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CAPÍTULO I 

___________________________________________________________

INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação e Objetivos 

 Este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir de uma abordagem geológico-

geofísica, em escala de 1:25.000, em um plúton granitóide situado a cerca de 30 km a sudeste 

da cidade de Santa Cruz (RN), na porção oriental do Rio Grande do Norte, fisiograficamente 

conhecida como região do Trairí. A área estudada abrange cerca de 130 km2, localizada 

entre as coordenadas 6022’35”S - 35058’41”W, 6022’35”S - 35052’50”W, 6031’20”S - 35052’50”W, 

6031’20”S - 35055’16”W e 6026’05”S - 35058’41”W, englobando em seus limites a sede do 

município de Japi (fig. 1.1). No âmbito geológico regional, a mesma está inserida no extremo 

nordeste da Província Borborema, nos domínios do Maciço São José do Campestre, um bloco 

gnáissico-migmatítico na porção leste da Faixa Seridó (ver detalhes no Cap. II, adiante). 

__________________________

Fig. 1.1 - Localização geográfica da área estudada. Em tracejado, limite do Estado do Rio Grande do 
Norte. 

 O conjunto dos resultados é parte de um projeto de pesquisa mais amplo, envolvendo o 

tema “Mecanismos de Alojamento de Magmas Granitóides”, contribuição do Núcleo de 

Pesquisa e do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica 

(NPGG/PPGG) da UFRN, desenvolvido por esta autora sob orientação do Prof. Dr. Emanuel 

Ferraz Jardim de Sá (Departamento de Geologia). A etapa inicial deste projeto consistiu na 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                     M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/19982

preparação da monografia final do currículo acadêmico de graduação em Geologia desta 

autora, até então bolsista PIBIC-CNPq/UFRN. As atividades desenvolvidas contaram com a co-

orientação do Prof. Dr. Walter Eugênio de Medeiros (Departamento de Física Teórica e 

Experimental-UFRN), e a colaboração dos professores Dra. Maria Helena de Freitas Macedo 

(Laboratório Intermediário de Geocronologia-DG/UFRN), Dr. Zorano Sérgio de Souza, Dr. 

Fernando César Alves da Silva, Dr. Antonio Carlos Galindo (todos do DG-UFRN), Dr. David Lopes 

de Castro (DFTE-UFRN) e Dr. Ian McReath (Instituto de Geociências/USP). O desenvolvimento 

desta pesquisa foi financiado pelo programa FINEP/PADCTII (Projeto Geodinâmica, Sismicidade 

e Mineralizações no Nordeste Oriental) e pelo CNPq, com contribuição logística referente à 

confecção de seções delgadas, preparação de amostras para análise química e isotópica, 

bem como o uso de equipamentos petrográficos analíticos e geofísicos creditado aos 

departamentos de Geologia e de Física Teórica e Experimental da UFRN. 

1.2 Justificativa do Tema Proposto 

 Na Faixa Seridó, é notável o volumoso magmatismo brasiliano retratado na forma de 

inúmeros plútons, já cartografados em trabalhos prévios (p.ex., Projeto Scheelita do Seridó - 

Lima et al. 1980; Jardim de Sá et al. 1993a; Jardim de Sá e Hollanda 1993; Jardim de Sá 1994), e 

que estão encaixados nas diversas unidades litológicas (supracrustais e tipos gnáissicos) que 

afloram na região. A análise detalhada da cartografia desses corpos e das estruturas 

geológicas que compõem o arcabouço da Faixa Seridó (baseada em imagens SLAR e 

LANDSAT5-TM, além de fotografias aéreas convencionais e dados de campo) permitiu observar 

as relações e o forte controle dessas intrusões pela deformação relacionada ao Ciclo 

Brasiliano. Esses plútons desenvolvem, em planta, uma geometria en cornue ou sigmoidal, 

coerente com a cinemática transcorrente das grandes zonas de cisalhamento brasilianas. Os 

corpos truncam sistematicamente estruturas tangenciais pré-existentes, dispondo-se 

paralelamente aos traços axiais de dobras sincrônicas às transcorrências. Em adição, as 

análises macro e mesoscópica mostram claramente o baixo ângulo entre o eixo de máxima 

elongação do plúton (eixo X, em grande parte de trend  NNE) com respeito às zonas de 

cisalhamento regionais, atestando a disposição da maioria desses plútons ao longo do plano 

de achatamento (XY) do elipsóide de strain regional/local (fig. 1.2a). Esta feição é condizente 

com um mecanismo de intrusão forçado e, por conseguinte, requer uma explicação para a 

criação de espaço para o alojamento do magma. Este problema é mais facilmente 

solucionado no caso de plútons subcirculares alojados em sítios transtracionais (fig. 1.2b)(ver 

Cap. VII, ítem 7.3, para discussões sobre o assunto). 

 Nesta dissertação, o tema proposto foi abordado a partir de uma análise muldisciplinar 

detalhada conduzida no  plúton  de  Japi,  localizado  na  porção  SE  da  Faixa  
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__________________________

Fig. 1.2 - Mapa esquemático da porção central da Faixa Seridó (FSe), destacando as unidades litológicas 
principais e o arranjo regional de algumas zonas de cisalhamento e seu controle estrutural com respeito 
aos granitóides brasilianos (em vermelho), adjacentes. Em (a) a cinemática transpressional registrada 
neste setor condiciona o baixo ângulo entre o eixo maior dos plútons e o trend NE das zonas de 
cisalhamento, ilustrado no esquema ao lado, traduzindo um comportamento forçado dessas intrusões; (b)
exemplos de plútons alojados em sítios transtracionais (TT) localizados (modificado de Jardim de Sá 1994).

Seridó, visando estabelecer os mecanismos para criação de espaço e alojamento de magmas 

na crosta média a profunda. O corpo granitóide de Japi (Hollanda et al. 1995; 1996; 1997a,b) 

constitui um ótimo exemplo de um plúton brasiliano en cornue, alojado adjacente a uma zona 

de transcorrência sinistral. Sua escolha é adicionalmente justificada pelas dimensões 

relativamente pequenas do corpo (cerca de 60 km2 de área aflorante), boa qualidade de 

exposições (sua seção XZ, assim como dos demais plútons mencionados, está exposta na 
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superfície topográfica) e ampla variedade de suítes petrográficas de diferentes idades, 

presentes na intrusão. 

 O estudo detalhado desse corpo, partindo do mapeamento e caracterização 

petrográfica (Hollanda 1995), foi direcionado aos seguintes tópicos: (i) um estudo 

microestrutural do corpo, incluindo análise do petrofabric de eixos cristalográficos de quartzo e 

plagioclásio, visando a obtenção de informações adicionais sobre a evolução cinemática e 

térmica da deformação durante o emplacement e resfriamento do plúton; (ii) estudo 

gravimétrico, como ferramenta para caracterizar a geometria tridimensional do corpo 

auxiliando, em conjunto com as informações estruturais de superfície, na proposta de um 

modelo para seu alojamento na crosta; (iii) a caracterização geoquímica e aspectos 

petrogenéticos, incluindo dados isotópicos, das diferentes suítes ígneas presentes, com vistas a 

definir afinidades e fontes desses magmas; por fim, (iv) definição das idades absolutas das 

intrusões e do evento deformacional contemporâneo.
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CAPÍTULO II 
___________________________________________________________

GEOLOGIA REGIONAL

2.1 Introdução 

 A Província Borborema (Almeida et al. 1977) constitui uma entidade geotectônica que 

engloba um conjunto de faixas supracrustais separadas entre si por blocos de embasamento 

gnáissico-migmatítico, gerados durante um amplo período de tempo geológico. Tais unidades 

apresentam registro de ciclos orogênicos diversos, dentre os quais o Ciclo Brasiliano, 

responsável pela atual arquitetura desta província tendo como principais elementos estruturais, 

extensas zonas de cisalhamento de trend EW e NNE. 

 Dentre as unidades supracrustais, a Faixa Seridó (doravante abreviada por FSe) contém 

uma sequência de metassedimentos, dispostos discordantemente sobre um substrato 

gnáissico-migmatítico, representado nas suas porções oriental e ocidental pelos maciços São 

José do Campestre e Rio Piranhas, respectivamente, ambos extensivamente afetados por 

estruturas e volumoso magmatismo neoproterozóico (fig. 2.1). Os limites meridional e ocidental 

da FSe são feitos através das zonas de cisalhamento Patos, de trend EW, e Portalegre, NE; em 

direção à costa, a mesma é recoberta pelos sedimentos cretáceos e cenozóicos das bacias 

costeiras. 

2.2 O Arcabouço Tectônico da Faixa Seridó: Síntese dos Dados Publicados 

 A evolução geotectônica da FSe constitui alvo de inúmeros debates na literatura 

geológica, centrados na estratigrafia das supracrustais proterozóicas (o Grupo Seridó, ver 

adiante) e, em especial, no caráter monocíclico ou policíclico desta unidade. Estas questões 

são discutidas em detalhe por Jardim de Sá (1994), que emprega a análise integrada de dados 

estruturais e estratigráficos, em conjunto com informações geocronológicas e geoquímicas, 

para abordar “a anatomia e evolução da FSe” no contexto da orogenia Brasiliana/Pan-

Africana. Descartadas discussões de caráter mais detalhado, este capítulo sintetiza as 

principais feições litoestratigráficas e tectônicas das unidades que compõem a faixa, incluindo 

informações gerais sobre afinidades geoquímicas e dados geocronológicos pertinentes, como 

resultado de um apanhado geral dos trabalhos realizados na região. 

 O quadro litoestratigráfico da FSe é integrado por unidades de embasamento de alto 

grau metamórfico e supracrustais, que preservam o registro de ciclos orogênicos distintos, 

responsáveis pela geração de associações plutônicas amplamente utilizadas como 

marcadores estruturais e cronológicos dessas orogêneses. Dentre estas, o Ciclo Brasiliano é 

responsável pela arquitetura atual da FSe (bem como de outros domínios da Província 

Borborema), imprimindo um fabric penetrativo, embora de intensidade variável, atuando 

como um evento de retrabalhamento tectonometamórfico sobre as unidades mais antigas e 

controlando o alojamento de magmas contemporâneos. 
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 __________________________ 

Fig. 2.1 - Mapa geológico 
simplificado da Faixa Seridó (FSe), 
destacando as unidades 
litoestratigráficas mais expressivas e 
o arranjo geométrico das principais 
zonas de cisalhamento brasilianas. 
MSJC - Maciço São José do 
Campestre; MRP - Maciço Rio 
Piranhas (adaptado de Jardim de 
Sá 1994). 

 A unidade de embasamento na FSe é representada por metaplutônicas ácidas, 

compreendendo suítes de composição tonalítica a granítica com textura equigranular fina a 

média, e outras de composição granítica a granodiorítica com textura porfirítica média a 

grossa (augen), exibindo afinidade cálcio-alcalina a subalcalina (Souza et al. 1993; Jardim de 

Sá 1994). Essas rochas intrudem uma sequência metavulcanossedimentar mais antiga, 

composta por paragnaisses diversos e anfibolitos (Jardim de Sá 1994). Tais variações litológicas 

levaram alguns autores (Hackspacher e Sá 1984, Hackspacher et al. 1990, Dantas et al. 1991) a 

defender a diferenciação do complexo de embasamento em Grupo São Vicente, uma 
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unidade com componentes básicos e mais antiga, e Complexo/Grupo Caicó (também 

referido como “Suíte Magmática” por Legrand et al. 1991), mais ácido e intrusivo na primeira. 

Alternativamente, o “Complexo Caicó” é um termo preferencialmente utilizado na literatura 

(Jardim de Sá 1984, 1994; Macedo et al. 1991; Souza et al. 1993) para designar, de forma 

indistinta, o embasamento na FSe, tendo em vista o padrão geocronológico similar nas duas 

unidades antes referidas, ambas de idade paleoproterozóica (idades U-Pb em zircão e Rb-Sr 

ca. 2,24-2,15 Ga; Hackspacher et al. 1990, Dantas et al. 1991, Legrand et al. 1991, Macedo et al.

1991). Esse intervalo de idades corresponde à cristalização das metaplutônicas e 

deformação/metamorfismo, associados a intensa migmatização. A ocorrência de um núcleo 

arqueano é atualmente comprovada no bloco gnáissico a leste da FSe (porção central do 

bloco São José do Campestre), a nordeste da área em enfoque (Dantas et al. 1995; Van 

Schmus et al. 1995). Nesse setor, as unidades arqueanas são constituídas por ortognaisses cinza, 

migmatíticos, com idades U-Pb em zircões variando de 3,1a 3,4 Ga (ver ítem 2.4, neste 

capítulo). 

 Sobreposto a esse complexo gnáissico-migmatítico aflora uma megasequência 

deposicional, cujos contatos com o embasamento são frequentemente marcados por 

extensas zonas miloníticas de caráter tangencial ou transcorrente, resultado da intensa 

deformação/metamorfismo que atuou na FSe. O arranjo estratigráfico desta unidade ainda 

constitui motivo de divergências na literatura, sendo todavia aceita uma tríplice subdivisão 

com paragnaisses basais com intercalações de mármores e outros litotipos (Formação 

Jucurutu), quartzitos e metaconglomerados intermediários (Formação Equador) e, no topo, 

uma unidade composta dominantemente por micaxistos de natureza diversa, conhecida 

como a Formação Seridó (Jardim de Sá e Salim 1980). Alternativamente, uma outra proposta 

(Archanjo e Salim 1986; também Caby et al. 1991, 1995, entre outros) defende a presença de 

uma discordância estratigráfica entre o Grupo Jucurutu (formações Jucurutu, basal, e 

Equador) e o Grupo Seridó (agora com a inserção de um fácies conglomerático basal - a 

Formação Parelhas, sotoposta aos micaxistos Seridó). 

 Uma idade paleoproterozóica para esta unidade é indicada pelos granitóides G2 (ver 

adiante), datados ca. 1,9 Ga, intrusivos nos fácies plataformais da Formação Jucurutu e, mais 

restritamente, na Formação Seridó (Jardim de Sá et al. 1995). Todavia, idades modelo Sm-Nd 

entre 1,5-1,3 Ga, e datações U-Pb em zircões dos micaxistos Seridó e de rochas félsicas 

interpretadas como “metavulcânicas ácidas” por Van Schmus et al. (1995), forneceram valores 

ca. 700 Ma, levando esses autores a inferir uma idade meso a neoproterozóica para o Grupo 

Seridó (ver discussões adiante, neste subítem). 

 O arranjo estrutural dessas unidades (embasamento e sequência supracrustal) é 

resultante de um regime tangencial D2, posteriormente superposto pelas estruturas 

transcorrentes D3. Um evento deformacional mais antigo (D1/M1, anterior à deposição do 

Grupo Seridó) é inferido com base na presença de diques de anfibolito pré-D2, que cortam o 
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bandamento metamórfico dos gnaisses Caicó, e seixos desses litotipos, previamente 

deformados, em metaconglomerados basais do Grupo Seridó (Jardim de Sá 1994, p. ex.). 

 O fabric planar S2 é representado por uma xistosidade/bandamento gnáissico, 

originalmente sub-horizontal, por vezes migmatítico, plano axial de dobras isoclinais a 

apertadas. Essas estruturas afetam o bandamento metamórfico (a superfície S1) dos gnaisses 

Caicó, caracterizando um fabric composto S1+S2, bastante penetrativo (Jardim de Sá 1994). 

Associada à foliação S2, desenvolve-se uma lineação bem marcada, com feições de 

estiramento mineral (Lx2) e eixo de minidobras isoclinais (Lb2), caracterizando um fabric linear 

Lx2+Lb2. As grandes zonas de cisalhamento tangenciais, desenvolvidas durante este evento, são 

especialmente identificadas pela intensidade e aspecto milonítico desse bandamento, 

obliqüidade suave ou paralelismo de diques de pegmatito e anfibolito com esse fabric, e 

intensa deformação plástica de cristais de feldspato (textura augen), associado a um 

metamorfismo (M2) de pressão média (cianita+estaurolita) e temperatura baixa a alta, 

variando do fácies xisto verde ao fácies anfibolito/isógrada da anatexia. A cinemática destas 

zonas é denotada a partir da assimetria dos augen, boudins de veios de natureza diversa, 

dobras sin-miloníticas de baixo strain, além de porfiroclastos tipo delta, entre outros elementos 

(Jardim de Sá 1994), todos indicando transporte de massa dominantemente para SSE (e com 

menor frequência, para NW), ao longo de superfícies de baixo ângulo. 

 A intrusão de uma suíte plutônica contemporaneamente à geração das estruturas D2

oferece uma oportunidade para determinação da idade absoluta desse evento. Esta suíte

compreende augen gnaisses graníticos, subordinadamente tonalíticos e granodioríticos, de 

afinidade monzonítica a cálcio-alcalina potássica (Jardim de Sá 1994), derivados de protólitos 

porfiríticos e constituindo batólitos sub-horizontais, bem como diques e sheets em escala de 

afloramento. Os mesmos registram o fabric plano-linear D2 de alta temperatura, concordante 

em geometria e cinemática com aquele presente nas encaixantes. Por esse aspecto, esta 

unidade é amplamente referida na literatura como os “granitóides G2”, definidos inicialmente 

por Jardim de Sá et al. (1981). Descartadas as discussões acerca do caráter sintectônico dessas 

intrusões, com respeito às estruturas tangenciais (Caby et al. 1991 postulam um caráter 

anorogênico para esses granitóides), datações U-Pb em zircão e isócronas Rb-Sr em rocha 

total, reportadas por Legrand et al. (1991) e posteriormente Jardim de Sá (1994) e Jardim de Sá 

et al. (1995), permitem inferir uma idade de 1,9+0,1 Ga para esses augen gnaisses, o que indica 

uma idade paleoproterozóica para a deformação D2 na região. Esse dado permite propor 

uma evolução policíclica para a FSe, deformada numa orogênese ca. 1,9 Ga e retrabalhada 

durante o Ciclo Brasiliano (Jardim de Sá 1994; Jardim de Sá et al. 1995). Ao contrário, as idades 

U-Pb e Sm-Nd meso/neoproterozóicas (Van Schmus et al. 1995) referentes às supracrustais do 

Grupo Seridó, sugerem que a geração das estruturas tangenciais faz parte do Ciclo Brasiliano 

(como argüido por Caby et al. 1991, e Archanjo e Bouchez 1991), levando esses autores a 

defender uma evolução monocíclica para esta faixa. Todavia, a possibilidade de origem 
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metamórfica das populações de zircões analisados nos micaxistos Seridó e a natureza 

granitóide das “metavulcânicas félsicas” levantam dúvidas a respeito desses resultados (Jardim 

de Sá 1996).

2.3 A Deformação Transcorrente D3: O Papel da Orogênese Brasiliana na Estruturação da FSe 

 No arcabouço estrutural da FSe destaca-se um importante arranjo de zonas de 

cisalhamento, em geral com trend NE a NNE, instaladas durante a atuação da Orogênese 

Brasiliana na região. Essas megaestruturas seccionam e/ou limitam as unidades 

litoestratigráficas que compõem este domínio, com comportamento em meso-escala 

retratado por uma foliação de mergulho médio-forte (S3, C3) para leste ou oeste, conjugada a 

uma lineação de estiramento ou mineral (Lx3) de baixo rake (Archanjo e Bouchez 1991, Jardim 

de Sá 1994, entre outros). Os critérios cinemáticos observados  consistem na assimetria de 

porfiroclastos e boudins de veios pegmatíticos, superfícies S-C e C’, e porfiroblastos tipo delta e 

sigma (ver Jardim de Sá 1994, para detalhamento desses elementos), conferindo um regime 

dominantemente dextral às zonas miloníticas, embora o caráter sinistral ocorra 

subordinadamente (a exemplo da Zona de Cisalhamento Japi, na porção oriental da FSe). A 

simetria ou dupla assimetria dos augen e boudins, além de pares conjugados de shear bands,

lineação milonítica pouco penetrativa e baixo ângulo entre as superfícies S3-C3, em vários 

locais, constituem critérios para inferir um importante componente de achatamento associado 

à deformação transcorrente, caracterizando um modelo transpressional para as estruturas D3

na porção central da FSe (Corsini et al. 1991; Archanjo e Bouchez 1991, Jardim de Sá 1994). Em 

sua porção oriental, a diversidade do estilo deformacional brasiliano é traduzida pela 

associação do sistema transcorrente a um importante componente extensional/transtracional, 

representado por estruturas de baixo ângulo com topo para sul (SE de Barra de Santa Rosa/PB) 

e NE (região de Ielmo Marinho-Taipu/RN), desenvolvidas em alóctones dos micaxistos Seridó 

carreados sobre o substrato gnáissico-migmatítico (Jardim de Sá et al 1993b, Trindade et al

1993, Jardim de Sá 1994). O metamorfismo associado a essas estruturas (M3) é caracterizado, 

nos metapelitos da Formação Seridó, por paragêneses metamórficas indicativas de baixa 

pressão/alta temperatura, em geral no fácies anfibolito (Legrand e Sá 1986; Lima 1987), 

embora rochas granulíticas também estejam relacionadas a este evento (Trindade et al 1993, 

Trindade 1995, na região de Remígio-Pocinhos, PB; Araújo e Archanjo 1995, na região de 

Lucrécia, RN). 

 Os plútons sin a tardi-tectônicos (os granitóides G3) representam um importante 

marcador cinemático do evento Brasiliano. Esses corpos se distribuem ao longo de toda a 

faixa, truncando estruturas pré-existentes (referentes às fases D2 e D1), impressas nas rochas do 

embasamento, na sequência supracrustal e nos augen gnaisses G2 (fig. 2.1). Os mesmos 

exibem fabrics magmático e de estado sólido (PFC e SPD, respectivamente; Hutton 1988), 

coincidentes em geometria e cinemática com a deformação D3 presente nas encaixantes. A 
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definição da natureza do fabric nesses granitóides está principalmente vinculada ao exame 

detalhado das estruturas no plúton e dos padrões de foliação impressos nele e nas 

encaixantes. Evidências de estruturas desenvolvidas por fluxo magmático (Paterson et al. 1989) 

nos plútons G3 são ditadas por (i) orientação preferencial de minerais prismáticos ou tabulares 

(K-feldspato, micas, anfibólio) e enclaves ou xenólitos alongados, não deformados; (ii) 

imbricamento (textura “tuilage”) de cristais de feldspato, implicando em orientação 

magmática com rotação de cristais em meio viscoso; (iii) forma globular de grãos de quartzo, 

de vez que este mineral é sensível indicador de deformação plástica quando 

estirado/recristalizado. Os critérios para identificar as estruturas relacionadas ao estágio pós-

magmático (ou plástico) incluem a forma estirada do quartzo, sombras de pressão e caudas 

de recristalização em torno de fenocristais, além de boudinage e fraturamento de cristais, em 

especial feldspatos e anfibólio (Jardim de Sá 1994). Em geral, o fabric SPD tende a se confundir 

com as estruturas produzidas por deformação regional, considerando um ambiente orogênico. 

Essas estruturas são, em geral, paralelizadas às bordas do corpo, associadas a uma lineação de 

estiramento/mineral sub-horizontalizada (quando presente) e mais intensa nestes locais, 

enquanto que na parte central dos plútons a foliação é mais suave. A grande maioria desses 

corpos apresenta orientação paralela ao plano XY (plano de achatamento) do elipsóide de 

strain regional, ou das zonas de cisalhamento adjacentes (Jardim de Sá e Hollanda 1993, 

Jardim de Sá 1994), implicando num posicionamento forçado para estes corpos (diápiros e 

sheets) e consequente necessidade de espaço para alojar esses magmas na crosta (já 

comentado no ítem 1.2, precedente). 

 Petrograficamente, são reconhecidos (Jardim de Sá 1994): (i) biotita+hornblenda

monzogranitos a granodioritos, com tendência subalcalina (Galindo et al. 1995), de textura 

porfirítica média a grossa (granitos dente de cavalo), correspondendo aos granitos tipo 

Itaporanga definidos por Almeida et al. (1967). Ocorrem como grandes plútons, isolados ou 

comumente associados com rochas de composição básico-intermediária; (ii) essas últimas 

constituem suítes diferenciadas de gabro-dioritos a quartzo monzodiorito a monzonito, de 

textura fina a média, que frequentemente exibem feições de mistura mecânica (mingling) e 

hibridização (mixing) com os tipos anteriores (Leterrier et al. 1990). Este aspecto sugere relações 

de contemporaneidade de intrusão entre um magma com forte assinatura crustal (granito 

porfirítico) e outro gerado a partir de uma fonte mantélica (suíte básica). Estudos recentes 

(Jardim de Sá et al. 1996) mostram padrões distintos de elementos traços para esses tipos de 

magmas, levando a desconsiderar as hipóteses de um processo extensivo de mescla binária ou 

cristalização fracionada de um único magma progenitor, mantélico, na história evolutiva 

destas rochas, todavia sem descartar processos de interação mecânica e química em menor 

escala; (iii) biotita leucogranitos, às vezes com muscovita e/ou granada subordinadas, com 

granulação média a fina e tendência per a metaluminosa (Galindo et al. 1995); correspondem 

a séries em geral mais novas, ocorrendo como stocks ou veios de pequenas dimensões ou 
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associados a corpos batolíticos; (iv) variedades alcalinas, de menor destaque na região, são 

representadas por quartzo monzonitos e quartzo sienitos com clinopiroxênio+fayalita e raro 

ortopiroxênio (Granitóide Umarizal; Galindo 1993) ou com a associação aegirina-

augita+anfibólio (granitóides Serra do Algodão, Araújo 1995, e Japi, Hollanda et al. 1995), com 

assinatura estrutural tardi a pós-tectônica ou sintectônica, respectivamente. 

 Datações desse volumoso magmatismo pelos métodos U-Pb em zircão e isócronas Rb-Sr 

indicam que sua principal etapa de alojamento e a deformação dúctil D3 ocorreu há 580+30

Ma, perdurando até 540-500 Ma, como sugerido pelas datações Rb-Sr, K-Ar e Ar-Ar em minerais 

(Jardim de Sá 1994). 

2.4 O Bloco São José do Campestre 

Trabalhos recentes (Dantas et al. 1996, Dantas 1997) aportaram um volume significativo 

de dados geocronológicos para o Maciço São José do Campestre (adiante referenciado por 

MSJC), na porção leste da FSe. Considerando a localização da área-alvo desta dissertação 

nesse bloco, este ítem detalha o seu arcabouço estrutural e os dados geocronológicos 

recentemente obtidos. 

 O MSJC constitui um bloco dominantemente gnáissico, representado por litotipos de 

composições diversas, variavelmente migmatizados, amplamente intrudidos por corpos 

granitóides brasilianos (do tipo “G3”). Em caráter mais restrito, afloram fatias isoladas de 

metassedimentos da Formação Seridó: a norte de Ielmo Marinho (RN), parcialmente capeados 

pelas coberturas costeiras, e a sudeste de Barra de Santa Rosa (PB). Nestes locais, os micaxistos 

repousam diretamente sobre o substrato gnáissico-migmatítico, desenvolvendo foliações de 

baixo ângulo com caimento, respectivamente, para NE e SE. A ausência das formações 

sotopostas do Grupo Seridó e os contatos miloníticos com o substrato gnáissico-migmatítico 

condizem com a interpretação dos micaxistos como fatias alóctones, tectonicamente 

decepadas das unidades inferiores do Grupo Seridó (Jardim de Sá et al. 1993b, Trindade et al. 

1993, Jardim de Sá 1994). Esse posicionamento alóctone dos metassedimentos conduz a evitar 

a designação de “embasamento” para o complexo gnáissico-migmatítico da região (o MSJC).

Em ambos os setores, é possível reconstituir a sequência de eventos D2 e D3; no entanto, a 

geometria em baixo ângulo do fabric D3 , especialmente desenvolvida nestes setores do MSJC,

permite inferir uma deformação, em regime extensional ou transtracional, marcado por 

transporte de massa para nordeste (região de Ielmo Marinho) e sul-SE (Barra de Santa Rosa), 

respectivamente. 

