

cláslo, embora confirmadas parcialmente pelos dados químicos,

sugerem que as fãcles sienogranfticas Iniciam, a cristalizar a

partir de um líquido ligeiramente mais evoluído que as monzo-

graníticas (item 5.5). Uma característica petrogrãflca das fã-

cles ABS está na presença de megacrlstals de feldspato potás-

sico, o que as destlnguem da» fácies ABfl/BM. Bateman e Chap-

pell (1979) ao estudarem as variações entre as fácies da Intru-

são Tuolumne, baseados nos estudos de Swanson (1977), colocam

que o aparecimento de megacrlstals de feldspato potásslco de-



ve estar relac:.-;3c a prcceFscs depend- it es da temperatura,uma

vez que a quart! :ade de feldspato potjisslco não varia multo en*-

tre as fácies. S^gondo os estudos efetuados por Swanson (1977)

a razSo de crescimsntc do feldspato potSsslco atinge um máximo

a "temperaturas ligeiramente abaixo da temperatura de nucleação.

Em rochas granítlcas. o maior desenvolvimento do feldspato po-

tlssico ocorre naquelas que cristalizam em pequenos intervalos

de abaixamento de temperatura.

Reave 1iando-se estas evidências, em comparação com o

esquema proposto por Dall'Agnol (1982a - flg. 11), ê possível

estimar que os ABS iniciam a cristalização a pressões da ordem

de 5 a 6 kbar e temperaturas entre 800° - 8 50°C, o que também

• coerente com o exposto por Brown e Fyfe (1970). Seguindo este

raciocínio, as maiores variações texturais observadas entre as

fácies sienogranitlcas ABSG-ABSH e LS podem estar relacionadas

a variações de temperatura e de pressão, sendo essas últimas

menos expressivas.

7.2.2 Cristalização do Maciço Musa - Proposta de um Modelo Evo-

lutivo

As relações entre maclço/encalxantes revelam um magma

granítico com boa porcentagem de líquido quando da colocação, e

aquelas entre o» dois principais grupo» de fácies granítlcas

plutõnicas (monzo-Bienogrenltos), sugerem que a evolução do ma»

clço se processou através de vários pulsos (pelo menos dois)

magmáticos, não multo distantes no tempo, de forma semelhante

a alguns maciços circunscritos. As fácies hipoablssais, por ou-

tro lado, em especial, os tipos menos evoluídos (DP) secclonam

os tipos granítlcos plutõnlcos monzogranítlcos sugerindo que o

processo de cristalização fraclonado não foi único na evolução

do maciço.

Conforme discussão efetuada anteriormente (item 5.5),

os caracteres petrográflcos e químicos das fácles do maciço su-

gerem evoluções distintas entre monzo e sienogranitos, as quais

podem ser interpretadas como decorrentes de ligeiras variações

composlcionais nos líquidos graníticos e/ou devidas a mudanças



das condic'ss ambientais ÍP e T1 'item 7,2,1). E" proppsto em

função dos iaóos disponíveis a existência de dois líquidos se-

melhantes (ASM e ABSl, cujas diferenças Estariam relacionadas

a pequenos contrastes nas rochas, fontes envolvidas Liten 7.1.1)

• os quais teriam evoluções independente, - através de proces-

sos de cristalização fracionada prolongada (cumulada). Em par-

te, os intervalos de tempo, determinados pelos estudos isotõpi-

cos Rb/Sr, entre a colocação dos principais grupamentos de fã-

cies (itens E.2 e 7.1.2) confirmam a extensa duração dos pro-

cessos envolvidos na geração e evolução do maciço.

Os líquidos mais evoluídos (C1CS) poderiam representar

"líquidos congelados", separados em diferentes estágios de evo-

lução das fãcies dentro do esquema de cristalização freclonada

cumulada, proposto por McCarthy e Hasty (1976). Alternativamen-

te, algumas variações químicas das fãcies hololeucocrãticas (LS

e HCS) e mesmo de algumas hlpoablssals (GP), podem ser explica-

das pela participação na diferenciação destas fãcies dos pro-

cessos de difusão termo-gravitacional, definidos por Hildreth

(19821. Segundo este autor esses processos são mais frequentes

nas porções superiores dos corpos magmStlcos, o que é compatí-

vel com o posicionamento destas fades no maciço.

