


RESUMO 

A Zona de Galiza - Trásas-Montes caracteriza-se pelo einpilhamento de mantos de 
camamento de naturezas e proveniências diversas. No Maciço de Bragança, aflora o complexo 
alóctone superior, no qual são predominantes litologias máficas e ultramáficas. assim como são 
comuns as evidências de metamorfismo granulitico e eclogitico. Nesta tese. foram estudados quatro 
tipos de rochas principais: 1) granulitos de alta pressão; 2 )  eclogitos (envoltos por paraguaisses): 3) 
corpos plutónicos predominantemente gabróicos; 4) rochas ultramáficas. Em trabalhos anteriores. já 
se havia verificado que os dois primeiros conjuntos testemunham histórias tectonometamórf~cas mais 
complexas do que as dos dois últimos, o que, segundo vários autores, suportaria modelos de evolução 
policiclica do complexo alóctone superior. Esta ~ i s ã o  tem sido contestada noutros trabalhos. 
essencialmente devido a abundância de dados isotópicos reveladores da importância sistemática de 
processos relacionados com o ciclo varisco. 

Os dados geoquúnicos relativos aos granulitos de alta pressão indicam que as suas 
composições reflectem processos de fiaccionação em condições de alto grau metamórfico. Nesses 
processos, terá ocomdo, 'pelo menos localmente, redistribuição de oligoelementos fortemente 
incompativeis, incluindo elementos que geralmente não são mobilizados nos fluidos metamórficos 
mais comuns. Para além disto. os conteúdos de elementos vestigiais de granuiitos de diversos tipos (de 
máficos a félsicos), quando comparados com as composições mais básicas de entre as referidas nos 
modelos habitualmente considerados para a crosta inferior, revelam a presença de empobrecimento 
dos iantanideos leves relativamente aos de maior peso atómico, o que sugere que, além de 
remobilização, tenha havido extracção dos elementos mais incompativeis. provavelmente através de 
fase liquida silicatada. Numa amostra de granulito máfico do ailoramento de Tojal de Pereiros, a 
realização de análises isotópicas de Sm-Nd permitiu a obtenção de uma isócrona rocha total - minerais 
de 1079i78 Ma. No referido granulito máfico, não há quaisquer vestígios mineralógicos nem texturais 
do protólito, pelo que aquele valor geocronológico representa um processo de homogeneização 
isotópica durante um evento metamórfico. Assim, os granulitos de alta pressão corresponderão a 
fragmentos de soco grenvilliano, remobilizados e exumados na orogenia varisca. 

Os eclogitos apresentam uma significativa diversidade geoquimica, existindo três gnipos 
composicionais (definidos com base em oligoelementos incompativeis e imóveis) mais importantes: A) 
rochas de quimismo toleiítico semelhante ao dos N-MORB; B) rochas subalcalinas (toleiiticas a calco- 
alcalinas) com assinatura característica de ambiente de supra-subducção; C) rochas derivadas de 
protólitos alcalinos. Os gnaisses envolveutes destes metabasitos (dos vários gnipos) têm afinidades 
geoquimicas com os sedimentos depositados em bacias marginais de arcos wlcânicos, o que é 
compatível com a variedade compos~cional dos protólitos dos eclogitos. Não foi possível a datação do 
evento metarnórfico de alta pressão, pois os resultados obtidos indicam ter ocomdo perturbação do 
sistema,Sm-Nd na rocha representada pela amostra utilizada; contudo, a linha rocha total - granada 
sugere que a eclogitização terá uma idade superior a 508 Ma. Numa amostra de rocha eclogitica que 
sofreu granulitização e posterior transformação metassomática - por acção de fluidos libertados pelos 
gnaisses envolveutes, durante a exumação tectónica -, obteve-se uma isócrona rocha total - minerais 
de 389k10 Ma (sistema Sm-Nd), a qual é coincidente com múltiplos dados geocronológicos que 
diferentes autores têm registado em litologias do complexo alóctone superior da Zona de Galiza - 
Trás-os-Montes. Nalguns desses trabalhos, idades do Devónico inferior têm sido interpretadas como 
marcando os episódios metamorficos prógrados de alta pressão, o que não é corroborado pela 
informação geocronológica aqui apresentada. 

Os corpos plutónicos predominantemente gabróicos presentes no complexo alóctone superior 
têm, como já foi identificado noutros trabalhos, uma evolução tectonometamóriiça mais simples do 
que as das rochas antenoces. As suas características oligoelementares e isotópicas correspondem as de 
magmas toleiiticos continentais que terão sofrido interacção geoquimica com rochas metamorficas 
com longo período de residência infiacrustal. De acordo com os dados isotópicos do sistema Sm-N4 a 
instalação niagmática terá ocomdo no Precâmbrico snperior - Câinbrico, enquanto o fecho do sistema 
isotópico após o re-equilíbrio granulitico responsável pela formação de texhiras coroniticas é de idade 
ordovicica; a recristalização anfibolitica (que levou à formação deflasergabros). típica da exumação 
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varisca, parece ter tido inanifesta~Bes precoces no S i l ~ c o  superior. 0 confront0 dos dados isotopicos 
com a informaqio petrogrifica destas litologias esth de acordo coln a importincia que OS 

reajustamentos em micro-dominios dmerio assumir em rochas com transfonna~ties mineralogicas e 
texhuais parciais. 

As rochas ultram#~cas parecem. em grande parte, corresponder a uma porq5o de manto 
litosferico subcontinental, eitl posi@o intraplaca no Paleozoico inferior. As interestratificac6es 
peridotitim-piroxeniticas deverio testeinunhar a penetraqio de magmas (a partir dos quais ocorreu 
segrega~io de. essencialmente. pirosenas) em rochas (de afinidade harzburgitica) de que previamente 
havia sido ex?raido componente basaltico. Alguns c o p s  piroxeniticos bem individualizados - e que, 
por vezes, cont&m granada - apresentam assinaturas geoquimicas tipicas de associaq6es cristalinas 
formadas a partir de magmas alcalinos, com forte enriquecimento preferencial nos lantanideos inais 
leves; a ascens5o deste tipo de liquidos atraves do manto superior, alem de estar na origem dos 
referidos c o p s ,  causaria metassomatismo criptico nas litologias que, em termos mineralogicos e 
macroelementares, apresentam caracteristicas refractarias. Nnm clinopiroxenito granatifero, foi 
registada uma isocrona intema (rocha total - minerais; sistema Sm-Nd) de 485117 Ma, pelo qne o 
process0 de penetrago de magmas alcalinos tera ocomdo no Ordovicico inferior, ou anteriormente. 
Assim, estes corpos piroxeniticos parecem ser manifesta~ties muito profundas dos fenomenos igneos 
da fase distensiva que marca o inicio do ciclo varisco. 

A conjuga$io dos dados obtidos neste trabalho com outras evidencias geologicas ja 
wnhecidas estA de acordo com a hipi,tese de evolu$5o policiclica do complex0 alktone superior. 0 s  
testemunlios isotopicos dos episklios metamorficos predmbricos ter5o sido. na maioria dos casos, 
apagados por a@o dos imprtantes fenomenos termicos qne acornpanharam o magmatismo em 
regime extensional no Paleozoico inferior, assim como do intenso metamorfismo aquando da 
remobilizago orog6nica varisca. 

ABSTRACT 

The Galicia - Tras-os-Montes Zone is composed of several exotic tectonic units emplaced 
upon the Central-Iberian autochthon. The upper allochthonous thrust complex crops out in the 
Bragan~a Massif, where it is represented mainly by several lithologies of dominantly mafic and 
ultramak compositions: evidences of granulite-facies and eclogite-facies metamorphism are 
common. Four main rock tqpes were studied: 1) high-pressure granulites; 2) eclogites (enclosed by 
paragneisses); 3) plutonic bodies, essentially composed of gabbroic rocks, 4) ultramafic rocks. 
Previous works have shown that the first hvo lithotypes have passed through a complex 
tectonometamorphic evolution, leading some authors to propose models considering polycyclical 
tectonic models. However, the polycyclical hypothesis is apparently contradicted by the 
geochronological information available until now, which usually correspond to ages related to the 
Variscan cycle. 

According to the geochemical data, the compositions of high-pressure granulites seem to 
reflect fractionation processes under high-grade metamorphic conditions; redistribution of highly 
incompatible trace elements (including some elements that are not easily transported by the most 
common metamorphic fluids) would have occurred, at least locally. The trace element contents of 
ditferent types of granulites (from mafic to felsic), when compared to the most basic compositions 
amongst those that are proposed to represent the lower crust, display LREE-depleted patterns, 
suggesting that, besides being reinobilize& the most incompatible elements have suEered removal, . 

probably via a silicate liquid phase. Isotope Sm-Nd analyses were performed using one sample of 
mafic granulite from the Tojal de Pereiros outcrop: a wr-mineral 1079*78 Ma isochron was obtained 
The dated granulite has neither mineral relics nor texwral features hpthetically related to the 
protolithi consequentl!: the geochronological datum marks Nd-isotope homogenization during a 
metamorphic event. Therefore. high-pressure granulites represent fragments of Grenviilian basement 
that were reactivated and eshumed during the Variscan orogeny. 
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Three main con~positional groups of eclogites were defined using l~ygron~ag~~atophile trace 
elements with essentially imrnobile behaviour in metamorphic processes: A) rocks of tholeiitic 
composition, similar to N-MORB; B) subalkaline (tholeiitic to calc-alkaline) rocks displaying 
geochemical signatures typical of supra-subduction settings; C) rocks related to alkaline basalt 
protoliths. The diversity revealed by the eclogites together with the geochemical features of the 
enclosing paragneisses (characteristic of sediments from basins related to volcanic arcs) suggest that 
the protoliths of the metaigneous and metasedimentav rocks were formed in a back-arc marginal 
basin. Isotope data from an eclogite sample reveals that the Sm-Nd system has been disturbed: 
however, the wr-grt line indicates that the high-pressure metamorphic event is older than 508 Ma. A 
389+10 Ma wr-mineral isochron was obtained using a sample of a metasomatic vein in granulitized 
eclogite. The occurrence of the metasomatic event was determined by the penetration, in the 
metabasites, of aqueous fluids generated by devolatilization reactions in-the enveloping paragneisses 
during decompression. The Lower Devonian age clearly does not date the eclogitization; instead, it 
corresponds to a later metamorphic episode. 

Previous authors have emphasized that the gabbroic plutonic bodies, compared to high- 
pressure granulites and eclogites, had a simpler tectonothermal evolution and that ihey postdate the 
earliest defonnation phases recorded in the HP metamorphic rocks. Trace-element and isotope 
compositions of gabbroic rocks indicate that they crystallized from continental tholeiitic magmas; the 
%d VS. features reveal interaction with metamorphic rocks with long-term lower-crust residence. 
Sm-Nd data suggest that igneous emplacement would have occurred during Upper Precambrian or 
Cambrian times; an internal wr-mineral isochron shows that the closure of the Sm-Nd system after 
partial granulitization (responsible for corona textures) has an Ordovician age; another internal Sm- 
Nd isochron (obtained in a flasergabbro) may represent an early phase (Upper Silurian age) of 
tectonic uplift. Isotope data, together with petrographic information collected in the gabbroic samples, 
reveal that micro-domainal readjustments play a significant role in rocks that were affected by partial 
mineralogical and textural transformations. 

Ultramafic rocks - in part, at least - represent a portion of subcontinental lithospheric upper 
mantle, located in an intraplate tectonic setting in the Lower Palaeozoic. Intimately associated 
peridotite and pyroxenite layers are probably testimonies of the penetration of magmas (from which 
pyroxenes were segregated) through rocks (of harzburgitic or similar compositions) previously 
submitted to melt removal. Some pyroxenite bodies are well individualized and may contain garnet; . 
this type of pyroxenites has traceelement patterns characteristic of their derivation from alka1'me 
magmas; the ascent of strongly LREEenriched melts through upper mantle rocks, besides being 
responsible for the generation of those bodies, could also have caused cryptic metasomatism 
preferentially affecting the refractory lithologies. A garnet clinopyroxenite sample displayed a 485+17 
Ma wr-mineral isochron (Sm-Nd system), implying that the presence of the alkaline magmas occurred 
during the Lower Ordovician or earlier; therefore, this type of pyroxenites corresponds to deep 
manifestations of the igneous phenomena that accompanied the extensional period marking the 
beginning of the Variscan tectonic cycle. 

The results of this work, together with other geological evidences previously presented, agree 
with the polycyclical evolution hypothesis for the upper allochthonous thrust complex of NW Iberia. 
The scarcity of geochronological results showing the occurrence of Precambrian metamorphic events 
is probably due to the thermal effects of the very important Lower Palaeozoic magmatism and to the 
intense Variscan orogenic remobilization. 
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A CADEJA VARISCA 

O Maciço de Bragança, em conjunto com outros três complexos alóctones 
existentes no noroeste da Península Ibérica (Morais, Ordenes e Cabo Ortegal), constitui 

uma unidade geológica cujo significado tem uma importância fundamental na 

comprensão da evolução geodinâmica não só do Maciço Hespérico como do conjunto 

da Cadeia Varisca. 

Nos últimos anos, grandes avanços (ver referências ao longo do texto) têm sido 

feitos no sentido do aprofundamento do conhecimento dos citados complexos do 

noroeste peninsular e, nomeadamente da sua parte superior (em que se integram as 

litologias sobre as quais este trabalho incide). Este melhor conhecimento dos mantos 
alóctones tem, contudo, deixado muitas questões em aberto, algumas das quais são 

significativas na elaboração de modelos geotectónicos. Com este trabalho, pretende-se 

dar uma contribuição para o conhecimento, em especial numa perspectiva geoquimica, 

de algumas das litologias mais significativas do alóctone superior e, em sequência, 

retirar algumas conclusões que permitam o seu enquadramento num esquema de 
evolução do orógeno varisco. 

Assim, começar-se-á por abordar a cadeia varisca europeia e, em particular, o 
seu segmento ibérico, dando-se atenção aos traços gerais da sua estnituração tectónica, 

bem como as ideias que têm sido defendidas sobre a sua evolução geodinâmica. 
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Fig. L1  -Principais unidades tectónicas da Europa, de acordo com Stiiie (1924). Figura baseada na que 

foi publicada por Ribeiro e! al. (1979). 

1.1. O Maciço Hespérico como parte da Cadeia Varisca 

Na Europa, encontram-se representadas, com a possível excepção do 
Precâmbrico mais precoce, quase todas as subdivisões da sucessão estratigráfica, pelo 

que é, aí, possível encontrar testemunhos de muitos dos grandes fenómenos estruturais 

a que a crosta esteve sujeita desde o Arcaico (Anderson, 1978). 

São quatro as grandes unidades em que, numa perspectiva de estruturação 

tectónica, o continente europeu pode ser dividido (Mueller & Ansorge, 1989): 1) o 

escudo báltico e a plataforma europeia oriental, que testemunham essencialmente 

fenómenos de idade precâmbrica (-3.6 Ga a -0.6 Ga); 2) o domínio caledónico, 

condicionado por orogénese que decorreu essencialmente no Paleozóico inferior, 

abarcando as iihas britânicas (excepto as suas partes meridionais), assim como as zonas 
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ocidental da Escandimávia e setentrional da Alemanha, e penetrando na Polónia; 3) o 

domínio varisco (ou hercinico), afectado por orogénese do Paleozóico superior, com 

grande expressão no sudoeste da Europa península Ibérica e França), mas incluindo 

ainda uma parte significativa da Europa central (em especial, na Alemanha, na Polónia, 

na Áustria e na República Checa), assim como as áreas do sudoeste da Inglaterra e da 

Irlanda; 4) região alpino-mediterrânica, de estnituração meso-cenozóica. 

Não deixa de ser interessante verificar que esta divisão é em, traços gerais, a 

confumação da zonalidade definida por Stille (1924) - e referida em muitos trabalhos 
posteriores como os de Khain (1976) e Ribeiro et al. (1979) - que utilizou as 

designações de Eo-Europa, Paleo-Europa, Meso-Europa e Neo-Europa (Fig. I. I), para 

nomear, por esta ordem, as áreas desde a de tectónica mais antiga até a de evolução 
mais recente. 

No quadro geotectónico europeu, a Península Ibérica é essencialmente um 

fragmento de soco varisco, integrando (com excepção dos Pirenéus e da Cordilheira 

Bética) a Meso-Europa de Stille (1924). O soco varisco ibérico, o qual constitui um 

núcleo de materiais precâmbricos e paleozóicos que afiora essencialmente na parte 
ocidental da Península e forma o substrato em que assenta a cobertura meso-cenozóica 

da Meseta Ibérica, é designado como Maciço Hespénco (Hernández-Pacheco, 1932; 

Parga, 1970). Alguns autores também utilizam o termo Maciço Ibérico para designar a 

área peninsular onde afioram formações ante-mesozóicas Gautensach & Mayer, 1961). 

1.1.1. Sistematizacão e comelacão globais da geologia ibérica - primeiros passos 

Suess (1885-1909) - que foi, aliás, o introdutor, em textos geológicos, do termo 
"varisco", baseando-se na designação duma tribo teutónica lendária - já  havia, antes de 

Stiiie (1924), integrado as áreas de estruturação pré-alpina de Portugal e Espanha no 

grande conjunto que é hoje considerado como a cadeia hercínica europeia, embora 

distinguisse cordilheira varisca, cordilheira armoricana e "ffagmento ibérico", e não 
tivesse ligado as estruturas que descrevem um arco na parte setentrional do Maciço 

Hespénco as do Maciço Armoricano (Julivert, 1983a). 

Outro marco importante na sistematização do conhecimento geológico do soco 

varisco ibérico foi o da definição de uma zonalidade. Staub (1926) fê-lo, se bem que 

recorrendo a uma concepção de conjunto que veio a ser posta de lado. Com efeito, 
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para aquele autor, existiria um núcleo "arcaico" (desde a Galiza até ao Guadarrama e a 

região de Toledo) envolvido por duas faixas sucessivas de dobramentos "caledónicos" 

(na mais interna) e "hercínicos" (na mais externa). A região central corresponde a área 

de granitização mais significativa e com metamorfismo atingindo grau relativamente 

alto, enquanto as faixas "caledónica" e "hercínica" equivalem as zonas de predomínio 

de formações do Paleozóico inferior e do Paleozóico superior, respectivamente 

(Julivert, 1983a). 

I. 1.2. Definicão da zonalidade dos Varíscides ibéricos 

O passo decisivo no reconhecimento e na sistematização da zonalidade do 

Maciço Hespérico - considerando-o como parte da cadeia varisca e recorrendo a 

critérios respeitantes a estratigrafia, ao metamorfismo, ao magmatismo e ao plutonismo 

- foi dado por Lotze (1945), o qual adoptou uma divisão que, apesar de algumas 
modificações, tem sido seguida até hoje. As zonas tectónico-estratigráficas foram, no 

trabalho citado, designadas, de NE para SW, como: Zona Cantábrica, Zona Oeste- 

Astúrico-Leonesa, Zona Galaico-Castelhana, Zona Lusitana Oriental-Aicudiana, Zona 

de Ossa-Morena e Zona Sul-Portuguesa. 

As principais modificações a esta divisão seriam as introduzidas por Julivert et 
al. (1974), destacando-se a unificação das zonas Galaico-Castelhana e Lusitana 
Oriental-Acudiana na Zona Centro-Ibérica, em cujo interior se passou a considerar 

existir uma sub-zona (Galiza Média - Trás-os-Montes). Mais recentemente, Quesada 

(1991a, 1991b) sugere novas alterações no esquema de divisão zonal do Maciço 

Hespérico @ig. I.2), considerando a unidade de Galiza - Trás-os-Montes como zona (e 
não sub-zona) e definindo a Zona do Pulo do Lobo, englobando unidades 

representando uma bacia oceânica, mas que, na divisão de Julivert et al. (1974), são 

consideradas em duas zonas distintas (Zona de Ossa-Morena e Zona Sul-Portuguesa). 

A divisão proposta por Quesada (1991a, 1991b) representa essencialmente a 
incorporação, no esquema de zonalidade previamente concebido por Lotze (1945) e 

por Julivert et al. (1974), das principais conclusões da abordagem do Maciço 

Hespérico em termos de uma análise de terrenos (temanes). 

A introdução do conceito de "terreno tectono-estratigráfico" (Coney et al., 
1980) implicou uma nova perspectiva no estudo das faixas orogénicas, pois elas 
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passaram a ser encaradas como sendo compostas por unidades estruturais (fragmentos 

crustais de origens diversas), limitadas por falhas e justapostas por acção da tectónica 

de placas, registando evoluções geológicas distintas e revelando terem sido originadas 

em ambientes bastante afastados do continente em que actualmente se situam. 

Originalmente, a análise de terrenos foi aplicada nas cadeias meso-cenozóicas circum- 

pacíficas, mas, posteriormente, ela também foi utilizada na caracterização de orógenos 

mais antigos, tendo Ribeiro et al. (1987, 1990b) e Quesada (1991a) sugerido a 

existência dos seguintes terrenos tectono-estratigrzcos na cadeia varisca ibérica: 1) 

Terreno Ibérico, autóctone, incluindo as zonas Cantábrica e Oeste-Astúrico-Leonesa, 

assim como a maior parte das zonas de Ossa-Morena e Centro-Ibérica, tal como 

Julivert et al. (1974) as definiram; 2) Terreno Oceânico Setentrional, correspondendo 

aos mantos de carreamento de natureza ofiolítica da Galiza e de Trás-os-Montes; 3) 

Terreno Alóctone Continental Setentrional, constituído pela unidade superior dos 

complexos galaico-transmontanos; 4) Terreno Oceânico Meridional, incorporando uma 

faixa de natureza entretanto reconhecida como ofiolítica (Munhá et al., 1986; Quesada 

et al., 1994), incluída anteriormente na Zona de Ossa-Morena, e formações 

metassedimentares de origem oceânica (Oliveira, 1990) do Antiforma do Pulo do Lobo, 

consideradas por Julivert et al. (1 974) como parte da Zona Sul-Portuguesa; 5) Terreno 

Sul-Português, a sul do anterior - ao qual veio corresponder a Zona Sul-Portuguesa tal 

como Quesada (1991a, 1991b) a delimitou -, de natureza continental (Ribeiro et al., 

1990b). 

L 1.3. O arco ibero-armoricano 

Um ponto fundamental na compreensão da relação entre o Maciço Hesperico e 

os restantes fragmentos do soco varisco é o reconhecimento da existência de um arco 

ibero-armoricano. Se bem que Stille (1924) tenha ligado as estruturas dos maciços 

Hespérico e h o r i c a n o ,  só a partir de 1970 aquela ligação (descrevendo um arco que 

tem como núcleo a região asturiana) foi aceite de forma generalizada (Julivert, 1983a). 

Anteriormente aquela data, tinham sido apresentados modelos que consideravam outras 

hipóteses para o prolongamento das estruturas do soco varisco ibérico, como a de 

Mattauer (1968), que considerava ter a Península Ibérica derivado para ocidente, a 
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partir de uma posição a sul da França, pelo que a virgação da Galiia se ligaria às 

estruturas do Maciço Central. 

A continuidade entre o Maciço Hespérico e o Maciço Amoricano é posta em 

evidência por critérios tanto estruturais como paleogeográticos, ou, ainda, por dados 

sobre o metamorfismo e o magmatismo (Julivert et al., 1977; Perroud, 1982). A 

analogia mais óbvia é a que se estabelece entre a Galiza e os domínios ligeriano e oeste- 

vendeano, devido a cintura de rochas porfiróides (0110 de Sapo, na Galiza) e aos 

complexos de rochas metabásicas (Julivert et al., 1977). 
Em resultado da utilização dos diferentes critérios citados atrás, e para além da 

definição da faixa de porfiróides, foram estabelecidas equivalências entre as unidades 

tectónicas e paleogeográficas de um lado e outro do Golfo da Gasconha, o que levou 
Perroud (1982) a considerar os seguintes domínios no arco ibero-armoricano: Domínio 

Cantábrico; Domínio Asturiano e da Galiza Oriental; Domínio Ligeriano e da Galiza 

Média; Domínio Médio-Amoricano e Centro-Ibérico. Relativamente as zonas ibéricas 

meridionais, Perroud (1982) não encontrou equivalentes no Maciço Armoricano e 

considerou-as com maiores afinidades relativamente a Sardenha e ao Rif marroquino. 

Outros autores, como Bard et al. (1980) e Julivert & Martinez (1983), estabeleceram 

correlações das zonas de Ossa-Morena (ZOM) e Sul-Portuguesa (ZSP) com outras 

áreas da cadeia varisca europeia, concordantes com a sua integração no arco ibero- 

armoricano. Para Julivert & Martínez (1983), a ZSP ligar-se-ia as áreas do sul da 
Irlanda e da Inglaterra e a Zona Reno-Hercínica da Europa central, enquanto a ZOM 

corresponderia a Zona Saxo-Turingiana da Europa central. A maior dificuldade em 

estabelecer equivalências do Sul da Ibéria (em particular, da ZOM) relativamente ao 

ramo setentrional do arco ibero-armoricano tem constituído um argumento para que 

alguns autores actuais - como Lefort (1989) - neguem a própria existência do arco; 

contudo, segundo Dias & Ribeiro (1994), há modelos tectónicos de colisão continental, 
nomeadamente os que envolvem colisão oblíqua ou um efeito de canto, que são 

compatíveis com existência de diferenças significativas entre os dois ramos da virgação. 

Além disto, Matte (1986a, 1986b) já havia realçado a grande semelhança estrutural, no 

que respeita a disposição relativa dos desligamentos dúcteis e cavalgamentos seus 

contemporâneos, entre o que se observa no arco ibero-armoricano e o que se regista 

nas virgações dos Himalaias ocidentais, o que o levou a considerar como válido um 

modelo colisional envolvendo indentação rígida-plástica. 
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Fig. 1.2 - Zonalidade do Maciço Hespérico, segundo Quesada (1991a, 1991b), e posi@o das frentes de 

mantos alpinos na Península Ibérica. CO, O, B e M referenciam os maciços de Cabo Ortegal, Ordenes, 

Bragança e Morais, respectivamente Na figura anexa, esião assinalados os principais atloramentos de 

soco varisco na Europa ocidental. 

L2. Características gerais do Maciço Hespérico 

No quadro da Meso-Europa, o Maciço Hespérico tem uma importância 

particular, pois corresponde ao fragmento de soco varisco mais contínuo do continente 

europeu (Ribeiro ef a]., 1979). O reconhecimento da existência duma zonalidade 

perpendicular às principais direcções estmturais, e sua sistematização por Lotze 

(1945), tem constituído um ponto de referência fundamental para os estudos feitos nas 

últimas décadas sobre a cadeia hercínica na Península ibérica. 

Dos dados sobre essa zonalidade, o primeiro aspecto a reter é o da possibilidade 

de distinção entre zonas internas e externas, correspondendo estas últimas as áreas nos 

extremos nordeste e sudoeste do Maciço Hespénco, ou seja, as zonas Cantábnca e Sul- 

Portuguesa (Bard e: al., 1973; Ribeiro e: al., 1979; Ribeiro, 1981; Julivert, 1983a; 

Julivert & Martínez, 1983). Basicamente, a distinção entre os dois tipos de zonas 
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relaciona-se com a idade das formações, as características estruturais, o grau de 

metamorfísmo e a presença ou ausência de testemunhos de plutonismo: nas zonas 

internas, predominam litologias do Precâmbrico e do Paleozóico inferior, a deformação 

foi mais intensa, existem áreas de metamofismo de alto grau e o plutonismo encontra- 

se bem patente (em especial, através de granitóides), enquanto as zonas externas são 

caracterizadas por testemunharem importante sedimentação de idade carbónica, a 

deformação ser menos intensa e mais tardia, o metamofismo não ultrapassar o grau 

baixo e o magmatismo estar menos representado, tendo, quase exclusivamente, carácter 

vulcânico e hipabissal (Ribeiro et al., 1979; Ribeiro, 1981; Julivert, 1983a). 

Esta distinção entre zonas externas e internas sugere uma certa simetria 

bilateral, o que ainda é reforçado pela variação da orientação geral da vergência das 

principais estruturas, sendo para NE (ou E) nas zonas Cantábrica e Oeste-Astúrico- 

Leonesa, enquanto é para SW nas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa, com uma área 

central de vergências indefinidas (Ribeiro et al., 1979; Ribeiro, 1981; Julivert, 1983a; 

Julivert & Martinez, 1983). 

A referida simetria não seria, aliás, exclusiva do Maciço Hespérico, 

correspondendo, de acordo com Matte (1986a), a uma característica geral da cadeia 

va.risca europeia, a qual apresentaria, em termos tectónicos, um aspecto em leque, com 

estruturas vergentes para as zonas externas e deslocamento da deformação no mesmo 

sentido ao longo tempo. Contudo, o mesmo autor chama a atenção para o carácter 

relativo desta simetria, nomeadeamente por a tectónica tangencial em mantos e dobras 

deitadas ser mais importante na parte meridional do orógeno. 

A escala da Península ibérica, também se verifica que só num sentido muito 

geral se pode considerar a existência de "simetria bilateral", sendo o soco varisco 

ibérico descrito, por vezes, como dividido em dois ramos, um meridional e outro 

setentrional &beiro et al., 1983; Julivert et al., 1977; Julivert, 1983a; Julivert & 

Martinez, 1983) cujas diferenças atenuam essa "simetria". De acordo com os autores 

citados, o Ramo Norte seria composto grosso modo pelas zonas Cantábrica; Oeste- 

Astúrico-Leonesa e Centro-Ibérica, definidas por Julivert et al. (1974), e o Ramo Sul 

pelas restantes. O sector setentrional (bastante mais largo que o meridional) apresenta 

metamorlismo e plutonismo mais intensos do que os do outro ramo e, na sua zona 

externa, os turbiditos carbónicos são predominantemente do Namuriano e do 

Vestefaliano Em contrapartida, no Ramo Sul, se bem que o plutonismo seja menos 

importante, são mais abundantes as intrusões básicas e intermédias (Zona de Ossa- 

Morena), há mais testemunhos de actividade vulcânica (a qual se associaram 
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importantes processos metalogenéticos na Faixa Piritosa da Zona Sul-Portuguesa) e a 

sedimentação de tipo "culm" é essencialmente dinanciana (Julivert et al., 1977; Julivert 

& Martínez, 1983). O limite entre os dois ramos referidos é apresentado, nalguns 

modelos geodinâmicos (Bard et al., 1980; Ribeiro et ai., 1983; Matte, 1986a, 1986b) 

como correspondendo a uma importante sutura hercínica. 

Nos últimos anos têm também sido evidenciados outros aspectos como sendo 

características relevantes da cadeia varisca, nomeadamente (Matte, 1986% 1986b; Dias 

& Ribeiro, 1994): 

- A existência de testemunhos de uma importante tectónica de carreamentos e 

dobras deitadas, com a instalação de mantos provenientes de níveis profundos 

(contendo rochas com metamorfismo de alta pressão) assumindo forte expressão nas 

zonas internas do orógeno, como se verifica no noroeste da Ibéria, e com o 

desenvolvimento de mantos de descolamento nas bacias externas (cantábrica e sul- 

portuguesa, na Península); 

- Importância da tectónica de desligamento, a qual tem vindo a ser sublinhada 

desde os trabalhos de Badham & Halls (1975) e Badham (1982), sendo de destacar que 

as maiores falhas de desligamento definem um padrão sub-paralelo as estruturas mais 

importantes do arco ibero-moricano, tendo direcção NW-SE e sentido de 

cisalhamento sinistrógiro no Maciço Hespérico, enquanto, no Maciço Armoricano, se 

dispõem segundo E-W e são dextrógiras; 

- Presença de evidências de fenómenos de obducção, como as sequências 

ofiolíticas da bordadura meridional da Zona de Ossa-Morena e dos maciços alóctones 

galaico-transmontanos. 

Na sequência da definição da unidade ofiolítica de Beja-Acebuches e da 

abordagem do sector varisco ibérico em termos de terrenos tectono-estratigráficos, a 

generalidade dos modelos geodinâmicos mais recentes, baseados na geologia do 

Maciço Hespérico, considera que a sutura varisca principal se localizaria entre as zonas 

de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa (Ribeiro et al., 1990b; Quesada, 1991a; Dias & 

Ribeiro, 1994; Quesada et ai., 1994). 
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1.3. Unidades geotectónicas do Maciço Hespérico 

Tendo já sido citadas as zonas do Maciço Hespérico definidas por Julivert et al. 

(1974) e por Quesada (1991a, 1991b), bem como a sua situação no interior deste 

maciço, serão referidas, a seguir as características básicas dessas zonas, tal como foram 

indicadas por vários autores (Bard et a/., 1973; Ribeiro et a/., 1979; Ribeiro, 1981, 

1990; Iglésias et al., 1983; Julivert, 1983a; Martínez Catalán, 1990b; Pérez Estaún, 

1990; Ribeiro et a/., 1990a; Quesada, 1991 b). 

1.3.1. Zona Cantábrica 

Esta zona está localizada no núcleo do arco ibero-armoricano e corresponde, do 

ponto de vista paleogeográfico, a zona mais externa do ramo setentrional do orógeno 

varisco ibérico. É na Zona Cantábnca - concretamente no domínio astúrico-leonês - 
que se encontra a mais completa sucessão paleozóica do Maciço Hespérico, com 

sedimentação desde o Câmbrico infèrior até ao Pérmico inferior (Truyóls et al., 1990); 

esta sucessão assenta em discordância sobre as rochas precâmbncas do núcleo do 

antiforma de Narcea. Até ao Carbónico inferior, os depósitos paleozóicos 

correspondem a uma série de fácies de plataforma. Os sedimentos carbónicos ocupam 

uma grande espessura, constituindo um conjunto sin e pós-orogénico de fácies 

variadas, nomeadamente turbidíticas, paráiicas, fluviais e límnicas. 

Estruturalmente, a Zona Cantábrica apresenta uma geometria de tipo pelicular, 

com vários níveis de descolamento. A deformação, de idade vestefaliana-estefaniana, é 

característica de ambientes crustais pouco profundos, não tendo sido acompanhada de 

metamorfismo, nem, em geral, da formação de uma clivagem penetrativa (Pérez Estaún 

& Bastida, 1990). 

Quanto ao magmatismo, há registos significativos de actividade vulcânica 

(Corretgé & Suárez, 1990), em particular no Paleozóico inferior (rochas de quimismo 

alcalino e toleiítico) e no Pérmico (quimismo provavelmente alcalino). Em 

contrapartida, os corpos granitóides são escassos. 
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O limite ocidental da Zona Cantábrica, separando-a da Oeste-Astúrico-Leonesa, 

é o antiforma de Narcea. 

1.3.2. Zona Oeste-Astúrico-Leonesa 

Nesta zona, existe uma espessa série (cerca de 1 1000 m), com fácies marinha de 
pequena profundidade, representando o Câmbrico, o Ordovícico, grande parte do 

Sihírico e, localmente, o Devónico infkior (Pérez Estaún et al., 1990). Os sedimentos 

do Paleozóico inferior repousam, em discordância, sobre uma sequência flyschóide de 
idade proterozóica superior. Por outro lado, as rochas estefanianas (pós orogénicas e 

de ambiente continental) também se depositaram em discordância sobre os materiais 

paleozóicos mais antigos. 

O estilo estrutural também é significativamente diferente do da zona anterior, 
registando-se a existência generalizada de clivagem de plano axial, e tendo a 
deformação começado mais cedo. No que respeita ao metamorfismo regional, ele é 

tipicamente da fácies dos xistos verdes, atingindo-se, na parte ocidental da zona, a 

fácies dbolí t ica (Julivert 1983b). Os processos magmáticos estão pouco 

representados, excepto no domo de Lugo, onde se regista plutonismo granitico 

comparável ao da Zona Centro-Ibérica. 

O limite ocidental desta zona, de acordo com Julivert et al. (1974), seria 

marcado pelo antiforma em que aflora a formação wlcano-detrítica de 0110 de Sapo. 
Contudo, Martinez Catalán (1985) considerou que o limite mais adequado estaria a 

leste daquela estrutura, correspondendo a falha de Vivero e ao sinclinal de Sil-Truchas. 

1.3.3. Zona Centro-Ibérica 

A Zona Centro-Iúérica (ZCI) é bastante diversificada, pois inclui quer áreas 

com metamorfismo de grau elevado e granitização importante, quer outras em que o 

metamorfismo não fez sentir os seus efeitos, ou E-10 de forma muito ténue. 

Estratigraficamente a característica mais distintiva desta zona geotectónica é a 
discordância do Quartzito Armoricano, de idade arenigiana, sobre o Complexo Xisto- 
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Grauváquico, de tipo flysch, do Precâmbrico superior-Câmbrico. Aquela discordância 

testemunha a fase "sarda" de deformação. Outro aspecto em que a ZCI se distingue das 

zonas Oeste-Astúrico-Leonesa e de Ossa-Morena é o da dificuldade da separação entre 

as sequências sedimentares precâmbricas e as câmbricas, ao contrário do que se verifica 

naquelas zonas vizinhas, onde existe uma discordância nítida. 

Na ZCI, são comuns os testemunhos de magmatismo, essencialmente através de 

rochas granitóides. O metamorfismo está em muitos casos relacionado com o 

plutonismo granítico, constituindo o designado "plutonometamorfismo" (Oen, 1970). 

Contudo, há sobreposição de padrões de isógradas, revelando uma evolução do tipo de 

metamorfismo durante a orogenia varisca (Martínez et al., 1990). 

Esta zona contacta, para além da Zona Oeste-Astúrico-Leonesa, as de Ossa- 

Morena e a de Galiza-Trás-os-Montes. Com a Zona de Ossa-Morena, os limites são a 

zona de cisalhamento dextro de Porto-Tomar (a oeste) e o cavalgamento de 

Portalegre-Ferreira do Zêzere (a sudoeste). A Zona de Galiza-Trás-os-Montes está 

separada da ZCI por um importante plano de carreamento. No sector oriental de Trás- 

os-Montes, Ribeiro (1974) caracterizou uma zona bem definida correspondendo ao 

Cavalgamento Principal de Trás-os-Montes, o qual é a expressão daquele carreamento. 

A geometria de zonas de cavalgamento noutras áreas, como a Galiza média, o sector 

noroeste da Serra do Marão e o noroeste do Minho, confirmaria a presença de um 

grande plano de carreamento, mais ou menos continuo, no noroeste da Ibéria, através 

do qual as unidades alóctones da Zona de Galia-Trás-os-Montes se sobrepõem ao 

autóctone centro-ibérico (Ribeiro ef al., 1990a). 

1.3.4. Zona de Galiza-Trás-os-Montes 

Na divisão do Maciço Hespérico proposta por Julivert et al. (1974), esta 

unidade integra a ZCI. Posteriormente, Farias et al. (1987) definiram-na como uma 

zona geotectónica separada, tendo Quesada (1991a, 1991b) seguido o mesmo critério 

no seu esquema de zonalidade do soco varisco ibérico. 

A Zona de Galiza-Trás-os-Montes incorpora um conjunto de mantos de 

carreamento instalados sobre as formações autóctones da ZCI. De acordo com Iglésias 

et al. (1983) e Ribeiro et al. (1990a), aqueles mantos constituem quatro grandes 

unidades @ig. Ii.3): 
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COhLPLEXO OÍIOLtTICO 
- - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - -  - - - - - - - - COMPLEXO ~ ~ 6 c r o r n  

- - - - - -  - - - - - - - 

' Carrrnmrnto Inrcrido 

Fig. L3 - Grandes unidades alóctones do noroeste da Peninsuia Mrica, de acordo com Iglbias e1 ai. 

(1983) e Ribeiro et o/. (1990a), e localização do Maciço de Bragança. Adaptaçáo da figura apresentada 

por Ribeiro et a/. (1990a). 

- complexo parautóctone; 

- complexo alóctone inferior ; 
- complexo ofiolítico; 

- complexo alóctone superior. 

Em termos dos terrenos tectono-estratigráficos que Ribeiro et ai. (1987; 1990b) 

consideraram existir no segmento ibérico da cadeia varisca, os complexos parautóctone 

e alóctone inferior integram o Terreno Ibérico, enquanto as unidades ofioiítica e 
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alóctone superior constituem o Terreno Ofiolítico Setentrional e o Terreno Alóctone 

Continental Setentrional, respectivamente. 

A unidade parautóctone apresenta afinidades muito fortes relativamente ao 

autóctone centro-ibérico, caracterizando-se pelo predomínio de metassedimentos 

(filitos, grauvaques, quartzitos e chertes) de idade silúrica, sobre os quais se encontra 

flysch que se supõe datar do Devónico inferior. Nesta unidade, o metamorfismo não 

ultrapassa, em geral, a fácies dos xistos verdes. 

No complexo alóctone infèrior, há a registar a ocorrência, nas formações 

metassedimentares do Paleozóico inferior, de intercalações de origem vulcânica, 

indicando uma evolução temporal do magmatismo desde o de quimismo peralcalino ou 

alcalino-transicional até ao toleiitico de tipo MORB (Ribeiro, 1991). Outra 

característica s imcat iva consiste na existência de relíquias de metamorfismo de alta 

pressão (Munhá et al., 1984; Schermerhorn & Kotsch, 1984), a que se sobrepôs 

metamorfismo barroviano nas fácies dos xistos verdes e anfibolítica. 

A unidade ofiolítica atiora nos maciços de Cabo Ortegal e Ordenes (noroeste de 

Espanha), bem como nos de Bragança e Morais (norte de Portugal), sendo neste último 

que a sequência original se apresenta mais bem preservada. Os corpos ofiolíticos 

apresentam forte deformação varisca e metamorfismo prógrado precoce, em geral em 

condições da fácies anfbolítica (Gil parguchi & Arenas, 1990). 

A unidade do topo da pilha de mantos carreamento - na qual se incluem as 

rochas estudadas neste trabalho - caracteriza-se pela preponderância de litologias 

máficas e ultramáficas, pelas abundantes evidências de metamorfismo granulítico de alta 

pressão e pela presença de paragnaisses contendo corpos eclogíticos boudinados. A 
idade e o sigmíicado dos processos de deformação e metamoríismo mais antigos 

testemunhados pelas rochas do complexo alóctone superior são questões relevantes 

para a compreensão da evolução geodiiâmica da cadeia varisca, tendo sido, nos 

últimos anos, apresentados três tipos principais de interpretações dos dados estruturais, 

petrológicos e geocronológicos conhecidos: 1) existência de testemunhos de orogenia 

precâmbrica (Ribeiro & Pereira, 1986; Ribeiro et al., 1990a; Marques et al., 1992; 

Marques et al., 1996); 2)  importância de fenómenos orogénicos eo-hercínicos (Gil 

Ibarguchi & Arenas, 1990; Peucat et a[., 1990); 3 )  história tectono-térmica complexa 

num período de 20 Ma, no decurso da orogenia varisca (Santos Zalduegui et al., 1996). 
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1.3.5. Zona de Ossa-Morena 

Nesta zona, é possível reconhecer os testemunhos de orogenia precâmbrica 

(cadomiana), estando representadas, nas unidades proterozóicas, sequências vulcano- 

sediientares indicadoras de um arco vulcânico (Quesada, 1990) e relíquias de 

metamorfismo eclogítico (Mata & Munhá, 1986). A sutura cadomiana estaria 

provavelmente representada na zona de cisalhamento de Badajoz-Córdova. 

As sequências sedimentares paieozóicas da Zona de Ossa-Morena (ZOM) 

apresentam diferenças de fácies relativamente as das zonas a norte, o que foi 

interpretado como indicando que o l i i t e  entre a ZCI e a ZOM marcaria a separação de 

dois domínios faunísticos distintos (Robardet, 1976; Robardet & Gutiérrez Marco, 

1990). 

Em termos de deformação varisca, registam-se duas fases de deformação com 

expressão em toda esta zona geotectónica. Destas, a mais precoce foi datada, na região 

de Cabrela, como givetiana &beiro, 1983b), embora nas áreas a nordeste seja mais 

recente, indicando migração da deformação nesse sentido. Quanto ao metamorfísmo, o 

padrão regional na ZOM caracteriza-se por uma altemância de faixas de grau baixo e 

de grau médio a alto (Quesada & Munhá, 1990). Digna de menção é a identificação, 

em trabalhos recentes (Fonseca et aí., 1993, 1997; Fonseca & Ribeiro, 1995; Pedro et 

al., 1995), de aflorarnentos de rochas testemunhando metamorfismo eclogítico 

relacionado com a evolução varisca. 

As características distintivas do conjunto dos registos de magmatismo na ZOM 

são o pequeno tamanho relativo da generalidade dos corpos plutónicos (quando 

comparados com os da ZCI), a importância dos testemunhos de actividade vulcânica e 

subvulcânica, e a frequência das rochas básicas e das associações bmodais. Estão 

representados episódios magmáticos das várias fases do ciclo varisco (desde o riftig 
intracontinentai até ao período pós-colisional). Entre os vulcanitos existentes na ZOM, 

contam-se, no seu bordo sudoeste, rochas basálticas e andesíticas típicas de ambiente 

de arco (Santos et al., 1987, 1990). 

O limite entre a ZOM e a Zona do Pulo do Lobo corresponde a um 

cavalgamento das rochas da ZOM sobre o ofiolito de Beja-Acebuches (Quesada, 

1991a, 1991b). 
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1.3.6. Zona do Pulo do Lobo 

Em traços gerais, podem distinguir-se duas unidades nesta zona: a norte, o 
complexo ofiolítico de Beja-Acebuches, numa faixa com mais de 100 Km de 

comprimento mas que, em geral, não ultrapassa a largura de 1500 m; a sul, o antiforma 

do Pulo do Lobo, em que predominam as litologias metassedimentares. Estes dois 

domínios estão separados pelo acidente tectónico de Ferreira-Ficalho. 

Embora nenhuma área, por si só, do domínio de Beja-Acebuches tenha a 

sequência ofiolítica completa, o estabelecimento de correlações, ao longo de toda a 

faixa, permitiu a sua reconstituição, reconhecendo-se (Quesada et al., 1994): 1) nível 

mantélico (de ocorrência restrita), representado por rochas muito serpentinizadas com 

protólitos harzburgíticos-duníticos; 2) nível crustal infxior, com rochas (meta) 

gabróicas e plagiograníticas; 3) nível crustal superior representado por complexo 

filoniano (sheeted dike), metabasaltos e metassedimentos. Os metawlcanitos 

apresentam assinaturas geoquímicas entre as dos N-MORB e as dos basaltos gerados 

acima de zonas de subducção (Munhá et al., 1986; Quesada et al., 1994). 

No domínio constituído essencialmente por metassedimentos, as formações 

inferiores têm sido consideradas como depósitos de fundo oceânico, nos quais se 

encontram intercalações de rochas vulcânicas (nomeadamente metabasaltos com 

características de N-MORB), enquanto os metassedimentos estratigraficamente 

superiores indicariam deposição sin-orogénica, em ambiente de fossa ou pré-arco 

(Quesada, 1991b). Estes dois conjuntos metassedimentares apresentam tipos de 

deformação distintos, registando-se três clivagens no primeiro, enquanto o segundo 

apresenta somente uma (Silva et al., 1990). A Formação da Horta da Torre, 

pertencente ao segundo conjunto e ocupando, de acordo com relações de campo 

(Oliveira, 1990), uma posição estratigraficamente superior a do ofiolito, foi datada do 

Fameniano inferior a médio (Oiiveira et al., 1986). 

De acordo com Quesada (1991b), o limite meridional da Zona do Pulo do Lobo 

é marcado pelo cavalgamento de Santa Bárbara. 
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1.3.7. Zona Sul-Portuguesa 

Nesta zona predominam os materiais de origem sedimentar, por vezes com 

intercalações vulcânicas, de idades entre o Devónico superior e o Vestefaliano. 

Habitualmente, consideram-se três domínios tectono-estratigráficos na Zona Sul- 

Portuguesa (ZSP): 1) Faixa Piritosa; 2) Domínio do Flysch do Baixo Alentejo; 3) 

Domínio do Sudoeste Português. O primeiro domínio inclui um complexo wlcano- 

sedimentar, de idade entre o Fameniano superior e a base do Viseano supenor, cujas 

características sugerem estar relacionado com ambiente extensional em bacia ensiálica 

(Munhá, 1983b). 

De entre as séries sedimentares existentes na ZSP são típicas as que apresentam 

fácies turbidíticas. Estas séries depositaram-se diacronicamente, sendo mais antigas a 

nordeste (base de idade viseana supenor) do que a sudoeste (Vestefaliano inferior). 

Estes depósitos corresponderiam ao preenchimento sin-orogénico da bacia ante-país 

(Quesada,l991 b). 

Na parte setentrional da ZSP, o metamoríismo não ultrapassa a zona da clorite 

da facies dos xistos verdes, ocorrendo, para sul, um decréscimo do grau metamóríico 

até a facies zeolítica (Munhá, 1983% 1984, 1990). 

Do ponto de vista tectónico, a ZSP é considerada como uma faixa de 

carreamentos pelicular (Ribeiro & Silva, 1983; Ribeiro, 1984; Silva et al., 1990). 

1.4. Evolução da perspectiva geodinâmica sobre a cadeia varisca 

Nas últimas três décadas, numerosos modelos geodinâmicos foram elaborados 

com o fim de explicarem a origem da cadeia varisca ou, pelo menos, de algumas das 

suas caractedsticas mais marcantes. Esses modelos podem ser divididos em quatro 

diferentes categorias, quanto as suas características básicas: 

1) Modelos baseados na Teoria Geossinclinal (Parga, 1970); 

2) Modelos que consideram a cadeia varisca como um orógeno ensiálico de 

tectónica vertical (Zwart, 1967, 1977; Krebs & Wachendofi, 1973, 1976; Krebs, 1976; 

Den Tex, 1977; Van Calsteren, 1977; Kuijper & Arps, 1983b); 
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3) Modelos baseados na Teoria da Tectónica de Placas (Bard, 1971; Burrett, 

1972; Nicolas, 1972; Bard d al., 1973, 1980; Riding, 1974; Badham & Halls, 1975; 

Vegas & Muííoz, 1976; Bébien et al., 1977; ~ u r r e t t  & Griffiths, 1977; Windley, 1977; 

Johnson, 1978; Lefort & Van der Voo, 1981; Van der Voo, 1982; Aivarado, 1983; 

Badham, 1982; Dewey, 1982; Floyd, 1982; Perroud, 1982; Lorenz & Nicholls, 1984; 

Ribeiro et al., 1983, 1990b; Perroud et al., 1984; Matte, 1986a, 1986b; Wintsch & 

Sutter, 1986; Ohnenstetter & Rossi, 1987; Franke, 1989; Dias & Ribeiro, 1994; 

Marques et al., 1996; Martinez Catalán, 1990a; Martínez Catalán et al., 1997); 

4) Modelo de subfluência (Behr & Weber, 1980; Weber, 1984). 

Esta diversidade justifica-se, em parte, por o período considerado se sobrepor, 

na sua parte inicial, a fase em que a Tectónica de Placas ainda não se tinha estabelecido 

como paradigma das Ciências da Terra (Hallam, 1976; Alegre, 1988). Uma das 

consequências da revolução científica causada pela aceitação generalizada da Tectónica 

de Placas foi o abandono de modelos baseados na Teoria Geossinclinal, a qual 

encontrara grande difusão na década de 60, na sequência da renovação empreendida 

por Aubouin (1961). 

O modelo de subfluência tentou conjugar tectónica não verticalista com a 

hipotética ausência de oceanos no ciclo varisco. O mecanismo causador da orogenia 

seria a existência de movimentos relativos entre a crosta continental e o manto 

litosférico, pois a descontinuidade de Moho seria uma importante fronteira reológica 

entre materiais peridotíticos anidros e as rochas quartzo-feldspáticas, e mais hidratadas, 

sobrejacentes. Um dos aspectos que o movimento do manto litosférico poderia assumir 

seria o de subducção-A, com o mergulho de manto litosférico subcontinental na 

astenosfera. Os autores que propuseram este modelo consideraram que, na cadeia 

varisca, só localmente, e com pequena expressão, teria havido formação de crosta 

oceânica, pelo que a ocorrência do tipo clássico de subducção (subducção-B) teria sido 

restrito. A preponderância da szrbducção-A sobre a de tipo B seria mais forte no lado 

setentrional da cadeia varisca do que no meridional (Weber, 1984). Apesar de este 

modelo não ter tido grande expansão, tanto mais que se defronta com o obstáculo da 

inexistência de equivalentes actuais (Julivert & Martínez, 1983), Franke (1989) 

incorporou algumas das ideias nele envolvidas num modelo, essencialmente baseado na 

tectónica de placas, de evolução varisca da Europa central. 
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1.4.1. Tectónica de placas vs. orogenia ensiálica 

Ainda na década passada, vários autores consideravam que o orógeno varisco 

se caracterizava por tectónica essencialmente vertical, não o considerando determinado 

pelos processos típicos da tectónica de placas. Aliás, Zwart (1967) havia mesmo 

considerado a cadeia hercínica como tendo características diametralmente opostas as da 

cadeia alpina, o que o 1evou.a adoptar uma classificação dual das faixas orogénicas, 

estensiva a escala mundial. Para Zwart (1967), elas dividir-se-iam em "hercinotípicas" e 

"alpinotipicas", e as únicas características fundamentais comuns as duas categorias 

seriam a existância de dobramento e metamorfismo fortes e a simultaneidade 

aproximada desses processos. As peculiaridades da cadeia varisca que a distinguiriam 
das de tipo alpino seriam, segundo Zwart (1967), Krebs & Wachendorf (1973) e Van 

Calsteren (1977): 

- Escassez dos depósitos de flysch e de molasso; 

- Grande abundância de granitóides e migmatitos, tendo o período de 

granitização correspondido a um período longo; 

- Metamorfismo regional de baixa pressão, concentrado em zonas de grande 
fluxo de calor (domos térmicos); 

- Ausência, ou raridade, de estruturas de mantos; 

-Importância muito reduzida dos corpos ofioiíticos; 
- Inexistência de organização linear da cadeia; 

- Grande largura do orógeno. 

Estas características da cadeia varisca apontariam para que, na sua génese, os 

movimentos horizontais tivessem sido irrelevantes, em comparação com o ocomdo nas 

cadeias modernas, tendo, em contrapartida, importância fundamental a subida de 

grandes quantidades de calor sob a crosta continental da Meso-Europa. Este fluxo 

térmico seria causado pela ascensão de diapiros astenosféricos, os quais induziriam 

anatexia crustal, com formação de magmas graníticos, e metamorfismo regional. Por 

sua vez, os líquidos graníticos também ascenderiam diapiricamente, indo provovar a 

elevação das zonas suprajacentes (tectonogénese primária), as quais ficariam 
marginadas por bacias subsidentes, num processo semelhante ao da tectónica salina. A 
criação de desníveis topográficos muito importantes seria a causa da tectonogénese 

secundária que se manifestaria em dobramentos, cavalgamentos e geração de estruturas 

de descolamento superficial (Krebs, 1976). Os maciços de rochas ultrabásicas e básicas 

do noroeste da Península Ibérica seriam, segundo autores como Van Calsteren (1977) e 
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Kuijper & Arps (1983b), testemunhos do diapirismo profundamente enraizado no 

manto. 
Contudo, logo nos primeiros modelos de evolução da cadeia varisca baseados 

na Tectónica de Placas foi aknada  a inexistência de diferenças essenciais entre essa 

cadeia e as faixas orogénicas recentes. Bard et al. (1980) e Julivert & Martínez (1983) 

expuseram os principais factos que os levaram a negar a oposição entre aqueles 
orógenos. Sinteticamente, eles são os seguintes: 

1) A sucessão de fácies sedimentares relacionadas com a orogenia hercínica é 

análoga a verificada na cordilheira alpina, sendo o culm, por um lado, e as fácies 

parálicas, iímnicas e fluviais, por outro, equivalentes ao flysch e ao molasso alpino, 

respectivamente; 
2) A largura da cadeia varisca, que atinge 770 Km no Maciço Hespérico, é 

inferior a da Cordilheira do Pacífico da América do Norte (1000 Km) e comparável a 

dos Andes na Colômbia; 

3) A estrutura geral é resultado de deformação polifásica, típica de cordilheiras 

de dobramento, a qual começou por ser tangencial, passando-se para um regime em 

que se geraram estruturas verticais e concluindo-se com processos de deformação 
frágil; 

4) Há evidências do metamoríismo hercínico não ser exclusivamente de baixa 

pressão, sendo conhecidos testemunhos quer de metamoríismo barroviano , quer de 

metamoríismo de alta pressão; 

5) Existem, na cadeia varisca, cavalgamentos de grande amplitude, com 

transporte de rochas provenientes da crosta oceânica, apresentando os testemunhos 

ofiolíticos evidências de metamorfismo de alta pressão; 

6 )  No orógeno varisco, formaram-se virgações muito acentuadas, afectadas, 

nos flancos, por grandes desligamentos, o que é típico de certas zonas de colisão 

continental nas cadeias modernas. 

Nos anos mais recentes, este tipo de evidências tem sido reforçado, 

nomeadamente no Maciço Hespérico, como sucedeu com o reconhecimento de 

associações mineralógicas de alta pressão, de idade varisca, nas zonas de Galiza-Trás- 
os-Montes (Munhá et al., 1984; Schermerhorn & Kotsch, 1984) e de Ossa-Morena 

(Fonseca ef al., 1993, 1997; Fonseca & Ribeiro, 1995; Pedro et al., 1995), a definição 

de uma faixa ofiolítica no bordo meridional da Zona de Ossa-Morena (Munhá et al., 
1986; Quesada et al., 1994) e a caracterização de conjuntos ígneos sin-orogénicos, 
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aflorantes a norte daquele ofiolito, como típicos de uma margem continental activa 

(Santos et al., 1987, 1990). 

1.4.2. Modelos baseados na Tectónica de Placas 

Com a aceitação da Tectónica de Placas, surgiu uma diversidade de hipóteses, 

como, aliás, foi abordado em trabalhos de síntese como os de Windley (1977), Julivert 

& Martínez (1983) e Young (1986). A diversidade referida está relacionada 

fundamentalmente com três aspectos: tipo preciso de mecanismo causador da 

orogénese; quantos e quais os oceanos envolvidos; definição das áreas continentais. 

Quanto ao mecanismo, podem-se definir três categorias extremas de modelos: 

numa delas, consideram-se os de tipo andino (Nicolas, 1972; Bard ef al., 1973); noutra, 

incluem-se os de colisão de tipo himalaiano (Bard et al., 1980; Van der Voo, 1982; 

Perroud et al., 1984); em último lugar, podem-se considerar os de colisão oblíqua de 

microplacas contra uma margem semelhante a do Alasca (Badham & Halls, 1975; 

Badham, 1982). Trabalhos como os citados na última categoria tiveram a importância 

de mostrarem a relevância da tectónica de desligamento e a necessidade de se 

considerar a evolução geodinâmica em três diinensões, em lugar de se assumirem 

convergências ortogonais, relativamente as margens das placas, e continuidades 

laterais, a escala do orógeno, das várias zonas paleogeográjicas. Modelos posteriores, 

como os de Martinez Catalán (1990a) e Dias & Ribeiro (1994) já incorporam a 

importância dos fenómenos de desligamentos desde fases precoces da orogénese 

varisca, se bem que considerando processos envolvendo a convergência (e colisão) de 

grandes massas continentais, em lugar da diversidade de microplacas sugerida por 

Badham & Halls (1975) e Badham (1982); outros modelos, ainda que reconhecendo a 

importância dos desligamentos dúcteis variscos consideram que a sua acção só terá 

sido importante numa fase relativamente tardia, posterior a instalação dos grandes 

mantos de carreamento e a geração de dobras deitadas nas zonas internas (Matte, 
1986% 1986b). 

Diferentes critérios na interpretação dos dados paleogeográjicos levaram ao 

surgimento de diferentes hipóteses quanto à quantidade e à localização dos oceanos 

cuja subducção foi fundamental na orogenia varisca. Na hipótese de ter havido 

envolvimento de um único oceano, ele localizar-se-ia, para alguns autores, entre a 
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Europa meridional (ligada a África) e a setentrional (associada a América do Norte) - 
tratar-se-ia do Oceano Médio Europeu ou Rheic (Burrett, 1972; Burrett & Gnffiths, 

1977; Alvarado, 1983). Para outros autores, como Nicolas (1972), Riding (1974), 

Bébien et al. (1977) e Floyd (1982), a subducção teria consumido o fundo de um 

oceano que separaria o Gondwana duma área setentrional, em que se incluiria a 

totalidade, ou quase, da actual Europa; este oceano ocuparia, assim, uma posição 

análoga a do Mediterrâneo e a do Tethys mesozóico, sendo-lhe aplicadas as 

designações de Prototethys, Paleotethys ou Tethys. Por último há a considerar os 

modelos que consideram o desaparecimento, não de uma, mas de duas áreas oceânicas, 

como foi proposto por Bard et al. (1980), Ribeiro et al. (1983), Perroud et al. (1984) e 

Matte (1986% 1986b). Segundo o último autor, além do Rheic, teria existido uma outra 

bacia oceânica, em posição mais meridional, designada de Oceano de Galiza-Maciço 

Central; estas duas áreas oceânicas poderiam estar ligadas (Fig. II.4), encontrando-se, 

no sector ibérico da cadeia varisca, vestígios de uma única sutura resultante de fecho de 

oceano @ias &Ribeiro, 1994; Marques et al., 1996). 

Quanto ao aspecto da definição das áreas continentais, ele está intimamente 

relacionado com o anterior. Assim, por exemplo, no caso da inexistência do Rheic, e 

excluindo as hipotéticas microplacas, a Europa (a excepção de algumas pequenas 

áreas) constituiria, durante a orogenia varisca, um bloco solidário com a América 

setentrional. A presença daquele oceano já implicaria que a actual Europa se 

encontrasse dividida, no mínimo, por duas grandes áreas: a parte setentrional integraria 

a Baltica; quanto a parte sul (ou seja, as áreas fortemente marcadas pela orogenia 

varisca), foram colocadas diversas hipóteses. Uma destas hipóteses é a de o 

fundamental desta zona (incluindo a maior parte do Maciço Hespérico) ter constituído 

a placa armoricana (Perroud et al., 1984; Bonhommet & Perroud, 1986; Young, 1986), 

a qual teria integrado o Gondwana no início do Paleozóico, mas destacando-se desse 

continente e derivando para Norte a partir do Ordovícico (Perroud et a]., 1984). 

Contudo, a existência desta placa foi contestada noutros trabalhos, como os de 

Martitiez Catalán (1990a) e de Robardet et al. (1990), para os quais grande parte das 

regiões europeias mobilizadas na orogenia hercínica integrariam a margem setentrional 

do Gondwana (Martinez Catalán, 1990a), ou estar-lhe-iam associadas de forma muito 

próxima (Robardet et al., 1990), até a colisão desse continente com a Laurasia (bloco 

resultante da colisão entre a Baltica e a Laurentia durante a orogenia caledónica). 

Foram ainda apresentadas outras hipóteses, como a de Bard et al. (1980), em 

que se consideram três domínios continentais (ibero-sul-europeu; meso-europeu, 
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integrando o centro-sul do Maciço Hespérico; norte-europeu/sul-ibérico, incluindo a 

Zona Sul-Portuguesa), ou como as dos modelos que envolvem movimentos de várias 

microplacas (Riding, 1974; Badham & Halls, 1975; Badham, 1982). 

1.4.3. Alguns dados sobre a evolucão do Macico Hespérico no ciclo varisco 

No estudo do Maciço Hespérico, não deixa de ser importante, como parece 

óbvio, considerar-se a posição da Peninsula Ibérica no jogo de placas do Paleozóico. 

Como já foi referido, nalguns trabalhos optou-se pelo estabelecimento de correlações 

entre as zonas geotectónicas do soco hercínico e as do resto da Meso-Europa 

(Andrade, 1978; Bard el al.. 1980; Julivert & Martínez, 1983), pelo que as várias 

divisões ibéricas teriam sido solidárias com as áreas consideradas análogas no Maciço 

Armoricano e na Europa central. Uma perspectiva bastante diferente é a de trabalhos 

como os de Riding (1974) e de Badham & Halls (1975), para quem já haveria, durante 

o ciclo hercínico, uma individualização especificamente ibérica, a qual corresponderia a 

existência duma microplaca. O carácter não-cilíndrico do arco ibero-armoricano foi 

reconhecido por outros autores (Martínez Catalán, 1990a; Dias & Ribeiro, 1994), sem 

que, contudo, isso implicasse a adopção de um modelo baseado na diversidade de 

microplacas. A semelhança do que Matte (1986a, 1986b) já fizera, ao mostrar a grande 

semelhança entre os padrões geométricos dos conjuntos de cavalgamentos e 

desligamentos observados na área de Pamir (Himalaias) e na cadeia varisca da Europa 

ocidental, Dias & Ribeiro (1994) concluiram ser dificil explicar as características 

estruturais essenciais desta cadeia sem considerar que ela tivesse passado por um 

processo de evolução geodiâmica semelhante ao testemunhado pelas cadeias 

colisionais actuais. 

Como já foi referido, em modelos geodiiâmicos recentes têm sido identzcadas 

duas linhas de sutura no ramo norte do arco ibero-armoricano, mas uma única no seu 

sector ibérico (Matte, 1986a, 1986b, Dias & Ribeiro, 1994; Marques, 1996). No ramo 

norte, a sutura em posição setentrional é marcada por unidades ofiolíticas como os 

mantos de Lizard e Giessen, bem como algumas litologias da base do manto de 

Munchberg; a linha de sutura meridional está representada de forma mais continua 

desde o sul da Bretanha até ao sul do Maciço da Boémia, passando pelo Maciço 

Central e pelos Alpes Externos. 
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Fig. 1.4 - Linhas de sutura variscas e sua hipotbhca correlação (Dias & Ribeiro, 1994). OBA, Oceano 

do Maciço Central; OR Oceano Rheic; OBA, Oceano de Beja-Acebuches. Areas a ponteado: zonas de 

mantos de níveis estruturais profundos e ofiolilicos. 

No Maciço Hespérico, segundo Ribeiro e1 al. (1983) e Matte (1986a, 1986b), a 

linha de sutura varisca corresponderia ao limite entre as zonas de Ossa-Morena e 

Centro-Ibérica, sugerindo-se que seria ai que se enraizariam os mantos ofioiíticos 

integrantes das unidades alóctones do noroeste ibérico. Todavia, desde trabalhos como 

os de Zwart (1967) e Andrade (1972), foi levantada a hipótese da existência de um 

ofiolito entre as zonas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa, na região do Alentejo. 

Estudos posteriores, permitiram definir de forma mais precisa o significado das 

unidades consideradas ofioliticas nesses trabalhos, concluindo-se que elas, em grande 

parte, representavam um arco vulcânico continental (Santos et ai., 1987, 1990), 

embora se reconhecesse uma faixa, prolongando-se para Espanha, correspondendo a 

crosta oceânica obductada, o que levou à definição do Ofiolito de Beja-Acebuches 

(Munha e1 ai., 1986; Quesada et al., 1994). 
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Assim, os modelos geodinâmicos mais recentes têm, em geral, considerado que 

a linha de sutura do oceano varisco corresponde ao limite meridional da Zona de Ossa- 

Morena @beiro et a/., 1990b; Quesada, 1991a; Dias & Ribeiro, 1994; Marques ef a/., 
1996; Martínez Catalán et a/., 1997). Quanto ao cisalhamento de Tomar-Badajoz- 

Córdova, no outro extremo da ZOM, ele representaria, segundo Ribeiro et a/. (1990b) 

e Ribeiro (1993), uma sutura cadomiana - com vestígios de metamoríismo de alta 

pressão (Mata & Munhá, 1986) - reactivada, como cisalhamento esquerdo, durante O 

ciclo varisco. 

Contrariando a ideia de que a sutura varisca principal se localizaria entre as 

zonas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa, as conclusões de Robardet & Gutiérrez 

Marco (1990) e Robardet ef  aí. (1990), baseadas na distribuição das faunas do 

Paleozóico inferior na Penúisula Ibérica, apontariam para que a distinção mais marcante 

em termos de unidades paleobiogeográilcas se estabelecesse entre o Domínio Centro- 

Ibérico e o Domínio Sul-Ibérico, cuja separação é o cisalhamento de Tomar-Badajoz- 

Córdova. Ambas as províncias seriam do tipo mediterrânico, mas a primeira teria 

afinidades com as partes setentrional e central do Maciço Armoricano, enquanto a 

segunda (definida com dados da Zona de Ossa-Morena, pois, a sul, não se conhecem 

afloramentos do Paleozóico inferior) se assemelharia mais ao observado na Meseta 

Marroquina. Contudo, Quesada (1991a) interpreta essas diferenças como variações 

dentro duma mesma margem continental, na qual a ZOM correspondena aos ambientes 

distais, pelo que mesmo os argumentos paleobiogeográficos não seriam suficientes para 

considerar o cisalhamento de Tomar-Badajoz-Córdova como sutura varisca. 

O início do ciclo varisco está marcado na Península Ibérica, mas também 

noutras áreas da Meso-Europa, por claras evidências de regime distensivo desde o 

Câmbrico e caracterizando todo o Paleozóico inferior, de que são exemplos típicos os 

testemunhos de magmatismo intra-placa observados na Zona de Ossa-Morena (Mata & 

Munhá, 1985, 1990; Sánchez Carretero et al., 1990) e na unidade inferior dos mantos 

alóctones do noroeste peninsular (Ribeiro, 1991). Na Zona Centro-Ibérica, o 

estiramento do soco cadomiano originou uma bacia intracratónica (Silva & Ribeiro, 

1985, Dias & Ribeiro, 1994), cuja subsidência levou a deposição duma grande 

espessura de sedimentos (Complexo Xisto-Grauváquico ante-ordovícico). No final do 

Câmbrico, um episódio de movimentação direita, em regime transtensional, provoca 

deformação, com dobramento mas sem aparecimento de clivagem: trata-se da fase 

"sarda". Para Ribeiro et a/. (1990b), este episódio marcaria a fiacturação continental no 

Gondwana e o início da separação do Terreno Ibérico desse supercontinente, a qual, 
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contudo, deverá ter sido de amplitude restrita. Relativamente a esta hipotética 

separação, Quesada (1991a) considera não haver evidências conclusivas e Martínez 

Catalán (1990a) afirma como hipótese mais provável que o autóctone ibérico tenha 

permanecido na margem gondwânica. 

O regime tectónico distensivo terá levado a abertura de uma bacia em que se 

formou crosta oceânica, hoje representada nos ofiolitos de Beja-Acebuches e do 

noroeste peninsular; de acordo com Ribeiro et ai. (1990b), estas unidades ofiolíticas 

estariam relacionadas entre si. Faltam dados que permitam estabelecer a idade máxima 

da crosta oceânica representada naqueles ofiolitos, havendo, contudo, mais 

constrangimentos quanto à idade mínima, como as datações em torno de 390 Ma 

(Dallmeyer & Gil-Ibarguchi, 1990; Peucat et al., 1990; Dallmeyer et al., 1991) para o 

arrefecimento após o metamoríismo relacionado com a instalação dos complexos 

galaico-transmontanos, e pela idade givetiana @beiro, 1983b) da fase de deformação 

que, na Zona de Ossa-Morena, testemunha a obducção do Ofiolito de Beja-Acebuches 

(Quesada et al., 1994). 

Os processos de obducção de crosta oceânica e instalação dos grandes mantos 

de carreamento são conternporâ~eos da primeira, e mais importante, fase de 

deformação varisca. Esta é, contudo, marcadamente diacrónica (Quesada, 1991a; 

Ribeiro & Dias, 1994), testemunhando a migração da frente tectónica de oeste para 

leste, no Ramo Norte do Maciço Hespérico. Esta deslocação da onda orogénica pode 

ser balizada, por um lado, pela datação, como devónico inferior, do metamoríismo que 

acompanha a primeira fase varisca nos complexos alóctones da Galiza e Trás-os- 

Montes, e, por outro lado, pela idade carbónica superior da deformação orogénica mais 

antiga na Zona Cantábrica (Quesada, 1991a). 

A segunda fase de deformação varisca ainda se relacionaria com um regime de 

cavalgamento, sendo a sua idade essencialmente carbónica inferior, enquanto a terceira 

fase, caracterizada por tectónica de desligamento, teria decomdo há cerca de 300 Ma 

(Ribeiro & Dias, 1994). 

Os processos de obducção e de colisão foram precedidos (e acompanhados) de 

subducção da litosfera oceânica donde provêm os mantos ofiolíticos do noroeste 

ibérico. Nalguns modelos @beiro et ai., 1990a; Dias 62 Ribeiro, 1994), essa subducção 

dar-se-ia sob o autóctone ibérico, embora noutros trabalhos se proponha a polaridade 

inversa (Martínez Catalán eet al., 1997). 

A proveniência da unidade alóctone superior também tem merecido atenção, 

visto ela corresponder a testemunhos da área continental que colidiu com o Terreno 
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Ibérico. Para Marques ef al. (1996), essa área seria o promontório continental, a oeste 

do Maciço Armoricano, entre os oceanos Rheic e de Galiza-Maciço Central. Martínez 

Catalán el al. (1997), no seu modelo, atribuiram particular importância ao 

envolvimento do microcontinente Avalon (acrecionado a Laurentia no Silúnco- 

Devónico inferior) na evolução varisca do noroeste ibérico, sugerindo que os mantos 

superiores instalados nesta área tivessem a sua origem no referido microcontinente. 



O COMPLEXO ALOCTONE SUPERIOR NO QUADRO 
DA ZONA DE GALIZA - TRÁS-OS-MONTÉS 

No capítulo anterior, foram referidas, de forma sumária, as características gerais 

da Zona de Galiza-Trás-os-Montes (Farias et al., 1987; Quesada, 1991% 1991b). 

Procurar-se-á, neste capítulo, referir com um pouco mais de pormenor a geologia desta 

unidade geotectónica e, em particular, da unidade alóctone superior no complexo de 

Bragança. Para além de se tentar sintetizar os aspectos fundamentais do conhecimento 

desta zona, um dos objectivos deste capítulo é o de sublinhar as principais questões em 

aberto na definição do signiílcado das litologias do alóctone superior. 

Já foi apresentada (em 1.3.4) a divisão desta zona em quatro unidades 

principais, tal como foi definida por Iglésias et al. (1983). Essa divisão foi seguida 

noutros trabalhos, como os de ~ ibe i ro  et al. (1990a) e Marques et al. (1992, 1996). 

Martínez Catalán et al. (1996% 1996b) adoptaram, no essencial, o mesmo esquema, 

estando a diferença mais significativa na subdivisão do complexo alóctone superior em 

duas unidades. Por seu turno, Arenas et al. (1986) apresentaram uma divisão mais 

complexa, em que consideram sete unidades alóctones S. st. (ou seja, além do 

parautóctone). A sistematização feita no artigo citado em último lugar baseia-se 

fundamentalmente em dados dos maciços galegos, não implicando, no que respeita aos 

maciços de Morais e Bragança, diferenças significativas relativamente ao que é 

apresentado nos outros trabalhos. Assiun, seguir-se-á aqui, tal como já se fizera no 

primeiro capítulo, a divisão proposta por Iglésias et al. (1983) e Ribeiro ef  al. (1990a). 
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II.1. Complexo parautóctone 

Esta é a unidade inferior da pilha de mantos de carreamento que se encontra 

instalada sobre as formações autóctones da Zona Centro-Ibérica. O contacto entre o 

complexo parautóctone e a ZCI foi caracterizado por Ribeiro (1974), correspondendo 

ao cavalgamento transmontano. Na parte leste de Trás-os-Montes, verinca-se, nos 

locais onde afiora, que este acidente tectónico corresponde a uma zona de cataclase 

com 1 a 10 cm de espessura @beiro et ai., 1990a). 

O complexo parautóctone é constituído predominantemente por rochas 

metassedimentares (cujo metamorfismo, em geral, não ultrapassa o grau baixo) que, do 

ponto de vista paleogeográiico, mostram grande proximidade relativamente a ZCI. 
Segundo Martínez Catalán et a/. (1996b), as correlações estabelecidas entre o 

complexo parautóctone e o autóctone indicariam que ambos representam a mesma 

margem continental correspondendo o parautóctone as suas zonas mais distais. 

Ribeiro (1974) definiu, em Trás-os-Montes oriental, na unidade que designou 

como Domínio Peritransmontano, a seguinte sucessão, da base para o topo: 1) xistos 

inferiores (filitos, por vezes quartzosos, com intercalações de rochas psamíticas); 2) 

grés quartzítico inferior (a que se associam liditos, ampelitos, tufos ácidos e rochas 

calco-silicatadas); 3) complexo de xistos, grauvaques e grés impuros; 4) gres 

quartzítico superior (com intercalações xistentas); 5) xistos superiores (com variagões 

significativas na região considerada); 6) xistos e grauvaques culminantes (alternância de 

níveis daquelas rochas). Nalguns níveis, há fósseis de Monograptus; mais rara, é a 

existência de bilobites. A idade da sequência descrita é silúrica, i excepção, talvez, do 

fysch que ocupa a posição superior, ao qual poderia corresponder uma idade devónica 

inferior (Ribeiro, 1974 ; Ribeiro et a/., 1990a). 

Na Galiza média, Farias et al., (1987) descreveram, também da base para o 

topo: augengneisses ortoderivados; filitos e 'quartzofilitos,' com níveis de 

metavulcanitos félsicos; filitos negros com lentículas de chertes. A sequência que ocupa 

a posição superior (Grupo de Nogueira) tem idade silúrica, enquanto a que lhe é 

subjacente (Grupo de Santabaia) não está datada. 
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O estilo tectónico do parautóctone é bastante distinto do observado no 

autóctone centro-ibérico. Neste, existe uma clivagem, S,, em posição bastante inclinada 

e há estiramento em b; no complexo parautóctone, as clivagens, S, e S,, têm pequena 

inclinação e o estiramento rodou para a direcção de transporte. Durante a primeira fase 

de deformação, geraram-se, no parautóctone, dobras deitadas e dobras em bainha. A 
estrutura destas dobras, na Serra de Santa Comba, indica sentido de transporte para SE 

(Ribeiro et aL, 1990a). 

11.2. Complexo alóctone inferior 

Em Trás-os-Montes, esta unidade está presente nas áreas envolventes dos 

maciços de Morais e Bragança. Ribeiro (1974) ao delimitar essas zonas, designou-as 

como Domínio Centro-Transmontano, tendo descrito a seguinte sequência, de baixo 

para cima: 1) gnaisses ocelados de Saldanha; 2) complexo filito-quartzoso; 3) 

quartzitos (constituindo um nivel lenticular que pode atingir 50 m de espessura); 4) 

complexo wlcano-silicioso (com variações de fácies muito significativas, o que levou a 
necessidade de definição de sequências estratigráficas características para zonas 

restritas); 5) xistos verdes e quartzofiládios culminantes (com algumas intercalações de 

mármores). Os raros fósseis encontrados, bem como as correlações estratigráficas 

estabelecidas com formações de outras áreas, indicam uma idade essencialmente 

siilúrica para a sequência descrita, embora os conjuntos inferiores (1 e 2) possam ser 

ordovícicos, enquanto para o do topo é de considerar uma hipotética idade devónica 

inferior (Ribeiro, 1974). Dados de Rb-Sr obtidos em metawlcanitos do complexo 

wlcano-silicioso ,@beiro et al., 1985) não permitiram obter uma idade bem 

constrangida, mas, em conjunto com a informação eshatigráfica, indicariam que essas 

rochas datariam do Ordovícico superior ou do Silúrico @beiro, 1991). 

No complexo wlcano-silicioso, bem como na unidade que lhe está 

suprajacente, obtiveram-se ainda informações relevantes relativamente a evolução do 

magmatismo (e consequentemente do ambiente geodiiâmico do complexo alóctone 

inferior). Segundo o trabalho de Ribeiro (1991), nos dois conjuntos do topo do 

Domínio Centro-Transmontano, há, no essencial, testemunhos de duas sequências 
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magmáticas: i) uma, mais antiga, de carácter bimodal, constituída por basaltos 

alcalinos-transicionais e riolitos peralcalinos, ii) outra, mais recente, integrada no 

conjunto de "xistos verdes e quartzofiládios culminantes" definido por Ribeiro (1974), 

com características de série toleiítica de tipo MORB transicional. No seu conjunto, 

estes dados ajustam-se a um modelo de r~j?ing intracontinental evoluindo para a 

abertura de uma bacia oceânica (Ribeiro, 1991). 

Outro dado significativo é a existência, no seio do complexo vulcano-silicioso, 

de relíquias de episódio de alta pressão e baixa temperatura (Munhá ef al., 1984; 

Schermerhom & Kotsch, 1984), que subsistiram, localmente, após metamorfismo mais 

recente, de tipo barroviano. 

Na Galiza, o complexo alóctone inferior está, essencialmente, presente nas 

bordaduras meridional e ocidental do Maciço de Ordenes, assim como na banda de 

Malpica-Tui (Iglésias ef al., 1983; Arenas ef al., 1986; Martínez Catalán et al., 1996a, 

1996b). Martínez Catalán ef al. (1996b) consideram ainda, como parte do complexo 

alóctone inferior, a Unidade de Espasante (no limite SE do Maciço de Cabo Ortegal), a 

qual havia sido previamente (Arenas et al., 1986) relacionada com os mantos de rochas 

catazonais. 

Na banda de Malpica-Tui, Iglésias et al. (1983) distinguiram as unidades de 

Noya e La Pioza. A primeira (em posição inferior) é constituída predominantemente 

por ortognaisses peralcalinos-alcalinos e calco-alcalinos, enquanto a segunda inclui 

metabasaltos, liditos e paragneisses contendo corpos eclogíticos. Em ortognaisses, os 

dados de Rb-Sr (rocha total) indicam idades entre os 450 e os 470 Ma (Van Calsteren, 

1977; Kuijper, 1979; Kuijper ef al., 1982), enquanto o método U-Pb em zircões 

proporcionou um valor de cerca de 480 Ma (Santos Zalduegui ef al., 1995). Nos 

metassedimentos culminantes da banda de Malpica-Tui, a informação palinologica é 

compatível com idade ordovícica média a superior (Fombeiia Blanco, 1984; Martínez 

Catalán et al., 1996b). 

A bordejar o maciço de Ordenes, podem definir-se três unidades principais 

(Lalín, Forcarei e Santiago) que, de acordo com Martínez Catalán ef al. (1996b) 

corresponderiam a um único nível, fracturado por episódios orogénicos tardios. Estas 

unidades são compostas essencialmente de ortognaisses, encontrando-se, na Unidade 

de Santiago, alguns corpos máficos com paragéneses eclogíticas. Uma quarta unidade 

(Agualada), de menor expressão, sobreposta tectonicamente à de Santiago, distinguir- 

se-ia desta pelo grau metamórfico mais alto e pela maior abundância de eclogitos. 
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Fig. ILI -Principais unidades presentes no Maciço de Bragança, segundo a representação esquemática 

de Marques et ai. (1992). 

A Unidade de Espasante (Cabo Ortegal) foi correlacionada, por Martínez 

Catalán et al., (1996b), com o complexo alóctone inferior (em especial com as unidades 

de Santiago, Lalín e Agualada), pelas semelhanças em termos de associação litológica e 

evolução metamórfica. 

Tal como em Trás-os-Montes, ao metamorfismo de alta pressão sobrepôs-se 

metamoriismo de maior gradiente geotérmico, gerando-se paragéneses das fácies 

anfibolítica e dos xistos verdes (Iglésias et ai., 1983; Arenas et al., 1986; Gil Ibarguchi 

& Arenas, 1990; Martínez Catalán et ai., 1996b). 

A abundância de testemunhos de magrnatismo peralcalino nas unidades do 

alóctone inferior na Galiza, conjugadas com a informação geocronológica e 

estratigráfica aí obtida, indicariam a ocorrência de rífring intracontinental no 

Ordovícico (Arenas et al., 1986; Martinez Catalán et al., 1996b). 

A primeira fase de deformação (D,) caracteriza-se pela geração de dobras 

deitadas, acompanhadas de clivagem de plano axial e de uma forte lineação de 

estiramento; o sentido de cisalhamento é para E e SE (Ribeiro et al., 1990a). O 
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dobramento de segunda fase (D,), com vergência para E (Arenas et al., 1986), é 

acompanhado do desenvolvimento de uma nova clivagem que, nalguns locais, como na 

parte setentrional da banda de Malpica-Tui, chega a obliterar a S,. As fases D, e D, 

estão relacionadas com a instalação dos mantos de carreamento &beiro ef al., 1990a). 

A terceira fase gera dobras verticais, com direcção NW-SE &beiro, 1974). 

Ií.3. Complexo ofiolítico 

Este complexo está representado nos quatro mais importantes maciços 

alóctones do noroeste peninsular. É em Morais que se encontram os melhores 

testemunhos da sequência original, visto que se observam, da base para o topo 

(Ribeiro, 1983a): metaperidotitos, flasergabros e anfibolitos. Nos anfibolitos da zona 

de transição para os flasergabros, é possível reconhecer a estrutura original dum 

complexo de diques (Ribeiro, 1983a; Munhá et al., 1990). Assim, os anfibolitos em 

posição superior representam os níveis vulcânicos (basálticos), enquanto os daquela 

transição derivam de corpos fiionianos. Nos níveis metagabróicos foram identificados 

diques félsicos, metaplagiograníticos (Munhá et al., 1990). 

O estudo geoquímico efectuado por Munhá et al. (1990) revelou que as rochas 

básicas, apesar de alguma heterogeneidade, têm características de MORB de tipo N. 

Esta afinidade é confirmada pelos dados dos diques félsicos, cujo quimismo é 

semelhante ao dos plagiogranitos oceânicos. Quanto aos metaperidotitos, que se 

apresentam intensamente serpentinizados, a sua composição química indica que teriam 

protólitos duníticos a harzburgíticos. 

O metamorfismo, no ofiolito de Morais, atingiu a fácies anfibolítica. Contudo, 

nas proximidades do cavalgamento basal, está impresso um episódio de retrogradação 

na fácies dos xistos verdes (Ribeiro et al., 1990a). Anteriormente ao metamorlismo 

anfibolítico terá ocomdo, em zonas dos níveis menos profundos da crosta oceânica 

(ainda in situ), metamofismo hidrotermal. Da sobreposição dos efeitos do 

metamorfismo de fundo oceânico e do metamorfismo orogénico -resultaram, 

localmente, rochas compostas de quartzo, antofiiite, granada, estaurolite e sulfuretos 

(Munhá et al., 1990). 
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Dallmeyer & Gil Ibarguchi (1990) obtiveram, pelo método Ar-Ar em 

concentrados de d b o l a  da unidade ofiolítica de Morais, idades em torno de 390 Ma 

para o arrefecimento após o metamorfismo da fácies anfibolítica. Este episódio 

tectonotérmico está provavelmente relacionado com a instalação dos mantos de 

carreamento. Quanto a idade dos protólitos não há evidências directas, mas Ribeiro et 

al. (1990a) consideram que a unidade ofiolítica e o simplex de Macedo de Cavaleiros 

(complexo alóctone inferior), com direcções de transporte quase paralelas, 

constituiriam um par tectono-estratigráfico com origem em zonas adjacentes: o simplex 

de Macedo de Cavaleiros seria a margem continental, afectada por rzfling, que faria a 

transição para o domínio oceânico representado pelo ofiolito. Assim, a crosta oceânica 

deveria ser ligeiramente mais recente do que os metabasaltos toleiíticos transicionais 

(Ribeiro, 1991) da unidade dos "xistos verdes e quartzofiládios culminantes" de 

Macedo de Cavaleiros, para a qual Ribeiro (1974) sugeriu idade ordovícica superior ou 

devónica inferior. 

Em Bragança (Fig. II.l), o complexo ofiolítico afiora na janela de Nogueira e na 

semi-janela de Soeira. A sequência original foi obliterada por cavalgamentos menores e 
a retrogradação na fácies dos xistos verdes, sobreposta ao metamoriismo aníibolítico, 

foi muito intensa (Iglésias et al., 1983; Ribeiro et al., 1990a). Dallrneyer et al. (1991), 

usando hornehlendas do ofiolito, obtiveram informação geocronológica idêntica a 

registada em Morais. 

No Maciço de Cabo Ortegal, Arenas (1988) estudou o complexo ofiolítico da 

Unidade de Moeche (no bordo oriental do maciço), tendo definido uma estruturação 

primária semelhante a descrita em Morais. Tal como neste maciço transmontano, 

também foi identificado metamoriismo pré-orogénico, de tipo hidrotermal. Segundo 

aquele autor, o metamorfismo da crosta oceânica teria decomdo sob temperaturas da 
fácies dos xistos verdes, nos níveis mais superficiais, e da fácies dbolítica, na parte 

inferior do complexo filoniano e no nível das intmsões gabróicas. Por seu turno, o 

metamorfismo contemporâneo da deformação originou paragéneses da fácies dos xistos 

verdes. Do ponto de vista geoquímico, os metabasaltos têm predominantemente 

assinatura de N-MORB, embora haja casos esporádicos com características de T- 
MORB e E-MORB. De acordo com Iglésias et al. (1983), no ofiolito afiorante na parte 

leste do Maciço de Cabo Ortegal, há, sobre as rochas basáíticas, depósitos de calcários 

pelágicos com fósseis silúrico-devónicos. - 
Na parte ocidental do Maciço de Cabo Ortegal, afiora a Unidade dos 

Anfibolitos de Pumdo-Pena Escrita, a qual também tem sido considerada de natureza 
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ofiolítica. Estudos geocronológicos de Ar-Ar em anfibolas de rochas desta unidade 

indicaram idades entre 380 e 390 Ma (Peucat et al., 1990). 

Santos Zalduegui et al. (1996) incluiram ainda, no complexo ofiolítico, 

litologias tectonicamente sobrepostas aos Anfibolitos de Purrido-Pena Escrita, 

designando-as como sub-unidade de Candelaria. De uma amostra de rocha félsica deste 

sector, classificada como metaplagiogranito e que testemunha recristalização sob 

condições de T - 700" e P - 1.15 GPa, Santos Zalduegui et al. (1 996) analisaram, para 

U-Pb, três fracções de grãos de zircão: duas delas, projectam-se sobre a linha 

concordia, indicando uma idade de 472 Ma; a terceira é discordante, mas proporciona, 

por regressão usando todas as fracções, a obtenção de uma intersecção superior 

correspondendo a - 2.6 Ga. Segundo Santos Zalduegui et al. (1996), a idade indicada 

pelas fracções concordantes corresponderia a formação da crosta oceânica, enquanto a 

da intersecção superior seria a idade de componentes cmstais herdados, envolvidos na 

génese do magma plagiogranitico. Há, contudo, que ter em atenção o facto de a sub- 

unidade de Candelaria, tal como é delimitada no citado artigo sobre geocronologia, ser 

considerada noutros trabalhos, como os de Arenas et al. (1986) e Arenas (1988), como 

pertencendo a unidade catazonal superior e não ao complexo ofiolítico. Assim, a idade 

arcaica obtida por Santos Zalduegui et al. (1996) - de enquadramento dificil numa 

rocha relacionada com processos de diferenciação, na crosta oceânica, a partir de 

magrnas gerados por fusão mantélica no Paleozóico inferior - poderá antes ser 

explicada por processos (como aqueles a que se fará referência no capítulo V) 
envolvendo a participação de crosta continental. 

No Maciço de Ordenes, a Unidade de Villa de Cruces tem natureza ofiolítica, 

estando representados derivados metamórficos das diferentes litologias da crosta 

oceânica (Iglésias et al., 1983; Arenas et al., 1986; Ribeiro et al., 1990a). Nesta 

unidade, está registado metamorfismo orogénico predominantemente da fácies dos 

xistos verdes, embora localmente se tenha atingido a fácies anfiboiítica (Arenas et al., 
1986). No mesmo maciço, a Unidade de Sierra de Careón-Bazar é também considerada 

ofiolitica por Arenas et al. (1986) e Martínez Catalán et al. (1996b), havendo indícios 

de, nela, o metamorfwmo ter atingido a fácies granulítica. Análises de U-Pb em zircões 

de um metagabro (P1 + Ep + Act + Ttn + Qz) desta unidade, proporcionaram uma 

idade concordante de 395 Ma (Dunning ef  al., 1997). Os zircões analisados foram 

considerados ígneos, sendo aquela idade interpretada por Dunning ef  al. - (1997) e 

Martínez Catalán et al. (1997) como a da formação da crosta oceânica. 
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A deformação do complexo ofiolitico foi caracterizada no Maciço de Morais, 

onde foram reconhecidas quatro fases de deformação (Ribeiro et al., 1990a; Pereira & 

%beiro, 1997). A primeira gerou uma xistosidade sub-horizontal, contendo uma 

lineação de estiramento de direcção sensivelmente E-W; emflasergabros, foi possível 

determinar sentido de cisalhamento para E. A fase seguinte originou dobras 

conjugadas, poliaxiais e policlinais, com vergência predominante para o interior do 

maciço, o qual adquiriu uma estrutura de bacia quase circular. D, não tem expressão 

significativa, correspondendo a formação de uma ligeira ondulação, sem geração de 

clivagem. A ultima fase produziu kinks e dobras em harmónio, com planos axiais 

subverticais de direcção NNE-SSW. 

11.4. Complexo alóetone superior 

Este complexo está instalado sobre o de natureza ofiolítica por intermédio de 

um carreamento de primeira importância. Em Morais e Ordenes, observa-se uma 

sequência, comum aos dois maciços, na qual se verifica que este complexo se subdivide 

em dois conjuntos principais, separados por um plano de carreamento. Aliás, nalguns 

trabalhos (Arenas et aL, 1986; Martínez Catalán et ai., 19964 1996b) esses dois 

conjuntos são tratados separadamente, com as designações de unidades calazonais, 

para o inferior, e unidades superiores, para o de topo. 