 No que diz respeito à estruturação presente no restante do bloco, a análise sistemática 

de imagens de satélite (V.E. Amaro, tese em preparação), conjugada com dados de campo, 

confirma um arranjo macroscópico das zonas de cisalhamento distinto daquele observado nos 

outros setores da FSe. Neste bloco, as grandes estruturas D3 também se dispõem em trends 

NW, apresentando rejeito sinistral-extensional, seccionando ou limitando blocos de idades 
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distintas (fig. 2.2) (Dantas et al. 1997). Estas estruturas desenvolvem-se entre as duas grandes 

zonas de cisalhamento NE dextrais (Picuí-João Câmara e Remígio-Pocinhos), formando um 

mosaico de pequenos blocos retangulares, cujo arranjo geométrico condiciona sua 

interpretação como falhas antitéticas regionais em um sistema conjugado com as zonas 

transcorrentes E-W e NE (Dantas et al. 1997; Dantas 1997).  

 A subdivisão em blocos distintos é amparada pela distribuição de idades modelo (TDM)

Sm-Nd e idades U-Pb em zircão, obtidas por Dantas (1997; ver também Dantas et al. 1995, 

1996), onde as unidades paleoproterozóicas se agrupam em torno de um núcleo mais antigo, 

arqueano. Este núcleo aflora na porção centro-nordeste do MSJC (na região de Serra Caiada), 

compondo uma estrutura dômica limitada por zonas de cisalhamento. Litologicamente 

compreende gnaisses cinza, por vezes migmatíticos, granulitos e uma sequência de rochas 

básicas. Idades U-Pb em zircões, obtidas nos gnaisses, forneceram resultados em torno de 3,4 

Ga, corroborando idades SHRIMP em monocristais de zircão com 3,1, 3,25 e 3,4 Ga, também 

nos gnaisses. Migmatitos e leucogranitos fornecem idades U-Pb de aproximadamente 3,2 Ga, 

enquanto os granulitos mostram idades de 2,7 Ga. No que diz respeito às idades Sm-Nd, este 

núcleo apresenta valores TDM entre 3,2-3,6 Ga, sugerindo, também em função da semelhança 

dos valores TDM com as idades U-Pb, a geração de material juvenil no Arqueano. 

 As unidades paleoproterozóicas representam a maior parte do MSJC, incluindo 

metaplutônicas com composições variando de diorítica a granodiorítica e augen  gnaisses 

graníticos. No tocante aos terrenos a oeste do núcleo arqueano, a geocronologia Sm-Nd 

forneceu idade TDM  média de 2,7 Ga, enquanto os terrenos paleoproterozóicos a sul 

apresentam valores TDM entre 2,3-2,4 Ga. A idade de cristalização dessas metaplutônicas, 

obtidas pelo método U-Pb em zircão, é de 2,15-2,2 Ga (Dantas et al.  1995, 1996; Dantas 1997).  

 Finalmente, como unidades mais jovens, os granitóides brasilianos apresentam valores 

TDM em torno de 2.2 Ga, sugerindo uma fonte crustal paleoproterozóica para os mesmos (ver 

discussões no Capítulo VI). 
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_______________________________________

Fig. 2.2 - Mapa estrutural do Maciço São José do Campestre (MSJC), com ênfase nos trends 
morfoestruturais (tese de V.E. Amaro, em preparação) e divisão geocronológica de diferentes blocos 
crustais (arqueanos a paleoproterozóicos; Dantas et al. 1996). 
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CAPÍTULO III 

___________________________________________________________

ESTRATIGRAFIA  E  DADOS GEOCRONOLÓGICOS 

3.1 Introdução

 Regionalmente a área está inserida nos domínios do Maciço São José do Campestre 

(MSJC - referenciado anteriormente), um bloco tectônico composto por litotipos gnáissico-

migmatíticos arqueanos a paleoproterozóicos, que constituem a encaixante de inúmeros 

corpos granitóides brasilianos, divididos em tipos petrológicos distintos. Estas unidades registram 

a atuação de extensas zonas de cisalhamento, transcorrentes e tangenciais, delimitando ou 

seccionando seus contatos. A área em enfoque situa-se na porção central desse bloco, 

abrangendo uma assembléia de rochas granitóides constituindo um corpo intrusivo complexo, 

encaixado no substrato gnáissico-migmatítico polideformado.  

Com base nas relações de campo e assinaturas estruturais, o presente capítulo procura 

estabelecer uma sequência cronológica relativa entre as diferentes unidades geológicas 

distinguidas. Em função da boa qualidade de exposição dos granitóides, suas feições de 

contato são bem visíveis, tendo sido possível compor o quadro estratigráfico da área com 

bastante clareza. Dados geocronológicos Rb-Sr e U-Pb foram obtidos para o embasamento 

gnáissico-migmatítico e para as diferentes suítes do plúton granitóide. A preparação química 

das alíquotas Rb-Sr (em anexo nas tabelas 3.1, 3.2, 3.4 no final deste capítulo) foi realizada no 

Laboratório Intermediário de Geocronologia da UFRN, com posterior dosagem no Centro de 

Pesquisas Geocronológicas (CPGeo-IG/USP), também a datação U-Pb em zircões, e no 

Laboratório de Geocronologia da UnB. As análises Rb-Sr foram tratadas com auxílio dos 

programas Pisog e Isojob (compilados de S.R.F. Vlach 1989).  

3.2 O Arcabouço Geológico-Estrutural do Plúton de Japi e suas Encaixantes 

 O principal alvo desta abordagem é representado por um corpo granítóide - o plúton 

de Japi, com aproximadamente 60 km2 de área aflorante, cujo alojamento foi condicionado 

ao funcionamento de uma zona de transcorrência brasiliana adjacente - a Zona de 

Cisalhamento de Japi, doravante abreviada por ZCJ. Este corpo intrude um complexo 

gnáissico-migmatítico antigo, que registra pelo menos duas fases de deformação (D1 e D2)

anteriores ao evento principal (D3). A análise de produtos de sensoriamento remoto (ver 

especificações e outras informações no Cap. IV) permitiu cartografar no plúton diferentes 

unidades ou fácies (fig. 3.1 e anexo 02). Uma unidade granítica com padrão elipsoidal compõe 

o maciço principal. A fotointerpretação sugere que esta unidade é representada, a norte do 

rio Japi, por vários sheets que compõem um corpo elipsoidal maior; a sul do rio, granitos 

similares parecem constituir um stock subcircular de menor dimensão (fotos 3.1, 3.2; ver 

discussões adicionais no Capítulo VII). Um corpo diorítico satélite bordeja o maciço granítico a 
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oeste. A sul, o plúton é representado por uma sequência de tipos básicos constituindo uma 

terminação em cauda, também acompanhada por serras de granitóides cinza alinhadas 

segundo o trend da zona de cisalhamento. 

 A análise petrográfica (ver Capítulo VI), informações estratigráficas de campo e a 

reconstituição do quadro estrutural (Capítulo IV) permitiram reconhecer quatro suítes ígneas 

compondo o plúton e dispô-las numa sequência cronológica relativa de intrusão (fig. 3.2). 

Foram distinguidos os seguintes tipos: (i) uma suíte alcalina, sintectônica (sin-D3), mais antiga e 

dominante em área; (ii) uma suíte básico-intermediária, exibindo uma marcante associação 

com (iii) uma suíte de granitóides porfiríticos, incluindo feições de mistura química e mecânica 

em meso-escala com a suíte anterior (à semelhança de inúmeros exemplos na FSe; Leterrier et 

al. 1990, Jardim de Sá et al. 1996, p. ex.); (iv) uma suíte microgranítica, incluindo termos cinza e 

róseos, de caráter mais evoluído e, em parte, contemporâneos ou mais jovens em relação aos 

dois tipos precedentes. Por suas relações de campo, as suítes (ii), (iii) e (iv) apresentam 

características sin- a tardi-tectônicas ao evento deformacional principal (D3). Estas unidades 

são intrusivas em um complexo de embasamento de alto grau metamórfico, afetado por, pelo 

menos, duas fases de deformação pré-transcorrência. Suas características de campo e 

petrografia serão discutidas a seguir. 

__________________________

Fig. 3.1 - Esboço geológico simplificado da área em enfoque, com ênfase na cartografia das suítes 
granitóides do plúton de Japi.
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__________________________

Fig. 3.2 - Coluna litoestratigráfica das unidades mapeadas na área e sua correlação com respeito aos 
principais eventos de deformação identificados.

3.3 As Encaixantes Gnáissico-Migmatíticas 

A unidade mais antiga da região corresponde às rochas gnáissico-migmatíticas que 

compreendem duas séries de metaplutônicas granitóides: ortognaisses bandados de 

composição tonalítica a granodiorítica e augen gnaisses graníticos, intrudidos pelos tipos 

plutônicos mais jovens. Sua conotação de unidade antiga é indicada pelos seus padrões 

estruturais (as fases de deformação D1 e D2, regionais), não registrados no plúton brasiliano, e 

pelos dados geocronológicos adiante discutidos, além de outros resultados divulgados na 

literatura da região. De forma mais restrita, ainda afloram micaxistos, dispostos como enclaves 

isolados no interior da unidade alcalina, bem como em pequenos afloramentos a nordeste do 

plúton, inseridos no contexto dominante dos ortognaisses. 

 Os ortognaisses bandados afloram em grande extensão da área, compondo os 

principais altos topográficos que caraterizam a ZCJ; os augen gnaisses se distribuem de forma 

mais restrita, como pequenas serras laterais ao plúton e próximo à cauda (sua ocorrência não 

foi individualizada nos mapas da fig. 3.1 e anexo 02, tendo sido considerados em conjunto com 

os ortognaisses bandados). Seus aspectos de campo estão estreitamente condicionados à 

heterogeneidade do strain D3 na área, observada  a  partir  da  gradação  de  porções  mais  
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_______________________________________

Foto 3.1 - Imagem Landsat5-TM, RBG 471. A área circunscrita destaca o plúton de Japi e sua geometria 
típica en cornue. A suíte alcalina apresenta resposta espectral em tons de vermelho. Sua área de 
ocorrência constitui a estrutura elipsoidal principal (zoom A), a norte do rio Japi (que corta a área 
diagonalmente), e um pequeno stock a sul do rio (zoom B). A oeste e adjacente ao corpo alcalino maior, 
o corpo diorítico satélite apresenta resposta espectral em tons de verde. Outras áreas de ocorrências 
destes dioritos incluem uma terminação em cauda a sul do stock granítico e uma cunha no centro do 
plúton. 

preservadas para outras mais cisalhadas. Em sítios de baixo strain, especialmente na porção 

oriental da área e a oeste da ZCJ, é possível identificar uma deformação de alto grau, mais 

antiga (D2), superpondo-se a um bandamento gnáissico-migmatítico prévio (S1), gerando um 

fabric plano-linear composto (S1+S2). Esse fabric é constituído por uma foliação de mergulho 

médio a forte caracterizada por um bandamento milimétrico a centimétrico evidenciado por 

níveis de hornblenda+biotita alternados com níveis quartzo-feldspáticos, com uma lineação de 

estiramento ou mineral associada. Em locais onde coexistem os dois conjuntos litológicos, é 

comum observar feições de interfoliação/digitação entre ambos, afetados pelo forte strain e

alta temperatura referentes à fase D2.
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_______________________________________

Foto 3.2 - Imagem Landsat5-TM, RBG 471. Zoom (a): detalhe da porção norte do corpo granítico alcalino. 
As setas vermelhas indicam a geometria em sheets concêntricos que caracteriza este setor do plúton. A 
oeste (circunscrito em verde) e no centro do corpo alcalino, os dioritos da suíte básico-intermediária 
mostram respostas espectrais em tons mais claros. Zoom (b): detalhe da porção sul do corpo granítico 
alcalino. A área circunscrita em amarelo destaca a geometria em stock subcircular que caracteriza este 
setor do plúton. 

 Em áreas de maior strain D3, especialmente ao longo da ZCJ, as estruturas pretéritas (D1

e D2) estão paralelizadas àquelas desenvolvidas durante a transcorrência brasiliana, 
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caracterizando um fabric milonítico composto. Esse fabric é definido por uma superfície 

microscopicamente constituída por faixas quartzo-feldspáticas cominuídas e recristalizadas, 

alternadas por faixas marcadas pela reorientação de hornblenda e finas palhetas de biotita, 

gerando uma foliação C3, paralelizada a S3 e S2+S1. Diques pegmatíticos e de granitóides 

brasilianos, originalmente em ângulo com o bandamento S1+S2, são estirados na direção do 

cisalhamento e comumente boudinados em virtude da intensa deformação, muitas vezes 

desenvolvendo geometria sigmoidal. São frequentes feições de migmatização relacionadas à 

fase D3 (fotos 3.3a e b). Esta unidade é cortada por diques de granitos porfiríticos tardios à 

migmatização D3, bem como por diques graníticos e dioríticos e da unidade alcalina (ver 

adiante), dispostos em cisalhamentos C3 e C3’. 

 Nas vizinhanças da cidade de Japi, os augen gnaisses se dispõem numa área de 

aproximadamente 1 km2, orientados segundo um trend EW bem marcado em meso-escala 

(ver Capítulo IV). Nestes locais, estão retrabalhados por milonitização sin-D3, em alta 

temperatura, caracterizada pelo forte alinhamento de biotitas e hornblendas defletidas em 

torno de porfiroclastos de K-feldspato e agregados quartzo-feldspáticos cominuídos e 

recristalizados. No setor a leste da cauda do plúton (notadamente no afloramento MH-88; 

anexo 01 e 02), diques de metabásicas pré-D3 truncam em baixo ângulo o fabric D2, exibindo 

uma foliação marcada essencialmente por cristais idioblásticos a hipidioblásticos de 

hornblenda (75-80% modal), tendo plagioclásio (andesina An34-36) como fase félsica principal. 

Em alguns locais mostram-se intensamente estirados e boudinados, de forma que parecem 

constituir xenólitos isolados (foto 3.4). Tais inclusões tectônicas estão frequentemente envoltas 

por mobilizados graníticos indicativos da alta temperatura referente à deformação D3 na área. 

 Comparativamente, a petrografia das duas séries (ortognaisses e augen gnaisses) é 

muito semelhante, diferenciando-se apenas em seus aspectos texturais e volume modal das 

fases constituintes. Ambas apresentam hornblenda+biotita+titanita como paragênese máfica 

dominante, coexistindo amplamente com oligoclásio (An23-28, por vezes mirmequítico), 

microclina e quartzo. A granada tem ocorrência limitada em algumas seções delgadas dos 

augen gnaisses, especialmente aquelas que representam os milonitos EW (Cap. IV), ocorrendo 

comumente associada às bandas máficas. 

 As semelhanças das assembléias mineralógicas identificadas nos ortognaisses e augen

gnaisses (paragênese hornblenda+biotita+titanita+plagioclásio) com aquelas desenvolvidas 

em alguns dos tipos graníticos na área (ver ítens 3.3.2 e 3.3.4, adiante), a percentagem de 

quartzo sempre menor em relação à de feldspatos, bem como a presença de fenocristais 

reliquiares, constituem critérios para inferir uma origem plutônica para estas rochas. A 

composição dos protólitos pode variar de tonalítica até granítica, com textura equigranular 

média (ortognaisses) a porfirítica média (augen  gnaisses). Neste último caso, a granulação 

teria sofrido redução gradual durante a recristalização dinâmica de quartzo e feldspato, 

modificando a forma idiomórfica dos cristais. 
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 Finalmente, a presença persistente de dois fabrics de alto grau superimpostos (S1+S2), 

somada às suas características petrográficas, semelhantes àquelas descritas na literatura para 

rochas paleoproterozóicas do Complexo Caicó, permitem subsidiar uma correlação preliminar 

dos ortognaisses bandados da área com esta unidade tectono-estratigráfica.  

(a) (b)
__________________________
Foto 3.3 - (a) Migmatização parcial D3 nos ortognaisses do 
embasamento, onde é possível individualizar um leucossoma 
granítico (aflor. MH-272; ao longo da ZCJ); (b) Migmatização D3

com feições agmatíticas envolvendo ortognaisses bandados 
(afl. MH-94; ao longo da ZCJ, próximo ao corpo satélite de 
dioritos)(anexo 01).

__________________________
Foto 3.4 - Diques de anfibolito boudinados, 
intrusivos em augen gnaisses, paralelos ao 
fabric D3, e cortados por cisalhamentos frágeis. 
Mobilizados graníticos envolvem parcialmente 
os diques, atestando a alta temperatura do 
evento D3 (afl. MH-88; no setor a leste da 
cauda do plúton)(anexo 01).

 No tocante aos augen gnaisses, suas relações intrusivas com os ortognaisses bandados 

não são conclusivas, tendo sido observado apenas um afloramento na porção nordeste da 

área (MH-194), onde um bandamento antigo no ortognaisse é localmente cortado por um 

augen gnaisse. Todavia, o caráter pontual dessa feição leva-nos a considerar esses augen
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gnaisses como também pertencente à suíte metaplutônica do Complexo Caicó (e não aos 

augen gnaisses “G2”, regionalmente conhecidos). 

 Dados geocronológicos Rb-Sr foram usados para avaliar essas considerações. Quatro 

amostras de rocha total de ortognaisses bandados granodioríticos e tonalíticos, e uma amostra 

de augen gnaisse granodiorítico interfoliado (afloramentos MH-196b, e, f, e MH-327a, b, vizinhos, 

a leste do plúton; anexo 02) foram analisadas (tabela 3.1, no final deste capítulo). Uma 

computação com todos os pontos apresentou um resultado de 1,76 0,03 Ga, com (87Sr/86Sr) i= 

0,70910  0,00021 e MSWD extremamente elevado (815,96). A análise do diagrama isotópico 

(fig. 3.3, abaixo) mostra que a amostra MH-196f está muito afastada com relação às demais. A 

exclusão desta amostra pode ser justificada por se tratar de um augen gnaisse. Considerando 

essa exclusão, uma isócrona de quatro pontos mostrou um bom alinhamento (MSWD=0,36), 

fornecendo uma idade de 2,24 0,03 Ga (Isr = 0,7065 0,0002). No tocante à amostra MH-196f, 

sua idade modelo foi calculada para uma razão inicial de 0,705, obtendo-se um valor de 

aproximadamente 1,99 Ga, sensivelmente menor do que aquele definido pela isócrona de 

quatro pontos. Esse resultado pode ser tentativamente explicado por duas hipóteses: (i) 

considerando a amostra como representante de um fácies mais jovem (tipo “G2”), em relação 

aos gnaisses bandados; (ii) perda de Sr radiogênico durante a(s) deformação superimposta ao 

protólito. 

___________________

Fig. 3.3 - Diagrama 
isocrônico Rb-Sr dos 
ortognaisses do complexo 
gnáissico-migmatítico da 
região de Japi. A amostra 
MH-196f (em branco) não foi 
considerada no cálculo da 
idade obtida (ver discussão 
no texto).

 As relações de campo analisadas e a comparação dos dados geocronológicos obtidos 

com resultados divulgados na literatura (ver Jardim de Sá 1994), confirmam a idade antiga do 

substrato gnáissico-migmatítico da região de Japi, permitindo estabelecer uma correlação 

direta entre esses gnaisses e o Complexo Caicó, conforme já sugerido por Dantas et al.  (1996). 

 A ocorrência de metassedimentos no substrato gnáissico regional se restringe a 

megaenclaves no interior da unidade alcalina e nos ortognaisses da porcão nordeste da área. 

Em ambos os casos, apresentam estruturação concordante com aquela definida pela 

encaixante, compondo um fabric plano-linear bem desenvolvido, com uma foliação de 
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mergulho médio a forte. Estruturas mais antigas (o acamamento S0 e uma foliação S2 ou S2+S1)

apresentam-se subparalelos à foliação S3, melhor desenvolvida. Petrograficamente, englobam 

granada-biotita xistos com fibrolita e muscovita e paragnaisses com nódulos de cordierita. 

 Duas interpretações estratigráficas podem ser atribuídas a esses metassedimentos. Uma 

é que estes possam pertencer à Formação Seridó do grupo homônimo, dada a grande 

similaridade petrográfica com aqueles micaxistos. No entanto, a pequena dimensão e o 

caráter isolado destes metassedimentos, no contexto gnáissico-migmatítico constituem 

aspectos problemáticos desta correlação, ainda que uma presença mais importante em 

profundidade pudesse ser tentativamente especulada. Alternativamente, esta unidade pode 

estar associada às intercalações e mega-septos de metassedimentos antigos, que ocorrem de 

modo subordinado no Complexo Caicó. Na presente dissertação, optamos por esta segunda 

alternativa, sem excluir de todo a primeira. 

3.4 Estratigrafia das Suítes Ígneas do Plúton de Japi 

3.4.1 A Suíte Alcalina 

 Na literatura, o posicionamento de magmas alcalinos tem sido relacionado a níveis 

crustais rasos e a estágios tardios, com relação ao evento orogênico. Na região em questão, 

uma suíte de rochas alcalinas mais antiga corresponde à principal unidade do plúton de Japi 

(figura e foto 3.1 e 3.2). A mesma ocorre compondo as cristas das serras mais elevadas da 

região (foto 3.5) e, subordinadamente, como diques e sheets mesoscópicos, intrudindo o 

complexo gnáissico-migmatítico. Sua disposição em planta é caracterizada por uma 

geometria tipicamente elipsoidal, provavelmente condicionada a seu caráter sintectônico 

com respeito ao funcionamento da ZCJ, adjacente. Compreende dominantemente 

sienogranitos, com clinopiroxênio sódico como principal mineral máfico (ver maiores detalhes 

sobre petrografia no Capítulo VI). 

   A deformação D3 é responsável por imprimir nestas rochas um fabric planar tipo SPD 

(subsolidus plastic deformation; Hutton 1988) bastante proeminente, especialmente desenvolvido 

nas bordas do plúton, e exibindo mergulhos fortes em direção ao centro do corpo (ainda foto 3.5), 

onde a deformação é mais fraca. Nestes locais de mais baixo strain, também no setor sul do 

plúton, é possível observar o que provavelmente corresponde ao acamamento magmático 

nestas rochas, dado pela alternância de bandas máficas e quartzo-feldspáticas (foto 3.6), 

paralelizado àquele fabric (foto 3.7). A folição é definida principalmente pela orientação de 

quartzo deformado e, quando presentes, minerais máficos, adquirindo aspecto milonítico ao longo 

da ZCJ e em cisalhamentos secundários. O caráter sin-D3 desta suíte  é denotado pelo alojamento 

de veios e sheets ao longo de superfícies C’ e outros sítios de transtração. No que diz respeito a seu 

posicionamento posterior à deformação D2, impressa na encaixante gnáissico-migmatítica, 

podem ser citados seus contatos intrusivos com esta unidade, truncando esse fabric, como 
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também a presença de xenólitos de gnaisses previamente foliados por aquele evento, inclusos no 

magma alcalino. 

   Com respeito às demais suítes granitóides aflorantes, suas relações de contato indicam um 

posicionamento precoce do granitóide alcalino, onde são comuns as evidências de xenólitos 

deste granito, previamente foliados, no interior das suítes básico-intermediária (foto 3.8) e porfirítica, 

bem como o truncamento de seu fabric SPD por diques ou filões desses outros granitóides. 

__________________________
Foto 3.5 - Disposição dos granitóides 
alcalinos no topo das serras que 
caracterizam o maciço principal. No plano 
da foto, a foliação S3 apresenta forte 
mergulho em direção ao centro do corpo 
(à esquerda da foto) (afl. MH-264; borda 
NW do plúton)(anexo 01).

__________________________
Foto 3.6 - Acamamento magmático S 0 nos 
granitóides alcalinos, evidenciado pela 
alternância de bandas máficas e quartzo-
feldspáticas (afl. MH-304; stock a sul do 
plúton)(anexo 01).

__________________________
Foto 3.7 - Dique de granito porfirítico cortando 
o fabric milonítico C3 do granito alcalino. O 
cabo do martelo indica o norte (afl. MH-249; 
borda nordeste do plúton)(anexo 01).
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__________________________
Foto 3.8 - Xenólitos de granitos alcalinos, 
previamente foliados, englobados por 
magma diorítico contaminado com 
fenocristais de K-feldspato dos granitóides 
porfiríticos (afl. MH-65; contato entre dioritos e 
a suíte alcalina na borda SW do stock a 
sul)(anexo 01).

   Cinco amostras de rocha total foram analisadas para o cálculo da idade isocrônica Rb-Sr 

(MH-12a, -250 - no plúton a norte do rio Japi, e -65c, -234b, -238a, no stock a sul deste rio; ver tabela 

3.2, no final deste capítulo). A disposição dos pontos analíticos revelou um alinhamento de baixa 

qualidade (MSWD = 14,26), fornecendo uma idade de 2,3 0,1 Ga, com razão (87Sr/86Sr) inicial de 

0,7035 0,0002 (fig. 3.4). Considerando que este plúton já trunca estruturas do complexo gnáissico-

migmatítico, a idade assim obtida é anomalamente alta. Tendo em vista que as amostras provêm 

de diferentes afloramentos (ver pontos no mapa do anexo 01), este caso parece corresponder a 

uma “isócrona de fonte”, já que o valor obtido encontra correspondência com as possíveis fontes 

e eventos petrogenéticos, conhecidos regionalmente. Neste caso, é necessário admitir que os 

processos de segregação e ascensão do magma não propiciaram uma eficiente 

homogeneização isotópica, pelo menos a nível de plúton. Uma implicação decorrente é de que o 

corpo se compõe de vários pulsos (correspondendo a sucessivos sheets), injetados e resfriados de 

forma independente. O assunto será retomado no Capítulo VII. 

   Uma estimativa da idade do magmatismo alcalino no plúton de Japi pode ser obtida a 

partir da isócrona Rb-Sr adquirida para o granitóide alcalino Serra do Algodão, alojado ao longo 

da zona de cisalhamento Remígio-Pocinhos (Trindade et al. 1993; Jardim de Sá et al. 1997). O 

controle estrutural desse magmatismo pelo evento Brasiliano é igualmente confirmado por 

relações de campo e dados geocronológicos (Souza et al. , inédito). Uma isócrona rocha total de 

três pontos permite estimar uma idade mínima de 529 54 Ma, com ISr = 0,707 (R.S.C. Nascimento, 

dados inéditos). Todavia, esse valor deve ser considerado apenas como uma idade aproximada, 

ou idade mínima (de cristalização e/ou deformação), tendo em conta as idades obtidas para as 

suítes básico-intermediária e de granitóides porfiríticos do plúton de Japi (ca. 590 Ma), discutidas 

adiante. 
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___________________

Fig. 3.4 - Diagrama 
“isocrônico” Rb-Sr da suíte 
alcalina do plúton de Japi 
(ver explicações no texto).

   Análises U-Pb em zircões estão sendo preparadas na tentativa de fornecer uma idade mais 

confiável para o conjunto de rochas alcalinas. 

3.3.2 A Suíte Básico-Intermediária

   A distribuição espacial da suíte básico-intermediária se concentra nas porções sul e centro-

oeste da área, constituindo, respectivamente, a cauda do plúton e um corpo satélite lateral à 

unidade alcalina principal (figura e foto 3.1). Em especial no corpo satélite a oeste, esta unidade 

ocorre frequentemente associada a uma suíte de granitóides porfiríticos. Esta associação 

petrogenética é amplamente reconhecida em inúmeros plútons estudados na FSe, embora na 

maioria dos casos dominem, em termos volumétricos, os tipos ácidos, contrariamente ao que se 

observa em Japi (maiores detalhes sobre os processos de mescla envolvendo as duas unidades 

serão abordados no ítem 3.3.4, neste capítulo). 

   Uma das características marcantes da suíte básico-intermediária diz respeito à ocorrência 

de uma ampla variedade de termos composicionais (Jardim de Sá et al. 1987 e Jardim de Sá 1994 

citam essa característica), incluindo tipos mais básicos, gabros e gabronoritos restritos ao extremo 

sul da cauda, diferenciados para termos intermediários, dominantemente monzoníticos, com 

paragênese definida por plagioclásio+anfibólio(+clinopiroxênio)+titanita+biotita. Estes termos 

intermediários apresentam feições de coexistência e mistura mecânica e química, em graus 

variados (denotado por numerosas feições de campo), com a suíte de granitóides porfiríticos. As 

relações de contato com a suíte alcalina evidenciam claramente um posicionamento tardio, 

observado pela presença de xenólitos angulosos, previamente foliados, do granitóide alcalino 

(foto 3.8), como também pela frequente disposição  dos dioritos em cisalhamentos C3’. Exibem 

preferencialmente um fabric magmático, tipo PFC (pre-full crystalization, Hutton 1988) e, 

subordinadamente, deformação no estado sólido, correlacionáveis ao evento D3, este último 

especialmente desenvolvido adjacente à ZCJ.