A colocação das rochas hlpoablssals (GP e DP) deve

ter ocorrido para quantidades de magmas relativamente pequenas,

as quais foram resfriadas rapidamente. Quando uma fusão torna-

se saturada em H_0, separa-se uma fase fluida aquosa e o pros-

seguimento da cristalização ocasiona o aumento de volume, que

resulta em erupção, perda de voláteis e diminuição da pressão

(Bateman e Chappell, 1979). Como discutem estes autores, se fo-

rem envolvidas maiores volumes de magmas, como* durante os es-

tágios iniciais da solidificação de uma seqOincla, somente uma

pequena parte seria envolvida na erupção, e qualquer rocha for-

mada, como resultado do congelamento devida a perda de voláteis

seria logo destruída e relncorporada no magma. Estes fatos con-

duzem a idSia de que os líquidos DP e GP separam-se em estágios

mais avançados da solidificação do maciço.

Como já discutiu-se extensivamente em itens anterio-

res (5.5 e 7,1.1), estas rochas hlposblssais podem representar.-*

evolução de magmas híbridos, formados pela ampliação da fusão



parcial da crosta inferior, a medica que cs "diâpiros crustais"

ascendem E^ÜU pela refusão dos percursores ígneos, Estes fatos

são coerentes cora o modelo esboçado por Hlldreth (1961) e ex-

plicariam a colocação dos nesn.cs ao longo do maciço, em espe-

cial,dos OP e as verlaçSes químicas constatadas nos mesmos. Sa-

lienta-se que, nesse caso, não necessariamente precisa ser in-

vocada uma derivação dos GP a partir da diferenciação de um lí-

quido OP (embora esta seja a hipótese mais provável), nem a

seqOincie DP-BAM-ABfi precisa ser derivada a partir de um- único

líquido magmático.

Os enclaves monzo a granodloríticos (incluindo autô-

lito), por sua vez, seriam representantes cumulados dos magmas

basálticos percursores e/ou dos líquidos magmãticos híbridos

lABfi), responsáveis pela evolução dos monzogranltos (item 5.5).

As características petrogrãficas dos mesmos (Item 4.4.2.b) ates-

tam que devem ter cristalizado a partir de um líquido, magmáti-

co, sendo contraditórias, com um possível relacionamento dos

mesmos com restitos de fusão. Existe a possibilidade de que al-

guns fragmentos de rocha, considerados preliminarmente como xe-

nõlltos das encaixantes regionais (Item 3,8), realmente repre-

sentem restitos de fusão das rochas ígneas crustais envolvidas

na origem dos líquidos magmjtlcos híbridos. £ o caso do xenó-

llto, de composição diorítlca (Kfl-121), cuja composição não su-

gere uma associação direta com es encaixantes regionais imedia-

tas e, no qual, são evidentes os efeitos de recrlstallzação.

0 estudo detalhado de um maior número destes "frag-

mentos de rochas" envolvidas pelas diversas fácies do maciço

Flusa, incluindo aqueles observados nas fãcles hlpoablssals (os

quais não mereceram nenhum estudo neste trabalho), provavelmen-

te, dará uma contribuição importante ao esclarecimento dos lí-

quidos magmátlcos e as possíveis rochas fontes envolvidas na

geração dos mesmos.

Os dados petrogreficos e químicos dos granltos hete-

rogranulares associados a mineralização da Pedra Preta (GHA),

sugerem maiores analogias destes com os slenogrenltos leucocrá-

tlcos (LS), por5m os mesmos mostram-se mais Intensamente afeta-

dos pelas transformações tardl-megmStlcas (Itens 4.5.e 5,2,2.c).

A semelhança com as fãcles slenogranítlcas favorece o relaclo-



naoentp desta fícies LGHA) com ps eyertDS isegmãtlcos mais di-

ferenciados, onde na origem dos jsepwas houve melor interação COM

rochas crusteis, envolvendo as vulcarossedifcentares. Esta fato

i compatível com a gEnese da mineralização da Pedra Preta. a

qual se daria pela contaminação wolframffera do Magma granftlco.

nos nfvels crustais rasos (item 5.7.3).

As variações observadas entre as duas amostras estu-

dadas dos GHA, distantes cerca de 20 m, revela a pequena exten-

são das transformações tartíi-magmatlcas. Isto» por sua vez,evi-

dência a pequena expressão dos eventos metessomáticos a, por

conseqüência, a pequena participação das fases voláteis, no mag-

ma gerador do maciço Husa, o que esta de acordo com o discutido

anteriormente (item 7.2.1.b).