A referida sequência pode ser descrita, do topo para a base, da seguinte forma 

(Ribeiro et al., 1990a): 

- Micaxistos de Lagoa (Morais) e de Ordenes; 

- Ortognaisses de Lagoa (Morais) e de Mellid-Sobrado (Ordenes); 

- Plano de carreamento; 

- Granulitos matos e metaperidotitos de Vinhas-Caminho Velho (Morais) e de 

Mellid-Sobrado (Ordenes). 

E este último conjunto, com rochas indicando proveniência da crosta inferior e, 

eventualmente, do manto superior, que contacta tectonicamente com o complexo 

ofiolítico. 
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Fig. 112 - Cartograíia geológica do complexo al6ctone superior do Maciço de Bragança (excepiuando a 

sua extremidade oriental), segundo Marques e1 a/ .  (1996). 

O conjunto do topo (micaxistos e ortognaisses), pelas suas características 

litológicas e pelo tipo de metamorfismo (de pressões e temperaturas inferiores as 

testemunhadas nos materiais predominantemente máíicos e ultramáficos sobre os quais 

foram carreados), corresponderia a cobertura sedimentar (micaxistos) e a crosta 

granitica relativamente pouco profunda (ortognaisses) de um domínio cmstai cujo parte 

inferior teria representação nas rochas catazonais subjacentes (Ribeiro et a!., 1990a; 

Pereira & Ribeiro, 1997). 

Nos maciços de Bragança e de Cabo Ortegal não existe um conjunto 

comparável ao de micaxistos e ortognaisses da parte superior dos de Morais e Ordenes. 

Em Bragança ÇFig. 11.2) e Cabo Ortegai, em contrapartida, têm grande importância as 

litologias básicas e ultrabásicas, com evidências comuns de metamorfismo de fácies 

granulitica, a que estão ainda associados gnaisses felsicos (predominantemente 
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metassedimentares) contendo frequentemente corpos lenticulares de metabasitos que, 

quando pouco retrogradados, testemunham metamorfísmo eclogítico (Ferreira, 1964, 

1966a, 1967; Vogel, 1967; Anthonioz, 1972; Engels, 1972; Ribeiro, 1974; Van 

Calsteren, 1977; Arenas et al., 1986; Marques, 1989, 1994). O alóctone superior de 

Bragança e Cabo Ortegal será, pois, correlacionável com as litologias catazonais de 

Vinhas-Caminho Velho e Mellid-Sobrado, nos outros dois grandes maciços alóctones 

do noroeste peninsular. 

O complexo alóctone superior no seu conjunto, e em particular as rochas que 

patenteiam metamoríismo de alta pressão e alta temperatura, evidencia uma evolução 

tectonotérmica mais complexa do que a testemunhada pelos complexos subjacentes. 

Este aspecto será, adiante, abordado mais pormenorizadamente, especialmente no que 

respeita aos conjuntos catazonais. No entanto é de realçar, desde já, que essa maior 

complexidade é, por alguns autores, considerada como consequência de uma evolução 

policiclica (Ribeiro & Pereira, 1986; Ribeiro et al., 1990a; Marques et al., 1992, 1996, 

1997; Pereira & Ribeiro, 1997). 

Ribeiro & Pereira (1986), Ribeiro et al. (1990a), Marques et al. (1992) e 

Marques (1994) descreveram relações estruturais, observadas no Maciço de Morais, 

que, segundo esses autores, implicam a actuação de uma orogenia precâmbrica. 

Naquele maciço, os micaxistos e os ortognaisses de Lagoa apresentam-se afectados 

pela primeira fase de deformação varisca, a qual se manifesta por uma foíiação 

tectónica sub-horizontal e uma lineação de estiramento NNW-SSE; diferentes critérios 

de movimento indicam sentido de cisaihamento para SSE. Ambos os tipos litológicos 

são intruídos por filões máficos anfibolitizados, cuja deformação é consistente c0111 as 

estruturas de primeira fase varisca observadas nos materiais encaixantes; um dique 

máfico, pelo menos, corta o contacto entre micaxistos e gnaisses, pelo que esse plano 

não funcionou como descontinuidade tectónica durante a deformação varisca (incluindo 

a primeira fase). Localmente, aflora um domínio com características distintas: os 

ortognaisses de Lagoa apresentam uma lineação de estiramento E-W, e as estmturas 

SIC indicam sentido de cisalhamento para W. Neste domínio, a primeira fase varisca 

teria unicamente re-orientado, de modo ligeiro, um fabric pré-existente nos 

metagranitos. Os diques máficos, no mesmo local cortam a foliação pré-varisca dos 

gnaisses e patenteiam, por sua vez, uma deformação heterogénea, chegando a registar- 

se preservação pontual de texturas originais; nas rochas básicas só de forma - incipiente 

se desenvolvem estruturas tectónicas, as quais se apresentam com a orientação das de 

D, varisca. Por seu turno, os micaxistos de Lagoa nunca apresentam evidências de 
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qualquer fase pré-varisca de deformação. Do conjunto de dados referido, concluiram os 

autores citados que os gnaisses de Lagoa apresentam uma deformação anterior não só 

à primeira fase hercínica, como também a intrusão dos filões e a deposição dos 

sedimentos de que derivam os micaxistos. 

Visto que, no Maciço Hespérico, não há evidências de deformação orogénica 

de idade paleozóica inferior e que os micaxistos de Lagoa contêm microfósseis de 

Câmbrico superior-Ordovícico inferior (datação de Tiofeev, referida por Arenas et 
al., 1986), a deformação mais antiga representaria uma orogenia precâmbrica (Ribeiro 

&Pereira, 1986; Ribeiro et al., 1990a; Marques ef al., 1992). 

Esta interpretação foi contestada por Dallmeyer & Tucker (1993), os quais 

apresentam dados de U-Pb respeitantes a cinco fracções de zircão dos ortognaisses de 

Lagoa: urna das fracções analisadas é concordante (499 Ma); as outras não definem um 

único alinhamento, variando as intersecções superiores com a linha concordia entre 1.9 

e 2.4 Ga, mas estando as intersecções inferiores (- 496 Ma) muito próximas entre si e 

da fiacção concordante. Os resultados obtidos indicariam, segundo os seus autores, 

que os protólitos graníticos dos gnaisses de Lagoa tivessem cristalizado na transição 

Câmbrico-Ordovícico (o que negaria a existência de testemunhos de deformação 

precâmbrica naqueles gnaisses), a partir de magmas que assimilaram elou derivaram de 

rochas de idade proterozóica inferior. Ribeiro et al. (1993a) tiraram conclusões 

diferentes dos dados publicados por Dallmeyer & Tucker (1993), sugerindo que a idade 

de - 496 Ma reflecte recristalização dos zircões aquando da intmsão dos filões máficos 

e não a cristalização primária a partir dos magmas graníticos. A polémica acerca do 

signiíicado das idades obtidas num sistema tido por resistente a condições extremas de 

metamorfismo (como é o caso de U-Pb em zircões) não se cinge ao atloramento de 

importância critica acima referido, sendo uma questão que tem ganho importância, nos 

últimos anos, no estudo do complexo alóctone superior galaico-transmontano. Voltar- 

se-á a esta discussão, visto a questão da geocronologia ser um dos pontos essenciais 

desta tese. 

Ribeiro et al. (1993b), usando análises de Sm-Nd em amostras de rochas dos 

filões máficos intrusivos nos gnaisses e micaxistos de Lagoa, obtiveram um valor de 

620H6 Ma, que consideraram como idade de intrusão daqueles corpos, o que 

constituiria a demonstração de que, nos ortognaisses de Lagoa, estão impressos os 

efeitos de uma orogenia precâmbrica. Contudo, Beetsma (1995) chamou a atenção para - 
a correlação positiva entre os dados de '43Nd/144Nd e 1/Nd, registados naquelas 

análises, o que o levou a concluir que a relação entre 143Nd/1*Nd e 147SnÚ144Nd deverá 
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não ter um significado cronológico, mas antes representar uma mistura binária de 

diferentes magmas de origem mantélica. 

Assim, apesar dos testemunhos de uma complexa evolução estrutural e 

metamórfica, e das relações de campo sugerindo a existência de deformação orogénica 

ante-varisca, têm faltado evidências geocronológicas inequívocas de que no complexo 

alóctone superior estejam representadas rochas mobilizadas durante uma orogenia 

precâmbrica. 

11.4.1. Deformacão 

Ií.4.1.1. Maciços de Bragança e Morais 

Na caracterização estrutural do Maciço de Bragança, os trabalhos fundamentais 

(alguns abarcando também o Maciço de Morais) foram os realizados por Ferreira 

(1964), Anthonioz (1972), Ribeiro (1974) e Marques (1989, 1994). Contudo, 

anteriormente a estes trabalhos, já Neiva (1948) chamara a atenção para a existência de 

deformação ante-hercínica, manifestando-se na comum orientação E-W da xistosidade 

nas rochas antibolíticas de Bragança. Neiva (1948) considerou este tipo de estruturas 

como resultantes de uma orogenia precâmbrica, provavelmente a hurónica. 

No seu trabalho, Ferreira (1964) apresenta um estudo que, em parte 

significativa, abarca litologias do extremo ocidental da área de afioramento do 

complexo alóctone superior na região de Bragança. As rochas deste complexo são aí 

integradas na "formação de aníibolitos e gneisses". O autor considerado refere a 

presença de uma foliação mais poeminente nos aníibolitos e nos gnaisses, a qual 

corresponderia aos planos axiais de dobras isoclinais, policlinais, predominantemente 

deitadas e com chameiras orientadas segundo E-W. A fase de deformação responsável 

por estas estruturas seria contemporânea do clímax de metamorfismo. Contudo, 

nalguns sectores (zonas IV e V, definidas no trabalho referido), Ferreira (1964) 

observou indícios de uma foliação que considerou mais antiga (S,) e contemporânea de 

metamorfismo na fácies dos xistos verdes, tendo colocado a hipótese de que essa - 
foliação precoce inclinasse para norte. A foliação com maior expressão seria, assim, 

uma S,, cujo desenvolvimento apagara a estrutura previamente existente. Ferreira 
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(1964) refere ainda uma terceira fase de deformação, da qual resultaram dobras largas, 

megascópicas, cuja orientação varia, de oeste para leste, entre NW-SE e NE-SW. Estas 

dobras teriam equivalência em estruturas similares observadas no exterior da "formação 

de anfibolitos e gneisses". 

Anthonioz (1972) levou a cabo um trabalho que incidiu em unidades de Morais 

e Bragança agora consideradas como integrantes dos complexos ofiolitico e alóctone 

superior, tendo apresentado cartas geológicas de ambos os maciços transmontanos. 

Nesse trabalho, foram definidas cinco fases principais de evolução tectónica do Maciço 

de Bragança, as quais são, no essencial, paraleliiáveis, as que o mesmo autor referiu 

para Morais. A primeira fase, se bem que registada nos dois maciços, foi, aliás, 

caracterizada principalmente no mais meridional. Esta fase seria de estilo tangencial 

dúctil, estaria associada ao metamorfismo mais precoce e teria originado estruturas 

lineares e planares: nas primeiras, salientam-se a lineação por disposição preferencial de 

cristais de anfibola e a orientação de eixos de dobras sin-xistosidade, ambas segundo E- 

W; nas segundas, aquele autor inclui uma xistosidade de plano axial, bem como as 

xistosidades internas contidas em cristais de granadas nas rochas blastomiloníticas. Não 

foram observadas estruturas macroscópicas de primeira fase. A segunda fase seria 

contemporânea do metamorfismo blastornilonítico e teria levado a formação de dobras 

isoclinais N-S, acompanhadas de xistosidade de plano axial; grãos residuais de piroxena 

e anfibola, por seu turno, teriam adquirido uma lineação incipiente, também N-S, sobre 

os planos S,. A terceira fase é responsável por dobras mesoscópicas, com eixos NW- 

SE, verticais ou vergentes para SW, mas também pela estrutura geral, em sinclinório, 

do Maciço de Bragança. Anthonioz (1972) definiu uma quarta fase (de orientação NE- 
SW) com base no estudo estatístico de S, e nos padrões de interferência com as dobras 

de terceira fase. Por último, é referida a existência, no Maciço de Bragança, de 

numerosas falhas posteriores a deformação descrita, sendo identificado um sistema 

principal de orientação NNE-SSW. Refira-se ainda que Anthonioz (1972), ao 

correlacionar a deformação manifesta nos maciços de Bragança e Morais, verificou que 

as duas primeiras fases, por ele definidas nestes maciços, não tinham equivalentes nas 

unidades que lhes estão tectonicamente subjacentes. Assim, só as fases com orientação 

NW-SE e NE-SW seriam variscas. Não sendo conhecida, no contexto geológico 

regional, nenhuma orogenia paieozóica ante-hercínica, Anthonioz (1972) concluiu que 

as fases de deformação mais antigas registadas nos maciços transmontanos seriam 

precâmbricas. Este autor defendeu ainda a aloctonia desses maciços, devendo o 

carreamento ter-se efectuado de NNE para SSW, a partir duma zona de enraizamento 
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que seria a Sierra Segundera: o processo de carreamento teria decomdo por acção da 

gravidade, desde aquela zona elevada, até uma área com cotas inferiores, em Trás-os- 

Montes. Em trabalho posterior, Anthonioz & Ferragne (1978) estabelecem analogias 

entre os complexos alóctones polimetamórficos do noroeste ibérico e os mantos de 

carreamento escandinavos, colocando a hipótese de a instalação desses complexos ser 

uma manifestação da orogenia caledónica. 

No seu trabalho sobre a tectónica da região oriental de Trás-os-Montes, no qual 

se inclui a cartografia geológica e estrutural de toda essa área, Ribeiro (1974) estudou 

as caracteristicas estruturais dos dois maciços transmontanos. No de Bragança, esse 

autor definiu cinco fases de deformação principais. Tal, como no trabalho de Anthonioz 

(1972), as estruturas correspondentes a estas fases, são, em geral, correlacionadas com 

estmturas observadas em Morais. A primeira fase de deformação seria testemunhada, 

em Bragança, pela existência, rara, de dobras isoclinais, muito achatadas, com 

chameiras dispostas segundo E-W. A segunda fase teria provocado a retranposição das 

estruturas mais antigas (as quais só subsistiram nalguns pequenos domínios), gerando a 

foliação mais evidente no Maciço de Bragança. As dobras de segunda fase têm 

direcção N-S a NhE-SSW (para leste), e o seu plano axial, tendo em conta a 

deformação posterior, seria sub-horizontal. Segundo Ribeiro (1974), na segunda fase 

tectónica deveria ainda ter ocomdo a formação de grandes dobras deitadas, devido a 

existência, em extensões significativas, de sequências com zonogra5a metamófica 

invertida. O dobramento de terceira fase, em Bragança, só seria evidenciada na unidade 

de Soeira, a qual corresponde as zonas V e VI de metamorfismo dos metabasitos, tal 

como Ferreira (1964, 1966a) as delimitou, sendo actualmente considerada como parte 

do complexo ofiolítico. Nas rochas tectonicamente sobrepostas a unidade de Soeira, a 

terceira fase só deverá ter provocado rotação de S, e L,. Em Morais, esta fase tem 

expressão significativa nos gnaisses e micaxistos de Lagoa, onde se gerou um fabric 

plano-linear com lineação de estiramento segundo NNW-SSE (como já foi referido em 

II.4). Durante a quarta fase de deformação, os maciços de Bragança e Morais terão 

adquirido as suas estruturas gerais de bacias limitadas por cavalgamentos; as evidências 

mesoscópicas desta fase serão pouco importantes em Bragança. A quinta fase terá 

correspondido a uma compressão NE-SW, levando a que as bacias originadas na fase 

precedente se alongassem na direcção NW-SE. Na escala mesoscópica, formaram-se 

dobras com eixos sub-horizontais e orientação NW-SE: estas dobras têm grande raio 

de curvatura nos anfibolitos, enquanto nos gnaisses de Parâmio-Baçal (no sector 

nordeste do Maciço de Bragança) são significativamente mais apertadas. Ribeiro 
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(1974) também confrontou as estruturas tectónicas que observou no interior dos 

maciços de Morais e Bragança com as das unidades subjacentes, concluindo que a 

terceira fase definida nesses maciços equivaleria a primeira fase varisca. Tal como 

Anthonioz (1972) havia feito, Ribeiro (1974) considerou as fases mais antigas como 

tendo idade precâmbrica. Como já foi abordado (II.4), Ribeiro & Pereira (1989) 

referiram observações feitas num afloramento que permitiram confirmar a existência de 

deformação orogénica anterior a primeira fase varisca. 

Marques (1989, 1994) levou a cabo um estudo muito pormenorizado da 

estrutura do complexo alóctone superior de Bragança, apresentando cartografia 

geológica e estrutural, na escala 1:25000, do sector sudoeste do maciço (Marques, 

1994). Aqui, sintetizar-se-á as principais conclusões, no que respeita a deformação, 

com base no mais recente dos trabalhos citados, no qual foram identificadas cinco fases 

principais de deformação. 

A primeira fase @I), na sistematização de Marques (1994), está registada em 

rochas que sofreram metamorfismo de alta pressão - granulitos, eclogitos e 

paragnaisses -, sendo evidenciada pelas inclusões em espiral existentes em granadas 

desses litótipos, bem como pelo bandado metamórfico de alto grau, observável no 

afloramento (Tojal de Pereiros, extremo sul da cidade de Bragança) em que os 

granulitos foram menos afectados por deformação e metamorfismo posteriores. As 
estruturas da fase seguinte (D2) são especialmente importantes em granulitos máficos, 

em que se observa o desenvolvimento de foliação milonítica paralela as estruturas 

planares D1 e uma forte lineação de estiramento E-W, vários critérios para 

determinação de sentido de cisalhamento indicam movimento para oeste. 

A intrusão de corpos máficos-ultramáficos, nos quais ocorre recristalização 

granulítica (com desenvolvimento de coroas de ortopiroxena e granada entre a olivina e 

a plagioclase, nas rochas gabróicas), correspondendo a arrefecimento isobárico na base 

da crosta (Ribeiro et al., 1989), ocorreu, de acordo com o estudo estrutural de 

Marques (1994), entre a D2 e a D3. 

A terceira fase (D3) de deformação (que já afecta os corpos ígneos pós-D2) 

caracteriza-se por ser muito heterogénea, devido ao contraste reológico acentuado das 

litologias afectadas: nas rochas mais dúcteis, originou-se foliação milonítica paralela 

aos planos axiais de dobras deitadas; nas litologias mais competentes, a deformação 

ocorreu: por buckling, se no campo da contracção; por boudinagem ou com formação 

de zonas de cisalhamento extensionais, se no campo da extensão. O sentido do 

movimento teria sido para SSW e o regime de deformação seria provavelmente 
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extensional (Marques, 1994; Marques et al., 1996). O metamorfismo que acompanhou 

a D3 decorreu em condições da fácies dbolítica. 

Segundo Marques (1994), os carreamentos principais são estruturas da quarta 

fase (D4), sendo portanto durante a D4 que o complexo alóctone supenor se sobrepõe 

tectonicamente ao complexo ofiolítico. Os gnaisses da base da unidade superior terão 

sido o material que suportou a maior parte do movimento, apresentando-se 

intensamente cisalhados, com transposição quase total das estruturas anteriores. As 

rochas dbolíticas do topo da unidade ofiolítica apresentam lineação de estiramento 

(NNW-SSE) e sentido de cisalhamento (para NNW) idênticos aos das rochas da base 

da unidade alóctone superior, testemunhando que, desde esta fase, a evolução tectónica 

dos dois complexos passou a ser comum. O metamorfismo contemporâneo da D4 é 

ainda de fácies anfibolítica. 

A quinta fase de deformação (D5) afectou os complexos alóctone superior e 

ofiolítico, bem como o contacto entre eles. Visto as litologias do ofioíito serem mais 

hidratadas (e, portanto, mais dúcteis) do que as da unidade alóctone superior, o 

movimento e a deformação ter-se-ão concentrado no complexo em posição inferior. 

Contudo, a D5 também afectou o alóctone superior, quer no contacto com o ofiolito, 

quer em zonas afastadas dele. Nestas últimas situações, ocorreu deformação tanto por 

achatamento (gerando-se dobras amplas, verticais, com eixos N-S) como por extensão 

(formando-se zonas de cisalhamento dúcteis, cuja geometria é globalmente de falha 

normal). Em rochas menos competentes e situadas próximo da base do alóctone 

superior, existem dobras deitadas apertadas, com eixos N-S, assim como iimeação de 

estiramento E-W. Os critérios de sentido de cisalhamento indicam movimento para W. 

A D5 foi considerada como tendo carácter extensional, relacionando-se provavelmente 

com o colapso gravitacional da pilha de mantos de carreamento que se havia originado 

durante D4 (Marques, 1994; Marques et al., 1996). 

De entre as estruturas posteriores a D5 definida por Marques (1994), aquelas 

que sobressaem são os sinformas de Vila Boa de Ousilhão e de Parâmio-Baçal, cujos 

núcleos permitem a observação das maiores espessuras do complexo alóctone superior 

em Bragança. O dobramento, de eixo NW-SE, responsável pelos sinformas foi 

considerado de 3" fase varisca por Ribeiro (1974). 

Da sistematização, feita por Marques (1994), da evolução tectónica do 
complexo alóctone superior de Bragança convém realçar os seguintes aspectos que 

permitem definir marcos essenciais na reconstituição da sua história geológica: as fases 

de deformação mais precoces só estão registadas nos granulitos S. st., nos eclogitos e 
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nos paragnaisses; há corpos máficos-ultramáficos que não foram afectados por 

deformação anterior a D3 e o re-equilíbrio em condições granuliticas que eles 

patenteiam decorreu em condições estáticas; a primeira fase varisca corresponde a D4 

de Marques (1994) e é a partir dela que as unidades ofiolítica e alóctone superior 

passaram a ter uma evolução tectónica comum. 

11.4.1.2. Maciços de Cabo Ortegal e Ordenes 

Na descrição e sistematização das características estruturais do Maciço de Cabo 

Ortega1,'é de destacar o trabalho de Engels (1972), no qual foram identificadas cinco 

principais fases de deformação. A primeira, acompanhando o metamorfismo de alta 

pressão e alta temperatura, teria as suas evidências, em geral, apagadas pela 

deformação posterior, tendo ficado unicamente preservadas algumas dobras, com 

direcção axial N-S, em paragnaisses, assim como orientação preferencial, detectada por 

análise de petrofabric, de clinopiroxenas em eclogitos e granuiitos básicos. A segunda 

fase, que, de acordo com Engels (1972), teria decomdo essencialmente por um 

processo de fluxo cataclástico, seria a responsável pelas dobras sub-horizontais com 

direcção axial E-W e pela formação de bandado tectónico, principalmente nos 

granulitos e paragnaisses (os eclogitos foram mais resistentes a deformação). Após a 

segunda fase de deformação, ocorreu a intrusão de corpos gabróicos, nos quais se 

verificou recristalização parcial em condições da fácies granulitica, com o aparecimento 

de granada coronítica. A terceira fase de deformação seria a responsavel por dobras, 

geralmente pequenas, com planos axiais sub-horizontais e charneiras N-S, assim como 

pela orientação preferencial (também N-S) dos eixos c de cristais de clinopiroxena 

(meta-estável) e horneblenda. A quarta fase seria contemporânea de metamofismo 

anfibolítico e corresponderia a formação de dobras verticais, ou muito inclinadas, com 

eixos NNE-SSW, bem como pela formação de macro-estruturas em antiforma 

(Candelaria e Agudo) e sinforma (extremo sul da formação de Bacariza). A quinta fase 

teria maior expressão nos aníiboiitos de Purndo e Candelaria, caracterizando-se pela 

geração de dobras em harmónio. Numa tentativa de correlação com as estruturas 

observadas noutras áreas, salienta-se a dnidade entre as estruturas da segunda fase 

definida por Engels (1972) e as que apresentam orientação similar (E-W)nas rochas 

catazonais de Bragança e Morais. A quarta fase identificada em Cabo Ortegal foi, por 

seu turno, considerada, por aquele autor, como a provável equivalente da primeira fase 
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varisca. Os dados estruturais, bem como uma datação de - 900 Ma, pouco antes 

obtida, por Vogel & Abdel Monem (1971), em anfibola de eclogito, levaram Engels 

(1972) a considerar a deformação mais antiga como representando uma orogenia 

precâmbrica. 

Marcos et al. (1984) propõem uma sistematização diferente das fases de 

deformação observadas em Cabo Ortegal e, além disso, dão uma interpretação 

completamente distinta quanto a idade provável dos fenómenos orogénicos envolvidos. 

Naquele trabalho, não é identificada nenhuma deformação tectónica anterior ou 

contemporânea relativamente aos episódios metamóríicos de alto grau. A estes eventos 

térmicos ter-se-iam sucedido quatro fases de deformação: a primeira corresponde a 

milonitização geral das rochas catazonais; a segunda manifestar-se-ia na formação de 

grandes dobras deitadas isoclinais, a que se associariam dobras menores com eixos N- 

S; na terceira, ter-se-iam originado os cavalgamentos mais importantes; na quarta, 

gerar-se-ia a grande estrutura sinforma, em cujo núcleo se situa Cabo Ortegal, assim 

como dobras menores, com eixos NE-SW e planos axiais muito inclinados. Tendo em 

consideração dados geocronológicos - aos quais se fará referência em II.4.4 - 
posteriores ao de Vogel & Abdel Monem (1971), Marcos et al. (1984) consideraram a 

evolução tectónica do Maciço de Cabo Ortegai como sendo exclusivamente paieozóica, 

relacionando-se com um fenómeno de subducção, activa já no Ordovícico e que se 

prolongaria até ao Devónico inferior, e com a colisão continental (acompanhada de 

obducção) subsequente. 

No Maciço de Ordenes, de acordo com trabalhos de síntese de Kuijper & Arps 

(1983% 1983b), foram identificadas, nas rochas catazonais, estruturas indicando fases 

de deformação correlacionáveis com as observadas nos outros maciços do noroeste 

peninsular. A primeira fase, que teria equivalência na definida por Engels (1972) em 

Cabo Ortegal, seria de observação dificil. A segunda (estnituras E-W, sub-horizontais) 

e a terceira (estruturas N-S, sub-horizontais) fases terão correspondido a deformação 

blastomilonítica e, delas, ainda haveria registos significativos, nomeadamente nas 

rochas máficas da unidade de Sobrado-Teijeiro. A quarta fase, teria originado uma 

foliação sub-vertical, de direcção próxima de N-S, acompanhada de importante 

retrogradação em condições da fácies anfibolítica. A deformação posterior a quarta fase 

não afectaria significativamente as rochas catazonais. Kuijper & Arps (1983b) 

propuseram que a evolução orogénica tivesse decomdo no Paleozóico, sugerindo para 

a primeira fase de deformação uma idade em tomo de 500 Ma, enquanto as restantes 

teriam idades variscas típicas. 
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Fig. 11.3 - Zonas metamóficas, definidas por Ferreira (1964), no sector ocidental do Maciço de 

Bragança. 

E de realçar que o facto de, a partir de finais dos anos 70, numerosos autores 
terem passado a negar a hipótese de, no complexo alóctone superior (no seu conjunto, 

incluindo os maciços transmontanos), estarem impressas marcas de uma orogenia 

precâmbrica não resultou de se terem encontrado evidências estruturais que pusessem 

em causa correlações previamente feitas, mas sim da obtenção de dados 

geocronológicos que foram interpretados como representando episódios térmicos 

acompanhando as fases de deformação mais precoces. 

11.4.2. Metamorfismo 

No que respeita ao estudo do metamorfismo testemunhado nas rochas do 

Maciço de Bragança, é de referir que, no trabalho de Neiva (1948). já se encontravam 

descrições de grande parte dos litótipos metamórficos ai aflorantes. 
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Fig. 11.4 - Subdivisões, tal wmo foram esiabelecidas por Anthonioz (1972), nas rochas Msicas e 

ultrabásicas de Bragança: I, anfibolitos "banais"; 11, domínio blastomilonitico; 111, granulitos. No texto, 

6 abordada a discussão sobre o significado destas categorias. 

Posteriormente, Ferreira (1964, 1966% 1967) debruçou-se sobre o sector 

ocidental deste maciço, tendo, com base no estudo dos metabasitos, definido seis zonas 

metamórficas (Fig. Ii.3), que corresponderiam a uma sequência de metamoríismo de 

tipo barroviano. As zonas V e VI, como já foi referido (em II.4.1.1), são hoje 

consideradas como parte do complexo ofiolítico e, nelas, e muito importante o 

metamorfismo na fácies dos xistos verdes. Quanto as restantes, Ferreira (1964) 
considerou-as como apresentando, predominantemente, paragéneses da fácies 

almandina-anfibolítica, embora esse autor também refira a existência em rochas básicas, 

presentes no seio de gnaisses na zona I de metamoríismo, de associações transicionais 

para as fácies granulítica e eclogítica. A presença de testemunhos de metamoríismo 

nestas fácies seria reconhecida com mais clareza no trabalho de Ferreira (1967). 
Anthonioz (1972), no seu trabalho sobre os maciços de Morais e Bragança, 

definiu dois ciclos de metamoríismo. No mais antigo (que se relacionaria com a fase 

tectónica que originou as estruturas E-W) ter-se-ia estabelecido uma zonalidade 
metamófica de tipo barroviano, encontrando-se representadas, em Bragança, a 
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mesozona e a catazona (da facies almandina-anfibolítica até as facies granulítica e 

eclogítica). O metamorfismo mais recente, que acompanharia uma fase tectónica N-S, 

corresponderia essencialmente a reactivação, por blastomilonitização, de rochas já 

metamorfizadas. No Maciço de Bragança, a blastomilonitização das rochas básicas e 

ultrabásicas teria afectado essencialmente aquelas que, no metamorfismo mais antigo, 

se situariam na transição entre a mesozona e a catazona. Desta sobreposição de 

fenómenos de metamorfismo teria resultado a existência de três domínios (Fig. II.4), 

que se encontrariam em sequência inversa, os quais foram definidos, da base para O 

topo, da seguinte forma (Anthonioz, 1972): I - anfibolitos "banais", bordejando o 

maciço, que representariam a parte relativamente mais superficial da mesozona no 

primeiro ciclo de metamoríismo; I1 - blastomilonitos, ocupando uma parte muito 

extensa do maciço, que corresponderiam, no metamoríismo antigo, a parte profunda da 

mesozona e ao topo da catazona, onde teria ocomdo reactivação no ciclo mais recente 

(em condições de menor profundidade); IíI - granulitos, que seriam os testemunhos da 

catazona ediicada no episódio precoce. Esta sugestão de existência de uma sequência 

metamórftca que sofreu inversão, e da impressão, em primeiro lugar, dum 

metamorfismo prógrado e, posteriormente, de blastomilonitização retrógrada, foi, no 

essencial, adoptada por Ribeiro (1974). 

Os trabalhos mais pormenorizados efectuados por Marques (1989, 1994) 

levaram este autor a concluir que não existe uma inversão global (a escala de todo o 

Maciço de Bragança), mas sim variações mais localizadas. Aliás, a existência, no seio 

do alóctone superior de Bragança de vários mantos de carreamento, como os 

caracterizados por Marques (1989), é mais compatível com este tipo de variações (que 

incluem inversões, mas em domínios mais restritos) do que com uma zonalidade geral. 

Assim, Marques (1989, 1994) refere ocorrências, nas diferentes unidades litotectónicas 

do complexo alóctone superior, de rochas com paragéneses granulíticas em diferentes 

graus de preservação; reciprocamente, também não é possível definir um domínio - que 

se situaria no topo deste complexo, segundo Anthonioz (1972) - em que os granulitos 

tivessem ficado imunes a blastomilonitização. Quanto aos anfibolitos "banais" de 

Anthonioz (1972), Marques (1994) considera-os como resultado da transformação dos 

corpos gabróicos intnisivos em rochas já deformadas (pelas duas primeiras fases 

definidas pelo último autor) da crosta inferior, e não como um domínio mesozonal 

"antigo" preservado da reactivação blastomilonítica. A blastomilonitização_terá, aliás, 

provocado a convergência para composições anfibolíticas, de rochas gabróicas, por um 

lado, e de granulitos básicos, por outro lado. 
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Paralelamente ao estudos de índole predominantemente estrutural de Marques 

(1989, 1994), foram também obtidos dados mais precisos sobre a evolução 

metamóríica de alguns litótipos significativos do complexo alóctone superior de 

Bragmça. 

Em rochas que preservam as fases de deformação mais antigas - granulitos S. st. 

(como os de Tojal de Pereiros) e eclogitos - estão registados percursos metamóríicos 

com evolução no sentido dos ponteiros do relógio. Munhá & Ribeiro (1986) 

determinaram, nos eclogitos, que o máximo de pressão se teria registado entre 18 e 20 

kbar, sob condições de temperatura entre 570 e 630 'C, seguindo-se descompressão 

com aumento de temperatura (l' entre 16 e 17 kbar; T de 850 a 900 'C) e, por último, 

arrefecimento e descompressão. Nos granulitos, está registado um período de aumento 

simultâneo de T e P (desde 680 - 700 OC e 10 - 12 kbar até 760 "C e - 15 kbar), um 

período de aquecimento (até 800 - 850 "C) e descompressão (até 9 - 10 kbar), a que se 

seguiram arrefecimento (até - 700 "C) isobánco e, por último, fenómenos de 

retrogradação anfibolítica (Munhá & Marques, 1987, 1988; Ribeiro et al., 1989). O 
metamofismo de alta pressão preservado nos eclogitos e nos granulitos S. st. 

corresponderia a um período de subducção (Munhá & Ribeiro, 1986; Marques, 1989, 

1994) e seria contemporâneo da D1 definida por Marques (1994). 

Em rochas gabróicas, que intruiram os granulitos entre D2 e D3, o percurso P- 

T-t é mais simples, indicando arrefecimento (de 900 a 600 "C) sem variações 

significativas da pressão (- 8 kbar), num nível crustal profundo (Ribeiro et al., 1989). 

Também os piroxenitos com granada, existentes sob a forma de boudins no seio de 

peridotitos, registam uma evolução P-T-t simples (Munhá, 1986; Munhá & Marques, 

1987) com equilíbrio inicial a 900 - 1100 'C e 16+2 kbar, seguido de arrefecimento e 

descompressão até 750 "C e 10 kbar; estas rochas piroxeníticas foram interpretadas 

como testemunhando processos de segregação magmática no manto superior (Munhá, 

1986; Santos et al., 1995c), a que se teria seguido reequilíbrio sub-solidus a alta 

temperatura. - 

No estudo do metamoríismo no Maciço de Cabo Ortegal, o trabalho de Vogel 

(1967) constitui um marco fundamental. Este autor considerou terem existido quatro 

períodos metamóríicos mais importantes. O mais antigo estaria representado nas 

paragéneses de mais alta pressão dos eclogitos, intercalados na Formação dos Gnaisses 

Bandados, e nos granulitos de La Capelada; nos paragnaisses envolventes dos 
" 

eclogitos, também se encontram evidências do metamoríismo de alta pressão. O 
segundo episódio, acompanhando descompressão, estaria testemunhado, nos eclogitos, 
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essencialmente pela formação de simplectites de plagioclase-clinopiroxena, seguindo 

onfacite, e pelo crescimento de horneblenda a custa de granada e clinopiroxena: em 

suma, esta fase de metamoríismo corresponderia a substituição das paragéneses 

eclogíticas por associações típicas da fácies granulítica horneblêndica (Vogel, 1967; 

Engels, 1972). Os granulitos básicos forneceriam os mesmos tipos de indicações, com 

crescimento comum de horneblenda castanha esverdeada, mas também com formação 

de simplectites, a partir de clinopiroxena, nas rochas que, no primeiro episódio, tinham 

recristalizado próximo da transição para a fácies eclogítica. O terceiro período de 

metamofismo, definido por Vogel (1967), caracteriza-se pela intensa retrogradação 

anfibolítica dos granulitos, bem como de rochas gabróicas que intruiram após o 

primeiro evento metamóríico. Os eclogitos também foram afectados, mas menos 

intensamente, pelo metamoríismo anfibolítico; os corpos constituídos por essas rochas 

teriam tido um comportamento competente durante a deformação que acompanhou a 

anfibolitização, fragmentando-se em boudins, enquanto só localmente sofreriam 

recristaliação e reorganização textura1 internas. O quarto período de metamodsmo 

caracterizado por Vogel (1967) corresponde ao da ocorrência de retrogradações 

localizadas, em condições da fácies dos xistos verdes. 

Em trabalhos mais recentes (Vogel et al., 1983, Arenas et al., 1986; Gil 

Ibarguchi & Arenas, 1990) a evolução metamófica das rochas catazonais de Cabo 

Ortegal é descnta, nos seus traços principais, de forma semelhante a feita por Vogel 

(1967). É, aliás, de referir que a sequência de processos metamóficos descnta, em 

termos essencialmente petrográficos e mineralógicos, por Vogel (1967) tem, nos 

pontos fundamentais, correspondência nos trajectos P-T-t, no sentido do movimento 

dos ponteiros de relógio, posteriormente determinados em granulitos e eclogitos, quer 

de Cabo Ortegal (Arenas et a]., 1986; Gil Ibarguchi & Arenas, 1990), quer de 

Bragança (já abordados). Em Cabo Ortegal, o clímax de metamofismo nos eclogitos 

teria correspondido a condições de T - 790 "C e P 17 kbar, enquanto, nos granulitos, 

se teriam atingido temperaturas ligeiramente superiores, sob pressões (13.5 kbar) 

menores (Gil Ibarguchi et al., 1987; Gil Ibarguchi & Arenas, 1990). 

As rochas catazonais dorantes no Maciço de Ordenes registam, no essencial, 

uma evolução semelhante a considerada para Cabo Ortegal (Kuijper & Arps, 1983a; 

Arenas et al., 1986; Gil Ibarguchi & Arenas, 1990), se bem que Kuijper & Arps 

(1983a) estabeleçam uma cronologia relativa em que o metamoríismo eclogitico é - 
considerado como mais antigo do que o granulítico de alta pressão. 
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Ainda em Ordenes, na subdivisão de topo do complexo alóctone superior 

(correlacionável com os gnaisses e micaxistos de Lagoa, no Maciço de Morais), foram 

identificados três episódios de metamorfismo regional, de tipo barroviano (Arenas et 
al., 1986). As associações encontradas são típicas dos graus médio e baixo. Nos 

metassedimentos de grau médio, o primeiro episódio ter-se-á caracterizado pela 

formação de estaurolite, granada e oligoclase, enquanto no segundo episódio terá 

ocomdo crescimento de distena. A terceira fase de metamorfismo corresponde a 

retrogradação localizada. Foram ainda identificados dois episódios de metamorfismo de 

contacto: um relaciona-se com a intrusão de plutonitos ante-variscos, enquanto O 

segundo se relaciona com a de granitóides de idade varisca. Segundo Arenas et al. 

(1986), o metamoríismo térmico mais antigo é anterior ao segundo episódio de 

matamorfismo regional, mas não foi possível estabelecer inequivocamente qual a 

situação cronológica relativamente ao primeiro episódio regional. 

Nos primeiros trabalhos sobre as rochas catazonais de Bragança, os dados 

geoquímicos disponibilizados respeitam essencialmente a composições em termos de 

elementos maiores (Neiva, 1948; Ferreira, 1964, 1966b; Anthonioz, 1972). Peucat el 

al. (1990), num trabalho dedicado essencialmente aos maciços galegos, apresentaram 

análises de três amostras colhidas em Bragança, incluindo dados de elementos vestigiais 

de uma dessas amostras (rocha eclogítica). Mais recentemente, foi feita a apresentação 

preliminar (Santos et al., 1995b, 1995c) de alguns aspectos do estudo geoquímico 

realizado no âmbito desta tese, o qual será tratado nos capítulos seguintes. 

Os dados geoquímicos obtidos nos trabalhos mais antigos só permitem 

conclusões muito limitadas, sendo de esperar que a natureza dos protólitos tenha ficado 

mascarada em consequência da mobilidade de grande parte dos elementos maiores, 

durante os severos fenómenos metamórficos a que estiveram submetidas as rochas 

consideradas. Aliás, Ferreira (1964) abordou esta questão, em especial ao referir-se a 

determinação de nefeliia normativa a partir das análises. de metabasitos por si 

estudados, tendo admitido que esse facto pudesse (pelo menos, em parte) resultar de - 
iixiviação de SiO, dessas rochas. 
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Dos vários maciços alóctones do noroeste ibérico, o de Cabo Ortegal é aquele 

em que foi colhida maior volume de informação geoquimica, abarcando uma gama 

relativamente vasta de elementos (incluindo vestigiais) e também alguns dados 

isotópicos. 

11.4.3.1. Granulitos 

No que respeita aos granulitos básicos de Cabo Ortegal, Van Calsteren (1977, 

1978) considerou-os geoquimicamente muito semelhantes aos eclogitos do mesmo 

maciço, sendo a razão MgO/FeO (ierior a 2 nos eclogitos; superior a esse valor nos 

granulitos) o único factor de distinção entre esses dois tipos litológicos. Van Calsteren 

(1977, 1978) atribuiu aos protólitos dos eclogitos e granulitos, no seu conjunto, 

características de toleiitos com quartzo normativo, ligeiramente fraccionados, 

evidenciando enriquecimento nos lantanídeos de menor peso atómico. Estes aspectos e, 

em especial, os teores de La e Sm levaram o autor citado a propor uma afinidade dos 

protólitos das rochas afectadas pelo metamorfismo de alta pressão e alta temperatura 

com os toleiitos continentais, como os das regiões do rio Columbia ou do Deccan. Para 

Van Calsteren (1977, 1978), g r~u l i t o s  e eclogitos só teriam divergido em 

consequência do metamorfismo, apontando diferenças nas distâncias relativamente a 

fonte de calor (que, no modelo proposto por este autor, seriam diapiros ultramáficos 

provocados por uma pluma mantélica) ou variações na P,>, como hipotéticas causas 

dessa divergência. Em trabalhos posteriores, Gil Ibarguchi et aZ. (1990) e Peucat et al. 

(1990) negaram a hipótese de granulitos e eclogitos terem protólitos idênticos. 

Peucat et al. (1990) estudaram granulitos básicos de Cabo Ortegal (Formação 

de Bacariza), Ordenes (Sobrado e Mellid) e Bragança (duas amostras colhidas em Coxa 

de Bragança). Usando dados de 4 O , ,  FeOt e MgO, concluiram que muitas das 

amostras parecem definir uma linha de diferenciação calco-alcalina, embora algumas 

tivessem afinidade toleiítica; as amostras de Bragança, no diagrama que considera 

aqueles três óxidos, projectam-se no campo dos MORB, de acordo com os limites 

deíinidos por Pearce e f  al. (1977) para wlcanitos subalcalinos. As análises de 

lantanídeos, efectuadas por Peucat et a1. (1990) nalgumas amostras de Cabo Ortegal e 

Ordenes, confirmam, na generalidade, a observação, feita por Van Calstecen (1977, 

1978), de enriquecimento nas terras-raras leves, se bem que os valores de normalização 

condrítica se distribuam numa faixa larga (o que foi interpretado como correspondendo 



Capítulo II O Complexo Alóctone Superior 54 

a uma variação significativa de graus de diferenciação); quanto ao comportamento do 

Eu, registam-se desde anomalias negativas pronunciadas até uma ligeira anomalia 

positiva. Peucat et al. (1990) consideraram as informações obtidas a partir dos 

lantanídeos insuficientes, por si sós, para a definição do ambiente tectónico original, 

embora refiram que, no conjunto, as características observadas se assemelham às de 

basaltos de arco vulcânico com infiuência continental. Esta semelhança seria ainda 

apoiada pelas razões isotópicas (em amostras de Cabo Ortegal e Ordenes) de Nd e Sr, 

as quais reflectiriam interacção de materiais provenientes de fonte(s) mantélica(s) 

empobrecida(s) com a crosta continental. Peucat et al. (1990) não afastaram, contudo, 

a hipótese de os dados isotópicos poderem ser explicados por processos em ambiente 

intracontinental. 

Os análises de lantanídeos efectuadas, por Gil Ibarguchi et al. (1990), em 

amostras de granulitos básicos da Sierra de La Capelada (Maciço de Cabo Ortegal) 

proporcionaram resultados semelhantes aos acima referidos. As evidências 

geoquímicas, conjugadas com a significativa heterogeneidade litológica dos granulitos 

(que sugeriria a existência de protólitos quer igneos, quer sedimentares), levaram Gil 

Ibarguchi et al. (1990) a afirmarem, como mais provável, que a formação das rochas 

originais se tivesse efectuado em ambiente de arco vulcânico. 

Drury (1980) analisou granulitos quartzo-feldspáticos da Formação de Bacariza 

(Cabo Ortegal). Esses granulitos - mineralogicamente constituídos, no essencial, por 

quartzo, plagioclase, granada e homeblenda - têm composições predominantemente 

intermédias, mas com extremos básico e ácido. Os dados geoquímicos obtidos foram 

interpretados, por Drury (1980), como sendo fortemente condicionados por processos 

de alto grau. Ao confrontar as rochas analisadas com outras de composições 

semelhantes, em termos de elementos maiores, de diferentes ambientes, este autor 

sublinhou - para além da natureza empobrecida em K, Rb, Th e U, típica das rochas 

provenientes da crosta inferior - os valores relativamente altos das concentrações de 

Ca, e baixos das de Ba, lantanídeos e da razão BaiSr. Este conjunto de dados 

geoquímicos foi considerado, no trabalho citado, como suporte da hipótese de as 

rochas estudadas corresponderem a resíduos de fusão parcial durante o metamorfismo 

de alta pressão e alta temperatura. Gil Ibarguchi et al. (1990), contudo, afirmam que 

estas conclusões são inconsistentes com os valores pequenos das razões WR1, obtidos 

em análises posteriores ao trabalho de Drury (1980). 
-. 
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11.4.3.2. Eclogitos e gnaisses envolventes 

Os eclogitos de Cabo Ortegal também foram objecto de estudos geoquimicos 

posteriores ao de Van Calsteren (1977, 1978), sendo de referir os trabalhos de 

Bernard-Wths et al. (1985), Gil Ibarguchi et al. (1990), Peucat ef al. (1990) e 

Mendia et al. (1997). Todos eles conduziram a conclusões distintas das propostas por 

Van Calsteren (1977, 1978), referidas em Ii.4.3.1. 

No artigo de Bernard-Onffiths ef al. (1985), são apresentados dados de 

concentrações de lantanídeos, bem como informação isotópica de Nd. Os perfis de 

concentrações normalizadas, relativamente a composição condrítica, revelaram 

empobrecimento das terras-raras leves. Quanto as razões isotópicas de Nd, elas 

correspondem a teores claramente positivos de E,, quer no presente (em tomo de +12), 

quer no passado (valores calculados para 1.3 Ga rondam +7.5). Estes dados levaram os 

autores a concluir por uma afinidade dos protólitos das rochas estudadas com basaltos 

do tipo MORB. 

Peucat et al. (1990) estudaram rochas eclogíticas, que consideraram em duas 

categorias: uma delas corresponderia a eclogitos equivalentes aos previamente 

abordados por Bernard-Griffiths et al. (1985); a outra seria a de "eclogite-like bodies" 

no seio de gnaisses, representada por duas amostras colhidas na unidade dos Gnaisses 

Bandados (Cabo Ortegal) e nas ~roirnidades de Gimonde (Bragança). Em relação a 

primeira categoria, Peucat et al. (1990) apresentam dados de elementos maiores, os 

quais são consistentes com as conclusões de Bernard-GrBths et al. (1985), bem como 

análises isotópicas de Sr; estas últimas revelam proporções relativamente grandes de Sr 

radiogénico, o que foi interpretado como consequência de transformações 

metamóriicas. Quanto as rochas da segunda categoria (das quais foram apresentadas 

análises de terras-raras), a colhida no Maciço de Cabo Ortegal revelou-se 

composicionalmente próxima dos MORB (tipos N e T), mas a de Bragança mostrou 

muitas semelhanças geoquímicas, segundo Peucat et al. (1990), com os granulitos 

básicos analisados no mesmo trabalho. Os dados isotópicos da rocha eclogitica de 

Bragança correspondem a valores baixo da razão 143Nd/144Nd e alto de 87Sr/86Sr; estes 

são, aliás resultados extremos (o inferior e o superior, respectivamente) daquelas 

razões isotópicas nos metabasitos analisados por Peucat et al. (1990). 

Gil Ibarguchi et al. (1990) referem que os eclogitos de Cabo Ortegal estariam 

representados em duas unidades: a de Concepenido-La Capelada e a gnáissica 

(incorporando os Gnaisses Bandados e os de Chímparra). As rochas analisadas por 
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Bemard-Griffiths et a/. (1985) e os eclogitos S. sf. de Peucat et nl. (1990) pertenceriam 

a primeira unidade, a qual está sobreposta tectonicamente a dos gnaisses. Na unidade 

de Concepenido-La Capelada, Gil Ibarguchi et al. (1990) distinguiram, dos "eclogitos 

comuns" (constituídos essencialmente por granada, onfacite, quartzo, rútilo e zoisite; 

só raramente a distena está presente), os "eclogitos ricos de distena" (que contêm, 

ainda, proporções menores de estaurolite). Os "eclogitos comuns" apresentam o 

quimismo já caracterizado desde o trabalho de Bemard-Griffiths et al. (1985), mas os 

ricos de distena distinguem-se por terem concentrações elevadas de Mg e Al, e teores 

baixos de oligoelementos incompatíveis, pelo que Gil Ibarguchi ef a/. (1990) os 

interpretaram como derivando de acumulados troctolíticos com espinela. Mendia et al. 
(1997) identificaram, na mesma unidade, um terceiro tipo de eclogitos (de 

representação mais escassa; ocorrendo, nalguns casos, em níveis decimétricos no seio 

dos "eclogitos comuns"), de quimismo toleiítico, com composições relativamente 

enriquecidas em Fe, Ti e lantanídeos, mas empobrecidas em elementos litónlos de 

grande raio iónico. Os três tipos de eclogitos identificados na unidade de Concepenido- 

La Capelada - tal como esta foi definida por Gil Ibarguchi et al. (1990) - 
corresponderiam, segundo Mendia et a1. (1997), a protólitos cogenéticos, derivados de 

um único magma toleiítico. 

Quanto aos eclogitos da unidade gnáissica de Cabo Ortegal, os dados obtidos 

por Gil Ibarguchi et al. (1990) indicah um quimismo semelhante ao dos basaltos intra- 

placa, de tendência alcalina (com padrões de enriquecimento em terras-raras leves e 

valores relativamente grandes de NbIZr e NbB'). 

Recentemente, foi efectuado um estudo geoquímico (Femández & Marcos, 

1997) - usando dados de elementos maiores e vestigiais - de amostras dos Gnaisses de 

Chímparra (em cujo interior, existem, por vezes, corpos eclogíticos). Os dados obtidos, 

nomeadamente os valores de em tomo 9 e a ausência de anomalias de Eu nos 
padrões de distribuição dos lantanídeos (após normalização condntica), confirmam a 

natureza paraderivada destes gnaisses e realçam semeihanças com os grauvaques 

fanerozóicos. Numa tentativa de discriminação do ambiente tectónico, os parâmetros 

geoquímicos utilizados por Femández & Marcos (1997) revelam semelhanças com 

sedimentos encontrados em bacias associadas ou a arcos continentais activos (do tipo 

andino) ou a arcos insulares continentais. Este último tipo de ambiente, de acordo com 

os critérios apresentados por Bhatia & Crook (1986), corresponde aos arcos insulares 

formados sobre crosta continental bem desenvolvida, com os quais se relacionam bacias 
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marginais como as actualmente existentes no Mar do Japão, no ocidente dos EUA 
(Cascades) ou na plataforma de Porto Rico. 

11.4.3.3. Metagabros e metadoleritos 

Algumas amostras de metagabros de Cabo Ortegal, com testemunhos de 

metamorfismo incipiente de alto grau, foram analisadas por Van Calsteren (1977, 

1978). As ocorrências de metagabros assinaladas na carta geológica esquemática que 

acompanha esse trabalho situam-se quase todas nas unidades catazonais, tal como estas 

são deíinidas por Arenas et al. (1986). Os dados dos metagabros foram tratados 

conjuntamente com os de anfibolitos sem relíquias de alto grau. Como Van Calsteren 

(1977) só fornece indicações muito vagas sobre a zona de colheita de amostras 

("extremidade ocidental do complexo" de Cabo Ortegal), existe a possibilidade de o 

referido conjunto de amostras - grupo C de Van Calsteren (1977, 1978) - 
corresponder, total ou parcialmente, a litologias dos Aniibolitos de Purrido-Pena 

Escrita (unidade ofiolítica). As composições químicas dos metabasitos do grupo C, 

quanto aos elementos maiores, correspondem as de toleiitos com olivina normativa, 

enquanto certas razões inter-elementares (particularmente La/Sm e WRb) foram 

referidas como indicando afinidades com os toleiitos de ilhas oceânicas. 

Aniibolitos, bem como metadoleritos e metagabros coroníticos, daFormação de 

Candelaria (Cabo Ortegal) foram estudados por Gil Ibarguchi et al. (1990) e Peucat et 

al. (1990). Em ambos os trabalhos citados, aquela formação é considerada como parte 

da unidade ofiolítica. Contudo, outros autores - como é possível verificar na síntese 

feita por Arenas et al. (1986) -, englobam-na no complexo catazonal sobreposto ao 

ofiolito, pelo que aqui se faz menção aos resultados obtidos. Peucat et al. (1990) 

incluiram as amostras de antibolitos de Candelaria e de anfibolitos da unidade ofiolítica 

de Ordenes num único gmpo, para o qual referiram, como característica geral, a 

existência de padrões de distribuição de lantanídeos semelhantes as dos MORB, com 

empobrecimento comum nas terras-raras mais leves. Esse aspecto geral é, contudo, 

determinado pelos dados das amostras de Ordenes, pois, das três amostras de 

Candelaria analisadas, só uma tem esse tipo de periil. No trabalho de Gil Ibarguchi et 
a1. (1990), em que se adicionam duas análises às apresentadas por Peucat et al. (1990), 

verifica-se que, no seu conjunto, os padrões de concentrações normalizadaswdas terras- 

raras, obtidos em metabasitos da Formação de Candelaria, são pouco fraccionados 
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relativamente ao perfil condrítico, havendo três com (CeIYb), > 1 e dois com (Cem),  

< 1. Gil Ibarguchi et al. (1990) interpretaram os dados obtidos como confirmando a 

afinidade sugerida por Peucat et al. (19901, mas acrescentando a hipótese de os 

metabasitos com enriquecimento nos lantanídeos leves se poderem relacionar com ilhas 

oceânicas. 

No Maciço de Morais, os filões básicos intrusivos nos micaxistos e gnaisses de 

Lagoa foram estudados, do ponto de vista geoquimico, por Castro et a1. (1993), 

Munhá et al. (1993) e Beetsma (1995). Todos estes autores identificaram 

características similares as dos toleiitos intraplaca, com perfis de terras-raras variando 

entre os próximos das razões condríticas e os enriquecidos nos lantanideos leves 

(Munhá et al., 1993; Beetsma, 1995). As variações de certas razões de elementos 

fortemente incompatíveis (como LaRJb e ThITa) com o grau de diferenciação, levaram 

Munhá et al. (1993) a concluir que teria ocorrido assimilação de materiais da crosta 

continental concomitantemente com a cristalização fraccionada; em contrapartida, 

Beetsma (1995) considerou desprezável a participação de componentes crustais, 

explicando as variações nos elementos higromagmatófilos como consequência de 

diferentes graus de fusão parcial ou de heterogeneidade composicional das fontes 

mantélicas. Os dados isotópicos (Beetsma, 1995), por seu turno, correspondem a 

valores de -zNd claramente positivos quer no presente (valores entre +3.3 e +9.6), quer 

no passado (valores entre +7.5 e +8.9, calculados para 480 Ma). Munhá et al. (1993) 

consideraram os filões metabásicos de Morais, como os equivalentes de menor 

profundidade das rochas acumuladas pós-D2 - segundo os critérios de Marques (1994), 

referidos em Ii.4.1.1 - intrusivas em rochas catazonais no Maciço de Bragança. Este 

assunto será abordado na interpretação dos dados geoquímicos das rochas gabróicas de 

Bragança. 

II.4.3.4. Rochas ultramáficas 

Dados de composições de rocha total de rochas ultramáíkas de Cabo Ortegal 

levaram Van Calsteren (1977, 1978) a concluir que os peridotitos seriam rochas de 

cristalização magmática, num primeiro processo igneo; num episódio mais recente de 

geração de líquidos silicatados, os peridotitos teriam subsistido como material residual. 

A conjugação de baixos teores de lantanídeos com razões (LdSm), sujjeriores a 

unidade seria uma forte evidência, segundo aquele autor, da sequência de fenómenos 
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proposta. Os piroxenitos, constituindo bandas no seio dos peridotitos, têm, em geral, 

quando comparados com as rochas encaixantes, teores de terras-raras mais elevados e 

razões (LafSm), semelhantes, o que apoiaria a hipótese de os piroxenitos serem os 

produtos da fusão parcial das rochas hospedeiras (Van Calsteren, 1977, 1978). Peucat 

et al. (1990) apresentaram as concentrações de lantanídeos - numa gama muita mais 

completa do que as das análises publicadas por Van Calsteren (1977, 1978) - de um 

harzburgito de Herbeira (Cabo Ortegal), tendo obtido um perfil em forma de U, que 

interpretaram como consequência de fenómenos metassomáticos envolvendo as terras- 

raras leves. 

Nos trabalhos de Girardeau et al. (1989, 1990) e Girardeau & Gil Ibarguchi 

(1991), as composições modais de peridotitos de Cabo Ortegal, assim como as 

composições químicas das fases minerais primárias destas rochas, foram consideradas 

como tendo uma forte afinidade com os peridotitos residuais dos complexos ofiolíticos. 

Contudo, apesar de aqueles autores enfatizarem a hipotética correspondência dos 

peridotitos a rochas mantélicas residuais sub-oceânicas, é reconhecido que a 

abundância de níveis piroxeniticos, como a registada, é mais tipica dos peridotitos 

orogénicos (Girardeau et a/., 1989 1990). Segundo os trabalhos citados, as rochas 

ultramáficas de Cabo Ortegal representariam uma porção, anómala e compósita, do 

manto superior sub-oceânico, constituída em larga medida por harzburgitos residuais e 

piroxenitos. A composição isotópica ao harzburgito analisado por Peucat et al. (1990) 

revela que esta rocha tem zNd (+4.3, para 480 Ma) inferior ao registado nos peridotitos 

residuais dos ofiolitos. Quanto aos piroxenitos, eles seriam produtos de segregação 

magmática; a interpretação dos dados geocronológicos aceite por Girardeau et al. 

(1990) levou estes autores a considerarem como mais provável a relação dos corpos 

piroxeniticos com magmatismo de arco. 

11.4.4. Geocronologia 

Como já foi abordado, existem visões bastante discrepantes acerca da 

cronologia dos vários processos geológicos registados nas rochas do complexo 

alóctone superior. Assim, é fundamental ter-se uma visão das datações absolutas 

obtidas até agora, bem como das interpretações que têm sido feitas a p&ir desses 

dados. Noutros capítulos, serão ainda apresentados e discutidos os resultados dos 
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trabalhos de geocronologia realizados no quadro desta tese, os quais já foram, aliás, 

objecto de várias comunicações (Santos et al., 1995a, 1995c, 1997). 

Da síntese seguinte, foram excluídas as idades resultantes da aplicação de 

modelos de evolução dos sistemas isotópicos baseados em processos geológicos 

hipotéticos, visto os valores obtidos por essas vias estarem fortemente dependentes de 

assunções cuja validade não pode ser confirmada de forma segura. Essas idades (como 

as chamadas idades-modelo, do sistema Sm-Nd, ou as resultantes da aplicação de 

modelos plumbológicos) não têm, em muitos casos, qualquer significado cronológico, 

devendo antes ser consideradas como parâmetros petrogenéticos, se bem que expressos 

em unidades de tempo. 

Nota: 

Aos valores apresentados originalmente apresentados por Van Calsteren (1977) e Van 

Calsteren et a]. (1979) foram já efectuadas correcções, pelo autor desta tese, considerando a constante 

de decaimento actualmente recomendada para o sistema Rb-Sr (Steiger & Jager, 1977). 

Nos granulitos básicos, o valoi geocronológico mais elevado que se registou foi 

de ca. de 2.8 Ga (Peucat et al., 1990), correspondendo á intersecção superior, no 

diagrama 206Pb/23gU VS. 20Tb/235U, determinada por uma população de zircões 

(analisada pela técnica convencional) de uma amostra da Formação de Sobrado 

(Ordenes). Os pontos representativos dessa população dispõem-se junto a intersecção 

inferior (489 Ma), mas o facto de a população estudada ter um carácter discordante foi 

interpretado, no trabalho original, como reflectindo a presença de zircões precâmbricos 

herdados. No mesmo trabalho, apresentam-se ainda dados de zircões de granulitos de 

Bacariza (Cabo Ortegal) que originaram alinhamentos cujas intersecções superiores 

(480 Ma e 497 Ma) estão próximas da intersecção inferior da amostra de Sobrado. 

Estas idades do Ordovícico infkrior foram inicialmente consideradas como 

correspondendo a instalação dos protólitos magrnáticos, seguida, num intervalo 

pequeno, de metamoriismo na fácies granulítica (Peucat et al., 1990). Análises por 

SHRIMP (Schafer et a]., 1993), efectuadas numa das amostras de Bacariza utilizadas 

por Peucat et a/. (1990), conduziram a um valor enquadrável nos pieviamente 

registados, mas Schafer et al. (1993), Gebauer (1993) e Ordoííez Casado et al. (1996) 



Capítulo 11 O Complexo Alóctone Superior 6 1 

atribuiram, na sequência de estudos por catodoluminiscência, uma origem magmática 

aos zircões analisados, rejeitando a hipótese da existência de um episódio de alta 

pressão e alta temperatura no Ordovícico inferior. Por seu turno, no Maciço de 

Bragança, Ferreira et al. (1988) fizeram uma datação K-Ar em granulitos félsicos 

(presume-se que utilizando horneblenda) de que resultou um valor de 460 Ma, 

apresentado como correspondendo ao arrefecimento após um episódio de 

metamoríismo retrógrado. 

Um gmpo muito significativo de idades é o que corresponde ao intervalo de 

380 Ma a 390 Ma, em que se incluem valores obtidos - por Ar-Ar - em anfíbolas de 

granulitos básicos de Cabo Ortegal (Peucat et a/., 1990) e de Bragança (Dallmeyer et 

a/., 1991), bem como - por U-Pb (idades concordantes, obtidas pela técnica 

convencional) - em zircões, esfenas e epídotos de rochas ricas de carbonatos, 

associadas a granulitos básicos, de Cabo Ortegal (Santos Zalduegui et al., 1996). Neste 

último trabalho, foi ainda datada uma população de zircões, do mesmo tipo de rochas, 

mais antiga (406 Ma). Num trabalho anterior (Van Calsteren, 1977; Van Calsteren et 

al., 1979) já havia sido obtido, recorrendo ao método K-Ar em homeblendas e biotites 

de granulitos básicos de Cabo Ortegal, um intervalo de valores semelhante a gama 

completa de idades referidas por Santos Zalduegui et al. (1996). Os resultados entre 

380 Ma e 390 Ma, coincidentes, aliás, com as idades do arrefecimento após o 

metamoríismo anfibolítico no complexo ofiolítico (ver II.3), foram apresentados por 

Dallmeyer et al. (1991), como testemunhando um importante episódio metamóríico, de 

carácter retrógrado (fácies anfibolítica) no complexo alóctone superior, relacionado 

com a imbricação dúctil daquelas duas unidades tectono-estratigráficas. Muito diferente 

é a interpretação de Santos Zalduegui et al. (1996), os quais relacionaram as idades na 

gama 380-406 Ma com metamoríismo de alto grau, acompanhando subducção de 

litosfera oceânica sob uma margem continental. 

Valores menores foram obtidos por Van Calsteren (1977) e Van Calsteren et al. 

(1979), recorrendo ao método Rb-Sr, quer usando só amostras de rocha total (355 

Ma), quer recorrendo a amostras de rochas e biotite (347 Ma). Estas idades marcariam, 

segundo o defendido pelos seus autores, o declinio das condições de alto grau de 

metamoríismo, se bem que se reconheça ser inesperado o facto do sistema Rb-Sr fechar 

muito depois do K-Ar (ver parágrafo anterior). 
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II.4.4.2. Eclogitos 

Como já foi referido, Vogel & Abdel Monem (1971) obtiveram, por análise de 

K-Ar em anfibola de eclogito de Cabo Ortegal, um valor de cerca de 0.9 Ga, o qual foi 

originalmente interpretado como comprovativo da idade precâmbrica do metamoriismo 

de alta pressão. Posteriormente, Van Calsteren (1977) e Van Calsteren et al. (1979), 

usando o mesmo sistema isotópico, chegaram a valores de 1 , I  Ga quer com anfibola, 

quer com onfacite de uma amostra do mesmo afioramento a que Vogel & Abdel 

Monem (1971) já haviam recorrido. A discrepância verificada entre anfibolas do mesmo 

afioramento, bem como os próprios resultados, considerados inesperadamente 

elevados, conduziu a que eles fossem encarados como consequência de excesso de Ar 

e, por isso, desprovidos de significado geocronológico (Van Calsteren, 1977; Van 

Calsteren et al., 1979). Este trabalho de Van Calsteren (1977) e Van Calsteren et al. 

(1978), juntamente com o de Kuijper (1979) e Kuijper et al. (1982), corresponde, aliás, 

a um marco importante no debate sobre a geologia do noroeste da Península Ibérica, 

pois é desde então que muitos autores passaram a negar a presença, nos complexos 

catazonais galaico-transmontanos, de rochas que constituissem testemunhos de 

metamorfismo orogénico precâmbrico. 

Tal como sucede no caso dos granulitos, os resultados geocronológicos 

respeitantes aos eclogitos constituem essencialmente dois grupos: os valores centrados 

em idades típicas do Ordovícico inferior e os correspondentes a idades do Devónico 
médio-inferior. 

No primeiro grupo mencionado, incluem-se também valores indicando idades 

do Câmbrico superior: um resultado de 507 Ma, obtido, em zircões de amostra de 

Cabo Ortegal, pelo método U-Pb, usando SHRlMF' (Ordoilez Casado et al., 1996); um 

outro de 509 Ma, equivalendo a intersecção superior do alinhamento definido por 

dados de U-Pb (método convencional) de um grupo zircões de rocha eclogítica de 

Bragança (Peucat et al., 1990). Em ambos os trabalhos, a estes valores foi atribuído o 

significado de idades dos protólitos ígneos. Noutras amostras de Cabo Ortegal, Peucat 

ef  al. (1990), com análises de zircões pelo método convencional, obtiveram uma 

intersecção superior de - 480 Ma, enquanto Schafer et al. (1993), Gebauer (1993) e 

Ordofiez Casado ef  al. (1996), recorrendo a SHRIMP, registaram uma idade de - 475 

Ma. Ferreira (1988) refere uma datação K-Ar de 490 Ma, em biotite (de rocha de 

Bragança) que se teria gerado durante um evento sobreposto ao de fácies eciogítica. Às 
três metodologias mencionadas corresponderam outras tantas interpretações, com 
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Ferreira (1988) considerando ter unicamente colocado um limite mínimo a idade do 

metamorfismo eclogitico, Peucat et al. (1990) sugerindo 509 Ma como idade 

magmática e - 480 Ma como idade da recristaliiação em condições de alta pressão, 

enquanto os autores dos trabalhos mais recentes, tal como fizeram nas amostras de 

granulitos, consideraram os zircões com idades ordovícicas-câmbricas como ígneos 

(Gebauer, 1993; Schafer et al., 1993; Ordoiíez Casado et a]., 1996). 

Entre os dois agrupamentos maiores de resultados geocronológicos existem 

valores, obtidos em eclogitos de Bragança, como o de 450 Ma - método K-Ar em 

biotite de rocha anfibolitizada (Ferreira, 1988) - e o de 430 Ma - intersecção superior 

de alinhamento de dados de U-Pb de um grupo de zircões (Peucat et al., 1990). 

As idades correspondendo ao Devónico médio-inferior distribuem-se entre 380 

e 400 Ma: nos eclogitos de Bragança, correspondem a datações, pelo método K-Ar, de 

fengite neofonnada (Ferreira, 1988; Ferreira et al., 1988) assim como, pelo método U- 

Pb (idades concordantes, usando a metodologia convencional), de zircão e rútilo 

(Roger & Scharer, 1997); em Cabo Ortegal, resultam de análises de U-Pb, por 

SHRTMP, em zircões (Gebauer, 1993; Schafer et al., 1993; Ordoiíez Casado et al., 

1996). Estas idades são unanimemente consideradas metamórficas, mas enquanto 

Ferreira (1988) e Ferreira et al. (1988) propõem a sua relação com um episódio de 

retrogradação - hipoteticamente associada a epidioritização registada nos eclogitos 

(Ferreira, 1988) -, Schafer et al. (1993), Gebauer (1993), Ordofiez Casado et al. 

(1996) e Roger & Scharer (1997) exprimem a opinião de que elas correspondem ao 

período de clímax do metamorflsmo em condições de alta pressão. 

Ferreira et al. (1988) referem ainda uma idade mais recente (350 Ma, em 

fengite do bordo de corpo eclogítico) que relacionam com um episódio de 

anfibolitização. 

Nos zircões das rochas gnáissicas, é comum a obtenção de idades do 

Proterozóico inferior e do Arcaico superior (entre 1.9 e 3.0 Ga). Estes resultados são 

considerados pelos diversos autores como consequência da presença de zircões 

herdados, provenientes de rochas de um soco antigo. Os valores referidos foram 

obtidos (Kuijper, 1979; Kuijper et al., 1982; Peucat et al., 1990; Dallmeyer-& Tucker, 

1993; Gebauer, 1993; Schafer et al., 1993; Ordofiez Casado et al., 1996) com análises 
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de grãos constituintes de paragnaisses e de ortognaisses dos maciços de Cabo Ortegal, 

Ordenes e Morais, pelo método U-Pb, correspondendo, em geral, a intersecções 

superiores de linhas discordia (usando dados obtidos pela metodologia convencional), 

embora também já se tenham registado idades concordantes (análises por SHRIMP). 

Ordofiez Casado et aI. (1996) referem a existência de um outro grupo de idades 

precâmbricas, obtido por análise de zircões de Gnaisses de Chímparra (Cabo Ortegal), 

em tomo de 1.2 Ga, interpretado de forma idêntica as idades mais antigas. 

Ainda nos Gnaisses de Chímparra, em grãos considerados detríticos por Schafer 

et a1. (1993), Gebauer (1993) e Ordofiez Casado et al. (1996), foram obtidas idades 

câmbncas, em tomo de 540 Ma. Segundo estes autores, uma idade de 508 Ma 

corresponderia ao grão detrítico mais recente, pelo que o protólito sediientar dos 

Gnaisses de Chímparra teria de ser posterior (ou seja, pós-câmbrico). 

Uma idade de 496 Ma foi obtida em zircões dos ortognaisses de Lagoa, por 

Dailmeyer & Tucker (1993), para quem ela corresponderia a datação da cristalização 

magmática. Como já foi referido (em I1.4), Ribeiro et al. (1993a) propuseram uma 

interpretação distinta, considerando aquele valor como resultado de um processo de 

recristalização. 

Kuijper (1979) e Kuijper et al. (1982) definiram um grupo de idades entre os 

460 e os 480 Ma, correspondendo a intersecções inferiores de linhas discordia 

dehidas por populações de zircões de ortognaisses de Ordenes. No mesmo intervalo, 

situam-se também valores obtidos, pelos mesmos autores, em zircões (intersecção 

inferior) e monazites (idade concordante) de paragnaisse, também de Ordenes. Para as 

rochas ortoderivadas, foi sugerido, nos textos citados, que aquelas idades 

corresponderiam ao período de cristalização magmática, enquanto que, nas rochas 

metassedimentares, marcariam metamorfismo em condições de alto grau, ou na 

transição para esse grau. 

Mais recentes (- 420 Ma) são as idades (intersecções inferiores) testemunhadas 

por zircões, analisados segundo a técnica convencional, dos Gnaises de Chímparra e 

dos Gnaisses Bandados, as quais, segundo Peucat et al. (1990), corresponderiam a um 

episódio metamórfico de alto grau. Para estes autores, as rochas eclogíticas de 

Bragança (dados mencionados em 11.4.4.2) testemunhariam o mesmo evento. 

Análises posteriores, por SHRIMP, evidenciaram crescimento metamórfico de 

zircões, nos Gnaisses de Chímparra, há cerca de 390-400 Ma (Gebauer, 1993; Schafer 

ef  al., 1993; Ordofiez Casado et al., 1996); neste intervalo, está também-contida a 

datação K-Ar de micas de gnaisses migmatizados de Bragança (Ferreira, 1988). Entre 
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380 e 370 Ma, háidades, obtidas pelo método Ar-Ar (Peucat ef  al., 1990; Dallmeyer et 

al., 1991), de anfíbolas (de ortognaisse félsico de Cabo Ortegal), e de moscovites (de 

gnaisse migmatizado de Cabo Ortegal e de ortognaisse de Morais). 

11.4.4.4. Rochas ultramáficas 

Van Calsteren (1977) e Van Calsteren et al. (1979) usando análises de Rb-Sr de 

amostras de rochas lherzoliticas obtiveram uma isócrona de 477 Ma, a qual atribuiram 

o significado de idade de intrusão. A referida isócrona está contudo afectada de uma 

margem de erro muito grande (i122 Ma). 

A grande maioria dos resultados geocronológicos obtidos em rochas 

ultramáficas concentra-se no intervalo 380-400 Ma, coincidindo, portanto, com 

conjuntos de resultados já mencionados para outros tipos litológicos. No trabalho de 

Van Calsteren (1977) e Van Calsteren et al. (1979), isso sucedeu com a quase 

totalidade das idades K-Ar de edenites e fiogopites, de rochas peridotíticas de Cabo 

Ortegal. Posteriormente, no mesmo maciço, aquelas idades foram de novo obtidas, não 

só em peridotitos mas também em piroxenitos granatíferos, por datação U-Pb 

(metodologia convencional e SHRIMP) de zircões e Ntilos (Peucat et al., 1990; 

Gebauer, 1993; Schafer et al., 1993; Òrdofiez Casado et al., 1996; Santos Zalduegui e1 

al., 1996). Nos mais recentes dos trabalhos citados, este grupo de idades é apresentado 

como marcando a ocorrência de processos de fusão parcial dos peridotitos (induzidos 

por um ambiente de subducção, que estaria registado nos eclogitos e granulitos), sendo 

os piroxenitos resultado da cristalização magmática subsequente (Gebauer, 1993; 

Schafer et al., 1993; Ordofiez Casado ef  al., 1996; Santos Zalduegui ef  al., 1996). É de 

referir que Santos Zalduegui et a/. (1996) apresentam ainda datações U-Pb de zircões e 

monazites, assim como linhas isocrónicas Rb-Sr definidas por rocha total e minerais, 

obtidas num íilão granítico deformado, intrusivo em peridotito milonítico de Cabo 

Ortegal, cujos resultados estão na mesma gama de idades. 

Ferreira (1988) refere datação, pelo método K-Ar, de rochas, de Bragança, 

classinicadas como homeblenditos (provavelmente tratar-se-ão de piroxenitos 

totalmente transformados por metamorfismo com intensa hidratação), com o resultado 
de 370 Ma. - 



Capítulo I1 O Con7plexo Alóctone Superior 66 

11.4.4.5. Metagabros e metadoleritos 

Como já foi referido em 11.4, usando análises de Sm-Nd de amostras 
representativas das rochas filonianas intnisivas nos gnaisses e micaxistos de Lagoa 

(Morais), Ribeiro et al. (1993b) obtiveram uma isócrona de 620 Ma. Contudo, o 

significado geocronológico dessa linha foi posto em causa por Beetsma (1995) que a 

interpretou como consequência de processos de mistura. 

Em Bragança, Marques ef al. (1995) recorreram ao mesmo sistema isotópico 

para a datação de rochas gabróicas, posteriores a D2 definida por Marques (1994), 

com texturas coroníticas indicando re-equilíbrio em condições granulíticas. Este re- 

equilíbrio não acompanhou nenhuma fase de deformação orogénica, sendo posterior a 

geração dos granulitos S. st. e anterior ao metamofismo blastomilonítico, de Ecies 

anfiholítica, que acompanhou a deformação varisca no complexo alóctone superior. 

Numa amostra com desenvolvimento acentuado das coroas que testemunham a 

granulitização, foi obtida uma isócrona (rocha total-plagioclase-máficos) de 463 Ma, 
considerada como representando a idade metamórfica; numa outra amostra, com 

melhor preservação das características primárias, os resultados indicam perturbação do 
sistema isotópico Sm-Nd, mas a linha unindo os dois pontos representativos da 

plagioclase e dos máficos (cpdcol), correspondendo a um valor de 549 Ma, foi 

interpretada, por Marques et al. (1999, como indicando o l i t e  mínimo da idade do 

protólito ígneo. Estes autores, sublinharam que os dados geocronológicos por si 

obtidos indicam um período sobreponível ao do magmatismo de ambiente extensional, 

já bem caracterizado na cadeia varisca ibérica. Os corpos gabróicos de Bragança 

representariam magmas básicos, associados ao referido ambiente distensivo, instalados 

na base da crosta, onde teriam arrefecido muito lentamente, causando um fluxo térmico 

que poderia explicar - por reajustamentos isotópicos - as idades paleozóicas inferiores, 

comuns (ver as secções anteriores) em rochas com deformação pré-varisca. 

II.4.4.6. Uma discussão preliminar sobre a informação geocronológica 

A generalidade dos dados geocronológicos obtidos no complexo alóctone 

superior dos vários maciços do noroeste da Península Ibérica está em aparente 

contradição com a hipótese de existirem testemunhos de uma orogenia precâmbrica. 

Com efeito, e como se pode verificar pelas referências feitas anteriormente, as idades 
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interpretadas como metamóríicas, pelos autores respectivos, distribuem-se 

essencialmente no intervalo de 500 a 380 Ma, com concentrações próximas dos limites 

máximo e mínimo, assim como entre os 420 e os 440 Ma. 

Grande parte dos dados geocronológicos disponíveis resultou da aplicação do 

método U-Pb em zircões, o que tem servido como um dos mais importantes 

argumentos para contrapor a hipótese de evolução em dois ciclos orogénicos, pois este 

método é um (a par do baseado no sistema Sm-Nd) dos que é considerado como tendo 

maior probablidade de fornecer informações sobre a cronologia dos processos 

prógrados registados em terrenos de alto grau (Mezger, 1990) e na datação do 

metamorfismo de alta pressão (Gebauer, 1990). O facto de os primeiros valores 

(Kuijper, 1979; Kuijper ef al., 1982; Peucat et al., 1990) obtidos por datação U-Pb de 

zircões, em rochas do complexo alóctone superior, se centrarem em 480-490 Ma levou 

Gil Ibarguchi & Arenas (1990) a concluirem que o metamoríismo eclogítico e 

granulítico de alta pressão, bem como a deformação mais antiga registada nas rochas 

catazonais, teria decomdo no Ordovícico inferior, corroborando a ideia duma 

subducção eo-hercínica que se prolongaria até ao Silúrico (Pin & Vielzeuf, 1983). Com 

base em datações posteriores, com recurso a SHRIMP, de zircões de amostras que 

Peucat ef al. (1990) já haviam analisado pela técnica convencional, Gebauer (1993), 

Schafer et al. (1993) e Ordoíiez Casado (1996) afirmaram só encontrarem, em 

eclogitos e gnaisses encaixantes de Cabo Ortegal, evidências de um episódio 

metamórfico (que aqueles autores afirmam ser o de alta pressão, relacionado com 

subducção), com uma idade de - 390 Ma; idades semelhantes foram obtidas em zircões 

- considerados quer magmáticos, quer metamóríicos - de piroxenito granatífero e 

lherzolito espinelífero, o que indicaria processos de fusão parcial e cristalização 

magmática durante o metamoríismo de alta pressão; idades típicas do Ordovíco inferior 

e do Câmbrico inferior foram interpretadas como as dos percursores ígneos dos 

granulitos e eclogitos, enquanto um valor de 508 Ma marcaria a idade máxima dos 

Gnaisses de Chímparra (Gebauer, 1993; Schafer ef al., 1993; Ordofiez Casado, 1996). 

Santos Zalduegui ef al. (1996) também fizeram datações de piroxenitos granatíferos e 

de rochas carbonatadas associadas aos granulitos, usando o método U-Pb (análises 

convencionais) em grãos de zircão, nitilo e esfena, com resultados entre 406 e 383 Ma, 

para os quais apresentam interpretação semelhante a dos autores que recorreram a 

SHRZMP. 

Assim, os trabalhos mais recentes, usando o método U-Pb emrochas da 

unidade alóctone superior do noroeste ibérico, indicariam, segundo os seus autores, 
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que, no Devónico inferior, teria ocomdo subducção, responsável pelo metamoríismo 

de alta pressão, especialmente patente nos eclogitos e granulitos, e por processos de 

fusão parcial e cristaliiação magmática, testemunhadas nas litologias ultramáficas. De 

acordo com esta interpretação, a história tectono-metamóríica desta unidade que, como 

os dados estruturais e petrológicos indicam, é muito complexa, seria explicada por um 

único episódio, num intervalo relativamente pequeno (- 20 Ma), durante a orogenia 

varisca. 

É inegável que ocorreu um importante episódio metamórfico no Devónico 

inferior, o que é demonstrado não só por datações U-Pb, mas também pela aplicação de 

outros métodos, como Ar-Ar, K-Ar e Rb-Sr. Aliás, deve até ser de sublinhado que são 

típicas as idades em torno de 390 Ma que foram obtidas (Dallmeyer & Gil Ibarguchi, 

1990; Peucat ei al., 1990; Dallmeyer et al., 1991), pelo método Ar-Ar, em 

horneblendas quer do complexo alóctone superior quer do complexo ofiolítico, 

incluindo de um milonito do acidente dúctil - gerado na D4 definida por Marques 

(1994) - que separa as duas unidades; os minerais analisados são, na unidade superior, 

produtos de retrogradação anfibolítica sobreposta as paragéneses de alta pressão, 

enquanto, no ofiolito, se formaram durante um episódio prógrado. Na mesma gama de 

valores, também se podem referir as idades registadas, quer por datação U-Pb de 

monazite e zircão, quer por isócronas internas Rb-Sr (usando rocha total, feldspato 

potássico e moscovite), num filão granítico deformado, intrusivo num peridotito 

milo~tico de Cabo Ortegal (Santos Zalduegui et a]., 1996). 

Assim, as idades que se centram nos 390 Ma, em lugar de representarem o 

metamoríismo de alta pressão, como foi proposto por Gebauer (1993), Schafer et al. 

(1993); Ordofiez Casado et al. (1996) e Santos Zalduegui et al. (1996), poderão antes 

corresponder a reajustamentos isotópicos resultantes do metamoriismo (e, localmente, 

da geração de magmas de fusão crustal e da sua intrusão) que acompanhou os 

processos de exumação tectónica dos niveis crustais profundos e de sobreposição dos 

mantos de carreamento. 

Quanto ao significado de idades metamóríicas do Paleozóico inferior 

("caledónicas" ou "eo-hercínicas"), trata-se de uma questão significativa não só para a 

geologia do noroeste da Península Ibérica, como para a generalidade da Europa 

ocidental e central, onde - ao contrário da Europa setentrional, que foi fortemente 

afectada pela orogenia caiedónica - não se encontram evidências de deformação de tipo 

orogénico entre o Precâmbrico e o início da orogenia varisca. Em contrapartida, na 

cadeia varisca, são comuns os testemunhos de magmatismo anorogénico (com 
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manifestações quer plutónicas, quer vulcânicas) de idade paleozóica inferior (Weber, 

1984, e referências aí contidas). Este tipo de magmatismo e os episódios metamórficos 

"caledónicos" seus contemporâneos estariam relacionados, tendo o metamorfismo (e os 

reajustamentos isotópicos que o acompanharam) sido causados por empolamentos 

térmicos, na base da crosta afectada pelo plutonismo intracontinental extensional 

(Weber, 1984; Franke, 1989). 

Os dados que Marques el al. (1995) obtiveram em rochas intrusivas gabróicas 

pós-D2, pelo método Sm-Nd, vieram demonstrar a existência, no seio do complexo 

alóctone superior de Bragança, de testemunhos de actividade magmática profunda na 

fase inicial (distensiva) do ciclo varisco e da existência de granulitização, em ambiente 

anorogénico, de idade paleozóica inferior (ver II.4.4.5). 

O conhecimento até agora acumulado sobre a complexa evolução tectónica do 

complexo alóctone superior, bem como os dados recentes de geocronologia pelos 

métodos Sm-Nd e Ar-Ar, leva a que se salientem os seguintes pontos: 1) nesse 

complexo, está representado magmatismo do Paleozóico infxior (elou Precâmbrico 

terminal?), relacionado com regime distensivo; 2) as rochas que testemunham este 

magmatismo não estão deformadas pelas D1 e D2 definidas por Marques (1994); 3) no 

Devónico inferior (eu. 390 Ma), ocorreu um importante episódio metamórfico de 

retrogradação. 

Tendo em conta estes aspectos, a hipótese de idade precâmbrica das rochas 

afectadas pelas duas primeiras fases de deformação e pelo metamorfismo de alta 

pressão reforça a sua consistência. Além disto, os fenómenos térmicos do Paleozóico 

inferior e da orogenia varisca terão provocado sucessivos reajustamentos isotópicos, de 

intensidades variáveis, o que explica a gama de idades que têm sido obtidas nessas 

rochas. 

Contudo, e como se pode verificar na compilação feita, faltaram, até agora, 

elementos inequívocos de datação absoluta dos processos metamórficos mais antigos, 

em que se geraram os granulitos de alta pressão e os eclogitos. Este foi um dos 

aspectos em que se centraram os trabalhos de geocronologia efectuados no quadro 

desta tese, a referir nos capítulos seguintes. 
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Ií.4.5. Questões a tratar nos capítulos seguintes 

Neste capítulo, apresentaram-se os aspectos essenciais do conhecimento actual 

do complexo alóctone superior da Zona de Galiza - Trás-os-Montes. Como é possível 

verificar, a caracterização estrutural do Maciço de Bragança foi feita de forma 

pormenorizada em trabalhos recentes, em especial no de Marques (1994). Em 

conjugação com esses trabalhos, vários outros estudos (citados em 11.4.2) permitiram 

definir os episódios metamóríicos mais importantes e a sua sequência relativa. 

Em contrapartida, até agora, têm-se registado, no conhecimento geológico do 

complexo alóctone superior de Bragança, lacunas importantes no que respeita ao 

conhecimento geoquímico dos litótipos mais importantes, pelo que a definição da 

natureza provável dos protólitos (e do seu significado geodinâmico) não pôde ainda ser 

feita com bases sólidas. Além disto, e como se expôs em 11.4.4.6, é importante tentar 

resolver algumas questões de geocronologia, pois há uma aparente inconsistência entre 

as idades registadas nos zircões e a cronologia relativa baseada nas relações estruturais. 

Assim, ir-se-á abordar com mais atenção as caractensticas petrológicas 

(nomeadamente, as geoquímicas) de algumas litologias de significado fundamental: 1) 

granulitos de alta pressão; 2) eclogitos; 3) rochas (meta) gabróicas, e associadas; 4) 

rochas ultramaficas, de composições peridotíticas e piroxeníticas. Serão também 

apresentados e discutidos dados geocronológicos. Estes dados correspondem, em 

geral, a isócronas internas (minerais-rocha total) do sistema Sm-Nd, tendo-se dado 

particular atenção quer a informação estrutural previamente obtida, quer a observação 

das associações mineralógicas e relações texturais existentes nas amostras analisadas 

por espectrometria de massa. Deste modo, procurou-se que a interpretação dos 

resultados tivesse uma base mais objectiva do que aquela que se fundamenta em 

hipóteses genéticas sobre os vários tipos de grãos de uma espécie mineral. 



GRANULITOS DE ALTA PRESSÃO 

Nos capítulos' anteriores, já foi referido que um dos aspectos relevantes do 

complexo aióctone superior é a existência de litologias com paragéneses granulíticas de 

alta pressão, as quais se encontram representadas no Maciço de Bragança. No segundo 

capítulo, incluem-se as conclusões mais importantes de trabalhos previamente 

realizados no que respeita a deformação (II.4.1.1), metamorfismo .(LI.4.2), geoquímica 

(11.4.3.1) e geocronologia (II.4.4.1). 

De entre essas conclusões, julga-se relevante sublinhar, agora, que, nestas 

rochas, estão impressas as fases de deformação mais antigas - incluindo, portanto, a D1 

e a D2 de Marques (1994) e Marques et al. (1996) - identificadas no Maciço de 

Bragança, as quais antecederam a estnituração orogénica varisca, cuja primeira fase 

corresponde a D4 definida naqueles trabalhos. Esta informação é correlacionável com 

dados estruturais obtidos noutros maciços do noroeste peninsular, como em Cabo 

Ortegal, onde Engels (1972) concluíu que várias litologias com paragéneses de alta 

pressão (incluindo os granulitos) apresentavam estruturas pré-variscas. 

Quanto a evolução metamórfica dos granulitos do Maciço de Bragança, os 

trabalhos de Munhá & Marques (1987, 1988) e Ribeiro et al. (1989) permitiram definir 

um percurso P-Tt no sentido do movimento dos ponteiros do relógio, como é 

característico dos granulitos de alta pressão, em que um período de incremento de 

pressão e temperatura conduziu a um pico bárico de cerca de 15 kbar (sendo T = 760 

"C), seguindo-se, primeiro, aquecimento até ao pico térmico, entre 800 e 850 "C, com 
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diminuição de pressão (até 9 a 10 kbar) e, depois, arrefecimento isobáGco até cerca de 

700 "C. Em geral, está fortemente marcada uma evolução mais recente, sob 

temperaturas e pressões menores, em que se originaram paragéneses da fácies 

dbolítica. 

Os episódios de retrogradação, correspondendo a várias fases de 

blastomilonitização, levaram a que o metamorfismo granulítico seja normalmente 

representado por grãos residuais ou por boudins de diversas dimensões (em geral, de 

centimétrica a métrica) no seio dos blastomiionitos anfibolíticos. São, pois, raros os 

afioramentos caracterizados por litologias com boa preservação das paragéneses 

granuliticas de alta pressão. Nos levantamentos efectuados até agora, foram 

identificados dois locais onde os granulitos de alta pressão se encontram bem 

representados, quer pela conservação das associações mineralógicas, quer pela 

diversidade composicional (Anthonioz, 1972; Marques, 1989, 1994): Tojal de Pereiros, 

uma elevação junto a zona industrial de Bragança (no extremo sudo'este da cidade de 

Bragança) e a oeste da estrada que liga a zona urbana a entrada sul de Bragança no 

IP4; Papela, na margem norte da ribeira da Vila Boa, em área cuja topografia está 

representada no limite setentrional da folha 37 da Carta Militar de Pomigal (escala 

1:25000). Assim, no estudo efectuado, deu-se atenção especial a amostras desses dois 

afioramentos, em particular as de Tojal de Pereiros. 

Na descrição das litologias do afioramento de Tojal de Pereiros, Anthonioz 

(1972) identificou dois tipos composicionais: granulitos básicos e ácidos. Na segunda 

categoria, aquele autor identificou bandado metamódico de escala mesoscópica. Mais 

recentemente, Marques (1994) refere a existência, no mesmo afloramento, para além 

do bandado mesoscópico, de alternância composicionai, a escala cartográíica, de 

composições máfica/ultramáíica e félsica. Esta altemância, segundo o autor citado, 

reflectiria quer a provável existência de protólitos de composições distintas, quer os 

efeitos dos processos de alto grau. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. III.1 - Granulito máfico (38-36), com pofiroblastos de granada contendo inclusões em espiral; a 

matriz é composta predominantemente de Cpx (verde), Hbl (castanha) e P1 (incolor); nicóis I/; 21x. 

Fig. I11.2 -Aspecto da matriz de 38-36, notando-se, no topo, grão de RtOlm com orla de Ttn; nicóis /I; 

84x. Fig. II1.3 - Ainda na matriz de 38-36, pode-se obsensar Ap participando na paragénese 

granulitica; nicóis 11; 210x. Fig ii1.4 - Granulito intermédio (38-40) com simplectites finas (Cpx+P1), 

poríiroblastos de Grt e Ky, bem como zonas -incolores -ricas de Qk; nicóis /I; 21x. 
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Fig. 111.1 Fig. 111.2 

Fig. 111.3 Fig. 111.4 
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Como já foi referido, existem, em Tojal de Pereiros, granulitos de composições 

distintas. Essas composições distribuem-se ao longo do, espectro delimitado por um 

extremo constituído quase exclusivamente por Grt+Cpx(+Hbl), e com menos de 10% 

de Pl+Qtz, e por outro extremo em que os minerais largamente dominantes são 

Grt+Pl+Qtz, estando as proporções de Cpx(+Hbl) reduzidas a valores inferiores a 10%. 