   A análise de zircões da amostra MH-11 (gabro) teve por objetivo obter uma idade precisa 

para a suíte básico-intermediária. A morfologia dos grãos escolhidos se assemelha à classe P1-P2 
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de Pupin e Turco (1975), constituindo cristais de coloração marron claro, sem núcleos identificados 

e com ranhuras internas. Três zircões foram analisados (ver tabela 3.3, no final deste capítulo), 

sendo que dois destes representam tipos magnéticos, discordantes, e outro um tipo não-

magnético, concordante. A disposição das análises no gráfico concórdia (fig. 3.5) mostra que um 

dos zircões discordantes plotou acima da curva concórdia, provavelmente resultado de um 

ganho de Pb ou perda de U, através de danos na estrutura do cristal. Um pequeno componente 

de Pbrad herdado pode ser especulado para o outro cristal discordante (assimilação das 

encaixantes?). A discórdia  obtida tem intercepto inferior controlado pela idade do zircão 

concordante, de 587,5+3,6 Ma. Esta idade é similar a outras idades U-Pb em zircão obtidas para as 

suítes dioríticas de São João do Sabugi e Acari (Leterrier et al. 1994; Jardim de Sá 1994) e, por 

extensão, representa uma idade mínima para a suíte alcalina.

___________________
Fig. 3.5 - Discórdia para três 
zircões da suíte básico-
intermediária do plúton de 
Japi. A idade obtida refere-
se ao zircão concordante 
no intercepto inferior da 
discórdia.

3.3.3 A Suíte de Granitóides Porfiríticos 

   A ocorrência dos granitóides porfiríticos se limita a corpos de menor expressão, em geral 

diques métricos a decimétricos, intrusivos nos granitos alcalinos e nos gnaisses do embasamento. 

Constituem dominantemente monzogranitos de textura porfirítica média dada pela granulometria 

dos fenocristais de K-feldspato. A paragênese máfica é definida por anfibólio+titanita+biotita (ver 

Capítulo VI). Sua sincronicidade com respeito às estruturas D3 é atestada pelo desenvolvimento de 

um fabric S3 magmático coincidente com o fabric S3 regional. Suas relações de campo indicam 

um posicionamento mais tardio com respeito à suíte alcalina, como evidenciado pelo 

truncamento do fabric  S3/C3 da suíte alcalina (foto 3.7) e pela disposição ao longo de estruturas 

de pull-apart dúcteis-frágeis, tardias. Sua contemporaneidade com a suíte básico-intermediária é 

atestada por diversas relações de mistura (ver adiante). Desenvolvem um fabric S3 magmático 

coincidente com o fabric S3 regional, especialmente próximo à ZCJ.

   Uma isócrona Rb-Sr rocha total foi calculada para dez amostras (parte dos dados foi obtida 

no CPGeo/USP e parte na UnB; ver tabelas 3.4, no final deste capítulo). A disposição dos pontos 

mostrou uma dispersão razoável, o que levou a exclusão de três destas amostras (MH-94, -252a e -

294) considerando uma provável contaminação mais efetiva por material diorítico nos locais de 
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amostragem. Uma nova isócrona Rb-Sr foi calculada, agora com sete amostras (MH-49a, -148b, -

152c, -187a, -318, -320, -322; fig. 3.6), fornecendo uma idade de 598,9+28,4 Ma e ISr = 0,7128+0,0003 

Ma. Uma relativa dispersão de alguns pontos analíticos ainda persistiu, provavelmente refletindo 

uma heterogeneidade do magma e/ou sua fonte, ou efeitos de mistura com a suíte básico-

intermediária. Esses efeitos de mistura podem explicar a idade aparentemente um pouco mais 

elevada (embora coincidente na margem de erro) em relação à idade U-Pb obtida na rocha 

básica contemporânea sem, no entanto, descartar  sua validade. 

___________________

Fig. 3.6 - Diagrama 
isocrônico Rb-Sr para  a 
suíte de granitóides 
porfiríticos. A simbologia em 
branco representa as 
amostras excluídas no 
cálculo da isócrona (ver 
discussões no texto).

3.3.4 Relações de Mescla entre as Suítes Básico-Intermediária e de Granitóides Porfiríticos 

   A presença frequente de enclaves magmáticos de natureza “diorítica”, nos granitóides 

porfiríticos da região, evidencia um aspecto comum com os demais plútons porfiríticos (“tipo 

Itaporanga”) estudados na FSe e na Província Borborema. A interação entre esses granitóides e o 

material “diorítico” no plúton de Japi (entenda-se, por esse material, os vários termos da suíte 

básico-intermediária), varia desde afloramentos onde a individualização dos dois tipos é clara, até 

locais onde o elevado grau de mistura entre esses materiais oblitera parcialmente as suas 

características texturais originais. No primeiro caso, as relações são ditadas pela disposição dos 

termos “dioríticos” como enclaves sin-magmáticos, englobados na matriz porfirítica hospedeira. 

Essas feições são mais comumente observadas no satélite diorítico a oeste, embora a distribuição 

espacial destes enclaves seja cosmopolita, sendo mapeados tanto nas bordas desse plúton 

quanto na sua região mais central, onde a ocorrência dos termos porfiríticos é também mais 

expressiva. Ali, são frequentes feições do tipo stockwork magmático dos granitóides porfiríticos 

intrudindo em “dioritos”, bem como extensiva incorporação de fenocristais de feldspato do 

granitóide hospedeiro pelos termos mais básicos (foto 3.9). Tais feições são indicativas de 

coexistência e mistura mecânica entre os dois magmas (magma mingling), em condições de 

baixo contraste de viscosidade. Por outro lado, o próprio magma diorítico já apresenta enclaves 

mais básicos, como inclusões globulares, com contatos curvilíneos ou em cúspide, imersos em 

matriz mais ácida, podendo representar diferentes graus de diferenciação e imiscibilidade a partir 

do mesmo magma progenitor (foto 3.10). 
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__________________________

Foto 3.9 - Enclaves dioríticos globulares 
envoltos por um fácies diorítico mais 
félsico, onde é clara a incorporação de 
fenocristais de K-feldspato(afl. MH-173; 
porção central do corpo satélite de 
dioritos)(anexo 01).

__________________________

Foto 3.10 - Enclaves magmáticos básicos 
exibindo formas em pillow, dispostos em 
uma encaixante diorítica mais  félsica. 
No canto esquerdo da foto, um dique 
de microgranito cinza trunca o fabric 
magmático S 0 nos dioritos (afl. MH61; o 
cabo do martelo indica o norte)(anexo 
01).

   A geometria destes enclaves está intimamente associada à variação de strain na área. Na 

porção mais central do satélite básico-intermediário a oeste (afloramentos MH-13, 112, 173; 223), os 

enclaves básicos estão pouco deformados e apresentam formas globulares a elipsoidais. Em geral 

esses enclaves possuem matriz fanerítica fina, eventualmente desenvolvendo finas bordas de 

reação (região de coloração mais escura e textura mais fina, no contato entre o material 

“diorítico” e o granitóide hospedeiro; ainda foto 3.9) e cristais aciculares de plagioclásio, 

relacionadas ao resfriamento mais rápido do magma básico, em contato com o granito porfirítico. 

Em contrapartida, ao longo da ZCJ prevalecem enclaves fortemente estirados, paralelos ao fabric

da encaixante, muitas vezes guardando geometria sigmoidal ou en cornue, evidenciando strain

mais elevado. 

3.3.5 A Suíte Microgranítica.

   A principal ocorrência desta unidade corresponde a pequenas serras alinhadas 

adjacentes, a leste e oeste, à cauda do plúton (figura e foto 3.1). Corpos de dimensões menores, 

tais como diques e sheets de espessura decimétrica, são intrusivos no granitóide alcalino e nas 

rochas do complexo gnáissico-migmatítico. Composicionalmente abrange dois fácies distintos: 

microgranitos cinza e microgranitos róseos. Os primeiros compreendem os termos mais antigos 
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desta suíte. Apresentam um fabric dominante do tipo PFC, localmente exibindo estruturas tipo 

schlieren de biotita+anfibólio; evidências da deformação plástica D3 (presença de quartzo ribbon

em lâmina) foram observadas, em caráter incipiente, nos corpos alojados próximo à ZCJ. Suas 

relações de contato com as demais suítes mapeadas indicam que seu posicionamento ocorreu 

numa etapa tardia do evento D3, evidenciado pelo truncamento do fabric magmático dos 

“dioritos”. 

 Os microgranitos róseos são praticamente desprovidos de fases minerais máficas. Sua 

ocorrência se restringe a diques mesoscópicos, especialmente observados a norte/nordeste do 

plúton (vide anexo 02). Essas rochas exibem um fabric planar essencialmente magmático, 

evidenciado pela natureza globular do quartzo. Suas relações de intrusão com as suítes 

precedentes indicam que esta unidade é claramente posterior à deformação D3, uma vez que 

truncam o fabric magmático de dioritos e granitos porfiríticos, bem como cisalhamentos tardios, de 

baixa temperatura, desenvolvidos nos gnaisses encaixantes (foto 3.11).  

______________________________

Foto 3.11 - Cisalhamento D3 tardio (aprox. 
E-W), de caráter  retrometamórfico, 
desenvolvido nos gnaisses encaixantes 
(porção central da foto). No canto 
esquerdo da foto, dique de microgranito 
róseo corta o cisalhamento 
caracterizando seu posicionamento 
tardio com reação aquele evento (afl. 
MH-3, à norte do plúton; o cabo do 
martelo indica o norte)(anexo 01).
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CAPÍTULO IV 

___________________________________________________________

GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1 Introdução

 A exemplo dos demais setores da Faixa Seridó, a região de Japi comporta o amplo 

registro de uma estruturação tectônica vinculada à atuação do Ciclo Brasiliano (ver ítem 2.4, 

Cap. II). Na área, a maior expressão da deformação dúctil associada a essa orogênese 

corresponde a uma zona de cisalhamento, caracterizada em escalas diversas, de trend NW-SE 

- a ZCJ, cujo funcionamento inclui um componente transcorrente sinistral. O efeito dessa 

deformação é visualizado em toda a extensão da área, em graus variáveis de intensidade. Nos 

locais de menor strain, especialmente a leste do plúton, estruturas relacionadas a eventos mais 

antigos (D2 + D1) estão bem preservadas, numa situação contrária aos setores de alto strain 

brasiliano (D3), onde a individualização dessas estruturas antigas é dificultada em função da 

visível paralelização com as estruturas mais jovens. 

 No decorrer deste capítulo será abordada a evolução do quadro estrutural da área, 

estabelecida a partir da identificação e análise dos elementos estruturais que caracterizam os 

diferentes eventos deformacionais. Atenção particular será dada às estruturas dúcteis mais 

jovens, seguramente atribuídas ao Ciclo Brasiliano, analisando sua geometria, cinemática, e o 

seu controle sobre o alojamento do corpo granitóide de Japi, alvo principal desta dissertação. 

Neste estudo serão incluídos: (i) análise macroscópica, com base no mapeamento de campo 

apoiado pelo exame de produtos de sensoriamento remoto, identificando os principais 

fotolineamentos e seus padrões geométricos; (ii) análise geométrica e cinemática do fabric

mesoscópico, com vistas à definição da natureza do(s) regime(s) de deformação vigente(s), e 

(iii) análise do petrofabric de eixos cristalográficos em alguns litotipos plutônicos e encaixantes, 

visando definir a cinemática da deformação principal e, ainda, obter informações adicionais 

sobre as condições térmicas atuantes durante o alojamento e resfriamento do plúton. 

 Antes de iniciar as discussões, faz-se necessário introduzir a nomenclatura empregada 

para os elementos de trama adiante referidos. São eles: S0, para referenciar acamamento em 

metassedimentos; S, bandamentos e xistosidades; C, designa a foliação milonítica associada 

aos cisalhamentos; C’, corresponde a estruturas tipo shear bands; Lx e Lb para as lineações de 

estiramento e/ou mineral e lineações de interseção ou eixo de dobramentos, respectivamente; 

S 0, S 3 e L 3 para descrever, respectivamente, acamamento, foliação e lineação magmáticos. 

A simbologia D será adotado para caracterização das fases de deformação. A inclusão de um 

subscrito numérico (1, 2 e 3) a esses símbolos se refere aos sucessivos eventos deformacionais 

responsáveis pela geração desses elementos. Essa nomenclatura segue a proposta de Jardim 

de Sá (1994) para os elementos de petrotrama observados na FSe.
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4.2 As Fases de Deformação Pré-Brasilianas e Estruturas Mesoscópicas Associadas 

 A cronologia dos eventos deformacionais reconhecidos na FSe ainda constitui motivo 

de debates na literatura da região, especialmente centrados em proposições que consideram 

modelos de evolução crustal distintos, envolvendo uma história orogênica monocíclica ou 

policíclica. 

 A idade do evento Brasiliano, bem como das estruturas associadas, dominantemente 

de caráter transcorrente, é bem estabelecida na Província Borborema. Todavia, opiniões 

contrastantes são sugeridas quanto ao entendimento das estruturas mais antigas, tangenciais. 

Caby (1989) e Caby et al. (1991; também Archanjo 1992) posicionam os dois conjuntos de 

estruturas dentro de um único evento cinemático, brasiliano, os quais corresponderiam a 

regiões de pisos e rampas de empurrões, ou ainda, a estruturas em flor e, desta forma, 

condicionando um caráter monocíclico à evolução geodinâmica da FSe. Argumentos de 

cunho geocronológico a favor dessa hipótese têm sido recentemente arguidos por Van 

Schmus et al. (1995, 1996), para quem idades mais jovens, ca. 0,7 ou de até 1,4 Ga (dados Sm-

Nd e U-Pb em zircões), obtidos nas supracrustais do Grupo Seridó, indicam a deposição dessa 

unidade durante o Meso- a Neoproterozóico. 

 Por outro lado, um outro grupo de pesquisa sugere que as estruturas tangenciais D2

teriam sido geradas durante uma orogênese colisional no Paleoproterozóico (Jardim de Sá 

1994; Jardim de Sá et al. 1995). Tal suposição é admitida a partir de relações intrusivas de um 

plúton “G2”  nas supracrustais do Grupo Seridó, cuja datação U-Pb em zircão forneceu idade 

1,99+0,01 Ga. A interpretação deste resultado conduz à atribuição das estruturas tangenciais 

da FSe a um evento termotectônico anterior ao Ciclo Brasiliano. 

 Na presente abordagem, serão consideradas as interpretações que preconizam uma 

evolução policíclica para a região, como proposto por Jardim de Sá e colaboradores. 

 A admissão do Complexo Caicó como substrato das supracrustais do Grupo Seridó e, 

por conseguinte, encaixante dos plútons brasilianos no MSJC, baseia-se na existência de um 

fabric antigo cujo diagnóstico repousa em critérios de campo (já discutidos brevemente no 

ítem 2.2), de referência clássica na literatura. O primeiro critério relaciona-se à presença de 

metaconglomerados na base da Formação Jucurutu, marcando uma superfície de não 

conformidade entre o Grupo Seridó e os gnaisses do Complexo Caicó. O segundo refere-se a 

diques básicos anfibolitizados, truncando o bandamento dos gnaisses, mas dobrados ou 

boudinados pela deformação D2, tangencial, que afeta amplamente a unidade de 

embasamento e as supracrustais Seridó.  

 Esse tipo de relação não foi identificado dentro dos limites da área. Todavia, a 

ocorrência de diques pré-D2 em sítios vizinhos (regiões de São José do Campestre e Barra de 

Santa Rosa), encaixados em gnaisses petrograficamente semelhantes àqueles aflorantes na 

área, permitem estender a caracterização do complexo gnáissico-migmatítico como uma 

unidade antiga, pré-brasiliana. Em geral, o bandamento metamórfico S1 encontra-se 
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retrabalhado e paralelizado às estruturas D2, gerando uma superfície composta (S1+S2).

Isoladamente, S1 corresponde a um bandamento gnáissico milimétrico a centimétrico, de alto 

grau, marcado pela alternância de bandas máficas (predominantemente 

anfibólio+biotita+plagioclásio) e bandas de composição quartzo-feldspática, superfície esta 

marcadora das dobras isoclinais e originalmente recumbentes da fase D2.

 A fase D2 é responsável por imprimir um segundo fabric penetrativo na área em questão. 

Nos ortognaisses caracteriza-se por um bandamento metamórfico de alto grau, definido pela 

reorientação de hornblenda (+biotita) e minerais félsicos recristalizados (K-

feldspato+plagioclásio+quartzo) (foto 4.1). Nos augen gnaisses essa foliação é desenvolvida 

com paragêneses similares, exibindo um caráter anastomosado, defletida em torno de 

porfiroclastos de K-feldspatos. Associada à superfície S2 desenvolve-se uma forte lineação de 

estiramento (Lx2) evidenciada principalmente pela orientação de barras de quartzo ou 

quartzo+feldspato e dos augen  feldspáticos. 

 As dobras D2 são identificadas em meso-escala, desenhadas na superfície S0 dos micaxistos, 

em veios pegmatóides dispostos no bandamento S1, e na própria superfície S1 (foto 4.2), 

usualmente definindo um perfil isoclinal a apertado. 

__________________________

Foto 4.1 - Aspecto de campo do bandamento S1+S2

nos ortognaisses do complexo gnáissico - migmatítico, 
caracterizado pela alternância de bandas quartzo-
feldspáticas e bandas máficas. Cisalhamentos 
dúcteis-frágeis conjugados dextrais (canto superior da 
foto) e sinistrais (canto inferior) sugerem a existência 
de um componente de achatamento atuando na 
terminação da ZCJ (ver  ítens 4.3.1 e 4.4.2, adiante) 
(afl. MH-153; setor a norte do plúton de Japi)(anexo 
01).
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__________________________

Foto 4.2 - Aspecto de campo do 
bandamento S1 dobrado gerando um 
bandamento S2, plano axial de dobra 
isoclinal D2. O redobramento dessa estrutura 
gera superfícies S3,, com plano axial paralelo 
à orientação do lápis (afl. MH-297; próximo 
à ZCJ; margem do rio Japi, próximo à 
cidade de Japi)(anexo 01). 

 Ao longo dos macrocisalhamentos D3 (ver ítem 4.3.2, adiante), a intensidade do fabric D3

infringe às estruturas D2 um caráter mais verticalizado, paralelo ou em baixo ângulo com aquele 

fabric. A figura 4.1 mostra as projeções estereográficas dos polos dos fabrics plano-lineares D2 (+D1), 

tomados em setores ao longo desses cisalhamentos. O fabric planar S2 apresenta uma variação 

em termos de direção e sentido coincidente com a disposição da foliação C3 no setor norte e ao 

longo do segmento principal da ZCJ (projeções 1 e 2, respectivamente), como também em 

cisalhamentos D3 secundários, que se desenvolvem na porção central da ZCJ (projeção 3) e a 

leste do plúton (4) (discussões sobre a ZCJ serão abordadas nos ítens 4.3.1 e 4.3.2); com relação 

aos elementos lineares (Lx2 e Lx3), a distinção angular é preservada, especialmente a leste, onde Lx2

exibe baixo caimento, dominantemente para WNW, em alto ângulo (50-90o) com Lx3 (foto 4.3, mais 

adiante), e em setores ao longo da ZCJ, onde o mergulho para NW de Lx2 contrasta com uma 

marcante orientação para NE de Lx3.

 Em função dos efeitos marcantes da deformação D3, torna-se difícil reconstituir a geometria 

original das macroestruturas D2 na área. Todavia, em correlação com os padrões originais referidos 

na literatura da Faixa Seridó para essas estruturas (Jardim de Sá 1994), pode-se inferir um caráter 

tangencial para a deformação D2, com transporte de massa na direção NW-SE. Esta inferência é 

suportada pela orientação original da lineação Lx2 (NW, observada na porção oeste da área) e no 

baixo ângulo da superfície S2, nos setores onde o retrabalhamento pelo evento D3 foi de 

intensidade mais baixa (longe da atuação dos cisalhamentos D3, o mergulho da superfície S2+S1 é 

suavizado até 20-300).

4.3 A Deformação D3

 Diversas feições denotam o alojamento sincrônico do plúton de Japi com relação ao 

funcionamento da zona de cisalhamento adjacente. A análise estrutural desse 
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comportamento será abordada nos ítens subsequentes, com base no mapeamento do fabric 

mesoscópico (foliação, lineação), determinação da sua natureza e registro de indicadores 

__________________________

Fig. 4.1 - Projeções estereográficas do fabric D2, em diversos setores em torno do plúton, incluindo o 
segmento principal da ZCJ e sua terminação a norte; ao longo de cisalhamentos E-W, dextrais; e a zona 
de cisalhamento N-S, também dextral, na borda leste do plúton (ver ítem 4.3.1 sobre a geometria 
macroscópica dos cisalhamentos D3 na área). A legenda de símbolos nos diagramas está ilustrada no 
canto superior da figura. 

cinemáticos associados (deformação viscosa vs. plástica), procurando estabelecer relações 

entre os diferentes fácies que compõem o plúton com respeito às estruturas regionais. 

4.3.1 A Estruturação Macroscópica das Zonas de Cisalhamento D3

 O exame de produtos de sensoriamento remoto permitiu constatar a ocorrência de 

fotolineamentos que caracterizam as grandes estruturas de cisalhamento impressas na área. 

Esses elementos foram obtidos por interpretação visual de imagens Landsat TM (banda 4) e 
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fotografias aéreas convencionais em escala 1:70.000, integrados com dados de campo. Essa 

integração permitiu correlacionar os trends morfo-estruturais mais marcantes do último evento 

importante de deformação regional caracterizado na área (evento D3), correspondendo a 

traços axiais e de foliação, normalmente de mergulho médio a forte. Em função de sua 

magnitude bem mais expressiva, essas estruturas mais jovens estão melhor caracterizadas, uma 

vez que as estruturas pré-D3 foram rotacionadas e se dispõem em geral, paralelas ou 

subparalelas à foliação S3, exceto em setores onde o evento D3 é de mais baixo strain.

Informações mais detalhadas sobre o evento D2 (discutido no ítem precedente) não podem 

ser inferidas unicamente com base no exame de produtos de sensoriamento remoto. Ao 

contrário, a análise do evento D3 é particularmente favorecida nesse tipo de abordagem, pela 

coincidência aproximada da seção XZ dos tectonitos com a superfície topográfica. 

 As figuras 4.2a e b mostram a disposição dos trends  morfo-estruturais na área. A análise 

da orientação e densidade das fotolineações permite demarcar a zona de cisalhamento Japi 

(ZCJ) a oeste do plúton, e um outro cisalhamento menos expressivo, a leste do corpo. O 

reconhecimento destas, em campo, é atestado pelas rochas protomiloníticas a miloníticas, cujos 

protólitos incluem tanto os gnaisses do embasamento quanto os granitóides que compõem o 

plúton. A ZCJ se expressa por uma faixa com uma trama densa de fotolineações, orientada 

segundo um trend aproximadamente N45W, com extensão de aproximadamente 15 km. Na 

sua terminação norte, esta estrutura ostenta um encurvamento para NE, acompanhando e 

coincidindo com a geometria elipsoidal do plúton (fig. 4.3; ver também anexo 02), 

caracterizando uma terminação em “rabo de cavalo”.  

 A variação no comportamento do fabric D3 é bem marcante nesses setores, como 

mostrado na figura 4.3. A foliação (S3/C3) apresenta, em geral, mergulhos fortes, associada a uma 

lineação de estiramento dominantemente de rake baixo a médio. As projeções dos polos desse 

fabric na terminação da ZCJ (projeção 1) mostram uma superfície média de trend 

aproximadamente WNW a E-W, passando a uma orientação NW no trecho principal dessa 

estrutura (projeção 2), apresentando mergulhos pouco mais suaves no prolongamento sul. O 

comportamento da lineação Lx3 é mais variável. A sul, apresenta caimento dominantemente para 

SE (projeção 2b), rotacionada para NE no setor da ZCJ mais próximo ao plúton (projeção 2a). O 

rejeito sinistral dessa estrutura, a partir da análise macroscópica, é dado com base na forma 

tipicamente en cornue do plúton adjacente, e comprovado com critérios cinemáticos de 

campo (ver ítem 4.4.2, neste capítulo), observados especialmente nos milonitos encaixantes. 
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__________________________

Fig. 4.2 - (a) Imagem Landsat, banda 4, com filtros direcionais de luminosidade ressaltando os grandes 
lineamentos que caracterizam as zonas de cisalhamento na área. (b) Fotointerpretação da imagem ao 
lado. Os fotolineamentos a oeste definem a ZCJ, enquanto aqueles a leste representam a zona de 
cisalhamento que bordeja o plúton neste setor. Os cisalhamentos E-W não foram fotointerpretados 
nesta escala. 

 A leste do plúton, um arranjo menos expressivo de fotolineações com orientação N-S 

define a existência de uma zona de cisalhamento neste setor, nas adjacências do plúton 

(ainda na fig. 4.3). Em campo, esses elementos correspondem a uma foliação milonítica 

verticalizada, acompanhada por uma lineação de estiramento com caimento ora para SSW, 

ora para NNW. Os critérios cinemáticos associados determinam uma movimentação dextral 

para esta zona. 

 Na porção mais central da ZCJ, nas imediações da cidade de Japi, são reconhecidos 

cisalhamentos de trend aproximadamente E-W (não visíveis em escala macroscópica) que, em 

campo, são correlacionados a uma foliação S3/C3 exibindo forte mergulho, com uma lineação 

de estiramento (Lx3) bem desenvolvida. O arranjo do fabric D3 neste setor é bastante peculiar, 

podendo ser especulativamente interpretado como um arranjo em flor “ïnvertida” (McCaffrey 

1992, Hutton e Reavy 1992) (ver discussão adiante). A análise dos produtos de sensoriamento 

remoto e das relações de campo não permitiu reconhecer as relações de superposição entre 

estes cisalhamentos e a ZCJ; no entanto, o reconhecimento de um fabric de alto grau 

associado a essa deformação, à semelhança do que se observa na ZCJ, nos leva a 

correlacioná-la ao mesmo evento D3, possivelmente correspondendo a um sistema conjugado 

(antitético), acomodando um componente extensional da ZCJ na direção NE. 
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__________________________

Fig. 4.3 - Geometria em 3D da ZCJ. Os segmentos representam: 1, a terminação norte em “rabo de 
cavalo”; 2, o segmento principal; 3, os cisalhamentos E-W; e 4, a zona de cisalhamento N-S a leste do 
plúton. Adjacente a cada setor, um diagrama com as projeções estereográficas do fabric plano-linear 
D3. No diagrama do setor 2 (ZCJ) as áreas hachuradas representam as medidas de Lx3 no segmento 
mais a norte (a) e no segmento sul (b). O padrão da foliação C3 é semelhante nos dois segmentos. Em 
detalhe, acima e à esquerda da ilustração, um modelo cinemático da deformação D3, mostrando o 
sítio transtracional (TT) no quadrante NE.

 No tocante aos corpos granitóides, suas relações com as fotolineações regionais 

apontam para um alojamento contemporâneo a tardio das diferentes suítes que compõem o 

plúton (ver Cap. III). Este aspecto pode ser comprovado pela forma en cornue do corpo (foto 

3.1), e ainda, em meso-escala, pela coerência entre as orientações do fabric magmático/de 

estado sólido dos plútons (S 3/L 3) com as estruturas regionais (ver fig. 4.4, abaixo), bem como 

dos critérios cinemáticos associados.  