- Wodelo Evolutivo do Bacico flusa

Na elaboração de um modelo de gênesa e evolução do

maciço Husa preferiu-se seguir as Idéias expressas por Hlldreth

(1981), já comentados, uma vez que este autor procura dar uma

conotação mais abrangente para os processos envolvidos no mag-

matismo granftlco, especialmente, com relação ao dinamismo dos

processos e a heterogeneidade dos materiais fontes.

Brown a Fyfe (1970) expressam ldfilas semelhantes a

respeito dos processos de fusão parcial da crosta inferior. Pa-

ra estes autoras não hí razão para que fusões produzidas em di-

ferentes níveis da crosta não sejam slncrônlcas • cogenãticas.

considerando-se as razões relativamente lentas de ascensão de

uma massa granltlca plutõnlca.

Outras hipóteses alternativas capazes de explicar a

evolução das fãcles deste maciço incluem (a) modelo de diferen-

ciação "simples" des mesmas, apartlr de um único liquido (ABfi)

e através da cristalização fraclonede-moderede, semelhante ao

exposto por Oall'Agnol (1960 e 1962a) para o maciço Jamon, c

(b) o modelo restlto (White e Cheppell, 1977), onde as diferen-

ças entre monzogrenltos e slenogranltos seriam explicados, pelo

fato dos primeiros conterem maior quantidade d» restltos de fu-

são, enquanto nos segundos predominaria o líquido magmãtlco ori-

ginal. Estes modelos forem preteridos devido ao fato de não

explicarem vJrlos aspectos da evolução do maciço, bem como, por



sare* anstos retcrj-cs nes idéias da Hlldreth (19611.

Qs processos 3e fuslo fracfpneda discutidos por Pres-

nalleBaieran (1S73) a Hall 11366) explicaria»,nua priaelro so-

sento, a sucasslo sonzogranltos - DP - slenogranltos. Segundo

estes autores, pequenas fraçBes sagsãtlcas podas ser despreen-

dldas da região fonta a sedlda que a fusio se processa. Assis,

as fraçSes extraídas quando hã us ausento da temperatura de fu-

são na região fonte, a sucessão serã de filslca e sãfica. en-

quanto a aesma serã ao contrario, quando a fusão dlslnul. Coso

expõe Hall (1966). a sedlda que a fusão ausenta, saior serã o

voluse de sagsa produzido a extraído, dlslnulndo quando a M S -

sa dlsinui. A quantidade de volusa de líquidos sagsãticos. no

saciço Husa. astisadas pala expressão espacial das rochas ã

contraditória cos este sodelo. usa vez que os sienogranitos.

neste caso. daverias ser inexpressivos.

Retosando as idéias de Hlldreth (1961). us sodelo que

envolva a evolução do saciço flusa inicia cos a intrusão de un

sagsa básico, talvez, de afinidade toleltlca. na base da cros-

ta. Este teria ocasionado a fusão parcial rochas ssta^-ígnaes

crustals ãs quais teria sa slsturado. gerando us sagsa nibrldo

granodlorltico-granltlco. seselhante ao liquido ABH. Cos estes

•ventos, inicia-se a ascenção do "dlXplro crustal* cosposto pe-

los dois líquidos. A sedlda que esta avança as direção a cros-

ta superior, sa processa a asp Ilação da fusão pardal, decor-

rente da liberação da calor, quando da cristalização as profun-

didade dos percursos Igneos ou ainda, devido a Injeção da novos

afluxõs basãltlcos na base do dlãplro. Estas fatos teria» oca-

sionado o surglsento da us segundo pulso sagsãtlco de saior vo-

lusa, sas de cosposição slsilar ao prlsairo, o qual teria pro-

sovido o rosplsento do teto da intrusão qua. posslvelsente. se-

ria cosposta pala seqOãncla vulcanossedlsentar. Neste segundo

estagio, teria havido usa saior slstura a hlbrldlzação do per-

cursor ígneo e rochas crustais, seta-Ignaas e sedlsentares.

originando o líquido ABS a os diferenciados tardios (LS a HCS).