Na descrição petrográfica, para simplificação, considerar-se-ão três grupos 

composicionais de granulitos: máficos, intermédios e félsicos 

III. 1.1. Granulitos máficos 

Estes granulitos são compostos essencialmente por clinopiroxena (e 

horneblenda), granada e plagioclase. Nas composições máficas extremas, o feldspato 

está presente em proporções que não atingem 10% (de volume). A associação 

mineralógica que representa o pico metamófico nestas amostras corresponde a Cpx + 
Grt k Hbl + P1+ Qtz + Rt f Ap (Figs. III.1 a III.3). Há ainda outros minerais presentes, 

mas gerados quer anteriormente, quer posteriormente ao episódio granulítico: o 

exemplo mais significativo é o da esfena que, de acordo com os dados texturais, se 

formou em ambas as situações. 

A granada constitui, fiequentemente, grãos de dimensões entre 1 e 3 mm, cujas 

formas variam de idioblásticas a xenoblásticas. Por vezes, é possível verificar que os 

contornos irregulares de certos pofiroblastos de granada resultam de uma adaptação 

relativamente tardia: a núcleos, crivados de inclusões, com formas idioblásticas (como é 

sugerido pelo alinhamento de inclusões nos limites núcleo-bordo), sobrepõem-se zonas 

de desprovidas (ou quase) de inclusões, cujo limite exterior indica adaptação as formas 

dos grãos da matiz. 

Uma característica significativa dos pofiroblastos de granada é a presença de 

abundantes inclusões (Fig. III.l), em especial na parte central. O mineral mais comum 

nesta situação é a esfena, embora também se encontrem outras fases como rútilo, 

opacos, anllbola, plagioclase e clinozoisite; pontualmente, foram observados pequenos 
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grãos de granada no seio dos pofiroblastos do mesmo mineral. As inclusões de esfena 

definem padrões que indicam que o crescimento de granada se deu sobre planos de 

anisotropia de origem tectónica. Esses padrões são de dois tipos: 1) Si rectilinea, 

presente na parte central dos blastos de granada, sem atingir os bordos dos grãos 

hospedeiros; 2) Si em espiral (Fig. III.l), a qual, para além dos núcleos, pode ainda 

estar presente nos bordos dos cristais de granada. É possível observar também a 

combinação dos dois tipos - o núcleo da granada contém Si rectilinea, a qual, para a 

orla do hospedeiro, passa a Si em espiral. Não existe continuidade entre as estnituras 

interiores aos grãos de granada e qualquer anisotropia externa. 

Nalgumas amostras, está evidenciado um re-equilíbrio mineralógico e textural 

extremamente forte em condições de alto grau, não se encontrando (ou estando, pelo 

menos, a sua proporção substancialmente reduzida) os poríiroblastos de granada com 

as inclusões e micro-estruturas representativas da evolução prógrada. Nestas amostras, 

os grãos de granada têm menores dimensões (décimas e centésimas de rnrn) e eles 

tendem a participar nos domínios com textura granoblástica poligonal. 

A clinopiroxena (Figs. III.1 a 111.3) é um mineral de cor verde pálida, 

constituindo grãos cujas dimensões variam, em geral, entre 2 e 0.1 rnm. A horneblenda, 

pleocróica em tons de castanho e verde, apresenta-se em grãos de dimensões 

semelhantes aos de piroxena. As formas dominantes, para ambos os minerais, são as 

xenoblásticas, embora também se observem subidioblásticas. A aníibola (em especial, a 

verde) é, em parte, nitidamente posterior a clinopiroxena e à granada, sendo 

observáveis aspectos típicos do desenvolvimento de horneblenda a partir de 

clinopiroxena - seja no seu interior (em "manchas" irregulares), seja nos bordos - e da 

participação da &bola na transformação de granada - cujo exemplo mais flagrante é o 

preenchimento de fracturas deste mineral. 

Os grãos de plagioclase (Figs. III. 1 a I11.3) são, nas composições mais máficas, 

muito pequenos, estando o seu tamanho, normalmente, entre 0.05 e 0.2 mm. A 

plagioclase está presente predominantemente sob duas formas: 1) grãos autónomos, 

xenoblásticos, em geral contactando com cpx e/ou hbl; 2) mineral hóspede no interior 

de grãos relativamente grandes de cpx, onde se apresenta com formas irregulares (por 

vezes, vermiculares), frequentemente alongadas. O aspecto referido em 2) parece 

indicar que, naquela situação, o feldspato se terá formado por exsolução no seio da 

piroxena, o que é característico de processos de descompressão. 

Os grãos de rútilo têm geralmente opacos associados. É típico os grãos de 

rútilo / opacos existentes na matriz da rocha estarem orlados por esfena (Fig. IiI.2). Em 
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contrapartida, as orlas não estão presentes quando o rútilo constitui inclusões na 

granada. Aliás, é só no interior deste mineral que a esfena se apresenta independente 

dos grãos de óxido de titânio; nos sectores restantes da rocha, o silicato de cálcio e 

titânio é claramente um produto de retrogradação. Assim, a esfena formou-se em dois 

periodos distintos: 1) durante o metamoriismo prógrado, com disposição preferencial 

segundo planos de anisotropia, tendo subsistido os grãos que foram envolvidos por 

granada; 2) por retrogradação sobreposta a paragénese granulítica. 

A apatite (Figs. III.3) constitui grãos idio a xenoblásticos, da mesma ordem de 

grandeza dos de plagioclase e de rútilo, que estão quase sempre presentes na matriz, 

onde coexistem com os restantes minerais de alta temperatura. Por vezes, está incluída 

na granada, mas, nestes casos, situa-se normalmente próximo do bordo. 

As texturas microscópicas variam geralmente entre uma inequigranularidade 

muito marcada (porfiroblástica - com grãos milimétricos, em geral de granada, 

destacando-se da matriz) e a granoblástica (por vezes poligonal). Mesmo a escala da 

lâmina delgada existem algumas variações texturais, como se pôde observar nalgumas 

das amostras que contem os grãos milimétricos de granada com inclusões rotacionais: 

nos domínios em que os blastos de cpx e hbl atingem as maiores diiensões, a textura é 

granoblástica e aproximadamente equigranular; nos domínios em que aqueles minerais 

constituem grãos com diiensões próximas das dos blastos de plagioclase, a textura é . 

poriiroblástica (devido aos grãos de granada), com matriz granoblástica, por vezes 
poligonal. Se bem que a textura geral destes granulitos seja isótropa, localmente a cpx e 

a hbl tendem a dispor-se segundo uma orientação preferencial. 

Como se referiu, é possível, nos granulitos máficos, encontrar evidências 

petrográficas do metamorfismo prógrado sin-tectónico (iclusões de esfena definindo 

micro-estruturas rotacionais nos poriiroblastos de granada) e de se ter atingido um 

máximo de pressão sob altas temperaturas, a que se seguiu re-equilíbrio ainda em 
condições de grau elevado mas a menor pressão. A existência de aspectos texturais 

sugerindo exsolução de plagioclase no seio de clinopiroxena indicia a presença prévia 

de uma cliiopiroxena mais sódica e aluminosa, o que testemunha que o máximo de 

pressão foi anterior a última fase de reajustamento mineralógico em condições 

granulíticas. Este re-equilíbrio, em alto grau, posterior ao pico bánco, levou nalguns 

casos ao apagamento completo das evidências texturais da evolução metamóriica 
anterior gerando-se texturas granoblásticas, estando ausentes os porfiroblastos de 

granada com inclusões rotacionais e as relações cpx-pl indiciadoras de exsolução. 
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Refira-se que as micro-estruturas rotacionais (Fig. III.1) no seio de granada 

foram consideradas por Marques (1989, 1994) e Marques et al. (1996) como marcando 

a fase de deformação mais antiga @I) registada no complexo alóctone superior. 

Como já foi abordado, os granulitos apresentam habitualmente os efeitos de 

forte retrogradação. A mais comum é blastomiionitização anfibolítica que, em termos 

modais, se traduziu na produção de composições caracterizadas pela importância de 

granada, horneblenda verde, plagioclase, clinozoisite e esfena; a proporção de 

clinopiroxena decresce nitidamente, subsistindo esse mineral sob a forma de relíquias; 

quanto ao nitilo, as inclusões desse mineral na granada ficaram preservadas, enquanto 

os cristais da matriz foram consumidos intensamente na formação de esfena, podendo 

ser encontrados em núcleos de grãos do silicato de cálcio e titânio. Existem ainda 

testemunhos de transformações ocorridas a mais baixas temperaturas, mas estas 

normalmente não originaram modificações globais nas rochas, correspondendo a 

processos como a formação de clorite, epídoto relativamente fémco, anfibola 

actinolítica e esfena granulosa, em grãos de siiicatos ferromagnesianos, ou à designada 

saussuritização da plagioclase. 

m. 1.2. Granulitos intermédios 

Estes granulitos, embora também tenham, tal como os máficos, clinopiroxena e 
granada como minerais essenciais, apresentam plagioclase em proporções claramente 

superiores as das amostras descritas em III.l.1 e incluem sempre quartzo em 

percentagem moda1 assinalável. Quanto aos restantes minerais, para alem da presença 

habitual de rútilo e apatite, é de referir a existência, nalgumas amostras, de distena elou 

zoisite. Assim, a paragénese granulitica observada nos granulitos intermédios 

corresponde a Grt + Cpx + P1+ Hbl + Qtz + Ky f Zo + Rt + Ap. Existem casos raros 

de presença de relíquias de ortopiroxena metamórfica, provavelmente indiciadores de 

um estádio precoce de pressão inferior a do pico metamórfico (Munhá, comunicação 

pessoal). Texturalrnente, a diferença mais signiscativa que se observa geralmente entre 
os granulitos intermédios e os máficos, consiste na existência, nos primeiros, de 

anisotropia marcada por bandas (de espessuras da ordem das décimas de milímetro a 

milimétnca) mineralogicamente distintas. Alguns granulitos intermédios caracterizam-se 
pela abundância de simplectites (Fig. IU.4). 
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Fig. 111.5 (esquerda) - Porfiroblastos de zoisite (dois cristais na parte central da fotografia) em 

granulito intemiedio (38-41); nicóis /I, 84x. 

Fig. 111.6 (direita) - Pormenor (com ~ c ó i s  +) do campo de visão da fotografia anterior, em que se 

observa um poríiroblasto de zoisite, envolto por coroa de clinozoisite. Os cristais de plagioclase que se 

situam junto a estes conjuntos de minerais do gnip do epídoto estão habitualmente muito 

saiissuritizados. Ampliação: 210x. 

A granada constitui frequentemente porfiroblastos (de dimensões, em geral, 

entre 1 e 3 mm), cujas formas são habitualmente subédricas ou anédricas. Estes 

porfiroblastos também contêm inclusões, mas a importância destas é variável. Os grãos 

mais comuns na situação de inclusões, ao contrário do que se verifica nalguns 

granulitos máficos, são de espécies minerais (rt, hbl, pl, cpx, qtz, zo) que participam na 

paragénese de alto grau; a esfena foi observada, mas em muito pequena proporção. 

Além disto, as inclusões presentes nas granadas de rochas intermédias não definem os 

padrões desenhados pelas inclusões de esfena nos porfiroblastos das amostras mais 

máficas. Estas observações, a que há a acrescentar o facto de serem mais abundantes as 

formas de adaptação mútua entre os grãos de granada e os dos outros minerais, bem 

como a presença frequente, nalguns dos casos estudados, de pequenos blastos de 

granada (da ordem das décimas de mm), parece indicar que, nas amostras que agora se 

consideram, a fase principal de crescimento de granada que ficou preservada é mais 

recente do que a registada nalguns exemplos de granulitos máficos. 
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Os porfiroblastos de granada destacam-se habitualmente de uma matriz em que 

abundam clinopiroxena e plagioclase. Estes minerais aparecem associados de formas 

diversas, constituindo desde associações simplectiticas muito finas (por vezes, a largura 

das digitações de plagioclase é de ordem micrométrica) até agregados granoblásticos 

poligonais. Em certas lâminas delgadas, podem-se observar ambos os aspectos, bem 

como zonas de aspecto intermédio (em termos da morfologia de digitações/grãos e do 

desenvolvimento de contactos rectos), sugerindo que, pelo menos nalguns casos, as 

zonas granoblásticas poligonais essencialmente constituídas por cpx+pl resultem de 

recristaiiiação S. st. das simplectites. 

Nalgumas amostras, as simplectites cpx+pl chegam a ultrapassar metade da 

composição modal global. Nestas situações, a grande maioria da plagioclase presente é 
a que se encontra intercrescida com cliiopiroxena. No seio das simplectites, é possível 

encontrar clinopiroxena, provavelmente relíquia do pico de pressão. 

A horneblenda (castanhalverde) está habitualmente presente nas zonas ricas em 

clinopiroxena. Pontualmente, tem carácter poiquiloblástico. 

O quartzo tende a estar concentrado em faixas praticamente monominerálicas, 

habitualmente descontínuas, que contribuem para a definação da anisotropia planar 

destas rochas. Existe tipicamente sob a forma de xenoblastos deformados, com 

extinção ondulante, subdivisão em domínios e contactos de aspecto suturado 

Uma característica mineralógica significativa de alguns granulitos intermédios é 

a presença de distena (Fig. III.4), em grãos (com dimensões de várias décimas de rnm) 

xeno ou subibioblásticos que se podem apresentar parcialmente orlados (e substituídos) 

por agregados criptocristalinos ou por estruturas fibrosas de silimanite. Em torno dos 

conjuntos descritos é comum a presença de auréolas ricas de plagioclase. 

Outro mineral de presença assinalável nalgumas amostras é a zoisite (Figs. III.5 

e II1.6), a qual constitui grãos (que podem ultrapassar 1 mm de dimensão máxima) de 

hábito alongado, dispostos segundo uma orientação preferencial, que se apresentam 

sistematicamente com os bordos corroídos e envoltos por uma coroa constituída 

essencialmente por clinozoisite e por plagioclase intensamente saussuritizada (Fig. 

III.6). 

A apatite e o rútilo existem em situações semelhantes as descritas para os 

granulitos máficos. Quanto ao rútilo, pode-se assinalar que é menos frequente a 

presença de orlas de esfena, estando o óxido de titânio habitualmente em contacto 

directo, na matriz, com os outros minerais de alto grau. 
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Esporadicamente, observou-se zircão. Nas amostras em que está presente, a sua 

proporção é sempre vestigial e constitui grãos diminutos. 

Como já foi referido, nos granulitos intermédios é mais comum do que nos 

máficos a existência de anisotropia planar, em especial a escala da amostra de mão ou 

com fiaca ampliação em observação microscópica. Aquela anisotropia pode ser 

definida quer pela presença de bandas, geralmente descontínuas, como as constituídas 

por quartzo ou, nalguns casos, por clinopiroxena, quer pela disposição preferencial de 

grãos de minerais de hábito prismático. Nas amostras em que a zoisite está presente, é 

nítida a disposição dos porfiroblastos desse mineral paralelamente as bandas antes 

mencionadas. Em casos em que existem blastos de clinopiroxena e de homeblenda com 

hábito prismático, os eixos maiores desses grãos tendem a orientar-se segundo aquela 
anisotropia. Contudo, tipicamente, os grãos dos minerais mais abundantes não se 

apresentam com uma orientação morfológica preponderante. 

A textura porfiroblástica é comum, sendo de granada os grãos que 

habitualmente se destacam, mesmo a vista desarmada, devido as dimensões 

milimétricas. A zoisite sistematicamente também constitui porfiroblastos milimétricos, 

mas a presença deste mineral é bastante mais restrita. Nos casos em que se observou 

distena, este mineral também revelou tendência a destacar-se da matriz, embora as suas 

dimensões geralmente sejam inferiores a 1 mm. Os grãos da matriz têm dimensões da 

ordem das décimas ou centésimas de mm. 

III. 1.3. Granulitos félsicos 

Os granulitos félsicos têm proporções muito significativas quer de quartzo, quer 

de plagioclase, quer de granada. A soma das de clinopiroxena e horneblenda é bastante 

inferior a que se  encontra nas rochas abordadas anteriormente. Apesar desta variação 

nas composições modais, a paragénese metamórfica granulítica é, no essencial, idêntica 

a referida para os granulitos intermédios. Uma diferença que se pode mencionar é a 
ausência de distena nas amostras observadas de granulitos félsicos. 

Os granulitos félsicos são os que geralmente se apresentam com anisotropia 
mais claramente definida. Esta anisotropia pode ser marcada essencialmente por dois 

aspectos: i) a disposição morfológica dos grãos deformados de quartzo e plagioclase e, 

até, de alguns blastos de granada; ii) a existência de bandas altemantes, de limites 



Capítulo III Granulitos de Alta Pressão 81 

difusos, com composições diferentes (umas com pequena representação de granada, 

outras em que a proporção deste mineral é muito significativa). 

E nas zonas mais quartzo-feldspáticas que a disposição preferencial dos grãos é 

mais forte e que eles se apresentam mais deformados. Os efeitos da deformação são 

particularmente visíveis no quartzo e na plagioclase, através de características como a 

existência de extinção ondulante, formação de maclas mecânicas e ocorrência de 

granulação. Este tipo de fenómeno aumentou a heterogeneidade da granularidade 
destas rochas, registando-se habitualmente duas populações de grãos (em termos das 

suas dimensões) daqueles tectossilicatos: uma incluindo grãos com várias décimas de 

mm (por vezes, ultrapassando 1 mrn); outra correspondendo a blastos com poucas 

centésimas de mm. É comum os grãos menores encontrarem-se delimitando os maiores. 

Nas bandas mais ricas de granada a disposição e as relações entre os grãos, bem 

como a gama de tamanhos presentes, definem aspectos mais próximos dos 

característicos da textura granoblástica. A anisotropia por orientação morfológica dos 

grãos e as evidências de deformação, mesmo nos casos do quartzo e da plagioclase, são 

menos nítidos nestas bandas do que nas anteriores. Estas observações testemunham o 

facto de zonas com diferentes composições mineralógicas apresentarem 

comportamentos distintos durante a deformação, sendo nítida a maior ductilidade dos 

materiais mais quartzo-feldspáticos. 

Os blastos de granada, se bem que geralmente de dimensões superiores as dos 

grãos dos outros minerais, só se destacam claramente, nas amostras observadas de 
granulitos félsicos, quando se situam em faixas (dentro das bandas mais quartzo- 

feldspáticas) em que ocorreu diminuição do tamanho dos grãos das outras fases, por 

acção da deformação. Nas l â a s  delgadas estudadas, a granada aparece normalmente 

com poucas ou nenhumas inclusões, sendo o nítilo o mineral hóspede mais comum. 

AS dimensões mais comuns dos grãos nestas amostras são da ordem das 
décimas de mm, excepto nas faixas já mencionadas, em que os tamanhos mais 

frequentes são da ordem das centésimas de mm. Nestas zonas de granularidade 

reduzida, sobressaem cristais de granada (cujas dimensões se mantêm) e um ou outro 

porfiroclasto muito deformado de plagioclase. Nas amostras em que está presente, a 

zoisite constitui habitualmente os grãos de maiores de dimensões, os quais chegam a 

ultrapassar 2 mm. Pontualmente, a homeblenda castanha tem carácter poiquiloblástico. 

As formas dos grãos dos minerais presentes são predominantemente 

xenoblásticas, embora a granada, o rútilo e a apatite sejam, com uma certa frequência, 

subidioblásticos ou, até, idioblásticos (em particular, a apatite). Em zonas com maior 
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densidade de blastos de granada, pode-se observar rútilo com formas intersticiais 

relativamente aqueles grãos. 

A zoisite, tal como já foi descrito a propósito dos granulitos intermédios, 

apresenta-se em grãos alongados, paralelos a anisotropia tectónica, envoltos por 

cliozoisite e plagioclase muito alterada. Nestas orlas, observam-se, por vezes, 

pequenos blastos de granada, associados a plagioclase. Contudo, também foi possível 

observar, pontualmente, granada (bem como rútilo e apatite) no interior dos 

poríiroblastos corroídos de zoisite. Além de constituir este tipo de grãos, a zoisite está 

ainda esporadicamente incluída em cristais de granada. 

A apatite está presente em todas as amostras observadas. Nas análises modais 

efectuadas os valores máximo e mínimo das proporções desse fosfato foram obtidos em 

amostras de granulitos félsicos (1.6 %, em 38-43, e 0.1 %, em 38-45). 

O àrcão foi, tal como nos granulitos intermédios, observado só 

esporadicamente e em proporções vestigiais. 

IIi. 1.4. Pontos a destacar 

O estudo petrográfico permite realçar os seguintes aspectos: 

1) Em poríiroblastos de granadas de granulitos máficos, há inclusões que 

testemunham metamoríismo prógrado e a existência de anisotropia tectónica durante 

esse processo metamófico. Essa anisotropia foi identificada como de D1 por Marques 

(1989, 1994) e Marques et al. (1996), correspondendo a uma fase de deformação não 

coaxial que aqueles autores consideraram como provavelmente relacionada com um 

episódio de subducção. O bandado observado nos granulitos foi também considerado 

de D1, tendo a recristalização em condições de alto grau mascarado as relações entre a 

Si das granadas e a anisotropia mesoscópica. A referida Si está contida na parte central 

de poríiroblastos milimétricos e é essencialmente definida por um mineral de titânio 

(esfena), incorporando, portanto, um componente químico cuja participação na 

composição da granada é muito restrita, o que terá possibilitado a preservação dessa 

micro-estrutura. 

2) As paragéneses de pico metamóríico são típicas dos granulitos de alta 

pressão. As relações observadas entre clinopiroxenas e plagioclases revelam que terão 
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existido piroxenas mais sódicas e aluminosas no pico bárico, pelo que as condições 

terão sido transicionais para a fácies eclogítica. 
3) Em condições da fácies granulítica, mas após o máximo de pressão, ocorreu 

exsolução das piroxenas previamente formadas. Esta exsolução (bem testemunhada 

nalguns domínios, devido a preservação de simplectites) foi seguida de recristalização, 

originando texturas granoblásticas. A granada também evidencia a participação em 

processos de re-equilíbrio, com formação de pequenos grãos, assim como 

desenvolvimento e adaptação dos bordos dos porfiroblastos. 

4) Localmente, está presente horneblenda castanha de tendência poiquilítica, a 

qual parece ter-se formado essencialmente a custa da piroxena, marcando uma 

transformação com hidratação restrita, ainda em ambiente de alto grau. 
5) Apesar de aqui se ter abordado as características mais próximas das que 

definem o metamorfismo de alto grau, não se deve esquecer que as rochas 

originalmente com paragéneses desse metamorfismo foram tipicamente sujeitas a 

intensa retrogradação na fácies dbolítica, durante os processos de 
blastomilonitização. 

m.2. Química mineral 

Numa amostra de granulito máíico e noutra de granulito intermédio com distena 

e zoisite, do afloramento de Tojal de Pereiros, foram realizadas análises pontuais em 

grãos de granada, clmopiroxena, &bola, plagioclase, distena e minerais do grupo do 
epidoto. Seguidamente, far-se-á referência as características composicionais mais 

importantes desses minerais. 

111.2.1. Granada 

A fórmula geral dos minerais do grupo da granada pode ser expressa como 

X3Y2Z3OI2 @eer et al., 1992, 1997c), em que Xrepresenta iões divalentes em posição 
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de coordenação dodecaédrica, Y corresponde a iões trivalentes com coordenação 

octaédrica, enquanto Z identifica a posição de coordenação tetraédrica. 

A posição Z é ocupada quase exclusivamente pelo ião Si4+, sendo muito 

limitada a presença de outros iões em coordenação tetraédrica. Nas análises que agora 

se apresentam, isso está bem patente no facto de, em fórmulas calculadas para um total 

de 8 catiões, os valores de Si4" se distribuirem, na sua totalidade, no intervalo 3.00_+ 

0.06. 

Quanto a posição de coordenação octaédrica, o ião que a ocupa 

predominantemente nas granadas mais comuns é o Ai3+. Contudo, em Y, já é possível a 

presença signitícativa de outros iões, como FG+, Cr3+, Mn3+, Ti4' e V+. Nas granadas 

de granulitos de Tojal de Pereiros, verifica-se que o A13+ deverá ocupar entre 1.91 e a 

totalidade das posições Y (valor ideal de 2.00). Dos restantes elementos analisados, os 

dois que mais provavelmente estão presentes em Y são o Cr e o Fe. O primeiro (que 

existe tipicamente sob a forma de ião trivalente) não ultrapassa 0.01 nas fórmulas 

estruturais calculadas. Quanto ao Fe, tendo em conta que as análises por microssonda 

electrónica não permitem discriminar o estado de oxidação, assumiu-se que os iões 

fémcos deveriam corresponder a proporção necessária ao preenchimento das posições 

Y, pelo que se usou a expressão FG+ = 2-(Aivi+Cr). Com base neste procedimento, 

obtiveram-se valores de FG+ até um máximo de 0.06. 

Nas granadas comuns, a variabilidade composicional é devida essencialmente as 

diferentes proporções de FGi, MgZ+, W+ e CaZ+ na posição de coordenação 

dodecaédrica. Entre as composições extremas Fe,AlZSi3O,, (almandina), Mg3Ai2Si,0,, 

(piropo) e Mn3A!$i30,, (espessartina) existe uma série (piralspite) de variação 

contínua e quase completa. Já entre as granadas piralspíticas e as cálcicaq como a 

grossulária (Ca&Si,O,,), a variação composicional parece ser menos contínua (Deer 

et al., 1997~). As granadas analisadas nas duas amostras de granulitos revelam 

predomínio de componente almandinico (45% 5 Alm c; 56%), mas com proporções 

muito importantes quer de grossulária (23% 5 Grs 1 31%), quer de piropo (19% c; Prp 

2 29%). A percentagem de espessartina é sempre pequena, variando entre 0.7% e 

2.0%. 

Tendo em conta os aspectos composicionais fundamentais das granadas 

analisadas, elas poderão ser descritas, essencialmente, em função das variações de Ca, 

Mg e FG* (Fig. IIi.7). A gama composicional observada nas amostras de Tojal de 

Pereiros está de acordo com a variabilidade já verificada em granulitos de outras áreas, 

quando confrontada com a informação apresentada em trabalhos de síntese como os de 
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Coleman et al. (1965) e Deer et al. (1997~). No primeiro desses trabalhos, a proporção 

de molécula pirópica foi apresentada como um factor que contribui de forma 

importante na distinção entre granadas de vários tipos de rochas metamórficas: os 

valores Prp em granadas de granulitos tendem a situar-se entre 10 e 40 %. 

No diagrama Ca-Mg-Fez+ (Fig. 111.7) é ainda possível verificar o seguinte: 

1) As análises em grãos da amostra de granulito máfíco (TPG-11) indicam uma 

variação muito pequena no interior dos blastos, o que indica que ocorreu uma 

homogeneização eficiente a essa escala; 

2) Ainda na amostra TPG-11. as diferença composicional que parece mais 

significativa é a registada entre os grãos mais precoces (e de maiores dimensões) e os 
pequenos blastos de geração relativamente tardia, notando-se que os últimos estão 

empobrecidos, relativamente aos grãos anteriores, em grossulária; 

3) Nas análises efectuadas em dois porfiroblastos da amostra de granulito 

intermédio (TPG-101) nota-se predominantemente um aumento, nos bordos, da 

proporção de almandina. 

As variações composicionais nos porfiroblastos de TPG-I01 ficam mais 

claramente ilustradas nos diagramas representativos dos perfis realizados (Figs. IIi.8 e 

IIi.9), onde se nota que: 

4) O aumento de FeZ" dá-se das zonas intermédias para os bordos, não 
ocorrendo variações sigdicativas nas partes interiores dos porfiroblastos, mas sendo 

possível verificar que o mínimo não se regista na área mais central; 

5) As variações no Mg são essencialmente simétricas das observadas para o 

FeZ+, mas sendo mais nítido que o valor máximo de Mg se regista em pontos 

intermédios dos perfis e não nas partes mais internas dos porfiroblastos; 

6) O conteúdo em Ca sofre variações ligeiras, podendo-se registar que, em 
traços gerais, os núcleos são mais cálcicos que os bordos, embora, no perfil mais 

completo (granada I), se verifique que o mínimo se situa num ponto intermédio. 

Aquilo que se assinala em 1) está de acordo com o facto de a amostra de 

granulito máfíco em que se efectuaram as análises apresentadas evidenciar uma 

reorganização quer mineralógica quer textura1 extremamente forte, não se observando 

os grandes grãos miiétricos de granada, com caractensticas de crescimento durante o 

metamorfismo prógrado, comuns noutras amostras de composições máficas. , 



Capítulo 111 Granulitos de Alta Pressão 86 

Fig. 111.7 - Variação composicional das granadas analisadas. em TPG-I I e TPG-101. no espaço Ca- 

Mg-Fe". 

O aspecto referido em 2) poderá estar relacionado com o facto de os pequenos 

grãos relativamente tardios de granada se terem formado após o pico banco e, 

portanto, provavelmente em simultâneo com processos como o da evolução da 

clinopiroxena para composições mais cálcicas comparativamente as que terão 

previamente existido, ou o do aumento da proporção modal de plagioclase. Assim, os 

blastos tardios de granada terão crescido num ambiente em que os iões de CaZ' eram, 

em larga medida, incorporados noutras duas fases presentes em proporção muito 

significativa. 

Dos períis realizados (Figs. ILI.8 e IIi.9) em dois poriiroblastos ressalta o 

aumento de Fe2'/Mg das zonas intermédias para os bordos, o que se trata de uma 

situação usualmente interpretada como um efeito da retrogradação (Carswell, 1991; 

Tuccillo e/ al., 1992; Carswell & O'Brien, 1993; Wang e/ ai., 1993). A forma da linha 

que marca aquele aumento, apresentando uma curvatura suave sugere que o re- 



Capítulo III Granulitos de Alta Pressão 87 

equilíbrio durante o declínio de temperatura, foi controlado por um processo de difusão 

(Carswell & O'Brien, 1993), afectando grãos que previamente não apresentavam 

heterogeneidades muito significativas. Apesar da menor variabilidade composicional 

nas zonas mais internas dos porfiroblastos, parece estar registada, mas mais ténue, uma 

tendência oposta a das partes marginais: assim, do núcleo para as zonas intermédias 

teriam ainda ficado preservados alguns efeitos do crescimento prógrado da granada. A 

variação do Ca, nesses porfiroblastos, é menos pronunciada do que a de Fe2+/Mg, 

parecendo existir uma tendência geral para o decréscimo dos núcleos para os bordos, o 

que seria compatível com re-equilíbrio durante a descompressão, em que, dos vários 

componentes da granada, é a grossulária aquele que tende a ser preferencialmente 

consumido, devido a produção das moléculas diopsídica - na clinopiroxena - e 

anortítica - na plagioclase (Essene, 1989; Bucher & Frey, 1994). Contudo, o aspecto 

do perfil da granada 1 - referido em 6) - assim como alguma irregularidade do outro 

perfil não permitem uma conclusão segura, sugerindo a hipótese de sobreposição de 

vários processos. 

Bordo 

1.5 1 . Núcleo 

Análises segundo um perfil 
em granada (1) 

de granuiiio intermédio 

A A  A * ca (estrelas) * * * *  * 4 A Mg (biângulos) 

A 

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 
Posição (rnm) 

Fig. IU.8 - Periis de Ca, Mg e Fe* num grão de granada de TPG-101 
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III.2.2. Clinopiroxena 

A fórmula geral das piroxenas pode ser apresentada como %O, (Cameron & 

Papike, 1980): X representa iões di e monovalentes (Ca2+, Mg2+, Fez+, Na+, W', 

Li2+), que ocupam a posição M2, de coordenação 6 a 8; Y indica a posição octaédrica 

M1, em que podem estar presentes vários catiões di e trivalentes (Mg2+, Fez+, Fe3+, 

AI3+, W, Cr3+), assim como Ti4+; quanto aos iões que podem preencher posições de 

coordenação tetraédrica (Si4- e AI3-), foram referenciados como 2. 
Quando estão presentes, o que é particularmente importante nas ~Sinopiroxenas, 

os iões de dimensões relativamente grandes, como o CaZ+e o Na+, são os que ocupam 

preferencialmente a posição M2 (Deer et al., 1997d). Tal como é a situação mais 

comum nas clinopiroxenas de rochas metamóríicas, nas análises efectuadas nas 

amostras de granulitos de Tojal de Pereiros, a proporção daqueles dois catiões é 

suficiente para o preenchimento da grande maioria (94% a 98%) dos lugares M2. 

Verifica-se ainda que estas ~Siopiroxenas são essencialmente cálcicas, mas com 

proporções assinaláveis de Nai, em especial nos grãos do granulito intermédio TPG- 
101, onde variam entre 0.09 e 0.13. Esta presença de sódio em M2, deverá ter 

correspondência na existência de catiões trivalentes na posição M1, pois a preservação 

do equilíbrio de cargas é assegurado por substituições associadas do tipo 

M2(R+)M1(R3+) e M~(P+)M~(Rz+): Os iões trivalentes que normalmente participam, 

com o sódio, neste tipo de substituições são o AIS' (componente jadeítico) e o Fe3+ 
(componente acmítico). 

Relativamente a presença destes catiões na posição de coordenação octaédrica, 

houve que ter em atenção quer a possibilidade de o AI3+ também ocorrer em 

coordenação tetraédrica (posição T), quer o facto de as análises realizadas não 

permitirem a distinção entre os iões ferros0 e fémco. O AIiv é habitualmente 

considerado como correspondendo a diferença entre a totalidade de lugares T e a 

proporção de Si (ou seja, Aliv = 2-Si, para um total de quatro catiões na fórmula), 

assumindo-se que o restante Ai estará em M1 (AI"). Para o cálculo de FGf a partir das 

análises por microssonda electrónica, seguiu-se o procedimento de, primeiro, ajustar as 

proporções a um total de quatro catiões - tal como é recomendado por Morimoto et al. 

(1988) e Deer et a1. (1997d) -, determinar, em seguida, os valores de AIvi e AIV' e, por 

último, utilizar a equação de balanço de carga apresentada por Papike et al. (1974): 
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Clinopiroxenas de granulitos . 3. -.,ct 

* e. 3..".,,. o.-.:. 

Jd Acrn 

Fig. 111.11 - Diagrama Aug-Jd-Acm. com os campos definidos por Morimoto er 01. (1988). 

Clinopiroxenas de granulitos 
nr(imi).~c.*n"tli".,'6 

A vLi*onuuninri- 
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A < r i < a i m ~ ~ , o m u i , o " % ~ m - .  

Classificago das piroxenas quadrilaterais 
segundo Morimoto et al. (1988) 

Wo 

Fig. 111.12 - ProjeGo das clinopiroxenas de TPG-11 e TPG-101 no cspaço Di-Hd-Fs-En. 
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Esta relação formula a participação dos iões tri e tetravalentes que ocupam M1 

em substituições associadas quer com o Na-, como já  se abordou, quer com o Ain 

(componentes tschermaquíticos). 

Nas clinopiroxenas analisadas em granulitos, verifica-se um maior défice de Si 

nos grãos de TF'G-101 (intermédio, com distena e zoisite) em comparação com os 

resultados obtidos em TPG-I1 (máfico). Assim, os valores de Aiiv nos grãos do 

granulito intermédio variam entre 0.05 e 0.08, enquanto no máíico só num caso se 

obteve um valor (0.07) nesse intervalo, situando-se todos os restantes entre 0.02 e 

0.04, o que corresponderá a uma maior importância de componentes tschermaquíticos 

nas clinopiroxenas de TPG-101. 

Nos diagramas Q=Ca+Mg+Fe2+ vs. J=2Na e ~ u ~ - ~ d - ~ c m  (Figs. m. 10 e ITI. 1 1) 

- neste caso, com os componentes calculados segundo os critérios de Lindsley (1983) -, 
todas as análises se projectam nos campos das piroxenas quadriiaterais, usando os 

limites definidos por Morimoto et al. (1988). O facto de, nestes diagramas, não se 

discriminar o Ca participante nas moléculas tschermaquíticas daquele que está, de 

facto, nos componentes diopsídico e hedembergítico não altera, no caso das piroxenas 

que agora se consideram, os campos a que elas pertenceriam. Em ambos os diagramas, 

nota-se que, em geral, há uma maior importância de componentes não-quadrilaterais 

sódicos (devido, em especial, as proporções de molécula jadeítica, como se verifica no 

gráfico Aug-Jd-Acm) nos grãos de TF'G-101. Nesta amostra, o conteúdo de Jd varia 

entre 6% e 11% e a soma Jd+Acm entre 10% e 13%. No granulito máíico (TPG-1 I), 

essas variações dão-se entre 1% e 7%, para Jd, e entre 7% e 10%, para Jd+Acm. 

Isoladamente, as proporções de Acm calculadas são normalmente maiores em TPG-11 

do que em TPG-101. Há, contudo, que ter em atenção que, nestes valores, há um 

factor de erro adicional (em comparação com o que sucede na determinação de outros 

componentes) resultante de o Féc+ considerado na molécula de Acm (NaFe3+S<O6) 

resultar de cálculo e não directamente de um valor analítico; por seu turno, a proporção 

de Jd (NaAiSi,O,) depende da de Na em excesso relativamente ao requerido por Acm. 

Assim, os resultados respeitantes ás importâncias relativas de Jd e Acm são mais 

susceptíveis de erro do que a soma Jd+Acm. 

No diagrama (Fig. III. 12) representando o espaço composicional das piroxenas 

quadrilaterais @i-Hd-Fs-En), os dados analíticos foram projectados já com correcção 

por subtracção de componentes cálcio-tschermaquíticos. Aliás, sem essa correcção, 

haveria dois pontos que se localizariam acima da linha Di-Hd. Todas as composições se 
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projectam no campo do diópsido, de acordo com os limites estabelecidos por 

Morimoto et al. (1988). As proporções dos vários catiões nas fórmulas estruturais 

permitem, ainda seguindo a nomenclatura adoptada no trabalho citado, classificar as 

clinopiroxenas do granulito intermédio (com distena e zoisite) como diópsidos 

aluminosos sódicos, enquanto as do granulito máfico são preponderantemente 

diópsidos, em sentido estrito. 

No espaço Di-Hd-Fs-En (Fig. IU.12), não é possível estabelecer uma distinção 

entre as clinopiroxenas de TPG-I I e as de TPG-101, pois as últimas integram-se no 

espectro composicional definido pela variação de Fe2'/(Fe2++Mg) nas composições 

determinadas no granulito máfico. Esse espectro tem como limites, em termos daquela 

razão, 0.20 e 0.31, verificando-se que as composições mais magnesianas foram obtidas 

em zonas de bordadura; a escala intragranular, a maior variação registada corresponde 

a uma diferença de 0.06 nos valores de Fe2+/(Fe2++Mg). 

A diminuição de Fe2*/Mg dos núcleos para os bordos das clinopiroxenas de 

TPG-11 poderá ser consequência da reacção de troca catiónica habitualmente 

considerada existir entre a granada e a clinopiroxena (Bucher & Frey, 1994; Deer et al., 

1997c, 1997d; e outras referências apresentadas nestes trabalhos de síntese). Aquela 

variação marcaria um periodo de aumento do coeficiente de distribuição Grt/Cpx da 

razão F$+/Mg (Fig. II1.13), o que, tendo em atenção a forte dependência deste 

coeficiente em relação a temperatura (Takasu, 1984; Ghent, 1988; Bucher & Frey, 

1994; Deer e2 al., 1997d), corresponderia a uma fase de evolução retrógrada. Contudo, 

nas granadas da mesma amostra (onde há uma forte homogeneidade em termos da 

razão FeZ+/Mg) não se regista a variação recíproca da observada nas clinopiroxenas, 

pelo que se está perante uma situação distinta das mais habituais, nas quais são as 

granadas que preferencialmente registam, na sua composição, as fases de evolução 

termobarométrica das rochas em que se encontram (Tracy, 1982). No caso de TPG-1 I, 

a explicação para uma maior homogeneidade dos grãos de granada, em comparação 

com os de clinopiroxena, poderá ser explicada por, nessa amostra, ser o inossilicato 

que tem maior tendência porí5roblástica (não correspondendo, portanto, aos aspectos 

texturais mais típicos dos granulitos máficos, tal como estes foram referidos em 

IU.l.1). Assim, os grãos maiores de diópsido terão preservado algum zonamento 

químico, enquanto os blastos de granada reequilibraram de forma mais acentuada. 

Na amostra TPG-101 (granulito intermédio), as médias das razões Fe2+/Mg 

obtidas em grãos de clinopiroxena contactando com granada, por um lado, e nos 

restantes, por outro, são praticamente coincidentes. Em contrapartida, já há uma 
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variação nítida das zonas centrais para as marginais dos porfiroblastos de granada (ver 

III.2.1). No diagrama Fe2+/Mg(Grt) vs. Fe2+Mg(Cpx) verifica-se que há um valor de 

coeficiente de distribuição claramente inferior (K,, = 4.5) aos restantes (Fig. III.13), 

tratando-se do que é defuiido pelos dados dos núcleos de granada e dos grãos de 

clinopiroxena não contactando granada, em TPG-101. Os outros três pontos 

correspondem a 6.5 2 KD 2 6.0, sendo o valor mais elevado aquele que corresponde a 

relação entre os bordos de granada e os grãos de diópsido que contactam o 

nesossilicato, em TPG-11. Assim veri6ca-se que, em ambas as amostras, a variação 

global de KD estará, de acordo com a tendência para o aumento desse coeficiente com 

o decréscimo de temperatura, a marcar evolução retrógrada. Os valores de K, entre 

6.0 e 6.5 deverão corresponder a um episódio de reequilíbrio durante essa evolução. 

Quanto ao coeficiente de 4.5, ele será o limite máximo daquele que efectivamente 

corresponderia as condições de pico térmico: a ausência de variação assinalável de 

Fe2+/Mg nas clinopiroxenas de TPG-101 permite considerar que, a não ter oconido 

homogeneização, as composições mais precoces poderiam contribuir para um maior 

afastamento do KD menor relativamente aos restantes. 

Nas considerações gerais sobre as composições das clinopiroxenas dos 

granulitos, já foi referido que as analisadas em TPG-101 são mais sódicas e aluminosas 

do que as de TPG-11. No diagrama Di+Hd - Jd - CaTs (Fig. III.14), pode-se 

estabelecer uma distinção clara entre os pontos representativos de uma e outra amostra, 

definindo os grãos do granulito máiico um campo muito próximo do vértice das 

clinopiroxenas quadrilaterais, enquanto as do intermédio revelam maior importância da 

soma Jd+CaTs. Estas proporções mais significativas de componentes aluminosos nas 

clinopiroxenas de TPG-11 deverão reflectir, essencialmente, não um equilíbrio 

metamorfico em condições de P e T distintas das registadas nos diópsidos do granulito 

máfico, mas antes uma diferença composicional que, aliás, está patente na presença de 

um dos polimorfos de Al,SiO, (distena) na paragénese de alto grau da rocha 

intermédia. 

O diagrama Di+Hd - Jd - CaTs (Fig. 111.14) foi apresentado por White (1964) 

como possibilitando a distinção entre clinopiroxenas de granulitos e de eclogitos. As 
clinopiroxenas analisadas situam-se todas no campo que aquele autor definiu como 

característico das composições eclogíticas. Pearson et al. (1991), com análises de 

composições mais variadas (entre as tipicamente quadrilaterais, num extremo, e outras 

com Di+Hd por volta de 60%, no outro extremo) do que as apresentadas pelos grãos 

de TPG-11 e TPG-101, já haviam verificado que as clinopiroxenas de paragéneses 
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granulíticas têm composições diversificadas, projectando-se com frequência no campo 

que White (1964) definira como o das clinopiroxenas eclogíticas. 

A projecção das composições das clinopiroxenas no diagrama Na vs. Avi (Fig. 

111.15) confirma a separação entre as das duas amostras utilizadas, verificando-se que 

as posições dos respectivos campos, relativamente a linha representativa da substituição 

jadeítica, indica maiores importância relativas dos componentes tschermaquíticos em 

TPG-101 e do componente acmítico em TPG-11. Nota-se ainda, nos dados do 

granulito máfico, uma variação intragranular, com aumento de AP do núcleo para o 

bordo. Esta variação não representa nenhum incremento sistemático de Jd pois ela até 

pode ocorrer segundo linhas quase perpendiculares i da substituição jadeítica. No 

diagrama AIn+Cr - Fe3+ - 2Ti (Fig. III.l6), utilizado por Robinson (1980) no estudo 

das substituições envolvendo componentes não-quadrilaterais, verifica-se que o facto 

que deverá ser constante na variação referida para grãos de TPG-11 é a substituição de 

Fe3+ por AI, na posição Ml,  implicando uma diminuição, para os bordos, da proporção 

de Acm. 

Sublinhe-se que a representação das composições nos dois diagramas referidos 

em último lugar (Figs. IíI.15 e IíI.16) permitiu um efeito de ampliação de variações 

relativamente menores, pois, como já foi demonstrado, estas clinopiroxenas são 

essencialmente quadrilaterais. 

Conjugando a informação petrográfica (nomeadamente os pontos destacados 

em IíI.1.4) e os dados de química mineral, acerca das clinopiroxenas das rochas 

granulíticas haverá a destacar: 

1) Nos granulitos terão existido, aquando do equilíbrio metamórfico no máximo 

de pressão, clinopiroxenas com conteúdo de molécula jadeítica significativamente 

maior do que o registado nas análises efectuadas, como é indicado pelas relações 

texturais, por vezes observadas, entre cpx e pl, que sugerem a ocorrência de exsolução 

a partir de uma fase homogénea; 

2) As clinopiroxenas analisadas são essencialmente definidas no espaço 

quadrilateral, mas enquanto as do granulito máfico são, segundo os critérios de 

Morimoto et al. (1988), predominantemente diópsidos, num sentido mais estrito, as do 

granulito intermédio são diópsidos aluminosos sódicos, com maiores proporções de 

Jd+CaTs, o que parece ser consequência de diferenças composicionais entre as 

amostras utilizadas, como ressalta da presença de distena na do granulito intermédio e 

sua inexistência no máfico; 
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Fig. iiI.13 - Partilha de F9-íMg entre granada e clinopiroxena em TPG-I1 e TPG-101. Os números 

junto às linhas indicam os coeficientes de distribuição GrtlCpx a que elas correspondem. 
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Fig. IU.14 - Clinopiroxenas de TPG-11 e TPG-101 no espaço Di+Hd - Jd - CaTs. Como se refere no 

texto, os grãos de paragéneses granuliticas podeni projectar-se no campo que White (1964) considerou 

como típico de eclogitos 
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Fig. 111.15 - Variação das proporções (para total de 4 catiões) de Na ver.w.7 as de AI". em 

clinopirosenas de TPG-I I e TPG-101. 

Alvi + Cr 

Fig. 111.16 -Diagrama W C r  - Fe+ - 2Ti. no qual estão anipliados os efeitos. em pirosenas de TPG- 

I I c TPG-I0 I .  das substituições em que são determinanies coniponenies nãoquadrilaterais 
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Fig. 111.17 - Grãos de anfibola, analisados em TPG-11 e TPG-101. classificados de awrdo com os 

critérios de Leake e! a/. (1997). Valores dos atomos calculados para 230. 
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Fig. 111.18 - Localização das anfibolas analisadas no espaço Act-Prg-Ts. recorrendo às proporções de 

AI" e de aupa@o da posição A .  
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0.0 0.5 1 .O 1.5 2.0 
(A) + Alvi + Fe3 + 2Ti 

Fig. 111.21 - Verificação de um ligeiro desvio. nas magnesio-horneblendas de TPG-11 e TPG-101. 

relativamente as composições ideais (linha a tracejado) das anfibolas cálcicas. 

Anfibolas de granulitos .... #.a<.""i<o .i*ii ~ A o., ,,S.- "",,rn" bm.- 

Fig. 111.22 - A presença de moléculas de coniponentes sódico-cálcicos. como causa do denio registado 

na figura apresentada no topo da página. 
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3) Nos grãos do granulito máfico, nota-se decréscimo da razão FG+/Mg dos 

núcleos para os bordos, provavelmente reflectindo reacções de troca iónica com 

granada durante a evolução retrógrada. 

A composição das anfibolas é normalmente expressa por fórmulas cuja 

expressão geral é do tipo (Leake, 1978; Robinson, 1982; Deer et a/., 1992, 1997b; 

Leake et al., 1997) A,,B2C,T,0zz(OH, F, Cl),. A posição A pode encontrar-se vazia, 

ou ocupada em proporções variadas por Na+ e K+. B corresponde aos iões di e 

monovalentes que podem ocupar a posição M4 (Ca2+, Na+, Mg2+, Fez+, Mn2+ e Li+). C 
representa os iões essencialmente di, tri e tetravalentes nas posições M1, M2 e M3 

(Mg2+, Fez+, Ai3+, FG+, W+, Cr3+, Ti4+, Zn2+ e Li+). A posição de coordenação 

tetraédrica (7) é preenchida por Si4+ (em geral, ocupando mais de 314 desta posição) e 
Ai3+. 

A variabilidade química destes minerais (quer ao nível das espécies catiónicas, 

quer, em menor escala, das aniónicas), o facto de o Fe ocorrer sob duas formas e a 

existência de uma posição cuja ocupação não é fixa levam a que, partindo de análises 

por rnicrossonda electrónica, as hipóteses de sequências de cálculo das fórmulas 

estruturais sejam mais diversiiicadas e conduzam a resultados mais dispares do que nos 

casos dos minerais considerados anteriormente. 

Desconhecendo-se com exactidão as proporções dos aniões presentes, é 

habitualmente assumido que eles corresponderão a um total de 46 cargas, 

procedimento que foi adoptado, como é, aliás, recomendado por Leake et a/. (1997). 

Para a distribuição dos catiões pelas diversas posições, a via a seguir deverá ser 

escolhida de acordo com as características composicionais das anfibolas objecto de 

estudo. No caso das que apresentam composições cálcicas (como as analisadas nos 

granulitos de Tojal de Pereiros), calco-sódicas ou sódicas, excepto quando tenham Ti 2 

0.50, tem-se revelado adequado, de acordo com Robinson et al. (1982), Deer et al. 

(1997b) e Leake et al. (1997), um procedimento do tipo do aqui adoptado, o qual 

consistiu basicamente em: calcular as proporções dos catiões considerando que - 
excluindo Ca2+, Na+ e K+ - existe um total de 13, o que implica assumir que só o Ca2+ e 

o Na+ estão presentes na posição M4; distribuir o Nat pelas posições M4 e A, 
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recorrendo a NaA = (Ca+Nq,,&,)-2; determinar a proporção de Fe3-, de forma a que os 

catiões, em todas as posições, correspondam a 46 cargas positivas. 

Com base nas fórmulas estruturais calculadas da maneira descrita, e recorrendo 

à classificação adoptada pela IMA (Leake et al., 1997), verifica-se que todas as análises 

efectuadas nas amostras TPG-11 e TPG-I01 são de anfibolas cálcicas e, de entre estas, 

mais especificamente magnésio-homeblendas (Fig.LU.17). O conteúdo relativamente 

pequeno de Si, corresponde a composições de transição para o campo das 

tschermaquites. 

A projecção dos dados das anfibolas de TPG-11 e TPG-101 no diagrama Ali" 

vs. (A) indica que elas se situam aproximadamente no centro dum campo (Fig. Iü. 18) 

cujas composições extremas são as dos componentes actinolítico - correspondente a 

Ca&íg,Fe2+),Si,022(OH)2 -, tschermaquítico (dehido pela substituição R3+Aliv e 
R2+Si) e pargasítico (correspondendo a substituição NaAAlvi(Aliv), e OR2+Si2). Nos 

trabalhos de Raase et al. (1986) e Raith ef al. (1990), anfibolas com localiiação 

semelhante no mesmo campo composicional correspondiam a equilíbrio em condições 

da fácies anfibolítica. 

No diagrama Al" vs. Alvi (Fig. III.19), o resultado é aparentemente discordante, 

em termos do espaço composicional, do observado no diagrama AiiV vs. (A), pois todos 

os pontos se projectam fora do campo Act - Prg - AlTs. Contudo, adicionando, ao AP, 
as proporções de outros iões que se podem associar ao AIiv nas substituições 

tschermaquíticas, verifica-se (diagrama Aliy vs. Aln+F@++2Ti4+) que as composições 

das anfibolas analisadas estão, de facto, no campo Act - Prg - Ts (Fig. m.20), 

tendendo, até, a dispor-se junto à linha Act-Ts. Da conjugação destes dados sobressai 

que os componentes fem-tschermaquítico e titano-tschermaquítico têm uma presença 

assinalável nas magnésio-homeblendas de TPG-11 e TPG-101. A disposição das 

composições das anfibolas ao longo da linha Act-Ts no gráfico AliV vs. AI"+Fe3++2Ti4+ 

(Fig. lII.20) é mais comum nas formadas nos metabasitos que sofreram metamorfismo 

de média ou alta pressão do que nos afectados por metamorfismo de grande gradiente 

geotérmico (Laird, 1982); nestas últimas rochas, é mais marcante o papel da 

substituição pargasítica. 

Caso as composições das anfibolas fossem determinadas exclusivamente pelos 

componentes actinolítico, tschermaquítico, pargasítico e edenítico, ao confrontar-se a 

proporção de Ali" com a soma (A)+Alvi+F@++2Ti4+, deveria obter-se uma relação de 

1: 1. Tal não sucede nas magnésio-homeblendas de TPG-1 I e TPG-101, encontrando- 

se as suas composições desviadas no sentido de défice relativo de Aliv (Fig. 111.21). 
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Neste tipo de situações, as cargas excedentárias em A e nas posições de coordenação 

octaédnca (Ml, N12 e M3) deverão ter sido compensadas por substituições Na" e 
Ca2+ em M4 (Pe-Piper, 1988). A existência de componente(s) adicional(is), justificando 

o excesso de (A)+Aivi+Fe3++2Ti4+ (Fig. III.21), está patente no diagrama Na, vs. (A), 

onde se verifica que as composições das anfíbolas analisadas nas amostras de granulitos 

se projectam acima da linha ActITs - PrgíEd (Fig. 111.22). Essa localização está de 

acordo com a ocorrência de substituições como as indicadas por Pe-Piper (1988); além 

disso, pode-se também referir que, de acordo com a compilação de Laird (1982), o 

afastamento, relativamente a linha Na, = 0, registado nas anilbolas de Tojal de 

Pereiros, é mais habitual nos processos metamódicos de média ou alta pressão. 

Os grãos de plagioclase analisados nas amostras de granulito máfico e 

intermédio têm composições de oligoclase cálcica e andesina, entre &, e An,, (Fig. 

111.23). Em TPG-11, encontram-se composições de todo este intervalo, enquanto as 

obtidas na amostra de composição intermédia têm uma diversidade um pouco menor 

(b, a An,,). A proporção de Or é sempre muito pequena, existindo uma única 

analise, das efectuadas nas duas amostras consideradas, em que aquele componente 

ultrapassa 1 % (1.12 %). As variações núcleo-bordo tanto ocorrem no sentido do 

aumento como no da diminuição do componente albítico. Provavelmente, os 

zonamentos registados foram condicionados por trocas iónicas localizadas, o que 

explicaria a ausência de um padrão geral. 

Na amostra TPG-101, as composições mais cálcicas (A%, e A$,) 
correspondem a grãos incluídos em granada. Visto que a reacção 3An + 3Di + 2Grs + 
Prp + Qtz terá tido um papel determinante numa fase s imcat iva do metamorfismo 

prógrado, a composição da plagioclase, durante a ocorrência dessa reacção, evoluíu no 

sentido de enriquecimento em albite. Desta forma, as plagioclases incluídas no 

nesossilicato parecem corresponder a grãos que ficaram preservados da participação na 

reacção mencionada. 
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Plagioclases de granulitos 
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Fig. 111.23 - Plagioclases de TPG-I 1 e TPG-I01 no diagrama Or-Ab-An. 
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Fig. 111.24 -Grãos de minerais do g m p  do epidoio analisados em TPG-IOI (formulas para O = 12.5). 
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III.2.5. Outros minerais 

Na amostra de granulito intermédio (TPG-101) foram efectuadas análises em 

grãos de minerais do grupo do epídoto, bem como de distena. 

Relativamente aos primeiros, há dados de um grão de zoisite e de dois de 

mineral da série clinozoisite-epidoto (Fig. 111.24). De acordo com as observações 

petrográficas (III.1.2), o mineral ortorrômbico é de geração anterior ao monoclínico. 

Relativamente a composição ideal - Ca&,Si,O,,(OH) -, a fórmula da zoisite analisada 

revela que ela é relativamente rica de F@+, pois, de acordo com Deer et al. (1997a), 

neste mineral, habitualmente, aquele ião não ocupa mais de 10 % da posição octaédrica 

em que pode ocorrer substituição de Al por F@+, a qual corresponde a um átomo por 

unidade de fórmula. Aliás, nas anáiises consideradas representativas de zoisite que 

aqueles autores apresentam, as proporções de Fe3+ superiores a 0.1 registadas são 

habitualmente de cristais de rochas de composições pouco comuns. Contudo, parece 

existir uma dependência da composição relativamente a temperatura, aumentando O 

conteúdo em ferro com o grau metamófico (Deer et al., 1997a). Assim, a proporção 

de Fe-" igual a 0.13, na fórmula estrutural, poderá relacionar-se com as condições 

metamóficas de alto grau. O ponto representativo da zoisite analisada projecta-se, no 

diagrama Fe vs. A1 (Fig. III.24), abaixo da linha Al+Fe = 3. De entre os elementos 

analisados, não há outros que entrem de forma assinalável nas posições M1, M2 e M3, 

pelo que se verifica um défice de ocupação dessas posições (2.95 catiões presentes, 

para 3.00 na fórmula ideal), a menos que existam catiões não considerados ou que 

aquele afastamento resulte de erro analítico. Os dados dos dois cristais analisados do 

mineral da série clinozoisite-epídoto são muito semelhantes entre si, com proporções de 

FG+ iguais a 0.42 e 0.44. 

Quanto a distena, como é comum @eer et al., 1997c), não se afasta 

significativamente da composição AI,SiO,. De entre os constituintes menores, o Fe, se 

bem que em proporção pequena (0.047, para 200), é o que se destaca relativamente. 
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IU.3. Geoquimica 

Os litótipos descritos em III. I, além de abarcarem, no essencial, a variabilidade 

das composições modais dos granulitos pouco retrogradados, cujos afloramentos mais 

significativos são os de Tojal de Pereiros e Papela, deverão representar também a 

diversidade química destas rochas, pelo menos no que respeita a maioria dos elementos 

maiores. Noutros locais além dos citados, os granulitos tipicamente softeram 

retrogradação muito forte, por um lado, e têm uma diversidade composicional menor, 

com predomínio claro dos termos máficos, por outro lado. Assim, os dois lugares 
referidos - em especial o de Tojal de Pereiros - pareceram ser os mais adequados para a 

colheita de amostras que conduzissem a caracterização geoquímica dos granulitos e a 
apresentação de hipóteses sobre alguns aspectos da sua evolução, anteriormente aos 

processos de retrogradação. 

III.3.1. Aspectos gerais 

Oito amostras - de granulitos com boa preservação das paragéneses e colhidas 
nos dois afloramentos considerados mais significativos - foram sujeitas a análises para 

uma gama muito grande de elementos (incluindo numerosos dos presentes em 

concentrações vestigiais). Outras doze (dos mesmos e de outros locais; por vezes com 

forte retrogradação) foram analisadas só para elementos maiores. Em geral, os dados 

referentes as últimas estão englobados no espectro de f i~do  pelas oito amostras 

seleccionadas para o estudo mais pormenorizado. As excepções que se podem referir 

são três concentrações elevadas (17.9 a 21.2 %) de A1,0,, assim como certos valores, 

também relativamente altos, de &O e perda ao nibro, que chegam a ultrapassar 1 %. 

As variações afectando o potássio e os componentes voláteis (em particular, estes 

últimos) parecem relacionar-se com a importância dos fenómenos de retrogradação: no 
que respeita ao %O, as amostras pouco afectadas por esses processos têm tipicamente 

esse óxido numa proporção inferior a 0.5 %, enquanto as que apresentam fortes marcas 

de anfibolitização têm valores mais diversifícados; o valor de perda nibro é, em geral, 

inferior a 0.4 % nas litologias em que há uma boa preservação das paragéneses de alto 

grau (com predomínio de minerais anidros) e é mais importante nas que evidenciam 
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metamorfismo retrógrado, atingindo os valores máximos em rochas com grandes 

proporções de aníibola verde e clinozoisite. Os teores máximos de AZO3 já poderão 

estar relacionados com especificidades composicionais do protólito (por exemplo: 

rochas leucogabróicas têm composições básicas com proporções de N,0, em tomo de 

20 %) ou resultarem de concentração local, durante um episódio de metamoríismo 

aloquímico, de fases aluminosas como feldspatos, granadas e minerais do gnipo do 

epídoto. 

As composições determinadas revelam que os granulitos de Tojal de Pereiros 

(os quais, com a já referida excepção do %O3, têm a mais ampla diversidade 

composicional) variam entre termos de composição ultrabásica (SiO, igual a 41.7 %, 
em 38-37, e a 43.1 %, em 38-39) e os de composição intermédia - ácida (SiO, = 63.3 

%, em 38-45). Os valores de A40, apresentam uma variação pequena, com valores 

entre 14 e 16 %, excepto em 38-36 (12.8 %); por seu lado os de FeOtvariam entre 7.5 

e 17.1 %, os de MgO entre 3.1 e 9.4 %, os de CaO entre 6.6 e 15.2 %, os de Tio, 

entre 0.28 e 3.32 %, e os de N%O entre 1.43 e 3.76 %. Os valores de KzO e P.R. são, 

como já foi referido, muito pequenos nas amostras em que estão conservadas as 

associações mineralógicas de alta temperatura. Os processos metamóríicos deverão ter 

afectado a geoquímica dos elementos maiores e menores, pelo menos no que respeita 

ao potássio e aos constituintes voláteis, sendo os baixos valores de %O e P.R. típicos 

dos efeitos do metamoríismo de fácies granulítica; contudo, na globalidade, as 

concentrações dos constituintes mais abundantes são compatíveis com protólitos de 

natureza ígnea. 

Havendo a citada variedade composicional, uma hipótese a considerar seria a de 

ela corresponder a uma sequência magmática. Em termos de elementos maiores, tal não 

é possível de identificar, mesmo que se excluam as amostras que não são provenientes 

de Tojal de Pereiros, pois não se notam correlações significativas entre os diferentes 

óxidos e um parâmetro que possa ter a função de índice de diferenciação magmática, 

como a razão FeOt/(FeO+MgO). Esta ausência de correlações pode resultar de a 

hipotética relação de descendência entre os protólitos dos granulitos ou nunca ter 

existido, ou ter sido mascarada por processos primários (por exemplo, acumulação) 

e/ou mobilidade dos elementos químicos durante os intensos processos metamórficos a 

que estas rochas estiveram sujeitas. 

Se for assumido que (1) a diversidade observada nas rochas granulíticas de 

Tojal de Pereiros e Papela resulta simplesmente de diferenças composicionais primárias 

e que (2) as rochas magmáticas eram de natureza vulcânica (ou que, pelo menos, as 
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suas características geoquímicas não foram determinadas por efeitos de acumulação), 
recorrendo a razões entre teores de elementos considerados pouco móveis durante o 

metamorfismo, como foi proposto por Winchester & Floyd (1977) e Floyd & 

Wichester (1978), poder-se-á concluir que os protólitos teriam características 

essencialmente basálticas e andesíticas (diagrama ZrITiO, vs. NbIY - Fig. 111.25). Os 

teores de Nb são, nas oito amostras em que foram analisados oligoelementos, bastante 

pequenos; em quatro delas (duas de granulitos intermédios e duas de félsicos), são 
mesmo inferiores ao limite de detecção (2 ppm) do método de fluorescência de raios X, 

enquanto nas restantes quatro (três de granulitos máficos e uma de intermédio) se 

obtiveram concentrações entre 3 e 10 ppm. As muito pequenas proporções de Nb 
determinam que a razão NbN tenha o valor máximo de 0.25 (em 37-102, granulito 
máfico); visto esta razão inter-elementar poder ser considerada um índice de 

alcalinidade nas rochas magmáticas (Pearce & Cann, 1973; Wichester & Floyd, 1977; 

Floyd & Winchester, 1978), os valores obtidos indicariam uma natureza marcadamente 

subalcalina dos protólitos. A razão ZrITiO, permite, por seu turno, distinguir os 

vulcanitos de acordo com o grau de diferenciação magmática (Winchester & Floyd, 

1977; Floyd & Winchester, 1978), sendo a variação daquele parâmetro entre 4.8x105 

(granulito m%co 38-39) e 2 . 1 ~ 1 0 ~  (granulito félsico 38-45) que leva os pontos 

respeitantes as amostras estudadas a se distribuírem pelos campos dos basaltos e 
andesitos. Contudo, deve-se ter em atenção que a validade das conclusões, baseadas 

neste tipo de parâmetros, sobre a natureza dos protólitos depende da satisfação dos 
pressupostos (1 e 2) acima mencionados, o que, neste caso, se afigura de dificil 

confirmação, devido á intensidade dos processos metamóríicos por que estas rochas 

passaram. 

Considerando só as três amostras mais básicas, de entre aquelas em se 

analisaram oligoelementos, e mantendo os pressupostos explicitados no parágrafo 
anterior, v d c a - s e  que, utilizando os diagramas Ti-Zr-Y (Fig. IiI.26) e Nb-Zr-Y (Fig. 

III.27), os quais foram propostos por Pearce & Cann (1973) e Meschede (1986), 

respectivamente, para a discriminação das rochas basálticas em termos de ambientes 

geodinââcos, se c o h a  a semelhança, já verificada nos diagramas de Winchester & 

Floyd (1977) e Floyd & Winchester (1978), com as razões inter-elementares típicas dos 

basaltos subalcalinos e, em particular - recorrendo aos campos definidos por Meschede 

(1986) - dos MORB de tipo N ou dos basaltos de ambientes orogénicos. Em 

complemento ao diagrama Ti-Zr-Y (Fig. ilI.26), e com o fim de fazer distinções que 

este diagrama não permite, Pearce & Cann (1973) e Garcia (1978) sublinharam a 
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importância da relação Ti vs. Zr (Fig. 111.28): pela aplicação dos critérios destinados a 

wlcanitos básicos, os três granulitos máficos referidos teriam, devido as concentrações 

relativamente grandes de Ti, características geoquímicas de basaltos de fundo oceânico. 

Para além de, como já foi referido, não se poder con6rmar se as razões entre os 

elementos considerados correspondem, nas rochas em estudo, as de magmas que 

tenham efectivamente existido, há que ter ainda em conta que, nas amostras em que foi 

analisado Ti mas não Zr, se registam, com kequência, valores de Ti inferiores aos 

determinados nas três composições projectadas nos diagramas discriminantes. 
O diagrama Ti vs. Zr (Fig. III.28), para além de ser usado na discriminação de 

ambientes tectónicos de rochas basáiticas, tem ainda a função de diagrama de variação 

susceptível de ser utilizado no estudo de sequências de rochas magmáticas. Com efeito, 

o comportamento higromagmatófilo que o Zr apresenta durante a maior parte das fases 

de evolução magmática possibilita a utilização das suas concentrações como índice de 

diferenciação (Pearce & Nony, 1979), em particular naquelas sequências em que as 

composições predominantes são básicas e intermédias. A disposição dos pontos 

representativos das oito amostras de granulitos em que foram analisados aqueles dois 
elementos reforça uma conclusão extraída da informação geoquímica dos elementos 

maiores: a ausência de uma correlação típica da que se registaria numa sucessão de 

rochas representando líquidos magmáticos com uma ascendência comum e gerados 

sucessivamente, dos mais básicos para os mais ácidos, por diferenciação ígnea. Cinco 

das seis amostras de Tojal de Pereiros apresentam uma forte correlação positiva dos 

teores de Ti e Zr (Fig. Ill.28), mas a disposição dos pontos que as representam é a 

inversa da esperada numa sequência de diferenciação magmática, pois há um 

decrescimento acentuado das concentrações de Zr das composições mais máficas para 

as restantes. Contudo, a referida correlação em amostras de Tojal de Pereiros não 

parece ser casual, como adiante será abordado, só que quer o alinhamento de cinco 
pontos quer a posição discrepante de um sexto (correspondente a uma amostra de 

granulito félsico) são mais provavelmente explicados pelo controle exercido pela 

composição mineralógica dos granulitos (ver IIi.3.4). 
Tendo em conta os dados ate aqui considerados, parece pertinente considerar a 

hipótese de algumas características geoquímicas significativas dos granulitos serem 
reflexo da acção de processos metamórftcos. 
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Fig. m.25 - Projecção das coinposições de grauditos no diagrama de Winchester & Floyd (1977) e 

Floyd & Winchester (1978). Símbolos: quadrados, granulitos máficos; cruzes, granulitos intermédios; 

triàngdos, granulitos f6lsicos. HA setas junto de composições em que o Nb existe em concentrações 

inferiores ao limite de deiecção por FRX (2 ppm); nesses casos, a posição do símbolo representa a 

razão NblY máxima possível. 

Fig. 111.26 - Composições de granulitos máficos no diagrama proposto por Pearce & Cann (1973) para 

composições basálticas. 
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Fig. 111.27 - Composições de granulitos máficos no diagrama proposto por Meschede (1986) para 

composições basálticas. 

Fig. m.28 - Diagrama Ti vs. Zr, com os campos definidos por Garcia (1978) para rochas basálticas. 

Cinco das seis amostras colhidas em Bragança (aíioramento de Tojal de Pereiros) definem uma forte 

correlação positiva. Sobre o significado da dismbuição das coniposições de amostras de Tojal de 

Pereiros. ver o texto. 
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Eí.3.2. Potássio. rubidio. torio e urânio 

Um aspecto em que é óbvia a importância dos efeitos do metamorfismo de alto 
grau na composição química dos granulitos é o das pequenas concentrações de certos 

elementos fortemente litófilos, nomeadamente o potássio, o rubídio, o urânio e o tório. 

Esta característica é observada em todas as amostras em que foram analisados 

elementos vestigiais e, curiosamente, tendo em conta o carácter fortemente 
incompatível daqueles elementos durante a diferenciação magmática, os teores 

máximos encontrados foram, excepto no que respeita ao Th, registados em amostras 

dos granulitos de composição mais básica: nos casos do K e do U, é a amostra 38-39 

(granulito máfico de Tojal de Pereiros) que apresenta as concentrações maiores (3652 
ppm e 1.2 ppm, respectivamente); quanto ao Rb, é 38-36 (granulito máiico de Tojal de 

Pereiros) que regista o teor máximo (1 1 ppm); a concentração maior de Th (0.94 ppm) 

foi detectada em 37-103 (granulito intermédio de Papela). Em contrapartida, os teores 

menores foram, exceptuando no caso do Rb (1.7 ppm, no granulito máfico, de Papela, 

37-102), registados em amostras de afinidade aparentemente andesítica: 581 ppm de K, 
em 38-40 (granulito intermédio de Tojal de Pereiros); 0.2 ppm de Th, em 38-43 

(granulito félsico de Tojal de Pereiros); concentração inferior ao l i i t e  de detecção (0.1 

ppm) do U, em 38-45 (granuleo félsico de Tojal de Pereiros). Valores 

significativamente pequenos destes elementos são comuns em rochas ígneas básicas, em 
particular se elas tiverem importante componente de material resultante de processos 

de acumulação; contudo, em rochas que resultem de um processo relativamente 

avançado de diferenciação, é de esperar que se encontrem maiores proporções de 

elementos como os citados. Em contrapartida, entre as peculiaridades geoquímicas 

observadas numa proporção significativa das rochas metamoríizadas na fácies 
granulítica, em comparação com as das fácies de menor temperatura, regista-se 

precisamente o empobrecimento em K, Rb, Th e U (Pin & Vielzeuf, 1983; Rudnick et 

al., 1985; Fowler, 1986; Rudnick & Presper, 1990; Truscott & Shaw, 1990). Duas 

hipóteses têm sido apresentadas .como explicação deste facto: 1) os granulitos 

empobrecidos teriam natureza restítica, sendo os elementos mais incompatíveis 
removidos em fase líquida silicatada (Pride & Muecke, 1981; Kay & Kay, 1986); 2) o 

transporte desses elementos para o exterior teria sido feito numa fase fluida ou 
essencialmente aquosa (Fowler, 1986), ou rica em CO, (Weaver & Tarney, 1980), 

durante as reacções de desvolatilização. 
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Fig. 111.29 - Proporções de K e Rb. bem como razões entre esses elementos. nas amostras analisadas. e 

seu confronto com algumas conclusões dos trabalhos de Shaw (1968) e de Rudnick e! a/. (1985). 

Notem-se os baixos teores de ambos os elementos nos granulitos do Maciço de Bragança. 

Fig. 111.30 - RbISr 1,s. Rb nas amostras analisadas e sua comparação com as coinpsições tipicas da 

crosta inferior e da crosta superior. 
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Fig. 111.31 - RbISr vs. Sr. sendo de registar as pequenas concentrações de Sr nas amostras analisadas. 

1 M O /  , , , ,  I 
5 li 7 8 8  5 L I I B S  
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K ( P P ~ )  

Fig. 111.32 - K L I  vs. K. Sublinhe-se que as razões KAJ registadas nas amostras do Maciço de 

Bragança. ao contrario da situação considerada mais lipica das rochas gnnuliticas. são geralmente 

inferiores i razão da crosta superior. 
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Fig. 111.33 - m h  vs. K. A maioria dos valores de KJlh nos granulitos analisados ultrapassa o da 

crosta superior. o que corresponde a situação mais comum nas rochas infracrustais. 

.- 
ORANULITOS 

Fig. 111.34 - As razõcs TI f l  obtidas são inferiores as habitualmcnic rcfcndas como mais típicas 

(valores acima de 4) das rochas granuliticas. 
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Fig. 111.35 - Tlüü vs. Lafl'h, com o campo de rochas igneas - excepto os MORB. que podem apresentar 

raz&s Ld3 superiores -definido por Rudnick e1 a/. (1985). Os processos de perda de Th parecem ter 

sido significativos nos granulitos do Maciço de Bragança. 

O 1 2 3 4 5 6 
Rt + Ttn + Opacos (% vol) 

Fig. 111.36 - Correlação entre as proporçòes de U e de fases minerais ricas de Ti. eni amostras do 

aloramento de Tojal de Pereiros (cidade de Bragança). 
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Para além de se considerarem os valores absolutos das concentrações, e 
também usual o recurso a razões inter-elementares, para se procurar obter uma 

perspectiva sobre as diferenças de comportamento geoquímico dos elementos 

considerados. A razão WRb tem sido frequentemente utilizada, visto ser comum as 

rochas granulíticas afastarem-se significativamente dos valores típicos das rochas igneas 

continentais - o trend principal de Shaw (1968), em que WRI, se situa 

predominantemente entre 250 e 500 -, apresentando quocientes significativamente 

maiores, em particular nas composições caracterizadas por K < 10000 ppm (Rudnick et 
al., 1985; Rudnick & Presper, 1990; Tmscott & Shaw, 1990). Nas amostras analisadas, 

apesar da sua pequena quantidade, obteve-se uma grande dispersão de valores (Fig. 
Iií.29), variando WR1, entre 91 e 1221. Esta variação tão forte pode resultar de o erro 

analítico ter um peso significativo, pois os teores de Rb são pouco superiores ao limite 

de detecção (2 ppm), assim como de, em rochas tão pobres de Rh como estas, a 

retrogradação, mesmo que em escala reduzida (como sucede nas amostras analisadas), 

poder afectar as concentrações desse elemento. De qualquer modo, se bem que não se 

enquadrem no trend granulítico de Rudnick et al. (1985), os valores agora obtidos 
estão na gama de dispersão encontrada em granulitos pobres de K (Rudnick & Presper, 

1990). As razões WRb altas que têm sido encontradas em terrenos de alto grau, foram 

interpretadas (Barbey & Cuney, 1982; Rudnick et al., 1985) como sendo causadas pela 

ocorrência de reacções de desidratação prógradas, na transição para a fácies 
granulítica, envolvendo decomposição de filossilicatos e produção de feldspato 

potássico; do ponto de vista geoquímico, nestas reacções dá-se a substituição de 

minerais com WRb pequena por uma fase com WRb extremamente grande, facilitando 

a perda selectiva de Rb. No caso das rochas mais pobres de K, Rudnick ei al. (1985) 

referem a reacção Bt + Qtz + Opx + Kfs + %O como a causa provável dos valores de 

WRb tipicos do frend granulítico. Ora, reacções como a descrita não estão manifestas 
em nenhuma das paragéneses observadas nos granulitos de alta pressão de Bragança, 

não havendo motivos para supor que os processos de desidratação que acompanharam 

o metamorfismo prógrado, neste caso, originassem um incremento drástico de WRb. 

Se bem que, das paragéneses pré-granulíticas, só restem inclusões nos porfiroblastos de 

granada, é razoável assumir que, pelo menos nas composições básicas, a maior porção 

de potássio estivesse contido em anfibola e que, durante o metamoríismo granulítico, 

essa fase tivesse, em larga medida, reagido para originar clinopiroxena. Este mineral, 

pelo que é conhecido, tem coeficientes de distribuição muito semelhantes para o K e o 
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Rb (Rollinson, 1993), pelo que a formação de clinopiroxena por decomposição de 

&bola não poderia provocar um aumento da razão WRb. 

A projecção dos resultados analíticos nos diagramas RbISr vs. Rb e RbISr vs. Sr 

(Figs. III.30 e iII.31) permite verificar que as razões entre os dois elementos referidos, 

assim como as concentrações de Rb, têm valores em tomo da composição da crosta 

inferior e menores do que os da crosta superior, usando os valores propostos por 

Taylor & McLennan (1985) para as composições crustais; por seu lado, os teores de Sr 

são sempre menores do que o considerado típico da crosta inferior. Sendo o Sr um 

elemento de pequeno potencial iónico, ele apresenta uma forte tendência a ser 

mobilizado por fases fluidas aquosas (Pearce & Cann, 1973; Smith & Smith, 1976), 

pelo que as suas baixas concentrações nas amostras agora estudadas poderão resultar 

também de perda durante os processos metamórficos. 

As razões IUü (Fig. II1.32) obtidas nas amostras estudadas (inferiores a 5 . 0 ~  

103, excepto em 38-45) são, na sua maioria, menores do que o valor da crosta superior 

(10.0x103), o que se afasta da situação mais típica dos granulitos, a qual, de acordo 

com Rudnick & Presper (1990), se caracteriza por valores claramente superiores de 

IUü. Em contrapartida, as razões KfTh (entre .1.0x103 e 5.4x103) são 

predominantemente maiores do que a da crosta superior ( 2 . 6 ~  103), enquadrando-se nos 

casos mais comuns de rochas de terrenos de alto grau Pig. III.33). Com efeito, 

enquanto os teores de K e Th são muito pequenos, mesmo quando confrontados com 

as composições propostas para a crosta inferior, como a do modelo de Taylor & 

McLennan (1985) e a da média dos xenólitos granulíticos de Rudnick & Presper (1990) 

- para nos referimos a duas das composições mais básicas propostas -, já os de U 

tendem a estar mais próximos, e nalguns casos acima, das proporções deste elemento 

consideradas mais típicas da crosta inferior. 

Consistentemente com os dados referidos, as razões TMJ nas amostras 
analisadas (Fig. m.34) são habitualmente infèriores aos valores mais caracteristicos das 

rochas granulíticas (Barbey & Cuney, 1982; Rudnick et al., 1985; Rudnick & Presper, 

1990). As razões ThIU relativamente elevadas (acima de 4), comuns nas rochas de alto 

grau, têm sido interpretadas como resultando de empobrecimento preferencial de U. 

Rudnick et al. (1985) apresentaram o diagrama TMJ vs. LaITh - considerando o 

lantânio como um elemento imóvel - para se proceder a distinção entre granulitos 

consoante o tipo de empobrecimento, comparando-os com as composições tipicamente 

ígneas. Verifica-se que as amostras estudadas têm razões La/Th geralmente superiores 

as do campo das rochas magmáticas e valores de ThKJ com tendência a serem 
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inferiores (Fig. III.35), o que indicia. ao contrario dos casos mais habitualmente 

descritos, empobrecimento preferencial de Th. A amostra 38-40 (granulito intermédio 

de Tojal de Pereiros) é a unica que se projecta no campo das composições igneas. Nas 

rochas estudadas por Truscott & Shaw (1990), estes autores notaram que as que 

continham menores teores de U (abaixo de 1 ppm) tendiam a apresentar razões Th/U 

inferiores as referidas como mais comuns nos terrenos de alto grau e consideraram que 

isso caracterizava um empobrecimento considerável de Th. 

2.0 
GRANULITOS DE BRAGANÇA 

1.6 

O 1 2 3 4 5 6 
Ti02 (Sb peso) 

Fig 111.37 - Correlação positiva entre os teores de U e Tio, nas amostras de Tojal de Pereiros (cidade 

O comportamento do U e do Th durante o metamoríismo de alto grau parece 

ser controlado por factores como a natureza das posições (na estrutura cristalina dos 

minerais; nos limites intergranulares) dos iões desses elementos na rocha e a presença 

duma fase que solubilize e transporte os iões (Barbey & Cuney, 1982; Rudnick et a/., 

1985; Fowler, 1986). Tendo em conta o primeiro factor, os minerais presentes durante 

a granulitização desempenham um papel fundamental no tipo de fraccionação ThAJ que 

ocorre. Tendo em conta as fases habitualmente existentes nos granulitos e os seus 

coeficientes de distribuição para os elementos considerados, é de esperar que sejam 

algumas fases acessórias a controlar a evolução de ThN. A apatite, a esfena e o zircão 

já foram identificados como minerais que podem determinar razões T W  pequenas 
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(Barbey & Cuney, 1982; Rudnick et a]., 1985; Rudnick & Presper, 1990). 0 s  dois 

primeiros minerais estão presentes nas rochas estudadas em proporções eequentemente 

mensuráveis, enquanto o zircão só existe como fase vestigial, não sendo muitas vezes 

sequer detectado em lâmina delgada. Em contrapartida, a presença de minerais que, 

mesmo em pequenas proporções modais, pudessem contribuir para um incremento de 

Thíü, como a monazite e a allanite (Fowler, 1986; Rudnick & Presper, 1990), não foi 

registada nas amostras estudadas. 

A existência de correlação, registada nas seis amostras colhidas numa área 

restrita do afloramento de Tojal de Pereiros (Fig. Lü.36), entre as concentrações de U e 

as proporções modais de fases ricas de titânio (rútilo / opacos e esfena) - a qual é 

corroborada por correlação entre U e Ti (Fig. III.37) - sugere que sejam estes minerais 

os principais contentores de urânio. A esfena, de acordo com os dados petrográficos, 
v 

não pertence a paragénese granulítica, embora tenham subsistido, no interior de 

granada, relíquias do metamorfismo de temperaturas inferiores do processo prógrado; 

os grãos de rútilo / opacos (nalguns casos, parcialmente substituídos por esfena 

retrógrada) pertencem a associação de alta temperatura. Assim, possivelmente, na 

distribuição do U e do Th durante o processo de desvolatilização a alta temperatura 

terá tido um peso significativo a formação de rútilo; para além disto, parte do conteúdo 

daqueles elementos estaria retido nos.grãos de esfena incluídos na granada. Segundo 

Rudnick & Presper (1990) não seria ainda claro o papel que o rútilo desempenharia, em 

geral, na fraccionação T W ;  contudo, neste caso concreto parece ter favorecido a 

criação de valores baixos dessa razão, seja duma forma activa, seja por hipoteticamente 

ter herdado essa caractenstica da esfena prógrada. Dados recentes (Brenan el al., 
1993; Green, 1994) sobre coeficientes de distribuição entre minerais e fluido aquoso, 

para condições de P = 1 GPa e de T = 900 "C, revelam que o rútilo retém 

o U comparativamente ao Th, o que é, pois, consistente com o 

observado nos granulitos de Tojal de Pereiros. 

Lü.3.3. Lantanídeos 

Na secção anterior, foram discutidos dados geoquímicos que sugerem a 

importância dos fenómenos metamórficos nalguns aspectos composicionais relevantes. 

Nessa discussão, para além de se ter podido confirmar o empobrecimento que afecta 
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alguns elementos, como é comum nos processos que conduzem a formação das 

paragéneses de alto grau, ficou ainda sugerido que as proporções dos minerais em 

equilíbrio nas condições da fácies granulítica tivessem exercido algum controle na 

redistribuição de elementos vestigiais que possam ter sido mobilizados numa fase 

líquida. 

A seguir, pretender-se-á verificar se esse tipo de processos poderão ter 

envolvido outros elementos, para além dos que (como os abordados em III.3.2) são 

habitualmente referidos como transportados nos processos de desvolatilização. Para tal, 

deu-se particular atenção ao estudo de seis amostras, de composições diversas e 

colhidas num sector restrito (no afloramento de Tojal de Pereiros, na cidade de 

Bragança), de modo a que fosse maior a probabilidade (em comparação com a 

hipotética abordagem de amostras de pontos distantes uns dos outros) de ter existido 

uma fase intergranular propiciadora, a escala da amostragem, de re-equilíbrio na 

partilha de elementos que tenham sido incorporados nessa fase. Quanto a importância 

atribuída aos lantanídeos, ela baseou-se em (1) as terras-raras constituirem um grupo 

em que há uma variação gradual - excepto no que se refere ao Eu - das propriedades 

geoquímicas em função da massa atómica, o que leva a que as rochas e minerais 

tenham habitualmente padrões regulares de teores normalizados dos lantanídeos, e em 

(2) eles estarem entre os elementos yestigiais acerca dos quais há mais dados (se bem 

que, normalmente, obtidos para condições tipicamente magmáticas) respeitantes a sua 

distribuição por diferentes minerais. 

Assim, analisar-se-ão de forma mais desenvolvida os aspectos relativos as 

análises de lantanídeos em seis amostras de Tojal de Pereiros (IiI.3.3.1) e far-se-á, 

depois, uma menção breve a distribuição desses elementos em duas amostras de Papela 

(III.3.3.2). 

IIi.3.3.1. Amostras de Tojal de Pereiros 

Os perfis das concentrações de terras-raras (REE, usando as iniciais inglesas, 

como é habitual na literatura científica internacional), quando normalizados em relação 

a composição do manto primordial (Sun & McDonough, 1989), são, em traços gerais, 

ligeiramente enriquecidos nos lantanídeos mais leves (Fig. III.38), com (LaLuk entre 

1.1 (38-39) e 3.1 (38-41), e (CelYb), entre 1.3 e 3.1 (nas mesmas amostras). Se, em 

termos da fraccionação LREE/HREE, são as composições mais maficas que 
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apresentam os perfis menos evoluidos, já quando se consideram os valores absolutos 

dos teores se verifica que as amostras 38-36 e 38-39 ocupam uma posição intermédia 

(correspondendo a níveis de concentração cerca de dez vezes superiores aos do manto 
primordial), havendo duas amostras mais félsicas (38-43 e 38-41) com ZREE superior 

(devido às concentrações das terras-raras leves, que são cerca de vinte vezes maiores 

do que as da composição de n o ~ ç ã o ) ,  enquanto 38-40 e 38-45 têm os mais 
pequenos valores de ZREE. Assim, estas amostras não podem representar composições 

de magmas relacionados entre si por processos de diferenciação, confirmando a 

conclusão já apresentada em 11.3.1. No caso de os teores de lantanídeos ainda 

representarem as composições primárias, restariam as hipóteses ou de corresponderem 

a protólitos sem relação de filiação entre si, ou de, existindo essa relação, se tratarem 

de rochas com proporções muito significativas de material acumulado mascarando a 

composição do líquido silicatado. A primeira hipótese, obviamente, manter-se-á 

sempre, a menos que se encontrem evidências muito seguras em sentido contrário; 

quanto a segunda, o facto de não terem sido preservadas nem as associações 

mineralógicas nem as texturas primárias impede que ela seja testada. 

QRANULIlUS DE BRAGANÇA 

- Intsnnedba 

Fig. iii.38 - ConcentraçaeS de lantanídeos em granulitos de Tojal de Pereiras, normaiizadas 

relativamente i composição do manto primordial proposta por Sun & McDonough (1989). 
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Fig. 111.39 - Ce vs. Ap em amostras de Tojal de Pereiros. verificando-se que o fosfato deverá ser um 

dos minerais fundamentais na concentração dos lanlanideos (em especial. dos leves). 

o I I 1 I I I 
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 

Ap + 0 . 2 0  (% vol) 

Fig. 111.40 - La i:<. AptO.2Zo eni amostras de Tojal de Pereiros A escelente correlaçâo indicia que. 

alcm da apatite. scria a zoisite a outra rase acessória que condicionaria ioriemente a distribuição de 

terns-raras leves. As composições das duas amostras maficas estão sobrepostas. 



Capítulo 111 Granulitos de Alta Pressão 123 

O I I I I I I 
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 

Ap + 0 . 2 2 0  (% vol) 

Fig. 111.41 - Idem figura anterior. considerando o céno. 
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Fig. m.42 - Nas amostras já consideradas nas figuras anteriores. regista-se uma diminuição da 

dependência dos teores de lantanideos, relativamente as proporções de apatite e zoisite. com o aumento 

do número atómico (e do grau de compatibilidade relativamente aos minerais essenciais) daqueles 

elementos. como é ilustrado por Lu vs. ApcO.2Zo. 
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Em contrapartida, nota-se, nalguns aspectos, a existência de relação entre as 

proporções dos minerais metamórficos de alto grau, por um lado, e os níveis de 

concentração e o tipo de fraccionação dos lantanídeos, por outro lado. Dos minerais 

sempre observados nas paragéneses granulíticas das amostras estudadas, a apatite é o 

que tem maior facilidade de incorporar iões de elementos das terras-raras (Hanson, 

1980; Henderson, 1984; Grauch, 1989; Rollinson, 1993). Tendo em conta que os 

minerais essenciais dos granulitos de Tojal de Pereiros têm (não considerando a 

plagioclase, a qual apresenta coeficientes de distribuição sempre muito pequenos, 

excepto no caso do Eu) maior dificuldade de integrarem nas suas estruturas os 

lantanídeos de menor massa atómica (Hanson, 1980, 1989; Henderson, 1984; McKay, 

1989; Rollinson, 1993), enquanto no fosfato referido não há diferenças tão importantes 

quanto a presença dos diferentes elementos das terras-raras, e de esperar que a apatite 

tenha um peso relativo mais significativo na distribuição das LREE (terras-raras leves). 

Quando se tenta correlacionar as concentrações destes elementos com a proporção 

modal de apatite, verifica-se que 38-41 e 38-45 apresentam teores excessivos 

relativamente ao que o conteúdo de apatite faria prever (Fig. 111.39). Todavia, aquelas 

duas amostras incluem, nas associações mineralógicas da fácies granulítica, a zoisite, a 

qual se trata de um outro mineral com forte tendência a incorporar lantanídeos, em 

especial os de pesos atómicos menores e intermédios (Thoni & Jagoutz, 1992). Tendo 

em conta este aspecto, verificou-se que, no conjunto das seis amostras analisadas, há 

correlações muito fortes entre as concentrações de La, Ce e Nd, e as proporções 

modais de apatite e zoisite, quando se assume que o mineral do p p o  do epídoto tem 

uma importância relativa, na distribuição das LREE, correspondente a 20% da do 

fosfato (Figs. IiI.40 e IiI.41). Essas correlações podem ser representadas pelas 

equações (em que as proporções dos elementos são expressas em ppm e as dos 

minerais em percentagens de volume): 

La = 8.41 (Ap + 0.2 Zo) + 2.86 

Ce = 22.4 (Ap + 0.2 Zo) + 9.1 

Nd = 15.4 (Ap + 0.2 Zo) + 6.7 

Os coeficientes de correlação (r) obtidos foram 0.997, 0.991 e 0.976, 

respectivamente. Tendo em conta os valores dos coeficientes de distribuição dos 

lantanídeos para os diferentes minerais, é de esperar que a importância do par Ap-Zo na 

concentração desses elementos diminua com a massa atómica; aliás, neste caso isso já 
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era indiciado pela diminuição do valor de r desde o da equação respeitante ao La até ao 

da equação para o Nd. Essa diminuição acentua-se para o Sm (r = 0.833) e lantanídeos 

mais pesados, atingindo-se para as correlações entre o Yb, ou o Lu (Fig. lII.42), e Ap 

+ 0.2 Zo coeficientes pequenos (inferiores a 0.6). Esta variação corresponde a 

importância crescente da clinopiroxena, da horneblenda e da granada na distribuição 

dos elementos das terras-raras, em sentido inverso ao dos dois minerais acessórios 

referidos. 
Outros indícios sugerindo dependência do comportamento dos lantanídeos 

relativamente as associações mineralógicas de alto grau são observáveis nos perfis 

normaliados em relação ao manto primordial Pig. IiI.38). As maiores razões (LdLuX, 

correspondem as amostras em que a zoisite (38-41, com 3.7 % de Zo), a apatite (38- 

43, com 1.6 % de Ap) e a plagioclase (38-45, com 37.5 % de P1) têm proporções mais 

significativas. A forma do p e d  de 38-43 aproxima-se dos observados em apatites 

(Hanson, 1980, 1989; Henderson, 1984; Grauch, 1989), notando-se inclusivamente 

uma ligeira anomalia negativa de Eu (EulEu* = 0.89). O perfil respeitante a 38-41 

corresponde, no essencial, ao que é de esperar que resulte da conjugação da 

composição de um mineral cálcico e aluminoso do gmpo do epídoto com as de 

minerais com maior facilidade de incorporação de HREE (lantanídeos de maior massa 

atómica), como os inossilicatos e, em especial, a granada: a existência de dois 

segmentos distintos, originando um vértice no Eu (ou no Gd, que não foi analisado) é 
característica da zoisite e da clinozoisite (Thoni & Jagoutz, 1992; Bowtell et al., 1994); 

o facto de a variação do declive do perfil do granulito 38-41, dum lado para o outro do 

vértice referido, ser mais suave do que o normalmente observado naqueles minerais 

deve-se as grandes proporções de granada (36.4 %) e piroxena (20.9 %) presentes. As 
percentagens relativamente pequenas de clinopiroxena, &bola, apatite e zoisite, em 
contraposição abundância de plagioclase, motivam que 38-45 seja a única amostra em 
que a presença de plagioclase parece manifestar-se no padrão de distribuição dos 

lantanídeos, como se nota pela existência de anomalia positiva de Eu e pelo facto de o 

perfil, para além de ter um declive globalmente positivo (com excepção do pico de Eu) 

entre as posições do La e do Tb, apresentar, ao contrário do que sucede para todas as 

restantes amostras, razão (La/Ce)N > 1. Este aspecto parece relacionar-se com o facto 

de, enquanto os minerais com maior importância na distribuição das terras-raras têm 

geralmente uma muito maior facilidade de integração de Ce, a estrutura da plagioclase 

admitir preferencialmente o La. Além dos aspectos já referidos, nota-se ainda, no perfil 

referente a 38-45, uma inversão do declive no ponto correspondente ao Tb, obtendo-se 
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(Tbhu), = 0.88, o que deve reflectir a presença de granada. Quanto aos perfis 
correspondentes a 38-36,38-39 e 38-40, as suas formas são compatíveis com um maior 

peso relativo (quando comparados com os casos das outras amostras) da clinopiroxena 
e da horneblenda na distribuição dos elementos das terras-raras: apresentam tendência 

para defuiirem uma concavidade para baixo, e têm valores menores de La&uN (<I .57) 

e de LaN/Ce, (<0.90). 