4.3.2 Estruturas Mesoscópicas 

O strain associado à deformação D3 na área pode ser descrito como fortemente 

heterogêneo. Esta feição é inferida com base na intensificação e grau de penetratividade do 

fabric D3, analisados ao longo de um perfil W-E (fig.4.5), estabelecido próximo à cidade de 

Japi. No setor a oeste do plúton, o forte strain D3 da ZCJ é responsável pela paralelização das 
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__________________________

Fig. 4.4 - Projeção estereográfica da foliação magmática/de estado sólido (S 3) e lineação de 
estiramento ou mineral (L 3), desenvolvidas nos dioritos e granitóides alcalinos e porfiríticos, medidas na 
terminação norte (1), segmento principal da ZCJ (2) e zona de cisalhamento a leste do plúton (3).

estruturas prévias (S2, S1) com a foliação S3, gerando uma foliação composta (S3/S2+S1) bastante 

intensa, retrabalhada por superfícies miloníticas C3, de alta temperatura (foto 4.4). A foliação S3

é plano axial de dobras D3 com geometria apertada a isoclinal, bem como dobras em bainha. 

Neste setor, essa superfície composta é caracterizada por um forte mergulho (>600) para ENE, e 

a lineação de estiramento (Lx3) associada possui rake baixo a intermediário, dominantemente 

para NNE. Esse fabric  penetra e é gradativamente amortecido da borda oeste até o interior do 

plúton, onde é clara a transição do fabric de estado sólido para fabrics magmáticos (SL), inclusive 

guardando a mesma cinemática. 

 Na margem leste do plúton, o fabric D3 volta a se intensificar, sendo registrado tanto nas 

bordas do plúton alcalino (S>L) como nas encaixantes imediatas. Essa intensificação do fabric D3

guarda correspondência, em mesoescala, com superfícies miloníticas C3 verticalizadas. Mais a 

leste, já se distanciando do plúton, a deformação D3 atuou com menor intensidade; o fabric S3/Lx3

se apresenta mais espaçado, sendo expresso por uma crenulação/dobramento suave da 

superfície S2+S1. Neste setor, a foliação S3 também apresenta forte mergulho (todavia, pode 

localmente assumir mergulhos mais suaves, em torno de 30 ), e o ângulo entre Lx2 e Lx3 é nítido (foto 

4.3), contrariamente aos afloramentos ao longo da ZCJ, onde os elementos de trama estão 

paralelizados entre si.  

 O domínio de ocorrência dos lineamentos E-W está indicado em destaque no anexo 02, e 

em detalhe na figura 4.6, correspondendo a uma área de aproximadamente 5 km2. São 

representados por um conjunto de cisalhamentos de largura decimétrica a métrica, desenvolvidos 

nos gnaisses do embasamento. Essas zonas miloníticas, que se estendem por cerca de 2 km, 

apresentam um trend aproximadamente N45W, com foliação geralmente de mergulho forte, 

entre 60-850 e dominantemente para norte, embora mergulhos para sul também tenham sido 

registrados. As lineações miloníticas são usualmente de médio rake (25-300), conferindo às zonas 

um caráter de transcorrência oblíqua. A intensidade do fabric D3 infringe ao bandamento S1+S2

estruturas de dobras e crenulações. 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                     M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/199844

__________________________

Fig. 4.5 - Perfil esquemático W-E mostrando a heterogeneidade do strain D3 na área. A oeste do plúton, ao 
longo da ZCJ, as estruturas D2(+D1) estão, em geral, paralelizadas com o fabric D3, mais intenso e penetrativo, 
desenvolvendo dobras com geometria isoclinal, normal a inclinada. A leste do plúton, o padrão de 
dobramento D3 é aberto/suave e as distinções angulares entre os elementos estruturais D2 e D3 são mais 
evidentes. A oeste da ZCJ, D3 também é evidenciado por dobras mais suaves.

__________________________

Foto 4.3 - Aspecto de campo da disposição das 
lineações Lx2 (barras de quartzo, no gnaisse) e Lx3

(estiramento de hornblenda, em sheets 
pegmatóides) no setor a leste do plúton. Notar o 
forte ângulo entre as duas lineações (afl. MH-196, a 
leste do plúton).
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__________________________
Foto 4.4 - Aspecto de campo da 
foliação milonítica S3/C3 nos ortognaisses 
bandados, com desenvolvimento de 
planos C’ dúcteis sinistrais (cantos 
esquerdo e inferior da foto). A presença 
de mobilizados anatéticos denota o 
funcionamento da ZCJ em condições 
de fácies anfibolito alto (afl. MH- 285 ao 
longo da ZCJ; o cabo do martelo indica 
NE)(anexo 01).

4.4 Análise Cinemática e Petrofabric

4.4.1 Introdução

 De uma maneira geral, os diferentes aspectos cinemáticos de uma deformação são 

registrados por tipos distintos de indicadores. Em rochas graníticas, estes elementos incluem 

enclaves, estruturas S-C e zonas de cisalhamento. Em micro-escala, a análise da deformação é 

particularmente favorecida pela assimetria de minerais com relação à foliação milonítica impressa 

na rocha, sendo tal obliquidade resultado do alinhamento de planos e direções de deslizamento 

(que constituem os sistemas de deslizamento intracristalino - intracrystalline slip systems) com, 

respectivamente, o plano e a direção de cisalhamento gerados durante a deformação 

cisalhante. Este comportamento é largamente controlado pelas condições globais da 

deformação. Desta forma, a orientação preferencial e a distribuição espacial desses sistemas de 

deslizamentos serão reflexo de (i) a forma do elipsóide de strain regional (achatamento, 

deformação plana, constricção) e (ii) a intensidade da deformação.  

 Trabalhos experimentais envolvendo a análise de fabrics  miloníticos por difração de raios-X 

mostraram que o quartzo dispõe de certo número de sistemas de deslizamento, ativados durante 

determinadas condições de deformação (Gapais 1989). Os planos de deslizamento dominantes 

são: basal <a> {0001}, prismático <c> {1010} ou rômbico {1011}. A ativação destes, bem como as 

texturas do quartzo, incluindo tamanho do grão e processos de recristalização, são essencialmente 

dependentes da temperatura e do teor de água existente no meio, sujeitando às rochas graníticas 

hidratadas um comportamento essencialmente dúctil. 

 A temática principal deste ítem será direcionada à análise cinemática da deformação, 

fundamentada em marcadores estruturais de meso e microescala, mas especialmente baseada 

na análise de petrofabric de determinados minerais, nas rochas granitóides. Esta 
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abordagem é realizada em função da relativa escassez de marcadores mesoscópicos na 

unidade alcalina. Para tal, foi feito uso de programa específico (QZTRANS.xls) para conversão dos 

dados de eixos-c de quartzo lidos em platina universal. Os polos c e  foram projetados na rede 

equiárea de Schmidt (hemisfério inferior). Os resultados obtidos são apresentados sob a forma de 

diagramas de linhas de contorno (construídos no software STEREONET, versão 3.01, no caso dos 

eixos-c de quartzo) . Os diagramas de contorno de eixos-  de plagioclásio foram obtidos a partir 

de plot manual em redes de Dimitrijevic. Os dados de eixos-c foram obtidos nos sienogranitos da 

suíte alcalina, a partir de amostras coletadas próximo à ZCJ, nas bordas norte, leste e sul do 

corpo, além do setor central. As medidas das orientações cristalográficas preferenciais em 

plagioclásio foram tomadas em amostras representativas do corpo satélite de dioritos (suíte 

básica-intermediária), coletadas ao longo da ZCJ e na porção mais afastada dessa estrutura, 

em direção ao centro do corpo. A metodologia aplicada foi a rotina clássica de medição na 

platina universal de cinco eixos, com as seções orientadas paralelamente à lineação de 

estiramento e perpendicularmente à foliação, na seção XZ do elipsóide de strain. A interpretação 

desses diagramas será apoiada na sua análise comparativa com padrões experimentais ou de 

terreno divulgados na literatura. O objetivo desta comparação é o de fornecer informações 

adicionais aos dados de campo, sobre o regime cinemático da deformação durante o 

alojamento e resfriamento do plúton de Japi, registrado nas unidades alcalina e básica-

intermediária. 

4.4.2 Indicadores Cinemáticos Mesoscópicos

 Os critérios de cisalhamento, extensivamente mapeados ao longo da ZCJ, confirmaram a 

cinemática sinistral inicialmente estabelecida com base na geometria en cornue do plúton de 

Japi. Embora a assimetria sinistral seja predominante, a ocorrência de um número significativo de 

critérios simétricos (fotos 4.1 e 4.5) ou dextrais ao longo da área, especialmente nos setores a norte 

e leste do plúton, sugere a atuação de um componente de achatamento conjugado à 

deformação ou, alternativamente ou adicionalmente, efeitos tardios de “baloneamento” do 

plúton, durante seu alojamento (ver ítem 4.4.5, neste capítulo, e discussões sobre alojamento no 

Cap. VII). Os elementos cinemáticos estão amplamente desenvolvidos nos gnaisses do 

embasamento, bem como nos granitóides porfiríticos e dioritos da suíte básico-intermediária. Os 

mesmos incluem: (i) porfiroclastos do tipo sigma, representados por fenocristais de K-feldspato de 

granitóides porfiríticos e augen gnaisses do embasamento; (ii) clastos rotacionados do tipo delta, 

desenvolvidos em mobilizados graníticos/pegmatíticos isolados; (iii) assimetria de boudins de 

veios, sheets pegmatíticos e alcalinos, e enclaves máficos (fotos 4.6a, b); (iv) shear bands ou 

planos C’, desenvolvidos em especial nos ortognaisses bandados (foto 4.4); (v) obliquidade de 

elementos de trama (foliações S3), na borda de zonas miloníticas (C3); e (vi) assimetria e 

boudinagem de cristais de hornblenda ao longo da foliação milonítica. Os critérios cinemáticos 

magmáticos incluem, principalmente, a assimetria de enclaves máficos (foto 4.7) e 
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entelhamento de fenocristais de feldspato nos tipos porfiríticos, confirmando a continuidade 

cinemática da deformação D3 ao longo de estágios viscoso a plástico. 

 Critérios semelhantes são também encontrados nos setores de mais baixo strain 

(margem leste do plúton), onde a estatística de critérios cinemáticos  sugere a dominância do 

componente de achatamento (E-W) atuando penecontemporaneamente ao funcionamento 

da zona transcorrente oblíqua D3.

__________________________

Foto 4.5 - Planos C’3 conjugados, dúcteis, 
desenvolvidos nos gnaisses do embasamento, 
evidenciando a atuação de um componente de 
achatamento na terminação norte da ZCJ (afl. 
MH-149 a norte do plúton de Japi)(anexo 01).

__________________________

Foto 4.6 - Afloramento ao longo da ZCJ - C3 (= S1+S2/S3). (a) Enclave diorítico com assimetria sinistral, no 
contato entre os gnaisses do embasamento e os dioriotos da suíte básico-intermediária (afl. MH-22; anexo 
01) (b) Sheet sigmoidal sinistral de granitóide alcalino, subconcordante com o fabric milonítico C3 nos 
ortognaisses do embasamento. No canto inferior esquerdo da foto, um “peixe” de foliação exibe 
igualmente assimetria sinistral (afl. MH-22; anexo 01). O cabo do martelo indica o norte.
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__________________________

Foto 4.7 - Enclaves magmáticos dioríticos com 
geometria en cornue e sigmoidal, mostrando dupla 
assimetria (afl. MH-175, setor sul do corpo diorítico 
satélite, adjacente ao plúton alcalino)(anexo 01).

4.4.3 Milonitos e Aspectos Microtexturais de Deformação/Recristalização 

 A heterogeneidade do strain ao longo da ZCJ é refletida diretamente na textura das 

rochas que ocorrem em toda a sua extensão. Essas rochas compreendem principalmente 

augen gnaisses miloníticos e ortognaisses protomiloníticos a miloníticos. Ao microscópio, a 

resposta ao strain D3 nessas rochas é refletida pela forte orientação preferencial do anfibólio e 

biotita (também da titanita e granada, nos tipos mais deformados) e pela recristalização, em 

graus variados, dos feldspatos e quartzo. Em consequência, essas rochas apresentam uma 

granulometria relativamente fina, em contraste com os tipos menos deformados, onde as 

características dos protólitos são mais evidentes. 

 As principais evidências de deformação plástica são registradas em quartzo, 

plagioclásio e K-feldspato. Nos ortognaisses miloníticos, alguns clastos de feldspato (os 

tamanhos variam desde 2,0 mm até > 3,5 mm, nos augen gnaisses) ainda estão preservados, 

envoltos por uma matriz quartzo-feldspática totalmente recristalizada, com textura poligonal 

(em geral com dimensões em torno de 0,5-0,8 mm). Estão variavelmente orientados segundo o 

fabric milonítico e apresentam evidências de deformação plástica intracristalina (Yardley 

1989). Tais indícios incluem encurvamento das lamelas de geminação polissintética do 

plagioclásio, extinção ondulante nos cristais de microclina (subordinadamente, no plagioclásio) 

e “coroas” de agregados quartzo-feldspáticos cominuídos. Nos augen gnaisses miloníticos, 

sombras de pressão ou caudas de recristalização assimétricas são desenvolvidas em clastos de 

K-feldspato. 
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 Nas várias amostras analisadas, o quartzo está claramente deformado, com evidências 

que vão desde extinção ondulante em bandas até o seu intenso estiramento, caracterizando 

textura ribbon. Indícios de deformação frágil nestes minerais são representados por 

microfraturamentos, às vezes preenchidos por grãos diminutos de quartzo recristalizado. No que 

diz respeito aos minerais máficos, o estiramento de porfiroblastos de granada sin-D3, a 

assimetria e boudinagem e a recristalização de anfibólios, bem como o encurvamento de 

palhetas de biotita, constituem os critérios indicativos da deformação plástica D3.

4.4.4 Assimetria de Orientações Preferenciais

 A análise dos diagramas de fabric de eixos-c de quartzo obtidos no granito alcalino de 

Japi revelou uma tendência geral da disposição dos polos de máxima concentração próximo 

ao eixo X (fig. 4.5). Em todos os diagramas observa-se que o fabric cristalográfico parece 

representar uma modificação dos modelos de simetria ortorrômbica (Schmidt e Casey 1976, p. 

ex.), com uma dominância de máximos de concentração de pontos, à semelhança de 

padrões publicados na literatura (Lister e Dornsiepen 1982; Fueten 1992). Essas características 

levaram a adotar a classificação destes padrões, seguindo a terminologia proposta por 

aqueles autores (ver detalhe na figura 4.5).  

Uma feição comum em todos os diagramas diz respeito à identificação de fabrics com

máximos bem desenvolvidos, entre 9 e 11%. Na amostra representativa da borda norte do 

plúton (MH-147), onde a ZCJ exibe um encurvamento para E-W, o padrão é caracterizado por 

dois máximos bem desenvolvidos, de mesma intensidade (10%), dispostos nos quadrantes NE e 

SE. Máximos de menor intensidade (9%) são observados na amostra da borda leste (MH-305). 

Estes se dispõem nos quadrantes NW e NE, a aproximadamente 100 e 250 com respeito a X, 

respectivamente. O máximo NE se assemelha ao Máximo III de Fueten (1992).  

Similarmente a esses diagramas, as amostras do setor sul do plúton (MH-68 e -304) 

definem padrões de máximos III, de intensidade 9% (MH-68) ou um único máximo de 11% (MH-

304). Em ambos os diagramas a distância entre os máximos principais é consideravelmente 

maior, cerca de 300, com relação a X. O padrão apresentado no diagrama MH-68 mostra 

semelhança com o padrão definido pela amostra representativa da porção central do plúton 

(MH-12). Todavia, neste caso, os máximos estão significativamente próximos a X, cerca de 100.

Finalmente, a amostra MH-225, coletada no setor mais próximo da ZCJ, apresenta uma 

semelhança com o Máximo VIII de Fueten (1992), cujo valor de 11%, nesta amostra, situa-se 

sobre o eixo X. 

Contrariamente aos diagramas de eixo-c de quartzo, o padrão geral dos diagramas de 

eixo-  de plagioclásio não revelaram orientações muito fortes do fabric cristalográfico. Em 

todos os casos os padrões caracterizaram-se por uma dispersão muito forte dos dados, com 

máximos de concentração pouco evidentes. O padrão do fabric da amostra MH-103 reflete a 

melhor evidência de uma orientação cristalográfica. À semelhança dos fabrics  de eixo-c de 
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quartzo, os máximos concentram-se próximos a X e, ao contrário daqueles diagramas, a 

assimetria dos máximos com respeito ao traço da foliação corrobora a cinemática sinistral da 

ZCJ.

4.4.5 Discussão: Implicações sobre os Regimes Cinemáticos 

 A análise dos diagramas de petrofabric de quartzo e plagioclásio forneceu resultados 

pouco esclarecedores sobre a cinemática da ZCJ. Considerando que os padrões observados 

não se assemelham aos padrões típicos de guirlandas reportados na literatura (Schmidt e 

Casey 1986; Lister e William 1979), sua classificação nesses moldes é em parte prejudicada. 

 A configuração das isolinhas nestes diagramas é interpretada como resultado de uma 

competição entre o campo de stress relacionado à ascensão/alojamento do plúton e o stress 

regional, podendo ser interpretado em termos de cisalhamento geral (simples+puro). O 

desenvolvimento de máximos pronunciados, concentrados em determinados quadrantes no 

estereograma (como demonstram os padrões observados nesta dissertação), implica em que 

o fabric  foi adquirido a partir de uma população não-aleatória de grãos de quartzo (Fueten 

1992), a qual teria favorecido uma orientação cristalográfica preferencial prévia. Esse fabric é

interpretado como produto de uma deformação coaxial relacionada ao alojamento de 

plútons “forçados” (Hutton 1988). No diagrama analisado do setor norte, o padrão 

ortorrômbico com dois máximos de igual intensidade se assemelha ao padrão de Máximo III 

identificado por Listen e Dornsiepen (1982) e Fueten (1992), interpretado por estes autores 

como resultante de um episódio coaxial de deformação. Tal interpretação é condizente, no 

caso em questão, com inúmeros critérios mesoscópicos simétricos e de dupla assimetria, 

amplamente desenvolvidos naquele setor da ZCJ. Sendo assim, a deformação coaxial pode 

ser atribuída a um componente de achatamento associado à terminação transpressional da 

ZCJ.

 Uma interpretação semelhante é visualizada nos diagramas do setor sul. Considerando 

a disposição espacial deste setor do plúton (em uma região mais protegida da deformação; 

ver discussões no Capítulo VII), é razoável inferir que a deformação cisalhante não teria atuado 

com intensidade muito forte, desta forma preservando o fabric coaxial. Neste caso particular, o 

componente coaxial é tentativamente atribuído ao efeito de “baloneamento” (expansão 

lateral), já num estágio tardio de alojamento do plúton, em condições de temperatura mais 

branda. Isso em parte explica a disposição dos máximos em torno de 300 de X, tendendo a se 

aproximar de Z. 

 Nos diagramas MH-225, MH-147 e MH-305, os máximos principais estão dispostos muito 

próximos a X (10-150), comparativamente aos diagramas de setores mais protegidos da 

deformação regional (setor sul). Esse comportamento é possivelmente o reflexo da rotação dos 
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__________________________

Fig. 4.5 - Esboço esquemático do plúton de Japi mostrando as trajetórias de foliação e lineação 
magmáticas e de estado sólido D3 (ver legenda na figura). Ao redor, estereogramas de orientação 
preferencial de eixos-c de quartzo. O estereograma da amostra MH-103 ilustra o fabric de eixo-  de 
plagioclásio. A linha contínua no interior das projeções representa o traço da foliação em cada seção 
delgada. No canto inferior esquerdo, um diagrama ilustrando as posições de máximos de pontos usado 
para descrever  fabrics de eixos-c de quartzo (Fueten 1992). 

planos de deslizamento dominantes (<c>), em função do aumento progressivo do 

componente de cisalhamento simples, produzindo o paralelismo desses planos com a direção 

do cisalhamento. Uma tendência de assimetria sinistral dos máximos SW e NE, com respeito à 

foliação, visualizada no diagrama MH-225, é interpretada como uma reorientação, mesmo 

incipiente, do fabric magmático residual. Feição semelhante é observada no fabric de eixos-

de plagioclásio. Esses padrões podem ser utilizados como indicadores cinemáticos para 

confirmar o sentido de movimento da ZCJ, inferido por indicadores mesoscópicos em campo. 
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A dispersão dos eixos-  de plagioclásio no diagrama MH-220 confirma a natureza menos 

deformada do plúton diorítico, em direção ao centro do mesmo. 

 A preservação de um fabric cristalográfico, produzido pela ativação do sistema 

prismático <c> do quartzo, combinada ao desenvolvimento de microtexturas de alta 

temperatura, indica que a deformação no plúton teve início antes de sua completa 

cristalização. Este resultado fornece um critério adicional para inferir o caráter sintectônico do 

plúton de Japi com respeito à deformação regional D3, brasiliana.  
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CAPÍTULO V 

_________________________________________________________________
GRAVIMETRIA E ESTRUTURAÇÃO TRIDIMENSIONAL DO PLÚTON DE JAPI

5.1 Introdução

 A aplicação de técnicas geofísicas, em particular a gravimetria, ao estudo do 

alojamento de corpos graníticos vem se destacando em auxílio às observações geológicas de 

campo. Tais técnicas proporcionam um melhor conhecimento acerca da geometria e 

disposição de corpos graníticos em profundidade o que, combinado com as informações 

estruturais e petrológicas, permite inferir sobre os processos de alojamento desses corpos em 

diferentes níveis crustais. Trabalhos recentes sobre a utilização da gravimetria no estudo de 

intrusões graníticas (Vigneresse 1990, 1995a,b) têm contribuído para a integração entre 

informações gravimétricas e dados estruturais e geoquímicos, possibilitando localizar as zonas 

de raiz destas intrusões e, com base em sua geometria e orientação, diagnosticar o ambiente 

tectônico no qual estes magmas foram alojados. 

 As informações gravimétricas são fisicamente fundamentadas nos contrastes laterais de 

densidade entre as intrusões graníticas e o substrato encaixante, as quais produzem variações 

locais no valor do campo gravitacional terrestre que, embora muito pequenas, 

frequentemente podem ser detectadas, permitindo deduções sobre a estrutura em 

subsuperfície. A assinatura gravimétrica de corpos graníticos (intrusões ácidas) é 

frequentemente negativa, uma vez que o alto conteúdo de SiO2 destas rochas implica no 

decréscimo de sua densidade; contrariamente, magmas básicos estão geralmente associados 

com anomalias positivas. 

 Nos ítens que se seguem, serão relatados a metodologia de obtenção dos dados 

gravimétricos e os subsequentes tratamento e interpretação, em conjunção com informações 

geológicas e estruturais. Dados preliminares sobre o modelamento gravimétrico do plúton de 

Japi estão publicados em Hollanda et al. (1997a). 

5.2 Metodologia de Obtenção de Dados 

5.2.1 Procedimento de Campo

 A proposta deste trabalho consistiu em executar um levantamento gravimétrico 

(utilizando um gravímetro LaCoste e Romberg, modelo G) em escala de detalhe sobre o plúton 

de Japi e encaixantes próximas, abrangendo uma área total de 390 km2, 15% deste total 

correspondendo ao maciço granítico aflorante. Considerando o levantamento de detalhe, a 

necessidade de um controle geográfico mais acurado das estações de medidas conduziu à 

utilização do sistema de posicionamento global  por meio de satélite (GPS, modelo Garmim 45, 

com precisão de 50 metros) para obtenção das coordenadas de latitude e longitude dessas 

estações. Em adição às estações levantadas durante o trabalho de campo, foram também 
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integradas estações suplementares obtidas em levantamentos regionais prévios (realizados 

pelo Grupo de Geofísica do PPGG/UFRN), com intuito de complementar os dados obtidos com 

informações sobre setores mais afastados e, com isto, compor um mapa mais detalhado da 

anomalia Bouguer na área. 

 O levantamento total foi completado ao longo de cinco campanhas, todas iniciadas e 

finalizadas no mesmo ponto de referência - a Capela do Campus-UFRN, cujo gmedido é de 

978106,56 mGal. Por conseguinte, no decorrer de cada campanha foram efetivadas 

linhas/perfis com abertura e fechamento realizados sobre uma estação-base principal, locada 

na Igreja Matriz da cidade de Santa Cruz (RN), cujos valores de latitude, longitude e altitude 

são conhecidos segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

As malhas estabelecidas para as linhas do levantamento tiveram arranjo fechado, o que 

permitiu distribuir linearmente a correção de deriva do aparelho (ver ítem 5.3, adiante) para 

todas as estações ao longo da linha. 

 Em virtude das irregularidades topográficas (a área tem relevo bastante acidentado, 

determinado especialmente pela diferença de cota entre o granito e a encaixante), a 

cobertura obtida não foi uniforme, em virtude das poucas estradas disponíveis. Para melhorar a 

uniformidade, foram realizados caminhamentos ao longo de picadas sobre o maciço, 

perfazendo cerca de 32 quilômetros. Foi obtido, assim, um total de 464 estações gravimétricas 

distribuídas na área (fig. 5.1), o que produziu uma malha final com densidade de 1,1 ponto/km2,

obedecendo a um espaçamento médio de aproximadamente 500 m entre as estações 

situadas sobre o corpo granítico, e intervalos de 1 a 3 km para as estações tomadas ao longo 

das estradas regionais. Em cada estação foi tomada uma média entre três leituras 

gravimétricas, com objetivo de minimizar possíveis erros de leitura em função da instabilidade 

do aparelho (ver ítem 5.3 sobre redução de dados gravimétricos). 

Concomitantemente, foi efetuado um levantamento plani-altimétrico com auxílio de 

seis altímetros, tipos digital (com precisão de 0,5 metro) e analógico (tipo THOMMEM 

3B4.01.2.3000.T, com precisão de 1 metro). No início de cada perfil, os altímetros foram 

calibrados em estações-base secundárias (também locadas sobre níveis de referência do 

IBGE) (tabela 5.1), com valor da altitude (h) local conhecida, escolhidas em função de sua 

posição central com relação aos perfis estabelecidos. Nas linhas levantadas sobre o maciço 

granítico, a base altimétrica foi fixada na Escola Municipal Manoel Lopes (Sítio Três Irmãos, 

Município de Japi), transportando o valor de altitude da RN mais próxima (330 m, locada sobre 

a rodovia RN-104), por sucessivas amarrações. Três dos altímetros permaneceram na estação-

base (sendo dois analógicos e um digital), onde as leituras foram tomadas em intervalos 

regulares de 15 minutos até a finalização da linha, também registrando a variação de 

temperatura durante o dia, extraída a partir de um termômetro de mercúrio acoplado. Os 

altímetros restantes (um analógico e dois digitais) foram utilizados para medir os valores de 

altitude ao longo dos perfis, fornecendo informações para construção da curva altimétrica 
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observada. Os valores de temperatura (seca e úmida) para os altímetros itinerantes foram 

obtidos com auxílio de um psicômetro. 
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-6.30

__________________________

Fig. 5.1 - Distribuição geográfica das estações gravimétricas levantadas na região de Japi (RN)

RN
(Referência de Nível) Município Coordenadas Geográficas 

altitude
(metros)

2413J
praça principal S. Bento do Trairí 

-6.3420 (S) 
-36.0866 (W) 279,82 

2413S
Esc. Manoel G. Bezerra Japi

-6.3918 (S) 
-35.9666 (W) 239,48 

2413Z
Esc. Manoel M. Filho Japi

-6.4680 (S) 
-35.9456 (W) 296,32 

1845R
Igreja Matriz Santa Cruz 

-6.2312 (S) 
-36.0204 (W) 236,76 

__________________________

Tabela 5.1 - Principais informações sobre as estações-base consideradas no levantamento 
gravimétrico/altimétrico na área. 

5.2.2 Determinações dos Valores de Densidade Média para as Unidades Litológicas

 Considerando a premissa básica da gravimetria, fundamentada no contraste de 

densidade entre as rochas que repousam em subsuperfície, faz-se necessário estimar, com 

maior precisão possível, os valores reais de densidade das rochas envolvidas no modelamento. 

Para realizar esse procedimento, foram selecionadas amostras representativas das unidades a 
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serem modeladas (aqui consideradas apenas as unidades de maior expressão na área - as 

suítes alcalina e básico-intermediária, e as rochas encaixantes). A seleção foi feita a partir de 

amostras de mão de cada unidade, procurando evitar aquelas com fraturamento ou com 

elevado grau de intemperismo, que viessem a favorecer variações de densidade em função 

de um aumento da “porosidade”. Obedecendo a esta premissa, foram escolhidos 10 

espécimes da suíte alcalina, 21 da suíte básico-intermediária e 10 das rochas encaixantes. 