0 desenvolvisento dos líquidos DP • CP, talvez, estejas rela-

cionados a esta segunda fase de fusão parcial. Cos o envolvi-

santo de rochas da seqüência vulcnnossedisantar pelos líquldor-

segai ti cos, a conseqBentesente, a nu» fusão pardal, taria havido .•>



remodi lizaçâo do W contido nas mesmas, p qual seria redeppsita-

do ao longo de fraturas nas encalxantes ou no próprio granito

I solidificado,

A evolução das fácies monzQgranjtlcas inicia com a

intrusão de um magma granodiorítAcor-granftico, semelhante com-

posiclonalmente ao ABfi» composto de fusflo e material cristali-

no. A parte cristalina seria representada pelos enclaves (autó-

litos) e os agregados máficos identificados nos BAM/ABM. A cris-

talização destas fâcies segue, em linhas gerais, o exposto em

Dall'Agnol (1980 e 1962a). Inicia em um reservatório profundo

com a separação dos acessórios, de hornblende, seguida de pia-

gioclásio (An > 30). Neste ambiente a cristalização se processa

por resfriamento lento. Posteriormente, esse magma ascende ra-

pidamente causando um abaixamento brusco da pressão, ao mesmo

tempo, que a temperatura não cal multo, sendo a andesina par-

cialmente reabsorvida. 0 decréscimo gradual,da temperatura e

pressão proporciona a cristalização de oligoclásio cada vez mais

sôdlco, a transf o rmaçâo de hornblende em biotita e o aparecimen-

to sucessivo de quartzo e feldspato potãssico. 0 término da as-

censão se dá com o abaixamento da temperatura e o conseqQente

avanço da cristalização e aumento da viscosidade. Para os ABM,

e mais ainda, BM e LM deve-se Imaginar uma diminuição ainda mais

brusca de pressão, levando-os a secclonarem a curva de satura-

ção do quartzo (corrosão do Qz.). Nestes, segue-se um resfria-

mento rãpido que leva a formação de Qz_ e PI- e ao desenvolvi-

mento dos grãos finos.

Em síntese, as quatro fãcies monzogrenftlcas mostram

uma gradação no sentido de suas evoluções, indicando que a

cristalização se processou, sucessivamente, a partir de líqui-

dos cada vez menos máficos, a menores pressões e com maiores

quantidades de voláteis, seguindo um esquema de cristalização

fracionada.

Por outro lado, a evolução das fãcies slenogranítlcas

inicia com a intrusão de um líquido ABS, com menor quantidade

de material cristalino, evidenciado pelos escassos agregados

máficos, A cristalização destas fácies começa em um reservaté-



rio rriFnos profundo que os roonzogran J,tos, seguindo no restante

o exposto, em linhas gerais, para essas fácies, Salienta-se,con-

tudo que na diferenciação das tr8s principais fficies sienogra-

niticas. foram importantes tanto os processos de cristalização

fracionada como aqueles de difusSo termo-gravitacional, além das

variações devidas a assirni laçSes de materiais crustais. Por ou-

tro lado, as variações texturals, constatadas dentro de cada

fâcies sienogranitlcas (ABS e LS), sugerem que as variações de

pressão, devidas ao ascenso rápido dos líquidos magmâticos, o-

correram em ambas,as fácies, não havendo uma sucessão das fâ-

cies como ocorre nos monzogranltos.



e CONCLUSÕES

1. Grande parte dos trabalhos existentes sobre os ma-

ciços granfticos do Craton Amazônico são muito gerais, sendo

escassos e relativamente limitados os trabalhos mais aprofun-

dados, visando a melhor caracterização dos corpos, seja no que

se refere ao enquadramento geológico, as suas idades ou a pe-

trogênese. Trabalhos dessa natureza trarão importante contri-

buição ao equaclonamento de problemas geológicos regionais e à

gênese e evolução dos maciços graniticos.

2. 0 maciço Musa constitui um pluton ovalado, com ida-

de de 1692 t 11 Ma, encaixado em rochas arqueanas, com boas ex-

posições de contato magmfitico a Norte, onde contata com o gra-

nodlorito Rio Maria. No restante, a maior parte de seus limi-

tes, com os gnaisses do Complexo Xingu, são de natureza tectô-

nlca.

3. Os trabalhos de reconhecimento petrogrãfico desen-

volvidos na região circunvlzlnha ao maciço Musa trouxeram im-

portante contribuição ao entendimento da evolução geológica

desta regiãoj reforçando a necessidade de se empreender traba-

lhos futuros.(petrográficos, químicos e geocranologicos), de

maior detalhe, que melhor caracterizem os diferentes grupos 11-

tolõgicos Identificados.

4. 0 estudo das rochaB gnafssicas englobadas como Com-

plexo Xingu e que ocorrem a leste, sudeste e sul do maciço Musa

revela ahèterogsneidade deste conjunto litológico, bastante dis-

tinto do granodiorlto Rio Maria (BDRma),que situa-se a Norte do

maciço. Os gnaisses possuem composição tonalítlca e granodiorí-

tlca e mostram-se mais intensamente deformados e metamorflza-

dos, comparativamente ao GDRma,

5. Estas duas unidades (gnaisses e granodiorlto Rio

Maria) ocupam Jreas distintas, não se observando relações dl*

retas entre as mesmas. Estão separadas por faixas estreitas,

constituídas pelas seqüências greenstones, bem como pelos maci-



ços graniticps Jaropn e Musa, estes, de idades roals recentes.