Iii.3.3.2. Amostras de Papela 

Visto só terem sido analisadas duas amostras de granulitos deste afioramento, 

os dados geoquímicos não podem ser abordados de forma idêntica a utilizada para as 

amostras de Tojal de Pereiros. Contudo, enquanto o perfil das concentrações 

normalizadas de lantanídeos na amostra mais máiica (37-102) está próximo dos das 

rochas semelhantes (em termos macroelementares e mineralógicos) referidas em 

IiI.3.3.1, já o granulito intermédio (37-103) apresenta uma distribuição daqueles 

elementos que se afasta dos aspectos gerais citados anteriormente (Fig. Iii.43). 

Fig. IIi.43 - Concentra&e.s normalizada$ em relaçâo ao manto primordial (Sun & McDonough, 

19891, de lantanídeos em duas amostras do afloramento de Papeia. 
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De todos os granulitos em que foram analisados lantanídeos, 37-103 é aquele 
que apresenta maior fraccionação LREE/HREE, com (La/Lu),=3.73 e (Ce/YbL=3.31, 

bem como a anomalia negativa de Eu mais pronunciada (EulEu* = 0.76). Enquanto em 

38-43 (Fig. U1.38) se pode atribuir uma anomalia semelhante à relativa importância de 

apatite, tal não tem sentido em 37-103 (Fig. III.43), pois a proporção desse fosfato na 

última está longe de ser comparável ao da amostra 38-43. Além disto, dos minerais 

com maior tendência a incorporação de terras-raras, aquele que tem presença 

significativa em 37-103 é a zoisite, a qual não pode explicar uma anomalia negativa de 

Eu. O próprio aspecto geral do perfil de distribuição das terras-raras, em que (se 

exceptuarmos o efeito da anomalia referida) não se nota tendência para definir 

concavidade para baixo e em que se regista La,/Ce, > 1 (1.15), indica que, no 
granulito intermédio de Papela, a composição mineralógica não teve um papel 

comparável ao registado nas amostras de Tojal de Pereiros na distribuição dos 

oligoelementos. Obviamente, a hipótese de o aspecto geral do p e f l  de terras-raras ser 

condicionado pela presença de plagioclase foi excluída por a situação do Eu ser 

exactamente a inversa daquela que se deveria registar. 

Assim, poder-se-á colocar a hipótese de a amostra 37-103 preservar, no perfil 

composicional dos lantanídeos (Fig. III.43), características geoquímicas do protólito 

ígneo, o qual deveria corresponder, a um magma gerado por um processo de 

diferenciação em que a cristalização de plagioclase tivesse sido significativa. No estudo 

efectuado por Rudnick & Taylor (1987) sobre uma população de xenólitos de origem 

hfracrustal, esses autores concluiram que as assinaturas geoquímicas das rochas 
granulíticas nuns casos estariam mais próximas das dos protólitos, enquanto noutros 

testemunhariam processos de alto grau: padrões de distribuição de lantanídeos 

semeihantes ao de 37-103 foram considerados representando composições magmáticas. 

Com efeito, este tipo de perfil é observado, nomeadamente, nalguns tipos de rochas 

básicas-intermédias de províncias toleiíticas continentais (Mantovani eí al., 1985; Wang 
& Glover, 1992; Barrat & Nesbitt, 1996). 

IiI.3.4. Discussão dos resultados 

Tendo em atenção os dados apresentados, que apontam para a dependência 

(pelo menos, localmente) de algumas caractensticas geoquímicas relativamente às 
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composições das associações mineralógicas de alto grau, parece razoável colocar-se a 

hipótese de o metamoriismo granulítico ter sido acompanhado por processos de 

redistnbuição de elementos com maior amplitude do que aqueles (envolvendo 

fundamentalmente elementos como o K, o Rb, o Th e o U) que são habitualmente 

considerados. Nomeadamente, os lantanídeos aparentam também ter sido afectados, em 

particular os de menor peso atómico, visto a distribuição dos teores destes Últimos 

estar fortemente correlacionada com as proporções relativas dos minerais de alto grau, 

pelo menos a escala - as seis amostras consideradas foram todas colhidas numa área 

com cerca de 2 hm2 - da zona amostrada no afloramento de Tojal de Pereiros, para 

análises de elementos vestigiais. Ou seja: os dados sugerem ter oconido um processo 

de fraccionação geoquímica, condicionado pelas proporções dos diferentes minerais 

que estivessem em situação permitindo troca de iões entre si e com uma fase 

intergranular, bem como pelos coeficientes de partiiha entre as fases envolvidas. A 

presença de uma fase fluida, para além dos minerais já citados, teria permitido a 

redistribuição dos elementos mobilizáveis; alguns destes (os mais incompatíveis 

relativamente as paragéneses granulíticas, como o Rb, o K e o Th) teriam sido, em 

grande parte, transportados, por essa fase não-sólida, para o exterior das rochas 

granuliticas. 

Fig. 111.44 - Nb vs. proporções de fases titanadas em amostras do aíiorainento de Tojal de Pereiros 

(cidade de Bragança). 
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Fig. Iíí.45 - Tio, vs. proporções de fases titanadas em amostras do afloramento de Tojal de Pereiros. 

GRANULITOS DE BRAGANÇA 
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Fig. iii.46 - Zr vs.pmporções de rases tiianadas em amostras do afloramento dc Tojal de Pereiros. As 

menções à ausência ou presença de zircão baseiam-se na 0 b ~ e ~ a ç ã 0  de lâminas delgadas das amostras 

consideradas. Na amostra com "proporções vestigiais". observou-se aquele mineral. mas. devido a sua 

raridade. a contagem de pontos respectiva - na analise moda1 efectuada - foi nula. 
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Como já foi referido, quando se abordou o comportamento do K, do Rb, do U 
e do Th, têm sido colocadas diferentes hipóteses quanto a natureza das fases que os 

podem transportar. Se em relação aos três primeiros a possibilidade de mobilização por 

fase fluida gasosa é geralmente aceite, já para o caso do tório há autores - como Kay & 

Kay (1986) - que consideram que a sua remoção, em proporções significativas, pelo 

fluido gerado durante as reacções de desvolatilização, é improvável, devido a baixa 

solubilidade deste elemento; a hipótese mais viável de extracção de Th das rochas seria 

por via de uma fase liquida silicatada. Quanto aos lantanídeos, se bem que haja 

conclusões divergentes - como, aliás, está exposto na compilação feita por Grauch 

(1989) - sobre a sua mobilidade por acção de fase fluida, esta só parece ter implicações 
significativas nas concentrações se a razão fluidolrocha for muito grande dou  fluidos 

ricos de terras-raras interagirem com rochas apresentando conteúdos muito baixos 

destes elementos (Hanson, 1980). Num trabalho sobre os granulitos do complexo de 

Scourie, Pride & Muecke (1981) concluiram - com base em dados composicionais dos 

minerais constituintes das rochas de alto grau - que teria ocorrido reequilíbrio, 

afectando as concentrações de terras-raras, em rochas com composições de 

ultramáficas a félsicas. Aqueles autores obtiveram coeficientes de distribuição 

mineralímineral, para diversos pares, que se assemelham bastante aos registados em 

dacitos, o que foi considerado como uma evidência da coexistência das fases minerais 

de alto grau e de um líquido aproximadamente granodiorítico, e como uma 

confrmação do carácter residual dos granulitos. 
A veri6cação da existência ou ausência de correlação entre as composições das 

paragéneses granulíticas, por um lado; e os teores de elementos vestigiais cuja 

mobilidade em fase fluida seja generalizadamente reconhecida como extremamente 

pequena, por outro, seria uma forma de testar que tipo de fase não-sólida teria 

contribuído para a fraccionação geoquímica, durante o metamofismo de d to  grau. De 

entre os elementos analisados, são de referir o Nb e o Zr como tendo potenciais iónicos 

grandes e muito pequenas tendências para serem transportados em fase fluida. 

Em relação aos minerais presentes nos granulitos, o Nb, de acordo com os 

coeficientes de distribuição conhecidos (Pearce & Norry, 1979; Green, 1994; Stimac & 

Hickmott; 1994), apresenta uma nítida tendência para ser incorporado pelos minerais 

de titânio, nomeadamente o nítilo e a ilmenite. Em consequência de a maioria das 

amostras de Tojal de Pereiros analisadas para o Nb conter este elemento em 

proporções inferiores as do limite de detecção do método de fiuorescência de raios X 
(2 ppm), não é possível verificar exactamente o tipo de correlação que existirá entre o 
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Nb e os minerais de titânio. Todavia, as duas amostras mais ricas de nióbio são 

precisamente aquelas que têm maiores proporções modais de nitilo / opacos e esfena, 
com o teor máximo (10 ppm) a ser registado no granulito (38-39) que apresenta a mais 

alta percentagem daqueles minerais (Fig. Iü.44). Com estes dados fica sugerida a 

existência de uma correlação semelhante as existentes entre o U (Fig. IIí.36) ou o Ti 

(Fig. 111.45) e os minerais em que o titânio é um constituinte essencial; estas 
correlações aparentam ser do tipo exponencial. 

Relativamente ao Zr, é o rútilo, de entre os minerais constituintes das 

paragéneses granulíticas registadas em Tojal de Pereiros, a fase em que esse elemento 

mais facilmente será incorporado, de acordo com os coeficientes de distribuição 

apresentados por Green (1994). As concentrações de Zr em cinco das seis amostras 

parecem correlacionar-se linearmente com as proporções das fases ricas de Ti (os 

opacos e a esfena são em larga medida, como já foi descrito, produtos de 

transformação do nitilo), havendo um ponto que se afasta significativamente da recta 

defhida pelos restantes (Fig. LU.46). O ponto discordante representa a amostra 38-43, 
a qual se caracteriza por ser a única das representadas no diagrama Zr vs. 
Rt+Ttn+Opacos (Fig. Lü.46) em que foi detectada a presença de zircão (se bem que 

vestigial e, portanto, sem expressão nas composições modais apresentadas). 

Se os factos descritos representam uma dependência das proporções de Nb e Zr 

relativamente as composições das associações mineralógicas de fácies granuiítica, a 

hipótese mais provável é a de que o reequilíbrio geoquímico no metamodismo de alto 

grau tenha ocorrido com a participação de um líquido silicatado, pois não é de esperar 

que um fluido promovesse a redistribuição daqueles elementos. 

Em resumo, os dados geoquímicos permitem sublinhar alguns aspectos, como 
se fará a seguir: 

1) Os granulitos de Tojal de Pereiros testemunham processos de fraccionação 

que terão decorrido durante o episódio de alto grau. 

2) As composições mineralógicas das paragéneses granulíticas parecem ter tido 

um papel determinante nesses processos. O facto de, em relação a algumas razões 

inter-elementares, se obterem valores que não são os mais característicos dos terrenos 

granulíticos resulta precisamente de quais os minerais envolvidos nos casos estudados. 

No que respeita aos elementos alcalinos, visto que as reacções prógradas de 
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desidratação terão provavelmente envolvido decomposição de anflbola e produção de 

clinopiroxena, não se verificaram condições para que se produzissem razões K R b  

elevadas. Quanto as razões TNU, a presença de nítilo no pico de metamorfismo parece 

ter favorecido uma perda preferencial de Th. 

3) Os teores e os padrões de distribuição também parecem condicionados pela 

composição das associações de alto grau. Em particular, as concentrações dos 
lantanídeos mais leves estão, nas amostras de Tojal de Pereiros sujeitas a análises de 

oligoelementos, fortemente correlacionadas com a presença de duas fases acessórias: a 

apatite e a zoisiie. Em contrapartida, não há testemunhos, pelo menos suficientemente 

evidentes, de as variações na distribuição dos elementos das terras-raras resultarem de 
fraccionação ígnea. 

4) A redistribuição de elementos, a escala da área de proveniência das amostras 

referidas acima, deve ter sido favorecida pela presença de fase(s) não-sólida($. Visto 

que os lantanídeos (pelo menos, os mais leves) também parecem ter participado nesse 
processo, é possível que um líquido silicatado tivesse estado presente durante (e 

proporcionado) o re-equilíbrio geoquímico. Esta hipótese não pôde ser cabalmente 

demonstrada. É, contudo, interessante veriiicar que os perfis de concentrações 

normalizadas em relação a composições propostas para a crosta inferior - e 

considerando, de entre estas, duas das mais básicas (Taylor & M c L e m q  1985; 
Rudnick & Presper, 1990) - são, na generalidade (incluindo as amostras mais félsicas), 

empobrecidos em LREE (Fig. IJ.I.47).  LU)^, usando os valores do modelo 

(composição de andesito basáítico) de Taylor & McLennan (1985), varia entre 0.27 e 

0.78; recorrendo a composição média (basáltica) dos xenólitos da crosta inferior, 

determinada por Rudnick & Presper (1990), o intervalo regista-se de 0.22 a 0.62. Com 

(CeIYb),, o valor mínimo é de 0.31, sendo os restantes quase sempre inferiores a 

unidade; a única excepção é o caso de 38-41, quando normalizada em relação ao 

modelo de Taylor & McLennan (1985), com (Cem),  = 1.07. Os padrões 

empobrecidos em LREE, quando normalizados em relação as composições citadas, 

sugerem que, para além de uma simples redistribuição de elementos, tenha ocomdo 

perda selectiva dos lantanídeos mais leves relativamente aos mais pesados, como seria 
normal num processo de fusão parcial, seguido de extracção da fase líquida. 
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Fig. iii.47 - Concenhapaes de lantanídeos (em amostras de Tojal de Pereiras), normauzadas 

relativamente à hipotética composi@o da crosta inferior, recorrendo a dados de xenólitos b8siws 

(Rudnick & Praper, 1990). Usando a composição proposta por Taylor & McLennan (19851, os 

resultados são muito semeiüantes. 

5) Os processos de redistribuição dos elementos não deverão, contudo, ter tido 
expressão idêntica em todos os domínios onde estão presentes os granulitos de alta 
pressão. Com efeito, uma amostra de Papela apresenta um perfil de concentrações 
normabacias de lantanideos dificilmente correlacionável com a paragénese de dto grau 
e que parece indicar a preservação de características essenciais da assinatura 
geoquimica do protólito ígneo Contudo, as conclusões apresentadas nos pontos 
anteriores levam a supor que, mesmo em domínios em que aparentemente as 
composições primitivas estão preservadas, possa ter ocomdo, se bem que com menor 
intensidade, alguma mobiição de elementos habitualmente utilizados na 
caracterização de ambientes primários, pelo que deverá existir uma margem de erro 
significativa nas tentativas de identificação precisa desses ambientes. Além disto, 
também não há motivos para supor que as rochas que residiram em ambiente 
infiacrustd representem necessariamente um único evento geológico, ou uma única 
sequência de fenómenos directamente relacionados entre si, sendo perfeitamente 
adrnissível considerar que possam antes corresponder à associação espacial de litologias 
cujas idades e ambientes primários são diversificados. 



Capítulo rII Granulitos de Alta Pressão 134 

IIí.4. Geologia isotópica 

Uma amostra (38-36), colhida no afloramento de Tojal de Pereiros e 

correspondente a uma das composições mais máiicas, foi utilizada na realização de 

análises isotópicas de 143Nd/144Nd e 147Srn/144Nd, em rocha total e concentrados de 

minerais, e de 87Sr/gfiSr, em rocha total. 

Para a obtenção de informação geocronológica - que se tratava do objectivo 
central da utilização dos dados isotópicos - e tomando em consideração os aspectos já 

discutidos em 11.4.4.6, optou-se quer pela utilização de um sistema isotópico (Sm-Nd) 

apropriado a datação em rochas máficas que sofreram re-equilíbrio sob condições de 

pressão e temperatura elevadas (Hawkesworth & Van Calsteren, 1984; Patchett, 1989; 

Gebauer, 1990; Mezger, 1990; Dickin, 1995), quer pelo recurso a uma associação 

mineralógica que representasse, sem quaisquer dúvidas, um episódio metamórfico 
preciso. 

O último ponto referido permite estabelecer uma distinção relativamente as 

tentativas anteriores (ver 11.4.4.1) de datação do metamorfismo granuiítico de alta 
pressão no complexo alóctone superior da Galiza e de Trás-os-Montes, as quais se 

centraram na utilização do sistema U-Pb em zircões. Com efeito, a interpretação dos 

dados obtidos nesses trabalhos está dependente dos sigdicados atribuídos aos vários 

tipos de grãos analisados, o que levanta problemas de difícil resolução visto que (1) 

estas rochas testemunham uma evolução complexa, com vários episódios de 

metamorfismo e deformação, e que (2) o zircão, apesar de poder resistir a condições 

extremas, é também susceptível de crescer nas mais variadas situações, desde ambientes 

magmáticos ate diagenéticos, passando pelos vários graus de metamorfismo (Deer et 
al., 1997c; Lee et al., 1997). Em trabalho recente, Fraser et al. (1997) demonstraram 

que as datações em zircões de granulitos não têm necessariamente de reflectir o pico 
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metamórfico, devendo ser identiflcadas, para se proceder à correcta interpretação 
desses resultados, as reacções metamóficas em que poderá ter ocorrido libertação de 

Zr dos minerais essenciais e, consequentemente, cristalização de zircão. 
Para tentar contornar este tipo de problemas, tentou-se, neste trabalho, obter 

uma isócrona interna (rocha total - minerais) numa amostra em que estivesse bem 

preservada a paragénese granuiítica. Do ponto de vista petrográfico, a amostra 38-36 

(Figs. III.1 a ilI.3) enquadra-se nos aspectos essenciais que se encontram descritos em 

IIi. 1.1, sendo constituída predominantemente por clinopiroxena, granada e 

homeblenda, contendo plagioclase numa proporção relativamente menor (5.6 %) e 

incluindo, ainda, fases acessórias, geradas em alto grau, testemunhadas por grãos de 
apatite e de rútilo/ilmenite. 

Um outro mineral presente, nos dois tipos de situação referidos na descrição 

petrográfica (IIi. 1. I), e a esfena, o que implicou que houvesse o cuidado de evitar os 

grãos compósitos (rútilolilrnenitecom coroas de esfena) de fases titanadas (Fig. III.2), 

presentes na matriz, em que a esfena é claramente retrógrada. As inclusões, do mesmo 

mineral, existentes nos grãos de granada (Fig. 111.1) não podem ser extraídas pelos 
meios comuns; contudo, o seu carácter prógrado fez com que elas tivessem estado 

sujeitas às condições do pico metamórfico e, por isso, tivessem passado pelo processo 

de homogeneização da razão 143Nd/144Nd no granulito amostrado. O principal 

inconveniente da presença dessas inclusões é a diminuição da razão Srn/Nd nos grãos 
de granada, em relação ao que sucederia se eles fossem puros, pois a esfena não só 

incorpora aqueles lantanídeos muito mais facilmente do que a granada, como ainda tal 

ocorre com uma fraccionação menor entre massas atómicas (Henderson, 1984). 

Além de amostra de (1) rocha total (rt), foram analisados concentrados de (2) 

grt (mais inclusões), (3) cpx+amph e (4) minerais de pequena susceptibilidade 

magnética presentes na matriz. A fracção (4) é composta essencialmente de plagioclase 
mas inclui também apatite (Fig. III.3); os grãos de fases titanadas foram retirados 

manualmente, para excluir a esfena retrógrada. Apesar do largo predomínio de 

plagioclase nesta fracção, registaram-se grandes teores de Nd e Sm, o que indica que as 

razões isotópicas são determinadas pela apatite e não pela plagioclase: aliás, o valor de 

'47Sm/144Nd igual a 0.167 é superior as razões típicas (-0.1) da plagioclase (Humphnes 

& Clie 1982; Faure, 1986; Dickin, 1995; Milier & Thoni, 1997). 

No diagrama 143Ndí144Nd VS. 147Sm/144Nd (Fig. III.48), os quatro pontos 

correspondentes às fracções acima identificadas, definem uma isócrona (MSWD = 
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2.8922) de 1079+78 Ma, a que corresponde uma razão 143Nd/144Nd inicial de 

0.511651. 

Fig. U1.48 - "3NdlhUd vs. 147SmI'uN4 usando anáiises de rocha total e de concentrados de minerais 

de uma amostra de granuiito márico, de Tojal de Pereiras. A isócrona obtida corresponde a primeira 

&ta@o inequívoca de um processo metamóríiw precâmbriw, nos maciços al0ctones galaico- 

iramontanos. 

O dado geocronológico referido afigura-se relevante por, pela primeira vez em 

rochas dos maciços alóctones galaico-transmontanos, ter sido obtida uma idade 

precâmbrica recorrendo a uma associação mineralógica inequivocamente metamórfica. 

Assim, esta idade não poderá ser interpretada como correspondendo a formação do 

protólito. A hipótese de ela poder ser causada por um re-equilíbrio incompleto, com 

preservação parcial da memória isotópica primária nalguns minerais, também e de 

afastar. Problemas como o agora mencionado, com análises de Sm-Nd, foram 

registados em rochas em que o metamofismo ocorre sem destruição total das 

estruturas cristalinas dos minerais primários, gerando-se, nomeadamente, clinopiroxena 

metamófica a partir da ignea (Mork & Mearns, 1986; Dickin, 1995; Miller & Thoni, 

1997); estes casos correspondem a situações em que são observáveis os termos de 

transição entre as paragéneses primárias e as metamóficas, e em que há preservação de 

texturas igneas. Nos granulitos de alta pressão do Maciço de Bragança não há 

quaisquer vestígios das associações mineralógicas ou das texturas igneas; além disso, 

há evidências de a granulitização ter sucedido a um processo de metamofismo 
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prógrado. Ou seja: na amostra 38-36, nenhum mineral terá herdado características 
isotópicas de um hipotético predecessor magmático. 

O ponto que, no diagrama 143Nd/1*Nd VS. 147Sm/l*Nd (Fig. III.48), representa 

a fracção dos minerais de menor susceptibilidade magnética (4) situa-se ligeiramente 

acima do alinhamento definido pelos restantes três pontos. Para além da possível 

influência do erro analítico, é de admitir que, pelo menos parcialmente, aquela posição 

tenha um significado geológico: os minerais representados por aquele ponto existem, 
em 38-36, sob a forma de blastos de muito pequenas dinensões (entre 0.05 e 0.2 mm); 

em contrapartida, a granada apresenta-se tipicamente em grãos mihétricos, enquanto 

os de clinopiroxena e anfíbola têm dimensões da ordem das décimas de mm a 

milimétrica. Assim, e possível que as partes mais internas dos blastos maiores de 

granada (e talvez também de clinopiroxena) tenham cessado o reajustamento da razão 

143Nd/144Nd numa fase mais precoce, em comparação com o que teria sucedido aos 

grãos de plagioclase e apatite, do arrefecimento após o pico térmico do metamoríismo. 

A isócrona que se obteria desprezando o ponto da fracção (4) seria mais antiga (1 166+ 

86 Ma), mas, com os presentes dados, as margens de erro não permitem discriminar 

com precisão diferentes fases do mesmo processo metamófico. Assim, julga-se 

prefenvel adoptar a isócrona de quatro pontos (por, tendo em conta os erros 

cronométricos possíveis com as análises efectuadas, tal implicar um constrangimento 

mais apertado) como representativa do fecho do sistema isotópico Sm-Nd após o 
metamofismo granulítico. 

iIi.4.2. Geoquímica isotópica 

Usando, para efeitos de normalização, as razões isotópicas de Sm-Nd propostas 

por Hamilton et al. (1983) para o reservatório condntico, o valor actual de E,, de 38- 

36 é de +5.62. A razão '43NdIl44Nd inicial obtida com a isócrona de 1.08 Ga 
corresponde, por seu turno, a ( ~ ~ ~ 1 . ~ ~ -  = f7.96. 

Não se sabendo a idade do protólito, não se pode verificar com precisão as 

características isotópicas da fonte mantéiica do magma de que ele proviria. Além disto, 

tendo em conta as conclusões do estudo geoquímico dos granulitos de Tojal de 

Pereiros (ver iIi.3.4), o processo de redistribuição de elementos durante o 

metamofismo de alto grau poderia ter como consequência uma variação da razão 
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Sm/Nd, o que, por seu turno, implicaria fraccionação isotópica e modificação do 

declive da linha de evolução temporal de E,,. 

1d~. F'ebhado -r 

Tempo (antes do presente) 

Fig. 111.49 - Processos de fraccionação isotopica que terão sido fundamentais na assinatura geoquúnica 

do gmulito máííco analisado: 1 )  anatexia mantelica, geradora do magma do qual terá cristalizado o 

protólito; 2) redistribuição de lantanideos, em condições de alto grau. Tendo em conta a pequena 

mobilidade do Sm e do Nd, é pouco provável que outros processos tenham afectado significativamente 

L d .  

De acordo com a composição mineralógica do granulito máfico 38-36, em que 

são largamente dominantes minerais com maior facilidade de integração de Sm do que 

de Nd, essa fraccionação teria implicado um aumento de fsMd - factor de 

enriquecimento de Sm-Nd definido por DePaolo et ai. (1982) - cujo valor actual é igual 

a -0.05. Assim, antes do processo de fraccionação, o decréscimo de sNd processar-se-ia 

mais rapidamente do que desde então (Fig. LII.49). Contudo, e de esperar que o efeito 

dos coeficientes de partilha dos minerais essenciais tenha sido atenuado pela presença, 

na paragénese de alto grau, de apatite (0.5 % em 38-36), a qual, como já foi discutido, 

tem, por um lado, uma importância assinalável na concentração de iantanideos e, por 

outro lado, tem uma estrutura que aceita em graus semelhantes aqueles dois elementos 

(Hanson, 1980; Henderson, 1984; Rollinson, 1993). Em resumo, o processo de 

mobilização de lantanídeos terá causado um aumento de f,,,, mas não tão 

pronunciado como as proporções dos minerais essenciais fariam supor. De qualquer 

modo, a provável ocorrência desse tipo de variação permite concluir que o valor de 

= +7.96 é o limite mínimo daquele parâmetro na evolução da composição 
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isotópica do protólito, se for excluída a hipótese de processos de fraccionação 

isotópica mais antigos. O protólito ígneo do granulito máíico estaria, pois, relacionado 

com um magma gerado por fusão duma fonte mantélica fortemente empobrecida, de 

acordo com os modelos de DePaolo (1981) e Faure (1986): com efeito, a composição 

do reservatório empobrecido típico, corresponderia, há 1 .O8 Ga, a um valor de r ,  de 

+5.5 ou +5.8, respectivamente. Contudo, considerando a evolução proposta por 

Goldstein et a[. (1984), o manto empobrecido teria, também para 1.08 Ga, r,, = +7.6 

e, assim, o protólito do granulito analisado poderá ter resultado (se o periodo entre a 

genese de magma e o metamorfismo não tiver sido muito longo) de um magma 

extraído de uma fonte com empobrecimento normal. 
A razão 87Sr/86Sr determinada em 38-36 é 0.704811, o que equivale a um E,, 

actual de +4.41, considerando o valor de 0.7045, sugerido por DePaolo & Wasserburg 

(1976), para o manto não fraccionado. Não havendo determinações de Rb e Sr por 

diluição isotópica é impossível calcular rigorosamente, para o passado, o valor de 

87Sr186Sr. Contudo, usando as análises por fluorescência de raios X (TRX), verifica-se 

que a razão inter-elementar Rb/Sr é igual a 0.077. Este valor é 2.7 vezes superior ao do 
manto não fraccionado (RblSr = 0.029), o que, tendo em wnta a proporcionalidade 

directa entre RbISr e 87Rb/86Sr, revela que, caso os valores obtidos por FRX estejam 

muito próximos dos reais, o crescimento de 87Sr186Sr no granulito tem sido mais rápido 

no granulito máfico 38-36 do que no reservatório uniforme, Assim há 1.08 Ga, o valor 

de E, seria claramente negativo, o que não é inesperado tendo em atenção os dados do 

sistema Sm-Nd. Contudo, deve-se ressalvar que, além da ausência de dados que 

permitam conclusões rigorosas sobre 87Rb/86Sr, O próprio sistema Rb-Sr é mais 

susceptível a perturbações, devido a grande mobilidade de ambos os elementos. 

III.5. Discussão de alguns resultados 

De entre os resultados do estudo efectuado em amostras de granulitos de alta 

pressão, alguns aspectos merecem ser subiinhados e que, sobre eles, se façam algumas 

considerações adicionais. 
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Os dados petrográficos e de química mineral confirmam a evolução 

metamóríica já descrita noutros trabalhos (referências na introdução a este capítulo e 

em II.4.2). Podem-se salientar: evolução prógrada registada por inclusões na granada e 

por zonamento químico nos núcleos de alguns porfiroblastos deste mineral; pico bárico 

evidenciado pela existência, previamente aos diópsidos actualmente presentes nas 

paragéneses granulíticas, de clinopiroxenas mais jadeíticas (texturas de intercrescimento 

de Di+Pl); recristalização, ainda em alto grau mas sob menores pressões, gerando as 

paragéneses e texturas agora observáveis nos granulitos mais preservados dos efeitos 

da blastomilonitização anfibolítica; retrogradação testemunhada por alguns aspectos de 

zonalidade em granadas e clinopiroxenas. 

A composição química das rochas revela ter sido afectada por um processo de 

remobiiação, acompanhado de perda selectiva dos elementos mais incompatíveis 

relativamente as paragéneses de alto grau. Elementos geralmente considerados como 

tendo muito pequena mobilidade em fase fluida aparentam terem também sofrido 

redistribuição, o que permite pensar que, neste processo, tenha estado envolvida uma 

fase líquida silicatada. Assim, os granulitos teriam um carácter residual. 

Sawyer (1997) a6rma que, em condições de alto grau, a segregação de material 

fundido é favorecida pela ocorrência de deformação não-coaxial. Se bem que as 

texturas indiquem que o último episódio de recristalização em alto grau deva ter 

decomdo em condições estáticas, há evidências de, na evolução prógrada, ter existido 

um regime de deformação não-coaxial. Caso este regime se tenha mantido até se 

atingirem temperaturas propicias a segregação de líquido silicatado, terão sido 

prreenchidas as condições referidas por aquele autor, nas quais o processo de drenagem 

se dá no phe i ro  patamar de percolação (Vigneresse el al., 1991), ou seja, com 

porosidade (equivalente a proporção de liquido retido) entre 1 e 5 %. Uma drenagem 

tão eficiente poderia, pois, explicar as características geoquímicas marcadamente 

empobrecidas dos granulitos estudados (desde os mát3cos aos félsicos), mesmo quando 

comparadas com as composições mais básicas dos vários modelos elaborados para a 
crosta inferior. 

A ocorrência do processo de remobilização geoquímica obviamente inibe 

conclusões precisas sobre as composições dos protólitos e, em particular, sobre 

aspectos que permitissem identificar os ambientes geodiiâmicos em que se originaram 

oa predecessores magmáticos. 
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Um resultado que, aqui, se considera assumir, por si só, importância 
significativa é a datação de 1.08kO.08 Ga, por isócrona interna, de uma amostra de 

granulito de Tojal de Pereiros. Pela primeira vez, obteve-se, num dos maciços 

alóctones galaico-transmontanos, uma idade precâmbrica que não pode ser relacionada 

com a génese de protólitos, com a presença de grãos detriticos ou com a introdução de 

isótopos radiogénicos estranhos ao processo de decaimento nos minerais metamoríicos: 

pela paragénese correspondente as fracções analisadas e pelo método utilizado, trata-se 

claramente de uma idade de metamoriismo. 

Como foi referido em 11.4.4.2, valores em torno de 1.0 Ga haviam já sido 

obtidos num afloramento de eclogito de Cabo Ortegal, mas a metodologia utilizada (K- 

Ar em anftbola) levou a que esses dados, quando co&ontados com outros resultados 
geocronológicos, fossem re-interpretados como consequência de excesso de Ar 
radiogé~c0. Independentemente do verdadeiro significado daqueles valores, a datação 

apresentada nesta tese não permite o mesmo tipo de ambiguidade. 

Assim, é possível aiirmar que, nos maciços alóctones do noroeste da península 

Ibérica, existem fragmentos de soco grenvilliano, exumados tectonicamente durante a 

orogenia varisca. Em consequência, as idades devónicas inferiores, frequentemente 

obtidas nas rochas catazonais dos maciços referidos, corresponderão as fases terminais 

de uma evolução policícíica, como alguns autores têm sugerido (ver 1.3.4 e capítulo II). 

Noutros pontos da Meso-Europa, deverão também existir testemunhos do 
orógeno grenvilliano. Ben Othman et al. (1984) referem que, em xenólitos colhidos na 

chaminé de Le Bournac (aparelho vulcânico terciário, instalado no Maciço Central 

francês) se detectou uma idade de "pelo menos 1.0 Ga" para um episódio granulítico; 

nesses xenólitos, ainda segundo o mesmo trabalho, a idade de metamoriismo mais 

comum é de cerca de 380 Ma, o que se assemelha a datações de deformação e 

metamoríismo variscos registadas na Zona de Galiza - Trás-os-Montes. Infelizmente, 
Ben Othman et aZ. (1984) só mencionam de passagem aquela idade precâmbrica, sem 

explicarem o modo como foi obtida nem quais os seus constrangimentos. Downes et al. 
(1990), por seu turno, chamaram a atenção para três agmpamentos de idades, em 

zircões detriticos de metassedimentos do Maciço Central e áreas variscas vizinhas, um 

dos quais se situa próximo de 1 .O Ga, o que, para aqueles autores, corresponderia a um 

episódio de crescimento crustal. Para além dos dados sugerindo a presença de relíquias 
da orogenia grenvilliana no seio da cadeia hercínica, reconstituições paleogeográficas, 

como as apresentadas por Dalziel (1994), implicam que, no final do ciclo varisco, a 

actual Península Ibérica tivesse ocupado uma posição contígua a áreas que haviam 
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soflido mobiliiação grenvilliana. Assim, parece lógico procurar nessas áreas o 

emaizamento dos mantos de carreamento que ocupam a posição de topo nos maciços 

alóctones da zona gdaico-transmontana. 

A datação de 1.08 Ga que se obteve no granulito de Bragança, além de 

comprovar como eram justificadas as objecções aos modelos que tentavam integrar 

toda a história tectono-metamórfica daquele tipo de rochas num período restrito (cerca 

de 20 Ma), está de acordo com o esperado na evolução de granulitos de dta  pressão. 

De facto, Ellis (1984) sublinha que, sendo os granulitos de média e alta pressão 

tipicamente gerados nos níveis inferiores de crosta espessada, a sua ascensão tectónica 

terá uma grande probabilidade de só ocorrer num ciclo orogénico distinto daquele em 

que se deu a sua formação, podendo os períodos de residência em níveis crustais 
profundos ser muito grandes, havendo exemplos de valores, para esses períodos, de 2.0 

Ga (Ellis, 1984) e 1.7 Ga (Muhliig, 1990). Uma consequência deste tipo de evolução, 

em mais do que um ciclo, dos granulitos de alta pressão, é a ocorrência de resultados 

geocronológicos discordantes entre as várias metodologias utilizadas, devido a serem 

comuns os episódios proporcionando reajustamentos isotópicos: essa discordância, 

segundo Ellis (1984), constitui um dos aspectos característicos das rochas provenientes 
das zonas de maior profundidade de crosta espessada. 



ECLOGITOS 

Os eclogitos constituem outra das litologias com importante significado 

geodinâmico presentes na unidade alóctone superior do Maciço de Bragança. Em 

11.4.1.1 (deformação), 11.4.2 (metamorfismo), II.4.3.2 (geoquímica) e 11.4.4.2 

(geocronologia), foram abordados, de forma sintética, alguns dos aspectos essenciais 

de trabalhos previamente efectuados sobre estas rochas. 

Tal como sucedeu relativamente aos granulitos de alta pressão, Marques (1994) 

e Marques el al. (1996) identificaram, nos eclogitos e rochas gnáissicas envolventes, 

evidências estruturais que consideraram como correspondendo a deformação mais 

antiga @I) que se encontra patente no Maciço de Bragança, pelo que, de acordo com 

os critérios desses autores, uma parte fundamental da história tectono-metamóriica 

destas rochas (incluindo o episódio de alta pressão) teria decomdo num ciclo 

orogénico ante-varisco. Em Cabo Ortegal, também os dados estruturais apresentados 

por Engels (1972) apontavam para que os eclogitos, e paragnaisses a que se associam, 

testemunhassem evolução orogénica precâmbrica. Contudo - como já foi também 

discutido nesta tese -, a informação geocronológica é, em grande parte, aparentemente 

discordante das conclusões obtidas em trabalhos como os agora citados. De entre os 

trabalhos que resultaram em datações que contradiriam, segundo os autores 

respectivos, a hipótese de existirem testemunhos de metamorfismo precâmbrico no 

complexo alóctone superior, podem-se referir dois em que foram utilizadas amostras de 
rochas eclogíticas de Bragança: Peucat ef al. (1990) obtiveram dados de U-Pb em 
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zircões que os levaram a relacionar um valor de 509 Ma com a idade do protólito, 

enquanto o metamorfismo teria decomdo, no máximo, há 430 Ma; Roger & Scharer 

(1997) analisaram zircões e rútilos, também recorrendo ao sistema U-Pb, tendo 

registado idades concordantes, de 385-383 Ma, que reflectiriam um episódio de alto 

grau. No capítulo anterior, foi apresentada (ver 111.4.1) uma isócrona Sm-Nd, em 

granulito, que demonstra que alguns dos litótipos em que habitualmente se obtêm 

idades paleozóicas passaram, na realidade, por episódios mais antigos. Neste capitulo, 

ter-se-á oportunidade de apresentar dados isotópicos obtidos, no trabalho para esta 
tese, em rochas eclogiticas e gnáissicas, e de os tentar integrar no conjunto de 

informação disponível. 

De acordo com os dados de geotermobarometria revelados por Munhá & 
Ribeiro (1986) e Ribeiro ef al. (1989), o metamodismo na fácies eclogítica teria 

correspondido a pressões de 18 a 20 kbar e a temperaturas de 570 a 630 'C; contudo, 

um episódio de recristalização granulítica, correspondendo a aquecimento 

(temperaturas de 800 a 850 O C) durante descompressão (pressões de 13 a 14 kb), 

afectou intensamente alguns dos corpos eclogíticos estudados. Tal como sucede nos 

granulitos, é comum os eclogitos apresentarem os efeitos de intensa retrogradação, em 

particular na fácies anfibolitica. 

Quanto a natureza dos protólitos dos eclogitos, os dados geoquímicos sobre 

composições globais de rochas obtidos em amostras do Maciço de Bragança, 

anteriormente aos trabalhos no âmbito desta tese, são escassos e correspondem a 
análises de óxidos de elementos maiores (Anthonioz, 1972), o que limitou bastante a 

possibilidade de obtenção de indicações precisas sobre as várias hipóteses de filiação 

magmática. Esta questão correspondia, portanto, a uma lacuna significativa que se 

tentou preencher. 

Em trabalhos anteriores, em particular no de Anthonioz (1972) mas também no 
de Marques (1994), foram identificados vários locais onde podem ser encontrados 

exemplos de eclogitos e que correspondem sensivelmente às zonas de colheita de 

amostras para esta tese. Assim, as amostras de eclogitos provieram: da área entre o 

vértice geodésico Guerras e a povoação de Espinhosela (folha 24 da Carta Militar de 

Portugal, escala 1125000); da elevação do Alto do Lombo, situada a cerca de 2 km a 

SE de Gondesende (folha 24); da elevação de Mua, sensivelmente a meia distância 
entre Rabal e Baçal (folha 25); de Portela de Lama Cerdeira, a E de .~oio  (folha 37); de 

Fontaelas, no vale do Rio Igrejas (no limite setentrional da folha 38); da área a WSW 

de Gimonde (folha 38) e a W da estrada que liga esta localidade a Bragança. 
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É comum as condições de afloramento não permitirem a observação in silzr das 

rochas eclogíticas, mas, onde tal é possível, verifica-se que correspondem a corpos 

lenticulares no seio de gnaisses. Apesar de estes não constituirem o objecto central 

deste estudo, serão também abordados resultados obtidos com algumas amostras de 

rochas gnáissicas. 

IV.1. Petrografia 

N.1.1. Eclogitos 

Os metabasitos que estiveram sujeitos a um episódio eclogitico sofreram, em 
geral, transformações mineralógicas e texturais significativas durante a descompressão, 

mesmo sem considerar os fenómenos (mais recentes) de retrogradação anfbolítica. 

Podem-se considerar dois tipos petrográficos mais significativos: 

1) Rochas em que a descompressão se traduz de forma mais evidente na 

formação de simplectites finas vigs. N.3, N.4  e IV.7) de onfacite de tendência 
diopsídica (-Jd,,) e oligoclase, por decomposição de onfacite marcadamente jadeítica 

(Jd,, a Jd,,); 
2) Eclogitos afectados por granulitização intensa, a qual resultou em 

transformações mineralógicas e texturais radicais (Fig. IV.13), evidenciando um 

período longo para a estabilização da associação entre a clinopiroxena mais cálcica e a 
plagioclase e para o desaparecimento das relíquias do pico bánco. 

O primeiro tipo de eclogitos foi amostrado nas áreas que foram citadas das 

folhas 24 e 25, nomeadamente nas proximidades de Rabal e Espinhosela. É nestas 

rochas que se observam mais evidências das paragéneses e texturas do episódio 

eclogítico, havendo casos em que ainda se preservam todas as características essenciais 

(Figs. IV. 1 e IV.2). 

O segundo tipo de eclogitos está representado em áreas como as de Fontaelas- 

Gimonde e Zoio. Em Fontaelas-Gimonde, e comum os eclogitos granulitizados 

conterem zonas venulares, com formas irregulares e limites diisos, de composição 
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"diorítica" a "tonalitica" (Fig. IV.17). Essas zonas foram interpretadas por Anthonioz 

(1972) como resultado da retrogradação (epidiorítização) dos eclogitos, enquanto 
Munhá & Ribeiro (1986) e Santos ef a1. (1995a) as consideraram como representando 

liquido silicatado, produzido por fusão parcial dos metabasitos e dos gnaisses 

envolventes. 

IV. 1. I .  I .  Eclogitos de Rabal e Espinhosela 

Nestas metabasitos, pode-se verificar que a associação gerada no máximo de 

pressão (Figs. IV.1 e IV.2) corresponde a granada + onfacite I anfíbola + distena + 
mica branca IT zoisite + quartzo + rútilo. 

A granada constitui grãos que, nos casos mais comuns, têm dimensões de cerca 

de 1 mm e que apresentam formas variadas, desde idioblasticas a xenoblásticas. 

Tipicamente apresenta numerosas inclusões. As inclusões mais frequentes são de 

clinozoisite, quartzo, esfena, anfibola e rútilo. Estas inclusões tanto podem apresentar- 
se com disposição aleatória, como definirem padrões que correspondem a presença de 

Si. Esta, por seu turno, aparece ora com padrões rectilíneos (Figs. IV.5 e IV.6), ora 

com padrões mais complexos, havendo casos, raros, em que a Si parece microdobrada. 

Pontualmente, observou-se a inclusão de granada em granada (Figs. N . 7  a N.10), 

contendo, quer a hospedeira quer a hóspede, xistosidades internas com padrões 
discordantes, havendo tendência da Si do grão hospedeiro para contornar o cristal 

menor de granada. Assim, estes eclogitos parecem ter sofido, na sua evolução 

prógrada, mais do que um episódio de deformação. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. IV.1 -Matriz de eclogito (24-3) com a paragénese do pico bárico bem preservada, registando-se a 

presença de Cpx, Amph (dificil de distinguir do mineral anterior, neste campo de visão), Grt, Qtz e Ríi 

(que surge negro na fotografia); nicóis 11, 84x. Fig. N . 2  - Idem Fig. IV.l, com nicóis +, permitindo a 

mais fácil identificação de Grt. Fig. IV.3 - Aspecto geral de eclogito cuja matriz é essencialmente 

constituída por simplectites finas, vendo-se ainda porfiroblastos de granada (com numerosas inclusões, 

excepto nas zonas de bordadura), relíquias de onfacite, bem como grãos de quartzo e de nitilo/opacos; 

nicóis I/, 21x. Fig. IV.4 - Pormenor da Fig. IV.3. \.endo-se simplectites de Cpx+Pl, Cpx relíquia e 

RtUOpaco; nicóis 11.210~. 
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Fig. IV. 1 Fig. IV.2 

Fig. IV.3 Fig. IV.4 
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As inclusões são, em regra, mais numerosas na parte central dos grãos de 

granada, sendo comum existirem faixas, com várias centésimas de mrn, acompanhando 

os limites desses blastos, com muito menor densidade de inclusões (Figs. IV.ll e 

IV.12). Nestas zonas próximas do bordo, as poucas inclusões presentes são 

habitualmente de rútilo e, em contrapartida, têm muito menor importância os minerais 

que corresponderiam aos graus mais baixos de metamorfismo. Em certos casos, a 

separação entre as zonas (internas) que testemunharão o desenvolvimento da granada 

durante a evolução prógrada, por um lado, e aquelas que corresponderão ao equilíbrio 

durante o clímax do metamorfismo, por outro lado, é marcada por alinhamentos 

descontínuos de grãos de rútilo. 

Nestes eclogitos, a clinopiroxena ocorre ou em grãos autónomos ou 
intercrescida siinplectiticamente com a plagioclase. O primeiro caso (Figs. IV.1 e IV.2) 

corresponde a onfacite típica (como os dados de química mineral comprovam), mas, 

em geral, a sua presença restringe-se a relíquias Pigs. IV.3, IV.4 e IV.7), de contornos 

muito irregulares, no seio de uma matriz constituída pelas referidas simplectites. A 
piroxena, em ambas situações, é incolor (ou quase), em obervação ao microscópio; 
quanto a que constitui grãos individualizados, verifica-se que é biaxial positiva mas com 

ângulo 2V superior ao das clinopiroxenas dos granulitos ou dos eclogitos 

granulitizados. Nas amostras em que a cliopiroxena formada no pico bárico não se 

decompôs, os grãos desse mineral apresentam formas subidioblásticas ou xenoblásticas 

e apresentam contactos nítidos e regulares com outros minerais gerados nas condições 

eclogiticas (granada, quartzo, rútilo, anfibola), indicando coexistência estável com essas 
fases. Nalgumas amostras, nota-se que os grãos de onfacite têm tendência a dispor-se 

segundo uma orientação preferencial. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. IV.5 - Porfiroblasto de Grt, em eclogito com simplectites (24-14), contendo Si rectilinea; nicbis 11, 

84x. Fig. IV.6 - Idem Fig. 1V.5, em nicóis +, o que permite verificar a abundância de Ttn, como fase 

hóspede, e o seu papel na definição da Si. Fig. IV.7 - Grt milimétnca, envolta por Qiz e simplectites 

(em 24-14); próximo (acima e do lado direito) do grande porfiroblasto de Grt, nota-se Cpx nitidamente 

corroída pela associação simplectítica; o canto inferior direito da figura corresponde a uma 

ex2reinidade da lâmina; nicóis //, 21x. Fig. 1V.8 - Idem Fig. IV.7, em nicóis i, revelando que o grão 

maior de Grt inclui um outro cristal do mesmo mineral; as $ são discordantes, observando-se que a do 

grão hospedeiro tende a contornar o grão incluso. 
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Fig. IV.5 Fig. IV.6 

Fig. IV.7 Fig. IV.8 
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Exceptuando os efeitos da blastese em condições de fácies anfibolitica, nos 

eclogitos com retrogradação mais forte, que proporcionaram o desenvolvimento de 

grãos autónomos e de limites mais regulares (com minimização da energia livre de 

superficie) de plagioclase, este mineral tem a sua presença restrita as zonas cuja textura 

indica reacção rápida de descompressão. 

O quartzo é um mineral de presença constante, embora em proporções 

variáveis, que, nos eclogitos mais bem preservados pode apresentar-se disperso na 

matriz, sob a forma de grãos xenoblásticos com dimensões da ordem das décimas de 

mm, revelando integração estável na paragénese de alta pressão. Nos casos em que está 

definida uma anisotropia na rocha, os grãos deste mineral estão deformados (tendo 

extinção ondulante e podendo revelar ocorrência de granulação), adquiriram formas 
alongadas e tendem a concentrar-se em faixas monominerálicas policristalinas, 

descontínuas, dispostas em concordância com a orientação dos minerais de hábito 

prismático. 

Já foi citada a presença de quartzo no seio de granada, mas deve-se ressalvar 

que essa situação nem sempre resulta de inclusão por crescimento do nesossilicato: 

frequentemente, em particular nos casos em que a retrogradação foi mais intensa, o 

quartzo, juntamente com outros minerais, participa na substituição de granada. Esta 

conclusão é óbvia nalguns casos (nomeadamente quando se nota maior 

desenvolvimento dos grãos de quartzo em relação com zonas de fiactura nos blastos de 
granada), mas há situações em que as relações são ambíguas. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. IV.9 - Pormenor da Fig. IV.8, vendo-se uma zona de contacto entre as granadas hospedeira 

(esquerda) e hóspede (direita), com a Si da primeira a contornar o cristal incluso e com uma clara 

descontinuidade entre as anisotropias - definidas por diminutos grãos de esfena - nos dois blastos do 

nesossilicato: 84x. Fig. N.10 - Idem Fig. IV.9, com nicóis / I .  Fig. IV.11 - Orlas, delimitadas por 

rútilo, de sobrecrescimento de granada, observáveis no porfiroblasto da direita; a parte que está 

representada do porfiroblasto da esquerda é, toda ela, uma dessas coroas; em baixo, parte de cristal de 

antibola; entre os dois grãos de granada, há predominantemente quartzo, mas também se pode 

observar uin cristal de apatite; Ncóis 11, 84x. Fig. IV.12 - Idem Fig. IV.11. em nicóis +, tornando-se 

níiida a diferença entre a abundância de inclusões de esfena (envolvida durante a evolução prógrada) 

no interior da granada e a sua ausência das bordaduras (que se terão formado durante o equiiíbrio no 

clímax de metamorfismo). 
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Fig. IV.9 Fig. IV.10 

Fig. IV. 1 I Fig. IV. 12 
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As anfibolas constituem um grupo que, nestas rochas, está representado por 

minerais de gerações (e composições, como se verificará pelos dados de química 

mineral) diversificadas. Assim, podem-se citar: inclusões em porfiroblastos de granada; 

grãos subidioblásticos em equilíbrio em paragéneses de alta pressão; intercrescimentos 

com plagioclase, quer em simplectites formadas por decomposição de onfacite, quer em 

orlas quelifiticas de blastos de granada; substituição tardia de outros .minerais (em 
especial granada e clinopiroxena), ao longo de fracturas e dos limites intergranulares. 

As proporções são muito diversas, indicando variações locais da importância de fluido 

aquoso em cada um dos episódios metamórficos. Em geral, as anfibolas apresentam cor 

verde pálida (as tonalidades mais fortes são mais comuns nas amostras com 

anfbolitização significativa); nas proximidades dos grãos de nítilo/opacos, é frequente 

os grãos daquele inossilicato hidratado terem tonalidades castanhas, provavelmente 
causadas por difusão de Ti a partir dos óxidos. Nalguns casos, as anfibolas mais tardias 

são claramente actinolíticas, com cristais muito alongados e cores de polarização 

inferiores as das restantes anfibolas, indicando alteração a temperaturas baixas. Uma 

caracterização mais precisa dos minerais deste grupo será feita quando se considerarem 

os dados de química mineral (IV.2.1.3). 

Tendo-se gerado anfibola em múltiplos episódios, existem situações que, tal 

como já foi referido a propósito do quartzo, podem levar a interpretações ambíguas 

sobre a posição cronológica de algun; cristais. Para além das relações de inclusão na 

granada (como foi exemplificado no caso do quartzo), os intercrescimentos de anfibola 
e plagioclase, em tomo de relíquias de onfacite, tanto poderiam resultar de crescimento 

simultâneo dos dois minerais que se interpenetram, como de substituição de 

clinopiroxena sirnplectítica pelo mineral hidratado. Rubie (1990) considera que, durante 

um processo de descompressão na presença de fluido aquoso, se podem formar 

simplectites quer de cpx+pl (proporção pequena de fluido, funcionando este 

praticamente só como catalisador da reacção), quer de amph+pl (proporção maior de 

fluido). Em muitos dos casos observados neste trabalho, não há limites nítidos entre as 

piroxenas e as anfibolas intercrescidas com o feldspato sódico-cálcico, parecendo mais 

provável que as anfibolas, nesse tipo de situação, tenham surgido por hidratação 
posterior, e não simultânea, ao episódio de decomposição da onfacite, como aliás 

também tem sido descrito a propósito de outros eclogitos (Cuthbert & Carswell, 1990). 

Um mineral de presença constante é o nitilo, quer sob a forma de inclusões na 

granada, quer na matriz. Por vezes, está associado a opacos. Nas amostras com 

retrogradação mais intensa, os grãos de nitilo e opacos aparecem orlados por esfena. 



Capítulo IV Eclogitos 153 

0 s  minerais do grupo do epídoto podem (a sua presença e abundância varia de 

amostra para amostra) estar presentes sob formas que correspondem a, pelo menos, 

três gerações distintas: inclusões de clinozoisite nos porfiroblastos de granada; grãos de 

zoisite na matriz; grãos de minerais da série clinozoisite-epídoto, como alteração tardia 

de outras fases (em particular de granada), nomeadamente ao longo de fracturas. Os do 

último grupo podem ter composições mais fémcas (como se verifica pelas cores de 

polarização) do que os grãos que foram envolvidos durante o crescimento da granada. 

A distena é observável nalguns exemplos deste tipo de eclogitos É habitual 

estar, total ou parcialmente, substituída por mica branca. Numa amostra, alguns grãos 

de distena têm hábito poiquilítico, contendo inclusões de quartzo, clinopiroxena (elou 

anfibola incolor) e um mineral aluminoso do grupo do epídoto (zoisite ou clinozoisite) 

Estas inclusões definem alinhamentos. Apesar de a matriz dessa amostra ser, em grande 

parte, constituída por simplectites, nota-se que os minerais de alta pressão de hábito 

prismático definem uma anisotropia. A Si contida na distena é aparentemente 

concordante com essa anisotropia. Assim, aqueles poiquiloblastos ter-se-ão formado 

antes da descompressão (não envolvem simplectites) mas em situação cronológica 

tardia relativamente a generalidade da paragénese do pico bárico. 

Foram também observadas micas brancas, as quais estão, por vezes, presentes 

em associação com grãos de distena, registando-se a substituição destes pelos 

filossilicatos. Contudo, aquelas micas'nem sempre estão (pelo menos, de forma óbvia) 

relacionadas com o polimorfo de alta pressão de AASiO,, aparentando, nestes casos, 

fazer parte da paragénese eclogítica. 

Aliás, alguns blastos de mica branca apresentam evidências de decomposição 

parcial, encontrado-se envolvidos por orlas reaccionais, constituídas por associações, 

de aspecto simplectitico, de biotite e feldspato. Este aspecto textural testemunhará, 

provavelmente, a instabilidade de mica branca com proporção significativa de 

componente ceiado~tico (ou seja, relativamente rica, em comparação com a moscovite 

pura, em Mg+Fe e em Si) durante a descompressão. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. IV.13 - Minerais (Grt. Cpx, P1, Hbl e Rtl) da paragénese do pico térmico, em eclogito 

granuliüzado; nicóis 11, 84x. Fig. IV.14 - Cpx contendo P1, parecendo o feldspato resultar de exsolução 

no seio do inossilicato: vêem-se ainda Gri, Amph e Rtl. bem como grãos autónomos de PI: nicóis 11, 

84x. Fig. IV.15 - Ky quase totalniente envolta por Gri: nicóis 11. 8Jx. Fig. IV.16 - Grãos de Ky coni 

finas coroas de mica branca; nicóis 11.210~. 
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Fig. IV. 13 Fig. IV. 14 

Fia. IV. 15 Fig. IV. 16 
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A biotite, tal como nas situações acima mencionadas, é um produto de re- 

equilíbrio(s) posterior(es) ao episódio de mais alta pressão. Pontualmente, e em casos 

em que, para além do mero efeito de descompressão, ocorreu retrogradação 

anfibolítica (com hidratação) a biotite foi também observada ao longo de fracturas, 

substituindo parcialmente clinopiroxena e anfioola, e orlando grãos de nitilo/opacos. 

A apatite (Figs. IV.11 e IV.12) é um mineral acessório observado na 

generalidade das amostras. 
Como é de esperar, foram também identificados, minerais típicos de alteração 

de baixa temperatura, como (para além de alguns entretanto referidos) a clonte e 

óxidos e hidróxidos de ferro de cor avermelhada. 

Devido as transformações sofridas por estas rochas após o pico bárico, não só 
as composições mineralógicas como também as texturas do metamoríismo eclogítico 

tendem a surgir mascaradas. Contudo, a observação das amostras com melhor 

preservação das associações de alta pressão revela que as texturas seriam 

granoblásticas a granonematoblásticas (correspondendo este caso as amostras, ou 

domínios de amostras, com orientação preferencial de onfacite I. anfibola i zoisite); 

frequentemente, esses tipos de texturas caracterizariam uma matriz da qual se 

destacariam porfiroblastos de granada. 

IV. 1.1.2. Eclogitos de Fontaelas-Gimonde e Zoio 

A diferença essencial entre estes metabasitos e os tratados no ponto anterior 

está no facto de os que serão agora descritos conterem, em equilíbrio, a associação de 

granada, clinopiroxena, plagioclase, quartzo, homeblenda, rútilo e opacos (Fig. IV.27). 

A clinopiroxena, de tendência marcadamente diopsídica (12% c: Jd c: 24%), e a 

plagioclase não são simplesmente o produto da decomposição rápida de uma piroxena 

rica em jadeíte, mas revelam, por já constituirem grãos individualizados coexistindo 

estavelmente entre si e com as restantes fases minerais de alta temperatura, um período 

de re-equilíbrio geral destas rochas em condições de fácies granulítica. Anthonioz 
(1972) menciona a presença de rocha com associação eclogítica bem preservada 

(citando, porém, entre os constituintes menores dessa rocha, a presença de plagioclase 

que se disporia em torno da clinopiroxena) em Fontaelas. No estudo agora efectuado, 

não foi observada nenhuma amostra em que estivessem preservadas, de forma tão 

nítida como nalguns eclogitos referidos no ponto anterior, paragéneses típicas do 
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máximo de pressão. Assim, o eclogito são de Fontaelas, descrito por Anthonioz 

(1972), deverá ter representação muito escassa ou tratar-se de uma variante pobre de 

plagioclase do tipo petrográfico aqui considerado. 

A granada (Figs. IV.13 e IV.14) é sempre um constituinte abundante nestas 

rochas, com grãos de dimensões de várias décimas de rnrn ou milimétricas e de formas 

muito variadas, desde idioblásticas a xenoblásticas. Podem conter inclusões, 

nomeadamente de nítilo. Por vezes, observam-se blastos (ou zonas no seu interior) 

com um grande número de grãos minúsculos, cuja identificação por meios ópticos não 

foi possível, devido à sua dimensão; subsiste, neste caso, a dúvida sobre se 

corresponderão a verdadeiras inclusões ou se testemunharão um processo de 

decomposição. 

Enquanto os blastos de granada nos eclogitos mais bem preservados, referidos 

em IV. I .  1.1, parecem testemunhar essencialmente a evolução prógrada dessas rochas, 

já nos metabasitos do tipo dos de Fontaelas-Girnonde, em diversas situações, está bem 

patente a importância, na blastese de granada, dos processos de re-equilíbrio em 

condições de alto grau: assim, além dos hábitos mais comuns desse mineral, ele pode 

ocorrer intersticialmente, adaptando-se as formas dos cristais de outras fases de 

temperatura elevada ou, mesmo, constituindo orlas contornando totalmente grãos, quer 

de minerais de outras espécies quer de granada mais precoce. 

Os grãos de clinopiroxena (F&. IV. 13 e IV. 14), como será tratado com mais 

pormenor a propósito da química mineral, têm composições que, de acordo com os 

critérios de Morimoto et al. (1988), se situam na transição do campo das onfacites para 

o dos diópsidos aluminosos sódicos. Os blastos a que é atribuível, aqui, a classificação 

de onfacite nunca têm, contudo, proporções de jadeíte semelhantes as da clinopiroxena 

mais precoce dos eclogitos de Rabal e Espinhosela. 

Em observação ao microscópio, a clinopiroxena tem tonalidade verde muito 

pálida ou é incolor. As suas formas são frequentemente xenoblásticas e têm 

habitualmente tendência a adaptarem-se as dos grãos de granada. As dimensões são 

variáveis, tendo ocorrido, nalguns casos, desenvolvimento de porfiroblastos (que 

podem ser poiquilíticos), os quais atingem dimensões de vários milímetros. A 

plagioclase é o mineral que mais habitualmente está envolto por piroxena (Fig. IV.14), 

embora também se registem inclusões de outras fases, como o rútilo. A presença de 

plagioclase no interior do inossilicato não significa que, na totalidade dos casos, o 

segundo tenha crescido englobando cristais já formados do feldspato, sendo de referir 

que: pontualmente (e em sectores restritos, mesmo a escala da lâmina delgada), pôde- 
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observar clinopiroxena e plagioclase associadas em intercrescimentos de aspecto 

simplectítico, mas com digitações significativamente mais largas do que aquilo que é 

típico nas simplectites dos eclogitos de Rabal e Espinhosela; também localmente, 

regista-se que o feldspato sódico-cálcico ocupa zonas de formas irregulares, mas 

alongadas segundo certas orientações cristalográficas da clinopiroxena. Estas situações 

sugerem que a recristalização granulítica levou a decomposição completa de onfacites 

mais jadeíticas do que as actualmente existentes. Essa recristalização terá decorrido 

durante um penodo suficientemente longo para que o equilíbrio entre as fases minerais 

conduzisse a uma reorganização textural, em que se tomaram escassas as evidências 

daquele processo de decomposição. 

A anfibola (Figs. IV.13 e IV.14), como é comum nos metabasitos, formou-se 
em situações diversas, o que se manifesta em diferentes posições texturais e 

variabilidade composicional (com consequências nas características ópticas). Os grãos 

que mais directamente se associam a paragénese do pico térmico são pleocróicos em 

tons de castanho e verde. Contudo mesmo este tipo de anfibola (pargasítica) parece ter 

tido, em geral, um desenvolvimento relativamente tardio em confronto com os restantes 

minerais de alta temperatura, sendo comum ter formas de adaptação aos grãos desses 

minerais ou ocorrer como substituição de clinopiroxena. Nas zonas mais ricas de 

anfibola, ela pode apresentar-se em poiquiloblastos, envolvendo grãos de granada, 

clinopiroxena, plagioclase, nitilo, apatite e biotite. Em associação a plagioclase, foram 
observadas situações não só de adaptação mútua, como de interpenetração e, 
localmente, até de intercrescimentos de aparência simplectítica (plagioclase vermiforme 

no seio da anilbola). Estes intercrescimentos parecem acompanhar bordos corroídos de 
clinopiroxena. 

Para além de anfibola castanha-verde, pode-se encontrar também anfiola de 
tonalidade mais clara (verde), e com composição de tendência actinoiítica, a qual é 

nitidamente gerada por retrogradação, geralmente nos minerais ferromagnesianos, em 
situações como as de preenchimento de fracturas ou de alteração a partir dos bordos. A 

anfibola castanha-verde é um dos minerais mais fortemente afectados por este tipo de 

transformações. Os grãos de anfibola mais nitidamente actinolítica estão, em certos 

casos, associados a outros minerais de baixa temperatura, como clorite, esfena 

granulosa e epídoto. 

Relativamente a plagioclase (Figs. IV.13 e IV.14), já foram descritos alguns 

aspectos das suas relações com outros minerais, nomeadamente os que se referem ao 

seu envolvimento por outra fase. Nas restantes situações, verifica-se que a plagioclase 
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se apresenta em grãos que coexistem com os restantes componentes da paragénese de 

alto grau, constituindo xenoblastos cujos contornos, em geral, correspondem a 
adaptação aos grãos dos outros minerais (nomeadamente quando se tratam de granada, 

clinopiroxena, Ntilo e apatite); o seu aspecto é, por vezes, intersticial. 

O quartzo, sistematicamente presente nestas rochas, também se apresenta, 

como é característico, em grãos anédricos cujas formas se adaptam as das outras fases. 

O rútilo (Fig. IV.13) tem tendência a constituir grãos, de dimensões até 0.5 

rnm, de formas predominantemente idio ou subidioblásticas; as excepções mais comuns 

correspondem a casos em que se situa entre cristais de granada, tendo ai hábito 

xenoblástico. Está presente como grãos autónomos na matriz, mas também como 

inclusões em granada, clinopiroxena e anfibola. Pode estar associado a opacos e, 

quando a retrogradação é mais intensa, apresentar coroas de esfena. 

A apatite existe sob a forma de pequenos grãos, cujos hábitos vão de 

idioblástico a xenoblástico. Tal como no caso anterior, é também em contacto com 

granada que a tendência para as formas euédricas é mais fraca. 

Se bem que em proporção reduzida, é comum os eclogitos granulitizados 
conterem biotite. Normalmente apresenta alteração e, por vezes, o que se observa são 

pseudomorfos compostos por clorite, esfena granulosa e epídoto. Os grãos daquela 

mica são predominantemente subidioblásticos, por vezes xenoblásticos, com adaptação 

aos contornos de granada e de clinopi~oxena. Em certos casos, apresenta-se associada 

ao rútilo e, pontualmente, há grãos de biotite contendo pequenas agulhas, 
provavelmente constituídas por aquele óxido de titânio. 

A distena (Figs. IV.15 e IV.16) esta presente nalgumas amostras. Apresenta-se 

em cristais xeno ou subidioblasticos que, com frequência, estão rodeados por uma iina 

faixa de mica branca (Fig. IV.16). Os minerais habitualmente em contacto com a 

distena (não considerando as referidas orlas micáceas) são o quartzo, a plagioclase e a 
granada, verificando-se quer a adaptação morfológica dos grãos de distena aos destes 

minerais, quer a relação inversa. Nas amostras em que houve crescimento relativamente 

tardio de granada, observa-se envolvimento do polimorfo de &SiO, por blastos, de 

grandes dimensões, do silicato de Al, Fe, Mg e Ca (Fig. IV.15); pontualmente, 

observou-se o envolvimento total de grãos de distena e de granada precoce por uma 

estreita coroa de granada tardia. É raro os grãos do silicato de alumínio contactarem 
directamente a clinopiroxena: mesmo nos casos observados de inclusão de distena no 

inossilicato, a situação mais comum é a de existir interposição, relativamente a essas 
duas fases, de uma faixa de plagioclase. 
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A mica branca é um mineral com representação escassa e esporádica. Como já 

se referiu, pode ser observada orlando distena. A sua presença em cristais relativamente 

bem desenvolvidos é mais rara. Nos casos em que estes cristais são observados, nota-se 

ainda a existência de faixas, contornando-os, constituídas por pequeníssiios grãos 

também de mica branca, com um aspecto muito semelhante ao das orlas que rodeiam 

distena. Este facto, juntamente com a presença dessa mica em situações texturais 

idênticas as do silicato de alumínio, sugere que o filossilicato corresponda a 
pseudomorfoses seguindo blastos de distena. Tal como é comum, a mica branca pode 

ainda ser encontrada como produto de alteração de baixa temperatura (sericitização), 

das plagioclases. 

A zoisite foi observada, esporadicamente, sob a forma de grãos idio e 
subidioblásticos. Mais frequente é a presença de membros da série clinozoisite-epidoto, 

os quais, contudo, evidenciam tipicamente (de forma mais nítida, os mais pistacíticos) 

uma formação muito tardia. 

As texturas dos eclogitos granulitizados variam essencialmente entre a 

granoblástica heterogranular e a poiquiloblástica. No primeiro caso, se bem que alguns 

grãos de granada e clinopiroxena (e, eventualmente, de anfibola) tenham dimensões (1 

a 2 mm) maiores do que as dos restantes blastos - quer desses minerais quer dos outros 

constituintes essenciais destas rochas -, não se podem definir claramente várias 

populações, em termos diiensionais,' havendo antes uma seriação (sem hiatos) dos 

tamanhos dos grãos. Contudo, a tendência da clinopiroxena e da anfibola para 

incluirem grãos de outros minerais é relativamente comum e, localmente (em especial, 

quando a anfibola é abundante), observam-se texturas tipicamente poiquiloblásticas, 

existindo termos de transição do primeiro caso para este. Em geral, a disposição dos 

grãos nos eclogitos granulitizados não define qualquer anisotropia. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. IV.17 - Venulação "diorítica" nos eclogitos granulitizados de Gimonde; numa amostra (38-35) de 

material "diontico" deste afioramento, obteve-se uma isócrona interna (Sm-Nd) de 389 Ma. Fig. IV.18 

- Nos veios como o da Fig. IV.17, os minerais habitualmente mais importantes são plagioclase, 

homeblenda, granada e quartzo; nicóis I/, 21x; amostra 38-35. Fig. IV.19 - Poiquiloblasio de 

horneblenda (em 38-35), com inclusões de clinopiroxena, granada e nitilo: íambém se observa 

plagioclase. por vezes vennicular: nicóis I/. 84x. Fig. IV.20 - Plagioclase intensamente sericitizada, 

correspondendo ao ponto discordante da isócrona interna (RT-Hbl-Grt) obtida nesta amostra (38-35); 

nicois 11, 84x. 
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Fig. IV. 17 Fig. IV. 18 

Fig. IV. 19 Fig. IV.20 
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IV.1.1.3. "Veios dioríticos" nos eclogitos de Fontaelas-Gimonde 

Já foi feita, em IV.1.1, referência a existência, no interior dos corpos de 

eclogitos granulitizados de Fontaelas-Gimonde, de veios (Fig. IV.17) cuja composição 

mineralógica é do tipo diorítico a tonalitico, sendo predominantes a plagioclase, a 

anfibola, a granada e o quartzo (Fig. IV.18). 

Esses veios, como já foi também mencionado, não têm limites precisos e o 

estudo microscópico de lâminas da transição de rocha eclogitica para o material 

"diorítico" revela transformações graduais, quer mineralógicas quer texturais. Assim, é 

de notar que, nas proximidades (numa distância de ordem decimétrica) dos veios, a 

textura mais típica dos metabasitos é a poiquiloblástica, devido a presença de cristais de 

homeblenda castanha-verde, de dimensões quase centimétricas, englobando grãos dos 

outros minerais (nomeadamente granada, clmopiroxena e plagioclase). 

Em zonas dos metabasitos a distâncias ainda menores (centimétricas) do 

material de composição "diontica-tonalítica", notam-se, relativamente h zonas 

anteriores, aumentos quer da proporção de anfíbola (essencialmente em detrimento da 

de piroxena) quer das dimensões dos seus cristais. São também notórios os incrementos 

nas proporções de plagioclase e de quartzo; estes incrementos podem não ser 

homogéneos a escala da lâmina delgada, havendo alguns domínios em que esses 

minerais félsicos assumem maior importância relativamente ao que sucede noutros 

sectores. A maior abundância de felspato e quartzo é acompanhada por uma maior 

tendência (em comparação com o descrito em IV.1.1.2) para formas de adaptação 

mútua entre os grãos auionomos (ou seja, os que não constituem inclusões nos 

poiquiloblastos) daqueles dois minerais, da granada e da clinopiroxena. 

Os veios "dioríticos-tonalíticos" caracterizam-se por: as proporções de 

plagioclase, homeblenda, granada e quartzo (Fig. IV. 18) serem sempre importantes; a 

clinopiroxena ocupar um volume bastante mais reduzido do que nos materiais de 

composição básica, estando, por vezes, praticamente ausente; texturalmente, ser 

constante a presença de grãos poiquilíticos (de dimensões milimétricas a centimétrica) 

de anfibola castanha-verde, com inclusões (em geral, de dimensões entre 0.2 e 0.5 mm) 

dos outros minerais (Fig. IV.19), destacando-se de uma matriz em que predominam 

grãos anédricos, cujos tamanhos se situam, habitualmente, entre 1 e 2 mm. Tal como 

nos metabasitos envolventes, grãos de rútilo, opacos e apatite são presenças constantes 
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e é comum existir biotite (ou os produtos da sua alteração). Também sistemáticas são 

as evidências, por vezes abundantes, de alteração de baixa temperatura, tais como: 

sericitização de plagioclase (Fig. IV.20); transformação parcial de granada em clorite, 

anfibola verde (por vezes, nitidamente actinolítica), epídoto e óxidos e hidróxidos de 

ferro avermelhados; alteração de clinopiroxena em actinolite, esfena granulosa, clorite e 

epídoto; pseudomorfos de clorite, esfena e epidoto, seguindo biotite. 

Tendo em atenção o que se observou na transição entre os materiais de 

composição tipicamente básica e as venulações (de formas irregulares e fronteiras 

difusas) ricas de minerais félsicos e anfibola, ressalta a ocorrência de transformações 

metassomáticas nas rochas que previamente haviam sofndo eclogitização e 

granulitização. As manifestações modais mais típicas desse metassomatismo são o 

desenvolvimento de anfibola castanha-verde (em poiquiloblastos), a redução da 

proporção da clinopiroxena, assim como o aumento da importância da plagioclase e do 

quartzo. Este incremento nas proporções dos minerais félsicos parece ser mais brusco 

(ou seja, verificar-se num espaço menor) do que o que respeita a hidratação dos 

silicatos ferromagnesianos, o que se deve relacionar com o facto de as variações menos 

graduais serem as que se relacionam com alterações mais significativas na composição 

química global das rochas. Quanto á anfibola castanha-verde, já em IV.1.1.2, a 

propósito de amostras de eclogitos granulitizados aparentemente não afectadas pela 

venulação "diorítica", se havia referido que ela geralmente tem características 

indiciadoras de desenvolvimento tardio relativamente a minerais como a clinopiroxena e 

a granada. Pode-se, assim, colocar a hipótese de, mesmo nesses casos, a anfibola 

castanha-verde (em parte, pelo menos) ter resultado de hidratação parcial simultânea da 

formação dos veios. 

Uma questão a que se regressará é a de saber se os veios "diodticos-tonalíticos" 

são causa ou consequência do metassomatismo. A primeira hipótese teria ocomdo caso 

as venulações ocupadas pelos materiais de composição intermédia representem líquidos 

silicatados (que se poderiam ter gerado por fusão parcid dos eclogitos e dos gnaisses 

envolventes), cuja penetração, através dos metabasitos, tivesse induzido não só re- 

equilíbrio mineralógico, mas também, junto aos veios, transformações químicas. Na 

segunda hipótese, um importante processo de circulação de fluidos (cuja origem mais 

provável seria a ocorrência de reacções de desidratação nos metassedimentos) teria 

provocado transformações marcadamente aloquímicas nas zonas por onde a sua 

passagem foi mais intensa (gerando-se as composições que, assim, só aparentemente 

seriam "dioríticas" ou "tonalíticas"), enquanto nas restantes zonas provocaria 
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predominantemente reacções de hidratação, mais ou menos importantes consoante a 

facilidade de penetração dos fluidos e o seu consumo no percurso a partir dos canais 

por onde eles se introduziram nos metabasitos. 

Se a origem corresponder a hipótese enunciada primeiramente, a assinatura 

geoquímica dos veios, não só em termos dos elementos maiores mas também dos 

vestigiais, definirá um polo composicional distinto do dos metabasitos; as zonas destes 

que se situem mais próximo dos veios apresentarão provavelmente características 

transicionais. Caso se verifique a segunda hipótese, os oligoelementos de menor 

mobilidade poderão preservar uma memória geoqzrimica, de tal modo que os materiais 

dos veios, em lugar de se destacarem das rochas básicas, tenderão a integrar-se no seu 

espectro composicional. Assim, tentar-se-á dar uma resposta a esta questão quando se 

discutirem os dados geoquímicos. 

TV. 1.2. Gnaisses 

Visto que, nesta tese, as rochas gnáissicas só são abordadas marginalmente, não 

se apresenta uma descrição pormenorizada dos seus aspectos petrogri3icos. Refira-se 

que em trabalhos anteriores, foram ja tratadas, com maior ou menor profundidade, 

características mineralógicas e texturais de gnaisses do complexo alóctone superior de 

Bragança. Na parte ocidental do maciço, Ferreira (1964) dedicou bastante atenção a 

este tipo de rochas. O trabalho de Anthonioz (1972), sobre a globalidade dos maciços 

de Bragança e Morais, também inclui uma parcela significativa relativa as rochas 

gnáissicas. Outros trabalhos contendo descrições destes litótipos são os de Neiva 
(1948) e Marques (1994). 

Aqui, far-se-á uma breve referência a algumas características de gnaisses, que 

contêm no seu interior corpos eclogiticos, em que ainda se encontram testemunhos dos 

episódios dos picos bárico e térmico. Sublinhe-se que, nas rochas gnáissicas, a 

preservação das paragéneses de alta pressão é tipicamente mais dificil do que nos 

metabasitos (Heinrich, 1982; Cuthbert & Carswell, 1990). Este comportamento 

diferencial durante a retrogradação terá sido, provavelmente, um factor que contribuíu 

para a observação, a que Coleman ei al. (1965) atribuiram particular importância, de os 

eclogitos do tipo B - na classificação por eles proposta - parecerem geologicame?rfe 
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deslocados ("geologically out of place"), tendo em consideração as fácies das litologias 
que os englobam. 

Nos gnaisses de Fontaelas-Gimonde (ou seja, os que envolvem eclogitos 

granulitizados), encontram-se alguns aspectos que ajudam a compreender a sua 

evolução metamófica. Em termos modais, os minerais dominantes são o quartzo, a 

plagioclase, a mica branca e a biotite; a granada é relativamente abundante; encontram- 
se ainda polimorfos de Al,SiO, (distena e silimanite), nítilo, opacos, apatite e zircão. 

Contudo, deve-se ter em atenção os aspectos que a seguir se realçam. 

A granada aparece sob várias formas. Um dos aspectos que assume é o de 

porfiroblastos claramente precoces, contornados pela foliação tectónica mais 

penetrativa e, por vezes, contendo Si discordante relativamente a S,. Na matriz, a 

granada tanto aparenta estar em coexistência estável, nas zonas predominantemente 

quartzo-feldspáticas, como se apresenta com aspecto corroído, quando envolta por 

biotite (k silimanite). 

A mica branca pode constituir blastos em equilíbrio com os de biotite, mas 

também se apresenta, com frequência, parcialmente substituída por este mineral 
ferromagnesiano. Pontualmente, observam-se agregados em que se nota: contorno 

geral compatível com o de grão idio a subidioblástico de mica; zona central, de limites 

muito irregulares, correspondente a um "grão" de mica branca com as clivagens 

orientadas paralelamente ao alongkento geral do agregado; zonas exteriores, em 

geral, ocupadas por pequenos "grãos" de mica branca, quase (mas não perfeitamente) 
paralelos entre si e em relação a clivagem do núcleo, e de quartzo (elou feldspato?), 

xenoblásticos mas de hábito muito alongado segundo a mesma orientação geral; parte 

da bordadura do agregado, constituída por biotite. Este aspecto textural sugere a 

decomposição de mica fengitica, gerando-se, nesse processo, biotite e uma nova mica 

branca, provavelmente mais moscovítica. 
A distena, nas bandas quartzo-feldspáticas, tem, com frequência, hábito idio a 

subidioblástico; em contrapartida, nas zonas mais micáceas, está habitualmente corroída 

por Bt-rSil. 

Pelos dados já referidos, a biotite parece, pois, ser um mineral gerado em 
grande parte pela instabilidade de minerais acima abordados. 

A silimanite tem predominantemente hábito fibroso e está, em geral, associado a 

biotite. Também é observada sem relação aparente com esta mica, nomeadamente em 

torno de granada ou de distena, ou formando pequenos agregados fasciculares em 
espaços intergranulares nas bandas quartzo feldspáticas. 
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Assim, nestes gnaisses terá existido uma paragénese cuja composição seria 

Qtz+PI+Grt+Phe+Ky+Rt, que é, aliás, uma associação comum em metapelitos 

afectados por metamorfismo de alta pressão (Mottana ef al., 1990). A formação de 

biotite e silimanite, por seu turno, caracterizam re-equilíbrio durante a descompressão. 

IV.1.3. Pontos a destacar 

Muito sumariamente, realçam-se aqui alguns aspectos, considerados relevantes, 

relacionados com observações descritas anteriormente: 

1) É nos eclogitos menos retrogradados do tipo dos de Rabal e Espinhosela que 

se encontram testemunhos mais bem conservados das paragéneses do pico bárico, 

assim como algumas evidências da evolução pré-eclogitica. Esta melhor preservação 

resulta de uma descompressão rápida (traduzida em simplectites finas de cpx+pl), que 

impediu um re-equilíbrio completo destes metabasitos, sendo, assim, possível 

encontrar, com relativa abundância, reliquias de onfacites fortemente jadeíticas, bem 

como granadas com inclusões definindo xistosidades internas. Estas micro-estruturas 

são independentes de anisotropias sin ou pós-eclogiticas. Pontualmente, as granadas 

parecem revelar mais do que uma fase de deformação pré-eclogítica. 

2) Os metabasitos de Fontaelas-Gimonde e de Zoio testemunham um re- 

equilíbrio muito intenso a alta temperatura. Se bem que alguns aspectos texturais 

indiciem a existência prévia de clinopiroxena mais jadeítica, não foram encontradas 

reliquias de onfacites semelhantes às dos eclogitos de Rabal e Espinhosela. As granadas 

também testemunham, com uma certa frequência, fases de crescimento relativamente 

tardio. Assim, mesmo nos casos em que a retrogradação anfibolítica praticamente não 

se fez sentir, as rochas de Fontaelas-Gimonde e de Zoio só duma forma bastante mais 

atenuada, em comparação com as referidas em l), revelam testemunhos do máximo de 

pressão, preservando essencialmente evidências da sua evolução a partir do pico 

térmico, que ocorreu em condições da fácies granulítica. 

3) A observação da transição das composições básicas das rochas de Fontaelas- 

Gimonde para as venulações de composições "dioríticas" a "tonalíticas" permite 

registar a ocorrência de metassomatismo. Contudo, só os dados geoquímicos poderão, 

eventualmente, esclarecer se os materiais "diorítico-tonalíticos" correspondem a 

fundidos silicatados, cuja penetração nos metabasitos teria provocado processos 
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aloquímicos, ou s e  eles próprios resultam de transformações metassomáticas, por 

intensa acção de fluidos (provavelmente provenientes dos gnaisses envolventes) sobre 

os eclogitos granulitizados. 

N.2 .  Química mineral 

Os dados a que a seguir se fará referência foram obtidos em amostras de três 

eclogitos e de um gnaisse. Dois dos metabasitos são de Rabal e Espinhosela: um deles 

apresenta muito boa preservação da paragénese eclogítica, enquanto o outro 

corresponde a situação mais comum, caracterizada pela abundância de simplectites 

finas de cpx+pl, no seio das quais, pontualmente, subsistem relíquias da onfacite do 

episódio eclogítico. A terceira rocha básica é um eclogito granulitizado de Fontaelas. A 
amostra de gnaisse provém das rochas envolventes deste último tipo de metabasitos, 

também em Fontaelas. 

Na secção sobre química mineral do capítulo anterior, foram apresentados 

alguns aspectos, relativos a questões como as fórmulas gerais de grupos de minerais aí 

referidos ou a especificação de certos passos do cálculo das fórmulas estruturais dos 

grãos analisados, pelo que se evitará repetir a abordagem desses assuntos gerais. 

IV.2.1. Minerais analisados em eclogitos 

IV.2.1.1. Granada 

Como é típico dos minerais deste grupo, as proporções de Si calculadas indicam 
que este elemento preenche totalmente, ou quase, as posições de coordenação 

tetraédrica (três, para um total de oito catiões na fórmula). Com efeito, a gama de 

valores calculados de Si4* vai de 2.96 a 3.02. 
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Fig. IV.21 -Variação composicional das granadas analisadas - em EE-33. RE-27 e FE-33 - no espaço 

Ca-Mg-Fc2'. 

Na posição de coordenação octaédrica, onde já é possível a ocorrência de 

substituições mais significativas, regista-se que, a semelhança das granadas dos 

granulitos, o Ai3+ é o catião largamente dominante, sendo 1.95 o rninimo de Ai". Os 

restantes valores distribuem-se até ao máximo teórico de ocupação daquela posição 

(2.00), a excepção de dois, mais elevados; um destes é claramente anómalo (2.10), 

resultando provavelmente de erro analitico superior ao habitual. 

Assim, as granadas analisadas nos eclogitos têm composições entre as da série 

piralspite e a de grossulária, estando os restantes componentes, como a andradite e a 

uvarovite, em proporções moleculares que não ultrapassam 2.5 %. 

As proporções dos iões divalentes, que ocuparão as posições de coordenação 

dodecaédrica, revelam que o componente espessartítico tem importância reduzida, 

sendo a sua proporção de cerca de 1 %. Deste modo, as composições das granadas 

destes metabasitos são determinadas pelas moléculas de piropo. almandina e 

grossulária. 



Capítulo IV Eclogitos 168 

Tendo em conta os componentes mais significativos, sublinham-se os seguintes 

aspectos: 

1) Aqueles três componentes são abundantes em todos os grãos analisados, 

sendo o espectro composicional definido por Alm35,2Prpl,,Grs20,, (Fig. N.21); 

2) As composições são predominantemente almandínicas, nos eclogitos de 

Rabal e Espinhosela (40% <: Alm 5 52%), e pirópicas no eclogito granulitizado (40% I 

Prp 143%); 

3) As variações com maior expressão afectam os componentes almandina e 

piropo, sendo mais nítidas nas amostras de Rabal e Espinhosela, com decréscimo de 

Fe2+/Mg dos núcleos para os bordos, do que na de Fontaelas, onde se regista uma 

tendência ténue em sentido contrário (Fig. IV.21); 

4) Relativamente ao componente grossulária, as diferenças nas suas proporções 

são claramente menores - seja entre amostras, entre diferentes cristais da mesma rocha 

ou do núcleo para o bordo de um grão -, embora se note, mas só nos dois eclogitos que 

não sofreram granulitização, ligeira diminuição da sua proporção dos núcleos para os 

bordos. 

Como se refere em 3), o zonamento mais nítido é o que corresponde ao 

aumento de componente pirópico (e recíproca diminuição do almandínico) registado 

quer no eclogito que preserva, no essencial, a paragénese correspondente ao máximo 

de pressão @E-33, de Espinhosela), quer no que apresenta intensa transformação da 

clinopiroxena rica de jadeíte em simplectites h a s  @E-27, de Rabal). A diferença mais 

drástica foi observada num grão de RE-27, em que se passa dum núcleo com 

Prp,,Alm,2Grs2,Spsol para uma bordadura com Prp32Alm,,Grs,3Spso, (Fig. IV.21). O 

tipo de variação observado é habitualmente considerado como testemunhando 

crescimento em regime prógrado (Takasu, 1984; Ghent, 1988; OBrien, 1989; Mottana 

et al., 1990; Oknisch et al., 1991). Já, na descrição petrográfica, se havia mencionado 

que os aspectos texturais (e micro-estruturais) relativos as granadas dos eclogitos de 

Rabal e Espinhosela correspondenam, no essencial, ao resultado do seu crescimento 

durante o aumento de pressão e temperatura até ao clímax metamófico. A preservação 

duma zonalidade química que evidencia esse processo de crescimento implica que não 

se tenham atingido temperaturas que permitissem homogeneização por difusão. O valor 

mínimo dessas temperaturas é, de acordo com os dados conhecidos, de 650 "C (Tracy, 

1982; OBrien, 1989; Oknisch etal., 1991). 
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Enquanto as variações da razão Fe2+/Mg habitualmente revelam variações 

sistemáticas de acordo com a evolução termobarométrica das rochas, devido a 

ocorrência de reacções de troca iónica entre a granada e outras fases ferromagnesianas 

(como a clinopiroxena), a zonalidade do Ca, quando existe, é determinada por factores 

independentes dessas reacções (Deer et al., 1997~). Nas granadas de EE-33 e RE-27, 

como se notou em 4), há diminuições ligeiras (as mais importantes correspondem a 4 % 

nas composições moleculares), mas aparentemente sistemáticas, nas proporções de 
grossulária dos núcleos para os bordos. As variações de Ca nas granadas parecem ser 

essencialmente condicionadas pelos minerais cuja decomposição mais contribui, em 

cada fase do seu desenvolvimento, para o crescimento dos blastos (O'Brien, 1989; 

Okrusch et al., 1991); assim, o decréscimo de grossulária do núcleo para o bordo 

deverá reflectir uma diminuição da importância da participação de minerais ricos de Ca 

nesse crescimento. 

As granadas do eclogito granulitizado de Fontaelas (FE-33) revelam maior 

homogeneidade: no que respeita ao Ca, a variação é muito restrita (20% 5 Grs I 22%) 

e sem um padrão definido; quanto aos componentes ferroso e magnesiano, as 
proporções moleculares máxima e mínima, em ambos os casos, diferem só 4 %, mas 

parece existe um aumento sistemático de FeZ+/Mg dos núcleos para os bordos. Estes 

dados são compatíveis com as observações que indicam um período longo para o re- 

equilíbrio em condições granulíticas (Fig. IV. 13): ou seja, houve reacções importantes - 
envolvendo, nomeadamente, a granada, a clinopiroxena e a plagioclase - a temperaturas 

(z  650 'C) permitindo difusão de iões no nesossilicato. Assim, a zonalidade prógrada 
terá sido apagada, surgindo o ligeiro incremento de FeZ+/Mg na fase de evolução 

retrógrada. As proporções de grossulária não registam esta fase, provavelmente devido 

a menor velocidade de difusão do Ca (O'Brien, 1989). 

Os grãos analisados em FE-33 distinguem-se ainda das granadas dos outros 

eclogitos por serem os mais pirópicos (Fig. IV.21), com composições entre 

Prp43Alm,,Gr~2Sps,, e Prp40Alm,,Grsz2Sps,,. Se bem que seja possível alguma 

dependência relativamente á composição química global das rochas, o carácter mais 

magnesiano das granadas do eclogito granulitizado de Fontaelas, em conjugação com 
os dados relativos às clinopiroxenas (ver n7.2.1.2), reflecte as temperaturas mais 

elevadas a que as fases ferromagnesianas de FE-33 re-equilibraram, quando 

comparadas com as fases análogas presentes nos eclogitos de Rabal e Espinhosela. 

No trabalho de Anthonioz (1972), foi apresentado um número restrito de 

análises de granada, as quais levaram esse autor a relacionar os eclogitos de Rabal com 
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os de tipo C de Coleman et a1. (1965), enquanto os de Fontaelas seriam do tipo B. Esta 

classificação dos metabasitos de Fontaelas está de acordo com a sua situação no campo 

(corpos lenticulares no seio de gnaisses). Já os eclogitos de tipo C, segundo Coleman el 

01. (1965), corresponderiam a categoria relacionada com os mais baixos gradientes 

geotérmicos, encontrando-se tipicamente associados a xistos glaucofànicos. Assim, a 

inclusão dos eclogitos de Rabal nesta categoria só era sustentada pelas composições 

das granadas. 