O procedimento envolveu a pesagem sistemática dos espécimes (i) no ar (pendurados 

por um fio de cobre de peso conhecido) e (ii) imersas em um recipiente contendo água limpa. 

A medição foi efetuada utilizando uma balança analítica modelo OWA LABOR, com precisão 

de 0,5 mg. O cálculo do valor de densidade de cada espécime foi então determinado a partir 

da expressão: 

 = (P1 - P2)/[(P1 - P2) - (P3 - P4)]                                                        (5.1), 

em que P1 e P3 correspondem ao peso do conjunto rocha-fio, no ar e na água, 

respectivamente, enquanto P2 e P4  referem-se aos pesos do fio de cobre, no ar e na água, 

respectivamente. Os valores de densidade obtidos para os vários espécimes de cada unidade 

estão sumarizados na tabela 5.2 (ver final deste capítulo). Com base nestes resultados foram 

estimados os contrastes de densidade, utilizados posteriormente no modelamento, entre 

granito (suíte alcalina)/encaixante (-0.18 g/cm3) e diorito (suíte básico-

intermediária)/encaixante (0,09 g/cm3. O valor médio de densidade obtido para a encaixante 

gnáissico-migmatítica (compreendendo gnaisses de composições tonalítica a granítica, ver 

capítulo III, ítem 3.1) foi de 2,85 g/cm3.

5.3 Redução Gravimétrica para Obtenção da Anomalia Bouguer 

Vários fatores influenciam o campo gravimétrico na superfície terrestre. Dentre estes, 

latitude, variações de altitude, topografia próxima ao ponto de medição, variações de maré e 

de densidade em subsuperfície. Os efeitos destes fatores estão embutidos nas medidas de g, 

altitude e posição geográfica, tomadas em relação a um datum (Nettleton 1976), durante o 

trabalho de campo. A remoção desses efeitos constitui o motivo da aplicação de correções 

gravimétricas (e altimétricas) aos dados obtidos, para que sejam isolados os efeitos das 

distribuições anômalas de densidade em subsuperfície. 

 Os dados de campo são submetidos a dois processos de redução gravimétrica, cujos 

resultantes são, respectivamente, o gobservado , ou seja, a gravidade observada em campo, e a 

anomalia Bouguer total. Embutidas no primeiro processo, estão as reduções transitórias, que 

incluem as correções de deriva do aparelho e de atração luni-solar (ou de maré), o que tem 

por objetivo eliminar os efeitos resultantes da fadiga mecânica dos sistemas de medida do 

gravímetro (drift) e da variação na atração gravitacional do sistema Sol-Lua sobre a Terra.   

 Independente e paralelamente a esse processo, são efetuadas correções nos dados 

altimétricos com vistas a eliminar os efeitos da temperatura assimilados quando das medições 
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em campo. Em nosso caso, a boa qualidade dos dados altimétricos adquiridos no 

levantamento pôde ser atestada por um erro máximo da ordem de 1,5-2,0 m, o que gera um 

erro máximo nos dados Bouguer de aproximadamente 0,5 mGal, seis vezes menor que a 

anomalia, estimada em -3,0 mGal. Feitas estas reduções, são obtidos os valores de gravidade 

observados (gobs) nas estações de leitura, os quais devem ser aplicadas as correções de 

altitude e Bouguer.  

 Dos valores de gobs é deduzido o valor de g referente à gravidade-referência da Terra. 

O Campo Gravimétrico de Referência constitui um modelo matemático que expressa a 

gravidade teórica da Terra (Chapin 1996), definido pela Fórmula Internacional da Gravidade 

do Geodetic Reference System-1967(1) , onde: 

                          g  = 978,031846  (1 + 0,005278895sen2  + 0,000023462sen4 )                             (5.2), 
sendo que  representa a latitude (g ) em graus da estação de leitura. Esta expressão (em 

miligals) leva em conta os efeitos na gravidade devido à (i) rotação da Terra; (ii) diminuição do 

raio da Terra nas regiões polares; e (iii) distribuição irregular de massa devido à forma elipsoidal 

da Terra. No entanto, esta expressão ainda considera que: (i) a Terra é homogênea com 

respeito à distribuição lateral de densidade; (ii) o ponto de observação é estático (não se 

movendo com respeito à Terra) e (iii) a observação é feita ao nível do mar. No tocante à 

primeira questão, a não homogeneidade representa a justificativa do levantamento 

gravimétrico, enquanto que as duas últimas constituem os principais motivos para a aplicação 

das reduções gravimétricas, especificamente as correções Eötvös e de elevação (ar-livre e 

Bouguer; ver adiante). A correção Eötvös é aplicada apenas em levantamentos marinhos e 

aéreos, uma vez que o campo medido está sujeito a acelerações distintas devidas ao 

deslocamento e ao balanço do navio e avião. Por esse motivo, esta correção não será 

abordada de forma mais detalhada, sendo apenas consideradas, a seguir, aquelas inerentes a 

um levantamento gravimétrico terrestre. 

Correções de Elevação: Ar-livre e Bouguer 

Correção Ar-livre (gAL): está diretamente relacionada à variação altimétrica entre as

estações de leitura e a estação referência(2) . Considerando que a gravidade é menor em 

altitudes mais elevadas, faz-se necessário homogeneizá-la a um nível único para que possa 

refletir apenas os contrastes de densidade. Chapin (1996) sugere a aplicação de um gradiente 

de gravidade ar-livre que consiste na derivada de g com respeito a h, obtido a partir da 

expressão da gravidade teórica da Terra, definida por Newton como g = GM/R2, onde G 

representa o valor da constante gravimétrica universal, M corresponde à massa da Terra e R, à 

                                                          
(1)  Também conhecido como GRS-67; versões mais recentes são também utilizadas como base para cálculos de 
correções gravimétricas.
(2) (2)  A estação-referência representa um datum arbitrário estabelecido para o levantamento, em geral fixada sobre a 
superfície teórica do geóide.
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distância entre o ponto de observação e o centro da Terra. Esse gradiente considera a forma 

elipsoidal da Terra e é expresso por: 

                                                        dg/dh = (2gh)/R - (3gh2)/R2                                                    (5.3).  

Esta variação tem uma magnitude de 0,3086 mgal/m, e este fator de correção é 

multiplicado pelo valor da diferença entre a altura da estação de leitura e a altura estação-

referência ( h). Desta forma, 

                                                     gAL = dg/dh x h                                                          (5.3a), 

cujo valor deve ser adicionado ao valor da gravidade observada nas estações com altitude 

maior que a da estação-referência, e subtraído naquelas estações com altitudes menores. 

 Correção Bouguer (gB): esta correção tem por objetivo eliminar o efeito da massa 

localizada entre as estações de leitura e a estação-referência, adicionando ao valor da 

gravidade, a atração de uma placa de comprimento infinito e altura igual à altitude (h) da 

estação de leitura (mesma altitude empregada na correção ar-livre). Desta forma, a redução 

do valor normal da gravidade medido sobre o terreno é feita adicionando-se o fator de 

correção Bouguer (em miligals), definido por 

                                                               gB = -0,04193 h                                                                ( 5.4), 

onde  é a densidade (em g/cm3) e h a altura em metros. Se uma dada estação de leitura tem 

altitude mais elevada que o nível de referência, ao valor da gravidade é adicionado o fator 

Bouguer. No caso oposto, o valor gravimétrico é diminuído. 

Correção Topográfica (gT): esta correção é somente considerada em alguns casos de região 

com topografia muito acidentada. Após a aplicação das correções ar-livre e Bouguer, o nível 

da estação de leitura é elevado até o terreno e o vazio entre o geóide (estação-referência) e 

o nível é, então, preenchido com a massa de uma placa infinita. No entanto, a correção 

Bouguer adiciona automaticamente massa aos baixos topográficos em torno da estação de 

leitura e não considera que as massas fisicamente existentes acima desta reduzem a 

gravidade neste ponto, já que a placa tem espessura constante. Sendo assim, é necessário 

compensar esses efeitos da atração gravitacional da cunha aplicando fatores de correção 

que levam em conta a topografia da região. No caso de Japi, embora a área tenha relevo 

acidentado, a correção topográfica não foi efetuada (ver adiante). 

 Efetuadas as correções acima, a anomalia Bouguer resultante pode ser definida por 

gb = gobs + g + gAL - gB  (caso não se aplique a correção topográfica) ou  ainda gb = gobs +

g + gAL - gB + gT  (considerando a correção topográfica). 
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5.4 Interpretação Qualitativa

Ao término da última etapa, os dados resultantes foram tratados por computador para 

produzir o mapa Bouguer da região de Japi (fig. 5.2). A não-execução da correção 

topográfica pode ser justificada porque: (i) houve baixa correlação da altimetria com a 

topografia (fig. 5.3), dada pela não-coincidência entre as curvas de nível e a linha de contorno 

do plúton em superfície, e (ii) o efeito estimado da topografia é da ordem de 0,5 mGal, na 

base da serra (o maciço principal), equivalente (ou pouco inferior) ao erro associado à 

altimetria. Com base nestes resultados, a influência da topografia foi considerada irrelevante 

ao nível de precisão deste trabalho.  

No que diz respeito às anomalias detectadas, o mapa Bouguer ressalta a presença de 

uma marcante anomalia negativa na porção central da área (A), que pode ser visualizada 

pela linha de isovalor de -11 mGal, evidenciando um padrão alongado de trend  NW. 

Adjacentes a esta anomalia, a oeste e a sul, foram caracterizadas duas anomalias positivas 

subcirculares (B e C, na figura 5.2a), associadas a corpos dioríticos satélites, margeando o 

maciço principal a oeste, e outro na cauda do plúton. 

 No extremo sudoeste da área, observa-se um padrão subcircular concêntrico das linhas 

isogálicas, cujos valores gravimétricos (máximo de -5 mGals) apontam para a existência de 

uma anomalia positiva neste setor. Todavia, as observações geológicas de superfície não 

encontram correspondência com os dados gravimétricos; provavelmente esta anomalia está 

relacionada à presença de rochas mais densas em profundidade. Caso semelhante, embora 

com máximo em torno de -8 mGals, também é observado a leste do plúton granítico. Por não 

constituir alvo deste levantamento, uma abordagem mais detalhada referente a essas feições 

não será tratada nesta dissertação. 

5.5 Separação das Componentes Regional e Residual da Anomalia Bouguer Total em Japi 

O campo gravimétrico é produzido pela superposição dos efeitos gravitacionais de 

muitas fontes, cujas anomalias individuais podem ser difíceis de isolar (Beltrão et al. 1991). Uma 

das formas comumente utilizadas para interpretar os dados gravimétricos consiste em efetuar 

uma separação preliminar da anomalia Bouguer  em  suas  componentes  regional  e  residual. 
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Fig. 5.2 - Mapa da anomalia Bouguer total da região de Japi (RN). Ao lado, escala de valores 
gravimétricos (em miligal).
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Fig. 5.3 - Mapa da anomalia Bouguer total (branco) e topografia (preto) da região de Japi. Observar a 
não-correspondência entre a anomalia do granito e as curvas de nível que caracterizam as serras. Ao 
lado, escala de valores gravimétricos (mgal).  
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Este processo consiste em distinguir o efeito das fontes locais (ditas residuais) daquelas 

localizadas mais profundamente na crosta as quais, em geral, referem-se a campos 

gravimétricos suaves, correspondendo às baixas frequências no sinal de leitura. 

 Na literatura, são descritos vários métodos de separação regional vs. residual. Dentre 

estes, incluem-se os métodos de ajuste polinomial, por critério de mínimos quadrados e robusto, 

e espectral. Uma revisão destes métodos pode ser encontrada em Beltrão (1989). No ítem 

seguinte, serão apresentados apenas breves comentários para fundamentar o método 

escolhido para o tratamento da anomalia Bouguer de Japi. 

5.5.1 Ajuste Polinomial 

 A separação regional-residual por ajuste polinomial pressupõe que o campo regional 

pode ser aproximado por um polinômio completo, de grau n, em ambas as direções x e y. Este 

método presume que o campo gravimétrico regional tem comportamento suave, o que 

implica admitir que ele tem origem na interface crosta-manto, com o seu confinamento a 

níveis de profundidade superiores àqueles das fontes residuais (Beltrão et al. 1991). 

 O ajuste polinomial pode ser realizado pelo método dos mínimos quadrados ou, 

alternativamente, por métodos robustos. No primeiro caso, o polinômio é ajustado ao campo 

total, com resíduo mínimo no sentido dos mínimos quadrados. Em geral, devem ser utilizados 

graus elevados para o polinômio ajustante. O campo obtido tende a conter distorções 

provocadas pela incorporação de parte do efeito residual ao regional ajustado, podendo 

ainda ocorrer perda de amplitude da anomalia residual, em adição à geração de anomalias 

espúrias com sinais contrários ao esperado (Beltrão 1989). 

 Como tentativa de minimizar, ou mesmo eliminar, esses efeitos indesejáveis ao método 

dos mínimos quadrados, Beltrão et al. (1991) desenvolveram um método de separação 

fundamentado em um ajuste polinomial com critérios estatísticos mais robusto do que aquele 

método de mínimos quadrados, admitindo o uso pouco comum de pesos negativos no ajuste 

de dados. Como consequência, os campos residuais produzidos tendem a apresentar 

amplitude, forma e gradiente muito próximos dos valores reais. Além disso, o método proposto 

parece ser adequado no que diz respeito à não introdução de falsas anomalias, permitindo 

aproximar, com bons resultados, campos regionais complexos, cujo modelamento torna-se 

fundamental quando se presume que as feições desses tipos de campo regional são 

complexas o suficiente para que sua modelagem tenha que ser condicionada a polinômios de 

graus relativamente elevados (em geral, maiores que 6). 

 No processo de separação dos componentes regional-residual da anomalia Bouguer 

de Japi, o cálculo do efeito regional foi aproximado, inicialmente, por um plano simples 

ajustado por mínimos quadrados, definido pelo polinômio (x,y) = -10 - 8,26*(x+36) - 

12,35*(y+6,42), com x e y dados em quilômetros, e o termo independente (-10) 

correspondendo ao valor médio do regional para a área. Na tentativa de obter um regional 
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mais adequado, foram testados vários polinômios, de grau 2 em ambas as direções, sendo 

obtido qualitativamente o mesmo resultado. Nos mapas resultantes, a discriminação do plúton, 

com suas principais suítes, é marcante. No entanto, a separação não foi adequada para 

eliminar os efeitos dos máximos gravimétricos observados a sudeste e leste da área. Essa 

persistência levou a considerar a aplicação do método robusto no ajuste dos dados. O ajuste 

foi feito utilizando-se um polinômio de grau 4 (após o teste com polinômios de graus 1 a 6), o 

que implicou na admissão de um regional suavemente ondulado, variando entre -11 a -10 

mGals, na faixa central da área, chegando a máximos de -6 mGals no extremo sudeste, e -8,5 

mGals no setor leste (fig. 5.4). Esse campo resulta de ondulações na interface crosta-manto, 

considerando o progressivo afinamento litosférico detectado ao longo do limite oriental do 

MSJC, e/ou fortes variações possivelmente causadas por limites entre diferentes blocos crustais 

(Jardim de Sá et al. 1997). 
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Fig. 5.4 - Mapa de anomalia Bouguer regional da região de Japi (RN), destacando o contorno geológico 
do plúton em preto. Ao lado, escala de valores gravimétricos (em miligals). 

5.5.2 A Anomalia Residual

 Após a remoção de um regional pelo método robusto, o padrão da anomalia residual 

obtido em Japi mostrou-se bastante diferente das anomalias geralmente associadas a granitos. 

Essas anomalias comumente consistem de um único mínimo gravimétrico, aproximadamente 

centrado no corpo e com a linha de isovalor zero aproximadamente coincidente com o seu 

contato com a encaixante (Vigneresse 1988). No presente caso, a anomalia residual obtida 

(fig. 5.5) apresenta um padrão dipolar bem marcante, com um máximo sob o corpo diorítico 

satélite. Uma característica incomum nesta anomalia, também observada no mapa Bouguer, 

diz respeito ao forte deslocamento da isogálica zero para leste do contato oriental do corpo 

com a encaixante. Admitindo um corpo único em profundidade, esta feição levaria a 

considerar a não correspondência, no setor oriental, entre o limite plúton/encaixante em 
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profundidade, com aquele observado na superfície topográfica. De uso similar, o mesmo 

deslocamento é observado para a linha de isovalor zero, que representa a anomalia positiva a 

oeste. 
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Fig. 5.5 - Mapa de anomalias Bouguer residuais, destacando o contorno geológico do plúton em preto. 
Ao lado, escala de valores grafimétricos (em miligals). As direções dos perfis modelados (ver ítem 5.6) 
estão indicadas na figura - P(I): perfil WSW-ENE; P(II): perfil N-S; P(III): perfil SW-NE. 

5.6 O Modelamento Gravimétrico do Plúton de Japi 

Neste método de modelamento, os vínculos são introduzidos na própria geometria do 

modelo, a partir da admissão de informações a priori que incluem a estimativa de 

profundidade, contraste de densidade das intrusões com relação às encaixantes, extensão 

lateral dos corpos e mergulho dos contatos entre as unidades. No que diz respeito aos valores 

médios de densidade para as unidades envolvidas, foram utilizados valores estimados a partir 

da medição sistemática de espécimes representativos em laboratório (ver ítem 5.2.2 e tabela 

5.2), com contrastes da ordem de -0,18 g/cm3 para o conjunto granito/encaixante e 0,09 

g/cm3 para “diorito”/encaixante. A extensão lateral das unidades, estimada 

independentemente em cada perfil, foi obtida a partir do mapeamento dos limites/contatos 

para cada unidade, nos diferentes perfis marcados no mapa residual. Os contatos inferidos no 

modelamento são essencialmente função dos parâmetros estruturais mapeados 

(especialmente foliações). Esses parâmetros indicam mergulhos centrípetos da ordem de 450-

500, em ambos os contatos, entre granito/encaixante no lado leste do maciço, e 

diorito/encaixante no lado ocidental, ao longo da ZCJ. Neste local, a presença frequente de 

finas lentes de gnaisses, alternando com o material diorítico, nos levou a considerar um contato 
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intercalado entre estas unidades, numa situação contrária àquela observada no lado oriental, 

onde  o contato granito/encaixante é abrupto. Essa situação também é observada no 

contato entre o corpo diorítico e o granito, na porção mais central do plúton, predominando 

mergulhos em torno de 450 para oeste. 

 As anomalias residuais evidenciadas na região de Japi A e B foram modeladas ao longo 

de perfis transversais de orientações WSW-ENE, NW-SE, N-S e SW-NE (ver fig. 5.5). A anomalia C 

referente à cauda do plúton não foi considerada no modelamento. 

PERFIL I (WSW-ENE)

Sobre este perfil, a curva calculada apresenta um máximo gravimétrico de 

aproximadamente 5 miligals alternado com um mínimo de -3 miligals correspondendo, 

respectivamente, às anomalias B (dioritos) e A (granitos alcalinos) do mapa residual (fig. 5.5). Foi 

observado, a princípio, que admitindo modelos geométricos simples, o ajuste dessas curvas 

gravimétricas não satisfazia às medidas de campo. Considerando um corpo granítico único, o 

ajuste é prejudicado pela ausência de um corpo mais denso que justifique o polo positivo da 

anomalia (fig. 5.6a). Mesmo com a inserção desse outro corpo, que geologicamente 

corresponderia ao corpo satélite de dioritos (fig. 5.6b), o ajuste ainda não é alcançado.  

Desta forma, foi proposto um modelo alternativo, assumindo uma distribuição mais 

complexa dos corpos em subsuperfície. No processo de ajuste, a anomalia B foi modelada 

supondo um volume maior de material diorítico em profundidade, em função de um contraste 

relativamente baixo entre as densidades médias estimadas para a suíte básico-intermediária e 

as rochas encaixantes (  = 0,09 g/cm3). A oeste dessa anomalia, foi proposto um outro 

“corpo” (corpo B’, no perfil), menos denso, em função da existência comprovada das lentes 

de gnaisses aflorando nesse setor, em alternância com o corpo diorítico (ver anexo 02). Para 

esse corpo “menos denso”, foi assumido um valor de  de 0,07 g/cm3, menor do que aquele 

admitido para o corpo diorítico maior/encaixante. Essa inferência permitiu ajustar 

adequadamente as curvas gravimétricas nesta porção do perfil. Pelo modelamento, o corpo 

diorítico responsável pela anomalia B apresenta uma geometria em cunha, aprofundando 

para leste, desde 0,5 km, no ponto mais ocidental, até cerca de 2,3 km a leste (fig. 5.7a). 

 No tocante à anomalia negativa (anomalia A no mapa residual; fig. 5.5), a suposição 

de um corpo único não mostrou a correspondência esperada no ajuste. A hipótese de um 

corpo com geometria em cunha, mergulhando para leste, justificaria o deslocamento, nesse 

sentido, da linha de isovalor zero. Todavia, tal geometria foi descartada em face aos mergulhos 

centrípetos do fabric planar do granito neste setor. Na tentativa de obter um modelo 

satisfatório, optou-se pela inserção de um segundo corpo granítico alcalino (corpo A’ no perfil, 

com  similar ao primeiro), em um nível mais profundo (com teto a uma profundidade de 2 km 

e base a 3,8 km), simulando a geometria em cunha com mergulho para leste, necessária ao 
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ajuste. O corpo A, aflorante, foi modelado admitindo-se menor expressividade, com uma 

profundidade máxima de 0,5 km.  

__________________________

Fig. 5.6 - Modelos gravimétricos simplificados para o plúton de Japi. Em (a), foi admitido um corpo 
granítico único. Em (b), foram admitidos dois corpos, de densidades contrastantes, dispostos lado a lado 
(discussões adicionais no texto).

PERFIL II (N-S)

O modelamento do plúton sobre este perfil mostrou uma geometria distinta (fig. 5.7b). A 

anomalia negativa (A; fig. 5.5) foi ajustada, admitindo-se um corpo com padrão em cunha 

(corpo A”) em subsuperfície (teto a 0,2 km de profundidade), cuja base corresponde a uma 

superfície suavemente inclinada para sul, com uma profundidade máxima de 0,7 km. Acima 

deste corpo, um outro corpo granítico (corpo A) foi modelado, referindo-se ao granito 

aflorante. Este apresenta uma profundidade máxima de 0,2 km. 

No tocante à anomalia positiva (B; fig. 5.5), o volume de material diorítico em 

subsuperfície é consistente com aquele observado no primeiro modelamento. Similarmente, a 

anomalia foi ajustada admitindo-se uma variação de densidade (corpos B e B’) dentro do 

plúton em correspondência às lentes de gnaisses aflorantes no limite mais ocidental do corpo. 

A geometria do corpo B’ tem caráter especulativo, visto que não há informações sobre as 

lentes de gnaisses em profundidade. Todavia, a geometria assumida mostrou excelente ajuste. 

PERFIL III (SW-NE)

 A geometria obtida no modelamento da anomalia positiva (B; fig. 5.5) ao longo deste 

perfil (fig. 5.7c) é semelhante àquela do perfil I, com topografia da base caracterizada por 

superfícies em rampas e pisos, com profundidade máxima de 2 Km. 
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__________________________

Fig. 5.7 - Modelamento gravimétrico do plúton de Japi, ao longo de perfis transversais (a) WSW-ENE; (b) N-
S; e (c) SW-NE . A’ e A” - corpos graníticos (suíte alcalina); B’ e B” -  corpos dioríticos (suíte básico-
intermediária (ver discussões no texto). 
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 Tendo em vista a direção na qual este perfil foi construído, passando entre os dois 

mínimos gravimétricos (fig. 5.5), o modelamento da anomalia negativa de Japi se restringiu ao 

ajuste do efeito provocado por um corpo mais profundo (A’, à semelhança do perfil I), alojado 

entre 1,8 a 3 Km de profundidade. O corpo granítico em superfície (corpo A), a exemplo do 

perfil II, apresenta igualmente um padrão em cunha bastante rasa (0,1 km). 

5.7 Interpretação Geológico-Geofísica dos Perfis 

 A aplicação do método gravimétrico à presente região oferece uma excelente 

contribuição no tocante à obtenção de informações acerca da disposição em profundidade 

dos corpos que compõem o plúton. Os resultados são consistentes com uma geometria em 

rampas e pisos da ZCJ, inicialmente proposta a partir de parâmetros estruturais obtidos em 

campo. Essa feição é inferida a partir do comportamento das superfícies-base dos corpos 

modelados nos três perfis, que necessitaram da admissão de corpos em níveis crustais mais 

profundos associados ao plutonismo em superfície.  

 O modelamento mostrou que os dois mínimos gravimétricos destacados no mapa de 

anomalia Bouguer residuais (anomalias A), correspondem a dois corpos distintos alojados em 

subsuperfície. O mínimo gravimétrico a norte resulta da presença de um corpo mais raso, 

comparativamente ao corpo mais a sul. O modelamento mostrou ainda que o efeito 

provocado por esses corpos se sobrepõe consistentemente ao efeito dos corpos graníticos 

aflorantes. A presença destes corpos “satélites”  em profundidade confirma a geometria 

inferida para a ZCJ.

 A forte anomalia positiva revela que a extensão em subsuperfície do corpo diorítico 

satélite é consideravelmente maior do que sugere o mapeamento geológico de superfície. À 

semelhança do que se observa para o plúton alcalino, a base da suíte básico-intermediária, 

com máximo de -5 miligals (também fig. 5.5), é também deslocada para leste confirmando a 

geometria da ZCJ.
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ANEXOS - CAPÍTULO V

Tabela 5.2 - Densidades medidas para amostras selecionados das unidades alcalina, básica-
intermediária e gnaisses encaixantes da região de Japi, obtidos pela aplicação da equação 
5.1 (ítem 5.2.2) 

AMOSTRA SUÍTE ALCALINA 

Peso no Ar Peso na Água Densidade 
MH-42A 51,0262 31,7837 2,651 
MH-65A 53,6744 33,6127 2,670 
MH-68B 43,9821 27,6292 2,689 
MH-107 64,8986 40,3978 2,648 
MH-113 57,9782 36,2263 2,665 
MH-119 40,7882 25,6495 2,694 
MH-121 71,5769 44,5421 2,647 
MH-146 44,5421 27,9664 2,682 

MH-152A 57,6506 35,8532 2,644 
MH-235A 50,0945 31,3396 2,671 

AMOSTRA SUÍTE BÁSICA-INTERMEDIÁRIA 

Peso no Ar Peso na Água Densidade 
MH-27C 60,9825 40,5525 2,985 
MH-40A 52,4833 34,6799 2,947 
MH-42C 49,3415 33,1385 3,045 
MH-49C 40,7676 26,9748 2,956 
MH-57 46,0519 30,6947 2,998 

MH-61A 48,6200 32,6972 3,053 
MH-61B 53,0169 35,1040 2,959 
MH-61C 45,4150 30,0129 2,947 
MH-62A 39,9460 26,5225 2,976 
MH-62B 54,3870 35,3961 2,864 
MH-63 48,5249 31,3226 2,821 
MH-64 33,5923 22,1418 2,930 
MH-80 58,7715 39,0734 2,980 

MH-99B 55,4932 36,8800 2,981 
MH-104 61,1050 40,3529 2,809 
MH-106 52,6510 34,7016 2,933 

MH-114.1 52,3695 34,7376 2,970 
MH-117 69,3413 45,1468 2,860 
MH-178 50,6306 33,1898 2,903 
MH-189 45,2309 29,9541 2,961 
MH-222 61,7032 39,9298 2,834 

AMOSTRA COMPLEXO GNÁISSICO-MIGMATÍTICO

Peso no Ar Peso na Água Densidade 
MH-47A 54,3580 34,9963 2,807 
MH-49B 48,7765 31,4069 2,817 
MH-73A 52,3173 34,1480 2,879 
MH-75 48,6535 31,6182 2,856 

MH-88B 50,4565 32,7809 2,854 
MH-93B 54,3087 34,9731 2,808 

MH-152B 35,3212 23,1185 2,893 
MH-187 47,6604 30,8238 2,830 

MH-193B 47,1549 30,6833 2,862 
MH-194 39,7997 26,0163 2,887 

DENSIDADE MÉDIA:
2,666 g/cm3

DENSIDADE MÉDIA: 
2,847 g/cm3

DENSIDADE MÉDIA: 
2,939 g/cm3
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CAPÍTULO VI 

___________________________________________________________

PETROGRAFIA E ASPECTOS GEOQUÍMICOS DO PLÚTON DE JAPI

6.1 Introdução

Para caracterização das unidades constituintes do plúton de Japi foram considerados 

os seus aspectos de campo, classificação petrográfica e composição mineralógica/modal dos 

termos constituintes, destacando algumas texturas que informam sobre as condições de 

cristalização e petrogênese do magma progenitor. Descrições petrográficas detalhadas estão 

fora do escopo planejado para este capítulo; detalhes adicionais podem ser obtidos em 

Hollanda (1995) e Hollanda et al. (1995). Os termos petrográficos empregados para cada 

unidade foram estabelecidos com base no plot modal (expresso em percentagem de volume) 

de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, no sistema de classificação Q-A-P de Streckeisen 

(1976). Dados geoquímicos foram utilizados para auxiliar na classificação de algumas unidades 

e avaliar a coerência dos dados modais, especificamente as proposições normativas CIPW e o 

diagrama de Le Maitre (1989). Dados de química mineral obtidos por análise em microssonda 

eletrônica (modelo CAMEGA SX50, da UnB, em amostras analisadas por R.S.C. Nascimento) 

foram considerados na classificação de algumas fases minerais, especialmente nas suítes 

alcalina e de granitóides porfiríticos, tendo sido realizadas determinações em anfibólio, 

piroxênio, plagioclásio, titanita, epídoto e opacos. Na classificação de algumas fases foram 

empregados diagramas/gráficos de pleno uso na literatura. No plagioclásio, a análise em 

microssonda foi empregada para definição do teor de anortita, corroborando medidas pelo 

método clássico de Michel-Lévy.  