6. Os gnaisses dp Complexo XJngi3 for an considerados

como a unidade mais antiga e exibem variações composlcionals

e texturais que permitiram caracterizar dois conjuntos princi-

pais: gnaisses e granitôides diversos.

7. Os gnaisses sSo amplamente dominantes e foram sub-

divididos em gnaisses tonalítlcos e granodlorfticos IGTG) e

gnaisses bandados (GB) os quais ocupam domínios distintos. To-

dos possuem foliação marcante segundo E - W, sub-vertical, com

variações pare WNW e ENE. Os GTG se distribuem a leste e sudes-

te do maciço Musa e caracterizam-se pelo desenvolvimento de fá-

brica milonítica, sub-paralela a foliação regional. Os gnaisses

bandados (GB) ocorrem mais para sul, possuem composição seme-

lhante aos demais, porém neles não se observe a fábrica milo-

nítica, sendo característico o bandamento concordante com a fo-

liação. Supõem-se que o bandamento corresponda a uma estrutura

prê-milonitizaçeo, preserveda onde esta foi menos atuante.

0 conjunto de dados sugerem que todos sejam ortog-

naises metamorfisedos em condições de fScies enfibolito baixo a

médio.

8. As rochas granitôides Incluem rochas de composição

variada e aspecto ígneo, menos deformadas que os gnaisses.Ocor-

rem imediatamente a sul do maciço Plusa, em uma região complexa

geolõgicamente, não tendo sido possível estabelecer com clareza

o relacionamento destas rochas na região. Podem, talvez, repre-

sentar porções arqueanas mais preservadas, onde os eventos de-

formacionais atuantes nos gnaisses foram menos intensos, ou

ainda, estar relacionadas a eventos mais jovens que os respon-

sáveis pela deformação dos gnaissesi até mesmo, com aqueles re-

lacionados ao magmatlsmo do Musa.

9. A nordeste do maciço Musa, ocorrem rochas relacio-

nadas a seqüência Greenstone em uma faixa relativamente estrei-

ta. No entanto, não foi possível distinguir duas unidades, a

semelhança do que ocorre na seqüência da Pedra Preta.

10. A região da falhamentos WNW a NW ê uma região de

falhamentos antigos, controlando os contatos entre as rochas



gnaísslcas do Complexo Xingu e àquelas da seqDincia greenstone.

Se caracteriza pelos eventos de -mi lonJLtização moderada a avan-

çada,

11. A sudoeste do maciço tiusa ocorrem rochas grani*

tfiides e gnafsslcas de composição monzogranltica, constituindo

pequeno corpo arredondado com contato, aparentemente, transi-

clonal com os gnaisses do Complexo Xinga. 0 fato destas rochas

se mostrarem menos deformadas e mais homogêneas que os gnaisses

sendo, multes vezes, quase isõtropas, ou exibindo padrão de-

formacional análogo ao encontrado no GDRma. fez com que fossem

separadas em um grupo a parte e posicionadas estratigraficamen-

te acima da seqQêncie greenstone. Composicionelmente são epido-

to-biotita monzogranitos distintos dos demais gnaisses.

12. 0 maciço Marajoera aflora a sudeste do Musa e ê

intruslvo nos gnaisses do Complexo Xingu. As relações de campo,

as texturas nas Imagens de radar e os aspectos petrogrâficos

observados indicam tratar-se, efetivamente, de um granito *ano-

rogênico"? • A mineralogie da única fâcies estudada sugere ser o

mesmo mais evoluída que os granitos Musa e Jamon. Estima-se que

o mesmo, embora um pouco diferente dos demais granitos protero-

zõicos da região, deve ter-ldade próxima destes.

13. AB semelhanças existentes entre algumas rochas

hlpoablssais que ocorrem seccionando as demais rochas regionais,

am especial, o GDRma, e aquelas rochas associadas ao Maciço Mu-

sa, fazem supor que existe pelo menos uma geração, dentre os

diques presentes a nível regional, relacionada aos eventos mag-

maticos responsáveis pela intrusão dos granitos Musa e, talvez,

Jamon.