Os dados que aqui se apresentam sobre as granadas dos eclogitos de Rabal e 

Espinhosela revelam que a gama composicional é mais vasta do que aquela que 

Anthonioz (1972) pôde detectar, verificando-se que os pontos representando as 

proporções de Grs, Prp e Alm se dispõem segundo um alinhamento que cruza o limite, 

traçado por Coleman et al. (1965), entre as composições de grãos em eclogitos dos 

tipos C e B. O trabalho de Mottana (1986), entre outros aspectos, demonstrou que, na 

realidade, há uma sobreposição das composições das granadas de rochas daqueles dois 

grupos, mas também que as granadas dos eclogitos de tipo B definem um campo de 

forma aproximadamente elíptica, no triângulo Grs-Prp-Alm, alongado entre valores de 

Prp de 7 a 50 %, e com razões Ca/Fe2+ predominantemente em torno de 0.5. As 
anáiises das granadas de EE-33 e RE-27, não só estão contidas, na totalidade, no 

campo de Mottana (1986) para os cristais em eclogitos de tipo B, como apresentam 

(Fig. IV.21) os seus aspectos mais característicos, nomeadamente quanto a razão 

Ca/E@+ (que varia, naquelas amostras, entre 0.47 e 0.58). 

Assim, resumindo, salientam-se os seguintes aspectos, com base nas análises 

das granadas dos eclogitos: 

1) As variações composicionais mais significativas parecem corresponder às que 

resultam de reacções de troca iónica com outras fases ferromagnesianas; 

2) Nos eclogitos de Rabal e Espinhosela, ficaram preservadas evidências 

químicas de crescimento em regime prógrado; 

3) Na amostra de Fontaelas, foram atingidas, após o pico bárico, temperaturas 

(recristalização granulítica) que apagaram a zonalidade prógrada, ficando, em 

contrapartida, se bem que de modo ténue, registado um período de declínio de 

temperatura; 

4) As composições mais pirópicas das granadas do metabasito de Fontaelas 

devem, essencialmente, reflectir as maiores temperaturas a que essa rocha esteve 

sujeita; 
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5) Quer os dados de campo, quer os de composições das granadas - neste 
aspecto, considerando a síntese feita por Mottana (1986) - são mais compatíveis com a 

integração dos vários eclogitos estudados no p p o  B, originalmente definido por 

Coleman et aí. (1965), se bem que as histórias metamóficas, nomeadamente após o 

mkimo de pressão, sejam divergentes. 

IV.2.1.2. Clinopiroxena 

As clinopiroxenas analisadas nos eclogitos apresentam composições com 

diferenças significativas relativamente as dos granulitos, mas revelam também, como as 

observações petrográficas indiciam, variações importantes entre amostras elou entre 
grãos em diferentes situações texturais na mesma lâmina. 

O recurso ao diagrama proposto, por Morimoto et al. (1988), para a 

classificação preliminar das piroxenas (Fig. IV.22) permite notar, de imediato, alguns 

dos aspectos mais significativos. A excepção de duas análises efectuadas em situações 
texturais peculiares na amostra de eclogito granulitizado @E-33), todas as restantes 

estão no campo das piroxenas sódico-cálcicas, distinguindo-se dos diópsidos presentes 

nos granulitos. A localização dos pontos, sistematicamente muito próxima da linha 

Q+J=2, indica que estas clinopiroxenas (neste aspecto, tal como as dos granulitos) 

incorporam quase exclusivamente componentes quadrilaterais, jadeítico, acrnítico e 
cálcio-alumino-tschennaquítico. Outro aspecto que ressalta é a existência de duas 

populações composicionalmente descontinuas: uma, muito homogénea (0.41 5 Na 5 

0.44), corresponde as composições muito sódicas dos grãos do eclogito bem 

preservado (EE-33) e da clinopiroxena reiíquia, envolvida por simplectites, analisada na 

amostra de Rabal (RE-27); a outra, englobando as clinopiroxenas intercrescidas 
simplectiticamente com plagioclase (em RE-27) e as que re-equilibraram num processo 

de granulitização (FE-33), apresenta uma dispersão maior (0.12 5 Na 5 0.28) e, pelo 

menos aparentemente, pode corresponder a uma variação contínua que c w a  a 

separação dos campos das piroxenas quadrilaterais e das sódico-cálcicas. Entre as duas 

populações, há uma lacuna que, mais do que como uma hipotética falta de análises de 

grãos de composições intermédias, deverá antes ser encarada como tendo um 
significado geológico bem preciso: nos processos de descompressão, a clinopiroxena da 

paragénese eclogítica sofre decomposição brusca (a escala geológica), o que é 

testemunhado por simplectites como as de RE-27. Após a descompressão 
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imediatamente subsequente ao pico bárico, os processos de re-equilibno. 

particularmente importantes nos eclogitos de Fontaelas-Gimonde e de Zoio, para além 

de envolverem consumo de umas e produção de outras fases minerais- já terão 

decomdo, em grande parte. sob a forma de reacções continuas. de troca iónica, 

podendo-se, eventualmente, registar efeitos locais, condicionados pelos grãos vizinhos. 

Classlflcacáo preliminar segundo Morimoto et al. 119881 
2.0 
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Fig. IV.22 - Locaiii@o das piroxenas de EE-33. RE-27 e FE-33 no diagrama Q \,.r. J 

Recorrendo aos diagramas Aug-Jd-Acm e Di-Hd-En-Fs (Figs. IV.23 e IV.24), 

em conjugação com os critérios de classificação de Morimoto et al. (1988), verifica-se 

que todas as clinopiroxenas sódico-calcicas são classificadas como onfacites, enquanto 

as duas anáiises de composições quadrilaterais correspondem a diópsidos alurninosos 

sódicos (AI > 0.1; Na > 0.1). Contudo, com base naquilo que foi descrito a proposito 

do diagrama Q )-i. J (e que pode, no essencial, ser confirmado no triângulo Aug-Jd- 

Acm), é importante sublinhar a existência de populações distintas, cuja separação não 

corresponde aos limites definidos no sistema de classificação acima citado: assim, a 

proposito das análises agora em consideração, as clinopiroxenas sódico-calcicas de 

composições mais próximas das quadrilaterais (ou seja, as do eclogito granulitizado e 

as dos intercrescimentos simplectiticos em RE-27) serão designadas como onfacites 
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diopsidicas, para se distinguirem das onfacites - primitivas - presentes em EE-33 ou, 

como reliquias, em RE-27. Dentro da população correspondente as onfacites 

diopsidicas e diópsidos aluminosos sódicos' o diagrama Auç-Jd-Acm (Fig. IV.23) 

permite distinguir as composições dos intercrescimentos simplectiticos finos como 

tendo maior conteúdo acmítico (3.3 % < Acm 5.4), em contraste com as restantes, 

em que a presença dessa molécula é nula, ou quase (1.0 % < Acm). Nas onfacites. a 

excepção de um valor de 3.7 %' todos os restantes indiciam proporções diminutas de 

NaFe3'Si,0,. Assim. se bem que se deva ter em conta aquilo que foi referido em 111.2.2 

sobre os factores de erro envolvidos na determinação das proporções dos componentes 

sódicos, parece que. no conjunto de dados agora apresentados' as clinopiroxenas 

intimamente intercrescidas com plagioclase têm a peculiaridade de incorporar maior 

proporção de molécula sódico-fémca. 

Clinopiroxenas de 

Jd Acm 

Fig. IV.23 - Diagrama Aug-Jd-Acm. com os campos definidos por Morimoto ef ai. (1988). Simbologia 

idêntica a adoptada na Fig. IV.22. 

O triângulo Aug-Jd-Acm (Fig. IV.23), a que se tem feito referência, 

corresponde ao espaço composicional que Mottana (1986) considerou como o que 

melhor discriminação proporciona entre as clinopiroxenas dos vários tipos de eclogitos. 

De acordo com os campos apresentados por esse autor, as onfacites primitivas 
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analisadas em amostras do Maciço de Bragança estão claramente no interior do espaço 

composicional das dos eclogitos do tipo B, embora tambem se localizem sobre um dos 

extremos composicionais. ainda de acordo com Mottana (1986). das onfacites dos 

eclogitos de tipo C (na sintese citada, estas clinopiroxenas, ao longo da linha Aug-Jd, 

variam entre Jd,, e Jd,,). A maior afinidade, agora notada. com as clinopiroxenas dos 

eclogitos de tipo B é concordante com outros aspectos, abordados em IV.2.2.1. 

Clinopiroxenas quadrilaterais de 
eclogilo granulitizado 

w*.."A**,".r  

V ."~,ar^,"nin 

I: *,. r ,%. -.-%~- m,,a; 

Classificawo das piroxenas quadrilaterais 
segundo Morirnoto et al. (1988) 

Wo 

Fig. IV.24 - Projecção. no espaço Di-Hd-Fs-En. das clinopiroxenas quadrilaterais (diopsidos 

aluminosos sódicos) existentes em FE-33 

No diagrama Di+Hd - Jd - CaTs (Fig. IV.25), continua-se a fazer a distinção 

entre as duas populações definidas inicialmente, registando-se agora, adicionalmente, 

que as onfacites (exceptuando uma analise, em que CaTs = 4.4 %, todas as outras 

correspondem a CaTs < 2.7 %) têm proporções de componente cálcio-tschermaquitico 

inferiores as das onfacites diopsidicas e diópsidos (4.0 % 5 CaTs < 9.0 ?h). 

A projecção de Na r,.~. AIvi (Fig. IV.26). em conjugação com o que se pôde 

observar em diagramas anteriores, demonstra que a evolução composicional das 

piroxenas dos eclogitos e controlada essencialmente por substituição de molecula 

jadeitica pelas de componentes quadrilaterais. Mesmo nos casos em que outros 

componentes têm alguma importância, os pontos definem alinhamentos quase paralelos 
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a recta que passa pelas composições de Jd e de Di+Hd; a única variação intragranular 

com alguma expressão, se bem que reduzida. que foi detectada (no eclogito 

granulitizado), e também paralela aquela recta, com decréscimo de Jd do nucleo para o 

bordo (provavelmente, como efeito de descompressão durante a evolução retrógrada 

dos metabasitos de Fontaelas). Note-se que. no diagrama Na KY. AIvi. a disposição dos 

pontos representativos das clinopiroxenas simplectiticas - praticamente sobre a linha 

unindo Jd e Di+Hd - so aparentemente contradiz as conclusões obtidas a partir de 

outros diagramas: o que se observa resulta de as proporções de Acm e CaTs nas 

onfacites diopsidicas de RE-27 serem da mesma ordem de grandeza, pelo que os 

afastamentos - relativamente aquela linha - causados pelos vectores que representariam 

essas substituições se anulam mutuamente: ficando unicamente patente. quer na 

orientação quer na posição do alinhamento dos pontos mencionados, a substituição 

dominante. 

Jd Ca-Ts 

Fig. IV.25 - Clinopiroxems de EE-33, RE-27 e FE-33 no espaço Di+Hd - Id - CaTs. No capitulo 111. já 

foi mencionado que os grãos de parageneses granuliticas podem projectar-se no campo que White 

(1964) considerou conio iipico de cclogitos. Simbologia idêntica à adoptada na Fig. IV.22. 
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Fig. IV.26 - Variaçào das proporções (para total de 4 catiões) de Na t1ersu.s as de AI". em 

clinopiroxenas de EE-33. RE-27 e FE-33. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. IV.22. 

0.7 - 

Fig. IV.27 - Correlaçào foricnicntc negativa entre Ca c Na (para total de 4 catiões). ilustrativa das 

substiíuições dominantes nas piroenas dos eclogitos. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. IV.22. 
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Esta substituição tem sido referida como envolvendo jadeite e, genericamente, 

componentes quadrilaterais. As correlações fortemente negativas observadas nos 

diagramas Ca vs. Na (Fig. lV.27) e Mg vs. AV' (Fig. IV.28) demonstram que, durante a 

evolução metamórfica dos eclogitos, após o máximo de pressão, a composição das 

clinopiroxenas sofreu modificações essencialmente através de trocas associadas nas 

posições M1 e M2: 

Ou seja, o decréscimo de componente jadeítico (NaAISi,O,) ocorreu com 

aumento da proporção de molécula diopsídica (CaMgSi,O,). O predomínio das 

substituições envolvendo estes dois componentes é, aliás, característico das 

clinopiroxenas onfacíticas (Mottana, 1986; Deer et al., 1997d). 

A divergência da linha de correlação, entre Mg e AV', efectivamente observada 

nestas piroxenas, em relação a recta correspondente a substituição ideal JdeDi  (Fig. 

IV.28), indica a presença de outra(s) substituição(ões), menor(es), mas com alguma 
expressão. No diagrama Mg+FeZ- vs. Alvi (Fig. lV.29), a disposição dos pontos 

segundo a l i a  Di+Hd+Jd+AlTs=l, demonstra o papel da molécula de hedembergite 

(CaFG+S&O,) nessas substituições. As posições das onfacites diopsídicas e diópsidos 

relativamente aquela linha (acima, para os grãos de FE-33; abaixo, para os de RE-27) 

testemunham: no caso das clinopiroxenas simplectíticas de RE-27, a já citada presença 

de componente acrnítico, pelo que a posição M1, além dos catiões considerados neste 

diagrama, inclui sistematicamente Fe3+; nos grãos analisados no eclogito granulitizado, 

a presença de Mg+Fe2' não só na posição M1, mas também em M2, pelo que o excesso 

de ocupação de M1 será unicamente aparente. A pequena quantidade de Mg+Fez+ em 
M2, por seu turno, corresponderá à presença - obviamente, em proporções também 

reduzidas - de componentes enstatítico e ferrossílitico nas piroxenas do eclogito 
granulitizado. 

Esta abordagem da variação composicional das piroxenas, considerando 

processos de substituição de catiões nas suas estruturas cristalinas - que se adapta 
muito facilmente à imagem de variações gradativas - não deve fazer esquecer as 

evidências, texturais e químicas, de o processo de descompressão ter implicado a 

formação, a partir da onfacite primitiva, de uma clinopiroxena distinta (marcadamente 

mais cálcica) intercrescida com plagioclase. Os inossiiicatos participantes nessa reacção 

foram referidos nesta secção e as suas composições podem ser, aproximadamente, 
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consideradas como (Di+Hd),,Jd,Acq,, - com Fe/(Fe+Mg) - 0.1 -, no caso das 

onfacites do episódio eclogitico, e (D~+H~),,J&,Ac~,~, para as clinopiroxenas 
simplectíticas. Existe uma única análise de plagioclase intercrescida com estas 

clinopiroxenas, cuja composição é Ab,,An,,; para simplificação, assumir-se-á que o 

feldspato das simplectites corresponde a A b , , ~ , .  Com base no que agora se referiu, 

conclui-se que a reacção de decomposição da onfacite primária poderá ser descrita da 

seguinte forma: 

Ou seja: 

Onfacite primitiva + Quartzo + Oxigénio + 
+ Onfacite diopsídica (e ligeiramente acmítica) + Oligoclase 

Não foram determinadas composições modais das simplectites (e tal, revelar-se- 

ia geralmente dificil, pelos meios usuais, devido a pequena largura das interdigitações), 

mas as observações qualitativas não contrariam as proporções acima obtidas. Na 

expressão apresentada, a diferença máxima registada entre os valores de átomos de um 

elemento nos reagentes e nos produtos é de 0.05; em termos relativos, a variação 
máxima é de 12.5 %. 

No ajustamento das proporções dos átomos envolvidos, foi necessário assumir 

o consumo de SiO, para a formação das simplectites. Esta situação é normalmente 

considerada, se bem que, em geral, sob uma forma mais simplificada, em que se 

descreve somente a constituição de componente albítico a partir de molécula jadeítica 
(Mysen, 1972; O'Brien, 1989; Rubie, 1990; Deer eí al., 1997d). A fonte mais provável 

de sílica é, obviamente, o quartzo, mineral que, aliás, está sistematicamente presente 

nas paragéneses eclogíticas estudadas. Contudo, certos autores consideram haver 

eclogitos em que, naquele tipo de reacções de descompressão, a onfacite reagente seria 
supersiliciosa (Smith, 1988; OBrien, 1989), não sendo necessário o envolvimento de 

quartzo. Nos eclogitos de Bragança não há evidências composicionais (Si I 2.00, nas 

fórmulas estruturais das onfacites primitivas), nem texturais (não se observou quartzo 

exsolvido nas onfacites), da hipotética presença de clinopiroxena supersiliciosa de alta 

pressão. Refira-se que a proporção de quartzo apresentada na expressão corresponde 
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ao limite máximo da participação deste mineral, pois não foi considerado o efeito da 

presença de componente tschermaquítico: visto as piroxenas das simplectites serem 
sistematicamente mais tschermaquíticas do que as onfacites a partir das quais se terão 

gerado, a contribuição real do reagente SiO, será ligeiramente menor do que a 

calculada. 

No balanceamento da provável reacção de decomposição das onfacites 

primitivas, considerou-se ainda a introdução de oxigénio exterior a clinopiroxena e ao 

quartzo reagentes. Mysen & Griffin (1973) já referiram a possibilidade do envolvimento 

de oxigénio neste tipo de reacções de descompressão, o que, segundo esses autores, 

explicaria as diferenças nos estados de oxidação do ferro nas piroxenas, tendo as 

simplectíticas razão Fe3-(Fez- superior a das onfacites primitivas. Anteriormente (em 

IV.I.1. I), foi mencionada a importância que, no trabalho de Rubie (1990), se atribui a 

presença de uma fase fluida aquosa na formação de simplectites de Cpx+Pl, sendo, 

assim, de considerar como provável que uma fase desse tipo proporcione a introdução 

de oxigénio e a oxidação de parte do ferro presente (Deer et al., 1997d). O facto de as 

maiores proporções de componente acmítico, nas clinopiroxenas analisadas nos 
eclogitos de Bragança, terem sido determinadas nas de carácter simplectítico está 

plenamente de acordo com uma situapão como a descrita. 

Em lII.2.2, já houve a oportunidade de abordar a variação da razão FeZeZNg 

como estando relacionada com reacções de troca iónica, entre a clinopiroxena e a 

granada, dependentes essencialmente da temperatura. 

Nas clinopiroxenas do eclogito bem preservado (EE-33) existem dois pares de 

análises núcleo-bordo e, em ambos os casos, aquela razão aumenta do centro para a 

periferia. Num dos grãos, FeZi/Mg aparentemente aumenta mais de quatro vezes; 

contudo, tendo em conta a pequena proporção global de Fe nas onfacites primitivas e o 

facto de, nesse grão, se ter obtido - por cálculo de acordo com os constrangimentos 

sugeridos por Papike et al. (1974) e Lindsley (1983) - componente acmítico, aquela 

variação deve estar fortemente influenciada pela adição de erros (anauticos e de 

cálculo) inevitáveis até se chegar a fórmula estrutural. No outro grão, a variação é mais 

modesta (de Fe2'/Mg=0.095, no núcleo, para FeZi/Mg=O. 1106, no bordo) mas, 

provavelmente, representando melhor a realidade. De qualquer modo, se bem que os 

dados sejam restritos, as onfacites primitivas parecem preservar uma zonalidade 

recíproca daquela que se observou nas granadas (Fig. IV.30), o que corresponderia a 

uma diminuição do KD (GrtICpx) - de 16 para 10 -, testemunhando o aumento da 
temperatura ate ao clímax térmico. 
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Parilção de FelMg entre Gri e Cpx 

Fe2IMg (Cpx) 

Fig. IV.30 - Partilha de F+/Mg entre granada e clinopiroxena em EE-33 e FE-33. Os números junto 

as linhas indicam os coeficientes de distnbuiçáo GrüCpx a que elas correspondem. 

No eclogito granulitizado (FE-33), excluindo duas análises efectuadas em 

pontos peculiares (uma no contacto imediato com granada; outra em pequeno grão 

envolto por plagioclase), nota-se essencialmente homogeneidade das clinopiroxenas 

quanto a razão Fe2'1Mg (- 0.21). Assim, as onfacites diopsídicas parecem, no geral, 

não registar, naquela razão, o processo de evolução retrógrada desde o pico térmico 

(granulitização), ao contrário do que se observou (se bem que com uma variação 

restrita) nas granadas. 0 s  pequenos valores de K, - em tomo de 4 - determinados no 

eclogito granulitizado (Fig. IV.30), recorrendo as análises das granadas e das onfacites 

diopsídicas, testemunham recristalização a temperaturas claramente superiores as do 

pico bárico. As composições de diópsido aluminoso sódico - obtidas nas duas situações 

específicas mencionadas - têm valores de FeZ+/Mg (entre 0.18 e 0.19) que se 

compatibilizam com a hipótese de serem consequência de re-equilíbrio durante o 

decréscimo de temperatura; contudo, pelas suas situações, estes diópsidos podem estar 

condicionados - como já tem sido observado em clinopiroxenas (Harley, 1988) - por 

trocas catiónicas de expressão unicamente local. 
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Nesta abordagem das variações das razões Fez-/Mg como resultado de reacções 

contínuas de troca iónica entre fases ferromagnesianas, não se consideraram os dados 

de RE-27 (eclogito com simplectites) por, nessa amostra, as características mais 

marcantes das clinopiroxenas resultarem dum processo relativamente rápido de 

decomposição da onfacite primitiva, em que o envolvimento da granada terá sido 

reduzido. Na realidade, nos eclogitos com simplectites, as granadas e as cliopiroxenas 

testemunham dois segmentos distintos da evolução metamórfica: os nesossilicatos, a 

evolução prógrada até as condições eclogíticas; os inossilicatos, um fenómeno, de 

pequena extensão temporal, de descompressão que se seguiu ao pico bárico. 

Dos aspectos abordados a propósito da química mineral das clinopiroxenas dos 
eclogitos, sublinha-se o seguinte: 

1) Considerando vários aspectos significativos das fórmulas estruturais 

calculadas, há duas populagões distintas em termos composicionais, correspondendo 

uma a onfacites primitivas (39% I Jd á 45%) da paragénese eclogítica, enquanto a 

outra (onfacites diopsídicas e diópsidos aluminosos sódicos) tem um espectro mais 
amplo (12% á Jd á 25%) e evidencia diferentes processos de re-equiiíbrio posteriores 

ao máximo de pressão; 

2) No conjunto das clinopiroxenas analisadas, a substituição dominante, se bem 

que outras também estejam marcadas, é do tipo Na+A13+ H CaZ+MgZ', como é 

característico das piroxenas onfacíticas; 

3) Contudo, as transformações composicionais destes minerais, nem sempre, 

durante a evolução metamófica das rochas que os contêm, foram graduais, como 

ocorreu no processo de descompressão rápido que os eclogitos com simplectites 
testemunham, em que a onfacite primitiva se decompôs - numa reacção que se pode 

exprimir basicamente por (Di+Hd),,Jd,, + Qtz + (Di+Hd),,Jd,, + Ab,,@, -, na 

presença provável de um fluido que cedeu oxigénio e permitiu o incremento de 

Fe3+Rez+, o qual se manifesta no maior conteúdo acmítico das piroxenas simplectíticas; 

4) Em onfacites da paragénese de mais alta pressão, parece ainda existir uma 

variação de Fe2+/Mg correspondente a um regime prógrado, compatível com o 
observado nas granadas coexistentes; 

5) No eclogito granulitizado, a homogeneização daquela razão parece ter sido, 

no gera2 eficaz, embora haja algumas composições - correspondentes a diópsidos 

aluminosos sódicos - que poderão testemunhar evolução retrógrada elou equilíbrios 

espacialmente muito limitados. 
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Anfibolas sodicoiálcicas 
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Fig. IV.31 - Anilbolas sodico-cálcicas. correspondentes a grãos analisados eni RE-27. classificadas de 

acordo com os critérios de Leake e1 a/. (I 997). Valores dos átomos calculados para 230. 
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Fig. IV.32 - Aniibolas cálcicas (que s3o as niais abundantes) analisadas em FE-33 e RE-27. 

classificadas de acordo com os critérios dc Lcake e1 01. (1997). Valores dos átomos calculados para 

230. 
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Fig. IV.33 - Projecção das anfibolas cálcicas e sodico-cálcicas (cstas ultimas representadas pelos 

quadrados a cheio) no diagrama AI" 1s. ocupação da posição A .  

0 0  0.5 1 .O 1.5 2.0 
Alvi 

Fig. IV.34 - .As aniibolas barroisiticas destacani-se. para \.alares superiores de AI em coordenação 

octaédrim. relativamente as calcicas. como se verifica em Ai" i'r. Ain. 
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Aníibolas de eclogitos 
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0 0  0.5 1 .O 1.5 2.0 
Alvi + Fe3 + 2Ti 

Fig. IV.35 - Diagrama AIw vs. AI"+Fe"+ZTi. ilustrando a importância de diversos iões tri c 

tetravalentes nas posições octaédricas. Simbologia idêntica a adoptada nas figuras anteriores. 

0 0  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
(A) + AJvi + Fe3 + 2Ti 

Fig. IV.36 - Ilustra@o dos desvios - quer das anfibolas calcicas. quer das sódico-cálcicas - 
relati\.aniente i s  composições ideais (linhas a traceiado) desses gmpos composicionais. Simbologia 

idintica a adoptada nas Figs. IV.33 e IV.34. 
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De acordo com as observações petrográficas, é possível concluir que se 

formaram anfíbolas em fases bastante distintas da evolução metamófica das rochas 

eclogíticas. Os dados de química mineral disponíveis, obtidos na amostra de eclogito 

com simplectites (RE-27) e na de eclogito granulitizado (FE-33), revelam uma 

variabilidade composicional concordante com aquelas conclusões. 

Com base nas composições, a distinção mais nítida é a que se pode estabelecer 

entre anfíbolas sódico-cálcicas (assim consideradas, de acordo com a classificação 

adoptada pela IMA, por terem: Ca,+Na, 2 1.0; Na, entre 0.50 e 1.50) e cálcicas CNa, 
< 0.50; Ca,+Na, $. 1.0, sendo Ca, tipicamente superior a 1.5). As primeiras (Fig. 

IV.31) estão representadas por três análises efectuadas em grãos incluídos em granadas 

do eclogito de Rabal. Segundo os critérios de Leake et al. (1997), a cada análise 

corresponde uma designação diferente: alumino-barroisite, alumino-magnesiotaramite e 

alumino-magnesiokatoforite. Estas diferentes classificações resultam de as proporções 

de Si (entre 6.4 e 6.7) e de ocupação da posição A (entre 0.44 e 0.59), obtidas nas 

fórmulas estruturais daqueles três grãos, oscilarem em tomo de valores definidos, no 

trabalho citado, como de fronteira para efeitos de nomenclatura. Visto que a utilização 

daquelas designações poderá mascarar a afinidade existente entre os grãos referidos, 

designar-se-ão as anfibolas deste grupo como barroisíticas. 

A generalidade das anfíbolas presentes nestes metabasitos é tipicamente cálcica, 

como é indicado pelas características ópticas e confirmado pelas restantes análises de 

grãos destes inossilicatos. As composições obtidas em grãos que parecem estar mais 

directamente relacionados com a paragénese de alta temperatura (no eclogito 

granulitizado) ou que contactam granada (em qualquer dos casos) podem ser 

classificadas como alumino-pargasite, pargasite e magnésio-homeblenda (Fig. IV.32). 

Visto que o último caso corresponde a uma composição próxima das pargasíticas (com 

efeito, trata-se de magnésio-horneblenda com: Si = 6.52; Ca = 1.71; A = 0.411, 

designar-se-á este conjunto de anfibolas como homeblendas pargasíticas. 

Pode-se definir ainda um outro sub-grupo de anfibolas cálcicas, englobando as 

de geração mais claramente tardia, que se apresentam frequentemente numa relação 

óbvia de substituição de outros minerais, sejam de grupos distintos, sejam de anfíbolas 

pargasiticas. Este conjunto de adibolas retrógradas corresponde geralmente, na 
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classificação da IMA (Leake et a/., 1997), a magnésio-horneblendas (Fig. IV.32); 

apesar de receberem a mesma designação de uma das anfibolas do sub-grupo anterior 

são claramente mais actinolíticas (Si > 7.24; Ca > 1.83; A < O.11), pelo que, a fim de 

evitar confusões entre magnésio-horneblendas dos dois sub-grupos, as mais tardias 

serão designadas como homeblendas actinolíticas. Uma das análises de anfibola 

retrógrada é mesmo de actinolite (Si = 7.80; Ca = 1.90; A = 0.00). 

Na projecção de AI'\. 11s. (A), verifica-se que todas as anfibolas analisadas estão 

no triângulo cujos vértices são actinolite, pargasite e tschermaquite (Fig. IV.33); 

contudo, as anfibolas barroisíticas estão também no interior dum campo - mais 

significativo para estas composições - cujos extremos são taramite, barroisite e 

katoforite (Fig. W.33). A disposição das aníibolas cálcicas sugere que as variações 

composicionais, entre os dois sub-grupos antes definidos, são controladas 

predominantemente por substituições envolvendo os componentes pargasítico e 

actinolítico: isto é particularmente notório quando se observa a linha que une as 

composições de duas &bolas associadas (em que a mais actinolítica resulta de 

alteração retrógrada de homeblenda pargasítica). E, aliás, comum a observação de as 

anfibolas cálcicas com maiores valores de Aliv e de ocupação de A corresponderem a 

equilíbrios metamórficos a temperaturas superiores aqueles em que se geram as de 

composições mais actinolíticas @iyash;iro, 1973; Laird, 1982). Contudo, no conjunto 

de dados agora em apreciação, não se deve fazer uma extrapolação, a partir das 

relações entre as &bolas do eclogito granulitizado, para o caso da alumino-pargasite 

analisada no eclogito com simplectites. O facto de esta ser a mais aluminosa das 

anfibolas cálcicas analisadas, não parece corresponder uma maior temperatura de 

formação, mas sim a ter-se gerado numa reacção localizada (aquela anfibola está 

presente numa estreita orla sobre granada), envolvendo provavelmente transporte de 

iões num espaço muito reduzido, pelo que a composição das fases adjacentes (e, em 

particular, da que estaria a ser substituída) terá sido determinante. 

Em Aiiv vs. Ain (Fig. IV.34), as anfibolas barroisíticas já se destacam das 

cálcicas, pois, para valores idênticos de Aliv, as sódico-cálcicas têm maiores proporções 

de Alvi. As &bolas cálcicas também aqui manifestam o predomínio do tipo de 

substituições referido anteriormente, mas, em comparação com o diagrama anterior, 

revelam um aparente défice de componente tscheniiaquítico. Usando o mesmo 

procedimento a que se recorreu com as anfibolas dos granulitos, foram tidas em conta 

as proporções não só de Ain mas também de Fe3' e de Ti: agora, no diagrama Aliv vs. 
Alvi+Fe3++2Ti (Fig. IV.35), as anfibolas cálcicas chegam, nalguns casos, a apresentar 
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excesso de iões tri e tetravalentes, relativamente aos necessários para integrarem as 

moléculas pargasitica e tschermaquíticas (aluminosa, férrica e titanífera). Ao 

considerar-se AP vs. (A)+AIVi+Fe3'+2Ti (Fig. IV.36), confirma-se esta conclusão, 

verificando-se um ligeiro desvio das composições das anfibolas cálcicas, relativamente 

a linha que une Prg+Ts a Act, no sentido de composições de moléculas sódico-cálcicas; 

mas também se nota que as ardibolas barroisíticas, que nos diagramas anteriores se 

situavam sistematicamente no espaço taramite-bamoisite-katoforite, se desviam das 

substituições ideais entre esses três componentes, incluindo proporções menores de 

moléculas mais cálcicas. 

Anfibolas barroisíticas, como as analisadas em inclusões no interior de granada 

do eclogito de Rabal (RE-27), são minerais cuja ocorrência mais comum é em rochas 

básicas que sofreram metamorfismo de alta pressão (Myashiro, 1973; Laird, 1982; 

Takasu, 1984; Smith, 1988; Wang et a/., 1992; Deer et a(., 1997b), tendo sido, 

inclusivamente, reconhecida a sua participação em paragéneses da fácies eclogítica. As 

granadas de amostras como RE-27, de acordo com as observações petrográficas e com 

os dados composicionais, parecem ter crescido em regime prógrado até ao clímax 

eclogítico, sendo aquelas anfibolas sódico-cálcicas testemunho de uma fase desse 

processo, provavelmente em condições muito próximas da (se não mesmo já na) fácies 

eclogítica. 

Após o máximo de pressão, formaram-se horneblendas pargasíticas, que, no 

caso de corresponderem a reacções de âmbito muito restrito e condicionadas pela 

presença de granada, terão adquirido composições muito ricas de AIiv (próximo da 

composição pargasítica ideal), como ficou registado na anfibola de uma orla, em tomo 

de um grão de nesossilicato, de RE-27. No eclogito de Fontaelas (FE-33), que sofreu 

granulitização posterior ao episódio eclogítico, as composições das anfibolas 

correspondem a re-equilíbrios que ocorreram entre o pico térmico e fenómenos de 

retrogradação já em nível muito pouco profundo: as horneblendas pargasíticas 
formaram-se nos mais precoces desses processos de re-equilíbrio, enquanto as 

actinolíticas indicam fenómenos de alteração a temperaturas significativamente 

inferiores, por vezes já em condições de grau baixo (com formação de actinolite S. st.). 
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Fig. IV..37 - Plagioclases dc FE-33 e RE-27 no diagrama Or-Ab-An 

IV.2.1.4. Plagioclase 

Os dados respeitantes a feldspatos foram obtidos, a excepção de uma análise em 

RE-27, no eclogito granulitizado de Fontaelas (FE-33). 

A única composição obtida nas simplectites finas do eclogito de Rabal (Fig. 

IV.37) corresponde a uma oligoclase (Ab,,An,,; a proporção de molécula potássica é 

diminuta). Em IV.2.1.2, já foi abordada a questão da formação dos intercrescimentos 

entre esta oligoclase e onfacite diopsidica, por decomposição da onfacite primitiva. Em 

trabalhos anteriores, as plagioclases analisadas em situações similares apresentam 

composições ou de albite ou de oligoclase (Mysen, 1972; O'Brien, 1989; Deer et ai., 

1997b; Oberhansli et a / ,  1997). Mysen (1972) interpretou a formação de albite como 

resultando de exsolução~ a partir da onfacite primitiva, unicamente de componente 

jadeitico, enquanto a formação da plagioclase mais cálcica implicaria expulsão, do 

inossilicato, também de componente cálcio-tschermaquitico. Contudo, no caso dos 

eclogitos estudados no Maciço de Bragança, a formação de oligoclase (se aquela 

anáiise representar, de facto, as plagioclases dos intercrescimentos) não parece 

associar-se a decréscimo de componente tschermaquítico nas piroxenas: pelo contrario. 

os valores de CaTs são caracteristicamente maiores nas clinopiroxenas simplectiticas 

(entre 4.0% e 7.9%) do que nas onfacites primitivas (inferiores a 2.7%, excepto numa 

análise, discrepante, efectuada em EE-33, na qual se obteve 4.4%). Assim, as 
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proporções de Na e Ca na plagioclase agora estudada terão sido essencialmente 

determinadas pela proporção de Jd admitida na estrutura da piroxena mais diopsidica, a 

qual, por seu turno, terá dependido das condições de P e T (em especial, da primeira) 

em que decorreu a reacção de decomposição da onfacite eclogítica. 

No eclogito granulitizado, há dois grupos marcadamente diferentes, quanto a 

sua composição, de plagioclases (Fig. IV.37): 1) oligoclases, de composições que se 

situam numa gama muito restrita (entre An,, e &,); 2) albites, cujo conteúdo 
anortitico varia entre um máximo de 7% e uma proporção nula. A participação de 

componente potássico ronda 2% nas oligoclases, enquanto nos feldspatos mais sódicos 

é sempre inferior a 1%. 

As oligoclases são os feldspatos que se associam a granada e clinopiroxena 

(Fig. N.37), relacionando-se portanto com a paragénese de mais alta temperatura. Se 

bem que a variação composicional seja muito estreita e não se possam reconhecer tipos 

sistemáticos de zonalidade, as composições mais cálcicas foram obtidas na bordadura 

dos grãos. Nas clinopiroxenas, registou-se que, no único grão em que se podem 

confrontar composições de núcleo e bordo, este é mais cálcico; além disso, duas 

composições que devem reflectir re-equiiíírios pontuais, posteriores ao pico térmico, 

correspondem aos maiores teores de Ca, o qual é máximo num bordo em contacto com 

granada (Fig. IV.27). Neste nesossiicato não foi possível reconhecer um padrão de 

zonalidade em termos de Ca, mas deve-se ter em atenção que, durante a 

descompressão, as reacções em que a granada esteve envolvida devem ter implicado o 
seu consumo parcial. Assim, as variações de Ca, quer intragranulares quer entre grãos 

do mesmo mineral, têm uma expressão restrita e devem corresponder a processos nos 

quais é mais provável que a fonte do Ca tenha sido a granada, enquanto a clinopiroxena 

e a plagioclase seriam predominantemente receptores desse elemento; é o inossilicato 

que meihor reflecte esses processos, com a formação pontual de diópsido. 

Os grãos de albite de FE-33 estão associados a minerais hidratados que se 

formaram por retrogradação, como antlbola e epídoto (Fig. IV.37). Como já foi 

referido, as anfibolas de geração mais tardia são, em geral, horneblendas actinolíticas, 

mas também se detectou a presença de actinolite (Fig. IV.32). Assim, parecem estar 

registadas transformações mineralógicas, acompanhando. hidratação deste metabasito, 

em condições de transição entre as fácies aníibolítica e dos xistos verdes. A 
composição ma& sódica (albite praticamente pura) foi obtida numa zona de contacto 

com anfibola, sugerindo que, nas reacções a mais baixas temperaturas, a plagioclase 
tenha cedido Capara o inossilicato hidratado e, deste, tenha recebido Na. 
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Fig. IV.38 - As m i a s  brancas analisadas em EE-33 apresentam valores relativamente elevados de 

Mg+Fe1 e de Si. tipicos de composiçòes fengiticas. 
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IV.2.1.5. Outros minerais 

No que se refere a fases existentes nas rochas eclogíticas, para além das 

abordadas nos pontos anteriores, existem ainda dados analíticos de micas brancas, 

minerais do grupo do epídoto e distena. 

No eclogito bem preservado de Espinhosela (EE-33), foram analisadas micas 

brancas, cuja composição é fortemente potássica: o valor mínimo de W(KI-Na+Ca) é 

de 0.89. A proporção molecular de componente paragonítico varia entre 10.6 e 3.8 %; 

a proporção de margarite, por seu turno é praticamente nula. As elevadas proporções 

de Si (entre 6.6 e 7.0, em fórmulas calculadas para O = 22) e de Mg+Fet (entre 0.79 e 

0.90), correspondendo a proporções de molécula celadonítica entre 30 e 50 %, revela 

que estes filossilicatos têm composições de fengite (Fig. IV.38), como é típico das 

micas potássicas presentes em paragéneses eclogíticas (Coleman et al., 1965; Takasu, 

1984; Smith, 1988; Mottana et al., 1990; O h s c h  et al., 1991; Wang e f  al., 1992). A 
composição mais sódica foi obtida no núcleo de um cristal relativamente grande (Fig. 

IV.39). Tendo em conta que, em EE-33, estão preservados testemunhos do processo 

prógrado até ao metamorFismo eclogítico, aquele dado poderá significar que as micas 

brancas, durante essa evolução, terão registado um decréscimo de paragonite, 

concomitante com a formação de clinopiroxenas fortemente jadeíticas. 

Existem duas análises de minerais do grupo do epídoto, efectuadas em duas 

situações completamente distintas (Fig. IV.40): num caso, em grão de zoisite presente 

no eclogito de Rabal (RE-27); no outro, em epídoto monoclínico, associado a 

actinolite, no metabasito de Fontaelas (FE-33). O primeiro deverá pertencer a 
paragénese eclogítica, visto que, na rocha em que está contido, a descompressão foi 

rápida, manifestando -se essencialmente na formação de simplectites de cpx+pl, e que a 

zoisite é estável até pressões de, pelo menos 35 kb (Smith, 1988), sendo comum a sua 

coexistência com outros minerais de alta pressão (Smith, 1988; Mottana et al., 1990; 

O h s c h  ei al., 1991; Deer et al., 1997a). Como é normal, a substituição de A1 por Fe3+ 

é muito restrita na zoisite: o ião fémco coresponde, na fórmula calculada para 0=12.5, 

a um valor de 0.08. Em contrapartida, o grão de epidoto analisado no eclogito 

granulitizado tem uma proporção significativa de componente pistacítico, visto o 

conteúdo de Fe3+, na fórmula estrutural, ser igual a 0.59, o que é compatível com o 
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facto de se tratar de mineral formado por retrogradaçâo. sob condições de temperatura 

baixa. 

Quanto as composições de distena, foram obtidas très analises de grãos das 

amostras de Espinhosela (duas) e Fontaelas. A variação composicional é, como se 

esperaria, muito pequena. A distena do eclogito granulitizado é aquela em que a 

presença de FG- é maior (0.34, contra valores de 0.16 e 0.09 nos grãos da rocha de 

Espinhosela; proporções para O = 20). As diferenças nas teores do ião férrico são 

habitualmente consideradas como dependendo especialmente da P,, aquando da 

formação do silicato de aluminio (Deer e1 01.. 1997~) .  

Minerais do grupo do epidoto I 

em ~ I o g i t o s  I 

n ,.o,. ..;.,r ... 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

Fig. IV.40 - Grãos de minerais do gmpo do epidoto analisados em RE-27 e FE-33 (formulas 

para 0 = 12.5). 

IV.2.2. Minerais analisados em snaisse 

Far-se-á aqui referència a dados composicionais de grãos de uma amostra (FE- 

20) de gnaisse de Fontaelas. ou seja da litologia que envolve corpos de eclogito 

granulitizado. Esses dados respeitam a granada, plagioclase, moscovite e biotite. 
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Quanto a granada, a sua composição caracteriza-se pelo predomínio claro do 

componente almandinico, variando as composições entre Prpl,AIm,,Grs,,Spso, e 

Prp,oAi~,Grs,,Spso2 (Fig. IV.41). Tal como se observou nas granadas analisadas no 

metabasito da mesma localidade, as variações do núcleo para o bordo parecem 

corresponder sistematicamente a aumento de Fe2'Mg. As composições extremas 

indicadas foram, aliás, obtidas num único grão. Este tipo de variação testemunhará 

evolução retrógrada em que terão decomdo reacções de troca iónica com outra fase 

ferromagnesiana; no caso dos gnaisses essa fase terá sido a biotite. O incremento, se 

bem que ligeiro (em tomo de 1 % das proporções moleculares), de componente 

espessartitico, dos núcleos para os bordos, está de acordo com uma variação 

composicional marcada por re-equilíbrio durante o decréscimo de temperatura. 

Foram realizadas quatro análises em dois grãos de plagioclase. Todas as 

composições são de oligoclase, entre Ab,,Anl,0r02 e Ab,,Anl,Or,, (Fig. IV.42). Em 

ambos os grãos, os bordos são ligeiramente mais cálcicos do que os núcleos. Visto não 

haver zonamento recíproco na granada, o aumento de Ca nos grãos de plagioclase 

deverá resultar não de simples transferência de catiões, mas de decomposição parcial 

do nesossilicato. 

A mica branca é predominantemente moscovítica: a proporção de paragonite é 

inferior a 5 %, enquanto a de margarite não tem expressão; o componente celadonítico 

varia entre 16 e 19 % (6.32 < Si 5 6.37, para 220), pelo que estas composições se 

aproximam mais da de moscovite s st. do que da de fengite (Fig. IV.43). Contudo, as 

proporções de Ai em coordenação octaédrica são próximas daquilo que é de esperar 

em composições fengiticas (Fig. IV.44). Esta aparente contradição resulta 

provavelmente de a composição destas micas brancas estar marcada quer pela 

substituição celadonítica - (MgFe2+)Si t, AlmAliV -, quer pela substituição simples de 

iões trivalentes - F@+ t, AI3+ - nas posições octaédricas. Há, aliás, um claro excesso de 

Mg+Fe' relativamente as proporções de iões divalentes que seriam necessários para 

compensar a proporção de Si4+ na substituição celadonítica, o que revela que o Fe 

deverá estar essencialmente na forma trivalente. Sublinhe-se que os dados petrográficos 

revelam que a mica branca foi afectada por processos de re-equilíbrio, sendo de supor 

que tivessem existido composições mais fengiticas, anteriores as reacções ocomdas 

durante a descompressão. Um outro aspecto composicional que merece ser referido é a 

abundância de Ti nas micas brancas analisadas: com efeito os valores registados nas 

fórmulas estmturais (0.19 a 0.23) estão entre os maiores que, segundo o trabalho de 

síntese de Guidotti (1984), se podem encontrar em moscovites metamórficas; o autor 
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citado refere, ainda, que as composições mais titaniferas são geralmente obtidas em 

associações mineralógicas de alto grau. 

A biotite, nestes gnaisses. ter-se-á gerado essencialmente por decomposição 

parcial de minerais como a mica branca e a granada. Os dados composicionais indicam 

que as biotites se situam proximo da linha entre as composições de alumino-flogopite e 

de alumino-annite (Fig. IV.45), com proporções semelhantes dos extremos de Mg e de 

Fe. O coeficiente de distribuição GrtBi da razão MdFe  é de 0.32 (utilizando 

composições dos bordos da granada), o que é um valor tipico de condições da zona da 

silimanite (Deer e /  a/., 1997c) e esta de acordo com a presença desse polimorfo de 

AI,SiO,, nos gnaisses de Fontaelas, em estreita associação a biotite. Adicionalmente, 

aquele dado permite concluir que. apesar de o zonamento das granadas ter sido 

determinado por variações durante o decréscimo de temperatura, as reacções de troca 

de Fe e Mg entre os dois silicatos ferromagnesianos cessou a temperaturas ainda 

relativamente altas. 

encaixante de eclogito granulitizado 

Fig. 111.7 - Variação composicional das granadas analisadas. em FE-20. no espaço Ca-Mg-Fez'. sendo 

de notar o incremento de Fe'-/Mg dos nucleos para os bordos. 
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Plagioclases de gnaisse 
encalxante de ecloglto granulnlzado 

A nuci- 

A bordas 
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Fig. IV.42 - Plagioclascs dc FE-20 no diagrama Or-Ab-An. 

w a m n c  

Micas brancas em gnaisse 
mcsixante de eclogito granulitizado 
.~ ~- v 

Fig. IV.43 - As micas brancas de FE-20 aprcscniam cscesso de Mg+FeL relati\.amentc aos iões 

divalcntes que participam na substituiç50 celadonitica. O Fe devera. eni grande parte. estar sob a 

forma fkmca. 
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Fig. IV.44 - As proporções relativamente pequenas dc AI" (scmclhantes as tipicas da fengitc). nas 

mias  brancas de FE-20. só em parte se devem a substituição celadonitica (ver Fig. IV.43 e tehTo). 
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Fig. IV.45 - As biotites de FE-20 apresentam coniposiqões. no essencial. intermédias relativamente as 

da alumino-iiogopite e da alumino-annite. 
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IV.3. Geoquímiea 

Ao abordar-se a composição química das rochas eclogíticas, surge de imediato 

a questão de saber até que ponto elas reflectem a natureza do protólito. Sendo rochas 

que tiveram uma evolução metamórfica em que houve vários episódios de 

recristalização - sendo ainda de sublinhar que, nalguns deles, a presença de fase fluida 
terá tido um papel essencial -, seria irrealista assumir-se uma correspondência perfeita 

entre as composições actuais e as das rochas ígneas de que os eclogitos derivam. Uma 

avaliação rigorosa das possíveis transformações é dificultada pelo facto de parte da 

história destas rochas (antes do episódio eclogítico) estar registada unicamente por 

evidências restritas (mclusões em granadas), as quais não permitem definir se, nesse 

período, o metamorfismo terá, ou não, sido aloquímico. No que respeita aos eventos 

posteriores ao pico bárico, já foi referido (em IV.1.1.3 e em IV.1.3), que os "veios 

dioríticos" de Fontaelas-Gimonde se relacionam com transformações rnetassomáticas, 

as quais terão tido, pelo menos, repercussões nas proporções de elementos maiores. No 

estudo efectuado, nos vários tipos de eclogitos, não se detectaram hipotéticos 
testemunhos de processos de fraccionação metamórfica semelhantes aos identificados 

no estudo geoquímico dos granulitos, ou seja: as concentrações dos elementos 

vestigiais, nos eclogitos estudados, não parecem ser determinadas pelas paragéneses 

metamórficas observadas. 

Visto ser importante tentar-se caracterizar geoquimicamente o(s) ambiente(s) 

em que se geraram os protólitos ígneos - como é, aliás, prática corrente no estudo 

deste tipo de metabasitos (vejam-se, nomeadamente, os trabalhos citados, no segundo 

capítulo, sobre rochas do complexo alóctone superior na Zona de Galiza - Trás-os- 

Montes) -, tal será feito, mas ter-se-á em consideração a maior ou menor tendência dos 
vários elementos a sofrerem mobilização durante os processos metamórficos. Os 

catiões caracterizados por valores pequenos da razão cargalraio (potencial iónico) têm 

forte tendência a ser transportados em fases fluidas (Mason, 1966; Mason & Moore, 

1984; Rollinson, 1993), o que faz com que elementos como o cálcio, o sódio, o 
potássio, o estrôncio, o bário, o césio ou o mbidio não possam ser considerados 
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indicadores seguros de afinidades magmáticas. Para além dos três primeiros elementos 

citados, as concentrações da generalidade dos restantes elementos maiores, se bem que 

normalmente de forma menos acentuada, também podem sofrer modificações durante 

as transformações metamórficas (Pearce, 1975, 1976; Garcia, 1978; Humphris & 

Thompson, 1978a, 1978b; Feny, 1985a, 1985b; Whitford et al., 1989). O titânio é, de 

entre os elementos maiores, aquele cujas concentrações apresentam maior estabilidade, 

sendo considerado imói~el em trabalhos como os de Floyd & Winchester (1975, 1978) 

e Winchester & Floyd (1 977). 

Os elementos vestigiais caracterizados por grande potencial iónico revelam 

pequena tendência, em comparação com a maioria dos outros elementos, para o 

transporte em fases fluidas (Pearce & Cann, 1973; Floyd & Winchester, 1975, 1978; 

Pearce, 1975; Floyd, 1976, 1982; Smith & Smith, 1976; Winchester & Floyd, 1977; 

Garcia, 1978; Humphris & Thompson 1978b; Whitford et al., 1989; Rollinson, 1993), 

pelo que são habitualmente utilizados na caracterização geoquímica dos protólitos de 

rochas metamórficas ortoderivadas. Nesta categoria, incluem-se elementos como os do 

grupo dos lantanídeos, o ítrio, o zircónio, o háfnio, o nióbio, o tântalo e o tório. 

Também alguns metais de transição - nomeadamente, o crómio e o níquel - são 

considerados como tendo, em geral, mobilidade relativamente pequena (Pearce, 1975; 

Humphris & Thompson 1978b; Rollmson, 1993). 

Para além de algumas características geoquímicas dos protólitos poderem ter 

sido modificadas, nos metabasitos agora estudados, pela mobilidade de certos 

elementos, há que ter em consideração, ainda, a hipótese de, nas próprias rochas 

ígneas, alguns dos aspectos composicionais dos magmas estarem mascarados pelo 

efeito de acumulação preferencial de uma ou várias fases minerais. Não tendo ficado 

preservadas nem relíquias de cristais de origem magmática, nem texturas primárias, a 

detecção desse efeito fica praticamente limitada ao recurso a critérios geoquímicos, 

como o da observação de concentrações mzómalas de elementos cuja presença nos 

minerais ígneos é muito selectiva (por exemplo: Eu nos feldspatos, Cr na piroxena, Ni 

na olivina, Ti em óxidos). 

Assim, na tentativa de caracterização dos líquidos magmáticos, julga-se que, 

perante os metabasitos em consideração neste capítulo, a via menos sujeita a erros 

significativos é a de atribuir especial importância aos elementos não só com menor 

mobilidade - durante o metamofismo -, mas tambem cujo comportamento - durante a 

diferenciação de magmas basálticos na crosta - pode ser classificado como 

i?~compatn,el ou higromagmatójlo (Treuil & Varet, 1973; Cox et al., 1979; Rollinson, 
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1993). Visto que estes elementos não são facilmente admitidos nos minerais que 

cristalizam a partir daqueles mapas ,  as razões entre eles, por um lado, variam pouco 
relativamente ao líquido mais primitivo e, por outro lado, são menos afectadas pela 

presença de cristais acumulados do que razões em que se considerem elementos 

compatíveis. Com efeito, relativamente a este último aspecto, se uma rocha contiver 

concentração de cristais segregados de um magma mas também uma proporção 

significativa de material cuja composição química representa líquido silicatado, aquela 

concentração afectará significativamente os teores dos elementos fortemente 

incompatíveis, mas o mesmo não sucederá com as razões envolvendo unicamente esse 

tipo de elementos: o resultado de uma situação como a descrita é semelhante ao de 

uma diluição. 

Nas secções seguintes, com base em 23 análises, de elementos maiores e 

vestigiais, de amostras de rochas dos corpos eclogíticos (duas das quais 

correspondendo a "veios dioríticos"), tentar-se-á definir as características essenciais 

destas rochas e, se possível, com que tipo@) de ambiente(s) se relacionariam os 
respectivos protólitos. As amostras são provenientes dos locais referidos na introdução 

a este capítulo. 

Será também feita uma breve referência a alguns aspectos composicionais das 

rochas metassediientares envolventes dos metabasitos. 

IV.3.1. Eclogitos 

IV.2.3.1. Elementos maiores 

Já foi referido que é comum os processos metamóficos, em particular quando 

estão envolvidas fases fluidas, afectarem as concentrações de elementos maiores. 

Contudo, a intensidade desses fenómenos varia consoantes as condições locais e os 

elementos considerados, pelo que algumas das características originais poderão 
subsistir. 

Nos seus aspectos mais gerais, as composições químicas das rochas eclogíticas 

estudadas estão de acordo com a sua formação a partir de rochas basálticas (ou seus 
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correspondentes em câmaras magmáticas ou corpos filonianos). Os teores de SiO, 

(entre 46.4 e 51.9 %) são típicos de composições básicas; as variações de AZO, (entre 

12.2 e 17.8 %), FeOt (entre 6.3 e 16.5 %), MgO (entre 4.2 e 10.9 %) e CaO (entre 9.0 

e 12.4 %), bem como o facto de N%O (entre 1.9 e 3.5 %), Tio, (entre 0.3 e 2.9 %), 

&O (entre 0.04 e 0.71 %) e MnO (entre 0.10 e 0.28 %) estarem sistematicamente em 

concentrações significativamente inferiores às dos óxidos anteriores, também são 

aspectos característicos das composições de rochas ígneas basálticas. 

Os "veios dioríticos" de Fontaelas-Gimonde destacam-se (Figs. IV.46 e IV.48), 

de imediato, da globalidade das composições básicas por terem proporções superiores 

de SiO, (cerca de 55 %) e inferiores de CaO (cerca de 7 %). A concentração de &O 

numa das amostras dos "veios dioríticos" é inferior ao máximo registado na totalidade 

dos eclogitos; contudo, em confronto com os metabasitos só de Fontaelas-Gimonde, 

ambos os veios são mais ricos de potássio (Fig. IV.53). Os valores de perda ao rubro 

(P.R.) de ambos os "diontos" (1.4 %, em 38-35; e 2.7 %, em 38-25) superam os da 

generalidade dos eclogitos analisados (P.R. < 0.8 %), excepto no caso de 38-23 (1.5 

%). Esta amostra de eclogito granulitizado foi colhida relativamente próximo (a escala 

métrica) do veio donde provém 38-25, e, se bem que não esteja enriquecida em quartzo 

e plagioclase, o estudo petrográfico revela o importante desenvolvimento de 

poiquiloblastos de horneblenda (envolvendo granada, clinopiroxena, plagioclase, 

biotite, nítilo e apatite), testemunhando, muito provavelmente, um episódio de 

hidratação relacionado com a formação dos veios. 

Para além das características mais gerais das rochas eclogíticas que, como se 

concluiu, são compatíveis com composições basáiticas, poder-se-á, ainda, tentar 

verificar se os elementos maiores registam alguma hipotética relação de linhagem ígnea 

entre estes metabasitos. Para tal, utilizou-se a razão entre ferro e magnésio como índice 

de diferenciação magmática, procedimento que, em geral, é adequado aos casos em que 

predominam as composições básicas (Miyashiro, 1974; Miyashiro & Shido, 1975; Cox 

et a[., 1979; Rolliison, 1993). 

No que respeita à sílica (Fig. IV.46), os pontos representativos dos eclogitos 

dispõem-se num campo alongado paralelamente ao eixo das abcissas, não havendo 

aparentemente diferenças de comportamento entre rochas de diferentes locais. Os 

"veios dionticos" destacam-se relativamente aos metabasitos, mas unicamente pelos 

maiores valores de SiO,, pois as razões FeOt/(FeO'+MgO) estão enquadradas nas dos 

eclogitos a que se associam. 
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Quando se considera AZO3 vs. FO/(Fe01+MgO), notam-se algumas diferenças 

entre vários grupos de metabasitos (Fig. IV.47). Nos eclogitos granulitizados, de 

Fontaelas-Gimonde e de Zoio, não e evidente um padrão de variação, regista-se a 

existência de um sub-grupo (com amostras de ambas as localidades) caracterizado pelas 

concentrações comparativamente grandes de A,O, (entre 15.9 % e 17.8 %). Por seu 

turno, os eclogitos com simplectites das zonas de Rabal e Espinhosela (excluindo as 

amostras colhidas em Alto do Lombo que, como se verá com os dados dos 
oligoelementos, têm composições que não deverão corresponder a líquidos 

magmáticos), parecem dispor-se segundo um alinhamento com declive negativo; caso 

exista uma relação, por diferenciação magmática, entre os protólitos destes eclogitos, o 

decréscimo dos teores de 40, (de 15.7 ate 12.2 %) poderia ser explicado por uma 
importância muito significativa da cristalização de plagioclase no processo de geração 

de sucessivos líquidos 

ECLOGITOS 
Rabal 

Espinhosela 

Aito do Lombo 

Fontaelas-Gimomle (alcalinas) 

FontaelasGlmonde (subalcalinos) 

Zoio 

Velo d'orltiw" - 3825 

Velo dloriiico" - 3ü-35 

Fig. IV.46 - Diagrama SiO, vs. FeO"I(FeOLtMg0). Note-se que os "veios dionticos" se distinguem 

pelos teores maiores de SiO?, tendo contudo razões FeO"I(FeOq.Mg0) idênticas As dos metalmitos a 

que se associam. 
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Fig. N.47 -Diagrama AI,O, vs. FeOL/(FeO+MgO), em que se podem verificar os elevados conteúdos 

de 40, nas rochas subalcalinas de Fontaelas-Gimonde e de Zoio, bem como o alinhamento - com 

declive negativo - dos pontos representativos de amostras de Rabal e Espinhosela. Simbologia idêntica 

à adoptada na Fig. IV.46. 

Fig. W.48 - Diagrama CaO vs. Fe(Y/(FeO+MgO), destacando-se os "veios dioríticos" como sendo os 

materiais mais pobres de CaO. S i l o g i a  idêntica à adoptada na Fig. IV.46. 
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Fig. IV.49 - Diagrama FeCY vs. Fe(Yl(FeOLcMgO), em que se registam nas amostras de Rabai e 

Espinhosela, uma variaçso relativamente grande das propor-s de FeO' e uma correlacão positiva 

entre estas e as razões FeW(FeOLtMg0). Simbologia idêntica à adoptada na Fig. N.46. 

Fig. IV.50 - Diagrama MgO vs. FeO'/(FeOLtMgO). estando patente, nas amosiras de Rabai e 

Espinhosela, uma correlação negativa entre os parâmetros considerados. Simbologia idêntica à 

adoptada na Fig. N.46. 
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Fig. N.51 - Diagrama Tio, vs. FeO'/(FeCHMgO), em que, à excepçao da amostra 24-3, os eclogitos 

de Rabal e Espinhosela se dispdem de forma semeihante à registada em FeO vs. FeO/(FeCHMgO). 

Simbologia idêntica à adoptada na Fig. N.46. 

Fig. IV.52 - Diagrama MnO vs. Fe(Yl(FeCF+MgO), o qual, no essencial, parece confirmar as 

0bSe~a&S feitas nas Figs. IV.49 e 1V.51. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. N.46. 
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Fig. IV.53 -Diagrama vs. FeO'l(FeOL+MgO), registando-se que os "veios dioríticos" têm teores de 

potássio superiores aos das rochas básicas dos mesmos afloramentos. Simbologia idêntica i adoptada 

na Fig. N.46. 

Fig. N.54 - Diagrama N%O vs. Fe(Tl(FeO+MgO), com dispedo de pontos provavelmente 

relacionada com a mobilidade dos elementos alcalinos. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. N.46. 
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No caso do CaO (Fig. IV.48), as concentrações definem uma gama de valores 

restrita. A disposição dos pontos representando os eclogitos de Rabal e Espinhosela 

sugere um alinhamento quase horizontal (CaO = 10.1 f 1.0 %). Se estas concentrações 

não resultarem de perturbações significativas durante o metamorfismo, uma hipótese 

para a disposição observada seria a de a fraccionação de plagioclase (e, eventualmente, 

uma clinopiroxena rica de Ca) ser contrabalançada, no que respeita aos teores de 

cálcio, por cristalização simultânea de silicatos ferromagnesianos com conteúdos muito 

pequenos desse elemento (olivina e/ou piroxena pobre de Ca). 

A cristalização de silicatos ferromagnesianos - os quais têm razões FelMg 

inferiores as dos líquidos em que se geram - permitiria, aliás, explicar as variações em 

sentidos inversos das concentrações de MgO (entre 8.9 e 5.2 %) e FeOt (entre 9.1 e 

15.1 %) nas amostras de Rabal e Espinhosela (Figs. IV.49 e IV.50). O facto de não de 

notar infiexão na variação do FeO1 corresponderia a ocorrência de fraccionação em 

condições de fo, pequena, inibindo a participação significativa de óxidos de ferro na 

associação de minerais cuja cristalização teria determinado a diferenciação magmática. 

Nas amostras de Fontaelas-Gimonde e Zoio, não se nota um comportamento daqueles 

óxidos com regularidade comparável a registada nos eclogitos com simplectites. 

Em traços gerais, a disposição dos pontos representativos das amostras de 

Rabal e Espinhosela no diagrama Tio, !>S. FeOt/(FeO1+MgO) assemelha-se a observada 

no diagrama respeitante ao FeO1, à excepção da posição da amostra 24-3, a qual é, 

comparativamente, pobre de titânio, sendo dificil avaliar se a sua posição anómala 

resultaria de uma evolução magmática independente em relação as amostras que ihe são 

mais próximas, ou se ela seria consequência de processos cujas evidências estão 

mascaradas pelo metamoríismo, ou, até, se corresponderia a erro analítico (ou de falta 

de representatividade da amostra no que respeita a minerais ricos de Ti). A disposição 

geral dos pontos mencionados (Fig. IV.51) poderia, tal como no caso do ferro, ser 

explicada por ausência de infiuência assinalável de óxidos, como a magnetite titanífera 

ou a ilmenite, na hipotética associação causadora de fiaccionação. 

O diagrama MnO IJS. FeOi/(FeO'+MgO) revela aspectos (Fig. IV.52) que são 

basicamente semelhantes aos descritos a propósito dos gráficos análogos para o FeOt e 

o Tio,, o que está, aliás, de acordo com a conhecida semelhança de comportamento 

geoquírnico entre o Mn e o Fe. 

Nos diagramas de &O e N%O vs. FeO1l(FeO1+MgO) não se observaram, 

mesmo nas amostras de Rabal e Espinhosela, padrões de comportamento que 

permitissem tentativas de os relacionar com processos igneos (Figs. IV.53 e IV.54), o 
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que não e de estranhar, devido a forte mobilidade característica dos elementos alcalinos 

considerados. 

Da observação das variações dos teores de elementos maiores nas rochas 

eclogíticas, sobressai um grupo como sendo aquele cujas composições macro- 

elementares têm maior probabilidade de estarem próximas (excepto no que se refere 

aos elementos mais móveis, como o sódio e o potássio) das de líquidos magmáticos 

relacionados entre si por processos de diferenciação (ou com evoluções muito 

semelhantes): tratam-se dos eclogitos com simplectites das proximidades de Rabal e 

Espinhosela. Os dados respeitantes a estas rochas são compatíveis com processos de 

fraccionação em que a plagioclase, um silicato ferromagnesiano pobre de Ca (olivina; 

eventualmente, uma piroxena com pequenos teores de Ca) e, hipoteticamente, 
clinopiroxena rica de Ca tivessem tido um papel determinante; além disso, o 

incremento, com o índice de diferenciação, de Fe e Ti correspondena ao pequeno peso, 

nesses processos, de óxidos de ferro e titânio. Estas características são típicas da 

evolução testemunhada por sequências magmáticas toleiíticas (Miyashiro, 1974; 
Miyashiro & Shido, 1975; Natland, 1991). 

Nas restantes amostras - quer as de eclogitos granulitizados de Fontaelas- 

Gimonde e Zoio, quer as de eclogitos com simplectites de Alto do Lombo - não são 

notórias relações, entre as composições macro-elementares, para as quais se encontrem 
explicações baseadas simplesmente em processos magmáticos de diferenciação por 

cristalização fraccionada. O facto de não se observar aquele .tipo de relações pode 

resultar da sua inexistência desde a origem (ausência de linhagens ígneas mesmo em 

rochas espacialmente próximas, ou essas linhagens terem causas mais complexas do 

que a diferenciação por cristalização fraccionada), por se encontrarem mascaradas em 
consequência de processos primários (como o da concentração local de minerais 
czrmulus) e/ou por terem sido apagadas devido a mobilização significativa de elementos 

maiores durante uma, ou várias, das fases dos processos metamórficos. 

IV.2.3.2. Elementos vestigiais 

Já, em IIL3.1, houve oportunidade de fazer uma referência aos critérios 

propostos por Winchester & Floyd (1977) e Floyd & Winchester (1978) para a 

identificação geoquímica de rochas magmáticas metamorfizadas, com recurso a 
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elementos cuja mobilidade é normalmente pequena. Usando o diagrama ZrITiO, vs. 

NblY (Fig. IV.55), proposto por aqueles autores, confirma-se a natureza 

predominantemente basáítica (ou próxima, visto que algumas amostras têm valores de 

ZrITiO, típicos de andesitos) dos eclogitos. Contudo, o aspecto mais significativo que 

se pode observar naquele diagrama é a clara separação, com base na razão NblY, de 

um grupo de amostras de Fontaelas-Gimonde relativamente as restantes (em que se 

incluem outras da mesma localidade). Com efeito, enquanto os valores de NblY são 

pequenos (< 0.15) na generalidade das rochas analisadas, como é característico das 

composições igneas subalcalinas, essa razão é de uma ordem de grandeza superior 

(1.09 a 1.64) em três amostras de eclogitos granulitizados de Fontaelas, pelo que estas 

se projectam no campo dos basaltos alcalinos. A distinção agora assinalada resulta 

essencialmente das diferenças nas concentrações de Nb (máximo de 6 pprn nas rochas 

dos campos subalcalinos; mínimo de 25 ppm nas do campo dos basaltos alcalinos); em 

contrapartida, como é habitual, o Y, por si só, não permite a discriminação entre 

grupos composicionais. É também interessante notar-se que as duas amostras de "veios 

dioríticos" não formam, em conjunto, um grupo consistente, sendo, antes, 

geoquimicamente - quando se consideram as referidas razões entre elementos imóveis - 
semehantes aos eclogitos que lhes estão espacialmente mais próximos. Quanto as 

amostras de Alto do Lombo, constituem um grupo caracterizado por valores baixos de 

ZrITiO,, resultantes das pequenas concentrações de Zr (entre 10 e 15 ppm). 

Assim, a conjugação da informação das variações dos elementos maiores com a 

obtida pela utilização dos parâmetros propostos por Wichester & Floyd (1977) e 

Floyd & Winchester (1978) sugere que as amostras de eclogitos se repartem por quatro 

grupos geoquímicos. O primeiro inclui os eclogitos de Rabal e Espinhosela, cujas 

características são consistentes com a sua formação a partir de rochas representativas 

de magmas da série toleiítica, que poderiam estar relacionados entre si por processos 

de diferenciação por cristalização fraccionada. O segundo corresponde a eclogitos 

granulitizados de Fontaelas-Gimonde e de Zoio, com composições relativamente ricas 

de &O, (entre 15.9 e 17.8 %), subalcalinos, mas sem evidências de diferenciação 

toleiítica típica. O terceiro abarca algumas amostras de Fontaelas-Girnonde, cuja 

composição oligoelementar é, de acordo com NbN, caracteristicamente alcalina. No 

quarto grupo, estão as amostras de Alto do Lombo, cujas variações composicionais 

gerais, bem como os pequenos valores de Zr, indiciam derivarem de protólitos que não 

representavam directamente líquidos magmáticos. 
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Fig. N.55 - Composipaes de eclogitos e "veios dioríiicos" projectadas no diagrama de Winchester & 

FIoyd (1977) e FIoyd & Winchester (1978). Há setas junto de composições em que o Nb existe em 

concentraç&s inferiores ao limite de d e m o  por FRX (2 ppm); nesses casos, a posi@o do simbolo 

representa a razão NbN máxima possível. Simbologia idêntica à adoptada na Fig. N.46. 

Fig. N.56 - (3 vs. Fe(rI@'e(YtMgO), com dispersão dos valores de Cr, excepio nas amostras de Rabal 

e Espioseia. Simbologia idêntica à adoptada na Fig. iV.46. 
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Fig. N.57 - Ni vs. FeO!I(Fe<Y+MgO). Aparentemente, as rochas de quimismo alcalino poderiam 

testemunhar diferenciação por fraccionaçâo de olivina. Note-se ainda que, neste diagrama e no 

anterior - ambos respeitantes a elementos fortemente compatíveis -, os "veios dionticos" se integram 

nos espectros composicionais das rochas a que se associam. Simbologia idêntica ii adoptada na Fig. 

iV.46. 

Fig. N.58 - Considerando um oligoelemento incompatível como indice de diferenciaMo, não se 

confirma a hipótese, relativa ao gmpo de rochas com razões NWY elevadas, que se poderia colocar 

morrendo unicamente à Fig. IV.57. S i l o g i a  idêntica à adoptada na Fig. IV.46. 
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Pode-se recorrer a elementos vestigiais de carácter compatível, relativamente a 

minerais que habitualmente fraccionam a partir de iíquidos básicos, no sentido de tentar 
obter informações sobre processos de diferenciação. Esses elementos têm, contudo, o 

inconveniente - nas presentes circunstâncias, em que se desconhecem as texturas e 

mineralogias primárias - de serem muito sensíveis (mais do que os elementos maiores) a 

processos de acumulação. 

No diagrama Cr vs. FeO'/(FeOi+MgO), as amostras de Rabal e Espinhosela 

parecem definir uma correlação negativa, enquanto as restantes estão dispersas (Fig. 
IV.56). A disposição dos metabasitos de Rabal e Espinhosela pode ser explicada pela 

fraccionação de piroxena, devido a forte tendência do Cr em entrar na estrutura 

daquele mineral, em particular no caso da clinopiroxena (Gast, 1968; Cox el al., 1979; 

Wilson, 1989; Rollinson, 1993; Green, 1994). Quanto a dispersão dos pontos 

representativos das outras amostras, ela poderia relacionar-se simplesmente com a 

presença, em abundâncias variáveis, de cristais acumulados de piroxena. 

Considerando o Ni (Fig. IV.57) - elemento que participa preferencialmente na 
olivina (Gast, 1969; Cox et al., 1979; Wilson, 1989; Rollinson, 1993; Green, 1994; 

Ewart & Griffin, 1994) - contra FeOt/(FeO+MgO), a disposição dos pontos das rochas 

alcalinas, bem como dos da maioria das subalcalinas de Fontaelas-Gimonde e Zoio, 

seria compatível com a hipótese de aquelas composições corresponderem a sequências 

em que a fraccionação de olivina tivesse desempenhado um papel significativo. A 
comparativamente pequena variação de valores de Ni nos metabasitos de Fontaelas e 
Gimonde (o teor máximo é de 61 ppm) não nega a possibilidade de aquele tipo de 

fraccionação ter tido importância na diferenciação dos respectivos protólitos: devido 

aos valores muito elevados dos coeficientes de distribuição olivina/líquido para o Ni, a 

situação agora observada pode ser explicada pelo consumo deste elemento durante 

fases de diferenciação anteriores as testemunhadas pelas amostras analisadas. 

Se, em lugar da razão FeOi/(FeO+MgO), se utilizar, como índice de 

diferenciação, os teores de um elemento vestigial fortemente incompatível, de que o Ce 

é um exemplo, verifica-se que, ao caso das rochas de quirnismo alcalino, não se ajusta a 

hipótese de elas reflectirem líquidos relacionados entre si por processos de cristalização 

fraccionada, visto que há, não só uma aparente correlação positiva entre Ni e Ce (Fig. 

IV.58), como também variações opostas dos valores de Ce e de FeOt/(FeO+Mg0). 

Como já foi abordado, os oligoelementos incompatíveis reflectem os processos 

de diferenciação por cristalização fraccionada nas variações dos valores absolutos das 
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suas concentrações, enquanto as razões entre teores de elementos diferentes não se 

modificam significativamente entre líquidos de uma sequência magmática. Assim, 

elementos deste tipo são utilizados na caracterização dos principais tipos de magmas e 

respectivas fontes. 

Recorrendo as concentrações de lantanídeos, normalizadas relativamente a 

composição do manto primordial (Sun & McDonougb, 1989), é possível salientar os 

seguintes aspectos (Figs. IV.59 e IV.60): 

1. As amostras de Rabal e Espinhosela têm perfis marcados pelo 

empobrecimento em terras-raras leves, predominando valores de (LaLu), entre 0.5 e 

0.6 e de (Ce/Yb),Y em tomo de 0.8. As razões Eu/Eu* estão, em geral, próximo de 1.0, 

mas só uma amostra apresenta um valor ligeiramente superior a unidade (1.14), 

enquanto, junto ao limite inferior (0.90), várias análises parecem revelar uma pequena 

anomalia negativa de Eu. Este aspecto é o que se espera em composições de líquidos 

em cuja génese a fraccionação de plagioclase tenha influído; por outro lado, revela que, 

em geral, não estaria presente, nos protólitos destes eclogitos, uma proporção 

significativa de plagioclase acumulada. 

2. A maioria das amostras de eclogitos de Fontaelas-Gimonde e Zoio (razões 

NbN pequenas) apresenta composições normalizadas com ligeiro enriquecimento dos 

lantanídeos de menor peso atómico relativamente aos mais pesados, com (LaILu), 

entre 1.2 e 3.0, enquanto (Ce/Yb)pj varia entre 1.3 e 2.8. Eu/Eu* tem 1.05 e 1.26 como 

valores mínimo e máximo, indicando a provável ocorrência de acumulação de 

plagioclase aquando da formação das rochas ígneas. 

3. Os metabasitos de Fontaelas cujas razões Nb/Y são típicas de magmas 

alcalinos têm, em comparação com os restantes eclogitos, concentrações 

sigtnficativamente maiores dos lantanídeos mais leves (do La até ao Nd), 

correspondendo, no caso do lantânio, a valores entre 28 e 47 vezes superiores aos do 

manto primordial (Fig. IV.59). Estes teores correspondem a existência de uma 

correlação marcadamente negativa entre as concentrações normalizadas das terras-raras 

e os respectivos pesos atómicos. Os valores de Eu/Eu* têm 0.94 e 1.12 como máximo 

e mínimo, não sendo possível, com os dados disponíveis, verificar se, neste grupo 

geoquimico de eclogitos, existe tendência para algum tipo de anomalia de Eu. 

4. Nas amostras de Alto do Lombo (Fig. IV.60), são de registar os baixos 

teores sistematicamente obtidos, bem como a presença de anomalias positivas de Eu. 

Relativamente ao primeiro aspecto, as concentrações normalizadas dos vários 

lantanídeos, nas três amostras analisadas, são sempre inferiores a 6.0, correspondendo 
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o valor máximo a umpico de Eu; na amostra 24-19, os valores normalizados, estão, na 

maioria das terras-raras (exceptuam-se o La, o Ce e o Eu), entre 1.4 e 1.9. É na mesma 

amostra (ou seja, na que apresenta os menores teores globais de terras-raras) que a 

anomalia positiva de Eu é mais pronunciada (EulEu* = 1.9); verifica-se, aliás, que nas 

amostras analisadas desta localidade, EuIEu* diminui com o aumento de CREE, 

registando-se o valor menor daquela razão em 24-18 (EUEU* = 1.3). 

5. Quanto as análises dos materiais dos "veios dioríticos" (Fig. IV.59), elas têm 

períis distintos entre si e confirmam as analogias com cada um dos dois grupos de 

amostras de eclogitos granulitizados, tal como estes ficaram definidos no diagrama 

ZrITiO, vs. NbIY. Com efeito, 38-25 é claramente enriquecida nos lantanídeos leves, 

com (LaILu), = 13.2 e (CeIYb), = 9.9, e a sua composição está quase perfeitamente 

enquadrada na dos metabasitos referidos no ponto 3. Por seu turno, o perfil e as 

concentrações de terras-raras de 38-35 estão de acordo com as características da 

maioria das amostras analisadas de eclogitos granulitizados (ponto 2), registando-se, 

nomeadamente, (LaíLu), = 2.5 e (CeIYb), = 2.6. 

No que respeita a questão dos "veios dioríticos", os aspectos salientados no 

ponto 5, em conjunto com os resultados da aplicação dos critérios de Winchester & 

Floyd (1977), indicam que, de entre as hipóteses colocadas, em IV.1.1.3, sobre a 

origem dessas composições, a mais provável é a de elas terem sido causadas por 

transformações metassomáticas nas rochas básicas. Estas transformações terão 

provocado modificações significativas nas composições modais, assim como nas 

proporções de elementos de maior mobilidade (nomeadamente nas de Si e de K, com 

incrementos, assim como nas de Ca, com decréscimos); em contrapartida, os elementos 

com menor tendência a serem transportados em fase aquosa - em que se incluiriam os 

lantanídeos - terão preservado as características essenciais das rochas de que derivam. 

A hipótese alternativa, de geração dos veios por fusão parcial dos metabasitos, só 

poderia explicar o mimetismo geoquímico - no que se refere aos oligoelementos já 

considerados - dos "dioritos", em relação aos eclogitos envolventes, caso os 

coeficientes de distribuição, entre as associações refractárias e os líquidos silicatados, 

se situassem em tomo da unidade para todo o grupo de terras-raras (bem como para os 

outros elementos imóveis): esta situação é irrealista, particularmente em materiais, 

como os estudados, que contêm granada, em que processos de fusão gerariam líquidos 

que, quando comparados com as rochas-fonte, não só seriam globalmente mais ricos 

em elementos incompatíveis, como também evidenciariam sistematicamente um forte 

enriquecimento dos lantanídeos leves. 
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Fig iV.59 - Concentraçík de lantanideos, normalizadas relativamente ao manto primordial (Sun & 

McDonough, 1989). em amostras analisadas por NAA. E notória a semelhança dos perfis dos "veios 

dionricos" em r e l a ~ o  aos eclogitos com que se relacionam; a composigo de 38-35 deve ser 

comparada não só com as linhas de metabasitos s u b a l ~ o s  de Fontaelas-Gmonde traçadas neste 

diagrama, bem como com uma outra na Fig. iV.60. 
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Fig. IV.60 - Idem figura anterior, mas em amosiras analisadas por ICP-MS. 
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Os dados sintetizados na globalidade dos pontos atrás tratados contírmam que 
as composições dos eclogitos se ajustam as de líquidos básicos, excepto no caso das 

amostras de Alto do Lombo. As concentrações e os perfis de distribuição dos 

lantanídeos, no último caso, estão de acordo com protólitos em cuja constituição a 

acumulação de plagioclase tenha sido significativa, pois este mineral é tipicamente 

pobre em elementos daquele grupo, mas com clara tendência para incorporar 

preferencialmente Eu (Cox et a]., 1979; Hanson, 1980, 1989; Henderson, 1984; 

Wilson, 1989; Rollinson, 1993). O facto de parecer haver, nas amostras de Alto 

Lombo, uma correlação inversa entre EUEU* e CREE (Fig. IV.60) poderá ser um 

efeito das diferentes abundâncias, nos protólitos, de fases inferczimulzis: uma maior 

proporção destas implicaria maiores concentrações globais de terras-raras e atenuaria o 

efeito da anomalia positiva de Eu na plagioclase acumulada. 

Nos metabasitos de Espinhosela e Rabal, os lantanídeos definem perfis que não 

só coniirmam que a sua natureza é caracteristicamente toleiítica, como indicam que os 

seus protólitos se deveriam integrar em sequências magmáticas cujos líquidos primários 

resultaram de fusão em fonte mantélica empobrecida, semelhante as dos MORB de tipo 

N. Por outro lado, as características alcalinas de um gmpo de amostras de Fontaelas, 

que já haviam sido sugeridas pelas razões NbN (Fig. IV.55), são plenamente 

suportadas pela geoquímica das terr?s-raras (Fig. IV.59), revelando uma &de 

semelhança composicional entre essas rochas e basaltos cujas ocorrências mais típicas 

se verificam em ambiente intra-placa (Gast, 1968; Garcia, 1978; Wood et al., 1979% 

1979b; 1981; Saunders, 1984; Holm, 1985; Sun & McDonough, 1989; Wilson, 1989; 

Wang & Glover, 1992). Em contrapartida, o pequeno enriquecimento nos lantanídeos 

mais leves (Figs. IV.59 e IV.60), registado na maioria das amostras de eclogitos 

granulitizados de Fontaelas-Gimonde e de Zoio, de quimismo subalcalino (Fig. N.55), 

não é, por si só, particularmente característico de um determinado tipo de fontes 

mantélicas, sendo necessário tentar identificar - como adiante se fará - outras 
peculiaridades composicionais dos protólitos, para haver uma melhor definição da 

provável situação geodinâmica da parte do manto em que os magmas primários se 

terão gerado. 

Uma hipótese que se poderia colocar, para explicar a diversidade geoquímica 

observada nos eclogitos, seria a de se terem gerado diferentes magmas primários não a 

partir de situações bem distintas no manto, mas antes pela variação dos graus de fusão 

parcial num único tipo de fonte mantélica. Tendo em conta as diferenças observadas 

nas razões entre terras-raras leves e pesadas, aquela hipótese implicará a assunção da 
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presença, na associação mineralógica da zona de geração dos magmas primários, de 

granada, visto que - de acordo com os coeficientes de partilha conhecidos (Cox el al., 

1979; Hanson, 1980, 1989; Henderson, 1984; Wilson, 1989; Rollinson, 1993, G~een, 

1994) - este é o único mineral, nas composições prováveis dos peridotitos mantélicos, 

que pode provocar um fraccionamento significativo entre os elementos referidos. 

Assim, considerou-se uma possível fonte mantélica, cuja composição 

mineralógica seria de Iherzolito com granada (01 = 55 %; Opx = 25 %; Cpx = 15 %; 

Clrt = 5 %) e que teria concentrações de elementos vestigiais idênticas as do manto 

primordial (Sun & Mcdonough, 1989), sujeita a processos de fusão em equilíbrio (Fig. 

IV.61). A equação aplicável a este tipo de processos é (Shaw, 1970; Cox et ai., 1979; 

Pearce & Nony, 1979; Hanson, 1980, 1989; Wilson, 1989): C11CO = l/[F+D(l-F)], em 

que C' e C0 representam as concentrações de um elemento, respectivamente, no líquido 

e no sólido original, F é a proporção de líquido formado e D corresponde ao 

coeficiente de distribuição global, para o elemento considerado, no momento em que o 

líquido é retirado do contacto com o resíduo. Assumiu-se que o contributo relativo de 

01:Opx:Cpx:Gri para o fundido corresponderia a 1:2:4:3. Para os valores de D, 
usaram-se os coeficientes de partilha mineralliquido apresentados por Hanson (1980) 

como os mais adequados aos processos de fusão no manto. 

Os valores calculados (Fig. N.61) para o Ce e o Yb foram confrontados com 

os das análises efectuadas (Fig. IV.62) num diagrama semelhante aos usados em 

trabalhos como os de Pearce & Nony (1979) e Saunders (1984), ou seja, do tipo E1/E' 

vs. E', em que ambos os elementos são globalmente incompatíveis, mas sendo esse 

carácter nitidamente mais forte em E'. Neste tipo de diagramas, as sequências 

magmáticas em que o processo determinante foi a cristalização fraccionada a baixa 

pressão (sem participação de granada) tendem a definir alinhamentos sub-horizontais. 

Por seu lado, as composições de magmas primários, resultantes de diferentes graus de 

fusão parcial no manto, dispor-se-ão ao longo de uma curva cuja forma é determinada 

pelos parâmetros referidos no parágrafo anterior. 

No diagrama C e m  vs. Ce, a distribuição dos pontos representativos das 

amostras de Rabal e Espinhosela é concordante com a hipótese, já apresentada, de elas 

corresponderam a uma sequência de líquidos gerados por processos de cristalização 

fraccionada. O magma primário teria razão C e m  inferior i do manto primordial, pelo 

que os pontos se situam abaixo da linha calculada, com base nas assunções atrás 

explicitadas, para os hipotéticos processos de fusão parcial. 
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- F u g o  em equuibrio de Iherwnta granatWaro 2 

v p b m  da preanbgem de Ilquido pmduzido 
5 

O 1 

Fudo total de dhopimxena 
1 28 20 

Fonte - 
1W t 

36 F u g o  total de gmnada 

Fig IV.61 - Linha representativa da fusão em equiiíbrio de iherzolito puatifero, com propoqiks de 

lantanideos equivalentes às do manto primordial. 

Fig. W.62 - Confronto dos dados analíticos obtidos com a Linha calculada na figura anterior. Linha, 

números e asteriscos: ver Fig. IV.61. Ootms símbolos: ver Fig. IV.46. 
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Quanto as amostras subalcalinas de Fontaelas-Gimonde, entre algumas delas 

poderia haver uma relação por fraccionação a baimpressão, mas esse tipo de processo 

não parece explicar a diferença entre os extremos de C e m .  

No grupo das amostras de quimismo alcalino, a variação global aparentemente 

também terá de ser explicada por outro tipo de mecanismo, como o de diferentes graus 

de fusão. Relativamente a curva calculada, as composições destes basitos projectam-se 
na parte da linha que representaria graus de fusão muito pequenos, havendo ainda 

granada na associação residual. 
Poder-se-ia ajustar a curva dos processos de fusão, de forma a que ela incluísse 

também um hipotético líquido primário que correspondesse ao grupo de composições 

toleiíticas empobrecidas de Rabal e Espinhosela. Para tal, caso se assumisse uma 

composição da fonte com Ce e C e m  inferiores aos do manto primordial, e se 
mantivessem os valores dos restantes parâmetros, a curva apresentaria a mesma forma 

mas os graus de fusão que corresponderiam as composições alcalinas seriam ainda 

menores. Ou seja: para se originar a variabilidade composicional dos protólitos 

(provavelmente cristalizados em níveis crustais pouco profundos) dos eclogitos com 
base na formação de magmas primários num único tipo de fonte, por um lado, esta teria 

de ser empobrecida e, por outro lado, os líquidos com maiores valores de Ce e CelYb 

teriam de resultar de proporções diminutas de fusão numa zona do manto em condições 

da fácies iherzolítica granatífera. Um processo deste tipo não parece ser o mais 

provável como explicação das composições dos produtos do vulcanismo basáltico 

alcalino (Cullers & Graf, 1984a; Saunders, 1984; Roden & Murthy, 1985). 

Adicionalmente, para o constrangimento dos tipos de fontes mantélicas, teremos ainda 

de considerar elementos fortemente higromagmatófilos, como o Nb e o Ta, cujo 

comportamento, nalguns ambientes, difere significativamente do de outros 

oligoelementos que em geral têm graus de incompatibilidade semelhantes. De qualquer 

modo, a projecção das análises no diagrama Ce/Yb vs. Ce (Fig. IV.62) e a sua 

comparação com a curva calculada para processos de fusão parcial permitem verificar 

que, no interior de grupos composicionais em que a diferenciação por cristalização 

fiaccionada não pode explicar a totalidade da diversidade registada, é de considerar a 

possibilidade de terem existido magmas primários gerados por diferentes graus de 
fusão. 

A existência de magmas primários com valores marcadamente distintos de 

razões entre diferentes tipos de elementos incompatíveis é, provavelmente, 
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consequência de diferenças geoquímicas das fontes mantélicas (Wood et a/., 1979b, 

1981; Cullers & Graf, 1984a; Saunders, 1984; Roden & Murthy, 1985; Zindler & Hart, 

1986; Menzies & Chazot, 1994): algumas destas, como as relacionadas com a origem 

dos MORB de tipo N, são tipicamente empobrecidas dos elementos mais 

incompatíveis, visto que estariam predominantemente marcadas pela extracção de 

magmas, enquanto outras - mais caracteristicamente nos ambientes intraplaca ou nos 

relacionados com margens destmtivas - teriam sofrido acções metassomáticas que 

resultariam no seu enriquecimento em elementos com maior afinidade para as fases 

causadoras dessas transformações (fundidos silicatados, fundidos carbonatíticos, fluidos 

aquosos, fluidos ricos de CO,). Os magmas que testemunham processos de 

enriquecimento têm assinaturas geoquímicas diversas que, nalguns aspectos, parecem 

estar fortemente relacionadas com o ambiente geodinâmico: assim, os basaltos de 

ambientes intraplaca habitualmente revelam enriquecimento da globalidade dos 

elementos mais higromagmatofilos relativamente aos que têm carácter incompativel 

menos acentuado; nos basaltos gerados acima de zonas de subducção nota-se 

geralmente enriquecimento de alguns elementos fortemente incompatíveis (em 
particular, os elementos litófilos de grande raio iónico, ou LILE de acordo com as 

iniciais inglesas), mas o Nb e o Ta, cujos coeficientes de partiiha minerallliquido são 

geralmente diminutos e comparáveis aos de elementos como o Th e o La, não 

testemunham esse enriquecimento. 

Várias hipóteses têm sido colocadas para este desfasamento do comportamento 
do Nb e do Ta, relativamente aos oligoelementos de incompatibilidade semelhante, nas 

zonas de arcos vulcânicos. Nalgumas, considera-se que as fases agentes do 

metassomatismo na cunha mantélica acima do plano de Benioff seriam, elas próprias, 

empobrecidas em Nb e Ta: estes elementos ficariam retidos em óxidos (de Ti, os quais 
têm forte tendência para incorporarem Nb e Ta) na crosta subductada, aquando da 

produção dos líquidos silicatados (Ringwood, 1990) ou fluidos aquosos (Wood ef al., 

1979b; Saunders et al., 1980) causadores do referido metassomatismo. Noutras 

hipóteses, ocorreria uma fi-accionação do mesmo tipo, mas na cunha mantélica re- 

fertilizada, durante a geração dos magmas primários (Saunders et al., 1980; Briqueu ef 
al., 1984; Hawkesworth el al., 1993) com que se relacionam os vulcanitos, toleiíticos a 

calco-alcalinos, típicos dos arcos vulcânicos. 

Seja qual for a sua causa exacta, em perfis de concentrações normalizadas - 
semelhantes aos utilizados com os lantanideos, mas abarcando outros elementos 

geralmente incompatíveis - o enriquecimento caracteristico de zonas de supra- 
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subducção distingue-se pelas anomalias negativas de nióbio e tântalo. Como se pode 

observar, as rochas subalcalinas de Fontaelas-Gimonde e Zoio (Figs. IV.63 e IV.64) 

apresentam sistematicamente anomalias negativas de nióbio (o único daqueles dois 

elementos analisado em todas as amostras; naquelas em que se analisou tântalo, os 

valores de TaN/LaN e Ta,/Th, são também inferiores a 1); só na amostra 38-31, em 

consequência de quer o Th quer o Nb terem concentrações inferiores as dos limite de 

detecção das análises efectuadas, é impossível confirmar se NbN/ThN é menor que 1. 

Assim, na globalidade, este grupo de amostras tem uma assinatura geoquimica 

característica de basaltos de margens de placas convergentes (Wood e f  al., 1979a, 

1981; Pearce, 1982; Briqueu et al., 1984; Holm, 1985; Hawkesworth et al., 1993). 

Por seu lado as amostras de Rabal e Espinhosela, como é habitual nos MORB 
de tipo N (Wood et al., 1979a, 1979b, 1981; Holm, 1985; Sun & Mcdonough, 1989), 

estão preferencialmente empobrecidas de Th relativamente ao Nb e deste elemento 

relativamente ao La (Fig. IV.65). Duas análises contradizem aparentemente esta ultima 

afirmação; contudo, ambas foram realizadas por FRX e os valores de Nb obtidos (5 e 6 

ppm) são da mesma ordem de grandeza do limite de detecção (2 ppm), pelo que devem 

estar afectadas por um erro relativamente grande. 

De acordo com a natureza alcalina já determinada no diagrama ZrITiO, vs. 

NbN (Fig. IV.55), um grupo de amostras de Fontaelas revela enriquecimento global 

dos elementos mais incompatíveis (Fig. 'k.66), correspondendo os maiores valores de 

normalização a posição do Nb (35 2 N4,> 58), o que também é característico dos 

basaltos alcalinos de situação intraplaca (Wood et aí., 1979a, 1979b, 1981; Sun & 

Mcdonough, 1989). 

Assim, os dados relativos ao Th e ao Nb, conjugados com os de outros 

elementos incompatíveis, coníirmam a divisão geoquímica dos eclogitos, antes feita, e 

parecem provar que os três grupos cujas composições mais se aproximam das de 

líquidos basálticos resultam de magmas primários gerados em fontes distintas. 