 Ainda neste capítulo serão discutidos alguns resultados geoquímicos pertinentes às 

diferentes suítes que compõem o plúton de Japi, adquiridos a partir de amostras 

representativas dessas unidades. Este estudo incluiu a análise de elementos maiores e menores 

(Si, Ti, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K e P), expressos em % em peso de óxidos, e elementos traços 

mais comuns (Y, Sr, Rb, Zr, Nb, Cu, Ni, Co, Cr, V, Sc e Ba), expressos em ppm (ver tabelas 6.7, 6.8, 

6.9 e 6.10, em anexo no final deste capítulo). A grande maioria das amostras foi dosada por 

fluorescência de raios-X, procedimento realizado no Laboratoire de Pétrologie et Tectonique

da Universidade Claude Bernard, Lyon 1, França. Análises adicionais, com uma gama maior de 

elementos, inclusive terras raras, foram realizadas em quatro amostras da suíte alcalina e em 

duas amostras de cada uma das suítes básico-intermediária e de granitóides porfiríticos, 

utilizando-se o método de espectrometria de emissão atômica, acoplado a uma fonte de 

excitação a plasma (ICP-MS), no Centre de Récherches Pétrographiques et Géochimiques

(CRPG)-CNRS, Vandoeuvre, França.  

 Para tratamento dos dados e elaboração de diagramas de variação química e 

discriminantes geoquímicos, foram utilizados os software NEWPET (D. Clarke 1991, Mem. Univ. 
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Newfoundland) e Excel para ambiente Windows-95. A caracterização geoquímica de cada 

suíte plutônica foi fundamentada em diagramas específicos para discriminação de séries 

magmáticas (R1R2, TAS, e outros). De posse destas análises, e também com base em dados 

isotópicos, foi possível discutir afinidades geoquímicas, mecanismos petrogenéticos envolvidos 

na gênese desses magmas e suas fontes. Para efeitos comparativos, alguns diagramas 

geoquímicos de suítes plutônicas reconhecidas na Faixa Seridó foram utilizadas para 

caracterizar melhor as suítes aqui estudadas. 

6.2 Petrografia das Suítes Ígneas do Plúton de Japi 

6.2.1 A Suíte Alcalina 

   Esta unidade compreende rochas hololeucocráticas a leucocráticas, de textura 

equigranular fina. Composicionalmente predominam sienogranitos e, subordinadamente, quartzo 

álcali-feldspato sienito e quartzo sienito. A classificação é fundamentada na composição 

normativa CIPW de 19 amostras desta suíte. Tais resultados destoam da distribuição das amostras 

no diagrama QAP modal, onde as mesmas plotam preferencialmente em composições 

monzograníticas e, subordinadamente, sienograníticas (ver tabela 6.1, em anexo no final deste 

capítulo; fig. 6.1a). Todavia, em virtude da composição albítica do plagioclásio nestas amostras 

(An < 10%; ver tabela 6.2, também em anexo), a disposição observada no diagrama normativo 

indiscutivelmente reflete com maior precisão a realidade da química destas rochas (fig. 6.1b), 

motivo pelo qual essa classificação será adotada nesta dissertação. 

(a) (b)

__________________________

Fig. 6.1 - (a) Diagrama Q-A-P modal de Streckeisen (1976) com plot de amostras da suíte alcalina; (b)
Diagrama Q’-A’-P’ normativo - CIPW corrigido (LeMaitre 1989), mostrando a disposição das amostras desta 
suíte.

   Sua composição mineralógica inclui, além de albita, microclina micropertítica e quartzo 

(com amplo desenvolvimento de extinção ondulante e textura ribbon), compondo, em média, 

mais de 90% da moda. Piroxênio, juntamente com titanita+anfibólio (hornblenda magnesiana;
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tabela 6.2) representam a paragênese máfica nestas rochas. A dominância de mineralogia 

máfica anidra, representada por clinopiroxênio sódico (até 5% modal; tabelas 6.1 e 6.2), justifica 

sua definição como uma suíte de natureza alcalina. A classificação adotada na determinação 

deste mineral fundamentou-se em características ópticas e na classificação de Deer et al. (1996), 

sendo descrito como augita sódica. São comuns transformações deste piroxênio para anfibólio 

(hornblenda comum; tabela 6.2). Opacos (essencialmente magnetita; tabela 6.2), zircão e 

apatita são os acessórios comuns.

6.2.2 A Suíte Básico-Intermediária

  Os termos básicos da suíte diorítica são caracterizados por rochas melanocráticas, de 

textura grossa, em geral com tendência isotrópica, não desenvolvendo um fabric tectônico 

marcante. Apresentam Fe-augita+hiperstênio+forsterita (esta excepcionalmente nos gabronoritos; 

ver tabela 6.3, em anexo no final deste capítulo; figs. 6.2a e b), bem preservados, embora a 

ocorrência comum de bordas quelifíticas envolvendo a olivina e transformações para anfibólio no 

caso dos piroxênios, sejam anotadas. Estas fases coexistem com andesina (An38-40), o que os 

diferencia dos termos mais intermediários, onde microclina e quartzo somam-se à andesina (An33-

36), compondo a mineralogia félsica. Os termos mais diferenciados apresentam textura 

equigranular média a fina, por vezes exibindo agregados de hornblenda+biotita. Abrangem 

monzo e quartzo dioritos, monzonitos, quartzo monzonitos, granodioritos e tonalitos (tabela 6.3 e fig. 

6.2a), onde hornblenda e biotita representam os máficos dominantes, com titanita, opacos, 

piroxênio, apatita e zircão caracterizando as fases acessórias. 

(a) (b)

__________________________

Fig. 6.2 - (a) Diagrama Q-A-P modal de Streckeisen (1976) com plot de amostras da suíte básico-intermediária; 
(b) Diagrama piroxênio-olivina-plagioclásio para a amostra MH-64. 

   O início da cristalização destes magmas é marcado pela formação de olivina, apatita, 

zircão e opacos, sendo sucedido pela cristalização simultânea de alanita e epídoto. O piroxênio 

vem a seguir, seguido pela geração sincrônica de hornblenda, biotita e titanita. 

6.2.3 A Suíte de Granitóides Porfiríticos
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   A suíte de granitóides porfiríticos inclui um fácies dominantemente médio 

(comparativamente à textura dente de cavalo desenvolvida na maioria dos plútons porfiríticos da 

FSe), com abundantes fenocristais de K-feldspato. Sua composição modal é monzogranítica, com 

variações a quartzo monzonito e granodiorito (fig. 6.3; tabela 6.4, em anexo no final deste 

capítulo). A matriz dessas rochas inclui oligoclásio (An24-25; ver tabela 6.5, em anexo no final deste 

capítulo), microclina pertítica e quartzo (variando entre 70-85% da moda), além de hornblenda e 

biotita magnesiana. Os cristais de plagioclásio apresentam zonamento normal; além de serem 

dominantemente subédricos, são também representados pelos lobos das mirmequitas que se 

desenvolvem ao longo dos contatos com a microclina. É marcante o desenvolvimento, nestas 

rochas, de diferentes variedades texturais de epídoto, incluindo tipos claramente primários (II e III 

de Sial & Ferreira 1989; também Sial 1990) e tipos secundários, produtos de transformações tardi-

magmáticas. Alanita, por vezes metamitizada, titanita, opacos (magnetita e ilmenita; ver tabela 

6.5), zircão e apatita são acessórios comuns. Estas últimas fases ocorrem, em geral, como cristais 

idiomórficos, sempre mais precoces em relação às demais fases minerais, constituindo os 

marcadores do início da cristalização do magma; inclusões de apatita em zircão permitem inferir 

uma cristalização um pouco mais precoce para a apatita. Não foi possível descrever relações 

texturais consistentes entre alanita e epídoto (magmático; tipos III e II de Sial e Ferreira 1989), 

admitindo-se uma cristalização simultânea. Relações de contato e inclusões de epídoto permitem 

posicionar a biotita numa cronologia posterior a este. A hornblenda mantém relações texturais 

com biotita e titanita, demonstrando contemporaneidade de cristalização entre os três. 

__________________________

Fig. 6.3 - Diagrama Q-A-P modal de 
Streckeisen (1976) com plot das amostras 
da suíte de granitóides porfiríticos.

6.2.4 A Suíte Microgranítica 

Petrograficamente dominam composições granodioríticas (fig. 6.4; tabela 6.6, em anexo no 

final deste capítulo), com mineralogia similar àquela desenvolvida nos granitóides porfiríticos: 

oligoclásio cálcico (An26-28), microclina micropertítica, quartzo e biotita constituem os termos 

essenciais, esta última em geral maior que 8%. Titanita, epídoto, hornblenda, alanita, zircão e 

apatita representam as fases minerais acessórias. 
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   O fácies róseo dessa suíte abrange alcali-feldspato granitos, constituídos por 

quartzo+microclina+plagioclásio (aproximadamente 95% da moda). Uma característica 

petrográfica marcante nessas rochas é o desenvolvimento extensivo de microclina granofírica, 

associada a uma quantidade relativamente pequena de plagioclásio (aproximadamente 7% 

modal). As fases máficas são muito pouco expressivas, sendo dominantemente representadas por 

biotita e opacos (ver tabela 6.6). 

__________________________

Fig. 6.4 - Diagrama Q-A-P modal de 
Streckeisen (1976) com plot das 
amostras representativas da suíte 
microgranítica : termos cinza 
(quadrados cinza) e termos róseos 
(quadrados róseos). 

6.3 Caracterização Química das Suítes Ígneas do Plúton de Japi 

A existência de quatro suítes ígneas, petrograficamente distintas, compondo o plúton 

de Japi, é endossada quando se compara os dados geoquímicos destas (tabelas 6.7, 6.8, 6.9 e 

6.10, em anexo no final deste capítulo) em diagramas de variação tipo Harker. Uma seleção 

destes diagramas, para elementos maiores e menores/traços, é mostrada nas figuras 6.5 e 6.6.  

O maior enriquecimento em sílica é claramente observado nas amostras da suíte 

alcalina, conjuntamente com aquelas da suíte microgranítica, em geral sempre maior que 

65%, com  concentração na faixa entre 71 a 73%, no caso dos granitos alcalinos, e entre 65,5-

69% para os microgranitos. TiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO e P2O5 apresentam comportamento 

decrescente com relação ao aumento de SiO2 em todas as suítes, evidenciado por trajetórias 

aproximadamente retilíneas ou suavemente curvas. Esses diagramas mostram ainda teores 

mais elevados desses óxidos para a suíte básico-intermediária com relação às demais (TiO2, 1-

2%; CaO, 4,5-8%; Fe2O3, 8-12%; MgO, 2-7%), em detrimento do empobrecimento em Na2O e 

K2O, especialmente evidenciado nas amostras mais primitivas desta suíte. Um aspecto contrário 

é observado nas amostras da suíte alcalina, onde o total desses óxidos (Na2O+K2O) varia de 8 a 

12%, em paralelo ao empobrecimento em CaO (0,6-1,5%), MgO (quase sempre inferior a 0,5%) 

e Fe2O3 (em média menor que 2,2%). Nos diagramas K2O vs. SiO2 (não representado) e Na2O vs.

SiO2, essa suíte mostra uma razoável dispersão das amostras, tornando difícil avaliar o 

comportamento desses óxidos, embora a disposição geral pareça indicar ou sugerir um 

comportamento compatível. Esse comportamento é mais claro no diagrama composto 
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Na2O+K2O vs. SiO2. Ao contrário, as suítes básico-intermediária e microgranítica exibem um 

comportamento incompatível neste diagrama, feição também presente no gráfico Na2O vs. 

SiO2. Al2O3 não mostra uma variação tão forte quanto os demais óxidos, diminuindo 

suavemente com respeito ao aumento de sílica nas suítes básico-intermediária, de granitóides 

porfiríticos e microgranítica. Na suíte alcalina, o trend  se caracteriza por um aumento inicial, 

para a seguir, diminuir com respeito ao aumento em sílica. 

 Em comparação com as demais, os granitóides porfiríticos exibem uma variação em 

SiO2 bem mais restrita (65,5-68%). Os intervalos estreitos de Fe2O3 (3-4,4%), MgO (0,7-1,4%), CaO 

(2-3%), TiO2 (0,5-0,7%) e demais óxidos (ver tabela 6.9), refletem a homogeneidade 

composicional desta suíte, evidente na classificação petrográfica. 

 Em termos de elementos menores, a suíte alcalina exibe ora uma certa dispersão ora 

uma concentração das amostras, o que torna difícil uma avaliação mais precisa do 

comportamento geoquímico de alguns elementos. Todavia, um padrão fortemente 

compatível pode ser sugerido para Ba, Sr, V e Zr, e de forma menos nítida para Sc. Esse padrão 

também é observado nas demais suítes, excetuando o comportamento incompatível do Zr na 

suíte básico-intermediária, que também exibe uma dispersão e razoável constância de Ba. O 

Rb apresenta trends incompatíveis bem definidos para as suítes diorítica, porfirítica e 

microgranítica, sendo aparentemente compatível na suíte alcalina. 

 No tocante ao fácies róseo da suíte microgranítica, o caráter evoluído e o número 

reduzido de análises (apenas duas) não permite levantar maiores considerações a respeito do 

seu padrão geoquímico. 
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__________________________

Fig. 6.5 - Diagramas de variação química óxido elemento vs. SiO2 para as suítes ígneas do plúton de Japi. 
A simbologia das amostras está ilustrada no detalhe acima.
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__________________________

Fig. 6.6 - Diagramas de variação química elemento menores/traço vs. SiO2 para as suítes ígneas do plúton 
de Japi. A simbologia das amostras está ilustrada no detalhe acima.
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6.4 Afinidades Geoquímicas 

6.4.1 A Suíte Alcalina 

 O comportamento das amostras desta suíte nos diagramas discriminantes de séries 

magmáticas, a exemplo do (K2O+Na2O) vs. SiO2 e R1R2 (figs. 6.7a,b, respectivamente), diferem 

completamente das demais suítes com as quais ocorrem espacialmente associadas (ver 

discussão sobre a petrogênese desses tipos adiante). Em ambos os diagramas, as amostras 

definem claramente um trend alcalino supersaturado em sílica. A tendência alcalina é ainda 

confirmada no diagrama de Rogers & Greenberg (1981; fig. 6.8). 

(a) (b)

__________________________

Fig. 6.7 - Afinidades geoquímicas da suíte alcalina. (a) Diagrama K2O+Na2O vs. SiO2 com linha divisória 
de Irvine &Baragar (1971) e trends de Lameyre (1987); (b) Diagrama R1R2 (De La Roche et al. 1980).

__________________________

Fig. 6.8 - Diagrama de discriminação para 
granitos da série alcalina (Rogers & Greenberg 
1981).
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Os cálculos das razões molares de Al2O3/Na2O+K2O vs. Al2O3/CaO+Na2O+K2O (índice de 

Shand) indicam uma tendência metaluminosa do magma (fig. 6.9), sendo que as amostras 

mais evoluídas transicionam ao campo peraluminoso. 

________________________

Fig. 6.9 - Índice de Shand para a 
suíte alcalina (conforme 
diagrama de Maniar & Piccoli 
1989).

6.4.2 A Suíte Básico-Intermediária

 Com base no diagrama TAS (K2O+Na2O vs. SiO2; fig. 6.10a), a suíte básico-intermediária 

do plúton de Japi pode ser descrita como de caráter subalcalino, com as amostras plotadas 

no campo intermediário aos trends granodiorítico e monzonítico. No diagrama AFM (fig. 6.10b) 

as amostras ocupam o campo cálcio-alcalino, com alinhamento paralelo à linha divisória de 

Irvine & Baragar (1971). Outras informações sobre a caracterização geoquímica desta suíte 

ainda podem ser obtidas com os diagramas R1R2 e Q-P (fig. 6.10c e 6.10d, respectivamente). O 

primeiro apresenta uma forte dispersão dos pontos analíticos, provavelmente em função de 

processos petrogenéticos complexos (ver ítem 6.4.2, adiante). Todavia, pode ser observada 

uma coincidência aproximada com termos pouco evoluídos dos magmas básicos subalcalinos 

(SALK). O diagrama Q-P evidencia o alinhamento das amostras num trend intermediário 

àqueles das suítes subalcalinas escuras (SALKD, equivalente às shoshoníticas) e cálcio-alcalinas 

(CALK). 

 A natureza potássica desse magmatismo fica caracterizada no gráfico K2O vs. SiO2 (fig. 

6.11a); considerando os campos definidos por Pecerillo & Taylor (1976), essa suíte é identificada 

como transicional entre cálcio-alcalina de alto potássio a shoshonítica (à semelhança de 

outras suítes de K-dioritos na Faixa Seridó; Jardim de Sá 1994).O índice de Shand (fig. 6.11b) 

classifica esta suíte como metaluminosa. Essas características concordam com aquelas 

inferidas para as suítes “dioríticas” estudadas por Jardim de Sá (1994) na Faixa Seridó e 

confirmam a semelhança química com os granitóides tipo-I, ou intermediários I-A, da 

classificação de White & Chappell (1974). 
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(a) (b)

(c) (d)

__________________________

Fig. 6.10 - Afinidades geoquímicas da suíte básico-intermediária. (a) Diagrama K2O+Na2O vs. SiO2 com 
linha divisória de Irvine &Baragar (1971) e trends de Lameyre (1987); (b) Diagrama AFM com linha 
divisória de Irvine & Baragar (1971); (c) Diagrama R1R2 (De La Roche et al. 1980); (d) Diagrama Q-P 
(Debon & LeFort 1983).

(a) (b)

__________________________

Fig. 6.11 - (a) Diagrama K2O vs. SiO2 com divisão dos campos de Pecerillo & Taylor (1976); (b) Índice de 
Shand (conforme diagrama de Maniar & Piccoli 1989).
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6.4.3 A Suíte de Granitóides Porfiríticos

 Seguindo a sistemática dos ítens precedentes, o diagrama TAS para esta suíte (fig. 

6.12a) reconhece a natureza subalcalina monzonítica desse magmatismo. Esse 

comportamento é também visualizado no diagrama R1R2 (fig. 6.12b). O índice de saturação 

em alumina (fig. 6.13) indica um caráter metaluminoso evoluído. 

(a) (b)

__________________________

Fig. 6.12 - Afinidades geoquímicas da suíte de granitóides porfiríticos. (a) Diagrama K2O+Na2O vs. SiO2

com linha divisória de Irvine & Baragar (1971) e trends de Lameyre (1987); (b) Diagrama R1R2 (De La 
Roche et al. 1980).

_________________________

Fig. 6.13 - Índice de Shand para a 
suíte de granitóides porfiríticos 
(conforme diagrama de Maniar & 
Piccoli 1989).

6.4.4 A Suíte Microgranítica

 No contexto de séries magmáticas, esta suíte exibe uma natureza granodiorítica, 

ressaltada no diagrama TAS (fig. 6.14a). A tendência cálcio-alcalina, evoluída, é evidenciada 

no diagrama multicatiônico R1R2 (fig. 6.14b), bem como no diagrama Q-P (fig. 6.14c), onde as 

amostras alinham-se paralelamente ao trend CALK. O índice de Shand (fig. 6.14d) demonstra 

uma natureza transicional metaluminosa a peraluminosa, para este magma. 
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(a) (b)

(c) (d)

__________________________

Fig. 6.14 - Afinidades geoquímicas da suíte microgranítica (incluídas apenas as amostras do fácies cinza).
(a) Diagrama K2O+Na2O vs. SiO2 com linha divisória de Irvine &Baragar (1971) e trends de Lameyre (1987);
(b) Diagrama R1R2 (De La Roche et al. 1980); (c) Diagrama Q-P (Debon & LeFort 1983); (d) Índice de 
Shand para a suíte microgranítica (fácies cinza) (conforme diagrama de Maniar & Piccoli 1989).

6.5 Considerações Petrogenéticas sobre as Suítes Ígneas do Plúton de Japi 

Como discutido no capítulo III e no ítem 6.2, a distinção de quatro suítes compondo o 

plúton de Japi é embasada por relações de campo e dados petrográficos, e agora 

confirmada em diagramas geoquímicos. A utilização destes dados, em adição ao 

comportamento geoquímico de elementos traços e terras raras, permitiu avançar em algumas 

considerações acerca dos processos petrogenéticos envolvidos, especialmente no que diz 

respeito à determinação das assembléias minerais fracionadas durante a evolução destas 

suítes. 

No caso da suíte alcalina, a abordagem será direcionada a uma breve revisão das 

teorias existentes e, com base nos dados expostos, somados a indicadores isotópicos ainda 

restritos, discutir uma fonte mais provável, pelo menos em caráter preliminar, para essa 

associação. 
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 Considerando as relações de mistura entre os granitóides porfiríticos e a suíte básico-

intermediária, característica do plutonismo Brasiliano na Faixa Seridó (Leterrier et al. 1990; 

Jardim de Sá et al. 1996, p. ex.), faz-se necessário discutir a possibilidade de uma fonte única 

ou, contrariamente, uma origem a partir de duas fontes distintas. No entanto, a insuficiência de 

dados geoquímicos e isotópicos não permitiu tecer maiores conclusões sobre quais processos 

estariam envolvidos e a extensão dos mesmos. Desta forma, algumas considerações foram 

estabelecidas com base em uma correlação direta com resultados já apresentados na 

literatura (Jardim de Sá 1994). No caso particular da suíte de granitóides porfiríticos, uma 

estimativa da fonte pode ser alcançada tendo em vista a disponibilidade de dados isotópicos 

e a correlação entre o comportamento geoquímico de elementos traços/terras raras 

observado nesta suíte com padrões divulgados em trabalhos prévios na região. 

 Uma abordagem bem mais restrita acerca da gênese da suíte microgranítica está 

condicionada à ausência de análises de elementos terras raras e dados isotópicos. As 

considerações expostas serão fundamentadas apenas nos dados geoquímicos apresentados 

anteriormente.

 Nos capítulos precedentes ficou evidente que a colocação dos diferentes magmas que 

compõem o plúton de Japi, é controlada pelo funcionamento das zonas de cisalhamento que 

bordejam o plúton, especialmente a ZCJ. Esse aspecto permite supor o enraizamento dessas 

estruturas a níveis profundos, na crosta média-inferior ou mesmo no manto, o que pode ser 

inferido pelo estudo das possíveis fontes envolvidas na gênese do plutonismo em Japi.

6.5.1 A Suíte Alcalina 

Os dados petrográficos e geoquímicos referentes a esta suíte, apresentados e reunidos 

em ítens precedentes, confirmam a ocorrência de um magmatismo alcalino com algumas 

feições contrastantes daquelas normalmente observadas nos clássicos granitos tipo-A, 

caracterizados por tipos peralcalinos, com sua mineralogia à base de pertita, piroxênios e 

anfibólios sódicos. Uma das principais diferenças envolvendo esses granitos e o magmatismo 

alcalino de Japi diz respeito ao índice de saturação em alumina deste último magma, de 

tendência claramente metaluminosa. Essas feições encontram correspondência em trabalhos 

recentes (Nardi 1991; King et al. 1997; Patiño Douce 1997), que enfatizam uma abrangência 

mais ampla das associações alcalinas, incluindo, além dos tipos peralcalinos, termos 

metaluminosos. Esses autores inferem uma conotação genética para essas variações, 

sugerindo que as diferenças geoquímicas entre os granitos tipo-A peralcalinos e aqueles 

metaluminosos poderiam estar relacionadas a processos petrogenéticos distintos, envolvendo 

fracionamento de uma fonte mantélica (caso dos tipos peralcalinos) e fusão parcial de uma 

fonte infracrustal (tipos metaluminosos). 

 Dados pertinentes à gênese desse magmatismo apontam para uma diversidade de 

mecanismos petrogenéticos e fontes que incluem, de uma forma genérica, desde uma origem 
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puramente crustal (Collins et al. 1982; Clemens et al. 1986; Whalen et al. 1987; Anderson & 

Bender 1989; Creaser et al. 1991; Eby 1992; King et al. 1997) até uma derivação mantélica 

exclusiva (Bonin 1990, 1996). Estes modelos tendem a enfatizar a importância da composição 

da fonte para explicar as peculiaridades dos granitos tipo-A, tais como os teores elevados de 

Zr, Nb, Y e Ga, altas razões Fe/Mg, o enriquecimento em halogênicos e empobrecimento em 

H2O, característicos desse magmatismo. 

 Dentre os modelos propostos, aqueles que envolvem fusões crustais originando magmas 

graníticos com afinidade alcalina parecem ser os mais aceitos, embora uma diversidade de 

composições distintas tenha sido sugerida para a fonte. Admitindo a fusão parcial como 

processo viável para a formação de magmas tipo-A na crosta, Collins et al. (1982) apontam 

para duas restrições básicas inerentes à natureza da fonte: (i) a fonte deve conter quartzo+K-

feldspato+plagioclásio como fases modais (ou ainda como componentes normativos), 

necessários para gerar qualquer granito, e (ii) deve ser rica em F+ e Cl-, embora empobrecida 

em H2O. Levando em consideração essas premissas, esses autores (também Clemens et al. 

1986; Whalen et al. 1987) propõem que os granitos tipo-A seriam produto da fusão de fontes 

metaígneas, previamente empobrecidas pela retirada de uma fusão félsica hidratada, 

produzindo um resíduo granulítico. Esse resíduo conteria a assembléia quartzo+plagioclásio+K-

feldspato+piroxênio, tendo como fases acessórias apatita, zircão+titanita+magnetita. Ainda 

nesse modelo (também White & Chappell 1983), biotita e anfibólio ricos em F+ poderiam 

permanecer como fases residuais estáveis, relacionadas a um conteúdo de H2O ainda baixo, 

embora suficiente para produzir quantidades consideráveis de fusão. Modelos mais recentes 

(Creaser et al. 1991; Patiño Douce 1997) defendem a fusão direta de fontes de composição 

tonalítica a granodiorítica, admitindo que as mesmas não precisariam necessariamente ter 

sofrido uma fusão prévia e experimentado metamorfismo granulítico para explicar os baixos 

conteúdos em H2O. Essa  proposição encontra correspondência com os experimentos de 

Clemens & Vielzeuf (1987) os quais sugerem que fusões de tonalitos e granodioritos félsicos, a 

temperaturas de 900 a 9500C e pressões de 6 a 8 Kbar, condições que representariam fusões 

parciais na crosta média a inferior sob alto gradiente geotérmico, em regime extensional, 

igualmente produziriam líquidos com baixos teores de água (1,1-2,6%), gerados por taxas de 

fusão entre 15 a 40%. Adicionalmente, um outro argumento para contestar o modelo proposto 

por Collins et al. (1982) baseia-se no empobrecimento em álcalis relativo à alumina e TiO2

relativo a MgO, em resíduos granulíticos refratários, produzidos por fusões experimentais a partir 

de uma ampla gama de rochas crustais (Patiño Douce & Beard 1995, 1996). Estes autores 

defendem que a refusão desses resíduos não poderia produzir líquidos graníticos com altas 

razões (Na2O+K2O)/Al2O3 e TiO2/MgO características dos granitos tipo-A. Creaser et al. (1991) 

descartam ainda a possibilidade de que a assembléia quartzo, K-feldspato e plagioclásio na 

fonte crustal seja o resultado da geração prévia de granitos tipo I, uma vez que resultados 

experimentais (segundo Ruther & Wyllie 1988, naquele trabalho) indicam que K-feldspato (e 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                     M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/199886

biotita) seria uma fase fortemente concentrada no líquido, já num primeiro estágio de fusão, 

mesmo a temperaturas mais baixas, em torno de 8600C, e pequenas taxas de fusão (em torno 

de 5%).  