14. Finalmente, o trabalho de reconhecimento das ro-

chas regionais revelou, ainda, a existência nesta região, de

uma outra geração de rochas granltSides, provavelmente de Idade

mais antlgai principalmente, se confirmarem-se as semelhanças ob-

servadas entre os granltfiides e gnaisses monzogranfticos e o

maciço Banach.

15. 0 maciço Musa localiza-se, na Interseção de dois

sistemas de falhamentos. Importantes, revelando o controle tec-

tônlco na colocação do mesmo e caracterizando uma Intrusão per-



missive. A principal direção se falhamentpç, NW a WNW, i uma

região antiga de •Fraturamentcs e esta relacionada ao Üneamento

Seringa, enquanto a outra NNE, ê secundária e aparentemente,mais

recente estando associada as colocações dos maciços Musa e Ja-

mon.

16. As relaçSes de contato do maciço granitico com as

encalxantes regionais revelam que sua colocação se deu a níveis

crustais rasos (eplzona), a partir de um magma com boa percen-

tagem de líquido. Os efeitos térmicos da intrusão do corpo gra-

nitico nas enceixantes estimados, por analogia com aqueles ob-

servados ao longo contato do Maciço Jamon, evidenciam que

foram atingidas condições de metamorfismo de grau médio (530°

i 20°C a 5800 • 20°C), a pressões inferiores a 4 Kbar.

17. A faciologia do Maciço Musa é constituída essen-

cialmente por blotlta granitos leucocrSticos a hololeucocráti-

cos, contendo anfibôlio e titanita e por rochas hlpoabissais

de composição intermediária a ácida. Incluindo microdioritos,

dacltos. e granitos põrfiros. No corpo granitico plutônlco foi

possível individualizar dois grandes grupos de fácies, monzo-

granltos e sienogranitos, sendo os últimos mais expressivos.

16. As rochas pertencentes aos monzogranitos e sieno-

granitos exibem diferenças texturais e minerelógicas que per-

mitiram subdividi-las em set» fãcles petrográflcas distintas:

BAfi, ABfi, BM, LM, ABS (ABSG-ABSH), LS e I1CS. Todos são tipos

subsolvus, com duas fases feldspáticas bem distintas. Ocorrem

com freqüência nas fácies monzogranlticas, enclaves de composi-

ção monzo a grenodiorítica, petrográflcamente semelhantes aos

tipos mais precoces na cristalização. Os mesmos são interpreta-

dos como resíduos cristalinos carregados em equilíbrio pelo

magma.

19. As diversas rochas pertencentes ao maciço Musa

apresentam um amplo intervalo de teores de SIO^, encontrando-sr

desde tipos relativamente pobris (< 69%) atfi tipos multo ricos

em SiO, (> 75%), sendo que a maior parte dan fácies granítlcar-

apresentam valores intermediários a altos do

Em seu conjunto sSn f.ranltos com alto K?0, possuem

composição sub-alcallna e sfio netalumlnosos a ligeiramente pe-



raluminpsos. Apresentam-se relativamente Lf-r iquecidcs em FeOftl

e TJ02 e empobrecidos em MgO, Q que conduz a altas razões feO/

figO, refletidas no trend de afinidades "tolefticas" no diagra-

ma AFfJ. As razões Pe2Q3-/feO exibem -variações, refletindo urea

mudança de um trend oxidante, na maior parte das fácies, a li-

geiramente redutor, naqueles tipos mais diferenciados. Possuem

valores de CaO moderados a elevados, encontrando-se entre os

granitos calci«-alcellnos a ligeiramente cálcicos» no sentido de

Peacock 11931).

Os traços Rb, Zr e Nb estSo na faixa dos granitos nor-

mais, o Sr ê ligeiramente inferior e o Ba e Y, apresentam-se al-

go elevados. Apresentam razões K/Rb relativamente elevadas, Zr/

Rb moderadas a altas e Rb/Sr baixas.

20. 0 comportamento dos demais õxidos em relação a

SiO_, as relações entre vários elementos, os dados normativos

e o padrão de elementos traços evidenciam terem se verificado

no sentido monzogranitos/slenogranltos, as tendências clássica?

da diferenciação magmátice, havendo dentro de cada fácies, pas-

sagem gradual de uma fácies granltlca a outra, porém sempre com

superposições parciais entre elas. %

21. Os enclaves monzo a granodioiríticos, exibem um qui-

mismo (.elementos maiores e traços) análogo aos DP, favorecendo

•a hipótese de que ambos sejam formados a partir de líquidos mui-

to semelhantes e, por conseqOêncla, a hipótese de cogenetici-

dade entre DP e as fácies graníticas.