Entre outros aspectos que podem, ainda, ser observados, há o facto de as 

maiores anomalias negativas de Ti se registarem no grupo dos eclogitos subalcalimos de 

Fontaelas-Gimonde e Zoio (Figs. IV.63 e IV.64). Esta situação não é inesperada em 

basaltos de arcos vulcânicos, seja pela hipotética presença de fases titanadas refractárias 

na fonte mantélica (Saunders et aí., 1980; Hawkesworth et al., 1993), seja por 

fraccionação precoce de óxidos (Myashiro & Shido, 1975; Briqueu et al., 1984), que 

resultaria de maior foz nos magmas desses ambientes, em comparação com os de outras 

situações geodinâmicas. 
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Eclogitos de  Fontaelas-Gimonde 
com empobrecimento relativo de  Nb 

Fig. IV.63 - Perfis de clcmentos vestigiais ini6ixeis em amostras de eclogitos de Fontaelas-Gimonde. 

com quimismo subalcalino. Valores de nomiali7ação segundo Sun & McDonough (1989). 

Eclogitos de Zoio 
n 

E 6 
a 5 

Z 
Q 2 

I 

Fig. IV.64 - Idem em amostras de Zoio, 
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Eclogitos das áreas de  Espinhosela e Rabal 

Fig. IV.65 -Perfis de elemcntos vestigiais i~nbveis em amostras de eclogitos de Espinhosela e Rabal 

Eclogitos de Fontaelas-Gimonde com enriquecimento 
nos elementos mais incompatíveis 

Fig. IV.66 - Perfis dc elementos vestigiais i~noveis em amostras de eclogitos de Fontaelas-Gimonde. 

coni quinusmo alcalino. 
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Eclogitos de Alto do Lombo 
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Fig. IV.67 - Pefis de elementos vestigiais imóveis em amostras de eclogitos de Alto do Lambo, 

No que respeita aos eclogitos de Alto do Lombo (Fig. IV.67), há variabilidade 

nos valores normalizados de alguns elementos, como é comum em rochas cujo perfil 

geoquírnico é determinado por fenómenos de acumulação. Nomeadamente, as 

diferenças de comportamento relativamente ao Ti podem estar relacionadas com a 

maior ou menor importância, no protólito, de cristais acumulados de magnetite 

titanifera ou ilmenite. Nas três amostras daquela localidade, estão patentes anomalias 

negativas de Zr e Hf Smalley e/ a/. (1983) interpretaram anomalias idênticas como 

consequência de acumulação de plagioclase, explicação que, no caso destas amostras, e 
concordante com o padrão de distribuição das terras-raras. 

No tipo de períis a que agora se fez referência' não foram considerados 

elementos que rigorosamente sejam classificados como LiLE (Rollinson, 1993) - de 

que o Rb, o Cs ou o Ba são exemplos típicos - devido a sua forte mobilidade. Contudo, 

o Th, apesar do seu potencial iónico ser maior - o que proporciona que seja menos 

afectado pela presença de fases fluidas durante o metamoriismo - tem, nos processos de 

geração de magmas, um comportamento muito semelhante ao dos LiLE, de tal forma 

que alguns autores (Saunders e /  n/., 1980) o integram nesse grupo. Assim, os dados 
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relativos a este elemento são a melhor aproximação possível ao papel dos LILE nos 
protólitos dos eclogitos. 

A utilização de diagramas discriminantes de ambientes tectónicos, em que se 

utilizem elementos incompatíveis e imóveis, destinados a rochas basálticas, wmo o de 

Meschede (1986) e o de Wood et al. (1979a) - este, wm os campos revistos por Wood 

(1980) - confirmam as conclusões obtidas a partir dos perfis de concentrações 

normaliiadas. 
O diagrama Nb-Zr-Y (Meschede, 1986) pennite essencialmente uma distinção 

dos magmas relacionados w m  fontes onde owrreu o enriquecimento típico de 

situações intraplaca, mas não possibilita uma separação no seio dos basaltos 

subalcalinos em que aquele tipo de enriquecimento não está marcado (como nos 

MORB de tipo N ou nos basaltos toleiiticos e calco-alcalinos de arco vulcânico). No 

caso das amostras de eclogitos analisadas, as de quimismo subalcalino estão, em grande 
parte, sobrepostas, devido a referida limitação do poder discriminante, enquanto o 

grupo alcalino se projecta no campo dos basaltos intraplaca (Fig. IV.68). 

Fig. N.68 -Diagrama Nb-Zr-Y, com os campos definidos por Mwchede (1986). Simbologia idêntica A 

adoptada na Fig. N.46. 
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Fig. N.69 -Diagrama Hf-Th-Ta, com os campos definidos por Wood et ai. (1979a) e Wood (1980). 

Simbologia idêntica a adoptada na Fig. N.46. 

Fig IV.70 - TMYb vs. NbrYb. A l&ção das composições dos eclogitos subaldhos de Fontaelas- 

Gimonde e de Zoio - acima do alinhamento mantélico ("mantle amy") - comspnde situa@o 

kuacteristica dos úasaltos de arco vulcânico. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. N.46. 
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Já o diagrama Th-Hf-Ta (Wood ef a/.,  1979a; Wood, 1980), ao considerar um 

elemento - o Th - comparável aos LILE, permite a distinção entre os basaltos de 

margens divergentes e convergentes. Visto que o Ta e o Hfforam analisados (por ICP- 

MS) em menos amostras do que os elementos considerados no diagrama de Meschede 

(1986), no triângulo Th-Hf-Ta projectam-se essas amostras, bem como aquelas que, 

tendo sido analisadas por INAA e FRX, tinham simultaneamente Th, Nb e Zr acima 

dos respectivos limites de detecção (Fig. IV.69). Neste último caso, tendo em conta a 

grande semelhança de comportamento geoquímico entre Nb e Ta, por um lado, e Zr e 

Hf, por outro, seguiu-se o procedimento sugerido por Wood e1 al. (1979a) para a 

obtenção de conce~itrações aproximadas de Ta e Hf, a partir dos elementos &S. As 
rochas de quimismo alcalino, consistentemente com toda a informação anterior, 

projectam-se no campo dos basaltos intraplaca. As amostras de Rabal e Espinhosela 

concentram-se junto ao vértice do campo dos MORB de tipo N que está mais afastado 

da linha Th-Ta, o que parece revelar que a sua fonte mantélica fosse fortemente 

empobrecida; há uma amostra com localização distinta, mas não se lhe atribui 

significado particular, visto o valor de Ta ter sido obtido a partir de uma das análises de 

Nb, já mencionadas, em que o erro analítico deverá ser proporcionalmente grande. As 

composições subalcalinas de Fontaelas-Gimonde e Zoio dispõem-se no campo dos 

basaltos de margens destrutivas, mas com valores divergentes de ThMf, com um 

máximo de 0.87 e um mínimo de 0.20; de acordo com os critérios de Wood (1980), os 

valores menores (Th/Hf< 0.33) são típicos de rochas toleiíticas e os maiores de calco- 

alcalinas. 

No diagrama ThNb vs. Nbm (Fig. IV.70), usado por Pouclet et al. (1995) - e 

que tem, no essencial, o mesmo significado do diagrama Th/Yb vs. TaIYb de Pearce 

(1982) -, a distribuição dos pontos é perfeitamente consistente com os resultados 

anteriores, estando as amostras de Rabal e Espinhosela (próximo da composição típica 

dos N-MORB, mas com razões reveladoras de maior empobrecimento), por um lado, e 

as alcalinas de Fontaelas (razões características de basaltos de ilhas oceânicas), por 

outro, essencialmente sobre o alinhamento manfélico ("mantle array"), que abarca a 

generalidade das composições dos basaltos das grandes bacias oceânicas, enquanto as 

rochas subalcalipas de Fontaelas-Gimonde e Zoio têm valores de Th/Yb superiores aos 

daquele alinhamento (para razões Nb/Yb idênticas), o que é característico dos basaltos 

de arco (Pearce, 1982; Pouclet ef al., 1995). Neste tipo de rochas, Pearce (1982) 

colocou o limite entre as toleiíticas e as calco-alcalinas em Th/Yb - 0.3, pelo que os 
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eclogitos granulitizados de quimismo subalcalino, com 0.11 I T ~ M J  < 1.03, cruzam 

esse limite. 

IV.2.3.3. Síntese e discussão sobre a situação geodinâmica dos protólitos 

As evidências geoquímicas permitem separar, duma forma clara, os eclogitos 

em quatro grupos: 

A) Eclogitos de Rabal e Espinhosela, os quais têm composições tipicamente 

toleiíticas e que parecem corresponder a uma sequência magrnática gerada por 
processos de cristalização fiaccionada. A fonte mantélica em que se teria gerado o 

magma primário seria fortemente empobrecida nos elementos mais incompatíveis 

(como o Th), tendo características semelhantes as dos MORB de tipo N. 

B) Eclogitos subalcalinos de Fontaelas-Gimonde e de Zoio, cujo quimismo 

revela tendência calco-alcalina, típica dos basaltos de arcos vulcânicos. Apresentam, em 

geral, períis com um ligeiro enriquecimento dos elementos mais incompatíveis (em 

particular do Th), com excepção do Nb, o qual origina anomalias negativas nos perJis 

de concentrações normalizadas. O tipo de fonte de magrnas que mais estará de acordo 

com as características observadas corresponde às zonas das cunhas mantélicas sobre os 

planos de Benioff, onde ocorre um fraccionamento nítido das concentrações de Nb e 
Ta, relativamente às dos outros elementos higromagrnatóflos. 

C) Eclogitos de quirnismo alcalino de Fontaelas-Gimonde, com e~quecimento 

generalizado dos elementos mais incompatíveis, nomeadamente do Nb, o que indica 

que os processos de enriquecimento na fonte mantélica são completamente distintos 

dos referidos em B) e estão de acordo com o que é habitual observar-se em ambiente 
intraplaca. 

D) Eclogitos de Alto do Lombo, cujas características oligoelementares não 

correspondem ao que é de esperar em líquidos magmáticos, parecendo antes 

fortemente condicionadas por acumulação de plagioclase aquando da formação do 
protólito. 

Outro aspecto relevante é a identidade, em termos de elementos imóveis, das 

duas amostras analisadas de "veios dioríticos" de Fontaelas-Girnonde, num caso com o 

conjunto B, no outro com o C. Ou seja: esses materiais tratar-se-ão de produtos de 

metassomatismo causado pela penetração, nas rochas básicas, de fluidos aquosos, cujo 
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origem mais provável será a ocorrência de reacções de desidratação nos gnaisses 

vizinhos. 

Nos eclogitos de Cabo Ortegal (ver 11.4.3.2 e trabalhos aí citados), os dados 

geoquímicos obtidos já haviam permitido identiiicar protólitos de naturezas toleiítica 

(semelhantes aos MORB) e alcalina (do tipo dos basaltos intraplaca). Com a 

informação geoquímica dos metabasitos análogos de Bragança, foi possível identificar, 

além daqueles, um gtupo composicional cuja assinatura, em termos de elementos 

vestigiais, é característica de ambientes de supra-subducção. 

O reconhecimento da existência de protólitos basálticos composicionalmente 

distintos, correspondendo a diversidade das fontes mantélicas, levanta questões sobre o 

significado geodinâmico a atribuir aos episódios ígneos de que esses protólitos 

resultaram. Qualquer tentativa de interpretação está obviamente dificultada pela 

impossibilidade de identificação das relações estmturais originais - quer entre os vários 

tipos de basitos, quer entre estes e as rochas de origem sedimentar -, bem como pelo 

ausência de idades absolutas fiáveis para o magmatismo. Algumas datações de zircões - 
indicando idades do Câmbrico superior - foram apresentadas como representativas da 

formação de protólitos (ver II.4.4.2 e trabalhos aí citados), mas, como já se teve 

oporíunidade de discutir em 11.4.4.6 e IiI.4.1, um rigoroso enquadramento daqueles 

resultados requer a sua correlação com outros dados. 

A ausência dos tipos de infomiação acima referidos permite considerar tanto a 

hipótese de os vários tipos de protólitos representarem eventos sem uma conexão 

tectónica próxima (espacial e temporalmente) entre si, como a de eles estarem 

relacionados por um ambiente geodinâmico que propiciasse a extracção de magmas de 

fontes mantélicas tão diversas como as agora reconhecidas. 

Nesta Última hipótese, o funcionamento de uma zona de subducção parece ser o 

mecanismo básico que mais facilmente explicaria a associação dos vários tipos de 

protólitos identificados. Com efeito, em zonas de arcos vulcânicos e respectivas bacias 

marginais têm sido identificadas manifestações de magmatismo com variabilidade 

semelhante a registada nos eclogitos agora estudados (Weaver et al., 1979; Baker, 

1982; Pearce, 1982; Briggs & McDonough, 1990; Saunders & Tarney, 1991; Pearce et 
al., 1995; Pouclet et al., 1995; Borg et al., 1997; Thompson et al., 1997). 

De acordo com modelos que têm sido apresentados (Nohda et al., 1988; 

Saunders & Tarney, 1991; Hamilton, 1995) para explicar as características de margens 

de placas onde ocorre subducção, a influência deste processo tectónico de primeira 

ordem no magmatismo próximo dessas margens não se limita a propiciar, na cunha 
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mantélica da placa superior, a criação de zonas hidratadas e com um tipo peculiar de 

enriquecimento, as quais, por sua vez, estão na origem das composições ígneas típicas 

dos arcos vulcânicos. Naqueles modelos, considera-se não que a subducção ocorre ao 
longo de planos fixos em que as duas placas de comprimem, mas antes que ela 

corresponde a um processo em que a litosfera oceânica de uma das placas mergulha 

segundo um vector cuja inclinação é superior ao do plano de BenioR assim, a charneira 

da placa que sofre subducção tenderia a recuar, enquanto o plano de Benioff 

corresponderia a uma posição transitória do l i i t e  entre as placas e não coincidiria com 
a trajectória da ciosta subductada. Este processo de afundamento da litosfera 

subductada, com recuo ("roll-back") da charneira, criaria um regime distensivo na placa 

superior, favorecendo ascensão passiva do manto e fusão por descompressão; nas 

zonas em posição posterior ao arco vulcânico, a fusão poderia ocorrer em porções do 

manto afastadas de infuência significativa dos processos de metassomatismo 

tipicamente associados a crosta subductada, pelo que composições empobrecidas e 

sujeitas a graus importantes de fusão originariam líquidos semelhantes aos dos N- 
MORB. Relativamente a génese das rochas alcalinas em ambientes relacionados com 
zonas de subducção, têm-se colocado algumas hipóteses cuja avaliação é muito 

dependente dum conhecimento preciso da evolução tectónica de cada local, bem como 

das relações cronológicas e espaciais dos vários tipos de magmatismo. Essas hipóteses 

incluem (Saunders & Tamey, 1991; ' ~ o l e  et al., 1995; Wendt et al., 1997): o 

transporte, para a margem da placa superior, de partes do manto com enriquecimento 

de tipo intraplaca, como consequência de processos de injecção astenosférica, 
necessários a compensação do recuo do plano de subducção; abertura de '?anelas'' na 

litosfera subductada, devido a colisões crista-fossa, e ascensão de astenosfera, através 

dessas "janelas", para a cunha mantélica da placa suprajacente; sobreposição de arcos 

vulcânicos relativamente a plumas mantéiicas, cuja origem não está directamente 
relacionada com a subducção. 

Sendo impossível, no presente caso, discutir este tipo de modelos, aquilo que, 

interessa sublinhar é que, a ter existido uma ligação, em termos de situação tectónica, 

entre os diferentes protólitos dos eclogitos, ela corresponderia provavelmente a um 

ambiente de tipo distensivo em margem supra-subducção, num sistema do tipo arco 1 

bacia pós-arco. 

Para além dos aspectos gerais já focados, a diversidade composicional 

observada nos metabasitos agora estudados apresenta semelhanças especialmente fortes 

com os dados geoquímicos obtidos, por Pouclet et al. (1995), em rochas da Coreia e 
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do Mar do Japão. Os três grupos geoquírnicos de eclogitos que, nesta tese, foram 

considerados como prováveis representantes de líquidos magmáticos são sobreponíveis 

a outros tantos conjuntos definidos por aqueles autores. Só o sub-grupo 2A de Pouclet 
et al. (1995) não tem análogo conhecido nos eclogitos de Bragança. 

IV.3.2. Rochas gáissicas 

Em rochas gnáissicas, foram também obtidos alguns dados geoquímicos que, 

aqui, serão abordados essencialmente numa perspectiva de correlação com os 
resultados proporcionados pelos metabasitos que ihes estão associados. Visto que as 

análises correspondentes a composições globais destas rochas são em número pequeno, 

dar-se-á também atenção a iinformação geoquimica sobre os Gnaisses de Chímparra, 

recentemente tomada disponível por Femández & Marcos (1997). 

Fig. IV.71 - Concentraes de lantanideos, normalizadas relativamente ao manto primordial (Sun & 

McDonough, 1989), em amostras de gnaisses. A verde, amostras de Salgueiros; a azul, rochas 

afiorantes em Mua - Rabai (25-28), Fontaelas (38-21) e Gimonde (38-48). 
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Nas amostras do Maciço de Bragança em que se analisaram oligoelementos, 

convém distinguir três delas - provenientes de localidades onde existem corpos 

eclogíticos também anaiisados (Fontaelas, Gimonde e Rabal) -, que se supõem 

representativas das rochas na sua globalidade, de seis pequenas amostras de 

composições diversas, consoante o tipo de bandas (geradas por diferenciação 

metamórfica) dominantes em cada caso. Estas últimas destinavam-se, originalmente, a 

estudo geocronológico de Rb-Sr e foram colhidas numa barreira da estrada entre Vilar 

de Ossos e Salgueiros (folha 23 da Carta Militar de Portugal), 350 m a sul do cemitério 
da última povoação. 

Traçando os perfis de concentrações normalizadas de lantanídeos (Fig. IV.71), 

verifica-se que eles são praticamente paralelos entre si, o que indica que os materiais 

analisados sofreram homogeneização geoquímica, no que respeita aquele grupo de 

elementos, bastante eficiente. Na amostra 38-21 (Fontaelas), há um ligeiro 

enriquecimento dos lantanídeos mais pesados relativamente ao Ho, o que poderá 

indicar que essa amostra contenha uma proporção de granada ligeiramente superior 

aquilo que seria uma composição perfeitamente representativa; visto, nesta amostra, 
não haver minerais que incorporem terras-raras pesadas em proporções comparáveis as 

de granada, um pequeno excesso da representação deste mineral poderia não se 

manifestar na generalidade das concentrações, excepto precisamente nas dos 

lantanídeos de maior número atómico.'Nas amostras de Salgueiros, apesar das suas 

menores dimensões, a variabilidade nas razões LaN/LuN e Ce,TYb, não é grande e os 

respectivos valores médios - 9.1 e 7.1, respectivamente - são muito semelhantes aos 

das amostras de Rabal (LaN/Lu, = 7.8; C % m N  = 6.0) e Gimonde &aN/LuN = 9.0; 
C%& = 7.0). 

Já se verificou (Taylor & McLennan, 1985) que os processos sediientares 
favorecem a referida homogeneização geoquímica, pelo que o paralelismo entre os 

perfis obtidos, por um lado, bem como as semelhanças extremamente fortes destes com 

composições de referência de materiais sedimentares, por outro lado, são claras 

evidências do carácter paraderivado das rochas estudadas. As amostras de Rabal, 

Girnonde e Fontaelas têm perfis (exceptuando o aspecto já referido a propósito de 38- 
21) e teores muito próximos dos das composições de PAAS (Posi-Archaean 

Azrstraliar, ~hale), NASC (North American ShaZe Composite) e ES (European Shale); 

nos casos de 25-28 (Rabal) e 38-48 (Gimonde), existe um ajustamento quase perfeito 

pig. IV.71). Os teores de lantanídeos registados em todas as amostras de Salgueiros 

são inferiores, pelo que a composição representativa da rocha total desta localidade 
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deverá, de facto ser mais pobre nesses elementos, em comparação com os 
metassedimentos das outras localidades; esta diferença indicará que o protólito da 

rocha de Salgueiros teria menor proporção de componente argiloso, como se pode 

verificar quer pelo facto de o periil típico de arenitos, definido por Taylor & McLennan 

(1985), se situar na gama das amostras de Salgueiros (Fig. IV.71), quer por as análises 

macroelementares destas amostras revelarem, em confronto com as das restantes, 
concentrações maiores de SiO, e menores de A40, (geralmente), FeOt e MgO. 

Bhatia & Crook (1986) recorreram a elementos vestigiais, que se 

caracterizassem por reduzida mobilidade durante os processos sedimentares e pequeno 

tempo de residência na água do mar, para estabelecerem critérios geoquímicos de 

discriminação de ambientes tectónicos de bacias sediientares, com base nas 

composições de rochas detríticas do tipo gauvaque. É obviamente impossível, nos 
metassedimentos do complexo alóctone superior, obter dados petrogáficos que 

suportem ou infirmem a hipotética afinidade com aquelas rochas sediientares; 

contudo, as proporções de óxidos de elementos maiores - em especial no que se refere 

as amostras 25-28,38-21 e 38-48 - situam-se no espectro composicional dos referidos 

depósitos clásticos. O mesmo tipo de analogia já havia sido estabelecida por Fernández 

& Marcos (1997) relativamente aos Gaisses de Chímparra. 

Os elementos com as características referidas por Bhatia & Crook (1986) estão 

também, em geral, entre os menos móveis nos processos metamórfcos, pelo que se 

adequam a caracterização dos protólitos dos metassedimentos de Bragança e Cabo 
Ortegal. Assim, os valores elevados da razão LaITh (- 3.0), nas rochas analisadas para 

esta tese e nas estudadas por Fernández & Marcos (1997), estão de acordo com os 

registados nas bacias associadas a arcos insulares (medias de 4.2, nos oceânicos, e 2.4, 

nos continentais (Fig. IV.72); nos restantes ambientes, os valores são inferiores), onde 

a contribuição de detritos provenientes de wlcanitos básicos (LaíTh relativamente 

grande) será mais significativa do que nas relacionadas com margens do tipo andino 

(com vulcanismo, em geral, mais ácido e de tendência calco-alcalina mais forte, a que. 

corresponde LaíTh pequena) ou com margens passivas (erosão de crosta estável, com 

valores baixos de LdTh). Quando se confrontam as razões TiIZr e LdSc (Fig. IV.73) - 
que reflectirão, pelo menos em parte, a importância da contribuição de vários tipos de 

materiais máficos -, os valores simultaneamente baixos das duas razões nas amostras de 
Bragança (não são conhecidos os teores de Sc nos gnaisses de Cabo Ortegal, pelo que 

eles não foram considerados na Fig. IV.73) mostram a sua maior afuiidade 

relativamente às bacias do ambiente que Bhatia & Crook (1986) designaram como de 
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arco ir?sular conti?iental. A definição deste ambiente feita pelos referidos autores, bem 

como os próprios exemplos por eles apresentados (em que incluem bacias marginais 

como a do Mar do Japão), permite concluir que os dados geoquimicos dos 

metassedimentos envolventes dos corpos eclogiticos são consistentes, em termos de 

ambiente de formação dos protólitos, com os dos metabasitos. 

Femández & Marcos (1997) já haviam referido as semelhanças geoquimicas 

entre os Gnaisses de Chimparra e os sedimentos de arcos insulares continentais; 

contudo, considerando a relação P,O,/TiO, vs. MgOICaO, optaram por relacioná-los 

com uma margem continental activa do tipo andino. Nesta tese, dando-se especial 

relevância aos elementos de fraca mobilidade (e, portanto, não atribuindo o mesmo 

significado aos de pequeno potencial iónico, como o Ca) e tendo em conta a 

concordância com as evidências geoquímicas das rochas básicas, conclui-se que será 

mais provável que os metassedimentos envolventes dos eclogitos derivem de materiais 

clasticos depositados numa bacia marginal pós-arco. 

Fig. IV.74 - Dados isotópicos (sistema Sm-Nd) de amostra de rocha total e de concentrados de 

minerais de 24-3 (cclogito de Espinhosela). A posição do ponto representativo da clinopiroxena indica 

perturbação da composiç50 isotópica. pelo que não há uma verdadeira iskrona unindo os três pontos 

obtidos. A linha definida pelas composições de granada c rocha total (508 Ma) deverá niarcar a idade 

minima possível do metamofismo eclogitico. 
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W.4. Geologia isotópica 

Foram efectuadas análises isotópicas de 143NdIl44Nd e 147Sm/144Nd em 

concentrados minerais e em amostras representativas de composições globais de um 

eclogito de Espinhosela (24-3), com boa preservação da paragénese do pico bárico (e 

sem evidências de granulitização), e de um "veio diorítico" de Gimonde (38-35). Nas 

amostras destas rochas (mas não nas dos minerais), foram também obtidos dados 

referentes ao sistema Rb-Sr. 

Em amostras, já referidas em IV.3.2, colhidas em afloramento de gnaisse 

próximo de Salgueiros, foram realizadas análises de 87SrI86Sr e 87RbI86Sr. 

N.4.1. Geocronolopia - sistema Sm-Nd 

N.4.1.1. Amostra de eclogito de Espinhosela (24-3) 

A amostra 24-3 corresponde a uma rocha que preserva a associação 

mineralógica da fácies eclogitica (Figs. N.l e IV.2). Os minerais mais abundantes são 

granada (em porfiroblastos com muitas inclusões, em particular de anfibola, quartzo e 

nitilo), onfacite, anfibola verde pálida e quartzo; em menores proporções, mas ainda 

significativas, estão presentes rútilo e opacos; a apatite existe em proporção muito 

pequena. A clinopiroxena referida não apresenta a decomposição em simplectites finas, 

aspecto que é comum nas amostras de eclogitos da mesma localidade. Assim, 

aparentemente, esta amostra seria uma das que poderia fornecer melhor informação 

geocronológica relativamente ao evento eclogítico. Um problema inerente às 
características petrográficas destes eclogitos, e que só poderia ser evitado pela 

realização de análises pontuais, resulta, tal como já foi exposto a propósito da datação 

no granulito (III.4.1), da presença de muitas inclusões na granada, as quais contribuem 

para que 147Sm/144Nd, no concentrado respectivo, seja menor (0.3585, o que é somente 

1.7 vezes superior ao que se regista em cpx+amph) do que aquilo que seria de esperar 
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em composições puras, o que, por sua vez, faz diminuir a precisão dos resultados 

geocronológicos. 

De acordo com as ideias gerais expostas em 111.4.1, procurou-se obter uma 
isócrona interna do sistema Sm-Nd, recorrendo a: 1) amostra de rocha total; 2) 

concentrado de grãos de granada, os quais incorporam grãos de outros minerais; 3) 

concentrado de clinopiroxena e anfibola. A linha definida por estes três pontos (Fig. 
IV.74) correspondem: t = 440k54 Ma; MSWD = 8.2767; (143Nd/144Nd),icial = 

0.512431. O valor elevado de MSWD reflecte a ausência de equilíbrio entre as três 

fracções referidas, o que está bem patente na posição anómaia do ponto representativo 

do concentrado de cpx+amph: apesar de ter 147Sm/144Nd inferior, a razão 143Nd/144Nd 

desse concentrado é superior a da rocha total. Assim, provavelmente, houve um 

episódio, posterior ao pico metamórfico, com perturbação (mas não re-equilíbrio total) 
do sistema Sm-Nd, em que os inossilicatos terão incorporado excesso de neodímio 

radiogénico. Tendo isto em atenção, uma linha isocrónica passando pelas composições 

de granada e de rocha total devera impor um limite mínimo a idade do metamorfismo 

eclogítico. Com efeito, visto que, sendo a granada o reservatório com maior valor de 

SmíNd em 24-3 (considerando quer os minerais que foram analisados, quer os que não 

foram), a razão 143Nd/144Nd no nesossilicato, durante aquela perturbação, só poderá ter 

sofiido modificações no sentido do seu decréscimo. A l i a  grt-rt (Fig. IV.74) 

corresponde a um valor de 508 Ma. 

Este resultado é praticamente idêntico a datações U-Pb resultantes quer de 
análises, por SHRIMP, de grãos de zircão de eclogito de Cabo Ortegal (Ordofíez 

Casado et al., 1996), quer da intersecção superior do alinhamento definido por uma 

população de grãos (analisados pelo método convencional) do mesmo mineral numa 

amostra de "eclogife-like body" (Peucat et al., 1990) de Gimonde. Em ambos os casos, 

os valores obtidos foram interpretados como idades de protólitos. Na amostra agora 

estudada, essa hipótese está excluída, pois a granada não herda directamente 
características composicionais de qualquer mineral ígneo (vejam-se as descrições 

petrográficas em TV. 1.1.1, bem como a discussão sobre este assunto em I11.4.1). 

Por outro lado, note-se que, mesmo considerando o limite mínimo resultante de 
uma margem de erro de cerca de 50 Ma, o valor correspondente à linha grt-rt e 

superior a idade (- 390 Ma) que, nalguns trabalhos recentes (ver II.4.4.2 e I1.4.4.6), 
tem sido considerada como a representativa do metamorfismo de alta pressão. 
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24-3 e 38-36, tendo resultado numa dispersão mais significativa das razões 

147Sm/144Nd: O valor obtido na granada foi, em 38-35, igual a 0.6330, o que é 2.3 e 3.5 

vezes supenor aos da anfibola e da rocha total, respectivamente. Em contrapartida, nos 

"veios dioríticos", são comuns efeitos de alteração hidrotermal de baixa temperatura; 

alguns puderam ser evitados pela escolha de uma amostra em que eles fossem 

relativamente pequenos e pela separação de minerais (durante a qual, em particular, se 

excluíu clorite); no que respeita a sericite, devido a sua ocorrência típica, em cristais 

minúsculos no seio de grãos de plagioclase (Fig. IV.20), não foi possível evitar a sua 

presença no concentrado de feldspato. 

Considerando os quatro pontos, obtém-se: t = 36928 Ma; MSWD = 6.059; 

(143Nd/144Nd)ki,, = 0.512078. São os dados referentes a plagioclase (que se projecta 

acima do alinhamento definido pelos outros três pontos) que determinam que o valor 

de MSWD ultrapasse significativamente 3.07, correspondente ao nível de corte 

(Kawashita et al., 1990). Assim a inexistência duma verdadeira isócrona definida pelos 

quatro pontos é explicada pela sericitização (Fig. iV.20) do feldspato sódico-cálcico. 

Recorrendo só a concentrados de minerais (granada e &bola) que não 

contivessem produtos de alteração, bem como à amostra de rocha total, o resultado já é 

uma linha com real signi6cado cronológico (Fig. IV.75): t = 389110 Ma; MSWD = 

0.711; (143Nd/144Nd),i,d = 0.512004. Isto indica que o episódio metassomático, 

oconido durante a hidratação de ecl&itos previamente granulitizados, ocorreu há 
cerca de 390 Ma. Esta idade, como já foi por diversas vezes sublinhado (ver II.3 e 

II.4.4), é obtida com frequência, usando diferentes métodos de datação e em rochas 

com distintas evoluções metamórficas, quer do complexo alóctone supenor, quer do 

complexo ofiolitico, da Zona de Galiza - Trás-os-Montes. Alguns autores (ver 

referências em II.4.4.6) têm considerado que, nas rochas que sofreram metamorfismo 

de alta pressão e alta temperatura, os valores daquela ordem de grandeza 

correspondem ao pico metamórfico. Aliás, recentemente, Roger 62 Scharer (1997) 

dataram zircões e rútilos de eclogito granulitizado do Maciço de Bragança (ou seja, do 

tipo de metabasito em que se encontram os "veios dioríticos"), obtendo idades de 383- 

385 Ma, que interpretaram como marcando o episódio de alto grau. A datação, que se 

apresenta nesta tese, feita com base na associação mineralógica de um produto de 

metassomatismo claramente posterior a eclogitização e a granulitização, revela que 

resultados como os de Roger & Scharer (1997) são consequência de reajustamentos 

isotópicos que acompanham importantes processos metamórficos, que frequentemente 
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se manifestam por intensa hidratação, provavelmente contemporâneos do processo de 

exumação. 

IV.4.2. Geocronologia - sistema Rb-Sr 

IV.4.2.1. Gnaisse de Salgueiros 

No afloramento mencionado em IV.3.2, foram colhidas pequenas amostras (em 

geral, com massas inferiores a 0.5 kg e espessuras que não ultrapassavam 3 cm) com 

composições diversas. Essas amostras proporcionaram uma boa dispersão da razão 

Rb/Sr (de 0.18, em 23-1 1, a 1.48, em 23-8), devido a variação das proporções relativas 

de minerais potássicos (como micas elou microclina), por um lado, e de plagioclase, 

por outro. Assim, haveria a possibilidade de se obter uma datação do processo em que 

teria ocomdo a fraccionação de Rb/Sr entre as zonas mostradas, o qual, tendo em 

conta a inexistência de estruturas primárias reconhecíveis, as dimensões das amostras e 

a proximidade dos pontos de colheita (a distância máxima entre eles é de poucas 

dezenas de metros), corresponderia provavelmente a formação do bandado 

metamófico. 

O _  4 GNAISSES DE SALGUEIROS 

Fig. IV.76 - "SrPSr vs. "bPSr em amostras de gnaisses. de afloramento a sul de Salgueiros 
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Os resultados, com base nas seis amostras seleccionadas para as análises 
isotópicas, correspondem a Fig. lV.76): t = 425rt14 Ma; MSWD = 3.147; 

(87Sr/86Sr),i0,, = 0.71 104, Há duas amostras que se projectam acima do alinhamento 

das restantes quatro e o valor de MSWD ultrapassa aquele que é usualmente aceite 

(2.45) como nível de corte para isócronas de seis amostras (Kawashita et al., 1990), o 

que permite colocar algumas dúvidas sobre o significado cronológico do valor obtido. 

Poder-se-ia colocar a hipótese de, a escala do afloramento, nunca ter ocorrido 
homogeneização isotópica de 87Sr/86Sr, mas tal ter-se verificado em zonas restritas: 

assim haveria dois alinhamentos paralelos - um de quatro amostras, outro de duas com 

(*7SrI86Sr),,,, superior - que corresponderiam a uma idade de 405 Ma. Contudo, não 
há (ou, pelo menos, não foram observadas) evidências geológicas que fundamentem a 

divisão naqueles dois grupos. 

As amostras analisadas têm composições mineralógicas que testemunham a fase 

descompressiva da evolução metamórfica das rochas gnáissicas do complexo alóctone 

superior. Um exemplo desta afirmação é o facto de o único polimorfo de &SiO, que r 

nelas foi detectado tratar-se de silimanite. Além disto, também é comum encontrarem- 
se evidências de retrogradação, das quais as mais comuns são a sericitização (ou, por 

vezes, saussuritização) da plagioclase e a cloritização de biotite e granada. Apesar de, 

na escolha das amostras para o estudo geocronológico, se terem evitado as que 

contivessem os testemunhos mais fortes das transformações de baixa temperatura, estes 

processos tardios podem também ter perturbado (tanto mais que se tratavam de 

amostras pequenas) o sistema isotópico Rb-Sr, o qual depende do comportamento de 
dois elementos cuja grande mobilidade é conhecida. 

Assim, é diicil atribuir um significado claro ao valor de 425 Ma, o qual poderá 

não corresponder a idade de um acontecimento preciso, mas sim resultar da 

sobreposição de vários eventos, nos quais haveria a considerar a formação do bandado 

metamórfico (que causaria o essencial da variação de Rb/Sr registada) e a sequência de 

processos metamórficos durante a exumação tectónica destas rochas. 

IV.4.2. Geoqnímica isotóuica 

A amostra de eclogito de Espinhosela (24-3) tem uma razão 143N~i/'4~Nd actual 

elevada (0.513015), o que corresponde a E, (Fig. IV.77) claramente positivo (+7.35). 
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Essa rocha tem também um valor grande de 147Sm/144Nd (0.2209), semelhante, aliás, 

aquele que é considerado, por Michard et nl. (1985) e Faure (1986), como 

característico das fontes mantélicas empobrecidas (0.2220). Assim, a linha de evolução 

isotópica do neodímio é quase paralela a do manto empobrecido. Assumindo uma 

evolução rectilínea deste reservatório e usando as razões isotópicas indicadas pelos 

autores citados, a intersecção das duas linhas (a correspondente a 24-3 e a do manto 

empobrecido) corresponde a um valor de 13 Ga antes do presente. Considerando a 
curva de evolução isotópica do manto empobrecido sugerida por DePaolo (1981), a 

linha representativa de 24-3 não a cruza em nenhum ponto. As hipotéticas intersecções 

a que se fez agora referência correspondem aos parâmetros habitualmente designados 

como idades-modelo (T,,). No caso de 24-3, é óbvio que os valores de T,, não 

podem ser encarados como medidas de tempo. Em contrapartida, têm um significado 
petrogenético que é o de testemunharem uma evolução isotópica típica de material 

empobrecido nos elementos mais incompatíveis, o que está de acordo com os dados de 

geoquímica oligoelementar das amostras de Rabal e Espinhosela; o paralelismo entre as 

linhas de evolução isotópica de 24-3 e do manto empobrecido revela, adicionalmente, 

que, durante a génese do magma primário, não terá ocorrido fraccionação isotópica 

significativa em relação a fonte mantélica (a menos que esta tivesse um valor 

anormalmente alto de SrnINd), o que pode ser explicado pela ausência de granada da 

associação residual e por graus elevados de fusão. Ou seja: as condições de génese do 

magma primário corresponderiam as consideradas típicas das dos líquidos toleiíticos 
empobrecidos. 

Quanto a razão 87Sr/86Sr actual, ela tem um valor actual de 0.70617, o que 

equivale a E,, = +23.7 (Fig. IV.77). Não havendo análises de Rb e Sr, desta amostra, 

por diluição isotópica, é impossível o cálculo de 87Sr186Sr no passado; o recurso às 

análises de FRX (que indicam ser o teor de Rb inferior ao l i i t e  de detecção, de 2 ppm) 
revela que, pelo menos desde o episódio em que a actual concentração de Rb foi 

determinada, a quantidade de estrôncio radiogénico produzido, em 24-3, foi pequena. . 

Todavia, o significado petrogenético das razões isotópicas de Sr, em rochas 

metamorfizadas, é completamente distinto do das razões de Nd, sendo os valores 
positivos de zS, explicados pela interacção com fluidos cnistais, ao longo da evolução 

metamórfica desta rocha. 

No estudo geoquímico dos elementos vestigiais (IV.2.3.2 e IV.2.3.3), verificou- 

se que os "veios dioríticos" testemunhavam metassomatismo das rochas eclogíticas, 

sendo as características originais preservadas pelos elementos de menor mobilidade. A 
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Fig. IV.78 - Idem figura anterior, mas considerando tamMm as composiçóes de paragnaisses 

encaixantes de eclogitos (em Cabo Ortegal) e os dados relativos a amostra (7125) de eclogito 

granutitizado de Gimonde, de acordo com o trabalho de Peucat er ai. (1990). Registe-se que as 

composiçi5es isotópicas de 7125 e 38-35 são praticamente idênticas. 

Do trabalho de Peucat et al. (1990), constam também dados isotópicos de 

Sm-Nd e de Rb-Sr de uma amostra (7125) de rocha eclogítica - que esses autores 

usaram no estudo geocronológico abordado em ii.4.4.2 - da mesma área em que se 

colheu 38-35. A composição isotópica actual de 7125, correspondem: E, = -4.23 e 

zSr = +93.7 (Fig. IV.78). Quando as razões isotópicas dessa amostra são calculadas 

para 390 Ma, obtém-se: E,, = -2.12 e E,, = +73.5 (Fig. IV.78). A composição isotópica 

do metabasito analisado por Peucat et al. (1990) era, pois, praticamente idêntica a da 

rocha intensamente metassomatizada estudada nesta tese, após o evento metamófico 

do Devónico inferior. No que se refere ao E,, essa identidade poderia ter raizes 

anteriores e ser explicada por resultarem de protólitos semelhantes. Já a grande 

proximidade dos valores de E,, leva a concluir que a razão isotópica de estrôncio de 

7125 foi determinada pelos mesmos fluidos que causaram o metassomatismo 

testemunhado por 38-35. Assim, a presença de fluidos, nos eclogitos granulitizados de 

Fontaelas-Gimonde, durante o evento metamórfico ocomdo há 390 Ma, foi 

significativa, mesmo nos pontos em que as composições modais e macro-elementares 

não foram fortemente modificadas. No caso do sistema Rb-Sr, este foi seguramente 

afectado a escala mesoscópica; quanto aos sistemas isotópicos mais robustos, eles 
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poderão ter permanecido fechados a essa escala, mas sofrerem reajustamentos elou 
perturbações intragranulares ou intergranulares. Assim se explicaIiam os "dados 

heterogéneos", usando a expressão dos próprios autores, de U-Pb em zircões, obtidos 

por Peucat et al. (1990) na amostra 7125, ou os valores consistentes de 383-385 Ma, 

em zircões e rútilos de eclogito granulitizado similar, revelados por Roger & Scharer 

(1997). 

IV.5. Discussão de alguns resultados 

Ao longo deste capítulo, houve oportunidade de expor e analisar os dados 

resultantes do estudo efectuado sobre os eclogitos. Centrar-se-á, agora, a atenção 

nalguns aspectos que poderão ser pertinentes numa tentativa de integração das 

conclusões das várias parcelas desse estudo. 

Em primeiro lugar, sublinha-se a diversidade geoquímica observada nas rochas 

eclogíticas. Naquelas cujas composições estão mais próximas de representar líquidos 

basálticos, existem exemplos de quimiSmo muito semelhante aos dos N-MORB, mas 

também se identificaram basitos de tendência calco-alcalina e outros que derivam de 

protólitos basálticos alcalinos. Em Cabo Ortegal, já haviam sido reconhecidos 

protólitos de natureza toleiítica, do tipo MORB, e também de composição alcalina. A 
existir um elo de ligação geodinâmica na génese da descrita diversidade de rochas 

primárias magmáticas, a hipótese mais provável é a de se estar perante testemunhos de 

uma situação de supra-subducção, com desenvolvimento de uma bacia marginando um 
arco vulcânico. Os dados geoquímicos dos metassedimentos (quer do Maciço de 

Bragança, quer do de Cabo Ortegal) envolventes dos vários tipos de corpos eclogíticos, 

são consistentes com um ambiente tectónico como o considerado. 

Além da diversidade geoquímica, os eclogítos patenteiam ainda diferenças nos 

seus percursos metamórficos: nos de Rabal e Espinhosela (composicionalmente 
semelhantes aos N-MORB) são abundantes as simplectites finas de cpx+pl, reveladoras 

de que essas rochas soeeram uma descompressão rápida, após o evento eclogítico; nos 

de Fontaelas-Gimonde e Zoio (onde as assinaturas geoquímicas são ou do tipo 

toleiítico de arco a calco-alcalino, ou do tipo alcalino) está fortemente impressa 
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recristalização granulítica, indicando a ocorrência de relaxamento térmico e um longo 

período de estabilização na base da crosta. 
Carswell & Cuthbert (1986) e Cuthbert & Carsweii (1990) propuseram, para 

explicar a formação de eclogitos na base da crosta, a ocorrência de um grande 

espessamento crustal por sucessivos episódios de mbcarreamento ("underthrusting") 

dos materiais que são tectonicamente forçados a mergulhar, durante a formação de um 

orógeno colisional. A importância de se considerarem várias, e não uma única, fases de 

subcarreamento foi sublinhada por Rubie (1990). Com efeito, este autor refere que é 
dificil, considerando só um evento de instalação tectónica de material subcarreado na 

base da crosta e assumindo velocidades moderadas de ascensão, explicar os processos 

de descompressão isotérmica, após a eclogitização. Em contrapartida, numa sequência 
de vários episódios de subcarreamento, a instalação de um fragmento de crosta 

subductada forçará a ascensão daqueles que se haviam previamente instalado (Cuthbert 

& Carswell, 1990). No caso dos eclogitos de Bragança, e interessante notar que as 

rochas cujos protólitos provavelmente se formaram na zona central da hipotética bacia 

pós-arco (quimismo do tipo MORB) revelam ter soflido subducção seguida de 

descompressão rápida, sem aquecimento, enquanto as que derivam de materiais ígneos 
que se provavelmente se f o m r a m  próximo do arco frontal (com quimismo de 

tendência calco-alcalina; a que espacialmente se associaram rochas alcalinas) 

permaneceram, após o metamortlsmo de alta pressão, durante um período extenso em 

níveis crustais profundos. Assim, pode-se colocar a hipótese de, na génese dos 

eclogitos agora estudados, a subducção da zona da bacia marginal mais próxima do 

arco ter ocomdo posteriormente a da zona de expansão. Desta forma, os eclogitos 

formados a partir de toleitos empobrecidos permaneceriam na base da crosta durante 

um período muito curto, sendo a sua ascensão rápida favorecida pelo subcarreamento 

dos fragmentos da bacia marginal mais directamente relacionados com o arco. A 
instalação destes fragmentos corresponderia a uma das últimas fases deste tipo de 

processos de espessamento, na orogenia em que se enquadram, pois a sua permanência 

em níveis infracrustais só deverá ter sido interrompida pelos processos de exumação 

que levaram a formação dos mantos de carreamento do noroeste ibérico. 

Neste trabalho, não se conseguiu obter uma datação do equilíbrio em condições 
eclogiticas, visto, na amostra seleccionada, o sistema Sm-Nd ter sido perturbado. 

Contudo a linha grt-rt, correspondendo a 508 Ma, permite colocar um S i t e  mínimo a 

idade daquele episódio metamófico. Provavelmente, a idade real da eclogitização será 
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precâmbrica (grendliana, como nos granulitos de alta pressão?; cadomiana?), 

resultando aquele valor de reajustamentos isotópicos durante o ciclo varisco. 

Em rocha fortemente metassomatizada, registou-se uma idade de 389 Ma. O 

episódio metassomático é claramente posterior quer a eclogitização quer a 

granulitização e está relacionado com a penetração de fluidos aquosos nos corpos 

básicos. Nos eclogitos granulitizados de Fontaelas-Gimonde - a que Peucat et al. 

(1990) e Roger & Scharer (1997) recorreram nos seus estudos geocronológicos -, 
mesmo nos volumes de rocha sem modificações modais e macroelementares 

sigmilcativas, houve importante percolação daqueles fluidos aquosos, como se verifica 

pelos valores praticamente idênticos (e elevados) de E ,  registados na rocha 

metassomatizada ("diorítica") analisada neste trabalho e no eclogito, de composição 
tipicamente básica, que Peucat et al. (1990) utilizaram. As fontes destes fluidos terão 

sido os metassedimentos em que os eclogitos estão englobados, o que explicaria o 

enriquecimento em estrôncio radiogénico dos metabasitos. Como já foi sublinhado por 

vários autores (Heinrich, 1982; Rubie, 1990), as reacções mais típicas dos processos de 

descompressão nos metapelitos (como a de decomposição de mica fengítica e granada, 
e produção de plagioclase, biotite e moscovite) libertam água, a qual por seu turno, irá 

proporcionar a formação de paragéneses hidratadas (com participação signüicativa de 

anfibola) nos corpos básicos. Assim, o metassomatismo registado nos eclogitos 

granulitizados de Fontaelas-Gimonde é um exemplo extremo da transferência de fluidos 

típica de processos de exumação. A datação de 389 Ma, da paragénese gerada no 
evento aloquímico, é, pois, dificilmente conciliável com a sugestão, feita por alguns 

autores (ver II.4.4.2), de as idades em tomo de 390 Ma representarem a eclogitização. 
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ANEXOS 



As rochas plutónicas a que este capítulo é dedicado correspondem, como foi 

evidenciado por Marques (1994) e Marques ef al. (1996), a um marco significativo na 

evolução tectonotérmica do complexo alóctone superior de Bragança. Com efeito, o 

estudo estrutural apresentado nesses irabalhos revela que as rochas predominantemente 

gabróicas, a que se associam termos desde holomelanocratas a hololeucocratas, não 

foram afectadas pelas duas primeiras fases de deformação observadas nos eclogitos ou 

nos granulitos de alta pressão (ver 11.4.1.1). Para aqueles autores, esse marco indicaria 

ainda a separação entre a deformação de dois ciclos tectónicos distintos: as duas 

primeiras fases seriam precâmbricas, enquanto as posteriores corresponderiam a 

evolução varisca; as intrusões básicas poderiam relacionar-se com uma fase de 

estiramento cmstal após a colisão continental do ciclo mais antigo. 

Para além dos aspectos estruturais, também a evolução termobarométrica é 

distinta daquelas que estão registadas nos eclogitos e nos granulitos de alta pressão 

(ver II.4.2). Nas rochas gabróicas está impresso re-equilíbrio em condições granulíticas; 

contudo, esse episódio não causou reorganização mineralógica e textura1 total, 

caracterizando-se pelo desenvolvimento de coroas, essencialmente nos contactos 

olivina-plagioclase (Figs. V.l e V.2). Assim, aqui, a granulitização, além de parcial, 

parece suceder imediatamente a cristaliiação magmática, não sendo, portanto, 

precedida de uma evolução metamórfica prógrada, como a dos granulitos S. st. 

(estudados no capítulo IiI). A blastomilonitização anfibolitica, mais recente, leva 



Capítulo V Plutonismo Toleiítico Continental Pós-D2 249 

frequentemente a substituição completa das paragéneses - ignea e metamórfica - de alta 

temperatura, gerando-se, nos casos extremos, aníibolitos semelhantes aos produtos de 

idêntica retrogradação dos metabasitos mais antigos. De acordo com o trabalho de 

Ribeiro et al. (1989), a história metamórfica dos gabros coroníticos é caracterizada 

essencialmente por decréscimo de temperatura, entre 900 e 600 'C, em condições 

isobáricas (em torno de 8 kb), o que parece indicar que, após a instalação dos magmas 

básicos, os corpos plutónicos resultantes permaneceram, durante um longo período, na 

crosta inferior. 

No seu estudo sobre o Maciço de Cabo Ortegal, Engels (1972) também referira 

a presença de gabros coroníticos posteriores as duas primeiras fases de deformação 

identificadas no seu trabalho. Às fases pré-intrusivas, foi atribuída, por esse autor, idade 

precâmbrica, enquanto as restante's seriam variscas. Contudo, como já foi abordado, a 

interpretação da informação geocronológica disponível, tal como tem sido feita pelos 

autores (ver II.4.4) que, nos últimos anos, têm estudado os maciços galegos, levou-os a 

considerar a evolução geodinâmica do complexo alóctone superior como 

exclusivamente varisca. 

Tendo em conta as relações estruturais, a datação das rochas gabróicas pós-D2 

é relevante para a caracterização da história tectónica do alóctone superior como 

policíclica ou monocíclica. Marques e2 a/. (1995) realizaram um estudo 

geocronológico, recorrendo ao sistema Sm-Nd, em gabros coroníticos de Bragança, 

verificando que: 1) na amostra com melhor preservação da paragénese ígnea, é 
evidente a ausência de equilíbrio entre as várias fracções analisadas, mas o declive da 

linha unindo o ponto representativo da plagioclase aquele que corresponde ao 

concentrado de cpx+ol sugere uma idade mínima, para a cristalização magmática, de 

549 Ma; 2) numa amostra com recristalização granulitica mais acentuada, obtém-se 

uma isócrona interna de 4631t74 Ma. Estes dados suportariam, pois, o modelo 

policíclico de evolução tectónica. Adiante (em V.4), tratar-se-á com mais pormenor os 

resultados isotópicos das amostras datadas por Marques et al. (1995). 

No Maciço de Morais, como já foi citado em II.4, os dados isotópicos de Sm- 

Nd, obtidos em filões básicos intrusivos nos gnaisses e micaxistos de Lagoa, 

revelariam, segundo Ribeiro et al. (1993b), uma idade de 620k36 Ma. Posteriormente, 

Beetsma (1995) considerou a correlação entre as razões 147Sm/144Nd e 143Nd/144Nd, no 

mesmo conjunto de amostras, como consequência de mistura entre magmas de 

diferentes origens mantélicas: assim, de acordo com a interpretação feita pelo último 

autor, aquela correlação não permitiria obter conclusões geocronológicas. 
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Grande parte das amostras a que se recorreu para a elaboração deste capítulo, e 

em particular para a obtenção dos dados analíticos, provêm de uma colheita efectuada 

por F. Marques e J. Munhá, a partida destinada essencialmente ao trabalho de 

geocronologia já citado (Marques et a/., 1995). Para uma melhor correlação dos 

diferentes tipos de dados, as amostras então obtidas foram também utilizadas no estudo 

geoquímico. Os locais de proveniência das amostras situam-se em: Vila Boa de 

Ousilhão; entre esta localidade e Carrazedo; entre Alimonde e Carrazedo; em Conlelas; 

junto a estrada entre Conlelas e Castrelos; em Vale Churido (Bragança). 

V.1. Petrografia 

As rochas estudadas preservam, em certos casos, muitas das características 

mineralógicas e texturais dos protólitos igneos, sendo, assim, possível a caracterização 

petrográfica dos materiais originais. 

O primeiro aspecto a merecer menção é o de se encontrarem termos desde 

holomelanocratas (peridotíticos) ate hololeucocratas (anortosíticos), como é típico de 

intrusões básicas, na crosta, representando câmaras magmaticas em que decorreram 

processos de acumulação de cristais. 

As amostras observadas permitiram identificar predominantemente rochas 

gabróicas - nomeadamente gabros olivínicos, gabros S. st., gabronoritos olivínicos, 

noritos olivínicos e troctolitos -, sendo relativamente comuns as variedades leucocratas 

que estabelecem a transição para os anortositos Pontualmente, algumas das rochas 

citadas encontram-se representadas por variedades homeblêndicas. 

Para além das composições gabróicas, existem, como já foi mencionado, por 

um lado, rochas desprovidas de plagioclase, as quais, pelos dados disponíveis, parecem 

-r essencialmente lherzolitos, bem como, por outro lado, materiais em que a 

plagioclase predominaria de forma esmagadora (anortositos). 

As rochas com características primárias bem preservadas apresentam tipos de 

texturas ígneas variando entre a granular xenomórfica, a granular hipidiomórfica e a 

poiquilítica. Os dados texturais levam ainda a considerar que estas rochas seriam 

predominantemente, segundo os critérios de Irvine (1982), adcumulados e 
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mesocumulados, embora alguns dos Últimos se aproximem do aspecto dos 

ortocumulados. 
E digna de realce a presença de texturas coroníticas nas rochas contendo 

simultaneamente olivina e plagioclase. Contudo, visto esse aspecto resultar de re- 

equilíbrio em condições metamóríicas da fácies granulítica, ele não foi considerado nas 

classificações petrográficas e texturais dos protólitos. 

V. 1.1. Rochas gabróicas 

O mineral dominante nestas rochas é, tipicamente, a plagioclase, a qual 

constitui grãos de dimensões milimétricas, com formas anédricas ou subédricas. Os 

grãos xenomórficos têm um predomínio muito acentuado nas rochas de menor índice 

de cor e em que a olivina é o ferromagnesiano dominante; a tendência para a 

plagioclase ser hipidiomóríica, por seu lado, é mais forte quando este mineral constitui 
cristais incluídos nas piroxenas, ou nos casos em que existe uma textura anisótropa 

primária - laminação planar (IMne, 1987) -, definida, precisamente, pela orientação 

preferencial dos grãos de plagioclase. Em termos dimensionais, os cristais deste 

mineral são maiores nas zonas em que contactam entre si do que nas situações em que 

estão envoltos por ferromagnesianos. Nas amostras em que as características primárias 

estão mais bem preservadas, as características ópticas das plagioclases que permitem a 
aplicação ou do método de Michel-Lévy ou do das maclas combinadas de Carlsbad- 

Albite (Kerr, 1977; Phillips & Griffen, 1981; Nesse, 1991), indicaram composições de 

labradonte entre h,, e h,,; nos casos, em que era óbvia a presença de variação dos 
núcleos para os bordos, as medições foram efectuadas nas zonas centrais. A existência 

de zohámento no feldspato calco-sódico é mais facilmente detectável, com os meios 

ópticos comuns, nos grãos subédricos -presentes em rochas com percentagem 

significativa de piroxena intersticial; é dificil concluir sobre se há uma clara tendência 

para um determinado tipo de zonamento, embora pareça predominar o de tipo normal. 
A olivina é uma presença constante nas rochas gabróicas que preservam bem as 

suas características primárias. Mesmo nas amostras classificadas como gabros S. st., 

aquele nesossilicato está presente, se bem que em proporção bastante pequena. Aquilo 

que é mais característico, do ponto de vista textura], relativamente a presença de 

olivina nas rochas estudadas, é a inexistência de contactos entre este mineral e a 
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plagioclase. Este facto não tem, contudo, a sua origem na cristalização magrnática, 

mas sim num fenómeno de recristalização posterior, visto que a transição 01-pl é feita 

por intermédio de coroas (dispostas em tomo do ferromagnesiano) que testemunham 

condições metamóríicas da fácies granulítica. 

Na definição da estruturação das coroas (Figs. V.l e V.2), há a considerar a 

existência de: 

1) orla de ortopiroxena, a qual tanto pode ter orientação cristalográfica 

constante, como ser constituída por cristais dispostos radialmente, sendo habitual 

passar-se lateralmente (na mesma coroa) de um tipo ao outro; 

2) orla de anfibola verde pálida, com cores de polarização de 2" ordem, 

apresentando-se em pequenos cristais com disposição radial; 

3) orla de granada. 

No sentido olbpl, podem-se encontrar quaisquer das sequências 1+2+3, 1 4  

2 ou 1-3. Por vezes, a orla de anfibola passa lateralmente a de granada; raramente, a 

faixa de granada pode situar-se entre a 1 e a 2. 

Nas rochas em que a mineralogia primária está mais bem preservada, a 

espessura de cada faixa das coroas é da ordem das centésimas de mm. Contudo, 

podem ser atingidas dimensões significativamente maiores nos casos em que a 

recristdiação granulítica foi mais intensa; neste tipo de situações, encontram-se 

exemplos de coalescência de coroas que conduziram ao surgimento de domínios 

granoblasticos constituídos por granada, anfibola e piroxena metamórficas, 

acompanhado do desaparecimento de olivina (Figs. V.6 a V.9). 

Se bem que os grãos de olivina tenham sido afectados pelos fenómenos 

metamórficos, é possível concluir que as suas formas originais seriam normalmente 

anédricas, frequentemente com limites côncavos para o exterior, em especial quando o 

contacto se estabelecia com plagioclase. 

Legendas das f ibras  da phgina seguinte - 
Fig. V.l - Aspecto de textura coronítica em 5B-4, com ortopiroxena, granada (destacando-se pelo 

relevo) e annbola (verde pálida) em tomo de olivina; nicóis 11; 40x. Fig. V.2 - Idem Fig. V.l, com 

Ncóis +. Fig. V.3 - Clinopiroxena (contendo grande densidade de opacos) com tendência a envolver 

grãos de plagioclase; opacos com coroas de anfibola e de granada; amostra 5/84; nicóis I/; 40x. Fig. 

V.4 - Idem Fig. V.l, coin Ncóis +; grande parte da clinopiroxena, no campo fotografado, apresenta-se 

segundo uma orientação com birrefrangência baixa. 
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Fig. V. 1 Fig. V.2 

Fig. V.3 Fig. V.4 
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As características ópticas das olivinas das rochas gabróicas, nomeadamente o 

facto de as figuras de interferência serem biaxiais negativas com ângulo 2V muito 
grande, revelam composições predominantemente magnesianas (crisólito ou hialo- 

siderite), se bem que fora do campo da forsterite. 

Tal como é típico, mesmo em amostras em que a granulitização e a 

aníibolitização foram incipientes, os nesossilicatos ígneos têm sempre evidências de 

transformações parciais: o preenchimento de fracturas por opacos é sempre observado; 

as presenças de óxidos e hidróxidos de ferro avemelhados, serpentina ou iddingsite 
são comuns; a substituição por talco é esporádica. 

As piroxenas constituem os restantes minerais primários essenciais destas 

rochas, encontrando-se quer clinopiroxena, quer ortopiroxena, em proporções bastante 
variáveis. 

Os grãos de piroxena monoclínica, como é frequente nas rochas plutónicas 

básicas, têm aspecto dialágico, contendo uma grande densidade de opacos que lhe dão 

um aspecto turvo (Fig. V.3); diversas características ópticas, como as de serem 

incolores, produzirem figuras de interferência biaxiais positivas com ângulos 2V 

moderados e apresentarem ângulos c~n ' ,  um pouco superiores a 40°, correspondem ao 

que é de esperar em clinopiroxenas quadrilaterais fortemente cálcicas e magnesianas. 

A ortopiroxena (Fig. V.9 ,  se bem que também possa conter opacos, é, em 

geral, mais límpida do que a clinopiroxena; este mineral apresenta-se incolor ou 

pleocróico em tons pálidos de rosa e castanho, assim como origina figuras de 
interferência biaxiais negativas, testemunhando composições prováveis de bronzite 

(incolor) e hiperstena (pleocróica), no sentido atribuído por Poldervaart (1947) a estas 

designações. Morimoto et al. (1988) propuseram o abandono destes termos 

(englobando as piroxenas respectivas na categoria de "enstatite"), mas o facto de a sua 

utilização ser relativamente comum e de haver características ópticas que as 

diferenciam da enstatite S. st., levaram a que, aqui, se mantivesse a terminologia antiga. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. V.5 - Grande cristal intersticial de upx, em 4-2; no interior desse cristal, há grãos primários quer 

de P1, quer de 01; é neste tipo de situação textura1 que se verificam os casos de melhor preservação de 

01; nicóis 11; 40x. Fig. V.6 - Na mesma amostra, domínio de minerais máficos, afectado por intensa 

reaistalização, composto essencialmente de piroxena e a&la metamóríicas; nicóis 11; 40x. Fig. V.7 

- Idem Fig. V.6, com nicóis +. Fig. V.8 - Outra zona recristalizada de 4-2, em que é Ntida a presença 

de Grt; nicóis 11; 40x. 
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Fig. V.5 Fig. V.6 

Fig. V.7 Fig. V.8 
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Texturalmente, as piroxenas primárias revelam, com muita frequência, ter 

cristalizado intersticialmente (Figs. V.3, V.4 e V.5). Este aspecto é constante no que 

respeita a ortopiroxena. No que se refere a clinopiroxena a situação é mais 

diversificada: este inossilicato quando em contacto com olivina ou com plagioclase e, 
em geral, condicionado pela forma desses minerais e pode chegar a envolvê-los; 

contudo, tambem se encontram grãos relativamente precoces, como os que aparecem 

envolvidos por ortopiroxena, ou os que revelam adaptação mútua relativamente a 

plagioclase. 

Como é comum, as piroxenas primárias tiveram tendência para se 

desenvolverem preferencialmente nos pontos onde havia cristalizado oIivina, pelo que 

se nota ser frequente elas envolverem os grãos do nesossilicato (Fig. V.5). Nas rochas 

com maior abundância de piroxenas, essa tendência mantem-se mas também a 

plagioclase é, em certos domínios, parcial ou totalmente envolvida pelas piroxenas. 

Assim, enquanto as rochas mais troctolíticas têm caractensticas de adcumulados - com 

texturas tipicamente granulares anédricas -, aquelas cujas composições estão mais 

próximas das dos gabros S. st. ou dos noritos são mesocumulados (pontualmente, 

poderá haver ortocumulados) cujas texturas são transicionais para as poiquilíticas. 

Outras fases cuja presença se pode citar são os opacos e a horneblenda 

castanha. Os primeiros parecem de cristalização tardia com claro aspecto intersticial 

em relação a plagioclase e, por vezes, também em relação a clinopiroxena. Os opacos 

primários estão separados da plagioclase (Figs. V.3 e V.4) por coroas simples de 

granada ou pelas seguintes sequências de orlas (do opaco para a plagioclase): anfibola 

castanha 'r aníibola verde; ortopiroxena i, &bola verde; ortopiroxena -+ granada; 

anfibola castanha i, anfibola verde i, granada. 

A horneblenda castanha existe normalmente em proporção muito restrita, 

encontrando-se ou orlando os outros máficos primários, ou no interior das piroxenas 

com o aspecto característico de resultar da transformação-parcial destas. Se bem que 

de génese total ou parcialmente sub-solidus, ela é o resultado da sequência normal de 

cristalização dos corpos gabróicos. 

Em síntese, os silicatos primários mais precoces são a plagioclase e a olivina - 
parecendo ter existido uma certa antecedência da primeira relativamente a segunda-, 

seguindo-se-lhes a cliiopiroxena (que em parte, terá sido contemporânea dos dois 

primeiros, mas que se desenvolveu tambem intersticialmente), a ortopiroxena (fase 

intersticial) e a horneblenda castanha (essencialmente em condições sub-solidus). A 
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posição dos opacos primários que atingiram maior desenvolvimento deverá estar entre 
a da piroxena monoclínica e a da ortorrômbica, com coincidência parcial com a última. 

Os dados texturais, para além de corresponderem ao que é característico de 

rochas acumuladas, indicam que a proporção de material pós-czrmzrlus - provavelmente 

gerado a partir do líquido intercumulus - é variável. Assim, é de esperar que as 

características geoquímicas destas rochas sejam fortemente condicionadas por dois 
factores: 1) natureza e proporções das fases nrmulus; 2) volume relativo ocupado pelo 

líquido interczrmzrlus. 

As rochas gabróicas sofreram vários processos de metamorfismo. Um deles 

corresponde a recristalização granulítica já abordada, mas há ainda que considerar a 

forte blastomilonitização em condições da fácies anfibolítica. Frequentemente, a 

mineralogia e a textura igneas são apagadas pelos episódios metamórficos, surgindo, 

como produto final, anfibolitos com paragéneses do tipo P1+ Hbl verde + Opacos F 
Grt + Qtz + Ttn 5 Czo ir Ap. 

Entre as composições gabróicas afectadas por recristalização incipiente, com 
boa preservação da maioria das características texturais originais, e os anfibolitos 

típicos há todos os termos de transição, em consequência da variação da intensidade 

da deformação e da importância local dos fluidos aquosos. Nesses termos de transição, 

incluem-se osflasergabros. Nestas rochas, para além de ainda ser possível encontrar 

relíquias dos minerais ígneos, verifica-se que os minerais metamórficos tendem a 

agrupar-se em domínios determinados pela natureza das fases primárias a partir dos 

quais se geraram. Assim, num Jasergabro, é possível encontrar domínios Fig. V.10), 

de dimensões milimétncas, como os que a seguir se enunciam: 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. V.9 - Idem Fig. V.8, com nicóis +. Fig. V.10 - Aspecto de rocha gabróica anfibolitizada (6-4), 

com domínios, de dimensões milimétncas, constituídos por inúmeros grãos diminutos; junto aos 

limites de alguns domínios máficos, há fiadas de cristais de granada; nicóis /I; 13x. Fig. V.ll - 
Ponnenor (com rotação) do campo de visão da Fig. V.10; num dos domínios máíicos, há clinopiroxena 

relíquia rodeada por adbola verde acastanhada, o outro domínio máfico - com anfibola de tom 

signiticativamente mais pálido - deverá corresponder a zona originalmente mais rica de olivina e 

ortopiroxena, apresentando granada na zona de bordadura; nicóis 11; 40x. Fig. V.12 - Idem Fig. V.8, 

com nicóis +. 
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Fig. V.9 Fig. V. 10 

Fig. V. 1 1  Fig. V. 12 
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A) Agregados granoblásticos constituídos essencialmente por horneblenda 

verde, no interior dos quais também é possível encontrar grãos de nítilo/opacos (em 

cuja proximidade, a anfibola adquire tom acastanhado), granada e relíquias de 
clinopiroxena de aparência dialagka (Figs. V. 11 e V. 12); 

B) Agregados granoblásticos com predomínio de plagioclase metamórfica, 

Iímpida, a que se associa uma proporção menor de anfibola verde; 
C) Frequentemente, no interior dos domínios anteriores, existem zonas 

constituídas por uma associação típica de saussuritização, em que se encontra sericite, 

clinozoisite, esfena/leucoxena, clorite, quartzo, bem como plagioclase, quer 

metamorfica quer relíquia; 

D) Por vezes, associadas as zonas de tipo A, existem domínios em se encontra 
talco, anfibola tremolítica e óxidos e hidróxidos de ferro, com pequenas relíquias de 

ortopiroxena. 

Nestas rochas, a granada constitui predominantemente faixas que acompanham 

os contactos entre os domínios A+D, por um lado, e B+C, por outro (Fig. V.lO). Ou 

seja, a situação mais comum da granada nestas rochas está, no essencial, de acordo 

com a sua posição textural nos gabros coroníticos em que a deformação e a 

anfibolitização não foram signiticativas. Contudo, nosflasergabros, as dimensões dos 

grãos de granada tendem a ser superiores as registadas nos gabros coroníticos, o que 

parece revelar que o seu crescimenio não se cingiu a fase de re-equilíbrio estático, 

devendo ter prosseguido nas zonas sujeitas a blastomilonitização com hidratação. 

V.1.2. Rochas peridotíticas 

As rochas holomelanocratas associadas as rochas gabróicas são derivadas de 

peridotitos, encontrando-se, em termos de minerais primários, essencialmente olivina, 

clinopiroxena e ortopiroxena, em proporções variáveis, a que se juntam opacos e 

espinela (verde ou castanha; por vezes, em grãos zonados com núcleos castanhos e 
bordos verdes). A presença de doia incolor, de origem metamórfica, e a alteração 

de baixa temperatura (por exemplo, a serpentinização) dificultam frequentemente a 

observação de certos aspectos primários destas rochas, nomeadamente os que 

respeitam a estimativa das proporções dos minerais ígneos e a caracterização textural. 

Contudo, do estudo feito resulta que, de entre estas rochas, parecem predominar os 
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lherzolitos e que as texturas tanto são, nalguns casos, granulares xenomórficas, como, 

noutras situações, são inequigranulares, com nítida tendência poiquilítica. Tal como 

sucede nas rochas gabróicas, são as piroxenas que testemunham terem, em grande 

parte, crescido intersticialmente. A posição da espinela nem sempre é clara, mas, 

nalguns casos, ela foi observada contida na olivina, o que indica que a sua cristalização 

se terá iniciado numa fase precoce. Tanto quanto é possível concluir a partir do estudo 

petrográfico, as proporções de material intercumzilus corresponderão as de 

mesocumulados. 

V. 1.2. Rochas anortosíticas 

De entre as rochas estudadas não há nenhuma que corresponda a anortosito 

que preserve bem as suas características mineralógicas e texturais originais, visto as 

rochas hololeucocratas terem sido substancialmente afectadas pela deformação e pelo 

metamorfismo. E de esperar que as rochas gabróicas leucocratas, já abordadas, sejam 

as que dêem as melhores indicações sobre o provável aspecto original dos anortositos, 

pelo que, seguindo esse raciocínio, estas rochas seriam provavelmente adcumulados 

típicos, com alguns silicatos ferromag&esianos em posição intersticial. 

Nos meta-anortositos (Figs. V 13 e V.14), nota-se a presença de porfiroclastos 

de dimensões milinétricas, envoltos por matriz, com orientação preferencial, 

constituída por grãos com décimas ou centésimas de milímetro. 

Os porfiroclastos são de plagioclase e apresentam-se contendo cristais 

prismáticos de clinozoisite ou zoisite (nestas situações, revelou-se dificil a observação 

de características diagnósticas que permitissem distinguir um mineral do outro). Estes 

cristais formam frequentemente agrupamentos caracterizados pelo paralelismo das 

direcções de alongamento dos grãos constituintes; habitualmente, no seio de cada 

porfiroclasto há vários agrupamentos deste tipo, segundo direcções que se 

entrecmzam. A substituição de plagioclase pelo mineral do grupo do epídoto pode ser 

total, ficando, nestes casos, as formas dos porfiroclastos definidas por agregados de 

czolzo com as características descritas. 

A matriz é composta essencialmente por cristais xenoblásticos de plagioclase e 

de mineral(is) do grupo do epidoto. Estes últimos têm, em muitos casos, 

características ópticas bastante semelhantes as dos grãos contidos nos porfiroclastos, 
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mas, noutros casos, são indubitavelmente de mineral da sene clinozoisite-epidoto. 
havendo grãos com cores de polarização que chegam ao topo da 1" ordem. 

Outros minerais, presentes nos meta-anortositos, que se podem mencionar, são 
a clorite, a mica branca, o quartzo e a esfena. A clorite, por vezes, constitui agregados, 

destacando-se da matriz, de dimensões milimétricas, que possivelmente assinalam 

posições de ferromagnesianos primários. 

Assim, a composição destas rochas parece fortemente condicionada por 

reacções, como as descritas por Broadhurst (1986), em que a presença de água e de 

iões de Fez+, F@+ e K+ levam a palgioclase cálcica a decompor-se em minerais do 

grupo do epídoto, mica branca, quartzo e plagioclase sódica. 

Fig. V.13 (esquerda) - Aspecto de meta-anortosito (24-1); as zonas de relevo baixo correspondem a 

grãos de plagioclase, enquanto os minerais de relevo alto são predominantemente de membros do 

gnrpo do epidoto; nicóis 11; 18x. 

Fig. V. 14 (direita) - Pormenor da Fig. V.13. em que se observa um dominio correspondente a um grão 

original de plagioclase chlcica, agora substituido essencialmente por zoisite e plagioclase sódica; 

nidis I/: 40x. 
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V.2. Química mineral 

Os dados a que a seguir se fará referência foram obtidos numa amostra (VB-2) 
de rocha gabróica, com textura coronítica, de Via  Boa de Ousilhão. Afirmações 

respeitantes as composições gerais, ou a certos passos da determinação das fórmulas 

estruturais, de grupos de minerais já abordados em capítulos anteriores não serão aqui 

repetidas, remetendo-se o leitor para esses capítulos. 

As olivinas mais comuns são as da série Mg,SiO, (forsterite) - Fe,Si04 

(faialite). Como é de esperar numa rocha de composição básica, as duas composições 

de olivina determinadas em VB-2 estão perfeitamente integradas nessa série. A 

participação de outros componentes; para além dos dois mencionados, é diminuta: a 

proporção de molécula tefroítica (%SiO4) que, provavelmente, será a terceira, em 
termos de abundância, não atinge 0.2 %. As duas análises disponíveis são praticamente 

coincidentes, correspondendo a composições de Fo77Fa23 (Fig. V.18), O que permite 

classificar as olivinas, de acordo com os critérios habitualmente utilizados @eer et a l ,  

1992, 1997c), como crisólitos. Estas olivinas são comuns em rochas gabróicas. 

Contudo, dever-se-á ter em atenção que estes minerais, se bem que tendo cristalizado 

a partir de um líquido magmático, provavelmente sofreram re-equilíbrio com o líquido 
intercumulus e, posteriormente, em condições sub-solidzís terão participado em 

reacções de troca iónica com outras fases ferromagnesianas (em particular, as 

piroxenas). 
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Classificacão ~relimlnar seaundo Morimoto et al. 119881 

.~ . -. .- ... 

Piroxenas de 
i gabro mroniiico 

O 
A mrn,in.".ir~.io.i.miraa.x: 

~-.. .. . ~ ~ 

I 

= ~p..,m,am ,: ' 7  "":r.'..,-.. ~ 

u + 
01 

O 
11 - 
o 

0.5 - 
oubas 

- 

0.0 0.5 1 .O 1.5 2.0 
J = 2Na 

Fig. V. 15 - LowlVação das piroxenas dc Vü-2 no diagrama Q v.?. J.  
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Fig. V.16 -Diagrama Aug-Jd-Acm. com os campos definidos por Morimoto er a/ .  (1988). Simbologia 

idêntica a adoptada na Fig. V. 15. 
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Fig. V.17 - Clinopiroxenas de VB-2 no espaço Di+Hd - Id - CaTs. 
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Fig. V.18 - Projecção das pirosenas e olivinas de VB-2. em função dos respectivos constituintes 

essenciais. Designações das piroxenas de acordo com Monmoto ef ai. (1988). 
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Fig. V.19 - Idem diagrama Di-Hd-Fs-En da Fig. V.18, com as linhas isotkmiicas definidas por 

Lindsley (1983) para P = 10 kb. Estas linhas - nomeadamente para composiçóes como as das piroxenas 

de VB-2 - são relativamente pouco sensíveis a variações de press3lo. sendo as suas posições, no 

diagrama para P = 5 kb, muito semelhantes às aqui representadas. Os componentes das piroxenas 

foram calculados com as correcções sugeridas por Lindsley (1983). 

Fig. V.20 - Projecção do ponto que representa a razão entre os valores médios de Fe2*/Mg das olivinas 

e das ortopiroxenas de VB-2, e sua comparação com as linhas definidas por Medaris (1969) e por 

Santos (1990). 
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V.2.2. Clinopiroxena 

Os grãos de clinopiroxena do gabro coronítico, quando comparados com os 

analisados em rochas referidas nos capítulos anteriores, têm um predomínio mais 

marcado dos componentes quadrilaterais. Essa diferença é particularmente nítida no 

que respeita aos componentes sódicos, cuja soma é, em VB-2, sempre inferior não só 

as das clinopiroxenas das paragéneses eclogiticas, mas também as das paragéneses 

granulíticas abordadas nos capítulos III e IV (Figs. V.15 e V.16): na realidade, nos 

grãos da rocha gabróica, a proporção de Acm parece ser nula, enquanto a de Jd não 

excede 5.5 %. Quanto ao componente cálcio-tschermaquítico (Fig. V.17), a sua 

importância também é reduzida, sendo 3.5 % o valor máximo registado. O predomínio 

das moléculas de Wo, En e Fs é mais acentuado na composição obtida numa zona de 

um cristal de clinopiroxena, cujo aspecto límpido sugere ter sofrido recristdiação. 

Considerando só os componentes que permitem definir o espaço das piroxenas 

quadrilaterais, as três análises efectuadas correspondem a composições muito 

próximas, todas incluídas na seguinte gama (Fig. V.18): W O ~ ~ ~ ~ E ~ ~ , , ~ F ~ , , . , , ,  com as 

razões Fe2+/(Fe2-+Mg) variando entre 0.17 e 0.18. Os grãos estudados correspondem, 

pois, a diópsidos; quanto aos dois casos em que os componentes não-quadrilaterais são 

relativamente mais importantes, as proporções de Al permitem classificá-los, segundo 

os critérios de Morimoto et al. (1988), como diópsidos alurninosos. 

As composições de ortopiroxena, em VB-2, resultam todas de análises 
efectuadas em coroas rodeando olivina. Como é normal nas piroxenas ortorrômbicas, a 

proporção de componentes não-quadrilaterais é pequena: a existência de Aliv (0.019 a 

0.035, para um total de 4 catiões) e de AIY' (0.018 a 0.047) indica a presença, se bem 

que com importância reduzida, de moléculas do tipo RZ'AlY'Al'iSi06. Devido as muito 

pequenas proporções de outros catiões divalentes (insuficientes para se combinarem 

com todo o A1 presente), o Mg elou o Fez* terão necessariamente participado nessas 

moléculas. O Ca inclui-se nos catiões cujas proporções são diminutas: o seu valor, nas 

fórmulas estruturais calculadas, é de 0.005, implicando que a proporção de Wo não vá 

além de 0.3 %. Assim, no espaço quadrilateral, estas piroxenas situam-se praticamente 
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sobre a linha En-Fs, com as composições variando de WO~,,E~~~,,FS,,,, a 

WO,,E~~~,,FS,~,~ (Fig. V. 18). Na classificação de Morimoto et a/. (1988), estes 

minerais receberão a designação de "enstatite"; segundo os critérios de Poldervaart 

(1947), as piroxenas analisadas situam-se no campo da "bronzite". Como já se referiu, 

pelo estudo petrográfico em diferentes amostras de gabros coroníticos, conclui-se que 

as ortopiroxenas destas rochas, se bem que predominantemente magnesianas, estão 

composicionalmente afastadas da composição enstatítica pura. 

Em ortopiroxenas em situações texturais semelhantes aquelas que foram 

analisadas na amostra VB-2, já se havia verificado ser característica a muito pequena 

abundância de Wo (Grieve & Gittins, 1975; Deer et al., 1997c, 1997d). Estes 

conteúdos diminutos de molécula cálcica estão relacionados com a origem sub-soliúzis 

destas piroxenas e, ainda, com a ocorrência provável de re-equilibrio composicionai 

com outras fases ferromagnesianas até temperaturas relativamente baixas. 

Quando se consideram, em conjunto, as composições das ortopiroxenas e das 

clinopiroxenas parece confirmar-se a última afirmação, apesar de os inossilicatos 

monociínicos fazerem parte, nos gabros coroníticos, dos agregados originais de cristais 

de origem magmática: as composições de ambos os tipos de piroxenas, quando 

consideradas no diagrama Di-Hd-Fs-En, são claramente do campo sub-solidzis 

(Huebner, 1980; Lindsley, 1980) e a orientação das hipotéticas tie-lines entre as 

composições das ortorrômbicas e das monoclinicas, a qual é condicionada 

essencialmente pela razão (FeZ4Mg)CPx/@e2+Mg)%x (igual a 0.774, recorrendo aos 

valores médios, em VB-2), está de acordo com o que se observa em pares de minerais 

em equilíbrio (Huebner, 1980; Lindsley, 1980, 1983); considerando as linhas 

isotérmicas definidas por Lindsley (1983), no espaço quadrilateral, para pressões 

compatíveis com os processos de recristaliiação nos gabros coroníticos, os dados 

relativos as piroxenas de VB-2 (cujos constituintes moleculares considerados no 

diagrama Di-Hd-Fs-En foram calculados de acordo com os critérios do autor citado) 

projectam-se junto á linha dos 600 OC (Fig. V. 19). Assim, apesar de haver piroxenas de 

diferentes gerações, as suas composições reflectem a recristalização granulitica parcial 

(formação de coroas) e um período subsequente, no prosseguimento do lento 

arrefecimento destas rochas, de reacções de troca iónica. 

A razão (Fe2-íMg)0il(FeZ-lMg)op?: ao contrário do que se passa entre outros 

pares de silicatos ferromagnesianos, parece ser muito pouco influenciada pela 

temperatura (Medaris, 1969; Deer et al., 1997c), excepto quando esses minerais têm 

predomínio muito acentuado dos componentes ferrosos. De acordo com Medaris 
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(1969), as composições de olivina e ortopiroxena em equilibrio relacionar-se-ão, numa 

gama muito grande de temperaturas, pela equação log(Fe2-/Mg)Ol= 0.1630 + 1.1128~ 

l~g(Fe~'iMg)~P~. Usando as médias de Fe2-iMg nos grãos daqueles minerais analisados 

em VB-2 (Fig. V.20), as composições das ortopiroxenas são um pouco mais ferrosas, 

considerando as olivinas coexistentes, do que o previsto por aquela equação, mas 

estão dentro da margem de erro permitida pelos dados experimentais de Medaris 

(1969). Num exemplo de associações naturais destes minerais, com uma variedade 

composicional menor do que a usada no trabalho de Medaris (1969) - mas em que se 

inserem as composições de olivina e ortopiroxena de VB-2 - e com um numero de 

pares restrito, Santos (1990) obteve uma equação ligeiramente diferente, que 

considerou reflectir uma situação de equilíbrio (ou, pelo menos, muito próxima do 

equilibrio): log(Fe2'iMg)oi = 0.1964 + 1.2491 xlog(Fe2"iMg)Q~. Os valores obtidos no 

gabro coronítico ajustam-se bem a esta equação (Fig. V.20). Assim, os dados de 

química mineral disponiveis apontam para que a olivina, apesar de ser de cristalização 

precoce (exclusivamente ígnea) e ter sido parcialmente consumida, testemunhe um 

processo de re-equilíbrio composicional com as piroxenas durante a evolução 

metamófica 

As adibolas analisadas (três pontos) em VB-2 são, nos aspectos essenciais, 

semelhantes as referidas, nos capítulos anteriores, como existindo em rochas de 

composição básica com paragéneses granulíticas. 

De acordo com os critérios de Leake ef ai. (1997), classificam-se como 

pargasite ou como magnésio-horneblenda (Fig. V.21). A variação composicional 

registada pode ser descrita fundamentalmente em função dos componentes actinolítico, 

pargasítico e (alumino-, fem- e titano-) tscherrnaquiticos (Fig. V.22). As diferenças 

entre análises parecem ser fortemente condicionadas por equilibrios de carácter local. 

Com efeito, a composição mais pargasitica (pobre de Si) corresponde a obtida na 

anfibola que rodeia um grão de opaco. Esta adibola é também a que contém 

proporções mais importantes de Fe e Ti, para além de apresentar um valor da razão 

Fe/(Fe+Mg) significativamente maior do que os registados nas outras duas análises 

(adibolas que orlam clinopiroxenas). 
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Fig. V.21 - Grãos de aníibola. analisados eni VB-2. classificados de acordo com os critérios de Leake 

er 01. (1997). Valores dos átoriios calculados para 230.  
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V.2.5. Plagioclase 

Os grãos de plagioclase analisados no gabro coronitico de Vila Boa de 

Ousilhão têm, na sua totalidade, composições labradoríticas. Ou seja: são nitidamente 

mais calcicos do que os das plagioclases das paragéneses granulíticas nos metabasitos 

tratados em capitulas anteriores. Este aspecto é consequência da expressão limitada 

que a recristalização metamofica tem em rochas como a representada por VB-2: uma 

recomposição mineralogica total, com forte desenvolvimento de granada, levaria a que 

a plagioclase se enriquecesse relativamente em componente albítico. 

As composições de plagioclase obtidas em VB-2 não deverão, na globalidade, 

estar muito afastadas das originais, embora a perspectiva mais pmdente seja a de ter 

em conta que provavelmente ocorreu perda preferencial de componente anortitico 

durante os processos de re-equilíbrio metamóríico, em particular nos que envolveram 

reajustamentos composicionais na clinopiroxena (que deverá ter evoluído de uma 

composição augitica, ígnea, para a composição diopsidica final) e formação de 

granada. 

I i , Plagioclases de i 

I gabro coronitico 
! 

Fig. V.23 - Plagioclascs de VB-2 no diagrama Or-Ab-An 
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Com excepção de uma análise, todas as outras correspondem a feldspatos 

variando entre An5,,Ab43~,0r,, e An,,,,Ab4,,,0r0,, (Fig. V.23). Num grão, foram 

analisados três pontos, registando-se que há um ligeiro zonamento normal entre o 

bordo (5gAb42,gOro ,2)  - que contacta granada - e a zona intermédia 

(An58,Ab4,50ro,), enquanto desta para o núcleo ( A n 8 A b 4 0 r 0 )  a variação é 

praticamente inexpressiva. Tratando-se de um único grão, a assunção do carácter geral 

da existência de ligeiro zonamento normal nos grãos de labradorite pode não ser 

correcta; contudo, na descrição petrográfica, já se havia referido que as diferenças 

composicionais intragranulares nas plagioclases (tal como se manifestam na variação 

dos ângulos de extinção) parecem ser predominantemente compatíveis com incremento 

de Ab nos bordos. 

De entre todas as análises disponíveis de feldspatos de VB-2, há uma que, 

correspondendo ainda a labradorite (An,8,4Ab3,,40ro,), se encontra já próxima das 

composições bytowníticas (Fig. V.23); a diferença desta composição relativamente as 

restantes testemunha provavelmente uma diversidade composicional primária, pois, em 

rochas gabróicas não metamorfizadas de complexo estratiforme bem preservado 

(Santos, 1990; Santos et al., 1990), é possível encontrar variações entre os grãos de 

plagioclases, a escala da amostra, que superam as registadas em VB-2. 

Tendo em conta os dados e as considerações acima apresentados, nos gabros 

coroníticos que retêm grande parte dos aspectos da rocha original, as variações 

composicionais mais significativas entre os grãos de plagioclase deverão reflectir 

essencialmente as características anteriores a granulitização parcial, se bem que este 

fenómeno metamórfico deva ter provocado uma pequena deslocação da composição 

média dos feldspatos calco-sódicos para composições menos anortíticas, por perda 

preferencial de Ca nos bordos de grãos envolvidos em processos locais de re- 

equilíbrio. 

Assumindo que as composições das plagioclases e das olivinas de VB-2 não 

sofreram modificações radicais relativamente as originais, teriam, pois, coexistido 

labradorites e crisólitos, o que corresponde a uma situação muito comum nos plutões 

gabróicos resultantes da cristalização de magmas toleiíticos pobres de &O, os quais 

são particularmente importantes em ambientes intraplaca e em margens de placas 

divergentes (Arculus & Wills, 1980; Beard, 1986; Beard & Day, 1988). 
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V.2.6. Granada 

No que respeita aos grãos deste mineral, é interessante verificar que - no 

espaço composicional (Alm-Prp-Grs) em que eles, no essencial, se integram - a área de 

dispersão das composições obtidas numa única amostra de gabro coronítico (VB-2) é 

superior a correspondente aos grãos analisados nos metabasitos (quer os de 

paragéneses granulíticas, quer os de paragéneses eclogíticas) referidos nos capítulos 

anteriores (Fig. V.24). A diversidade composicional registada em VB-2 pode ser 

definida por Alm3,5$rpl,,5Grs15.3,,, com variação de Fe2+/(Fe2'+Mg) entre 0.54 e 

0.80. 

A grande dispersão, afectando em proporções semelhantes os três constituintes 

moleculares essenciais, das composições de granada no gabro coronítico é 

consequência de os grãos deste mineral se terem formado em condições 

correspondendo a equilíbrios espacialmente muito restritos. Assim, essas composições 

são fortemente constrangidas pelos minerais com os quais cada grão de granada 

coexiste (Fig V.24). A proporção de grossulária é sistematicamente maior nos grãos 

que estão em contacto directo com plagioclase (29% 5 Grs i. 31%) do que nos 

restantes (15% 5 Grs i. 26%; com os valores menores em grãos relativamente 

afastados do feldspato). Entre os grãos mais ricos de grossulária, há um que está 

totalmente envolvido por plagioclase, enquanto os restantes coexistem 

simultaneamente com o tectossilicato e com ortopiroxena: os Últimos apresentam 

razões Fe2+/(Fe2++Mg) entre 0.54 e 0.58 (ou seja, numa gama sobreponível a dos 

grãos que não contactam feldspato); o grão presente no interior de plagioclase é, por 

seu turno, no conjunto de todos os que foram analisados, o mais pobre de piropo (13 

%) e o que tem maior valor (0.80) de Fe2+/(Fe2++Mg). Esta diferença deve resultar do 

afastamento deste grão relativamente aos silicatos ferromagnesianos, o que terá 

dificultado, em particular, a incorporação de Mg; em contrapartida, a própria 

plagioclase pode ceder Fe, pois este elemento, se bem que em proporções pequenas, 

está geralmente presente no feldspato calco-sódico. Esta hipotética transferência de Fe 

parece ser testemunhada pelo facto de, no grão de plagioclase onde foram feitas três 

análises (ver V.2.5), haver um acentuado decréscimo de Fe do interior (0.019, na 

fórmula para 32 0) para o bordo (0.007) que contacta granada. 
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Fig. V.24 - Variação composicional das granadas analisadas. em VB-2. no espaço Ca-Mg-Fe'. 

Além dos silicatos, abordados nos pontos anteriores, existem ainda duas 

análises efectuadas em óxidos. 

Uma delas é de ilmenite, que se terá formado antes da recristalização 

granulitica, a qual é composta predominantemente por componente ilmenitico S. st. 

(FeTiO,), embora 10 % do conteúdo molecular do grão analisado correspondam a 

soma de outros componentes: geikielite (MgTiO,) e hematite (Fe,O,). A composição 

do grão analisado pode ser expressa por IlmgoGeiko5He~5. 

O nitilo, que deverá ter resultado da recristalização granulitica, tem 

composição muito próxima da correspondente a fórmula ideal: mais de 99 % dos 

catiões na fórmula estrutural são de Ti". 
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V.3. Geoquímica 

Em consequência de as rochas estudadas serem acumulados, as suas 

composições químicas não equivalem as dos líquidos magmáticos de que derivam, mas 

sim as de materiais que deles foram segregados. Contudo, certos parâmetros 

geoquímicos, quando avaliados em conjugação com outro tipo de dados 

(nomeadamente os petrográficos), poderão fornecer algumas indicações sobre os tipos 

de magmas envolvidos, contribuindo, assim, para a identificação do ambiente 

geodinâmico mais provável. Neste sentido, serão os dados relativos aos elementos 

vestigiais incompatíveis (bem como aos isótopos, como se abordará em V.4.2) que se 

revelarão mais úteis na caracterização dos líquidos de que estas rochas são originárias, 

pelo que lhes será atribuída maior importância. 

V.3.1. Elementos maiores 

As concentrações dos óxidos de elementos maiores dependem directamente da 

composição mineralógica primária das rochas. Assim, N,0, (teores entre 5.62%, num 

peridotito, e 29.04%, num meta-anortosito) tem forte correlação positiva com a 

proporção original de plagioclase, enquanto MgO (de 31.84% a 1.86%) varia em 

sentido inverso. 

No caso de FeOt, os valores mínimos (3.01 e 3.04 %) encontram-se nos meta- 

anortositos, mas os máximos (entre 10.91 e 12.14 %) registam-se quer nas 

ultramáficas quer em duas rochas metagabróicas fortemente anfibolitizadas (numa 

delas, a anfibolitização é total). O facto da variação das concentrações deste óxido, em 

função do tipo de protólito, não coincidir com o referido a propósito de MgO poderá, 

em parte, resultar de hipotéticas diferenças nas razões FeOt/(FeOti-Mg0) dos silicatos 

ferromagnesianos primários das várias rochas. Contudo, o factor mineralógico que 

mais terá contribuído para comportamentos distintos de FeOt e MgO corresponde, 

provavelmente, a maior ou menor importância da cristalização de óxidos, como a 

ilmenite e a magnetite. Nos dois metabasitos com teores de FeO' semelhantes aos das 

rochas ultramáficas, o metamoriismo anfibolítico apagou a composição moda1 ígnea, 

mas é possível verificar que as concentrações de Tio, (1.35 e 3.05 %), nessas duas 
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amostras, são significativamente superiores as de todas as restantes (5 0.82 %), 

sugerindo que os protólitos contivessem proporção significativa de óxidos (minerais) 

de ferro e titânio. 