 Independentemente da composição da fonte, é unânime a admissão de temperaturas 

elevadas envolvidas na gênese do magmatismo alcalino, comparativamente àquelas inferidas 

para produzir magmas tipo-I e -S. Patiño Douce (1997) admite que as altas temperaturas 

estimadas para esses magmas são consistentes com as temperaturas necessárias para obter 

uma fração de fusão significativa a partir de materiais-fontes cálcio-alcalinos pobres em H2O. 

Tais condições provavelmente requerem a participação de magmas básicos mantélicos na 

origem dos granitos tipo-A, como sugerido também por Clemens et al. (1986). A alta 

temperatura do magma, conjuntamente com os altos conteúdos de F+, favorece o 

enriquecimento em elementos HFS e ETR, característicos dos granitos tipo-A, tendo em vista 

que uma maior concentração de F+ tende a baixar o ponto de fusão das fases acessórias 

hospedeiras desses elementos. Creaser et al. (1991) justificam as quantidades elevadas de F+

nestes granitos em função de seu fracionamento para o fundido, considerando que somente 

apatita e titanita residuais seriam susceptíveis a aceitar F+, no caso da fusão de tonalitos e 

granodioritos. Uma interpretação contrária é sugerida por Patiño Douce & Beard (1996). Estes 

autores mostram que um conteúdo de F+ originalmente alto na fonte favoreceria o 

enriquecimento em Al na fusão, numa situação contrária ao empobrecimento que 

normalmente se observa nos magmas peralcalinos. Neste caso, fusões de fontes ricas em F+

tenderiam a produzir magmas com tendência peraluminosa. 

 O caso do plúton de Japi:

 A presença de uma conspícua suíte de afinidade alcalina no plúton de Japi constitui 

uma feição distinta do mesmo. A individualização desse tipo de magmatismo na região ainda 

é pouco conhecida, e os aspectos geoquímicos envolvidos na sua gênese, bem como a 

determinação da fonte, constituem pontos fundamentais na proposição do modelo 

geodinâmico para a região. Todavia, os dados geoquímicos disponíveis não fornecem 

indicações inequívocas para inferir os processos envolvidos durante a evolução desta suíte. 

Diagramas de variação elemento compatível vs. incompatível não puderam ser construídos, 

dado à ausência de um elemento que apresentasse comportamento nitidamente 

incompatível. Deste modo, não puderam ser caracterizados trends de evolução que 

indicassem processos de cristalização fracionada ou fusão parcial (ver Martin 1990, p. ex.). 

Todavia, a presença de cristais de plagioclásio desenvolvendo zonamento normal, aliado a 

trends de variação química de alguns óxidos, definindo trajetórias curvas, inicialmente 

aumentando os teores e a seguir diminuindo (ver fig. 6.17), representam evidências, 

petrográfica e geoquímica, que sugerem um processo de fracionamento como mecanismo 

petrogenético envolvido.  
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 Anfibólio, clinopiroxênio, K-feldspato, titanita e apatita controlam a história de 

fracionamento mineral na suíte alcalina. O fracionamento de anfibólio e clinopiroxênio é 

compatível com o decréscimo de TiO2, Fe2O3t e MgO, observados nos diagramas da figura 6.6. 

Particularmente no caso de Al2O3, também de CaO (fig. 6.17), as trajetórias curvas mostram 

que o fracionamento do anfibólio dominou já num estágio mais avançado da cristalização, a 

partir de 70% SiO2. Esse comportamento é ainda sugerido no diagrama Sr vs. SiO2 (também fig. 

6.17). O aumento em Al2O3 no início da cristalização pode ser explicado pelo fracionamento 

do clinopiroxênio, uma fase pobre nesse óxido. O fracionamento de K-feldspato é indicado 

pelos trends compatíveis de Na2O+K2O (o plagioclásio também controla o decréscimo em 

Na2O) e Rb (figs. 6.6 e 6.7). O fracionamento da titanita é evidente quando são considerados a 

anomalia negativa de Ti e o decréscimo progressivo em La e Ce, bem como em ETRP e Y, 

ilustrados nos spidergrams da fig. 6.18. 

 As variações importantes na caracterização de granitóides, motivo de discussões em 

função das implicações petrogenéticas decorrentes, incluem as mudanças no padrão total 

dos ETR, na forma de enriquecimento ou empobrecimento com relação ao normalizador, e o 

grau de fracionamento dos ETRL com respeito aos ETRP. O conteúdo total de ETR na suíte 

alcalina do plúton de Japi (fig. 6.19) mostra valores moderados a elevados, entre 100 a 600 

ppm, especialmente marcados pelo enriquecimento em TRL com relação às TRP, mais 

evidente nas amostras mais evoluídas (MH-119 e 146). O grau de fracionamento pode ser 

expresso pela razão (Ce/Yb)N, que varia de 9,2 nas amostras com SiO2 mais elevada, a 3,0 

naquelas menos evoluídas. Considerando que os conteúdos absolutos de ETR podem 

decrescer pela cristalização fracionada de pequenas quantidades de minerais acessórios, o 

enriquecimento em ETRL observado pode ser atribuído ao fracionamento da titanita e/ou 

apatita, o que é sugerido pelas anomalias negativas de Ti e P nos spidergrams da figura 6.18. 

As anomalias positivas de Eu, mais expressivas nos termos mais evoluídos, são melhor 

explicadas pelo fracionamento do anfibólio, considerando o maior valor de Kd de Eu para este 

mineral. Todavia, considerando que o fracionamento do anfibólio é mais efetivo acima de 70% 

de SiO2, a anomalia de Eu em amostras menos evoluídas (MH-119; fig. 6.19) pode estar 

relacionada ao fracionamento do clinopiroxênio e apatita, ainda no início da cristalização do 

magma alcalino.  
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__________________________

Fig. 6.17 - Diagramas de variação química para 
a suíte alcalina, destacando trajetórias com 
tendência curva para alguns óxidos.

____________________

Fig. 6.18 - Spidergrams para
quatro amostras da suíte
alcalina. A simbologia das
amostras e seu teor de SiO2 é
ilustrado na legenda acima. O
normalizador utilizado é o de
Thompson et al. 1984.

Outro tipo de indicação fornecida pelas anomalias de Eu diz respeito às condições de 

fugacidade de oxigênio, vigentes no decorrer da evolução deste magma. King et al. (1997) 

propõem que a presença de ilmenita primária nos granitos tipo-A indicaria uma evolução sob 

condições redutoras, uma vez que à baixa fO2, a razão Fe2+/Fe3+ pode ser alta, favorecendo 

portanto a cristalização de óxidos de Fe-Ti e razões Fe/Mg relativamente altas nos minerais 

ferromagnesianos. Todavia, a presença de magnetita como principal opaco nesta suíte, em 

adição às anomalias positivas de Eu observadas, pode indicar que a evolução desse 
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magmatismo ocorreu sob fO2 já relativamente elevada. Condições ainda mais elevadas teriam 

prevalecido no final da evolução, tendo em vista a cristalização tardia de anfibólio 

(hornblenda; e biotita, quando presente) em relação ao clinopiroxênio. 

______________________

Fig. 6.19 - Espectros de
elementos terras raras (ETR) para
quatro amostras da suíte
alcalina. A simbologia das
amostras, bem como seus
teores de SiO2 e ETR é mostrado
acima. O normalizador utilizado
é o de Sun (1982).

Contrariamente ao modelo de origem crustal para os granitos tipo-A, uma contribuição 

mantélica é sugerida para a geração desse tipo de magmatismo por Loiselle & Wones (1979) e 

Bonin (1990, 1996). Nesse modelo, os magmas graníticos tipo-A representariam líquidos residuais 

finais produzidos por processos de diferenciação de magmas básicos a intermediários, que 

ocorreriam em câmaras magmáticas localizadas em níveis crustais distintos. King et al. (1997) 

rejeitam a hipótese de origem a partir do fracionamento de magma máfico, considerando que 

mesmo as rochas alcalinas metaluminosas menos evoluídas apresentam altos teores de Ba, Eu, 

Sr e, moderadamente Rb, indicando que não teria havido fracionamento apreciável de 

feldspato a partir de uma fonte máfica, mas sim que essas rochas seriam resultado de 

processos de fusão parcial. Esse enriquecimento em LIL é observado nos membros da suíte 

alcalina de Japi. Todavia, a admissão de uma fonte mantélica geoquimicamente anômala 

(enriquecida em LIL e ETRL), compondo a litosfera subcontinental da Faixa Seridó (Jardim de Sá 

1994; Jardim de Sá et al. 1996), também poderia justificar essas feições geoquímicas.  

Indicadores isotópicos têm sido extensivamente utilizados na elaboração de modelos 

petrogenéticos. O parâmetro Nd calculado para a idade de 600 Ma, em apenas uma 

amostra (MH-65a), forneceu um valor de -21,5, relativamente mais negativo com respeito 

àqueles obtidos para os termos mais primitivos da suíte básico-intermediária, o que deixa 

margem a considerar que uma fonte crustal, ou pelo menos um significativo componente 

crustal, esteja envolvido na gênese da suíte alcalina do plúton de Japi.  

Razões iniciais de Sr, também calculadas para a idade de 600 Ma, em cinco amostras 

desta suíte (MH-12a, -65c, -140, -234a, -270), forneceram valores entre 0,706 a 0,7085. Esses 
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valores são significativamente inferiores à composição isotópica do Sr, bem como aos teores 

de Rb, numa fonte crustal tipo “gnaisses Caicó”, estimados com parâmetros regionais (Jardim 

de Sá 1994) ou locais (as amostras da fig. 3.3)(ver fig. 6.20). A faixa de valores obtida para a 

suíte alcalina do plúton de Japi situa-se próxima, mas um pouco acima, da composição do 

manto normal, o que pode significar indício de origem ou presença de um componente 

crustal. Em ambos os diagramas, os valores ISr dos gnaisses aflorantes na região plotaram 

significativamente acima da faixa de valores estimada para as amostras da suíte alcalina, 

indicando a inadequação desse tipo de fonte. Neste caso, o componente/fonte crustal 

envolvido teria composições mais básicas (menor valor da razão Rb/Sr) que os gnaisses 

aflorantes na região e, por conseguinte, menos radiogênicas, para justificar os baixos valores 

de Rb e ISr nos granitos alcalinos. Todavia, considerando os valores relativamente altos de ISr ou 

negativos de Nd da fonte mantélica na região (Jardim de Sá 1994; Jardim de Sá et al. 1996), a 

composição isotópica dos granitos alcalinos também é compatível com um componente ou 

fonte mantélica enriquecida. Todavia, a aparente ausência de associação espacial e 

temporal dos granitos alcalinos de Japi com material máfico (na forma de enclaves básicos, p. 

ex.), enfraquece a hipótese de uma derivação puramente mantélica (afastando a presença 

de rochas básicas cogenéticas em subsuperfície). 

A concordância com o modelo sugerido por Creaser et al. (1991) é em parte 

prejudicada quando são considerados os teores relativamente baixos em Nb, Y e Zr das 

amostras da suíte alcalina, contrariamente aos altos teores observados nos granitos estudados 

por esses autores. Esta feição pode estar associada a teores relativamente baixos de F+ na 

fonte, diminuindo a capacidade de complexação destes elementos e, consequentemente, 

decrescendo suas concentrações nos produtos da fusão. Considerando que F+ e Cl- não foram 

rotineiramente analisados no caso em questão, é impraticável avançar com esse argumento. 

Em adição, a interpretação de fonte baseada em elementos halogênicos é contestada por 

Eby (1990), uma vez que a sua introdução por processos metassomáticos tardios dificultaria 

qualquer inferência baseada na química da rocha total, inviabilizando sua utilização como 

indicadores petrogenéticos. 

(a)
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(b)

______________________

Fig. 6.20 - Diagramas razão
inicial (ISr) vs. Sr (a) e Rb  (b)
para discriminar possíveis
fontes crustais na região do
Seridó (compilado de Jardim
de Sá 1994). A área em cinza
representa o campo de
valores do granitóide alcalino
de Umarizal, e a área em
róseo, os gnaisses encaixantes
do plúton de Japi. A área
hachurada/ cruzes (em cor)
representam o campo/plot de
cinco amostras da suíte
alcalina de Japi. 

Os argumentos destacados conduzem a uma interpretação apenas preliminar acerca 

das características da fonte responsável pelo magmatismo alcalino no plúton de Japi. Os 

dados disponíveis, quando incluídas as indicações isotópicas ( Nd bastante negativo), são 

compatíveis com uma provável fonte ou contaminante antigo, possivelmente crosta inferior 

básica-intermediária ou manto enriquecido de idade paleoproterozóica, a julgar pela isócrona 

Rb-Sr obtida para esta suíte (ver ítem 3.4.1). A interpretação de uma isócrona de fonte é 

condizente com uma situção de homogeneização isotópica restrita, em escala de pequenos 

volumes (pulsos de magmas), ocasionada por uma fonte isotopicamente homogênea, ou uma 

mistura do magma alcalino progenitor com material crustal, em diferentes proporções. 

Considerando a colocação da suíte alcalina através de sucessivos pulsos de magma (ver Cap. 

VII), as razões 87Sr/86Sr teriam evolução diferenciada na escala do corpo. Neste caso, é razoável 

admitir que a idade obtida a partir da amostragem de subvolumes com diferentes razões 

isotópicas de Sr refletiria uma provável idade da fonte, ou mesmo um valor sem significado, 

produto da mistura de dois componentes. O número reduzido de amostras inviabiliza um 

tratamento rigoroso do problema. Finalmente, a idade TDM  obtida de 2,84 Ga também 

encontra explicação na mesma linha de argumentação.

As altas temperaturas requeridas para a fusão, admitindo qualquer que seja a 

composição da fonte, poderiam ser alcançadas se o calor fornecido estiver associado à 

intrusão de magmas básicos na base da crosta. Alternativamente, um aumento do gradiente 

geotérmico em função do afinamento litosférico provocado por uma estrutura extensional 

também poderia induzir fusão litosférica. A incorporação de componentes com forte assinatura 

mantélica enriquecida na fonte seria favorecida se admitirmos o enraizamento profundo da 

ZCJ e seu papel como conduto de percolação de fluidos mantélicos. Desta forma, é razoável 

pensar numa fonte “mista” (crustal+manto enriquecido), bem como o aporte de fluidos 

profundos (explicando os teores de Ba e Sr anomalamente elevados), como responsáveis pela 

geração do magmatismo alcalino em Japi. 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                     M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/199892

6.5.2 A Suíte Básico-Intermediária 

 Dadas às semelhanças petrográfica e geoquímica do magmatismo básico-

intermediário em Japi com suítes plutônicas estudadas na FSe por Jardim de Sá (1994; Jardim 

de Sá et al. 1996, e outros), as discussões levantadas neste ítem, acerca dos aspectos 

petrogenéticos envolvidos durante a gênese dessas rochas, seguirão a sistemática proposta 

por aquele autor. Considerações mais aprofundadas, especialmente no tocante à 

caracterização da fonte, serão limitadas em função do número reduzido de análises de 

elementos traços e terras raras, bem como a não disponibilidade de dados isotópicos de Sr, 

prejudicando uma definição mais completa sobre a gênese e evolução desse magmatismo. 

 As observações de campo atestam o estreito relacionamento temporal e espacial 

entre as suítes básico-intermediária e a de granitóides porfiríticos. As relações incluem feições 

de captura de fenocristais de K-feldspato dos granitos pelos magmas dioríticos, em graus 

variados, outras vezes envolvendo clara hibridização, onde não é clara a individualização das 

duas suítes envolvidas. Essa feição conduz a considerar a possibilidade de um único, ou 

diferentes magmas progenitores, para as duas suítes. Embora os dados de campo apontem 

para a coexistência entre  granitos e K-dioritos, os dados geoquímicos mostram claramente 

que os mesmos estão associados a diferentes magmas parentais. A indicação de dois magmas 

distintos (e respectivas fontes) é inicialmente sugerida pelo exame de diagramas tipo Harker, 

como demonstrado nas figuras 6.6 e 6.7. Esta sugestão é fundamentada pela presença de 

lacunas composicionais entre os trends de evolução dessas suítes ou ainda, por trends distintos 

e, por vezes, de comportamentos antagônicos (caso dos gráficos Na2O+K2O vs. SiO2 e Zr vs.

SiO2). A resposta a esta questão pode ainda ser obtida com base na análise de diagramas de 

variação interelementar destes grupos, como discutido por Jardim de Sá (1994), os quais 

representam plots binários X-Y envolvendo elementos com comportamento geoquímico 

contrastante (uma seleção destes é mostrada na figura 6.21). Esses gráficos reforçam a 

existência de diferentes magmas progenitores relacionados às suítes em questão. A 

confirmação de dois magmas distintos leva à necessidade de explicar as frequentes relações 

de mistura (mixing ou mingling) observadas em escala de afloramento. Essas feições podem ser 

explicadas pelo efeito de processos de mescla envolvendo dois polos composicionalmente 

distintos. Diagramas geoquímicos envolvendo razões interelementares têm sido utilizados na 

literatura (Mariano e Sial 1988; Jardim de Sá 1994), na tentativa de analisar fenômenos de 

mistura de magmas como o principal processo petrogenético envolvido na gênese de suítes 

deste tipo. O exame destes diagramas, para o caso em questão, é prejudicado em função da 

não disponibilidade de análises químicas de alguns elementos utilizados nesses procedimentos, 

restringindo a aplicação desse tipo de abordagem a apenas um gráfico (Ti/Zr vs. Rb/Sr e Ti/Zr 

vs. Sr/Zr; fig. 6.22). Similarmente ao que se observa nos casos estudados por Jardim de Sá (1994), 

a disposição dos dados analíticos não define os padrões interpretados como característicos de 

fenômenos de mistura extensiva de magmas, exibindo uma razoável dispersão dos pontos. 
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__________________________

Fig. 6.21 - Diagramas de variação interelementar destacando trends das suítes básico-intermediária e de 
granitóides porfiríticos, utilizados para avaliar  a hipótese de magmas distintos. A simbologia das amostras 
está ilustrada na legenda acima.

 Com base nas considerações acima mencionadas, fica evidente que os dois tipos de 

magmas ainda preservam, em boa parte, os seus trends geoquímicos originais. Assumindo as 

semelhanças entre a associação aqui discutida e aquelas estudadas por Jardim de Sá (1994), 

a hipótese de mescla extensiva como responsável pelas variações químicas observadas nestas 

suítes pode ser descartada. Fenômenos de mescla parecem ter atuado ao menos em alguns 

setores, e especialmente na interface entre as suítes envolvidas. A possibilidade de mescla 

envolvendo um componente heterogêneo e/ou processos de contaminação por assimilação 

das encaixantes, podem contribuir para as variações químicas observadas (Jardim de Sá 1994). 

Todavia, todos esses processos teriam atuado em volumes e proporções limitados, uma vez 

que as características geoquímicas originais destas suítes ainda parecem estar bem 

preservadas. 
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__________________________

Fig. 6.22 - Diagramas de variação de razões interelementares das suítes básico-intermediária e de 
granitóides, utilizados para avaliar a hipótese de mistura de magmas na evolução dessas suítes. A 
simbologia das amostras é semelhante à da figura 6.1, acima. O diagrama à direita não define uma 
reta, sugerindo não haver mistura extensiva.

 Os trends de variação nos diagramas de correlação entre elementos compatíveis vs.

incompatíveis (fig. 6.23), admitindo o Rb e Zr como os elementos incompatíveis (ver fig. 6.7), 

deixam margem a interpretar um processo de cristalização fracionada como principal 

mecanismo petrogenético envolvido na evolução desse magmatismo. A inclinação observada 

nessas trajetórias ainda é compatível com a atuação simultânea de fenômenos de 

assimilação/contaminação, envolvendo a suíte de K-dioritos e um componente ácido (o 

magma porfirítico e/ou a encaixante crustal). 

 Dados petrográficos apontam para olivina, anfibólio (+ piroxênios), plagioclásio e 

biotita, além dos minerais acessórios, como as eventuais fases envolvidas no fracionamento. A 

cristalização de anfibólios (e piroxênios, quando presentes) é retratada no decréscimo 

acentuado em TiO2, Fe2O3t, MgO e CaO, em geral mais efetivo no início da cristalização. O 

decréscimo em MgO parece ser especialmente controlado pelo fracionamento de olivina nos 

termos mais básicos desta suíte. Al2O3 igualmente define uma correlação negativa, embora 

exibindo trend mais suave, o que provavelmente reflete uma relativa constância do 

fracionamento de plagioclásio durante a evolução desta suíte. K2O e Rb mostram 

comportamento contrário, com trajetórias positivas sugerindo que biotita e K-feldspato não são 

fases importantes no fracionamento ou que, como sugerido por Jardim de Sá (1994), a sua 

retirada tenha sido insuficiente para diminuir a concentração desses elementos no líquido 

originalmente rico em K e Rb ou, alternativamente, que esses elementos tenham sido 

enriquecidos durante processo de contaminação. O decréscimo mais acentuado do Sr, no 

intervalo de 50-55% de SiO2, coaduna-se com o seu fracionamento em anfibólios e 

plagioclásios, no início da cristalização desta suíte. 
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__________________________

Fig.6.23 - Diagramas de variação elemento compatível vs. elemento incompatível para a suíte básico-
intermediária. ACF significa assimilação+cristalização fracionada.

 O fracionamento das fases acessórias é marcado pelo decréscimo em TiO2 (retirado por 

titanomagnetita?, em adição à titanita) e P2O5 (no caso da apatita), como também 

evidenciado pelas fortes anomalias negativas de P e Ti em spidergrams (fig. 6.25). 

 Maiores detalhes sobre o processo de cristalização fracionada podem ser discutidos 

com apoio dos espectros de terras raras, também normalizados para o padrão Sun (1982; fig. 

6.24), visando facilitar comparações com os padrões obtidos por Jardim de Sá (1994) para 

exemplos de K-dioritos na FSe. Os diagramas são representativos de duas amostras, a mais 

primitiva (com 49% SiO2) e um termo intermediário (54% SiO2). O padrão apresentado é 

semelhante àqueles obtidos nas amostras das suítes de Totoró e São José de Espinharas, na 

porção central da FSe. Nestes, e também no presente caso, os termos mais básicos (aqui 

representados pela amostra MH-61b) exibem um padrão já bastante fracionado, ainda que 

definido por uma linha destituída de anomalias. O enriquecimento em TRL (também destacado 

em gráficos tipo spidergrams; fig. 6.25) deve ser então justificado por um enriquecimento 

original da fonte. Comparativamente a esse padrão, o termo mais evoluído (MH-99b) exibe um 

maior enriquecimento nesses elementos e um empobrecimento um pouco mais acentuado 

em TRP, evidenciando um comportamento mais fracionado. Embora uma discreta anomalia 

negativa de Eu seja visualizada nessa amostra, pode-se concluir que a cristalização ocorreu 

sob condições de fO2 ainda elevadas, todavia inferiores àquelas vigentes durante a 

cristalização dos termos mais primitivos. Em adição, esse comportamento também pode estar 

associado ao fracionamento mais expressivo de anfibólio (conjuntamente com plagioclásio) 

nos termos mais diferenciados, confirmado pelo decréscimo em TRP. 
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______________________

Fig. 6.24 - Espectros de 
elementos terras raras (ETR) 
para duas amostras da 
suíte básico-intermediária. 
A simbologia das amostras, 
bem como seus teores de 
SiO2 e ETR, são mostrados 
acima.

____________________

Fig. 6.25 - Spidergrams para duas 
amostras da suíte básico-
intermediária. A simbologia das 
amostras e seu teor de SiO2 são 
mostrados na legenda acima.

 Excluídas as indicações que seriam fornecidas pelos dados isotópicos, a utilização 

isolada do comportamento geoquímico de elementos traços e terras raras permite algumas 

suposições acerca da fonte progenitora do magmatismo básico-intermediário de Japi. Com 

base nos padrões contrastantes de elementos traços, Jardim de Sá (1994; também Jardim de 

Sá et al. 1996) descarta as hipóteses de mescla extensiva ou contaminação crustal para 

explicar as feições geoquímicas dessas rochas (ricas em K, Rb, Ba, Th, TRL e outros elementos). 

Spidergrams demonstram o enriquecimento dessas rochas em elementos LIL e TRL, mesmo nos 

termos mais primitivos, o que sugere tratar-se de uma assinatura original do magma progenitor. 

Deste modo, a análise geoquímica, mesmo preliminar, dos termos básico-intermediários do 

plúton de Japi confirma a existência de uma fonte mantélica geoquimicamente anômala 

compondo a litosfera subcontinental da Faixa Seridó no seu domínio oriental (o Maciço São 

José do Campestre). 
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6.5.3 A Suíte de Granitóides Porfiríticos

 Como discutido no ítem precedente, a análise de diagramas de variações 

interelementares (fig. 6.21) permite descartar fenômenos de mescla extensiva entre os 

monzogranitos porfiríticos e os K-dioritos, embora proporções moderadas de contaminação 

devam ser admitidas. No caso em questão, os efeitos de contaminação parecem estar mais 

comumente vinculados a efeitos de mescla mecânica, evidenciados pela extensiva captura 

de fenocristais, do que necessariamente por interação química extensiva. 

 À semelhança das discussões levantadas no ítem anterior, a filiação dos granitos 

porfiríticos e microgranitos (notadamente os termos cinza) a um único ou diferentes magmas 

pode ser igualmente questionada. Admitindo-se a primeira hipótese, os microgranitos 

representariam os termos mais diferenciados. Em caso contrário, se duas fontes estão 

envolvidas, esses magmas poderiam retratar fusões extraídas de diferentes níveis crustais, em 

analogia à proposição de Jardim de Sá (1994) para as suítes de granitos porfiríticos e de 

“leucogranitos” estudadas por aquele autor. Para o plúton de Japi, a individualidade desses 

magmas é mais uma vez destacada nos diagramas tipo Harker, onde os microgranitos 

mostram trends distintos daqueles dos monzogranitos porfiríticos, tanto com respeito aos 

elementos maiores (gráficos CaO e Na2O+K2O vs. SiO2; fig. 6.6), como a elementos traços 

(gráficos Rb, Ni,  Zr vs. SiO2; fig 6.7). 

 A sugestão de uma evolução por cristalização fracionada da presente suíte é 

tentativamente inferida a partir de diagramas bilogarítmicos de correlação elemento 

compatível vs. incompatível, especialmente nos diagramas Sr e Ni vs. Rb (fig. 6.26). Todavia, a 

atuação desse tipo de mecanismo é confirmada com base em anomalias negativas 

expressivas de alguns elementos em gráficos normalizadores, dentre os quais Sr, bem como a 

ocorrência comum de cristais de plagioclásio desenvolvendo zonação normal. Entretanto, à 

semelhança das trajetórias definidas para a suíte diorítica nestes gráficos, os trends da suíte 

porfirítica também exibem uma inclinação que pode ser interpretada como do tipo ACF 

(cristalização fracionada e assimilação/contaminação). 