22. As fácies hipoabissals, DP e GP, são tipos potás-

sicos e destacam-se pelos valores de TIO., Fe (total) e meno-

res de Al_03. Estas características, em parte, fazem com que

constituam um trend bastante distinto daquele apresentado pelas

rochas vulcânicas do grupo Uetumá, francamente calci-alcalino,

não confirmando assim um relacionamento destas rochas com c

evento magmátlco responsável pelo Vulcanlsmo Uatumã.

23. A peculiaridade química do maciço Musa, expressa

nas dificuldades encontradas em enquadrá-lo na tipologia de

granltos efetuada para as rochas fanorozfilcas (ou arqueanas),

reforça a necessidade de uma melhor caracterização dos grani tor-

proterozõicos, no sentido de se estabelecer parâmetros distin-



tlvps.

24. No conjunto, o roaciçp Musa apresente majores an,i-

logias com os granitos calci-alcaljnps, Cordllheranos Itipo I -

Chappell e White, 1974) e coro aqueles da Série Magnetite (Ishi-

hara, 1961).

Dentro da classificação do ambiente tectõnico dos

granitos, segundo Pearce et alll 11984), este maciço esta mais

próximo dos granitos intraplaca que evoluíram em crosta conti-

nental atenuada.

25. Os maciços Musa e Jamon encontram-se separados por

pequena distância ("1 Km) e apresentam-se similares petrogrS-fi-

ca e quimicamente (elementos maiores e traços). Piai or semelhan-

ça ê constatado entre as fácles do Jamon e as monzogranitices

do Itusa, as quais apresentam uma equivalência quase perfeita.

Constata-se algumas diferenças entre os dois com relação as

normas, devido a presença de diopsídeoCriuse) e do Corindon (Ja-

mon), o que evidencia a delicadeza do equilíbrio entre alcalis

• cálcio e Alumina nos dois maciços. No geral, os dados sugerem

que suas origens e evoluções se processaram através de proces-

sos magmáticos multo semelhantes. A diferença de idades entre

os dois (cerca 90 fia) evidencia., por outro ledo, que estes pro-

cessos estiveram ativos durante um certo período do proterozõi-

co (1600 - 1700 lia).

26. Define-se,neste trabalho, o Magmatismo Acldo a

Intermediário de Rio fiaria, Proterozôico Médio (1700-1600 fia),

envolvendo os maciços flusa e Jamon, algumas rochas hipoablssais

de composição Intermediária a ácida e, talvez, o granito fiara-

Joara,

27. Com relação a caracterização de diferentes gera-

ções de granitos na Amazônia Oriental, pode-se considerar que

os maciços flusa e Jamon constituem um grupo petrolõglco a par-

te, distinto dos demais granltos"anorogênlcos"até então estu-

dados, dentro do enfoque dado pelo projeto "Petrologia dos gra-

nitos da Amazônia Oriental".

Por outro lado confirma-se neste trabalho, que o ma-

ciço Musa ê pfls-Uatumã e não apresenta afinidades químicas COM

as rochas representativas deste evento magmátlco.



26. Ds dados isot£p£ccs Rb/Sr tem R. .}, para p r; •>.-

junto do maciço J"lusaf apresentam uma Isp"cr{?ne cam idade de It'•-.-2

! 11 tia e RI de 0,70777 i 0,00023, A análise dcs dados isctcVi-

cos, em separado, por grupo de fácle» forneceu Idades crescen-

tes dos monzogranitos para as fácies hlpoabissals (Dp e GP) r,

destas para os sjenogranitos. As mesmas estão de acordo com a

ordem de colocação constatada pelas relações de campo. As Ris

obtidas, também, apresentam valores crescentes, indicando una

participação sucessivamente maior das rochas crustais.

Porém, devido a uma séries de incertezas que envolvem

estes dados e o caráter inicial deste tipo de estudo, optou-se

por considerar a idade do conjunto de amostras como represen-

tativa do fiaclço. Sugere-ss para trabalhos futuros,

a Inclusão de maior número de amostras em cada grupo fácies,no-

vos dados analíticos pelo método Rb/Sr ou outros métodos, com me-

lhor resolução e estudos teóricos mais aprofundados, que me-

lhor esclareçam estas diferenças.

29, Os dados de petrologle sugerem que na evolução

dos diferentes fácies petrográficos, além da diferenciação msg-

mâtlca, através da cristalização fracionada foram important rs

outros processos, envolvendo diferenças nas rochas geradoras,

contaminação ou assimilação de outros materiais crustais.