SiO, e CaO, por seu turno, apresentam-se com os seus teores mínimos 

(37.28% e 3.26%, respectivamente) nos peridotitos, visto que, nestas rochas, a olivina 

(no caso de SiO,) e a soma olivina + ortopiroxena (no caso de CaO) atingem as 

maiores proporções modais. As concentrações mais elevadas de CaO (13.22 e 

14.52%) registam-se nos meta-anortositos. No que respeita a SiO,, as rochas 

hololeucocratas não se destacam das gabróicas, pois o referido componente químico 

existe em proporções semelhantes nas plagioclases e nas piroxenas. 

Quanto a N%O e &O, por as suas concentrações serem pequenas (em 

particular as de &O, pois este não é constituinte fundamental de nenhum mineral 

primário essencial destas rochas) e por terem grande mobilidade em fase aquosa, as 

suas concentrações têm influência muito significativa dos fenómenos metamórficos. O 

facto de os menores teores de N$O se encontrarem nas rochas ultramáficas (0.86 e 

0.30 %, em contraste com N%O 2 1.67 % nas amostras dos outros litótipos) 

representa, todavia, a diferença marcante entre as rochas em que a plagioclase primária 

estava, ou não, presente. 

Os valores correspondentes a perda ao rubro estão obviamente dependentes de 

as rochas terem sido mais ou mènos intensamente afectadas por metamorfismo 

acompanhado de importante adição de fluidos. Das amostras analisadas, o caso que 

testemunha hidratação mais forte corresponde a uma rocha (meta-) peridotítica (2-7), 

com um valor de 6.72 % de perda ao rubro, onde a formação de anfbola metamórfica 

e de serpentina foi bastante sigmficativa; na outra amostra de rocha ultramáfica aqui 

considerada (2-3), há melhor preservação da mineralogia primária, mas a hidratação 

também foi importante (P.R. = 3.28 %). Nas restantes rochas, aquelas cujas amostras 

sofreram perda ao rubro em proporção superior a 0.6 % apresentam sempre grande 

percentagem de anfíbola (nas de protólitos gabróicos) ou de mineral do grupo do 

epidoto (meta-anortositos), tendo ocorrido obliteração das texturas resultantes dos 

processos de alta temperatura; as amostras mais anidras são as de composição 

gabróica com preservação de aspectos primários e de texturas coroníticas. 
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V.3.2. Elementos vestiwais 

A natureza acumulada das rochas estudada também se reflecte na distribuição 

dos elementos vestigiais, como se pode concluir ao verificar: os teores pequenos dos 

elementos fortemente incompatíveis; o aspecto dos perfis de abundâncias normalizadas 

de elementos muito a moderadamente incompatíveis; a dependência das concentrações 

dos elementos compatíveis relativamente as proporções das fases primárias. 

Em relação ao último ponto, os casos mais flagrantes são os do Ni e do Cr, 

cujos teores se correlacionam com as proporções de olivina e piroxena, tendo, 

portanto, os seus máximos (1418 ppm e 2600 ppm, respectivamente) nas rochas 

holomelanocratas e os mínimos (21 ppm e 22 ppm) nos meta-anortositos. Nas rochas 

gabróicas, os valores mais próximos dos registados nas derivadas de acumulados 

hololeucocratas foram determinados em leucogabronorito olivínico, para o caso do Ni 

(83 ppm), e em leucotroctolito, para o caso do Cr (120 ppm). As restantes rochas 

gabróicas mesocratas têm valores entre estes e os correspondentes a cerca de 114 dos 

encontrados nos .acumulados peridotíticos: este fosso composicional está de acordo 

com a ausência de rochas melagabróicas, pelo menos no conjunto de amostras 
estudadas. 

Ao considerar-se os perfis normalizados, relativamente ao manto primordial 

(Sun & Mcdonough, 1989), dos teores de lantanídeos (Figs. V.25 a V.28), nota-se de 

imediato que as concentrações são baixas, em geral próximas das da composição usada 

na normalização, o que está de acordo com o facto de, sendo estas rochas de origem 

magmática, elas resultarem essencialmente da segregação de cristais a partir de 

líquidos básicos. Nalguns casos - em especial no que respeita ao Ce, ao Nd e ao Tb -, 
as concentrações estão muito próximas dos limites de detecção do método analítico 

utilizado (INAA) e, na amostra 5/A (de leucotroctolito, ou seja de rocha composta por 

associação de minerais com coeficientes de distribuição para as terras-raras, a 

excepção do Eu, muito pequenos), o Nd e o Tb estão mesmo abaixo desses limites. 

Isto leva a concluir que alguns picos e depressões nas posições dos três elementos 

mencionados não sejam mais do que resultados espúrios, resultantes de o erro analítico 

ser sigmflcativo relativamente a ordens de grandeza dos teores de cada um daqueles 

lantanídeos. 

Com base nos perfis de terras-raras dos acumulados gabróicos (Figs. V.25 e 

V.26), podem-se distinguir, em traços gerais, dois grupos de rochas: 
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GI - Rochas gabroicas com teores muito pequenos de lantanideos e com 

anomalias nítidas de Eu 

Os perfis deste grupo (Fig. V.25) caracterizam-se por: 

a) Presença constante de anomalia positiva de Eu, a qual, em geral, é tanto 

mais pronunciada quanto mais baixos os teores globais de lantanideos (o que 

corresponde, quando a mineralogia primaria está razoavelmente preservada, as rochas 

menos piroxénicas); 

b) Existência sistemática de crescimento dos valores normalizados do La para o 

Ce, verificando-se que 0.60 _< (LaICe), c 0.86 (com excepção da amostra 514 o que 

tanto poderá resultar suas caracteristicas mineralógicas, como da já referida 

importância relativa do erro analitico); 

c) Variação dos valores de (LaILu), entre 0.58 e 1.54, e de (CeILu), - 
excluindo 5/A - entre 0.84 e 2.08. 

O conjunto dos dados parece revelar a sobreposição dos efeitos de 

acumulação, com importâncias relativas variáveis, de clinopiroxena e plagioclase, a 

partir de liquidos em geral com ligeiro enriquecimento de lantanideos leves em relação 

aos pesados. 

"'3 ACUMULADOS (META) GABRÓICOS 

GRUPO GI 

L - + - '  , 
leucotroctolito 5A 

Fig. V.25 - Perfis de concentnções normalizadas de lantanideos nas amostras do gmpo GI. Valores 

de norinali7açáo segundo Sun & McDonough ( 1  989). 
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O aspecto descrito em a) é indicador claro da presença de plagioclase czimnlzrs, 

enquanto na alínea b) se regista uma caractenstica associada a clinopiroxena, pois, 

neste mineral, a variação mais brusca entre coeficientes de distribuição de lantanídeos 

de números atómicos consecutivos dá-se precisamente entre o La e o Ce. Além disto, 

de entre as fases cumirltrs presentes nestas rochas, é a clinopiroxena que mais 

facilmente incorpora, globalmente, elementos das terras-raras; dos restantes minerais 

presentes sob a forma de cristais acumulados, só a plagioclase atinge, nos casos do La, 

do Ce e do Eu, coeficientes de partilha da mesma ordem de grandeza dos da 

clinopiroxena (Schnetzler & Philpotts, 1970; Irving, 1978; Henderson, 1984; Irving & 

Frey, 1984; McKay, 1989). 

Por seu turno, o aspecto geral dos perfis de tipo GI nas rochas gabróicas 

corresponde ao que se obteria, usando os coeficientes de distribuição apresentados na 

síntese de Henderson (1984), em associações de cristais com a proporção cpx/pl= 119, 

em equilíbrio com líquidos em que as concentrações dos lantanídeos fossem 7 a 10 

vezes superiores as do manto primordial (Sun & McDonough, 1989) e com perfis 

paralelos ao desta composição. Contudo, tendo em conta que aquela razão 

mineralógica é substancialmente inferior ao que se observa na grande maiona das 

amostras estudadas e que, na constituição de cada rocha, uma parcela, se bem que 

pequena, corresponde ao líquido intersticial, a hipótese mais realista é a de que os 

perfis obtidos correspondam a soma ponderada de dois componentes: 1) conjunto de 

cristais cztmulus (o qual deverá ter razões entre terras raras leves e pesadas inferiores 

as da globalidade da rocha); 2) líquido intersticial, com perfil próximo do do manto 

primordial ou com ligeiro enriquecimento dos lantanídeos de menor peso atómico 

relativamente aos restantes. 

GII - Rochas eabróicas com maiores teores de lantanídeos e com 

comportamento variável do Eu 

Este grupo corresponde a três amostras cujas análises permitem verificar (Fig. 

V.26) que: 

a) As razões entre terras-raras leves e pesadas são superiores a unidade, com 

1.10 5 (La/Lu),S 2.02 e 1.35 á (Ce/Lu),52.08; 

b) A razão EuEu* só se afasta de 1 na amostra 2-2, com um valor de 1.27, 

enquanto nas outras duas os resultados foram de 1.07 e 0.89. 

Das amostras incluídas neste grupo, só uma (4-2) preserva razoavelmente quer 

a mineralogia quer a textura primárias, sendo de notar que ela é, de todas (e não só de 
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entre as deste gnipo) as amostras analisadas em que esses aspectos estão conservados, 
a que evidencia claramente ter retido a proporção mais significativa de material 

i?~íercumalus, com textura poiquilítica e caracteristicas muito próximas das dos 

ortocumulados. Assim, se bem que exista plagioclase em cristais cumzllzrs, a sua 

presença está mascarada (EuEu* = 1.07) pela conjugação das contribuições, para a 

composição global da rocha, dos máficos acumulados e, fundamentalmente, do líquido 
intersticial. As razões inter-elementares nesta amostra deverão, pois, estar mais 

próximas das do líquido magmático do que nos casos do grupo anterior. 

im.o 1 AcuMuiADos (META) GABR~ICOS 

Fig. V.26 -Perfis de concentraçks normalizadas de iantanideos nas amostras do grupo GII. Valores 

de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

- 
_J 

5 
- 

n 5 in.0 = 
I - - - z 
a - 

- 

P - 

2 - z . 2 i.0 7 
- 

O - 
o - 
lY - - 

- 

- 

0.1 

Tendo em atenção que as outras duas amostras deste grupo estão intensamente 

metamorfizadas não é possível fazer considerações semelhantes ás apresentadas para 

4-2. Contudo, é de sublinhar que 4/B tem um perfil muito semelhante ao de 4-2, mas 

correspondendo a concentrações maiores, enquanto 2-2 se apresenta com teores 
inferiores, maiores razões entre terras-raras leves e pesadas e testemunha (anomalia 

positiva de Eu) a influência geoquímica da plagioclase acumulada. É de admitir que as 

características geoquímicas de 4/B tenham causas semelhantes as de 4-2. 

O facto de os elementos mais incompatíveis se apresentarem em concentrações 

mais elevadas em 4/B permite até colocar a hipótese de esta rocha ter incorporado 

GRUPO GII 
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maior proporção de líquido inferciim~iliis; aliás, alguns autores (Irvine, 1979; Morse, 

1979a, 1979b; Campbell, 1987) utilizam as concentrações desses elementos no cálculo 

das proporções de líquido aprisionado em rochas acumuladas. 

Quanto as rochas holomelanocratas, é de salientar o facto de apresentarem 

razões (LaLu), superiores a 1 e (CeLuk acima de 2 (Fig. V.27). O facto de não 

haver, nestas rochas, fases c~~mzrlzrs que incorporem preferencialmente os lantanídeos 

de menor massa atómica implica que os líquidos a partir dos quais estas rochas se 

formaram fossem enriquecidos nesses elementos. 

Fig. V.27 - Perfis de concentrações normali7aàas de lantanideos nas ainosiras de rochas 

holomelanocratas. Valores de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

Os meta-anortositos analisados apresentam-se com perfis (Fig. V.28) 

semelhantes aos das rochas gabróicas do tipo GI. Assumindo que os líquidos 

magmáticos fossem semelhantes aos relacionados com as rochas gabróicas e que os 

protólitos anortosíticos fossem rochas monorninerálicas puras, seriam de esperar perfis 

mais enriquecidos em terras-raras leves e com mais fortes anomalias positivas de Eu. 

Contudo, o desconhecimento das texturas e composições mineralógicas primárias (e, 

em particular, de quais as fases máficas e das proporções em que estavam presentes) 
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impede uma interpretação fundamentada dos dados respeitantes aos derivados de 

acumulados hololeucocratas. O facto de os coeficientes de partilha plagioclase/liquido 

serem muito pequenos para todos os lantanídeos, exceptuando o Eu, faz com que a 

distribuição desses elementos nos anortositos seja infiuenciada pelos máficos presentes. 

Aliás a comparação de dados publicados de análises de anortositos, de locais muito 

diversos a escala mundial, com as dos respectivos separados de plagioclase revela que 

aquelas rochas contêm sistematicamente concentrações superiores de terras-raras, e 

razões (La/Lu), e anomalias de Eu inferiores as do feldspato (Cullers & Graf, 1984b). 

Um conjunto de cristais, formados a partir de líquido de perfil paralelo ao do manto 

primordial, com cpxlpl = 1/18 teria (La/Lu), = 1.17, que é um valor intermédio 

relativamente as razões obtidas nas duas amostras de meta-anortositos de Bragança 

agora analisadas. 

META-ANORTOSITOS 

Fig. V.28 - Perfis de concentrações normali7adas de lantanideos nas amostras de meta-anortositos. 

Valores de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

Os dados já referidos de geoquímica dos elementos das terras-raras, e em 

especial os que se referem ás rochas que terão as razões inter-elementares mais 

próximas das dos líquidos magmáticos, apontam para que na génese dos acumulados 

tenham estado envolvidos predominantemente líquidos com ligeiro enriquecimento dos 
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lantanídeos , de menor massa atómica relativamente aos restantes. Considerando 

informações respeitantes a outros elementos, sobressai o facto de o Nb existir em 

concentrações sempre abaixo do limite de detecção (2 ppm), mesmo nas amostras que 

apresentam teores mais significativos de elementos incompatíveis, verificando-se que, 

na amostra 4-2, .(Nb/Th), e (NbILa), são inferiores a 0.79 e 0.67, respectivamente, 

enquanto em 4/B aquelas razões são inferiores a 0.40 e a 0.47. 

Ao conjunto de características geoqímicas, em termos de distribuição de 

elementos incompatíveis e imóveis, registado naquelas amostras, correspondem perfis 

que se assemelham aos de alguns toleiitos continentais (Cullers & Graf, 1984a; Dupuy 

& Dostal, 1984; Holm, 1985; Wilson, 1989). Neste tipo de rochas, a anomalia negativa 

de Nb é habitualmente interpretada como efeito de contaminação cmstal (Dupuy & 

Dostal, 1984; Wilson, 1989). 

É também interessante notar a semelhança entre os perfis (e, nalguns casos, os 

próprios valores das concentrações) de lantanídeos das amostras 4-2 e 4/B e os de 

filões metabasálticos intrusivos em litologias supra-cmstais do complexo alóctone 

superior no Maciço de Morais (Munhá et al., 1993; Beetsma, 1995). Nas rochas 

filonianas, as razões (Nbka), são sistematicamente inferiores a unidade, enquanto 

(NbJThX, é mais variável. 

As características geoquímicas dos metabasitos de Morais foram interpretadas 

como revelando afinidades com os toleiitos continentais (Castro et al., 1993; Munhá et 
al., 1993; Beetsma, 1995), tendo Munhá et al. (1993) sugerido que correspondessem a 

manifestações menos profundas do episódio magmático representado pelas rochas 

acumuladas de Bragança. Os dados de geoquímica oligoelementar agora obtidos 

parecem ajustar-se a esta interpretação. 

No Maciço de Cabo Ortegal, existem metadolentos e metagabros coroníticos 

na Formação de Candelaria. Como já foi referido em 11.4.3.3, alguns autores 

consideram essa formação como pertencendo ao complexo catazonal, enquanto outros 

a integram na unidade ofiolitica. Peucat et al. (1990), ao aceitarem a última hipótese, 

trataram os dados geoquímicos de metabasitos de Candelaria em conjunto com os de 

amostras do ofiolito de Ordenes, atribuindo a todo o conjunto uma afinidade com os 

MORB. Contudo, como foi sublinhado em II.4.3.3, a semelhança com os toleiitos 

empobrecidos é determinada pelas amostras de Ordenes; quando as amostras de 

Candelaria são consideradas isoladamente, fica patente a ausência de empobrecimento 

nítido dos lantanídeos leves, registando-se, antes, a presença de perfis pouco 

fraccionados (relativamente a normalização condrítica); aliás, este facto levou a que 
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Gil Ibarguchi et al. (1990), se bem que considerando o ambiente geral como oceânico, 

relacionassem, em parte, os protólitos de rochas dessa formação com uma situação 

intraplaca. As evidências geoquímicas nos metabasitos, conjugadas com a 

identificação, em rocha félsica (classificada como "metaplagiogranito") da mesma 

unidade, de componente crustal herdado de idade arcaica superior - cerca de 2.6 Ga 

(Santos Zalduegui et a/., 1996) -, o que seria inesperado em rocha ígnea de crosta 

oceânica paleozóica, permitem colocar a hipótese de os metagabros e metadoleritos de 

Candelaria se relacionarem com um tipo de magmatismo semelhante ao proposto para 

os litótipos análogos de Bragança e Morais. 

V.4. Geologia isotópica 

Na introdução a este capítulo, tal como já havia sido feito em 11.4.4.5, foi 

citado o estudo geocronológico levado a cabo por Marques et 01. (1995). Aqui, ter-se- 

á oportunidade de tratar, de forma mais pormenorizada, os dados isotópicos usados no 

trabalho referido, bem como de os considerar quer numa perspectiva geocronológica, 

quer numa perspectiva geoquímica. 

Foram utilizadas sete amostras de rochas representando vários tipos de 

protólitos (de entre as composições gabróicas a anortosíticas) e diferentes efeitos dos 

processos metamórficos (desde o caso em que a recristalização se restringiu a 

formação de coroas estreitas até evidências de metamorfismo anfibolítico muito forte, 

posterior ao processo de formação das estruturas coroníticas, passando pela situação 

em que a reorganização granulítica não se limitou a geração de orlas finas em tomo de 

olivina). Nessas sete amostras, foram feitas análises isotópicas de Rb-Sr e Sm-Nd para 

obtenção de informação geoquímica, bem como - no caso das amostras terem 

características que permitissem definir as rochas como cogenéticas e resultantes da 

cnstaliação de um magma homogéneo - para tentar datar, pelo sistema Sm-Nd, a 

instalação dos corpos predominantemente gabróicos. 

Dessas sete amostras, foram seleccionadas três (5B-4, 4-2 e 6-4) para se 

procurar determinar as idades de diferentes episódios de equilíbrios internos. 5B-4 e 

4-2 são ambas amostras em que é possível reconhecer o essencial das características 
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mineralógicas e texturais dos protólitos (Figs. V.3 a V.5): no caso de 5B-4, tratava-se 

de gabro olivínico com aspecto transicional entre o de adcumulado e o de 

mesocumulado típicos, enquanto 4-2 correspondia a mesocumulado com composição 
de gabronorito olivínico. Apesar de se poderem reconhecer estes aspectos, as 

consequências da recristalização granulítica foram diferentes nas duas rochas. 

Em 5iB-4, regista-se a existência de coroas finas (em que a espessura de cada 

faixa é da ordem das centésimas de mm) em tomo dos grãos de olivina (Figs. V.l e 

V.2). Em 4-2, para além da formação daquelas bordaduras, houve localmente 

coalescência de coroas, bem como recristalização de grãos piroxena primária, com a 

produção de agregados (em que a piroxena e a anfibola metamórficas têm tendência a 

perder o hábito fibroso comum nas coroas estreitas) de Grt+Px+Amph (Figs. V.6 a 
V.9). Assim, o processo de granulitização foi mais intenso, em termos mineralógicos e 

texturais, em 4-2 do que em 5B-4. 

A rocha representada por 6-4 é um flasergabro, em que a granulitização 

parcial sucedeu importante anflbolitização, com as consequências mineralógicas e 

texturais descritas em V. 1.1 (Figs. V. 10 a V. 12). Esta amostra não permite, portanto, 
definir qual seria o tipo exacto de protólito gabróico quer no que se refere a sua 

composição moda1 (os minerais ígneos estão representados unicamente por relíquias 

dispersas), quer quanto a sua textura. 

Os dados de Sm-Nd relativos aos sistemas internos destas três amostras serão 

abordados no ponto seguinte. Quanto aos resultados representativos das composições 
das sete rochas analisadas, verSca-se a ausência de correlação (MSWD = 75) entre 

143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd, O que testemunha: ou a cristalização das várias rochas a 

partir de magmas claramente distintos desde as suas fontes; ou a ocorrência de 

fenómenos que implicaram a interacção do magma básico com outros materiais 

(mistura com outros magmas; contaminação por material das paredes dos corpos 
intrusivos) sem que se produzisse re-homogeneização do líquido silicatado antes de 

iniciada a cristalização. Ou seja: os dados isotópicos de Sm-Nd demonstram que as 

rochas plutónicas estudadas neste capítulo não se podem relacionar entre si 

simplesmente por processos de cristalização &accionada. No conjunto de análises de 

Rb-SI também é inexistente uma correlação (MSWD = 95) entre as proporções dos 
isótopos radiogénico e radioactivo; contudo, este sistema já era, a partida, considerado 

pouco fiável para uma tentativa de datação da instalação magmática, devido as rochas 

analisadas estarem metamofizadas (por vezes, intensamente) e os elementos 

considerados, como já foi sublinhado diversas vezes, terem grande mobilidade. 
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V.4.1. Geocronologia 

Atrás, explicou-se a opção por um estudo - recorrendo ao sistema Sm-Nd - 
mais pormenorizado de três amostras (5iB-4, 4-2 e 6-4) para a obtenção de 

informação sobre diferentes episódios de equilíbrio interno nas rochas (meta) 

gabróicas. De cada uma delas, para além de uma fracção representativa da composição 

da rocha total, foram obtidos dois concentrados: um, de grãos de plagioclase; o outro, 

de grãos de silicatos máficos, tratando-se predominantemente de clinopiroxena 

(embora com presenças menos significativas de olivina, ortopiroxena e horneblenda) 

em 5iB-4 e 4-2, enquanto, em 6-4, há proporções importantes quer de anfibola quer de 

clinopiroxena. 

V.4.1.1. Amostra de gabro olivínico com granulitização incipiente (5iB-4) 

Os valores de 143Nd/144Nd e 147Smí144Nd - aparentemente não correlacionados 

(MSWD = 104) - obtidos no conjunto de fracções desta amostra são sintomáticos da 

ocorrência de perturbação do sistema isotópico Sm-Nd, após a cristaiuação 

magmática. De acordo com a informação petrográfica, essa perturbação corresponderá 

a re-equilíbrios de expressão espacial restrita, responsáveis pela formação de estruturas 

coroníticas, em condições da fácies granulítica. 

Ao considerar estes processos, dever-se-á ter em conta os seguintes aspectos: 

I) Formou-se granada cujos grãos (pelo menos no que respeita aos seus 

constituintes essenciais, de acordo com os dados de química mineral obtidos em 

amostra análoga) têm composições determinadas por factores locais, numa escala que 

não deve exceder décimas de mm, e não pela composição global da rocha. 

2) A clinopiroxena soeeu re-equilíbrio composicional, em termos da maioria 

dos seus elementos maiores, mas a ocorrência de recristalização (com destruição da 

estrutura dos cristais primários e formação de blastos tipicamente metamórficos) é 

pouco importante em amostras como 5iB-4. Neste tipo de situação, é provável que o 

sistema Sm-Nd, na clinopiroxena, tivesse sofiido um reajustamento só parcial (Mork & 

Mearns, 1986; Thoni & Jagoutz, 1992; Dickin, 1995; Miller & Thoni, 1997). Tendo 
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em conta que este reajustamento foi concomitante com a blastese de granada, a 

evolução mais provável no inossilícato terá sido no sentido do decréscimo, não só de 

143Nd/144Nd, mas também de 147Sm/144Nd (Mork & Mearns, 1986; Dickin, 1995). 

3) Nas rochas em que os efeitos do metamorfismo se cingiram a formação de 

coroas estreitas, a participação da plagioclase nos processos de re-equilíbrio deverá ter 

correspondido ao consumo de um volume restrito dos seus cristais, em zonas de 

contacto com os miificos, contribuindo em especial para a produção de granada; 

eventualmente, terá participado em reacções de troca iónica, mas a sua importância foi 

provavelmente limitada. As composições das plagioclases não parecem, neste tipo de 
rochas, como foi discutido em V.2.5, ser significativamente diferentes das resultantes 

da cristalização magmática. Assim, a intervenção do feldspato no reajustamento 

isotópico ter-se-á efectuado essencialmente pela sua destruição local para a 

constituição de granada. Obviamente que não se pode excluir totalmente a hipótese de 
os grãos sobreviventes (a esmagadora maioria) terem sofrido modificações nas suas 

razões isotópicas; no caso de terem ocomdo, tendo em conta a composição desta 

rocha e os coeficientes de partilha do Sm e do Nd entre os diferentes minerais, essas 

modificações seriam no sentido de crescimento de 143Nd/1MNd (por impossibilidade de 
troca com reservatório com valores inferiores daquela razão, visto não existir nenhum 

mineral que pudesse desempenhar esse papel) e, talvez, de decréscimo de 147Sm/144Nd 

(contribuindo para contrabalançar a formação de granada). 

Reaiustamentos isotó~icos Daniais em aabm mronitico 
aQuando do evenlo metamófim 

Linha W p p i  (e azm emnafswbra mm yeaiULtamenton ~ t c u b  
dedm enlie os das hormgeneba@es marpnatra e mslan*irit=a 

Fig. V.29 - Esquema ilustrativo das prováveis perturbações, nas razões isotópicas do sistema Sm-Nd 

causadas por um processo de granulitização parcial. 



Capítulo V I'lutonisino Toleiítico (:ontinen/al Pós-I12 287 

(Meta) gabro olivínico 

Fig. V.30 - A linha plagioclase-maficos da amostra 5/81, no diagrama "'Nd/'MNd VS. '''ÇdlUNd 
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A conclusão fundamental e a de que, aquando do metamorfismo que gerou as 

estruturas coroníticas (Figs. V.l e V.2), não ocorreu re-homogeneização isotópica 

envolvendo todos os constituintes da rocha, mas simplesmente reajustamentos parciais 

0.00 O 05 0 1 0  0.15 0.20 0.25 0.30 
147SmA44Nd 

(provavelmente com intensidades variáveis de ponto para ponto, consoante as fases 

localmente presentes e a importância da recristalização), cujas consequências terão 

sido, nos seus aspectos fundamentais, as referidas por Mork & Meams (1986) no seu 

estudo sobre gabros coroniticos: decréscimo das razões 143Nd1144Nd e 147Srn/iMNd na 

clinopiroxena; modificação pouco significativa da composição isotópica da plagioclase; 

formação de granada cujas razões 143Nd/144Nd não estarão em equilíbrio com a 

globalidade da rocha, reflectindo, antes, a importância relativa das fases reagentes na 

sua genese. Assim os pontos representando as varias fases minerais e a rocha total 

perdem a sua co-linearidade, ficando aquele que representa a composição global da 

rocha acima da linha pl-cpx (Mork & Meams, 1986; Dickin, 1995). Ou seja, o declive 

da recta pl-cpx é essencialmente determinado pela nova composição isotópica da cpx 

(Fig. V.29), sendo inferior ao da linha que representaria o fecho do sistema Sm-Nd 

após a cristalização inagmática, pelo que o par pl-cpx fornecerá informação sobre a 

idade mínima do processo igneo (Miller & Thoni, 1997). 
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Assim, o valor de 549 Ma, apresentado por Marques e/ al. (1995), 

correspondente a linha definida pelos pontos representativos de pl e cpx da amostra 

5B-4 (Fig. V.30), não data nenhum acontecimento preciso, mas permite impor, tal 

como foi defendido no trabalho citado, um limite mínimo a idade da instalação dos 

corpos plutonicos. Mesmo tendo em conta a margem de variação possivel, relacionada 

com os erros analiticos e com a distância entre os pontos considerados, os processos 

igneos - entre a D2 e a D3 definidas por Marques (1994) e Marques e1 al. (1996) - 
deverão ter decomdo no Câmbrico ou, eventualmente, ainda no Precâmbrico. 

V.4.1.2. Amostra de gabronorito olivinico granulitizado (4-2) 

Na introdução a secção de geologia isotópica (V.4) deste capitulo, foram 

realçadas as diferenças entre as amostras 5B3-4 e 4-2, verificando-se que a ultima, se 

bem que ainda preserve muitas características do protólito, representa um estado mais 

avançado de transformações mineralógicas e textuais (Figs. V.6 a V.9), em condições 

da fácies granulitica. Assim, é de esperar que os reajustamentos isotópicos durante 

essas transformações tenham sido mais eficazes. 

0.515 

(Meta) gabronorito olivínico 
0.514 

Fig. V.3 1 - Isócrona Sni-Nd correspondente à recristali7açjo gnnulitiw nos acuniulados gabroicos. 
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O excelente alinhamento (MSWD = 0.1415) dos pontos representativos das 

três fracções analisadas (Fig. V.3 1) indica que, em 4-2, ocorreu homogeneização de 

143Nd/144Nd a escala de toda a amostra, e não transferências circunscritas a micro- 

domínios, como parece ter sido o caso de 5B-4. A referida homogeneização isotópica 

de 4-2, provocada pela recristalização granulítica, data de há 463+72 Ma (Marques el 

a/., 1995). O valor do intervalo de erro não permite uma conclusão definitiva sobre a 

idade precisa daquele evento, mas sendo o valor central do Ordovícico médio, aquela 

idade poderá ser cronoiogicamente caracterizada como ordovícica. 

Sublinhe-se, de novo, que a granulitização datada em 4-2, para lá da diferente 

situação relativamente as fases de deformação, tem características completamente 

distintas do metamoríismo granulítico das rochas estudadas no capítulo III: em 4-2 

(bem como nos restantes gabros coroniticos abordados neste capitulo), a 

granulitização não se relaciona com nenhuma fase de deformação orogénica e integra- 

se num percurso termobarométrico de lento arrefecimento isobárico, que terá sucedido 

imediatamente a cristalização magmática; os granulitos de alta pressão (estudados no 

terceiro capítulo), como os de Tojal de Pereiras, têm uma evolução mais complexa, 

registando-se metamoríismo prógrado sin-tectónico (em que as características 

mineralógicas e texturais dos protólitos foram totalmente destruídas), com o pico 

bárico antecedendo o pico térmico, a que se sucederam vários episódios de 

retrogradação. 

Os dados geocronológicos de 5B-4 e 4-2 comprovam a ocorrência de 

importantes episódios térmicos, durante o Paleozóico inferior, nos níveis estruturais 

representados no complexo alóctone superior do noroeste ibérico, os quais se 

relacionariam com a instalação, em ambiente anorogénico intracontinental, de 

importantes volumes de magmas básicos que lentamente arrefeceram na base da 

crosta. Tal como já foi discutido em II.4.4.6, processos deste tipo seriam responsáveis 

por grande parte das idades "caledónicas" e "eo-hercinicas" comuns na cadeia varisca, 

incluindo a Zona de Galiza - Trás-os-Montes. 

V.4.1.3. Amostra deflasergabro (6-4) 

Como já foi referido, esta amostra patenteia forte retrogradação anfíbolitica, 

sobreposta as paragénese magmática e granulítica. Se bem que subsistam algumas 
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relíquias de cristais igneos, não é possivel uma caracterização precisa da mineralogia e 

da textura do protólito. 

Em observação mesoscópica, os,flnsergabros, como o representado por esta 

amostra, aparentam ter uma granularidade milimétrica. Contudo, a observação 

microscópica permite verificar (veja-se a descrição em V.1.1) que os domínios 

milimétncos são, na realidade, agregados policristalinos, cujas composições 

mineralógicas variam de acordo com a natureza do grão que, em cada caso, os 

precedeu (Fig. V. 10). Assim, apesar de, em 6-4, a paragénese dominante indicar re- 

equilíbrio a temperaturas inferiores ás testemunhadas nas outras duas amostras, o facto 

de a recristalização ter sido intensa - e, além disso, com a participaçiio significativa de 

fluido aquoso, o que favorece largamente o transporte intergranular de iões - criou 

condições propicias a uma redistribuição efectiva dos isotopos de Nd. A co-linearidade 

(MSWD = 1.5807) dos três pontos obtidos após as análises isotópicas de Sm-Nd 

testemunha que essa redistribuição terá provocado homogeneização, em termos de 

'43Nd/'44Nd, das várias fases constituintes de 6-4. Assim, a isócrona de 414rr37 Ma 

(Fig. V.32), definida por rt-pl-máficos, marca o metamorfismo anfibolitico responsável 

pela retrogradação dos gabros. 

Metagabro 
fortemente anfibolitizado 

Fig. V.32 - Is0crona Sm-Nd correspondente à anfibolitizaçâo das rochas gabroicas. 
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O intervalo de tempo definido por 414IT37 Ma inclui as idades (380 a 390 Ma) 

que habitualmente são obtidas na datação do metamorfismo anfibolítico - quer na 
unidade alóctone superior (ver II.4.4), quer na unidade ofiolitica (ver II.3) - na Zona 

de Galiza - Trás-os-Montes. Assim, uma hipótese que se pode colocar é a de o valor 

central da isócrona obtida em 6-4 (414 Ma) sugerir uma idade mais antiga do que 

aquela que corresponderia exactamente a recristalização na fácies anfibolítica, durante 

a exumação dos níveis infracrustais em que os corpos gabróicos originalmente se 
instalaram. 

Contudo, esta datação pode ser, em alternativa, encarada como testemunho de 

uma fase mais precoce dos processos de ascensão tectónica. Nesta perspectiva, a 

exumação das litologias da crosta inferior não seria consequência de um único impulso 
tectónico, de duração limitada, há cerca de 380-390 Ma: este evento, pela abundante 

informação disponível (ver II.4.4.6), terá sido determinante na estruturação das 

unidades alóctones do noroeste ibérico e na produção de grande parte da 

retrogradação anfibolítica nas rochas de alto grau, mas, hipoteticamente, teria sido 

antecedido de impulsos menores e mais localizados. 

Em IV.4.2.1, foram discutidos dados isotópicos de Rb-Sr obtidos em amostras 

de rocha gnáissica, os quais definem uma linha cujo declive corresponde a 4251r14 Ma 

(Fig. IV.76). Na abordagem então feita, alertou-se para o facto de a posição de alguns 

pontos permitir colocar dúvidas sobie o real significado cronológico daquele valor. 

Todavia, também então foi sublinhado que a conjugação da informação sobre a 

dimensão das amostras com os dados petrográficos indicava que os últimos eventos de 

reajustamento isotópico do sistema Rb-Sr teriam acompanhado os processos de 

exumação. A obtenção de uma isócrona de 414S7 Ma para a recristalização 

anfibolítica no$asergabro 6-4 (Fig. V.32), se bem que não seja suficiente para anular 

todas as dúvidas sobre a validade - como datação - da correlação entre 87Sr/"Sr e 

87Rr/86Sr registada no gnaisse de Salgueiros, pelo menos reforça a hipótese de esta 
correlação não se tratar de um mero resultado espúrio. Ou seja, os valores de cerca de 

420 Ma poderão ser testemunhos de episódios precoces de ascensão de alguns 

conjuntos litotectónicos desde níveis crustais profundos até níveis intermédios. Note-se 

que a hipótese de ter ocorrido metamofismo com a idade mencionada tem, ainda, um 
outro suporte: usando análises (sistema U-Pb) de zircões de gnaisses de Cabo Ortegal, 

Peucat et al. (1990) obtiveram intersecções inferiores em tomo de 420 Ma (as quais, 

para os autores citados, corresponderiam a evento de alto grau; contudo, já por 
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diversas vezes, ao longo desta tese, se pôs em causa a visão de relacionar 

sistematicamente as idades U-Pb em zircões com os episódios de pico metamórfico). 

V.4.1.4. Síntese da informação geocronológica das rochas (meta) gabróicas 

Com base nos dados apresentados por Marques et al. (1995) e na análise 

efectuada nos pontos anteriores, realçam-se os seguintes pontos: 

1) As posições relativas dos valores geocronológicos obtidos são concordantes 

com as evidências independentes (nomeadamente mineralógicas e texturais) sobre a 

importância dos diferentes episódios de equilíbrio. 

2) Na amostra que melhor preserva a paragénese ígnea, é óbvia a ocorrência de 

reajustamentos parciais no sistema Sm-Nd, provavelmente causados pela 

granulitização incipiente, mas a linha pl-cpx (549 Ma) permite estabelecer um limite 

mínimo para a cristalização magmática (Figs. V.29 e V.30). A intrusão destes corpos 

(pós-D2) seria, pois, câmbrica ou, eventualmente, precâmbrica. 

3) Noutra amostra, em que o processo de granulitização anorogénica (devida a 

longo período de residência infiacrustal dos corpos gabróicos) teve manifestações mais 

intensas, os reajustamentos isotópicos levaram a re-homogeneização das razões 

143Nd/144Nd, pelo que se obtém uma isócrona interna (4631T72 Ma), permitindo definir 

esse evento como ordovícico (Fig. V.3 1). 

4) Num Jíasergabro, posteriormente ao evento granulitico, a forte 

recristaliação anfibolítica, na presença de fase fluida aquosa, também proporcionou 

re-equilíbrio completo do sistema Sm-Nd, o que se manifesta numa isócrona de 4141T 

37 Ma (Fig. V.32). Este valor, em conjunto com dados obtidos em rochas gnáissicas, 

parece indicar que há cerca de 420 Ma se registariam os episódios precursores da 

exumação tectónica dos níveis infracrustais. 

V.4.2. Geociuímica isotópica 

A ausência de isócronas com base nas análises de amostras de rochas 

demonstra que estas não são co-magmáticas ou que, pelo menos, a evolução isotópica 
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das rochas, ou da porção de magma de que cada uma delas deriva, não decorreu em 

sistema fechado. Tendo em conta a forte mobilidade do Rb e do Sr, o valor muito 

elevado de MSWD para a correlação entre 87Rb/86Sr e 87Sr/8hSr poderia resultar de 

perturbações durante a evolução metamórfica. Contudo, o comportamento 

essencialmente imóvel, a escala da rocha, das terras-raras durante o metamoríismo leva 

a concluir que a inexistência de isócrona Sm-Nd e consequência de os protólitos 

igneos resultarem de magmas distintos ou, tendo existido relação de filiação entre os 

liquidos, terem ocomdo processos de interacção com as rochas por eles atravessadas 

que provocassem modificações nas razões isotópicas. 

Oa valores de X77SIX6Sr são sempre comparativamente pequenos, quer quando 

se consideram os valores actuais, quer usando os calculados para há 550 Ma, variando 

o para esta idade, entre -14.14 e -4.06. Os E,, actuais são todos positivos mas, 

devido as elevadas razões 147Sm/144Nd nas amostras 24-1 e 5/B-2, estas duas 

apresentam valores negativos de ( E , , J ~ ~ ~ ~ ~  (-9.75 e -0.78, respectivamente), enquanto 

nas restantes aquele parâmetro varia entre +11.13 e +6.30. Assim, no diagrama E,, vs. 

E$, (Fig. V.33) para uma época próxima da formação dos protólitos das rochas 

analisadas, os pontos estão dispostos nos quadrantes I1 e 111 (Faure, 1986). 

Fig. V.33 - Composições isotopicas de Nd e Sr. nos acumulados toleiiricos continentais de Bragança. 

há 550 Ma. 



Capítulo V Plutonismo Toleiítico Continental Pós-D2 294 

Esta localização é característica de um grupo de toleiitos continentais (Menzies 

& Murthy, 1980; Faure, 1986; Zindler & Hart, 1986; DePaolo, 1988; Wilson, 1989; 

Dickin, 1995), cujo exemplo clássico é o das lavas terciárias das Hébrídas Escocesas 

(Carter et al., 1978). O tipo de disposição dos pontos representativos deste grupo de 

basaltos tem sido interpretado como o resultado da contaminação de magmas de 

origem mantélica por crosta inferior granulitica com razões isotópicas de Nd e de Sr 

baixas, como sucede no soco lewisiano da Escócia. 

No caso dos maciços alóctones do noroeste ibérico, os dados isotópicos de 

Sm-Nd e Rb-Sr disponíveis - resultados apresentados por Peucat et al. (1990) e 

análises da amostra 38-36 - sobre rochas granuliticas anteriores as intrusões gabróicas 

aparentemente não são compatíveis com aquela explicação. Contudo, os dados 

mencionados referem-se na totalidade a granulitos básicos, enquanto os contaminantes 

mais eficazes seriam rochas de composição mais ácida, quer por sofrerem fusão em 

graus significativos a temperaturas inferiores as requeridas por materiais ricos de 

máficos, quer por tipicamente a sua composição isotópica ser a mais contrastante com 

as dos líquidos básicos. Assim, é possível que a obtenção futura de mais dados 

isotópicos - e, em especial, se estes se referirem a granulitos essencialmente quartzo- 

feldspáticos - venha a permitir identificar com precisão o material causador das 

variações isotópicas observadas nas rochas plutónicas. Os granulitos com largo 

predomínio de quartzo e feldspato são a hipótese mais provável, pois a sua 

composição é a mais adequada a existência de enriquecimento das LREE relativamente 

as HREE (o que, ao fim de um período significativo após a fiaccionação geoquirnica, 

origina valores negativos de E ~ ~ )  e por o metamoríismo granulítico causar tipicamente 

perdas de Rb (vejam-se os teores deste elemento nas rochas a que o capítulo III é 

dedicado), inibindo a produção sigdcativa de estrôncio radiogénico. 

Visto o Sr e o Rb serem elementos caracterizados por grande mobilidade, é de 

esperar que as razões 87Sr/86Sr também reflictam (em especial, nosJasergabros e no 

meta-anortosito em que se obtiveram dados isotópicos) a acção de fluidos 

metamóríicos. Contudo, os valores negativos de E,, atrás mencionados, encontram-se 

na totalidade das sete amostras analisadas, independentemente do tipo de 
transformações metamóríicas que cada uma delas sofreu. Isto parece indicar que as 

fases fluidas que penetraram nestas rochas tinham uma composição isotópica 

essencialmente condicionada por materiais mais comuns em níveis infracrustais. Ou 

seja: qualquer que tenha sido a proveniência remota desses fluidos, antes de eles 

interagirem com as rochas aqui consideradas, já haviam participado em processos 
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geoquúnicos em litologias de composição bastante distinta daquela que é típica das 

rochas supra e mesocrustais. 

Em V.3.2, já foi referida a analogia geoquímica entre as rochas (meta) 

gabróicas, de Bragança, cujas composições estão mais próximas das de líquidos 

magmáticos e os filões (meta) básicos intrusivos nos micaxistos e gnaisses de Lagoa 

(Maciço de Morais). Beetsma (1995) apresentou dados isotópicos de Sm-Nd, os quais, 

quando recalculados para 550 Ma, revelam uma variação de E,, entre +8.08 e i8.90. 

Assim, se a idade obtida a partir da linha pl-cpx, em 5/B-4, não estiver muito afastada 

das idades reais dos processos ígneos testemunhados pelas citadas litologias, as rochas 

estudadas por Beetsma (1995) corresponderiam a liquidos isotopicamente muito 

semelhantes e preservando uma assinatura claramente mantélica. Aquele autor, 

considerara os filões de Lagoa como sendo "ligeiramente heterogéneos" no que se 

refere ao (cNdniinal; contudo, a referida heterogeileidade resulta de, nesse trabalho, se 

rejeitar a isócrona de 620 Ma apresentada por Ribeiro et al. (1993b), assumindo-se, 

em contrapartida, uma idade magmática de 480 Ma, por correlação com metabasitos 

da região do Caramulo (Zona Centro-Ibérica). 

Os valores de ( E , J ~ ~ ~ ~ ~  das rochas de Morais, assim como de grande parte das 

de Bragança, são típicas de fontes mantélicas fortemente empobrecidas, o que está em 

aparente contradição com os dados' de geoquímica de elementos. E relativamente 

comum, nos toleiitos continentais, registar-se este tipo de situação (Macdougall, 

1988), o que testemunharia que, em muitos casos, as características geoquímicas das 

fontes desses magmas foram adquiridas relativamente pouco tempo antes dos 

processos de fusão, e após longos períodos em que essas zonas do manto haviam 

sofrido empobrecimento. Como a constante de decaimento de I4'Sm é muito pequena 

(6.54~10-12a-I), um processo de enriquecimento pouco anterior a fusão não modificaria 

significativamente o cNd da fonte, criando-se um desfasamento entre a assinatura 

isotópica e aquela que é proporcionada pelos oligoelementos incompatíveis. Esta é a 

explicação tida como mais plausível para situações paradoxais como a descrita 

(Hawkesworth et al., 1979; Hawkesworth & Van Calsteren, 1984), as quais, aliás, não 

são exclusivas dos toleiitos continentais, registando-se também noutros tipos de rochas 

de ambientes intra-placa ou nos E-MORB (Kramers et al., 1981; Hawkesworth & Van 

Calsteren, 1984; Macdougall, 1988; Dickin, 1995). 

Os valores marcadamente positivos de cNd na totalidade dos basitos de Morais 

estudados por Beetsma (1995) indicariam uma participação crustal desprezável nos 
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magmas respectivos. Esta conclusão seria ainda reforçada pelos dados de geoquímica 

oligoelementar das mesmas amostras (Beetsma, 1995). Munhá et al. (1993), por seu 

turno, atribuiram comparativamente maior importância aos fenómenos de assimilação 

crustal, considerando que a variação de razões entre oligoelementos incompatíveis 

como NbLa e ThITa implicaria o funcionamento de processos ACF. Os dados 

apresentados nos dois trabalhos citados só permitem uma comparação directa da 

variação das razões NbLa, sendo de registar que as amostras analisadas por Munhá ef 

a/. (1993) correspondem a um espectro em que se inclui o intervalo de variação 

(significativamente menor) dos resultados de Beetsma (1995). Ou seja, as amostras 

estudadas por este autor caracterizam-se por uma homogeneidade das razões dos 

elementos incompatíveis que não reflecte toda a diversidade encontrada nos filões 

básicos de Morais, o que permite especular sobre a hipotética existência de uma 

variabilidade isotópica ainda não detectada. 

V.5. Discussão de alguns resultados 

A evolução das rochas (meta) plutónicas predominantemente gabróicas, 

posteriores a D2 (Marques, 1994; Marques et al., 1996) está, no essencial marcada 

por três tipos de processos. 

Em primeiro lugar, há a considerar os processos ígneos, os quais 

corresponderam a instalação, em níveis infracrustais, de magma(s) de composição 

comparável a dos chamados toleiitos continentais. Os liquidos silicatados terão sofrido 

processos de cristalização fiaccionada, sendo as rochas estudadas, aliás, constituídas 

predominantemente por concentrações de cristais segregados (com proporções muito 

variáveis dos diferentes minerais, levando a génese de litologias desde peridotiticas até 

anortosíticas). O facto de as rochas terem natureza acumulada implica que as suas 

composições químicas não correspondam directamente as dos liquidos, mas a 

utilização preferencial dos dados relativos a elementos incompatíveis e a sua 

conjugação com a informação textura1 permitiram definir a afinidade provável, atrás 

referida. Foi registada uma diversidade significativa das composições isotópicas das 

amostras de rochas, a qual é consistente com fenómenos de contaminação dos líquidos 
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basálticos por litologias da crosta inferior. Não foi possível datar rigorosamente o 

processo de cristalização magmática, pois, por um lado, as composições globais das 

rochas revelam nunca ter ocorrido homogeneização isotópica a escala da totalidade 

das litologias amostradas e, por outro lado, não ter sido ainda estudada nenhuma 

amostra de rocha que tivesse ficado imune aos processos metamórficos. Num caso em 

que a recristalização granulítica se limitou a um estádio incipiente, o sistema isotópico 

Sm-Nd foi perturbado (com trocas que deverão ter decomdo a escala de micro- 
domínios) mas, durante esse evento, não ocorreu re-homogeneização, pelo que os 

minerais primários terão preservado parte da sua herança isotópica; assim, recorrendo 

a linha pl-cpx dessa amostra, Marques et al. (1995) obtiveram um valor de 549 Ma, 

permitindo o estabelecimento de um limite mínimo para a idade de instalação 
magmática. 

Em segundo lugar, e na sequência da instalação dos corpos ígneos em níveis 
crustais profundos, as rochas plutónicas passaram por um longo processo de 

arrefecimento isobárico, tendo sofrido re-equilíbrio estático em condições da fácies 

granulítica. Esse re-equilíbrio implicou recristalização parcial (de intensidades 

variáveis), cujas manifestações mais comuns são as coroas de ortopiroxena, aníibola e 

granada, em tomo de olivina, não existindo contactos directos entre o nesossilicato 

ferromagnesiano primário e a plagioclase. O sistema isotópico Sm-Nd foi afectado, ou 

por reajustamentos parciais, como no'caso acima citado, ou por re-homogeneização de 

'43Nd/144Nd a escala da amostra de rocha, quando a recristalização foi mais 
significativa, o que possibilitou a obtenção de uma isócrona interna de 463+72 Ma 

(Marques et al., 1995). Assim, as modificações mineralógicas e texturais em condições 

granulíticas, registadas nas rochas gabróicas, terão decomdo no Ordovícico. É 
contudo, essencial sublinhar que este evento granulítico é totalmente distinto de (e 

mais recente que) o testemunhado pelos granulitos de alta pressão (capítulo 111). 
Em terceiro lugar, refiram-se os fenómenos de blastomilonitização anfibolítica, 

em que corpos gabróicos, previamente granulitizados, foram transformados em 

flnsergabros e anfibolitos. As importantes modificações mineralógicas e texturais, na 

presença de fase fluida aquosa, registadas numa amostra de$asergabro utilizada para 
estudo isotópico, proporcionaram um reajustamento completo do sistema Sm-Nd, 

testemunhado por uma isócrona de 41437  Ma. Este valor, que parece ser reforçado 

por dados obtidos em gnaisses (ver discussão prévia, em V.4.1.3), corresponderia a 

uma fase precoce dos processos de exumação tectónica. 
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O conjunto de dados que têm vindo a ser obtidos no estudo das rochas (meta) 

gabróicas permite, assim, concluir que os seus protólitos resultam de fenómenos 

magmáticos, em regime intracontinental distensivo, provavelmente correspondendo b 
fases iniciais (precursoras da abertura de uma bacia oceânica) do ciclo tectónico 

varisco. A ocorrência deste tipo de magmatismo e a permanência de corpos plutónicos 

na crosta inferior deverão ter causado (como já se teve oportunidade de discutir; ver 
11.4.4.5, 11.4.4.6 e referências ai contidas) perturbações térmicas - com os 

consequentes reajustamentos isotópicos - nas rochas mais antigas (como as abordadas 

nos capítulos anteriores). Com efeito, esta será a explicação mais plausível para a 

sobreposição de grande parte dos resultados de geocronologia absoluta obtidos em 

rochas com evoluções estruturais e metamórficas completamente distintas. 



ROCHAS ULTRAMÁFICAS 

Neste capítulo, serão abordadas as rochas peridotíticas e piroxeníticas cujos 

afloramentos mais significativos se localizam no núcleo do sinforma de Vila Boa de 

Ousilhão (Anthonioz, 1972; Marques, 1989, 1994). No capítulo anterior foram já 

consideradas algumas rochas ultramáficas que se apresentam directamente associadas 

aos acumulados gabróicos, o que permitiu encará-las, desde logo, também como 
acumulados, que representariam zonas de cristalização preferencial de minerais máficos 

nas câmaras preenchidas pelos magmas basálticos. Contudo, esta associação directa só 

pode ser estabelecida nalguns casos, pois a tectonização intensa causada por várias 

fases do ciclo varisco destruiu as relações originais entre diferentes volumes de rochas. 

Assim, as litologias peridotítico-piroxeníticas sem uma relação óbvia com as rochas 

gabróicas tanto poderão ter um significado semelhante ao das rochas ultramáficas 

consideradas no quinto capítulo, como representarem porções do manto superior 

(peridotitos) refertiliiado por processos de cristalização ígnea (piroxenitos) a partir de 

magmas em ascensão. Obviamente, não se deve descartar a hipótese de existirem 

corpos peridotítico-piroxeníticos dos dois tipos, pelo que as conclusões que se 
obtenham num sector poderão não ser aplicáveis num outro. 

A existência de estrutura estratiforme, caracterizada pela existência de 

abundantes níveis (de espessuras geralmente centimétricas ou decimétricas) de 

piroxenitos alternando com material peridotítico - como é frequentemente observado 

nos locais donde provêm as amostras estudadas - não permite, por si só, identificar 
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essas alternâncias como geradas em câmaras magmáticas na crosta. Com efeito, a 

estruturação em corpos planares - "layering" ou "litage" nos trabalhos em línguas 

inglesa e francesa, respectivamente - corresponde a uma situação comum em maciços 

de rochas ultramáficas consideradas provenientes do manto superior ( I ~ n g ,  1980; 

Bodinier et al., 1987a, 1987b; Vétil el al., 1988; Spray, 1989; Fabriès et ai., 1991; Frey 

e1 al., 1991; McDonough & Frey, 1991; Menzies & Dupuy, 1991). A importância do 

volume de rochas piroxeniticas também não é suficiente para excluir a hipótese da 

origem mantélica, registando-se inclusivamente, nalgumas zonas de maciços daquele 

tipo, predomínio dos piroxenitos sobre os peridotitos (Fabriès et al., 1991; 

McDonough & Frey, 1991) 

As rochas de origem mantélica presentes nos ofiolitos, caracterizam-se quer 

pela importância das composições refractárias (harzburgitos) quer pela existência de 

fabrics tectónicos em que predominam estruturas cisalhantes. Estes aspectos serão 

representativos do manto sob as cristas oceânicas aquando da extracção de líquidos 

basálticos de tipo MORB, mas não abarcam - vejam-se as sínteses de Menzies (1991) e 
Menzies & Dupuy (1991) - a diversidade composicional do manto litosférico nem o 

facto de, neste tipo de manto, predominarem texturas granulares. Nomeadamente no 

que se refere ao manto litosférico subcontinental, e já excluindo o caso particular da 

litosfera arcaica, ele tanto pode apresentar composições de peridotito fértil como de 

"manto oceânico" (Menzies, 1991). ' 

Um outro aspecto significativo reside no facto de, nos peridotitos do manto 

litosférico, ser relativamente comum a ocorrência de processos de enriquecimento 

(quer modal, quer críptico) e a presença de segregações cristalinas polibáricas de 

m a p a s  de quimismo frequentemente alcalino. É de realçar que os líquidos dos quais 

essas segregações derivam podem não estar geneticamente relacionados com os 

peridotitos envolventes, em contraste com o que se verifica nos tectonitos peridotíticos 

suboceânicos, os quais estão ligados a formação dos m a p a s  de que resultaram as 

rochas ígneas que Ihes estão espacialmente associadas (Memies & Dupuy, 1991). 

Os pontos agora abordados permitem sublinhar que a tentativa de 

estabelecimento de hipóteses sobre a proveniência das rochas ultramáficas poderá não 

ser perfeitamente conclusiva para os sectores em que faltem aspectos marcadamente 

característicos de um determinado tipo de situação. Além disso, este tipo de problemas 

corresponde a um tópico da investigação petrológica e geoquímica em que, em 

particular na última década, tem havido modificações relevantes da perspectiva em que 

são abordados, registando-se a atribuição progressiva de maior importância a processos 
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que teriam ocomdo no manto superior; aliás, unidades antes consideradas como 

totalmente resultantes de cristalização magmática foram re-interpretadas como tendo 

origem mantélica (Frey ef nl., 1991; Menzies & Dupuy, 1991). 

No caso do Maciço de Bragança, os clinopiroxenitos granatíferos que 

constituem corpos boudinados no seio de rochas peridotíticas, cujo afloramento mais 

característico (no extremo nordeste de Alimonde) foi descrito originalmente por 

Anthonioz (1970), foram considerados, por Munhá (1986), como representando 

processos de segregação magrnática no manto superior. Os dados 

geotermobarométricos obtidos naquelas rochas compostas de Cpx+Grt indicam um 

percurso P-T-t simples, correspondendo o equilíbrio mais precoce nelas registado a 

condições de pressão de 16i2 kb e de temperatura entre 900 e 1100 "C, a que se 

seguiu diminuição dos valores desses parâmetros até cerca de 10 kb e 750 'C (Munhá, 

1986; Munhá & Marques, 1987). 

Relativamente a dados de deformação tectónica, Marques (1989, 1994) refere a 

existência quer de rochas peridotítico-piroxeníticas afectadas pela D2 - nomeadamente 

na Unidade de Cabrões - quer de litologias ultramáficas em que que não há (ou terão 

sido apagadas) evidências dessa fase de deformação, estando unicamente 

testemunhadas a D3 e fases posteriores. 

Ao longo deste capítulo, ter-se-á oportunidade de abordar alguns aspectos da 

diversidade litológica das rochas ultràmáficas. Em trabalhos anteriores, e em particular 

nos de Neiva (1948), Ferreira (1964), Anthonioz (1972) e Marques (1994), já foi 

tratada essa diversidade. As rochas peridotíticas, como foi referido nesses trabalhos, 

têm sistematicamente uma proporção significativa de minerais hidratados e, 

eequentemente, deram origem a materiais em que a substituição foi total, de que os 

serpentinitos são os exemplos mais característicos. Nos piroxenitos (que existem 

frequentemente sob a forma de leitos centimétricos e decimétricos intercalados em 

pendotitos, mas também de corpos que atingiram espessuras mais significativas), 

apesar de ser normalmente bastante expressiva a presença de produtos de circulação de 

fluidos (em particular, minerais do grupo das anfibolas), é mais comum encontrarem-se 

casos de boa preservação das composições modais anidras. As rochas piroxeniticas 

variam essencialmente entre as proporções extremas de clino e ortopiroxena, embora 

(particularmente nos leitos finos) a esses dois minerais se possa juntar olivina; contudo, 

além dos clinopiroxenitos, ortopiroxenitos e websteritos comuns, há a considerar 

variedades como a já mencionada dos clinopiroxenitos granatíferos (que, por vezes, 

passam a rochas predominantemente granatíferas), a dos websteritos com granada - 
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descritos por Marques (1989, 1994) -, ou a de clinopiroxenito granatifero com corindo, 

recentemente encontrado - Marques & Sautter (comunicação pessoal) - em Alto dos 

Cotos (entre Ousilhão e Vila Boa de Ousilhão). 

As amostras a cujo, estudo se recorreu para a elaboração deste capitulo foram, 

na sua quase totalidade, colhidas em diferentes pontos da zona englobada na folha 37 

da Carta Militar de Portugal, como: nas proximidades de Alimonde, entre esta 

povoação e Vila Boa de Ousilhão (e em especial, para oeste da ribeira de Vila Boa), 
entre as minas de Abicedo e o v.g. Cabrões (na vertente oriental do vale do rio Tuela), 

ou junto a aldeia de Carrazedo. Do exterior da área representada na folha 37, refiram- 

se amostras, colhidas na urbanização da Quinta das Cantarias (Bragança, folha 38), de 

rochas piroxeníticas envolvidas pelos peridotitos subjacentes aos granulitos de Tojal de 
Pereiros. 

VL1. Petrografia 

Já foi mencionado que frequentemente se observam altemâncias de corpos 

planares peridotíticos e piroxeníticos. Estas últimas rochas têm geralmente espessuras 

centimétricas ou decimétricas. Contudo, por vezes, observam-se níveis que atingem 

espessuras métricas, ou, noutros casos, encontram-se boudins decimétricos, de corpos 

que foram intensamente estirados, fazendo supor que as suas espessuras originais 

tivessem dimensões métricas; pontualmente, há boztdins que têm eles próprios essas 

dimensões. 

Os níveis piroxeníticos finos correspondem, no essencial, a clinopiroxenitos, 

ortopiroxenitos e websteritos, frequentemente com olivina; além disso nota-se, nalguns 

casos, que a altemância observável de imediato no afloramento se reproduz a escala 

milimétrica. Quanto aos corpos mais espessos, encontram-se variedades com diversas 

proporções relativas de piroxenas monoclínica e ortorrômbica, mas geralmente 

desprovidas de olivina, assim como de rochas contendo granada (já citadas). 

Também se referiu, atrás, a habitual presença significativa de minerais típicos da 

recristalização na presença de fase fluida aquosa, em especial no caso dos peridotitos. 

No que se refere aos piroxenitos s.1. (com e sem granada), nota-se que é mais provável 
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uma boa preservação de paragéneses anidras no interior dos corpos de maior espessura 
do que nos leitos finos intercalados em peridotitos. Além disso, nalguns boudilrs, é 

observável, a escala mesoscópica, a passagem de zonas extremamente anfibólicas, no 

contacto com os pendotitos (total ou parcialmente serpentinizados), a núcleos 

constituídos essencialmente por grãos de minerais anidros. Refira-se que estes aspectos 

gerais não correspondem a uma regra de valor absoluto, pois também se podem citar 
casos de níveis piroxeníticos pouco espessos com pequena proporção de anfibola, ou 

de corpos relativamente grandes em que a piroxena só subsiste constituindo raras 

relíquias no seio de homeblenda verde. De qualquer modo, os materiais originalmente 

mais ricos de olivina parecem ter funcionado como as vias de penetração preferencial 

dos fluidos aquosos nos conjuntos peridotítico-piroxeníticos, durante o metamorfismo 
retrógrado. 

De entre os aspectos gerais relativos as rochas ultramáficas, realce-se que a 

presença de granada parece circunscrever-se as rochas piroxeníticas. Pontualmente, foi 

observada no seio de peridotitos. Contudo, tal como foi descrito por Marques (1994), 
estes casos de granada incorporada em peridotito deverão ser resultado de deformação, 

com forte estiramento, que levou a desagregação, por boudinagem, de níveis pouco 

espessos de piroxenitos granatíferos (ou de granatitos). As obervações feitas no âmbito 

deste trabalho estão de acordo com as conclusões daquele autor. Na realidade, quando 

no interior de (meta) peridotitos, a granada é observada em rochas intensamente 
blastomilonitizadas, com anisotropia definida predominantemente por grãos de clino- 

anfibola incolor. Além disso, se bem que se encontrem pequenos grãos isolados, na 

matriz, do nesossilicato aluminoso, os cristais deste mineral, nos "peridotitos 

granatíferos", estão habitualmente em agregados alongados segundo a anisotropia 

tectónica; nos casos em que as estruturas cisalhantes estão mais bem dehidas, aqueles 
agregados têm forma sigmóide e os grãos solitários de granada parecem localizar-se 

preferencialmente no prolongamento das extremidades dos sigmóides. Outro aspecto a 

considerar é a inexistência de evidências de coexistência estável de cristais de granada e 

olivina, sendo comum os grãos (ou agregados de grãos) do silicato aluminoso estarem 
envoltos por simplectites de espinela e clino-anfibola (incolor, com birrefrangência 

moderada, e originando figuras de interferência biaxiais positivas com 2V grande: 

pargasite?). 

Vogel (1967) havia sugerido que algumas rochas peridotíticas do Maciço de 

Cabo Ortegal contivessem testemunhos de uma paragenese precoce constituída por 
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Opx+Amph+Ol+Cpx+Grt. Contudo, em estudo posterior, Maaskant (1970) re-analisou 

os dados texturais e micro-estruturais dessas litologias, considerando, numa 
interpretação semelhante a que veio a ser adoptada para as rochas análogas de 

Bragança, resultar a granada nelas contida da desagregação milonítica de níveis 

piroxeníticos granatíferos. Assim, até ao momento, não há evidências inequívocas, nos 

maciços alóctones da zona galaico-transmontana, de rochas representativas da fácies 

iherzolitica granatífera. Este tipo de questões relativas ao significado da presença de 

granada em corpos peridotíticos também se colocou noutras situações geológicas, 
como sucedeu a propósito do peridotito de Ronda, registando-se interpretações 

claramente distintas, como as apresentadas por Obata (1980, 1982) e Schubert (1982), 

tendo o último autor apresentado evidências texturais semelhantes as observadas no 
noroeste peninsular para contrariar a hipótese de, naquele maciço da cadeia bética, 

existir peridotito granatifero. 

Um outro aspecto que se realça é o facto de, até ao momento, nunca (nem nos 

estudos petrográficos para esta tese, nem nos trabalhos anteriores) se ter identificado 
plagioclase - mesmo como fase de cristalização intersticial - nas rochas peridotíticas do 

complexo alóctone superior de Bragança. Nas rochas piroxeníticas, a presença de 

feldspato calco-sódico foi observada, mas unicamemente onde a retrogradação foi 

muito intensa, passando a horneblenda a ser o mineral dominante, e se a composição 

química for comparativamente ríca de alumínío. Ou seja: as rochas contendo 
plagioclase correspondem a piroxenitos granatíferos recristaliiados (e hidratados) em 

condições da fácies anfibolítica. 

Assim, relativamente aos peridotitos de provável origem mantélica, não há 

indícios de estar representada a fácies lherzolítica plagioclásica - correspondente a 
condições de estabilidade em profundidades inferiores a 30 krn (Menzies, 1991; 
Menzies & Dupuy, 1991) - a qual parece caracterizar a zona de topo do manto superior 

sob as bacias oceânicas, onde a pequena espessura da crosta propicia a existência de 

peridotitos mantélicos sob pressões relativamente pequenas. Possivelmente a zona do 

manto que estará aqui representada, terá origem numa área sob crosta continental cujos 

níveis inferiores equivaleriam a materiais como os abordados nos capítulos anteriores. 
No que respeita aos afloramentos 'caracterizados por altemância de níveis de 

peridotitos e piroxenitos comzíns (sem granada), para os quais a hipótese de 

corresponderem a sequências de acumulados holomelanocratas é plausível, a 

inexistência de plagioclase afasta-se do que é observado em exemplos clássicos 
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(Stillwater, Bushveld, Jimberlana) de intrusões .estratiformes com importantes zonas 

ultramáficas: nas referidas intrusões, mesmo neste tipo de zonas, há intercalações de 

níveis com plagioclase cumzrlus, para além de, em muitos dos níveis ultramáficos 

dominantes, o feldspato estar presente em resultado de cristalização i?iierczrmul~rs 

(Campbell, 1977; Cameron, 1978; Campbell & Murck, 1993). 

Após se terem abordado algumas questões gerais, far-se-á uma breve descrição 

petrográfica dividindo os materiais ultramáficos em dois grandes grupos: I)  peridotitos 

e intercalações relativamente pouco espessas (leitos centimétricos a decimétricos) de 

piroxenitos comuns (sem granada; frequentemente com olivina); 2) corpos, que terão 

atingido espessuras mais significativas, nitidamente individualizados relativamente aos 

peridotitos, apresentando composições predominantemente piroxeníticas, embora, 

nalguns locais, contenham granada (que, pontualmente, pode ser o mineral dominante). 

Nesta segunda categoria incluir-se-á uma rocha - com composição moda1 de wehrlito 

espinelífero - que se afasta do espectro entre os piroxenitos e os granatitos, mas que foi 

encontrada como nódulo claramente individualizado e que apresenta uma textura bem 

distinta das dos wehrlitos, e outros materiais afins (clinopiroxenitos olivínicos e 

websteritos olivínicos), das rochas bandadas; posteriormente, verificar-se-á que esta 

distinção se mantém ao nivel geoquímico. 

VI. 1.1. Rochas (meta) peridotíticas e leitos piroxeníticos 

Tal como já foi sublinhado, os materiais mais olivínicos foram intensamente 

afectados por transformações retrógradas, com hidratação extremamente significativa, 

o que se manifesta na grande abundância de minerais do gmpo das serpentinas. Ferreira 

(1964) efectuou um estudo mineralógico detalhado de rochas ultramáficas da parte 

ocidental do Maciço de Bragança em que, entre outros aspectos, esses minerais 

mereceram um destaque particular. 

A importância da serpentinização, em particular nas rochas muito ricas de 

olivina, a que há que juntar o facto de ser comum a presença significativa de clino- 

anfíbola(s) nas várias composições ultramáficas, dificulta em muitas circunstâncias a 

caracterização precisa das composições mineralógicas (provavelmente anidras ou com 

pequena proporção de componentes voláteis) anteriores aos processos metamóríicos 
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que acompanharam a exumação destas rochas. Na tentativa de fazer uma aproximação 

a essas composições, nos materiais estudados, consideraram-se, como é evidente, os 

minerais anidros que subsistiram, bem como a natureza das fases hidratadas e, quando 

se dispunha dessa informação, as composições químicas (recalculadas em base anidra) 

das rochas. Recorrendo a este último critério, as amostras analisadas em que a 

substituição retrógrada por serpentina e opacos foi praticamente total (37-66, 37-95 e 

37-98) corresponderiam a composições de harzburgito ou de ortopiroxenito muito 

olivínico; obviamente, deverá considerar-se a hipótese de terem ocorrido modificações 

nas proporções relativas dos óxidos de elementos maiores, mas as raras relíquias de 

minerais de alta temperatura encontradas nessas amostras (olivina e ortopiroxena) são 

as esperadas naquele tipo de litologias. 

Tendo em conta o conjunto de critérios acima referidos, as rochas ultramáficas 
agora em consideração corresponderiam a paragéneses anidras diversificadas, mas 

havendo preponderância das que, no espaço 01-Opx-Cpx, se dispõem junto as linhas 

01-0px (ou seja: harzburgitos e ortopiroxenitos olivínicos) e Opx-Cpx 

(correspondentes a piroxenitos pobres de olivina). Foram também observadas (e, 

nalguns casos, sujeitas a análises químicas) amostras em que aquelas rochas teriam 

proporções semelhantes daqueles três minerais (o que corresponde as composições 

lherzolíticas ou as websteríticas ricas de olivina) e outras em que dominariam a 

ciiiopiroxena e a olivina (clinopiioxeiiitos olivínicos e wehrlitos); contudo, as amostras 

que se localizariam nas áreas centrais do campo 01-Opx-Cpx ou próximo da linha 01- 

Cpx correspondem habitualmente, nos casos observados, a situações em que há um 

bandado fino (milimétrico) com variações entre zonas muito olivínicas (geralmente mais 

serpentinizadas) e outras em que as piroxenas assumem proporções mais relevantes. 

Para caracterização geoquímica, foram normalmente seleccionadas amostras em que 

não fosse detectável esse tipo de variação, o que resultou num número reduzido de 
análises (de materiais homogéneos) com composição de lherzolito S. st.; quanto aos 

casos em que se obtiveram composições químicas correspondentes a clinopiroxenito 

olivínico, wehrlito e webstento olivínico, tratam-se de algumas amostras com bandado 

fino. 

O bandado milimétrico nas rochas peridotítico-piroxeníticas, quando observado 
a escala microscópica (Figs. VI.1 a VI.3), tanto se manifesta por limites bmscos (entre 

os níveis muito ricos de olivina e com forte serpentinização, por um lado, e os 

essencialmente piroxenico-anfibólicos, por outro) quer por transições graduais entre as 

zonas de composições extremas. 
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Os minerais observados nas rochas (meta) pendotitico-piroxe~ticas são 
essencialmente olivina, ortopiroxena, clinopiroxena, clino-anfibolas, opacos e espinela 

não opaca (para além das serpentinas que, de acordo com os aspectos já descritos, são, 
com frequência, os minerais dominantes nos metaperidotitos) em proporções que, 

como se conclui das afirmações anteriormente feitas, são extremamente variáveis. 

A olivina (Figs. VI.1 a VI.5) constitui grãos de dimensões muito diversificadas, 

em função do seu grau de preservação após as reacções de hidratação e também do 

comportamento dos seus cristais durante a deformação. Assim observam-se desde 

grãos milimétricos (nuns casos correspondendo a porfiroclastos destacando-se de 

matriz gerada por granulação; noutros casos, tratando-se de cristais anédricos presentes 

em zonas em que a deformação e a serpentinização foram relativamente pouco 

intensas), até pequenos blastos com centésimas de mm (em zonas de milonitização 

forte, e em que a serpentinização foi comparativamente pouco importante). O ângulo 
2V das figuras de interferência é sistematicamente muito grande, sendo geralmente 

dicil  a determinação do sinal óptico, embora, nalguns casos, ele pareça positivo: estas 

características parecem indicar que as olivinas tenham composições ou de forsterite ou 
de crisólito magnesiano. 

Nos grãos de ortopiroxena (Figs. W.3 a VI.9) também se notam variações 

determinadas, em grande parte, pelos efeitos da deformação e das reacções retrógradas. 

Os cristais de maiores dimensões (com vários milímetros; mais facilmente observáveis 

em níveis cujas composições anidras são de ortopiroxenito ou de ortopiroxenito 

olivínico), mesmo nos casos em a textura se manteve essencialmente isótropa e em que 
a granulação foi incipiente, apresentam tipicamente evidências de deformação (em 

especial, clivagens arqueadas e extinção ondulante). Os grãos milimétricos (que 

geralmente subsistem como porfiroclastos) têm ainda uma forte tendência a 

apresentaram um aspecto turvo, quando observados em luz transmitida, devido a 
abundância de diminutos grãos opacos, geralmente dispostos segundo os traços dos 

planos de clivagem; além disto, é comum apresentarem-se parcialmente transformados 

em serpentina, clino-anfibola ou talco. Nas amostras em que está testemunhada a 

ocorrência de granulação, os pequenos blastos que envolvem os porfiroclastos (bem 

como as faixas marginais destes) são habitualmente mais 'npidos do que as áreas 

centrais dos grãos de maiores dimensões. Quando são nítidos os contactos entre olivina 
e ortopiroxena (que habitualmente estão mascarados pelo facto de os limites 
intergranulares serem canais propícios a serpentinização), verifica-se que os grãos de 

ambos os minerais são anédricos e com formas de adaptação mútua. No que respeita a 
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características ópticas, há a referir que as ortopiroxenas observadas são incolores (ou, 

por vezes, nas que contêm muitos opacos, ligeiramente acastanhadas), têm 

birrefiangência fraca e apresentam figuras de interferência biaxiais positivas, ou com 

sinal óptico de deteminação dificil devido ao valor elevado do ângulo 2V (só 

pontualmente se observaram figuras de sinal negativo, mas sempre com ângulo 2V 

grande). Estas características indicam que as ortopiroxenas são sistematicamente muito 
magnesianas: ou enstatite ou bronzite transicional para enstatite, usando estes temos 

no sentido atribuído por Poldervaart (1947). 

Tal como nos casos dos minerais abordados anteriormente, a clinopiroxena 

(Figs. VI.1, VI.2, VI.8 e VI.9) constitui grãos de dimensões variadas, correspondendo 

os maiores (milmétricos) frequentemente a porfiroclastos e os menores a pequenos 

blastos resultantes de granulação; estes últimos têm geralmente centésimas ou poucas 

décimas de mm, embora também se observem situações em que entre os grãos 
relativamente grandes e os menores não há um grande fosso granulométrico, 

encontrando-se, na matriz recristalizada dessas amostras, uma gama contínua de 

dimensões até valores em tomo de 1 mm. A semelhança do registado na piroxena 

ortorrômbica, também a monoclínica apresenta, nalgumas lâminas delgadas, diferenças, 

no que respeita a presença de grânulos opacos no seu interior, entre os grãos maiores - 
apresentando uma densa poalha, excepto numa faixa que margina os contomos 

irregulares destes grãos - e os da matriz - mais límpidos do que os precedentes. Em 

observação microscópica, a clinopiroxena, entre outros aspectos, é incolor e produz 

figuras biaxiais positivas com 2V moderado, o que está de acordo com as previsíveis 

composições fortemente diopsídicas. Com muita frequência, os cristais de 

clinopiroxena revelam processos de substituição por clino-anfíbola. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. Vi.1 - Alternância de níveis com predomínio ora de olivina, ora de clinopiroxena, em 37-14; 

nicóis I/; 13x. Fig. VI.2 -Pormenor de contacto entre dois níveis da Fig. VI.1, correspondendo a parte 

superior direita da fotografia a uma zona olivínica; nicóis 11; 40x. Fig. VI.3 - Contacto (na amostra 37- 

7 3 4  entre um nível com predomínio de ortopiroxena (e contendo grande proporção de pequenos 

blastos de anf1bo1a incolor) e nm outro caracterizado pela abundância de olivina (muito alterada em 

opacos + serpentina); nicóis I/; 13x. Fig. VI.4 - Aspecto de (meta-) harzbnrgito (amostra 37-72), 

observando-se, em posição central, nm cristal de ortopiroxena (com núcleo turvo), destacando-se de 

grãos menores de olivina (serpentinizada) e de clino-anfibola incolor; Ncóis I/; 40x. 
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Fig. VI. 1 Fig. VI.2 

Fig. VI.3 Fig. VI.4 
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Nas amostras observadas, é muito frequente a presença de proporções 

significativas de grãos de clino-anfibola incolor ou de tonalidade verde muito pálida 

(Figs. VI.3, VI.8 e VI.9). Esses grãos parecem ser predominantemente, consoante os 

casos, ou de pargasite muito magnesiana ou de tremolite. Contudo, as características 

ópticas desses minerais são em grande parte sobreponíveis, o que toma a sua distinção 

dificil em muitas circunstâncias, em particular quando se tratam de grãos de pequenas 

dimensões. O facto de a pargasite poder apresentar figuras de interferência biaxiais 

positivas e poder ter ângulos c ~ n ' ,  superiores aos do mineral mais silicioso permitiu 

esclarecer, em vários casos, a presença da anflbola mais rica de componentes edenítico 

e tschermaquítico; a tremolite por, seu tumo, é mais facilmente identificável nas 

situações em que é nítido que se formou anfibola tardia, associada a serpentina e (por 

vezes) a talco, sob a forma de blastos muito alongados. Entre estas situações, existe 

uma variedade de possibilidades, em que a identificação precisa do tipo de clino- 

anfibola não é tão óbvia, ou só será mesmo possível caso se determine a composição 

química dos grãos. Não são conhecidas análises por microssonda electrónica de 

anfibolas das rochas (meta) peridotíticas de Bragança, mas análises em rochas análogas 

de Cabo Ortegal (Maaskant, 1970; Girardeau et al., 1990; Girardeau & Gil Ibarguchi, 

1991) e Morais (Munhá, comunicação pessoal), confirmam a importância da anilbola 

pargasítica nestes litótipos, como, aliás, já havia sido mencionado em estudos 

petrográficos prélios nos diversos maciços alóctones do noroeste peninsular (Ferreira, 

1964; Vogel, 1967; Anthonioz, 1972). 

A anfibola, e nomeadamente a pargasítica, está presente em situações textuais 

muito diversas. Já foi referido que este mineral pode ser encontrado substituindo 

piroxena, mas também é muito comum observá-lo quer na matriz (onde os seus grãos, 

em contraste com as formas geralmente anédricas dos silicatos anidros, têm hábitos 

desde xenoblástico intersticial até subidioblástico; os do último tipo, com frequência, 

definem uma anisotropia nas rochas em que a blastomilonitização foi mais intensa) que 

envolve os porfiroclastos, quer constituindo porfiroclastos cujas dimensões podem ser 

milimétricas. E, pois, óbvia a presença de várias gerações de anilbola, faltando contudo 

dados que permitam concluir se a mais antiga terá participado em paragéneses sem 

qualquer relação com os processos de exumação ou se, pelo contrário, reflectirão 

simplesmente as primeiras fases de hidratação durante episódios precoces (ainda em 

níveis profundos) da ascensão tectónica na orogénese varisca. A pargasite tem um 

campo de estabilidade que permite a sua formação sob condições de temperatura 

elevada, sendo a sua presença descrita inclusivamente em paragéneses consideradas de 
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origem mantélica (Evans, 1982; Spray, 1989; Wilkinson & Le Maitre, 1987; Deer et 

al., 1997b), o que normalmente é interpretado como uma evidência modal de processos 

metassomaticos no manto. Note-se que um outro mineral - a flogopite - cuja presença é 

também habitualmente considerada indiciadora do mesmo tipo de processos esta 

localmente presente em rochas ultramáficas, como foi descrito por Neiva (1948), que, 

alias, cunhou como "abessedito" (de Abessedo, ou Abicedo, topónimo de elevação a 

cerca de 2 km, para NW, de Vila Boa de Ousilhão) a litologia peridotítica com 

proporções significativas quer da referida mica, quer de pargasite. Chama-se a atenção 

- tal como já foi feito por Ferreira (1964) - para o facto de, na nomenclatura usada por 

Neiva (1948), ser classificada como "edenite" a anfibola que depois veio a ser 

designada como pargasite. 

Até aqui, só foi considerada a presença de clino-antibolas cálcicas e, pelos 

dados disponíveis neste trabalho e nos precedentes (ver referências feitas atrás), 

deverão ser essas as largamente dominantes, se bem que Ferreira (1964) tenha 

registado a existência esporádica de cumingtonite. As características ópticas desta 

anfibola ferromagnesiana não permitem, normalmente, uma distinção clara em relação 

as anfibolas cáicicas e fortemente magnesianas que já foram abordadas, excepto quando 

a cumingtonite apresenta uma típica geminação polissintética. Nas amostras agora 

estudadas, não foi possível, com base nas características em luz transmitida, identificar 

inequivocamente clino-antibola ferromagnesiana. Contudo, a amostra 37-15, se bem 

-que rica de anfibola monoclínica, tem uma composição química com teores muito 

pequenos tanto de A,0, como de CaO, o que se manifesta numa composição 

normativa anidra típica de harzburgito, e não de Iherzolito (como se poderia supor, 

recorrendo a composição modal e assumindo a anfibola como calcica): a conjugação 

das informações petrográfica e geoquímica parece, pois, requerer a presença, naquela 

amostra, de cumingtonite. Phillips & Griffen (1981) e Nesse (1991) consideram não 

haver exemplos naturais de cumingtonites com Mg/(Mg+Fe) superior a 0.7, o que, 

tendo em conta a proporção bastante importante de anfibola em 37-15, não se ajustaria 

ao elevado valor de mg da rocha (0.91); todavia, uma compilação exaustiva, como a de 

Deer e1 01. (1997b), revela que existem cumingtonites, em metaperidotitos, com valores 

de Mg/(Mg+Fe) até 0.9, pelo que a hipotética presença de clino-antibola 

ferromagnesiana naquela amostra é, de facto, conciliável com a composição química 

global. 

De entre as fases não-silicatadas presentes nestas rochas ultramáficas, as que 

têm presença mais significativa são minerais do grupo das espinelas. Em muitos casos, 
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constituem grãos opacos, os quais frequentemente deverão corresponder a magnetite 

formada em processos tardios, em especial durante a serpentinização; os grãos de 

gerações mais precoce apresentarão certamente outras composições que, nalgumas 

situações (como a seguir se referirá) serão de espinela muito cromífera. As espinelas 

não opacas são observáveis quer com cor verde, quer com cor castanha (que pode ter 

tom avermelhado); por vezes, observam-se grãos com uma parte opaca e outra 

castanha, o que sugere tratarem-se de cristais ricos de Cr. 
Na breve descrição, acima feita, dos minerais mais importantes, foram 

abordadas aigumas caracterísrticas texturais, tendo sido chamada a atenção para a 

frequência das evidências de processos que envolveram deformação e recristalização, 

com redução do tamanho dos grãos. Assim, é comum a presença de texturas 
caracterizadas pela presença de porfiroclastos - de olivina, de piroxenas e, por vezes, 

também de anfibola - milimétricos, envoltos numa matriz de neoblastos em que aqueles 

minerais também estão presentes, sendo a anfibola mais frequente sob a última forma 

Vigs. VI.8 e VI.9). As proporções relativas de porfíroclastos e matriz são muito 

variáveis, desde situações em que os neoblastos se limitam a faixas ao longo das 
margens dos grãos primitivos (Figs. VI.6 e VI.7), até ao predomínio das zonas 

recristaliizadas. Também quanto a presença, ou ausência, de orientação preferencial, as 

obervações variam; quando existe, a anisotropia é geralmente definida por grãos 

subidioblásticos de anfibola da matriz e pelos eixos maiores dos porfiroclastos. Nas 

amostras em que a granulação foi pouco importante, os grãos milmétricos têm formas 
predominantemente anédricas com contornos de adaptação mútua. Os neoblastos 

também são geralmente anédricos, embora a clino-anfibola possa constituir grãos 

subidioblásticos (em contrapartida, como já foi referido, é igualmente possível obervá- 

ia em situação intersticial). 

Legendas das figuras da pagina seguinte 

Fig. VI.5 - Idem Fig. VIA, com nicóis +. Fig. VI.6 - Aspecto de ortopiroxenito (amostra 37-74), em 

que ocorreu recristalização (formação de pequenos blastos de orto e clinopiroxena) ao longo dos 

contactos intergranulares; nesta fotografia a cor dos grandes cristais de ortopiroxena é particularmente 

forte, em parte devido à grande espessura da lâmina; nicóis 11; 13x. Fig. Vi.7 - Idem Fig. VI.4, com 

nicóis +, notando-se lamelas de exsolução (Cpx) nalguns cristais de Opx; as cores de polarização MO 

são as habituais, em consequência de a espessura da lâmina ser superior a 0.03 mm. Fig. VI.8 - 
Porfiroclastos de ortopirosena em (meta) ~vebsterito; na matriz (bem como substituindo parcialmente 

os porfuoclastos), há abundante clino-anfíbola incolor; nicóis 11; 13x. 
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Fig. VI.5 Fig. VI.6 

Fig. VI.7 Fig. VI.8 



Capitulo V I  Rochas Ulframáficas 314 

VI.1.2. Cornos piroxeniticos (com e sem granada) nitidamente individualizados 

Nestes corpos, se bem que também sejam abundantes as evidências de 

deformação e de recristalização retrógrada na presença de fluido aquoso, é mais 

frequente (nomeadamente em núcleos de boudins de grandes dimensões) uma boa 

preservação de texturas isótropas e de paragéneses anidras de alta temperatura. 

Na categoria que agora se vai tratar, tal como já houve oportunidade de referir 

(na introdução a este capítulo e nos aspectos gerais da petrografia), há uma diversidade 

de composições em que os aspectos mais marcantes são as diferentes proporções 

relativas das piroxenas ortorrômbica e monoclinica nos piroxenitos comuns 

(clinopiroxenitos, websteritos e ortopiroxenitos), e as de clinopiroxena e granada numa 

sub-categoria de rochas essencialmente biminerálicas abarcando clinopiroxenitos 

granatiferos e granatitos clinopiroxénicos. A presença simultânea dos três minerais 

citados - em websteritos com granada - é esporádica, sendo a situação da granada nesta 

variedade litológica completamente distinta da que se regista nas rochas citadas 

previamente. 

Os piroxenitos comuns bem preservados são constituídos por grãos 

milimétricos (por vezes centimétricos, nomeadamente em composições praticamente 

monominerálicas), de formas anédricas, e apresentam texturas isótropas. Além de 

piroxena(s) estas rochas contêm geralmente horneblenda, substituindo parcialmente 

piroxena (em especial a monoclinica, onde pode originar "manchas" irregulares) ou 

ocupando espaços intersticiais (Figs. VI.10 e VI.11) A horneblenda presente nestas 

rochas é, em geral, opticamente bastante diferente daquela que se observa nas rochas 

peridotítico-piroxeniticas abordadas em VI. I .  1: com efeito, enquanto anteriormente se 

descreveu pargasite incolor ou de cor verde pálida, agora a clino-&bola mais comum 

caracteriza-se por ter cores (castanho, verde) e pleocroismo fortes. Esta diferença 

deverá reflectir composições, nas rochas agora em consideração (quando comparadas 

com as referidas em VI. 1. I), com menor razão MgEe. 

A clinopiroxena é incolor, com as características habituais nas composições 

predominantemente cálcicas e magnesianas. 
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A ortopiroxena é geralmente incolor, embora, por vezes, apresente um ténue 

pleocroismo de incolor a rosa pálido. As figuras de interferência têm sistematicamente 

ângulo 2V elevado e revelam sinais ópticos quer positivos quer negativos. Nos casos 

em que a piroxena ortorrômbica sofreu transformações retrógradas parciais, tal 

manifesta-se habitualmente através da presença de serpentina, talco ou tremolite (Figs. 

VI.12 e VI.13). 

Se bem que os piroxenitos comuns contenham sempre opacos, a proporção 

destes é normalmente muito pequena, além de que grande parte dos seus grãos parece 

ter-se gerado tardiamente (como se nota pela presença comum no preenchimento de 

fracturas ou de planos de clivagem). 

Nos clinopiroxenitos granatiferos e granatitos clinopiroxénicos, as composições 

modais mais comuns são definidas quase totalmente pelos dois minerais em que se 

baseiam aquelas designações (Fig. VI.14), a que se juntam proporções variáveis de 

homeblenda (castanha-verde). Nestas rochas, a textura caracteriza-se, nas zonas que 

ficaram imunes a deformação, por ser isótropa, por os grãos terem dimensões 

milimétricas, bem como por os cristais de granada apresentarem formas 

predominantemente subédricas, enquanto os de clinopiroxena são anédricos. A 

homeblenda é anedrica e habitualmente ocupa posições intersticiais ou preenche 

fracturas nos outros dois minerais. Um aspecto a registar é o de as granadas destas 

rochas serem praticamente desprovidas de inclusões, contrastando com os grãos 

milimétricos presentes noutras litologias compostas predominantemente por Cpx+Grt 

(como os eclogitos e os granulitos mais máficos; ver 111.1.1 e IV.1.1 .I). Os dados 

texturais indiciam, pois , que a evolução metamóríica registada nos clinopiroxenitos 

granatiferos corresponda a um percurso mais simples do que o testemunhado pelas 

rochas a que o terceiro e quarto capítulos foram dedicados, o que está de acordo com a 

informação geotermobarométrica disponibilizada por Munhá (1986) e Munhá & 

Marques (1987). 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. VI.9 - Idem Fig. VI.8: com nicóis i-. Fig. VI.10 - Aspecto de clinopiroxenito (amostra 376). em 

que estão presentes grandes cristais (parcialmente transformados em Hbl verde) envoltos por 

neoblastos; niwis 11; 13x. Fig. VI.11 - Pormenor de zona recristalizada da Fig. VI.lO; há predomínio 

de Cpx, mas tambem estão presentes Hbl, Ttn e opacos; nicóis 11; 40x. Fig. VI.12 - Ortopiroxenito (37- 

7) em que está patente alteração, predominantemente, em talco e treniolite; nicóis 11; 13x. 
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Fig. VI.9 Fig. VI.10 

Fig. VI. 11 Fig. VI. 12 
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Além dos minerais já citados, há sempre uma reduzida proporção de opacos. 

Para além dos óbvios produtos de alteração retrógrada, pontualmente, e em proporções 

muito pequenas, podem ser encontrados outros minerais, como carbonato ou flogopite. 

Atrás, já foi referido que Marques & Sautter (comunicação pessoal) registaram 

recentemente a presença, em Alto dos Cotos, duma variedade de clinopiroxenito 

granatífero contendo corindo; junto a Nunes, Feneira (1964, 1966b) observou um 

corpo piroxenítico (particularmente rico de fnssaite, ou seja, clinopiroxena cálcica 

fortemente tschermaquítica) com granada, hercinite e corindo, tendo interpretado o 

óxido de alumínio como resultado de decomposição parcial do mineral do gmpo das 

espinelas. 

Esporadicamente, tal como foi descrito por Marques (1989, 1994), estão 

presentes corpos websteríticos contendo granada. Os minerais mais abundantes são as 

piroxenas ortonômbica e monoclínica que se apresentam em grãos cujas dimensões 

variam entre 0.2 e 2 mm. As formas dominantes são anédricas, parecendo corresponder 

geralmente a adaptação mútua dos grãos das duas piroxenas. Os cristais rnilimétricos, e 

em especial os de ortopiroxena, apresentam evidências de deformação, como extinção 

ondulante, clivagens curvas e, por vezes, divisão do grão em dois ou três domínios com 

orientações ligeiramente diferentes da estrutura cristalina; em grãos de ortopiroxena, 

observam-se, por vezes, lamelas finas, cuja espessura não permite uma identificação do 

material nelas contido, mas que são sugestivas de processos de exsolução. 