 De acordo com a petrografia, a história de fracionamento mineral nos granitóides 

porfiríticos pode envolver anfibólio, biotita, plagioclásio e K-feldspato, além das fases 

acessórias. Nos diagramas de Harker (figs 6.6 e 6.7), os trends de evolução para TiO2, Fe2O3t, 

Al2O3 e MgO mostram uma suave inclinação negativa, que pode ser indicativa de um 

fracionamento limitado de anfibólio e biotita nesse magma, com plagioclásio, e ainda 

anfibólio, sendo responsáveis pela diminuição nos teores de CaO e Sr em relação ao aumento 

de SiO2. O decréscimo de Na2O também é compatível com o fracionamento de um 

plagioclásio sódico (An18-12), caracterizado por bordas albíticas em cristais zonados e pelos tipos 

mirmequíticos desenvolvidos no contato com K-feldspatos (Hollanda 1995). A correlação 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                     M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/199898

negativa de K2O com respeito a SiO2 parece ser dominantemente controlada pelo 

fracionamento de biotita,  em  detrimento  dos  feldspatos,  considerando  o  comportamento 

incompatível do Rb e ausência de anomalias negativas expressivas de Eu. Tal como nas 

demais suítes já discutidas, o fracionamento de fases acessórias é indicado pelo decréscimo 

em P2O5 (apatita), Zr, Y (zircão e titanita), bem como TiO2, controlado dominantemente pelo 

fracionamento de titanita e ilmenita (dados de microssonda confirmam a presença desse 

óxido). 

_________________________________

Fig.6.26 - Diagramas de variação elemento compatível vs. elemento incompatível para a suíte de 
granitóides porfiríticos. ACF significa assimilação+cristalização fracionada.

Considerações mais detalhadas sobre o comportamento dos ETR são prejudicadas em 

função do pequeno número de amostras analisadas. O enriquecimento em TRL (fig. 6.27) pode 

ser justificado pelo fracionameto limitado de alanita. A ausência de uma marcante anomalia 

negativa de Eu parece confirmar o fracionamento do anfibólio, em detrimento à cristalização 

de K-feldspato. Adicionalmente, sugere que as condições de fO2 teriam sido elevadas durante 

a evolução desse magma, como indicado pela cristalização de epídoto no início da 

cristalização e, posteriormente, anfibólio e biotita. 

O tipo de fonte para esse magmatismo pode ser tentativamente inferido quando se 

compara os padrões geoquímicos de elementos traços e TR com aqueles observados para 

suítes granitóides semelhantes da porção central da Faixa Seridó, estudadas por Jardim de Sá 

(1994). A figura 6.28 ilustra uma comparação entre o comportamento geral dessas suítes com 

os padrões das amostras selecionadas da suíte de granitóides porfiríticos de Japi, normalizados 

para o padrão ORG (Pearce et al. 1984). O exame desse diagrama mostra que os padrões de 

Japi guardam estreita similaridade com aqueles das demais suítes, notadamente no que se 

refere às anomalias negativas de Nb e o forte fracionamento observado do Th ao Yb, com Ce 

apresentando um leve enriquecimento dentre os elementos mais fracionados. Rb, Ba e Th 

exibem o máximo enriquecimento.  
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______________________

Fig. 6.27 - Espectros de 
elementos terras raras (ETR) 
para duas amostras da 
suíte de granitóides 
porfiríticos. A simbologia 
das amostras, bem como 
seus teores de SiO2 e ETR, 
são mostrados acima.

   

___________________

Fig. 6.28 - Spidergrams para 
duas amostras da suíte 
básico-intermediária. A 
simbologia das amostras, bem 
como seus teores de SiO2,
estão ilustrados na legenda 
acima. O espectro em 
amarelo representa a faixa 
de valores das suítes de 
granitóides porfiríticos da 
porção central da FSe
(granitos Totoró e Acari; 
Jardim de Sá 1994).

 A comparação dos spidergrams mostra que a suíte monzonítica do plúton de Japi, 

similarmente às demais suítes mencionadas, deve estar associada a uma fonte crustal, o que é 

consistente com o parâmetro Nd calculado para t = 600 Ma, de -19,7. Todavia, como os 

valores de Nd obtidos para os K-dioritos (mesmo os termos mais primitivos - o gabro MH-11 

apresenta valor de -16,9) são também pronunciadamente negativos, sua utilização para 

determinação da natureza da fonte sofre restrições. A idade TDM obtida, de 2,18 Ga, também é 

condizente com a extração desses granitos a partir de uma crosta dominada por rochas 

paleoproterozóicas, possivelmente tipo o Complexo Caicó, a encaixante na região. A razão 

isotópica de Sr, referente à isócrona Rb-Sr obtida para os granitos porfiríticos de Japi (fig. 3.6), 

pode ser utilizada como parâmetro para inferir uma origem crustal, em função do seu valor 

elevado, em torno de 0,712. Ademais, a composição ácida dessas rochas, somada à ausência 
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de termos intermediários a básicos, leva a rejeitar a hipótese de fonte mantélica. Uma 

comparação das razões iniciais 87Sr/86Sr de 10 amostras representativas da suíte de granitóides 

porfiríticos, com o campo de valores ISr do Complexo Caicó e manto na Faixa Seridó (fig. 6.29), 

calculados para o tempo 580 Ma, mostra que os valores ISr nos granitos porfiríticos, no gráfico Sr 

vs. ISr, dispõem-se na porção inferior do campo de composições do Complexo Caicó. Neste 

caso é necessário admitir uma fonte crustal de composição mais “básica”/menos radiogênica 

(quartzo diorítica, granulitos?), em relação aos gnaisses aflorantes. Uma análise sobre a fonte 

desses granitos no gráfico ISr vs. Rb é prejudicada tendo em vista os processos de mescla 

envolvendo estas rochas e material diorítico.  

(a)

(b) ______________________

Fig. 6.29 - Diagramas razão inicial
vs. Sr (a) e Rb (b) para discriminar
possíveis fontes crustais na região
do Seridó (compilado de Jardim
de Sá 1994). As áreas em cinza
representam o campo de valores
para algumas suítes de granitos
porfiríticos da FSe. A área em
róseo representa o campo de
valores dos gnaisses encaixantes,
enquanto a região hachurada e
cruzes (em cor) representam o
campo/plot de dez amostras da
suíte de granitos porfiríticos de
Japi. 

6.5.4 A Suíte Microgranítica (Fácies microgranito cinza) 

 Descartada uma mesma filiação à suíte de granitóides porfiríticos, a admisão de um 

magma distinto para os granodioritos desta suíte implica no questionamento referente ao 

mecanismo petrogenético envolvido durante a sua evolução. 

 À semelhança das suítes básico-intermediária e de granitóides porfiríticos, a evolução 

dos microgranitos cinza do plúton de Japi parece ter ocorrido por cristalização fracionada, 

embora, contrariamente ao que se observa nas demais suítes, esse processo pareça ter 

atuado isoladamente na suíte microgranítica, como demonstrado por trends de evolução 

fortemente verticalizados (fig. 6.30). Sua história de fracionamento é preliminarmente 

equacionada nos dados petrográficos e diagramas de variação tipo Harker (figs. 6.6 e 6.7). O 
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fracionamento de anfibólio e biotita é sugerido pelos trends de correlação negativa de TiO2,

Al2O3, Fe2O3 e MgO com relação a SiO2. Adicionalmente, anfibólio e plagioclásio são 

responsáveis pelo decréscimo acentuado de CaO e Sr. O fracionamento de K-feldspato (e 

plagioclásio sódico) parece ter sido subordinado ao de biotita, como indicado pelo trend 

horizontalizado de Na2O, conjuntamente ao comportamento incompatível de K2O e Rb. 

 Com relação às fases acessórias, o fracionamento de zircão e titanita é retratado pela 

queda nos teores de Zr e Y, esta última sendo ainda responsável pelo decréscimo de TiO2. O 

comportamento compatível de P2O5 é reflexo da retirada de apatita do líquido.  

__________________________

Fig. 6.30 - Diagramas de variação elemento compatível vs. elemento incompatível para a suíte 
microgranítica (fácies cinza). CF significa cristalização fracionada.

 A não disponibilidade de dados isotópicos e de elementos traços e terras raras limita 

qualquer estimativa, mesmo preliminar, da fonte dessas rochas. Todavia, considerando suas 

características geoquímicas e afinidade cálcio-alcalina, é razoável pensar em uma derivação 

a partir da fusão parcial de fontes tipo-I, infracrustais. 
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CAPÍTULO VII 
___________________________________________________________

DISCUSSÕES SOBRE OS MECANISMOS DE ALOJAMENTO DO PLÚTON DE JAPI

7.1 Introdução
 Duas questões resumem a problemática acerca do alojamento de corpos granitóides 

na crosta: “Quais os mecanismos envolvidos durante a ascensão de magmas graníticos, desde 

a fonte até o sítio final de alojamento? e Como são criados os espaços tectônicos necessários 

para acomodar esse volumoso magmatismo em níveis crustais mais rasos?”.

 Os magmas graníticos têm sido alvo de constantes controvérsias, tendo em vista sua 

diversidade e associação com um amplo espectro de fenômenos geológicos. No início da 

década de 50, as discussões eram especialmente centradas nas interpretações acerca de sua 

geração, envolvendo teorias magmatistas, que preconizavam uma origem direta a partir de 

magmas, e transformistas, que associavam sua origem a transformações de rochas crustais pré-

existentes. A visão moderna sobre a gênese de granitos defende que os mesmos são 

originados a partir de algum tipo de fusão, seguido de segregação, a partir da separação de 

um resíduo sólido, e sua posterior ascensão através da crosta, até alcançar regiões favoráveis 

a seu alojamento. Considerando o volumoso magmatismo granítico amplamente distribuído no 

tempo geológico, torna-se necessário explicar, ou ao menos entender, os mecanismos de 

ascensão e o problema de espaço inerente ao alojamento de corpos graníticos na crosta. 

 Fundamentado no conjunto de informações discutido nos vários ítens precedentes, este 

capítulo foi direcionado à proposição de um modelo geodinâmico que integre os resultados 

obtidos, e que se adeque ao cenário tectônico desenhado para a Faixa Seridó (Jardim de Sá 

1994). Especial atenção será dada à discussão sobre o processo de ascensão e alojamento do 

plúton de Japi, ressaltando paralelamente um breve resumo sobre o atual estágio de 

discussões na literatura acerca dessas questões. As ferramentas utilizadas para compor este 

modelo incluem o controle de terreno das estruturas, a cartografia detalhada do plúton, a 

análise de petrofabric e o modelamento geofísico-gravimétrico. Os aspectos geoquímicos e 

alguns dados isotópicos foram especialmente referenciados na tentativa de estimar prováveis 

fontes envolvidas na geração dos diferentes magmas que integram o plúton de Japi, e deste 

modo obter um controle indireto sobre a extensão em profundidade das estruturas que 

controlam a geração, subida e alojamento dos magmas. 

7.2 Segregação e Ascensão de Magmas Félsicos na Crosta Continental 

 A geração de magmas félsicos se inicia quando a fonte sofre fusão parcial. O processo 

seguinte à fusão é definido pela separação entre o líquido e o resíduo, com consequente 

movimentação do líquido (segregação). Este movimento pode ser considerado como função 

das velocidades de escape do líquido (vL) e do resíduo sólido (VR) com relação à rocha-fonte 

(Sawyer 1994), só acontecendo quando vL > vR.



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                      M.H.B.M. de Hollanda- 
PPGG/1998

112

 Trabalhos recentes têm enfatizado o papel da deformação cisalhante na segregação 

e extração de magmas félsicos a partir da fonte (D’Lemos et al. 1992; Sawyer 1994; Vigneresse 

et al. 1996, p.ex.). Quando a deformação heterogênea atua sobre uma fonte que sofre fusão, 

desenvolvem-se gradientes de pressão e sítios dilatacionais. O volume de fusão em excesso na 

fonte, ou seja, acima do limiar de permeabilidade (> 5%; Sawyer 1994), tende então a ser 

direcionado para regiões de baixa pressão, tais como planos C’, fraturas de extensão e 

gargantas de boudins. A geometria anastomosada de zonas de cisalhamento, em adição às 

forças de flutuação (buoyancy), levam ao deslocamento contínuo do magma pela 

alternância cíclica de extensão e compressão em sítios específicos, favorecendo o seu 

movimento através da crosta (D’Lemos et al. 1992). Se a taxa de fusão for elevada, conduzindo 

a um acúmulo de magma na fonte, a pressão do fluido será superior à resistência das 

encaixantes, induzindo o diapirismo (Sawyer 1994) em regiões de crosta dúctil, ou ainda, 

provocando o fraturamento em níveis crustais mais rasos (D’Lemos et al. 1992; Clemens & 

Mawer 1992). 

 A controvérsia concernente ao transporte de magmas félsicos teve início quando 

alguns trabalhos restringiram a atuação do diapirismo, até então tido como principal (ou 

único) mecanismo de ascensão, em função de alguns parâmetros físicos limitantes. Os 

argumentos advogavam que o diapirismo na crosta era um processo inviável, limitado pela 

condutibilidade térmica do magma e velocidade excessivamente baixa dos diápiros, 

necessitando considerar uma crosta anomalamente quente para tornar o processo eficiente 

(Marsh 1982; Mahon et al. 1988). Adicionalmente, as estruturas dúcteis observadas na 

encaixante em torno do plúton não se ajustavam àquelas geradas pela passagem de um 

diápiro em modelos experimentais.  

 A frequente associação espacial entre plútons e zonas de cisalhamento litosféricas 

levou alguns autores a sugerir que estas estruturas teriam funcionado como condutos para 

alçar o magma a níveis crustais mais rasos, conduzido sob a forma de diques e/ou sheets 

(Hutton 1988; Clemens & Mawer 1992; D’Lemos et al. 1992; Petford et al. 1993). A ascensão por 

diques está relacionada a duas forças principais: (i) pressão de fluidos na fonte, induzindo ao 

fraturamento da encaixante, e (ii) instabilidade gravitacional do magma que, somada aos 

esforços tectônicos, favorece o transporte ao longo de fraturas ou zonas de cisalhamento. Uma 

restrição a esse modelo é que a velocidade de propagação do dique é proporcional a seu 

comprimento/extensão, e inversamente proporcional à viscosidade do magma. Logo, diques 

pequenos tenderiam a resfriar rapidamente, impedindo sua propagação a níveis crustais muito 

superiores distanciados da fonte (Rubin 1995). 

 Considerando suas restrições, o diapirismo parece constituir um mecanismo inviável em 

crosta rasa, enquanto que as dimensões iniciais relativamente pequenas, presumidas para 

diques, tendem a favorecer um resfriamento rápido, inibindo sua propagação por distâncias 

consideráveis. As limitações concernentes ao transporte de magmas félsicos na crosta, 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                      M.H.B.M. de Hollanda - PPGG/1998   113

presentes em ambos os modelos, podem ser tentativamente solucionadas admitindo uma 

combinação de mecanismos que controlariam, simultaneamente ou sequencialmente, 

ascensão e alojamento, uma vez que um único mecanismo seria incapaz de sobrepor todas as 

barreiras físicas inerentes a esses processos (Petford 1996; Weinberg 1996). 

 A crescente aplicação de modelos numéricos para analisar a forma de intrusão de 

magmas graníticos na crosta tem contribuído para o melhor entendimento dos mecanismos de 

transporte de magmas. Um exemplo simples dessa abordagem é representado pelo modelo 

proposto por Emerman & Marrett (1990) para estimar a ascensão em corpos tabulares (diques) 

ou circulares (diápiros) em meio newtoniano, como função do esforço deviatórico vigente ( )

e da viscosidade efetiva do magma ( m) e das encaixantes ( c). Este modelo assume que a 

taxa de strain médio  pode ser representada pela relação:  

 = /                                                                                (7.1), 

onde o stress deviatórico pode ser admitido como a diferença entre os eixos principais de 

esforço em planta ( 1 e 3, caso seja considerado um regime de transcorrência, ou 2 e 3, em 

regime de extensão). Similarmente,  pode ser assumido como a viscosidade do magma ( m), 

se a crosta apresenta um comportamento elástico, ou da crosta ( c), se esta apresenta um 

comportamento viscoso. Segundo aqueles autores, uma intrusão apresentaria forma tabular se 

tivesse orientação subparalela à direção de maior esforço compressivo. Caso contrário, a 

intrusão tenderia a formas subcirculares. 

 O parâmetro adimensional  é então inserido no cálculo para relacionar o tempo de 

reorientação (Tr) que um dique de orientação inicial aleatória levaria para assumir um direção 

paralela ao esforço máximo, com o tempo de alojamento do magma (Ta). Considerando Tr = 

-1 = /  e Ta = d/v, onde v é a velocidade média de propagação do dique e d  é a distância 

percorrida desde a fonte até o sítio final de alojamento, pode-se deduzir que: 

 = Tr/Ta = Trv/d = v/ d (7.2). 

Se  << 1 ocorrerá completa reorientação do dique, e sua direção será perpendicular ao eixo 

de menor esforço compressivo, formando corpos tabulares. Contrariamente, se  tiver valor 

próximo a 1 ou mesmo >> 1, o corpo granítico não sofrerá reorientação e não necessariamente 

será alojado como um dique. Ainda sob esse enfoque, modelos matemáticos para uma crosta 

com comportamento visco-elástico (mais próximo do real), como proposto por Rubin (1993), 

sugerem que magmas mais viscosos ( c/ m em torno de109), cujos valores de  estariam mais 

próximos ou superiores a 1, apresentam seção horizontal aproximadamente circular. 

 Para uma crosta dúctil, a velocidade de ascensão do magma (v) pode ser estimada a 

partir da equação de Stokes: 

v = R2g /3 c                                                                       (7.3), 

onde R é o raio do plúton. Combinando as equações 7.2 e 7.3, obtém-se: 

 = R2g /3 d                                                                   (7.4). 
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 Utilizando esse modelo, Fowler (1994) mostrou que as formas dos plútons de Davys Creek 

(Lachlan Fold Belt) são corretamente previstas a partir das equações acima, as quais mostram 

uma transição no estilo de intrusão desde diques até stocks.

7.3 Considerações sobre o Alojamento do Plúton de Japi 

 A disposição adjacente a uma zona de cisalhamento de extensão litosférica, sugerida 

pela presença de volumoso magmatismo de origem mantélica ou híbrida, aponta para o forte 

controle exercido por essa estrutura na ascensão e alojamento do plúton de Japi. Seu caráter 

sintectônico à deformação brasiliana é evidenciado quando consideramos (i) a geometria 

tipicamente en cornue do plúton, (ii) a continuidade de orientação entre o fabric tectônico na 

encaixante e aquele de estado sólido registrado no plúton, (iii) a colocação de sheets 

mesoscópicos do granito alcalino ao longo da ZCJ, inclusive guardando mesma cinemática, 

(iv) alojamento ao longo de superfícies C’ e outros sítios de transtração. No que diz respeito a seu 

posicionamento posterior à deformação D2, impressa no embasamento, podem ser citados seus 

contatos intrusivos nesta unidade, truncando este fabric, como também a presença de xenólitos 

de gnaisses previamente foliados por aquele evento, inclusos no magma alcalino.  

A aplicação do modelo matemático proposto por Emerman & Marrett (1990) foi feita 

para o plúton de Japi, aqui considerado apenas o maciço principal, constituído pela suíte 

alcalina. Considerando as geometrias individualizadas do plúton foram calculados valores de 

para os sheets que definem o corpo mais a norte do rio Japi, e para o stock a sul. O valor de R

(raio) estimado para os sheets (seguindo o procedimento proposto por Fowler 1994) é da 

ordem de 102 metros, admitindo uma profundidade equivalente à sua extensão horizontal. Por 

medição direta, obteve-se um valor de R em torno de 1,2 x 103 metros para o stock. A distância 

d pode ser inferida a partir da estimativa da profundidade de intrusão (h), por sua vez obtida 

com auxílio do geobarômetro Al-hornblenda de Schmidt (1992). Os parâmetros utilizados no 

modelamento são apresentados na tabela abaixo. 

 Similarmente ao plúton de Davys Creek (Fowler 1994), o plúton de Japi apresenta duas 

geometrias contrastantes de corpos intrusivos. A variável  estimada para os sheets é da ordem 

de 10-4 a 10-5, em concordância aos valores normalmente obtidos para corpos alojados sob 

forma de diques (Emerman & Marrett 1990; Fowler 1994). Contrariamente, o modelamento do 

Amostra Al-tot P(Gpa) d(m) 
MH-322 1,837 0,57336 20118,05
MH-322 1,843 0,57617 20216,59
MH-322 1,718 0,51686 18135,55
MH-322 1,97 0,63677 22342,72

d(m) = 80812,91 
d media  = 20203,23 

_____________________________

Tabela 7.1 - Valores utilizados no cálculo de 
d, a partir de estimativas de pressão pelo 
geobarômetro Altotal-hornblenda. P: 
presssão (em Gpa). 
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stock a sul mostrou valores de  duas ou três ordens de grandeza maiores, em torno de 10-2,

corroborando portanto uma transição no estilo de alojamento da suíte alcalina, entre dois 

modelos distintos. 

 Embora a geometria macroscópica subcircular do plúton de Japi seja reminescente da 

forma clássica de um diápiro, os dados de campo, corroborados pelo equacionamento 

numérico obtido a partir do modelo de Emerman & Marrett (1990), indicam que o alojamento 

do plúton alcalino de Japi pode ter evoluído em dois estilos distintos. A individualização de 

sheets formando boa parte do maciço principal evidencia uma ascensão condizente com os 

modelos de transporte e alojamento por diques. Essa proposição é também subsidiada pelos 

inúmeros septos de gnaisses e metassedimentos individualizados no interior do plúton, 

guardando a mesma orientação da rocha granítica. A geometria concêntrica desenvolvida 

por esses sheets pode estar relacionada à terminação transpressional da ZCJ, a norte do 

plúton, particularizada pela presença de critérios cinemáticos de dupla assimetria e 

confirmada por padrões ortorrômbicos dos eixos-c de quartzo. Essa terminação teria 

funcionado como uma “barreira” tectônica para o fluxo ascendente, favorecendo a 

coalescência dos sheets e gerando a geometria elipsoidal cartografada. Contrariamente, o 

stock individualizado na porção sul do maciço principal, com valores de  próximos a 1, é 

interpretado como reflexo de uma mudança no estilo de alojamento do plúton, para um 

padrão que mais se aproxima de diápiros (Emerman & Marrett 1990). Essa mudança pode estar 

relacionada a uma redução local no stress deviatórico; considerando que o parâmetro  é 

bastante sensível à variação no , isto levaria a estimativas de  do stock para valores ainda 

mais próximos de 1 (ver eq. 7.3). As evidências de campo mostram claramente um menor 

desenvolvimento de planos de anisotropia no stock a sul, em relação à porção norte do corpo 

alcalino. A diminuição de  pode estar relacionada ao arrefecimento da deformação 

cisalhante associada ao desenvolvimento da ZCJ ou, alternativamente, à disposição espacial 

do stock em uma região de sombra (transtração), mais protegida da deformação, no 

cruzamento entre a ZCJ e os cisalhamentos E-W dextrais secundários. A abertura de espaço 

necessária ao alojamento do plúton alcalino parece ter sido controlada pela disposição em 

planta dessas estruturas, associada à lineação de estiramento Lx3, de caimento 

dominantemente para NE e à geometria em pisos e rampas da ZCJ, visualizada a partir do 

modelamento geofísico-gravimétrico de profundidade, favorecendo a criação de um sítio 

extensional localizado no quadrante NE da ZCJ. A comprovação de mínimos gravimétricos 

deslocados para E/NE do corpo alcalino aflorante, somente ajustados com a inserção de 

outros corpos graníticos em profundidade, está em acordo com a geometria sugerida para a 

ZCJ. Sendo assim, a migração do magma através da crosta pode ter sido promovida por um 

modelo de magma pumping, como proposto na literatura (D’Lemos et al. 1992). 

 Este cenário de alojamento é condizente com afinamento litosférico localizado e 

consequente elevação do gradiente geotérmico, conduzindo à geração de calor necessário 



MECANISMOS DE ALOJAMENTO DE MAGMAS...                                                      M.H.B.M. de Hollanda- 
PPGG/1998

116

à formação do magma alcalino. Alternativamente, o underplating e/ou intraplating de 

magmas derivados do manto, exemplificado pelo plutonismo básico-intermediário associado, 

pode ser pensado como um mecanismo pelo qual uma pertubação térmica pode ter 

favorecido a fusão litosférica. 

Considerando o controle estrutural de campo, em adição às análises de petrofabric de 

eixos-c de quartzo obtidas para este corpo, o alojamento do magma alcalino parece ter 

iniciado durante o pico máximo de deformação-metamorfismo vigentes durante o evento 

Brasiliano, dados os padrões de máximos concentrados próximos ao eixo X nos diagramas, 

indicativos de ativação de planos basais <c> durante um estágio de alta temperatura. 

7.4 Implicações Geodinâmicas 

 Os resultados apresentados nesta dissertação demonstram a contemporaneidade do 

plúton de Japi com relação à orogênese Brasiliana no domínio oriental da FSe. Embora essa 

entidade tectônica se caracterize por um estilo dominantemente transpressional (Archanjo & 

Bouchez 1991; Corsini et al. 1991; Jardim de Sá 1994), seu setor oriental (MSJC) exibe alguns 

exemplos de estruturas de caráter extensional, compatíveis com um quadro de transtração. 

Ambos os estilos são admitidos como tendo sido gerados durante um evento de 

retrabalhamento intracontinental creditado ao Ciclo Brasiliano (Jardim de Sá 1994). Nesse 

modelo, blocos crustais litosféricos teriam se deslocado ao longo de zonas de cisalhamento 

com enraizamento profundo, até a crosta média-inferior ou mesmo o manto, onde passariam a 

se comportar como zonas de detachment.

 A frequente disposição de plútons granitóides adjacentes às estruturas de 

cisalhamento, aliada à continuidade de orientação e cinemática entre o fabric de estado 

sólido na encaixante e o fabric magmático impresso nos plútons, atestam o forte controle 

exercido por esses lineamentos no alojamento de magmas graníticos na crosta. No exemplo 

aqui abordado, uma zona de cisalhamento extensional oblíqua condiciona o alojamento de 

uma assembléia de suítes plutônicas com afinidades geoquímicas e fontes distintas (crosta 

inferior a manto). 

 A influência de uma fonte litosférica subcontinental, antiga e geoquimicamente 

enriquecida (altos teores de K e outros elementos LIL e TRL), parece também estar envolvida 

nas diferentes suítes do plúton de Japi, em especial nas suítes básico-intermediária e na 

alcalina, à semelhança dos padrões observados em suítes de K-dioritos e granitóides porfiríticos 

na FSe (Jardim de Sá 1994; Jardim de Sá et al. 1996). A presença de feições químico-isotópicas 

análogas em ortognaisses mais antigos (Jardim de Sá 1994) sugere que esse componente  de 

enriquecimento teria uma idade paleoproterozóica, tendo sido transferido à crosta pelas zonas 

de cisalhamento, que constituiriam condutos para promover a percolação de fluidos de 

derivação profunda e a transferência de calor do manto. Os padrões semelhantes observados 

na suíte de granitóides porfiríticos podem ser explicados pelos fenômenos de mescla 
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envolvendo esse magmatismo e a suíte diorítica, ou ainda por um enriquecimento da própria 

fonte crustal (um equivalente profundo e mais básico do que o complexo gnáissico-

migmatítico aflorante). 

 O reconhecimento de rochas alcalinas sintectônicas a um evento orogênico expressivo 

chama a atenção no plutonismo brasiliano da FSe. O plúton de Japi vem a se adicionar a 

outros exemplos típicos, como são os granitóides da Zona de Cisalhamento Remígio-Pocinhos 

(Jardim de Sá et al. 1997b) e Catingueira (Sial e Ferreira 1988). Em todos os casos, os estilos de 

alojamento envolvem um componente extensional associado à deformação transcorrente, 

condizente com a imposição de uma direção de extensão tangencial à crosta (Jardim de Sá 

1994). Esta situação é favorável a fenômenos de drenagem de fluidos mantélicos enriquecidos 

e elevação da geoterma conduzindo a temperaturas propícias à fusão da crosta inferior. 
