É visualizado, no mínimo a existência de dois líqui-

dos magmáticos ligeiramente diferentes e formados à diferentes

profundidades da crosta. Um de composição monzograníticas, ini-

cia a cristalizar a 7-8 kbar de pressão e a temperaturas «je

entre 900-950°C. 0 final da cristalização se dá a níveis sut--

superficlais, a temperaturas de 700°C e pressões da ordem 2 1

1 Kbar. 0 outro de composição sienogranítlca, inicia a crista-

lização a temperaturas de ordem de B00 - 650°C e pressões c*e

5 e 6 kbar, finalizando em condições semelhantes ao anterior.

Todos os dois são magmas pobres em H-O, contendo cerca de ;>%

HjO e as diferentes fácies cristalizam em condições de sub-: .T

turação em H-0/ atingindo a saturação antes do final da cri.'*

tallzaçáo.

Estas idéias sáo preliminares, carecendo serem r e -

provadas no futuro, através de entudos mais aprofundados.



30. 0 cpnjunto de dadps indicam que na c-rî &m dp pní-

ciço flusa estão envolvidos vários» processo? cpmo; Ca] existên-

cia de um toagma basáltlco percursor, talvez, de afinidade t o-

leftlca, responsável pela fusão da6 rochas crustais, &s quais

teria se misturadoi (b) a evoluçSo das fácies monzogrãnfticar

estaria associada a fusSo parcial das rochas ígneas da croata

inferior, incluindo, possivelmente, os gnalsses tonalftlcos do

Complexo Xingu* e te) a gênese das fácies slenogrenitlces, embe-

ra. também, esteja associada a fusão parcial de rochas ígneac.

teve uma maior participação de rochas crustais sedimentares,pos-

sivelmente, relacionadas a seqOência greenstone.

Estas idéias são compatíveis com o "modelo de restito

modificado" elaborado por Hlldreth (1961), o qual foi assumido

no decorrer do trabalho. Dentro deste modelo as rochas hipo-

abissais representam diques sin-plutônicos derivados de magmas

híbridos.

31. A interpretação dada, neste trabalho, a respeito

de mudanças nas rochas fontes dos principais grupos de fácier-

granítlcas do maciço, baseou-se fundamentalmente nas diferences

constatadas quanto as mudanças do caráter oxidante/redutor, me-

taluminoso/peraluminoso e aumento das Ris (Rb/Sr em R.T.). Su-

gere-se que,em trabalhos futuros, estas questões sejam retoma-

das de modo mais aprofundado.

32. Segundo as especificações geoquimlcas, baseadas

nas relações entre elementos traços (Ba/Rb, K/Kb, Rb/Sr, Zr/Rb

e Rb - Ba e Sr), somente as fácies mais diferenciadas ÍMCS) do

maciço Plus a enquadramrse como tipos especializados metalogene-

ticamente.

33. O fato da mineralização da Pedra Preta apresentar

maiores analogias com os tipos associados a arenitos da série

a llmenita (ou do tipo S ou A), de características redutoras,

parece estar relacionada a mudança de caráter oxldante paro

redutor, observada no sentido da evolução das fácies petrográ-

ficas do maciço Musa, As f&cles leucocrátices, em especial, on

I1CS estariam relacionados mais intimamente com as soluções tar-

dias tnlnerallzantes.

34. A mineralização em Holfrãmlo da Pedra Preta re-



suite dos eventps de retrabalhamentc terDoroetar: erf icp das

das da seqOencie vulconogsedimentar contendo hematite rica t-m

W» provocados pela intrusSo do tnaciço grenltico.

35. A pequena espessura das faixas mineraiizadas ao

Pedra Preta constituídas pelo conjunto velo-encaixantes silici-

ficadas ê indicativo da pequena extensão dos efeitos metassomá-

tlcos, propiciados pelos líquidos tardios. Isto ê refletido,

ainda, na pequena extensão das transformações tardi-magmáticas

nas fãcies granlticas estudadas ao longo do F.G9 (GHA). Eles

gradam de granitos pouco transformados a granltos intensamente

transformadas* numa distância de cerca de 20 a 30 m.

36. 0 quimisnío do maciço flusa e as comparações com

outras suites graníticas proterozSicas, deixam dúvidas quando a

correta definição do ambiente tectõnico a época de formação

do maciço. Ele pode ser interpretado como um corpo granltico

calci-alcalino, pôs-tectônico, de margem continental protero-

zôlca ou como anoroginico, intraplaca.
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