Os cristais menores das piroxenas estão aparentemente menos deformados; 

estes grãos podem definir, localmente, mosaicos granoblásticos poligonais. Em 

proporção menos significativa, está presente anfibola verde pálida (provavelmente 

pargasítica) em grãos com 0.2 a 0.5 mm, em situação intersticial ou participando, com 

os neoblastos dos inossilicatos anidros, nos microdomínios granoblasticos poligonais. A 
granada tem urna presença modalmente pouco importante, caracterizando-se, além 

disso, por constituir pequenos grãos (0.2 a 0.3 mm) xenoblásticos e nitidamente 

intersticiais relativamente as piroxenas (Figs. Vi.15 e VI.16). 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. VI.13 - Idem Fig. VI.12, com nicóis +. Fig. VI.14 - Clinopirosenito granatífero bem preservado 

(amostra 37-28); nicóis 11; 21x. Fig. VI.15 - Aspecto de websterito com granada (RVB-I); nicóis /I; 

40x. Fig. VI.16 - Idem Fig. VI.15> com nicóis +; nota-se o carácter intersticial da granada: também se 

observa uni cristal de ortopiroxena com lamelas de exsolução. 
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Fig. VI. 13 Fig. VI. 14 

Fig. VI. 15 Fig. VI. 16 
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Este tipo de paragénese, em que a granada é um constituinte menor e 

realativamente tardio, já foi descrito em várias associações litológicas consideradas de 

origem mantélica, tendo sido considerado (IMng, 1974; Herzberg, 1978; Lee ef al., 

1996) como resultando de recristalização, em que terão sido determinantes processos 

de exsolução, de uma rocha que originalmente seria praticamente monominerálica, 

composta de clinopiroxena subcálcica com componentes tschemaquíticos. Os grãos 

milimétricos de ortopiroxena com lamelas de exsolução (Fig. VI.16) são 

provavelmente, no seu conjunto (fase hospedeira mais fase hóspede), os mais próximos 

representantes da clinopiroxena primitiva, fortemente ferromagnesiana e relativamente 

pobre de cálcio. 

Se bem que que em termos da sua composição modal não se trate de um 

piroxenito, foi colhida uma amostra (cerca de 1 km a sudeste de Vila Boa de Ousilhão) 

de um corpo wehrlítico claramente individualizado e distinto, modal e texturalmente, 

das rochas peridotítico-piroxeníticas consideradas em VI. 1.1. 

Na referida amostra (37-53), a clinopiroxena e a olivina são nitidamente os dois 

minerais mais importantes, devendo, em conjunto, ultrapassar 90 % da composição 

modal; entre si, as proporções parecem ser muito semelhantes. O terceiro mineral mais 

abundante (mas obviamente em proporção significativamente inferior as daqueles dois 

silicatos) é espinela verde. 

A clinopiroxena existe sob a forma de cristais poiquilíticos de dimensões 

centimétricas, onde estão contidos numerosos grãos de olivina e espinela (Figs. VI.17 e 

VI. 18). Aqueles cristais do inossilicato têm, em observação microscópica, um aspecto 

turvo devido a presença típica de opacos, bem como de óxidos e hidróxidos de ferro 

avemelhados, ao longo dos planos de clivagem. 

Legendas das figuras da página seguinte 

Fig. Vi.17 - Todo o campo de visão corresponde a uma parte de um cristal de clinopiroxena que 

contém numerosas inclusões de olivina (predominantemente) e espinela (negra, na fotografia), no 

~vehrlito poiquilítico 37-53; nicóis 11; 13x. Fig. VI.18 - Idem Fig. VI.17, com nicóis +. Fig. V1.19 - 
Pormenor de inclusão de olivina no mesmo crisial de clinopiroxena das figuras anteriores; note-se uma 

aurkola relativamente limpida. bordejando o grão do nesossilicato; nicóis 11; 40x. Fig. Vi.20 - Idem 

Fig. Vi.19, com nicóis +; a referida auréola tem, em grande parte. birrefrangência baixa, 

correspondendo a ortopiroxena. 
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Fig. Ví.17 Fig. Ví.18 

Fig. Ví.19 Fig. Vi.20 
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Quanto a olivina, os seus grãos (variando entre os muito pouco alterados, em 

que as transformações se restingiram ao típico preenchimento de fracturas por opacos, 

e aqueles que testemunham processos de transformação parcial por serpentinização ou 

iddingsitização) são milimétricos e têm geralmente formas anédricas. Tanto quanto foi 

possível observar, estão sistematicamente incluídos na clinopiroxena. 

A espinela também é observada no interior dos cristais poiquilíticos do 

inossilicato. Quanto está espacialmente associado a olivina, o óxido apresenta-se com 

formas que sugerem uma situação intersticial relativamente ao nesossilicato. 

Em geral, entre as inclusões (de olivina e espinela) e a clinopiroxena hospedeira, 

existe uma orla, com centésimas de mm de espessura (embora, por vezes, possa 

ultrapassar 0.1 mm), geralmente constituída por ortopiroxena incolor e líípida (Figs. 

VI.19 e VI.20). Por vezes, além da ortopiroxena, ou em lugar dela, regista-se a 

presença, nessa faixa, de outro mineral, que também se apresenta límpido, incolor a 

verde pálido, com extinção oblíqua e birrefrangência superior a típica da piroxena 

ortorrômbica, devendo tratar-se de clino-an6bola. 

Rochas mineralógica e texturalmente muito semelhantes a agora considerada 

(ou seja, wehrlitos espinelíferos poiquilíticos), foram descritas no estudo, efectuado por 

Irving (1980), duma colecção de xenólitos, considerados como de origem mantélica, 

contidos em rochas basaníticas dorantes em San Carlos (Arizona, EUA). Aquele autor 

interpretou os wehrlitos poiquilíticos'(bem como as rochas piroxeníticas abundantes 

naqueles xenólitos) como resultantes de processos profundos de segregação de cristais 

- segundo um mecanismo que, no trabalho citado, é designado como cristalização 

dinâmica de fluxo - a partir de magmas semelhantes aos que transportaram aqueles 

fragmentos até a superficie. 

Nos corpos predominantemente piroxeníticos tratados neste ponto, regista-se 

uma maior frequência, em comparação com as litologias das alternâncias peridotítico- 

piroxeníticas consideradas em VI. I. 1, de preservação de paragéneses anidras de alta 

temperatura e de texturas anteriores a deformação blastomilonitica. Contudo, deve-se 

notar que, habitualmente, a composição moda1 e as características texturais sofreram 

modiicações significativas durante os processos de exumação tectónica. 

Como resultado das transformações mais radicais, geraram-se - especialmente 

nos casos em que o protólito se caracterizava por largo predomínio de clinopiroxena - 
rochas praticamente monorninerálicas, essencialmente constituídas por cristais de 
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horneblenda (castanha-verde, em observação microscópica) definindo texturas 

nematoblásticas. 

Quando as composições são mais aluminosas (correspondendo a protólitos 

clinopiroxeniticos granatíferos), além da anílbola dominante, encontram-se proporções 

significativas de granada, a que se acrescentam, frequentemente, outras fases ricas de 

alumínio (um mineral do p p o  do epídoto elou plagioclase). Em certos casos, que 

deverão corresponder a re-equilíbrio em níveis pouco profundos, a granada foi 

totalmente consumida, sendo a associação mineralógica observada constituída 

fundamentalmente por homeblenda verde e epídoto, com os quais coexiste plagioclase 

(habitualmente sericitizada); nestes produtos de retrogradação, estão sempre presentes 

esfena e opacos. 

De protólitos ortopiroxeníticos, por seu tumo, habitualmente resultaram 

materiais compostos de talco, tremolite, serpentina e opacos. 

Vi.2. Química mineral 

Nesta secção, recorrer-se-á a dados obtidos por análise de grãos de quatro 

amostras de piroxenitos. Duas delas - AG-38 e AG-40 - correspondem a 

clinopiroxenitos granatíferos de Alimonde, sendo de notar que, em AG-38, está 

presente uma pequena proporção de carbonato, o que já não sucede no outro caso. A 

amostra RVB-1 corresponde a um websterito com granada das proximidades da ribeira 

de Vila Boa. A quarta amostra (PI-1) é de um ortopiroxenito de Piolheira, área que 

está representada no extremo sudoeste da folha 24 da Carta Militar de Portugal. 

V1.2.1. Ortopiroxena 

As análises de grãos deste mineral foram efectuadas nas amostras PI-1 e RVB- 
1. Todas as composições obtidas correspondem as da "bronzite", de acordo com a 

nomenclatura utilizada por Poldervaart (1947), as quais se integram, na classificação de 
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Morimoto ef al. (1988), num vasto campo de "enstatite" (Fig. ~ i . 2 2 ) .  Contudo, os 

cristais presentes no ortopiroxenito são mais magnesianos do que os do websterito. 

Com efeito, os primeiros estão praticamente sobre a linha de transição para as 

composições enstatíticas S. st. - ou seja, tal como Poldervaart (1947) as definiu -, e 

revelaram uma grande homogeneidade, visto que os extremos correspondem a 

WO,,,E~,~,,FS,,, e Wo,,En,,,,Fs,,,,. Já na amostra RVB-1, para além de se notar uma 

comparativamente maior variabilidade, são de registar proporções de molécula 

fenossilítica que, em geral, correspondem ao dobro das obtidas no ortopiroxenito de 

Piolheira. As ortopiroxenas de ambas as rochas têm normalmente valores de Cr, na 

fórmula estnitural (para quatro catiões), entre 0.01 e 0.02, o que permite designá-las 

como cromíferas (Morimoto ef al., 1988). 

Uma análise de amostra de rocha total (37-74, da vertente leste do vale do 

Tuela, junto a Abicedo) de ortopiroxenito praticamente imune a reacções retrógradas 

de hidratação, quando tratada como composição de mineral, equivale a 

Wo, ,En,g,,Fsg ,, a qual é um pouco mais magnesiana (sendo já enstatítica S. st.) do que 

as dos grãos de PI-1. Para além dessa ligeira diferença, nota-se que o conteúdo 

"volastonítico" de 37-74, se bem que pequeno, é cerca de três vezes superior ao obtido 

nas análises dos grãos de PI-1. A explicação para este facto relacionar-se-á 

fundamentalmente com a ocorrência de processos de exsolução, os quais são 

testemunhados - quer em 37-74, quer em PI-I - por finas.lamelas de piroxena 
h 

monoclínica no seio da ortorrômbica (Fig. VI.7); eventualmente, os raros grãos de 

clinopiroxena não contidos nos cristais do mineral dominante também serão resultado 

daquele tipo de processos. Tendo em conta estes aspectos, bem como que o 

inossilicato monoclínico tem valores de Fe/(Fe+Mg) inferiores aos da ortopiroxena com 

a qual está em equilíbrio (os dados de PI-1 são exemplo disso, como se verificará em 

VI.2.2), as análises de grãos em PI-I e da gobalidade da amostra 37-74 parecem ser 

complementares, devendo a última estar próximo de representar a composição duma 

ortopiroxena primitiva, cujos produtos de exsolução seriam piroxenas de composições 

semelhantes as de PI-1. Com efeito, considerando os componentes quadrilaterais destes 

minerais, uma associação de cerca de 98 % de ortopiroxena e 2 % de clinopiroxena de 

composições semelhantes as obtidas em PI-I ajusta-se relativamente bem a composição 

de 37-74, apesar de o hipotético mineral primitivo de PI-1 ser ainda menos magnesiano, 

com Fe/(Fe+Mg) = 0.10 e Mg = 1.71 (para total de quatro catiões), do que a amostra 

37-74, em que Fe/(Fe+Mg) = 0.09 e Mg = 1.76. O facto de os teores de alumínio (0.06 

2 AIt 2 0.09) nas piroxenas - quer na ortorrômbica, quer na monoclínica - de PI-1 
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serem sistematicamente superiores ao registado em 37-74 (AIL = 0.04) revela também 

que as ortopiroxenas primitivas da rocha de Piolheira conteriam maiores proporções de 

constituintes do tipo R*+APiAFiSiO, (moléculas tschermaquíticas) do que as da 

amostra do vale doTuela. 

Os grãos analisados no websterito com granada são mais ferrosos do que os do 

ortopiroxenito e, apesar de, em confronto com os dados de PI-I, terem uma 

diversidade maior, estão restritos a gama composicional entre Wo,,En,,,$s,,, e 

Wo,,,En,,,,Fs,,,, (Fig. VI.22). No que se refere a teores de alumínio, a variação dá-se 

entre 1.21 % e 2.23 % de percentagem de peso de A1,0,, o que vai equivaler a Alt, na 

fórmula estrutural, entre 0.05 e 0.09. 

Smith & Barron (1991) descreveram ortopiroxenas de websteritos granatíferos 

que preservam zonamento gerado no processo de exsolução, notando-se decréscimo de 

Al do interior dos grãos para os contactos com granada. Estas caracteristicas não se 

notam em RVB-1, onde: (1) a variabilidade dos teores de Al é, quando comparada com 

aquelas descrições, relativamente pequena; (2) há sobreposição, considerando a 

globalidade dos dados, das várias composições, confrontando quer núcleos vs. bordos, 

quer cristais grandes vs. cristais pequenos; (3) nos dois casos em que se analisou a 

variação intragranular, os resultados indicaram essencialmente a existência de 

homogeneidade (a variação de Al', para quatro catiões, é da ordem das milésimas ou 

das décimas de miiésimas). No entanto, deve-se referir que há uma análise que 

sobressai do conjunto das efectuadas em RVB-I, a qual foi obtida num pequeno blasto 

com uma grande superficie de contacto com granada: essa análise, para além de 

corresponder a composição magnesiana extrema das ortopiroxenas do websterito 

granatífero, é a que revela a maior concentração de alumínio (valores atrás indicados). 

Deste modo, os dados de química mineral das ortopiroxenas parecem indicar 

que o fenómeno de exsolução de fases terá sido acompanhado (ou seguido) de 

processos que resultariam, no essencial, em homogeneização composicional das 

piroxenas ortorrômbicas. Re-equilíbrios relativamente tardios, e em domínios restritos 

em que a granada está presente, terão originado blastos como o da referida análise 

discrepante, a qual, por corresponder ao maior conteúdo tschermaquítico, poderia 

parecer paradoxal, se considerada num esquema em que as composições finais fossem 

determinadas unicamente pelo processo global de exsolução. 
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Classi(lcac& oreliminar seaundo Morimoto et ai. (1988L 

Fig. VI.21 -Localização das clinopirosenas de PI-I. RVB-I. AG-38 e AG-10 no diagrama 

Piroxenas de piroxeniios 
O . o m . " i i n i ,  
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,L- > W . , ~  

:i i P a r s l i n r a u l i i a r  

Classificaçào das piroxenas quadrilaierair 
segundo Morirnoto et al. (1988) 

wo 
+ 

Fig. VI.22 - Projecção. no espaço Di-Hd-Fs-En. das piroxenas de PI-I. RVB-I. AG-38 e AGJO 
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Clinopiroxenas 
de piroxenitos 

0.00 0.10 0.M 0.30 
Alvi 

Fig. V1.23 - Varia@o das proporções (para tola1 de 4 catiões) de Na versus as de AI". em 

clinopiroxenas de PI-1. RVB-I. AG-38 e AGJO. 

~p Di+Hd 

Jd Ca-Ts 

Fig. W.24 - Clinopiroscnas de PI-1. RVB-I. AG-38 c AG-10 no espaço Di+Hd - Id - CaTs. 
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VI.2.2. Clinopiroxena 

\ 

Os dados respeitantes a piroxena monoclínica foram obtidos em grãos do 

ortopiroxenito PI-I, do websterito granatífero RVB-I e dos clinopiroxenitos 

granatíferos AG-38 e AG-40. 

Nas duas primeiras amostras, os grãos de clinopiroxena revelam composições 

em que os componentes quadrilaterais são largamente dominantes (Figs. VI.21 e 

VI.24), se bem que também estejam presentes outros constituintes, correspondentes a 

moléculas cálcio-tschermaquíticas (nomeadamente, a que incorpora crómio) e jadeítica. 

Todos os grãos analisados em PI-1 e RVB-I poderão ser classificados como diópsidos 

cromíferos. Contudo, e de modo consistente com os dados das ortopiroxenas 

coexistentes, a clinopiroxena no websterito granatífero é mais ferrosa, com valores de 

Fe2+/(Fe2++Mg) de cerca de 0.13, do que a do ortopiroxenito, onde aquela razão 

parece estar em tomo de 0.06. Unindo, no diagrama Di-Hd-Fs-En (Fig. VI.22), as 

composições das piroxenas monoclínica e ortorrômbica associadas nas duas amostras, 

obtêm-se linhas com orientações típicas de tie-lines de pares de piroxenas em equilíbrio 

(Huebner, 1980; Lmdsley, 1980). Além disso, e como é de esperar de acordo com 

vários aspectos já referidos a propósito destas rochas, as composições muito cálcicas 

das piroxenas monoclínicas (Wo4,En4$s0, em PI-1; Wo4,En4,Fs0, a Wo,,En4$s,,, em 

RVB-I), e a recíproca escassez de Ca nas ortorrômbicas, estão totalmente de acordo 

com a sua génese sub-solidzis e participação em reequilíbrios metamóríicos a 

temperaturas muito inferiores a da cristalização ígnea. 

Os cristais analisados nos clinopiroxenitos granatíferos revelam composições 

bastante peculiares quando comparadas com as das restantes piroxenas, sejam as 

abordadas neste capítulo, sejam as referidas nos capítulos anteriores. No sistema de 

classificação de Morimoto et al. (1988), elas integram-se nos campos das piroxenas 

quadrilaterais; contudo, no diagrama Q=Ca+Mg+Fe2+ vs. J=2Na (Fig. VI.21), em 

contraste com o que se verificou com as outras clinopiroxenas, há um afastamento 

nítido (em particular dos pontos representativos de análises de AG-38) relativamente a 

linha Q+J = 2, o que é revelador da importância significativa de componentes não- 

quadrilaterais que não incorporam sódio. No diagrama Na vs. Ai" (Fig. VI.23), está 

patente a existência de claro excesso de iões de alumínio, em posições de coordenação 

octaédrica, relativamente aos que se poderiam associar ao sódio na formação de 

componente jadeítico, testemunhando que aqueles componentes correspondem a 

moléculas alurnino-tschermaquíticas (que deverão ser essencialmente cáicicas, devido á 
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grande proporção de Ca nos grãos analisados). Esta forte presença de constituintes 

tschermaquíticos manifesta-se ainda nos valores relativamente pequenos de Si, o que 

denuncia abundância de Ai". 
De acordo com os critérios propostos no sistema de clas\sificação acima citado, 

as piroxenas de AG-38 e AG-40 são sistematicamente diópsidos aluminosos, podendo 

algumas composições, registadas na rocha em que está presente uma pequena 

proporção de carbonato (AG-38), ser designadas como de diópsido subsilicioso 

aluminoso sódico. Noutros capítulos, também foram referidas análises que conduziram 

a classificação de clinopiroxenas como diópsidos aluminosos; contudo, naqueles casos, 

o carácter aluminoso resultava predominantemente da presença de componente 

jadeítico, enquanto nos clinopiroxenitos granatíferos (exceptuando três análises em 

AG-40) a importância de molécula cálcio-alumino-tschermaquítica sobrepõe-se a de Jd 

(Fig. VI.24). Esta importância tem os seus exemplos extremos em duas composições 

subsiliciosas (Si4.75) registadas em AG-38. Assim, sublinha-se que a mesma 

designação abarca diferentes importâncias relativas de componentes não-quadrilaterais. 

Tentando descrever as clinopiroxenas em termos de quatro tipos de 

constituintes (quadrilaterais, cálcio-alumino-tschemaquítico, jadeítico e acmítico), as 

de AG-40, além de menos tschermaquíticas, parecem ser mais homogéneas do que as 

da outra amostra de Alimonde, enquadrando-se num espectro definido por Quad,, 

83Ca~Tso8~llJdo8.ioAcrq,o.o,. Em AG-38, por seu turno, as variações composicionais 

estão incluídas no campo Quad70.,7CaAiTs,5,,Jdo7.1,,Acmoo.02. As proporções relativas 

de componentes quadrilaterais correspondem a em AG-40, e a 

WO,,~&~,,,F~~~.,,, em AG-38. Uma outra característica composicional destas 

clinopiroxenas e a relativa importância de Ti4+, especialmente em AG-38, onde as 

proporções deste ião, na fórmula estrutural, estão entre 0.04 e 0.05; em AG-40, ele é 

menos abundante (0.01 < Ti4+ < 0.02), mas, de qualquer modo, os seus teores são, em 

geral, superiores aos das clinopiroxenas abordadas nos capítulos precedentes. 

As particularidades químico-mineralógicas dos inossilicatos essenciais dos 

clinopiroxenitos granatíferos revelam uma grande similaridade, em particular das 

composições obtidas em AG-38, relativamente as clinopiroxenas que alguns autores - 
veja-se a síntese de Deer et al. (1997d) - designam como fassaítes. Estes minerais são 

genericamente referidos como cliiopiroxenas ricas de cálcio e alumínio, e pobres de 

sódio; é comum terem teores significativos de iões de grande valência, além do Ai3+, 
como é o caso do Fe3+, nas posições octaédricas. É neste aspectõ que as clinopiroxenas 

das amostras de Aiimonde mais se afastam dos exemplos típicos de fassaíte, pois as 



Capitulo VI Rochas Ultramáj?cas 

proporções de Fe3-, tal como resultam dos cálculos segundo a equação de balanço de 

carga de Papike el al. (1974), parecem irrelevantes. 

De qualquer modo, entre as ocorrências mais comuns de clmopiroxenas cálcicas 

fortemente tschermaquíticas, independentemente do seu conteúdo de Fe3' (ou seja, de 

corresponderem, ou não, as fassaítes típicas), em rochas básicas e ultrabásicas, 

merecem relevo as que correspondem a sua presença em nódulos de piroxenitos 

transportados por magmas basálticos alcalinos, basaníticos ou nefeliníticos, ou sob a 

forma de megacristais em lavas destas composições @eer et aI., 1997d). Isto aponta 

para que diópsidos aluminosos, como os analisados em AG-38 e AG-40, tenham um 

papel significativo na fraccionação de magmas alcalinos subsaturados. Registe-se, 

ainda, que as composições mais tschermaquíticas nas clinopiroxenas - que, por vezes, 

atingem um nível subsilicioso - foram registadas em AG-38, rocha em que está presente 

carbonato (inclusões nos minerais essenciais), o que, pelo menos aparentemente, 

reforça a hipotética relação com magmas como os referidos. 

Quando consideradas variações intragranulares, parece existir (pelo menos, em 

AG-38; de AG-40 só esiste um par, dum mesmo grão, de composições núcleo-bordo e, 

por outro lado, as várias composições de orlas abarcam toda a diversidade de 

conteúdos de CaAlTs registados nessa amostra) uma tendência para o decréscimo de 

Al dos núcleos para os bordos (Figs. VI.23 e V1.24). E dificil avaliar se esta variação 

do AI ainda preserva algum testemunho de processos igneos (diminuição da proporção 

de Al disponível no líquido presente na última fase de crescimento do inossiicato, 

devido ao consumo daquele elemento na formação de granada e das zonas centrais, 

fortemente tschermaquíticas, da clinopiroxena) ou se é consequência unicamente de re- 

equilíbrios metamórfícos, em que os constituintes aluminosos tenham sido cedidos para 

o nesossilicato. 

A evolução sub-solidzrs está marcada na variação de Fe2+/Mg dos núcleos para 

os bordos. Em ambas as amostras de clinopiroxenito granatífero se regista que, nos 

grãos de clinopiroxena, as zonas marginais (Fe2+/Mg = 0.21, valor médio em AG-38; 

Fe2+/Mg = 0.10, idem em AG-40) são mais magnesianas do que as centrais (Fe2+/Mg = 

0.23, em AG-38; Fe2+/Mg = 0.14, em AG-40), o que, conjugado com variação inversa 

nos cristais coexistentes de granada, identifica reacções de troca iónica entre as duas 

fases durante o arrefecimento. 
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VI.2.3. Granada 

Os dados disponíveis, no que respeita a composições de granadas de rochas 
piroxeníticas do Maciço de Bragança, foram obtidos nas amoitras RVB-I, AG-38 e 

AG-40. 

Os dois grãos analisados no websterito (RVB-I) apresentam as composições 

Prp50Alm36Grs,2Spso, e Prp4,Aim,,Grs,2Spso, (Fig. VI.25), as quais são, exceptuando 

as dos cristais presentes em gnaisses, as mais pobres de cálcio de entre as que foram 
mencionadas ao longo deste trabalho. Esta característica está de acordo com a 

hipótese, já referida, de a granada - constituindo cristais intersticiais, cuja proporção é 

pequena (Figs. Vi.15 e VI.16) - estar essencialmente relacionada com processos de 

exsolução dum mineral primitivo com composição provável de clinopiroxena 

subcálcica. Nestes processos, o cálcio foi essencialmente incorporado em diópsido 
cromífero, cuja existência foi citada em Vi.2.2, devendo a granada resultar 

predominantemente da exclusão, da estrutura dos inossilicatos, de componentes 

tschermaquíticos com magnésio e ferro. 

Os blastos existentes em RVB-1 caracterizam-se, ainda, por serem os mais ricos 
de Cr, de todos os grãos (nas várias litologias) de granada em que o crómio foi 

analisado. A percentagem de peso de Cr20, está entre 1 e 2 %, sendo os valores de Cr, 

na fórmula estrutural (para oito catiões), de 0.07 e 0.09. Assim, nos grãos de RVB-1, a 

proporção de uvarovite supera a de espessartite (Mn = 0.05, em ambas as análises), 

apesar do componente de cálcio e crómio não ter sido considerado nas expressões 

gerais atrás apresentadas, cuja formulação seguiu os mesmos critérios adoptados para 

as restantes análises de granada. 

Os cristais de granada analisados nos clinopiroxenitos granatíferos são, quando 

comparados com os do websterito, claramente mais ricos de grossulána (Fig. VI.25) e 
pobres de uvarovite. 

Os dados analíticos disponíveis relativos a AG-40 correspondem a dez analises, 

feitas segundo um perfil (Fig. VI.26) num cristal de dimensões milimétricas. Na 

globalidade, a composição desse cristal é a mais pirópica de todas as obtidas nas 

granadas a que se tem feito referência neste trabalho: ao longo de cerca de 0.9 mm 

naquele perfii, a partir do núcleo, a composição é muito pouco variável, podendo ser 

descrita como Prp5,Alq6Grs,oSpso, (registando-se Prp,2Alq,Grs2,Spsol, em dois dos 

seis pontos no segmento considerado). Na zona marginal, cuja largura é de 

aproximadamente 0.3 mm, passa-se daquela composição para Prp4,Alm32Grs,lSpsol, 
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no ponto de anáiise mais próximo do limite exterior do grão. Estes dados parecem 

indicar que após ter atingido uma composição globalmente homogénea, a granada 

participou em reacções de troca iónica tipicas de evolução retrógrada (causando 

incremento da razão FG*/Mg); contudo, a última fase de reajustamento composicional 

terá envolvido só as zonas marginais dos grãos de grandes dimensões. O aumento de 

FG'íMg na zona de fronteira da granada analisada em AG-40 é, pois, reciproco da 

variação registada dos núcleos para os bordos da clinopiroxena da mesma amostra. 

1 ' Partlçao de Fel?.ig eníre Grt e Cpx I 
I em cllnopiroxenltos granatileros ( 

nudm ae pnm am nwo 
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Fig. Vi.27 - Parfilha de Fe"Mg. entre granada e clinopiroxena. em AG-38 e AG-iO. Os números 

junto às linhas indicam os coeficientes de distribuição GdCpx a que elas correspondem 

As granadas analisadas em AG-38 têm, em geral, predomínio do componente 

grossulária e apresentam razões Fe2+/Mg superiores a todas as composições - incluindo 

as do bordo - do grão estudado em AG-40 (Fig. VI.25). A variação dos mais 

importantes componentes moleculares nos cristais presentes em AG-38 está contida em 

Prp ,,,, ~,,,Grs,,.39Sps,,. Não existem dados obtidos seyndo  perfis 

pormenorizados, semelhantes ao registado no cristal analisado no outro clinopiroxenito 

granatifero; em contrapartida, cinco pares de análises núcleo-bordo permitem confirmar 

serem as zonas marginais mais aimandinicas do que as centrais. Ou seja: também em 
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AG-38, a razão Fez-/Mg testemunha reacções de troca iónica entre a granada e a 

clinopiroxena (ver VI.2.2) durante a evolução retrógrada. 

O valor do coeficiente de distribuição GrtICpx para Fez-/Mg (Fig. V1.27), 

quando considerados os núcleos dos grãos desses dois minerais nos clinopiroxenitos 

granatiferos (K, entre 3.6 e 3.7, nas duas amostras) são os menores, no conjunto das 

litologias consideradas nos vários capitulas, o que testemunha uma temperatura elevada 

para os períodos mais precoces de equilíbrio entre aqueles dois minerais, como aliás já 

fora revelado pelos estudos geotermobarométricos efectuados por Munhá (1986) e 

Munhá & Marques (1 987), em que se obtiveram valores entre 11 00 e 900 "C. 

VI.2.4. Anfibola 

Relativamente a este inossilicato, existem dados analiticos de cristais presentes 

na amostra de ortopiroxenito (PI-I), bem como nas de clinopiroxenitos granatiferos 

(AG-38 e AG-40). Esses cristais têm composições tipicas de clino-anfibolas cálcicas, 

registando-se, em todos eles, Ca > 1.83 (na fórmula estrutural para 230). 

Anfibolas de piroxenltos 
: . 9.a r. r 

i 0 .",,b , m e , "  da-., . o.&.e",.t, 

' i.r*.m..i a..u-... ,-,..i .i . ",c."." 
A .aail*P.pi r . i > r  

I .- I 

cbruficaqaode Leare et ai (1çs7j 
splicbvel a aonbolas com Ca supenor a 1 5 

Fig. Vi.28 - Anfibolas analisadas em PI-I. AG-38 e AGJO. classificadas de acordo com os critérios de 

Leake e! a/. (1997). Valores dos átomos calculados para 2 3 0 .  
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0.0 0.5 1 O I .5 2.0 
Alvi + Fe3 + 2Ti 

Fig. Vi.29 - Diagrama Ai" \-S. Ai'+Fe'-+2Ti. sendo de notar que as aníibolas de AG-38 se projeciam. 

cm geral. acima da linha Ts-Prg. Simbologia idêntica a adoptada na Fig. Vi.28. 

Fig. Vi.30 -Projecção das aníibolas no diagrama AI" I.F. ocupaqáo da posi~ào:l. Simbologia idêntica a 

adoptada na Fig. Vi.28. 
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Em PI-1, foram analisados dois grãos, os quais, tal como sucede com as 

anfibolas cálcicas até aqui referidas, são, no essencial, definidos no espaço Act-Prg-Ts 

(Fig. Vi.29), quando considerados os vários tipos de componente - tschermaquítico. Em 

comparação com os cristais presentes nas rochas de Alimonde, os grãos de PI-1 

revelam-se mais siliciosos, sendo classificados, de acordo com os critérios de Leake et 
al. (1997), como magnésio-horneblendas (Fig. VI.28). As anfholas do ortopiroxenito 

de Piolheira apresentam razões Fei/(Fei+Mg) pequenas (0.10 e O.11), as quais são, 

aliás, praticamente idênticas as das ortopiroxenas coexistentes, o que está de acordo 

com os dados conhecidos sobre a partilha de FeMg entre o inossilicato ortorrômbico 

de cadeia simples e clino-anfibola cálcica com valores de Si semelhantes aos registados 

em PI-1 (Evans, 1982). Também de acordo com a natureza da ortopiroxena 

(cromífera), as magnésio-horneblendas de PI-1 apresentam valores relativamente 

elevados de Cr (0.09 e 0.16, na fórmula estrutural). Apesar das semelhanças já 

sublinhadas e de serem classificados de forma idêntica, os dois grãos de clino-&bola 

considerados em PI-1 distinguem-se um do outro, em termos químico-mineralógicos, 

pelas diferentes importâncias dos componentes pargasítico e tschermaquítico, por um 

lado, e tremolito-actinolítico, por outro: tal é de imediato evidente no diagrama 

utilizado na classificação (Fig. Vi.28), em que se nota que um dos pontos de PI-1 

representa uma composição transicional para pargasite, enquanto o outro, 

correspondente a um grão intersticial, é mais rico de moléculas de 

Ca&víg,Fe),Si,O,,(OH),. Este último cristal parece, pois, representar uma reacção de 

hidratação a temperatura inferior aquela em que se teria gerado o grão mais aluminoso. 

As &bolas analisadas nas amostras de clinopiroxenitos granatíferos são 

significativamente mais aluminosas do que os grãos (incluindo o de composição mais 

pargasítica) estudados em PI-1 (Figs. VI.29 a VI.31). Contudo, esta variação entre 

cristais de litologias diversas, mais do que marcar diferenças nas condições fisicas das 

reacções de formação dos inossilicatos hidratados, deverá reflectir o ambiente químico, 

sendo de notar a muito menor disponibilidade de AI no ortopiroxenito do que nas 

rochas com granada e clinopiroxena. Aliás, mesmo entre as anfibolas das amostras de 

clinopiroxenito granatífero, colhidas em pontos próximos e afectadas pelos mesmos 

processos metamóficos, registam-se diferenças sistemáticas que se explicarão 

essencialmente por constrangimentos composicionais: os grãos analisados em AG-38 

têm teores (percentagem de peso) de A1,0, iguais ou superiores a 18 %, enquanto esse 

Óxido varia entre 14.9 e 17.2 % nos cristais de AG-40. Como houve oportunidade de, 

referir, em VI.2.2, a clinopiroxena (mineral que, na generalidade dos casos, terá tido 
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papel decisivo na formação das anflbolas nestas rochas) de AG-38 já era nitidamente 

mais tschermaquítica do que a de AG-40 (Fig. Vi.24). 

De acordo com a classificação de Leake et al. (1997), as anflbolas de AG-38 - 
são predominantemente alumino-pargasites (AIv; > 1.00; só num caso se regista AIVi = 

1.00), ao passo que em AG-40 são mais abundantes as pargasites (com 0.91 I Al"I 

0.95, havendo, contudo, uma análise de alumino-pargasite com Alvi = 1.10). Enquanto 

se verifica uma sobreposição dos grãos das duas amostras no que se refere as 

proporções de AP, o carácter mais aluminoso das anfibolas de AG-38 está claramente 

marcado na ocupação das posições de coordenação tetraédrica (Figs. Vi.29 a Vi.3 l), 

onde o Al está presente em, segundo os dados obtidos, entre 1.98 e 2.19 dos oito 

lugares daquele tipo (na fórmula estrutural para 230); em contrapartida, os valores de 

A?) em grãos de AG-40, situam-se no intervalo de 1.59 a 1.77. 

As proporções de Ali\- nas anfibolas de AG-38 (em que, a excepção da análise 

correspondente ao extremo inferior do intervalo citado, as composições obtidas se 

caracterizam por Aliv > 2.00), além de serem distintivas relativamerite às registadas no 

outro clinopiroxenito granatífero, são também peculiares no âmbito de todas as 

d o l a s  cálcicas que houve oportunidade de abordar neste trabalho e afastam-se da 

situação mais comum nesse tipo de anfibolas @eer et al., 1997b), visto colocarem as 

composições da generalidade dos cristais daquela amostra no exterior do espaço Act- 

Prg-Ts. Com efeito, se bem que os'pontos representativos de grãos de AG-38 se 

localizem, nos diagramas Aliv vs. (A) e  ali^ vs. AIn+Fe3++2Ti (Figs. W.29 e Vi.30), em 

áreas que grosso modo são intermédias relativamente as composições das moléculas de 

pargasite e tschermaquite (notando-se uma clara proximidade da posição de Prg no 

primeiro daqueles diagramas), os pontos mencionados - a excepção de um - estão 

acima das linhas Ts-Prg, pois estes componentes têm Aliv = 2.00. 

Nos mesmos diagramas, nota-se ainda que a globalidade das anfibolas 

analisadas nas rochas piroxeníticas definem campos alongados segundo as linhas 

Actinolite/Tremolite - Sadanagaíte, sendo de registar que o componente sadanagaítico - 
NaC~[(R2+)3(R3+),JSi5Ai3(OH)Z2 - tem um conteúdo de Aliv que permite explicar os 

valores registados nas anfibolas de AG-38. Assim, a orientação dos campos que 

abarcam o conjunto das composições obtidas nas anfibolas das rochas piroxeníticas, 

bem como o facto de, em AG-38, elas habitualmente conterem AliV > 2.00, sugere que 

as substituições mais significativas nesses minerais possam ser descritas, duma forma 

genérica, pela expressão Na(R3+),(AliV), t, n@V+),Si,. 
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0 0  0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
(A) + Alvi + Fe3 + 2Ti 

Fig. Vi.3 1 - Comparação das anfibolas analisadas em piroxenitos com as composições ideais (linha a 

íracejado) das anfibolas cálcicas. Simblogia idêntica a adoptada na Fig. Vi.28. 

Fig. Vi.32 - A existência de Na,, confirma a presença de moléculas de componentes sódico4lcicos. 

Siiiibologia idêntica a adoptada na Fig. VI.28. 
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Em AiiV vs. Aivi+Fe3-+2Ti (Fig. VI.29), há um alinhamento mais bem definido 

do que em Aiiv 11s. (A) (Fig. VI.30), o que deverá resultar de as proporções de 

ocupação da posição A serem comparativamente mais sensíveis a presença de 

constituintes menores - moléculas sódico-cáicicas - do que os valores respeitantes aos 

lugares octaédricos e tetraédncos. A existência, se bem que restrita, desses 

constituintes menores é detectável nos diagramas AIiV vs. (A)+AiVi+Fe3++2Ti e Na, vs. 

(A) - particularmente no último -, pois há quase sempre um ligeiro desvio dos pontos 

projectados (Figs. VI.3 1 e VI.32) no sentido das composições sódico-cálcicas (como: 

Barroisite, Katoforite, Taramite), relativamente as linhas definidas pelas moléculas 

cálcicas (como: Actinolite/Tremolite, Pargasite, Tschermaquite, Sadanagaite e 

Edenite). 

De entre as análises efectuadas em AG-38, há somente uma em que AiiV é 

inferior a 2.00 e Ai'" não é superior a 1.00 (correspondendo a única composição 

pargasítica, em lugar de alumino-pargasitica, obtida nessa amostra). Se bem que 

composicionalmente próxima das restantes, a pequena diferença observada deve ser 

consequência de a referida análise ter sido efectuada numa orla sobre grão de piroxena, 

pelo que a composição desta &bola foi, ainda mais do que nos outros casos, 

fortemente condicionada pelo inossilicato de cadeia simples, em detrimento da 

contribuição da fase mais aluminosa (granada) presente na amostra em causa. 

Confirmando a importância dos eqiiilíbnos locais na composição dos cristais de 

anfibola que ocupam posições texturais peculiares, no outro clinopiroxenito granatifero 

regista-se um exemplo reciproco do anterior: o único grão analisado em AG-40 que se 

pode classificar como alumino-pargasite ( e  não pargasite, como os restantes) participa 

no preenchimento duma fractura de granada. 

De forma análoga ao que se regista nas piroxenas das mesmas amostras, as 

razões Fei/(F&Mg) nas anfibolas de AG-38 - entre 0.25 e 0.27 - são superiores as 

registadas em AG-40 - predominantemente equivalentes a 0.17 ou 0.18, embora se 

registe um valor díspare de 0.22. Recorrendo aos valores médios, as razões agora 

referidas são 1.6 vezes (em AG-40) ou 1.5 vezes (em AG-38) superiores as das 

clinopiroxenas coexistentes. 
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Existe uma única análise, nas amostras que aqui se estão a considerar, de 

mineral do grupo das espinelas. Trata-se de um grão presente em PI-1, cuja fórmula 

estrutural revela predomínio das moléculas aluminosas (Espinela + Hercinite = 57%), 
mas também abundância dos componentes cromíferos (Picrocromite + Cromite = 

37%), enquanto os constituintes férrico e titanífero (Magnetite e Ulvospinela) não 

ultrapassam 6%. A razão Fe2/(Fe2+Mg) tem o valor de 0.44. Assim, no prisma 

composicional proposto por Haggerty (1976) para a caracterização química das 

espinelas s.l., localizam-se junto a respectiva base - definida por MgA120,, FeAI,O,, 

MgCr20, e FeCr20, - numa zona aproximadamente central em relação a estes quatro 

constituintes. A composições, como a registada no grão analisado em PI-1, 

evidenciando grande solubilidade sólida na base do prisma das espinelas, é aplicável, 

segundo o autor citado, a designação de "espinela cromífera". 

VI.3. Geoquímica 

Neste trabalho, apresentam-se e discutem-se os resultados de análises de trinta e 

cinco amostras de litótipos considerados neste capítulo. Para todas, foram obtidas 

composições macroelementares, tendo ainda sido efectuadas análises de elementos 

vestigiais em vinte e quatro de entre elas. 

VI.3.1. Elementos maiores 

Em considerações prévias, foi afirmado que habitualmente as rochas 

ultramaficas evidenciam forte retrogradação, contemporânea da exumação, durante a 

qual ocorreu introdução de quantidades muito importantes de água. 

As rochas mais olivinicas são também ai mais intensamente afectadas por esses 

processos, sendo os serpentinitos, cuja presença é comum, o produto extremo desses 



Capítulo V I  Rochas Ultramáficas 340 

fenómenos tardios de hidratação; nos serpentinitos em que subsistiram algumas 
relíquias, estas são, em grande maioria, de olivina, embora existam, mas em proporção 

significativamente mais pequena, algumas de ortopiroxena, sugerindo protólitos de 

natureza dunítica-harzburgítica. A importância dos fenómenos de introdução de fluidos 

aquosos nas litologias peridotíticas e afins está bem expressa nos valores muito 

elevados de água (ou de perda ao rubro, quando não é feita a distinção entre os vários 

tipos de constituintes voláteis) que quase sempre se obtêm nessas litologias: em 

trabalhos anteriores nos quais se apresentam análises químicas de amostras de rochas 
atlorantes em Bragança ou Cabo Ortegal (Neiva, 1948; Maaskant, 1970; Van 

Calsteren, 1977, 1978), na maior parte dos casos - incluindo nalguns que, de acordo 

com as descrições, correspondem a situações de relativa boa preservação das 
paragéneses anteriores a serpentinização - foram registadas concentrações de 3 0  

superiores a 10 %. 

Em contrapartida, é em rochas piroxeníticas sem olivina (ou com pequenas 

proporções deste nesossilicato), em especial quando estas se apresentam em corpos de 

espessura significativa, que é mais fácil obter composições químicas com teores 

negligenciáveis de voláteis. Nos estreitos leitos piroxeníticos intercalados nos 
peridotitos, se bem que existam casos de muito boa preservação de composições 

anidras, estes são mais raros do que na situação anterior, registando-se, quase sempre, 

a presença de proporções significativas de anfibola e, nos casos em que a ortopiroxena 
e a olivina eram mais abundantes, de serpentina. 

Do total de trinta e cinco amostras analisadas, catorze correspondem a 
piroxenitos (nove dos quais granatíferos), bem como a um wehrlito poiquilítico, 

presentes em corpos bem individualizados, no seio das litologias predominantemente 

pendotíticas, cujas características petrográficas foram referidas em VI.1.2. Visto que 

são estas as rochas que, em geral, preservam melhor as paragéneses anidras e que, 
nelas, as reacções de hidratação, quando foram relevantes, tiveram como produtos mais 

comuns as anilbolas (significativamente mais pobres de água do que as serpentinas), os 

valores de perda ao rubro são, a excepção de um caso, inferiores a 1.50%, não 

chegando a 1.00% na maioria daquelas catorze amostras. A análise, deste grupo, com 

maior teor de voláteis (4.30%) é de um ortopiroxenito (37-7), em que se regista 
alteração significativa do mineral original em talco, tremolite, serpentina, opacos e 

óxidos e hidróxidos de ferro avermelhados. 

Nas restantes vinte e uma amostras (de peridotitos e leitos piroxeníticos 

relativamente finos), se bem que se possam registar valores de perda ao rubro (P.R.) 
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tão pequenos como 0.18 % (na amostra 37-74, de ortopiroxenito), há, em geral, 

conteúdos de voláteis superiores aos das catorze amostras acima referidas. Esta 

característica está, como é de esperar com base nos aspectos petrográficos já 

mencionados, particularmente marcada nos peridotitos e piroxenitos olivinicos. Neste 

conjunto de amostras, devido a sua importante expressão nas litologias ultramáficas, 

foram incluídas três de serpentinitos (37-66, 37-95 e 37-98, em que só subsistem 

pequenas proporções de relíquias de olivina e ortopiroxena) nas quais, obviamente, se 

encontraram as maiores concentrações globais de voláteis (de 11.05 % a 13.38 %). 

Entre este extremo e o valor mínimo já citado, observa-se uma gama contínua de 

percentagens correspondentes a P.R.. 

A importância das fases hidratadas - a que há que juntar a dificuldade na 

estimativa das composições modais nas rochas de granularidade mais fina (devido a 

semelhança de características ópticas de alguns minerais) e o desconhecimento das 

composições químicas exactas das fases presentes - faz com que, frequentemente, o 

estabelecimento da relação das amostras estudadas, usando a informação petrográfica 

comuq com hipotéticas litologias anidras não possa ter grande precisão. Aliás, a título 

de exemplo, já houve ocasião de referir, em VI.1.1, como a presunção do carácter 

cálcico da clino-anfíbola abundante em 37-15 levaria a concluir por um protólito 

lherzolítico, o que é contrariado pela escassez de CaO, mais sugestivo duma 

composição harzburgitica. 

Assim, a utilização da composição macroelementar poderá dar indicações sobre 

as prováveis litologias anteriores aos fenómenos de hidratação. Obviamente que, caso 

tenha ocomdo transporte significativo de alguns elementos maiores (para alem dos que 

constituíam a fase fluida), o recurso as análises químicas também será falível. Contudo, 

como a abordagem puramente petrográfica também não pode contornar os efeitos de 

possíveis modificações químicas, para além de conter os factores de erro já citados, 

julgou-se adequado proceder ao cálculo de composições normativas anidras. 

Na determinação das composições mineralógicas virtuais a partir das análises 

das rochas peridotíticas e dos leitos piroxeniticos relativamente pouco espessos 

(desprovidos quer de granada, quer de plagioclase), adoptaram-se procedimentos que 

seguiram os pressupostos básicos definidos por Kelemen el a1 (1992) para as normas 

de Iherzolito espinelifero (no sentido de fácies, e não no de classi£icação petrográfica 

bem delimitada). Deste modo, para a constituição dos minerais normativos considerou- 

se que: 
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- Em todas as rochas. Fez-/Fe3 = 9; 

- O sódio e o potassio são incorporados em componentes não-quadrilaterais da 

clinopiroxena, do tipo (Na, K)(AI, Fe3)Si20,; 

- A fase aluminosa presente é um mineral do grupo das espinelas, que inclui o 

aluminio e o ferro trivalente, restantes após a formação das moléculas não 

quadrilaterais da clinopiroxena; 

- A clinopiroxena contem 40 % de constituinte volastonitico, enquanto a 

ortopiroxena o inclui na proporção de 3 %. 

Em relação ao ultimo ponto, nos casos em que a proporção de Ca se revelou 

insuficiente para a formação de clinopiroxena e para se atingir a composição pre- 

definida para o inossilicato ortorrômbico, este foi constituido com conteúdo de 

volastonite inferior a 3 % (em proporções variaveis, consoante o Ca disponivel). No 

conjunto de amostras a que se aplicou o cálculo destas normas, nunca se verificou a 

situação de haver defice de Mg e Fe2- para a formação de ortopiroxena. 

Normas & "lherzolito espnelifero" 
Cí"P3Domha*rp" ia - . - IY *J  

Fig. V1.33 - Projecção. no espaço 01-Cpx-Opz. das normas calculadas a partir de analises de rochas 

(meta) peridotiticas e de leitos piroseniticos. 
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Nas piroxenas normativas, não foi considerada a presença de componentes 

tschermaquiticos. Contudo, tendo em atenção que a espinela, nas composições obtidas, 

nunca atinge 5 % (percentagem de peso) do total, é de supor que a redistribuição do 

Ai, de forma a introduzir moléculas tschermaquiticas nas piroxenas, não causasse 

modificações significativas nas proporções relativas dos vários silicatos. De acordo 

com Kelemen et al. (1992), o principal efeito de uma norma tschermaqzrítica, em 

comparação com a que se utilizou, é o de aumentar ligeiramente a proporção de olivina 

(visto que MgAI,04 + Mg2Si20, H MgA1,SiO, + Mg,Si04); contudo, em mais de oito 

centenas de análises utilizadas por aqueles autores, a diferença entre as proporções de 

olivina nos dois tipos de norma foi de 1.5 rt 1.1 %, pelo que não parece justificar-se a 

introdução de uma correcção tschermaquítica na determinação da composição 

mineralógica anidra virtual. 

As proporções normativas são expressas em percentagem de peso. Tendo em 

conta que as densidades dos silicatos considerados são muito semelhantes (Betejtin; 

1977, Deer et al., 1992, 1997c, 1997d), as relações 01:cpx:opx em termos de volume 

corresponderão de perto as obtidas pela norma. Já a densidade da espinela é superior a 

dos silicatos, e essa característica acentua-se quanto mais a composição se afasta do 

termo MgA&O, (Betejtin, 1977, Deer et al., 1992). Todavia, tomando em consideração 

que o óxido corresponde a percentagens sistematicamente pequenas nas amostras em 

questão e que ele não interfere nos' critérios básicos de classificação das rochas, as 

diferenças entre as proporções de volume e de peso da espinela não invalidam que, aos 

resultados da projecção das composições normativas no espaço 01-Cpx-Opx, sejam 

atribuídas as designações utilizadas na nomenclatura das composições modais anidras 

de rochas ultramáficas (Streckeisen, 1976; Le Bas & Streckeisen, 1991). 

A distribuição das composições, recalculadas sem voláteis, de amostras de 

rochas peridotiticas e de leitos piroxeníticos (sem granada) de espessuras 

predominantemente centimétrica e decimétrica, no triângulo 01-Cpx-Opx, revela, tal 

como já foi referido em VI. 1 .I, que a maioria das amostras homogéneas se dispõe junto 

às linhas 01-0px e Opx-Cpx (Fig. VI.33). Assim, de entre os materiais analisados 

desprovidos de bandas miiimétricas, os que têm maiores proporções de olivina 

normativa corresponderiam, geralmente, a harzburgitos ou ortopiroxenitos muito 

olivínicos (ou seja de tendência harzburgítica), o que se assemelha aos resultados de 

estudos anteriores de litologias peridotíticas em Cabo Ortegal, em que se registou o 

predomínio das composições harzburgiticas (Van Calsteren, 1977; Girardeau et a/., 

1989, 1990; Giiardeau & Gil Ibarguchi, 1991); só duas amostras, das agora analisadas, 
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se projectam no campo dos Iherzolitos. Existem quatro pontos dispostos próximo da 

linha Cpx-01, correspondendo a composições de clinopiroxenito olivínico, wehrlito 

(transicional para clinopiroxenito olivínico) e websterito olivínico (também junto ao 

limite do campo de clinopiroxenito olivínico), mas todos eles correspondem a amostras 

heterogéneas (Figs. VI. 1 e VI.2), com transições (quer bruscas, quer difusas), na escala 

milimétrica, entre zonas com diferentes proporções relativas de olivina e piroxena 

(modais). 

Não se procedeu ao cálculo de composições normativas de amostras dos corpos 

piroxeníticos (e do wehrlito poiquilitico) bem individualizados, quer por elas revelarem, 

com maior frequência, a composição mineralógica anidra, quer por, na maior parte das 

amostras analisadas deste grupo, a fase aluminosa estável a alta temperatura ser a 

granada. 

Uma característica digna de nota, no que respeita a composição 

macroelementar das amostras de peridotitos e leitos piroxeníticos, é a pequena 

dispersão dos valores de mg, o qual foi calculado como MgO/(MgO+FeOt), em 

proporções moleculares. Nas vinte e uma amostras analisadas das litologias referidas, 

os valores extremos são 0.85 e 0.91, havendo uma maior concentração nos valores 

mais altos (na maioria das amostras, 0.89 5 mg i: 0.91). Se bem que não haja 

separações rígidas entre os vários litótipos, as composições normativas harzburgíticas 

são, em geral, as que correspondem a mg mais elevado. O espectro de valores de mg 
obtidos é praticamente coincidente com o do Grupo I das inclusões ultramáficas de San 

Carlos, em que 0.86 5 mg 5 0.91 (Frey & Prinz, 1978). 

A semelhança entre aquele conjunto de inclusões em rochas basa~ticas e as 

altemâncias peridotitico-piroxeníticas de Bragança também é extensiva a distribuição 

das composições no espaço 01-Cpx-0px (exceptuando a inexistência de 

ortopiroxenitos olivínicos nas amostras estudadas no trabalho citado), visto que: apesar 

de, em termos de classificação petrográfica, os materiais do Grupo I de Frey & Prinz 

(1978) serem na sua maioria lherzolitos, só uma das amostras assim designadas não se 

situa junto a fronteira com o campo dos harzburgitos (as proporções de cpx rondam os 

5 %); as importâncias relativas de olivina e ortopiroxena nos mencionados Iherzolitos 

fortemente harzburgiticos (e na única amostra de harzburgito s.st.) de San Carlos são 

muito semelhantes as das composições normativas de harzburgitos de Bragança; 

excluindo o único caso de lherzolito rico de clinopiroxena, todas as amostras daquele 

grupo de inclusões se dispõem perto dos lados do triângulo composicional considerado; 
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as amostras do Grupo I de San Carlos que se projectam entre os vértices 01 e Cpx são 

clinopiroxenitos olivínicos, um dos quais transicional para wehrlito. 

Frey & Prinz (1978) sublinharam como uma das características mais 

significativas das inclusões do Grupo I, a abundância de rochas ricas de piroxena 

i~rterest~'atiflcadas ("interlayered") com os Iherzolitos (transicionais para harzburgitos, 

como acima se referiu), sendo os contactos habitualmente planos e paralelos, e não 

estando patentes relações que permitam o estabelecimento de idades relativas; as 

texturas dominantes são do tipo granular xenomóríico. Aqueles autores consideraram 

as mencionadas inclusões ultramáficas como tendo afinidades com os chamados 

"peridotitos alpinos" e interpretaram-nas como provenientes do manto superior: os 

peridotitos - predominantemente muito pobres de AI e Ca e com 0.88 < mg I 0.91 - 
pela sua composição macroelementar seriam essencialmente rochas refractárias após a 

extracção de componente basáltico, se bem que os dados de elementos vestigiais 

incompatíveis pareçam testemunhar a introdução de um componente metassomático 

(adiante voltar-se-á a este assunto, a propósito das rochas de Bragança); quanto as 

composições piroxeníticas, tratar-se-iam de produtos de segregação de cristais 

formados a partir de líquidos magmáticos. 

As grandes semelhanças, atrás realçadas, entre os conjuntos de peridotitos com 

leitos de piroxenitos com?n~s (sem granada) de Bragança e o Gmpo I de Frey & Prinz 

(1978) leva a admitir que aquelas rochas ultramáficas do complexo alóctone superior 

representem situações semelhantes as propostas naquele trabalho, como, aliás, 

actualmente é comummente aceite para explicar a proveniência dos "peridotitos 

alpinos" ou "lherzolitos orogénicos" (Menzies & Dupuy, 1991). 

No que respeita aos corpos piroxeníticos (com e sem granada) bem 

individualizados, frequentemente observados sob a forma de bozadins decimétricos a 

métricos, há uma acentuada diversidade macroelementar, como aliás é de esperar das 

diferentes paragéneses e proporções relativas de minerais que se puderam observar (ver 

VI.1.2). O máximo de SiO, - 52.49 % - foi registado no ortopiroxenito 37-7, enquanto 

o mínimo - 41.68 % - foi obtido num clinopiroxenito granatifero com corindo (na 

amostra 1552, cujos valores analíticos, até aqui inéditos, foram cedidos por J. Munhá). 

Nas mesmas amostras, se bem que em situação inversa, também se obtêm os valores 

extremos de %O,: 1.70 % (37-7) e 21.63 % (1552). Em treze das catorze amostras 

deste grupo, o CaO é um óxido abundante, com concentrações entre 9.95 e 19.02 %; o 

valor dispare (1.52 %) corresponde a única amostra de ortopiroxenito aqui incluída. 
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Um outro óxido em que esta amostra se destaca nitidamente das restantes é o MgO: 

com 31.02 % em 37-7, face a um espectro de 6.67 a 17.90 % englobando todos os 

outros casos. As concentrações de FeOt definem uma gama contínua entre 4.79 % 

(1552) e 15.70 % (37-52: clinopiroxenito granatifero anfibolitizado). 

Considerando os óxidos de elementos - como o Ti, o Na e o K - que não são 

constituintes fundamentais de nenhum mineral essencial das paragéneses anidras de 

mais alta temperatura nas rochas ultramaficas, tendo um comportamento similar ao dos 

oligoelementos incompatíveis, regista-se que, em geral, as suas concentrações nos 

corpos piroxeníticos bem individualizados são superiores as das rochas peridotítico- 

piroxeníticas. Obviamente que se deve ter em conta a possibilidade de as concentrações 

de Na20 e &O terem sido afectadas pelas transformações retrógradas, comuns nas 

rochas ultramáficas. Quanto ao MnO, as suas variações são grosso modo paralelas as 

de FeOt. 

Os valores de mg nas amostras dos corpos de piroxenitos, e de wehrlito 

poiquilítico, considerados em VI.1.2 são, com excepção do caso de 37-7 (mg = 0.88), 

sempre inferiores às determinadas nas altemâncias peridotítico-piroxeníticas. O valor 

mínimo registado corresponde a amostra 37-52, com mg = 0.43. Excluindo as amostras 

de clinopiroxenitos granatíferos, o valor menor passa a ser de 0.78 (na amostra 37-53, 

de wehrlito poiquilítico). 

Anteriormente a abordagem das questões geoquímicas, as litologias 

essencialmente piroxeníticas s.1. (incluem-se aqui os wehrlitos muito clinopiroxénicos, 

como os observados) haviam sido integradas em dois grupos diferentes: um 

aparentando uma associação intíma com as litologias peridotíticas (VI. 1. I), enquanto o 

outro corresponderia a corpos discretos (VI.1.2). As composições modais nos dois 

grupos são sobreponíveis, mas, como agora se verificou, parece haver uma distinção 

geoquímica mesmo quando aquelas composições são praticamente idênticas. Das 

amostras consideradas, só o ortopiroxenito 37-7, incluído no grupo das rochas 

presentes em corpos bem individualizados, tem características macroelementares 

totalmente enquadráveis nas do outro grupo; contudo, adiante verificar-se-á que os 

dados de lantanídeos afastam a hipótese da sua identificação com as litologias análogas 

das intercalações peridotítico-piroxeníticas. 
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VI.3.2. Elementos vestipiais 

Aqui, dar-se-á particular importância aos dados relativos aos elementos de 

comportamento essencialmente higromagmatófilo (e que, além disso, sejam 

relativamente pouco afectados pela evolução retrógrada). Contudo, numa breve 

referência a dois elementos fortemente compatíveis - o Ni e o Cr - nota-se que, 

corroborando no essencial a conjugação dos dados petrográficos e macroelementares, 

os teores daqueles elementos são quase sempre significativamente maiores nas rochas 

das alternâncias peridotítico-piroxeníticas do que nas dos corpos piroxeníticos 

individualizados. Aliás, rigorosamente, no que se refere ao primeiro gmpo, aqueles 

elementos não devem ser considerados vestigiais, pois, com excepção dos valores de Ni 
em três amostras, as suas concentrações são da ordem dos milhares de ppm, atingindo 

os máximos de 6145 ppm de Cr (no websterito 37-69) e de 4433 ppm de Ni (no 

harzburgito 37-71). Tal como sucede com a sua composição macroelementar, as 

proporções de ambos os elementos considerados no ortopiroxenito 37-7 (Ni = 1057 

ppm; Cr = 2838 ppm) estão nas gamas de valores das rochas das associações de 
pendotitos e leitos piroxeníticos pouco espessos, o que não se regista nos restantes 

casos de corpos piroxeníticos bem individualizados. 

VI.3.2.1. Corpos piroxeníticos (com e sem granada) nitidamente 
individualizados 

Numa primeira fase dos estudos de geoquímica oligoelementar das rochas 

ultramáficas, no âmbito desta tese, foi obtida informação essencialmente respeitante aos 

piroxenitos constituindo corpos discretos, tendo, aliás, já sido feita uma apresentação 
das conclusões fundamentais que resultam desses dados (Santos et al., 1995~). Em 

contrapartida, nessa fase, ainda eram escassos os valores analíticos referentes as 

alternâncias peridotítico-piroxeníticas, sendo o cons'traste entre o conhecimento 

geoquímico de um e de outro gmpo reforçado por o método (INAA) a que primeiro se 

recorreu na análise de lantanídeos ter limites de detecção que se revelaram demasiado 

grandes para a generalidade das rochas presentes nas referidas alternâncias: assim, 

inicialmente, as análises de terras-raras nestas rochas não permitiam a obtenção de 

conclusões significativas, o que só veio a ser possível com o recurso a um método 

analítico com limites de detecção bastante menores (ICP-MS). 
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Fig. VI.34 - Perfis de wncentraçh normalizadas de lantanídeos em amostras de corpos de piroxenito 

(e de wehrlito) bem individuaiizados. 37-6 - clinopirosenito; 37-7 - ortopiroxenito; 37-26 - websterito; 

37-27, 37-28, 37-46, 37-92E8, 38-14 e 38-15 - clinopiroxeniios granatireros; 37-53 - wehrlito 

poiquiiítiw; 37-99 - pimxenito intensamente aniiboliiizado; 1552 - clinopirosenito granatííero w m  

wrindo. Valores de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

Os aspectos essenciais relativos a geoquimica oligoelementar dos corpos 

piroxeníticos discretos (em que a granada pode estar presente e, eventualmente, até ser 

o mineral dominante) foram, pois, já apresentados por Santos e! a[. (1995~). Análises 

mais recentes - correspondentes as amostras 37-99 e 1552 - permitiram complementar 

a informação inicial com outros dados significativos, a que também se fará referência. 

As características fundamentais (Fig. VI.34), quando considerados os elementos 

incompatíveis (em particular, os lantanídeos), daqueles corpos podem sintetizar-se - tal 

como foi feito no trabalho citado - da seguinte forma: 

1) Em geral, parece haver uma relação entre os padrões de distribuição dos 

lantanideos e a composição mineralógica, nos casos em que as paragéneses anidras de 

alta temperatura (ou seja: as que estão mais próximas de representar os produtos de 

cristalização magmática) estão bem preservadas, como está patente no facto de os 

valores extremos de (LaILu), corresponderem a clinopiroxenito monominerálico (37-6) 
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e a granatito clinopiroxénico (37-27 e 37-28, em que a granada tem proporções 

próximas dos 213, sendo as mais granatiferas das amostras analisadas), em que se 

obtiveram, respectivamente, razões de 12.0 e 0.8. Este tipo de variação, assim como a 

forma côncava para baixo dos perfis de teores normalizados (em relação ao manto 

primordial) dos lantanídeos, parece confirmar a hipótese de estas rochas serem 

predominantemente o resultado de processos de segregação de cristais a partir de 

líquidos magmáticos. Assim, a variedade de padrões de concentração dos lantanideos 

nas rochas não implica necessariamente uma idêntica variedade nos padrões 
representativos dos líquidos de que os agregados cristalinos derivam. 

2) Também merece realce o facto de os perfis de terras-raras variarem entre os 
ligeiramente empobrecidos nas mais leves e aqueles em que há um claro enriquecimento 

destes elementos. Tendo em atenção que os coeficientes de distribuição sólido-líquido 

dos lantanídeos de menor peso atómico são muito inferiores aos dos mais pesados, quer 

para a granada, quer, duma forma atenuada, para a piroxena, os perfis obtidos indiciam 

líquidos magmáticos extremamente enriquecidos em terras-raras leves. 

3) Recorrendo aos coeficientes de distribuição determinados por Hauri et al. 

(1994) para equilíbrio a pressões elevadas (-25 kb) e assumindo que as amostras 

analisadas representam unicamente cristais acumulados, sem que tivesse ficado retida 

qualquer porção do líquido que esteve em equilíbrio com esses cristais, verifica-se que 
os magmas apresentariam perfis típicos dos de quimisrno alcalino, com (LaíLuh da 

ordem das dezenas, ou até superior. Para os casos já mencionados, ao líquido de que 

derivariam os cristais do clinopiroxenito 37-6 corresponde ( L ~ / L u ) ~  = 144, enquanto 

para as composições de granatito piroxenico de 37-27 e 37-28 essa razão seria de 60; 

usando outras composições de materiais simultaneamente ricos de granada e 

clinopiroxena (38-14 e 38-15), o valor daquela razão chega a superar ligeiramente o 

que se obteve com 37-6. Obviamente, estes cálculos correspondem a uma situação 

extrema. Se for assumido que, para a composição final das rochas estudadas, contribuiu 

uma proporção significativa (estabelecendo-se arbitrariamente a sua proporção em 

10%) de líquido magmático - retido juntamente com os cristais que tenderão a 
concentrar-se nas condutas ígneas que estes corpos provavelmente representam -, 
assim como que as proporções relativas de granada e piroxena dos concentrados 

cristalinos originais eram iguais as dos produtos finais, os perfis dos hipotéticos 

magmas mantêm-se fortemente enriquecidos; nos três tipos de composições 
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mencionadas, o líquido com (LaILu), maior (54) seria o correspondente ao 

cliiopiroxenito, enquanto o valor menor (16) seria o relacionado com as composições 

de 37-27 e 37-28 (Fig. VI.35). 

De acordo com o modelo de Irving (1980) para a fraccionação em condutas 

magmáticas no manto superior, esta decorreria sob a forma de cristalização dinâmica de 

fluxo, a qual, segundo aquele autor, parece ser, em geral, bastante eficiente na 

separação cristais-líquido. Assim, os cálculos assumindo 10 % de magma retido seriam 

demasiado co~~servadores, devendo as composições reais dos líquidos estarem mais 

próximas dos efectuados considerando aquela proporção como nula. Note-se, ainda, 

que resultados idênticos, no essencial, aos registados a partir das composições, acima 

mencionadas, de corpos piroxeníticos (a granatíticos) bem individualizados de 

Bragança têm sido obtidas a partir de segregações piroxeníticas s.1. discretas (nuns 

casos usando-se composições de rocha total, noutros recorrendo-se acomposições de 

minerais), quer de maciços ultramáficos quer de xenólitos (Frey & Prinz, 1978; Frey, 

1980, 1984; Irving, 1980; Roden et ai., 1984; Bodinier et al., 1987a, 1987b; Vaselli et 
ai., 1995; Becker, 1996; Peltonen et al., 1998). 

4) Os dados relativos ao Nb contêm informação reduzida, pois a realização, na 

fase inicial da obtenção dos dados geoquímicos, das análises respectivas por FRX não 

permitiu, na maioria dos casos, a determinação de concentra~ões acima do limite de 

detecção daquele método (2ppm). O facto de os conteúdos (se bem que de valores 

exactos normalmente desconhecidos) serem pequenos não permite excluir a hipótese de 

os líquidos magmáticos com que os corpos piroxeníticos se relacionam terem teores 

significativos de Nb, pois há que ter em atenção os diminutos coeficientes de partilha 

deste elemento, particularmente em relação à clinopiroxena @ < 0.01), mas também no 

que se refere a granada @ - 0.05). Num corpo de clinopiroxenito muito granatífero em 

que foram colhidas duas amostras (38-14 e 38-15), verifica-se que, em ambas, os teores 

de Nb se situaram acima do limite de detecção (2 e 4ppm); utilizando a composição 

média dessas amostras, conclui-se que a concentração de Nb no magma seria de 

90ppm, no caso de o corpo considerado resultar de um agregado cristalino sem líquido 

intersticial, ou de 23ppm, se tivesse sido incorporado 10% de líquido. Em qualquer 

destas duas hipóteses verifica-se que (NbLa), - 2, o que está de acordo com a 

provável natureza alcalina do magma (Fig. VI.36). 





Capitulo VI Rochas IJltramá$cas 

Segundo Macdonald & Upton (1993), a mencionada característica 

composicional constituiria uma das diferenças observáveis entre certos magmas de rifr 

intracontinental e o perfil típico de distribuição de oligoelementos incompatíveis em 
basaltos de ilhas oceânicas (OiB). Aqueles autores afirmam que os OiB deverão 

resultar de líquidos primitivos gerados na astenosfera, a qual se encontraria 

homogeneizada por convecção, enquanto os magmas de de rifts intracontinentais 

resultariam de processos no manto litosférico (considerado mais heterogéneo) ou de 

modificação de líquidos provenientes da astenosfera durante a sua ascensão pela 
litosfera, mas não indicam a causa provável daquela anomalia. Sabendo-se que O Zr é 

um elemento fortemente incompatível relativamente as fases minerais susceptíveis de 

cristalizarem em proporções significativas sob pressões elevadas, exceptuando O caso 

da granada pWmm > 2), é de considerar a possibilidade de, em níveis estruturais 
inferiores aqueles em que ocorreu a segregação magrnática nos corpos piuoxeníticos 

que agora se consideram, ter ocomdo fraccionação com peso preponderante de 

granadq o que, além de justificar a referida anomalia de Zr, contribuiria para o 

e~quecimento preferencial dos líquidos nos oligoelementos mais incompatíveis. 

Fig. Vi.36 - Idem Fig. VI.35, considerando adicionalmente outros elementos. 
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Para além das características fundamentais, realçadas nos cinco pontos 
anteriores, é de mencionar o facto de a amostra 37-7 (ortopiroxenito), a qual, se 

unicamente considerada a geoquímica macroelementar e de elementos fortemente 

compatíveis, seria enquadrável no gnipo das rochas das alternâncias peridotítico- 

piroxeníticas, acabar por se destacar nitidamente destas quando se consideram OS 

elementos higromagmatófilos, visto eles se apresentarem com teores distintamente 

superiores aos que caracterizam aquelas alternâncias. A referida amostra foi colhida no 

mesmo afloramento (cerca de 200 m a NW do cemitério de Carrazedo) e bastante 
próximo do ponto em que se obteve 37-6 (clinopiroxenito). Certos aspectos marcantes 

(Fig. VI.34) de 37-7 (tais como: apresentar p e f l  de lantanídeos cuja forma geral é 

côncava para baixo; esse perfil ser globalmente e ~ q u e c i d o  em tenas-raras leves, com 

La& = 8.6, mas de modo menos acentuado do que o registado em 37-6; ter teores 
destes elementos, e em especial dos de menor peso atómico, sistematicamente 

inferiores aos do clinopiroxenito) estão de acordo com a formação de 37-7 por 

segregação de cristais a partir do mesmo tipo de líquido de que terá derivado 37-6, 

visto ser conhecido que os coeficientes de partilha sólido/líquido, para o grupo dos 
lantanídeos, serem sistematicamente superiores na piroxena monoclííca relativamente 

a ortorrômbica, com diminuição gradual da divergência de valores dos elementos mais 

leves para os mais pesados (Gast, 1968; Henderson, 1984; Irving & Frey, 1984; 

Hanson, 1980,1989). 

O wehrlito poiquilítico 37-53 apresenta um períii de concentrações 
normalizadas de lantanídeos (Fig. VI.34) - com @/Lu), = 2.1 - paraleiiuável (se bem 

que com teores cerca de 3 a 4 vezes superiores) aos dos xenólitos modal e 

texturalmente muito semelhantes estudados por Irving (1980), o qual os relacionou 

geneticamente - como já houve oportunidade de referir em VI.1.2 - com magmas 

basaníticos. Contudo, se a textura poiquilítica for interpretada como resultado da 

presença de uma proporção importante de liquido intersticial, o magma com o qual esta 
rocha se relacionaria poderia não ter um períil tão enriquecido como os considerados 

nos aspectos gerais (pontos 1 a 5) ou os referidos por Irving (1980). De qualquer 

modo, tratar-se-ia sempre de m a p a  com enriquecimento preferencial nos lantanídeos 

mais leves, mesmo que não correspondesse estritamente a líquido alcalino (toleiítico 

enriquecido?). A diversidade de corpos piroxeníticos s.1. (incluindo este wehrlito) 

poderia pois indiciar ter ocorrido mais do que uma fase de processos de penetração de 

magmas no sector do manto que as rochas peridotiticas envolventes representariam. 

Hipoteticamente, o wehrlito poiquilítico estaria ligado a uma fase de fiaccionação em 
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níveis menos profundos (ascensão do manto por diapirismo durante episódio 
extensional?) de líquidos basáíticos menos enriquecidos (maior grau de fusão da fonte?) 

do que a registada pelos agregados cristalinos - em que se incluem os clinopiroxenitos 

granatíferos - considerados nos aspectos gerais. 

Como já foi referido, nos parágrafos introdutórios de VI.3.2.1, duas análises 

posteriores as que já foram abordadas, não contradizendo as conclusões antes 

enunciadas, revelaram alguns aspectos merecedores de nota. 
A amostra 37-99 tem a faceta interessante de revelar características - 

considerando quer as concentrações absolutas quer o perfil de teores normaliiados de 

lantanídeos Vig. VI.34) - intermédias relativamente, por um lado, as dos líquidos 

calculados (referidos no ponto 3) e, por outro lado, as das segregações cristalinas 

previamente estudadas. 0 s  valores da normalização dos lantanídeos em relação ao 

manto primordial (Sun & McDonough, 1989) variam, nessa amostra, entre 48 (La e 

Ce) e 6 (Lu), enquanto a razão (La/Lu), é igual a 7.6. O facto de este valor ser inferior 

ao registado no clinopiroxenito 37-6 não invalida a afirmação inicial sobre as 

características desta amostra, pois ela deveria (a intensa retrogradação aniibolítica 

apagou as características petrográficas do equilíbrio de mais alta temperatura) conter 

proporção significativa de granada primária segregada, como é indiciado por dois 

aspectos geoquímicos: a) a significati"a proporção de AZO, (12.9 %); b) a diminuição 

do declive do perfil de terras-raras, do hólmio para os elementos mais pesados. Assim, 
os dados geoquímicos desta amostra parecem testemunhar a existência efectiva de 

líquidos como os que haviam sido previstos nas conclusões preliminares (Santos et al., 
1995~). 

A amostra 1552 também é peculiar, desde logo por se tratar de um 
clinopiroxenito granatífero com corindo. A presença do óxido de alumínio poderia, 

aliás, ser encarada como mais uma forte evidência de processos de fraccionação, no 

manto superior, de magmas como os que, ao longo deste texto, têm sido considerados 

responsáveis pelos corpos piroxeníticos bem individualizados, visto ser típica a 

presença daquele mineral em rochas alcalinas subsaturadas @eer et al., 1992). 
Todavia, a assinatura geoquímica de 1552 (Fig. VI.34) é típica de litologias formadas 

por segregação de cristais, mas não no manto: com efeito, o padrão de distribuição de 

terras-raras tem uma nítida anomalia positiva de Eu (EUEU* = 1.6), caractenstica da 

presença de feldspato acumulado. Uma outra amostra - de clinopiroxenito granatífero 

(37-46) - aparenta ter uma anomalia semelhante; contudo, essa amostra foi analisada 
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por INAA e apresenta, para muitos lantanídeos (incluindo o európio e alguns dos que 

ocupam posições próximas), teores da mesma ordem de grandeza dos limites de 

detecção, pelo que se pode tratar de um resultado espúrio. O mesmo não é tão 

provável no caso de 1552, visto este material revelar concentrações maiores de terras- 

raras e ter sido analisado por ICP-MS (com limites de detecção inferiores aos de 

INAA), pelo que a anomalia positiva de Eu na rocha com corindo deve ter um real 
significado geológico. 

Corpos piroxeníticos ricos de alumínio - carácter que pode estar patente nas 

paragéneses pela presença de minerais como o corindo ou a distena - com assinaturas 

geoquímicas crustais, como a descrita a propósito de 1552, têm sido observados em 

maciços ultramáficos considerados de origem mantélica, apresentando-se como mais 
provável a hipótese de eles serem fragmentos de crosta oceânica .reciclada no manto 

(Komprobst et al., 1990; Menzies & Dupuy, 1991; Pearson et al., 1993; Becker, 

1996). Assim, pela sua composição macroelementar (&O3 = 22 %; CaO = 17 %) e 

pelo perfil oligoelementar acima descrito, o corpo donde provém a amostra 1552 

deverá corresponder a um acumulado leucogabróico, tectonicamente introduzido no 
manto durante um processo de subducção. 

VI.3.2.2. Rochas (meta) peridòtíticas e leitos piroxeníticos 

No ponto anterior, já foi referido que as litologias a que agora se dedicará 
alguma atenção são tipicamente muito pobres de oligoelementos incompatíveis, 

nomeadamente de lantanídeos, cujos teores só puderam ser determinados de forma 

fiável com o recurso a um método analítico (ICP-MS) caracterizado por limites de 

detecção muito pequenos (no caso das terras-raras, são da ordem das centésimas, e 

pontualmente das milésimas, de ppm). 

As doze amostras deste grupo que foram sujeitas a análises oligoelementares 

parecem poder ser divididas essencialmente em dois conjuntos (Figs. VI.37 e VI.38). 

Há, contudo, de entre elas, uma (clinopiroxenito olivínico 37-14) cujas características 
não permitem a sua inclusão em nenhum desses conjuntos, merecendo ser referida 

separadamente. 

Os dois conjuntos principais correspondem a: a) rochas harzburgíticas s.1. 

(incluindo ortopiroxenitos muito olivínicos); b) piroxenitos (exceptuando os de 

afinidade harzburgítica) e Iherzolito. 
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Fig. Vi.37 - Perfis de wncentraçbes normalizadas de lantanideos nas amostras de (meta) harzburgitos 

e ortopiroxenitos oliviniws. Valores de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

A) A característica fundamental do conjunto de rochas de composição 

harzburgitica S. / .  é a de apresentarem, em todas as amostras analisadas, perfis (Fig. 

Vi.37) com nítido enriquecimento global dos lantanideos mais incompatíveis em 

relação aos mais compatíveis, com 4.6  I (LarLu), I 14.4. Contudo, se bem que exista 

sempre um forte declive negativo das LREE para as MREE, essa tendência atenua-se, e 

chega mesmo a ocorrer inversão - mas com declive suave - das MREE para as HREE, 

como se manifesta nos valores de (DyfLuX, inferiores a 1 (excepto na amostra 37-71, 

em que aquela razão é igual a 1.4). Note-se que as cinco amostras cujos dados 

oligoelementares permitiram definir este conjunto coerente provêm de quatro 

ailoramentos com distâncias quilométricas entre si e que elas testemunham diferentes 

graus de serpentinização. Ou seja: os perfis geoquímicos descritos não parecem ter um 

significado puramente local, nem derivarem da maior ou menor importância dos 

fenómenos de alteração tardia. Aliás, relativamente a este último aspecto, no trabalho 

de síntese de McDonough & Frey (1989), os autores concluiram que, quando se 

consideram várias amostras de rochas peridotíticas de um maciço individual, as 

eventuais correlações entre características macroelementares e oligoelementares 

(nomeadamente as que se referem aos lantanídeos) não são perturbadas por variações, 

mesmo que muito significativas, da importância relativa das serpentinas. 
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Fig. W.38 - Pefis de concentraçóes normalizadas de lantanidws nas amostras de níveis (meta) 

piroxeniticos e lherzoliticos. Valores de normalização segundo Sun & McDonough (1989). 

B) As composiçóes piroxeniticas (com excepção dos ortopiroxenitos muito 

olivinicos, transicionais para harzburgitos, incluídos no grupo anterior, bem como do 

clinopiroxenito olivínico 37-14) apresentam perfis de lantanídeos (Fig. Vi.38) desde 

empobrecidos em LREE até aos de características aproximadamente condriticas. A 

única amostra de Iherzolito em que foram analisados oligoelementos corresponde, no 

essencial, ao último tipo de perfil. Quando se consideram os teores, verifica-se que as 

amostras deste grupo são, em geral, mais ricas em lantanídeos pesados do que as do 

grupo anterior, enquanto o inverso sucede no que se refere as terras-raras de menor 

peso atómico. 

Perfis de distribuição de lantanideos muito semelhantes aos descritos em A) 

(Fig. Vi.37) têm sido registados em rochas harzburgíticas (presentes em maciços de 

"peridotitos alpinos" ou em xenólitos) consideradas como correspondentes a materiais 

mantélicos residuais após a extracção de componente basáltico (Nixon e1 al., 1981; 

Frey, 1984; Nielson & Noller, 1987; Bodinier e/ a]., 1990; Morten & Obata, 1990; Frey 

e1 a/., 1991; Grégoire e/ al., 1997). Visto que os fenomenos de fusão parcial e remoção 

do líquido silicatado tendem a causar perda preferencial das terras-raras mais leves, a 

presença daquele tipo de perfis tem sido interpretada como indiciadora de uma 
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evolução geoquímica dessas rochas harzburgíticas marcada por dois episódios 

determinantes: um, correspondente a anatexia mantélica, em que, de uma composição 

fértil, resulta uma associação mineralógica praticamente desprovida de clinopiroxena 

(e, em termos geoquímicos, pobre de alumínio, cálcio e elementos incompatíveis); o 

outro, posterior, seria um processo metassomático sem testemunhos evidentes em 

termos macroelementares, mas que terá sido bastante eficaz (o que é facilitado pelos 

baixíssimos teores de elementos incompatíveis no manto residual) na modificação dos 

padrões de distribuição dos lantanídeos. Este tipo de transformação geoquímica, que 
não fica patente nos dados de elementos maiores nem na composição modal, é 

designada como metassomatismo criptico (McDonough & Frey, 1989; Bodinier et al., 
1990) e tem-se revelado como um importante marcador da evolução geológica das 
rochas mantélicas. 

Sendo típica a presença de leitos piroxeníticos interestratificados nas rochas 
peridotíticas, esses níveis poderiam estar relacionados com o processo metassomático 

causador do enriquecimento relativo em lantanídeos leves das composições 

harzburgiticas. As composições piroxeníticas resultariam essencialmente da segregação 

de cristais a partir de magma basáltico, enquanto pequenos volumes de líquido 

penetrariam nas composições refractárias das rochas hospedeiras, modificando 

radicalmente os perfis de lantanídeos. Tendo em atenção que as concentrações pré- 

metassomáticas de elementos incom&veis nas composições harzburgiticas seriam 

provavelmente ínfmas, a hipótese enunciada compatibilizaria os perfis empobrecidos a 
condríticos dos piroxenitos (agregados de cristais com coeficientes de partilha maiores 

para as HREE do que para as LREE) com os perfis enriquecidos (que, no fim de 

contas, deverão representar essencialmente líquidos com L,REE/HREE grandes, muito 

"diluídos" em ol+opx) das rochas refractárias. Todavia, aquela hipótese já não parece 

ajustar-se ao facto de os próprios teores (e não unicamente as razões LREE/HREE) 
dos lantanídeos mais incompatíveis nas rochas harzburgíticas superarem os dos leitos 

piroxeníticos (comparem-se as Figs. VI.37 e VI.38). 

Assim, é provável que o metassomatismo críptico tenha sido causado não pelos 

magrnas responsáveis pela generalidade dos leitos piroxeníticos interestratificados, mas 

antes por aqueles (ricos de elementos incompatíveis e com valores de LREE/HREE 

grandes) cujas segregações cristalinas estão representadas nos corpos piroxeníticos 

bem individualizados (ver VI.3.2.1). Devido i deformaqão tectónica que paralelizou as 

estruturas primárias e, frequentemente, desagregou os corpos piroxeníticos 

(particularmente os ricos de granada, de comportamento mais competente) não se 
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observaram, no Maciço de Bragança, relações geométricas que permitam O 

estabelecimento de uma cronologia relativa, pelo que a conjugação dos dados 

geoquímicos permite pensar numa sequência em que as rochas refractárias teriam sido 

primeiro intruídas, e sujeitas a metassomatismo criptico, por líquidos basaníticos a 

basálticos alcalinos (que originaram a generalidade dos corpos piroxeníticos discretos), 

registando-se posteriormente a penetração de líquidos menos enriquecidos de 

elementos incompatíveis (tendência toleiítica) responsáveis por processos de 

segregação significativa de piroxenas e geração de estruturas interestratificadas. Esta 

sequência explicaria, de modo óbvio, o paradoxo de as rochas mais ricas de 

cliiopiroxena (que é, dos minerais constituintes das paragéneses anidras, o que tem 

maiores coeficientes de partiiha para os oligoelementos incompatíveis), nas altemâncias 

peridotitico-piroxeníticas, serem geralmente as mais pobres de lantanídeos leves. 

Contudo, em Cabo Ortegal, Girardeau et al. (1989, 1990) e Girardeau & Gil 

Ibarguchi (1991) observaram quer rocha muito aluminosa (granatito clinopiroxénico e 

zoisítico, localmente com corindo: fragmento de crosta oceânica subductada?) 

concordante com a estrutura estratiforme, quer corpos, classificados como diques, 
piroxeníticos (por vezes, ricos de granada) cortando aquela estrutura. Se a sequência 

indicada por este tipo de relações não corresponder a uma característica puramente 

local e for generalizável às rochas ultramáficas do complexo alóctone superior do 

noroeste ibérico, então a introdução dos líquidos basaníticos a basáiticos alcalinos seria 

posterior a formação das altemâncias peridotítico-piroxeníticas, o que implica que a 

situação paradoxal atrás descrita tenha de ser explicada considerando a presença de 
leitos ricos de clinopiroxena aquando da ocorrência do metassomatismo críptico. A 
aparente contradição entre a composição modal de rochas ultramáficas, com 

diversidade mineralógica estabelecida anteriormente aos fenómenos de 

metassomatismo, e os teores de lantanídeos que elas registam já foi descrita em 

exemplos de "pendotitos alpinos" e de xenólitos mantélicos (McDonough & Frey, 

1989; Bod ie r  et al., 1990; Downes et al., 1991). Para alguns autores - como Nielson 

& Noller (1987) -, as correlações inversas das esperadas (com base nos coeficientes de 

partilha) entre as proporções dos minerais e os perfis geoquímicos resultariam de, 
aquando da recristalização contemporânea do metassomatismo, a olivina reter - muito 

mais facilmente do que a clinopiroxena - inclusões ricas de lantanídeos leves, como foi 

demonstrado pelo estudo de vários xenólitos. Apesar de reconhecerem estas evidências 

e que elas justificariam os perfis mais enriquecidos nas composições refractárias, 
McDonough & Frey (1989) consideram-nas insuficientes para explicar os casos em que 
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os teores das terras-raras leves, nessas composições, são superiores aos das rochas 

ricas de piroxena monoclínica. Para este último tipo de situações - semelhantes, 

portanto, a registada nas rochas de Bragança -, tem-se considerado, em vários 
trabalhos (Bodinier et al., 1990; Downes e1 ai., 1991; Frey et al., 1991; Menzies & 

Dupuy, 1991), que a explicação do paradoxo descrito estaria na maior conectividade, 

demonstrada por dados experimentais, da fase liquida numa matriz rica de olivina, em 

comparação com o que sucede nas composições com abundante clinopiroxena. 

Atrás, considerou-se a ascensão de magmas de quimismo alcalino, cujos 

testemunhos mais evidentes são os corpos piroxeníticos (por vezes granatíferos) bem 

individualizados, como a causa mais provável do metassomatismo cnptico 

testemunhado nas composições harzburgíticas. Os dados analíticos obtidos neste 

trabalho parecem indicar que os traços essenciais das rochas harzburgíticas se mantêm 

mesmo entre afloramentos relativamente distantes; essa constância também é 

independente de, em cada afioramento, ter - ou não - sido observado algum dos corpos 

correspondentes as condutas dos líquidos basaníticos ou basálticos alcalinos. Contudo, 

o metassomatismo cnptico, como resulta do trabalho de Bodinier et al. (1990), 
distingue-se do metassomatismo modal não só pela ausência de evidências 

mineralógicas e macroelementares, mas também pelas distâncias a que a sua acção se 
faz sentir: enquanto o metassomatismo modal tende a manifestar-se em distâncias 

centimétricas a decimétricas relativamente aos veios por onde ascenderam os magmas 

alcalinos, já as distâncias de percolação, no metassomatismo cnptico, podem, segundo 

a modelação efectuada por aqueles autores, atingir a ordem de grandeza de 1 km. 
Bodinier et  al. (1990) concluiram, aliás, que a percolação, por fluxo nos poros, de 

líquido no manto iitosférico, apesar de ser um mecanismo pouco eficaz para a ascensão 

dos magmas, deverá desempenhar um papel extremamente significativo no 

enriquecimento, em lantanídeos leves, de grandes volumes de rochas peridotíticas. 

No início da abordagem da geoquímica oligoelementar das rochas peridotítico- 

piroxeníticas interestratificadas, referiu-se existir uma amostra que não se integrava em 

nenhum dos dois grupos logo definidos. Trata-se do clinopiroxenito olivínico 37-14, 

distinguindo-se das restantes (de ambos os conjuntos) por ter teores superiores de 
todos os lantanídeos; quando comparada com as outras amostras de leitos de 

piroxenito, tem um perfil nitidamente enriquecido nas terras-raras de menor peso 

atómico, apresentando (La/Lu), = 6.6 (Fig. VI.38). O perfil que mais se assemelha ao 

de 37-14 é o da amostra 37-99 (Fig. VI.34), referida em VI.3.2.1, o qual foi 

interpretado como tendo uma forte infiuência das características composicionais do 
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líquido e não unicamente das segregações cristalinas. A distribuição de lantanídeos em 

37-14 aproxima-se do paralelismo em relação a 37-99, mas numa ordem de grandeza 

inferior (os teores em 37-14 são geralmente dez vezes menores do que os da outra 

amostra). Assim a interpretação proposta para 37-99 parece aplicável ao 

clinopiroxenito olivínico 37-14, se for considerada uma maior diluição numa "matriz" 

pobre de terras-raras. Ora, a amostra 37-14 é um dos casos que, tendo composição 

global de clinopiroxenito olivínico, corresponde, na realidade, a um material compósito 

caracterizado pela presença de bandas com proporções variáveis dos dois minerais 
predominantes (Figs. VI.1 e Vi.2). A conjugação dos vários tipos de dados sugere que 

esta amostra represente a penetração de líquido magmático, fortemente enriquecido nos 

elementos mais incompatíveis, numa composição peridotítica em que as proporções 
desses elementos seriam ínfimas. 

V1.4. Geologia isotópica 

Os estudos isotópicos efectuados no âmbito desta tese incluiram a realização de 

análises de 143Nd11wNd e 147Sm/144Nd, em amostra de rocha total e em concentrados de 
minerais, de um clinopiroxenito granatífero (37-92LE8). Na amostra de rocha total foi 

também determinada a razão 87SrI86Sr. 

As características petrográficas do Iitótipo em que a amostra considerada se 

integra foram descritos em Vi.1.2, tendo 37-92LE8 abundância quer de clinopiroxena 

quer de granada; em proporções menores está presente d b o l a  pargasítica. Em 
conjunto, os três minerais citados definem a quase totalidade da composição 

mineralógica de 37-92ffi8. Os cristais de cliiopiroxena podem apresentar algumas 

características indiciadoras de deformação (clivagens arqueadas; extinção ondulante; 

localmente, granulação nos bordos dos cristais); contudo, em 37-92LE8, não se 

registam nem a formação de foliação milonítica, nem a substituição da paragénese de 

alta temperatura por uma associação mineralógica da facies anfibolítica. 

A amostra mencionada foi colhida no extremo nordeste da povoação de 

Alimonde, provindo de um boudin no seio de rochas peridotíticas. A fase de 
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deformação mais antiga patente nestas litologias é, de acordo com os estudos 

estruturais de Marques (1 989, 1994), a D3, tal como é definida nesses trabalhos. 

W.4.1. Geocronologia 

Para a obtenção de informação geocronológica no clinopiroxenito granatifero 

37-92E8, recorreu-se, tal como nos capítulos anteriores, ao sistema Sm-Nd. As 

fracções consideradas foram: 1) amostra de rocha total; 2) concentrado de granada; 3) 

concentrado de clinopiroxena verde pálida (quando observada na lupa) e anfibola, 4) 

concentrado de clinopiroxena praticamente incolor (na lupa) e com susceptibilidade 

magnética inferior a dos grãos do concentrado anterior. 

Clinopiroxenito granatifero I 

Fig. V1.39 - Iskrona Sm-Nd obtida em clinopiroxenito granatifero dc Alimondc. 
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A correlação entre as razões '43Nd/144Nd e 147Srn/144Nd (Fig. VI.39) daquelas 

quatro fracções é excelente (MSWD = 0.5086). O facto de a granada ser praticamente 

pura (devido a serem raras as inclusões), também constituiu um factor favorável pois 

lrbcrona n-mnerair (quatro pontos): 

485 +I- 17 Ma 
"SW 0- 
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permitiu uma boa dispersão dos valores de "%n/'44Nd. Assim, não só se obteve uma 

verdadeira isócrona, como o respectivo intervalo de erro tem uma amplitude que não 

permite interpretações ambíguas sobre a posição temporal do fecho do sistema Sm-Nd, 

após o equilíbrio de alta temperatura patente nos clinopiroxenitos granatíferos. Com 

efeito, o resultado de 485+17 Ma, registado na amostra 37-92E8, está muito longe dos 

valores em tomo de 390 Ma, cuja obtenção, em zircões e rútilos de piroxenitos 

granatiferos de Cabo Ortegal, levou vários autores (citados em 11.4.4.4) a proporem 

uma idade devónica inferior para a cristalização magrnática destas rochas. Contudo, 

como já se verificou (veja-se a discussão em II.4.4.6, bem como a isócrona apresentada 

em IV.4.1.2), as idades de - 390 Ma são típicas, no complexo alóctone superior do 

noroeste peninsular, da recristalização que acompanhou os processos de exumação 
tectónica, pelo que os minerais usados, nos últimos anos, nas datações U-Pb, parecem 

reflectir essencialmente re-equilíbrios tardios. 
Visto que os clinopiroxenitos granatíferos representam, na generalidade, 

processos de cristalização magnática no manto (VI.3.2.1), é possível que a associação 

mineralógica analisada tenha permanecido, durante um período signúicativo, sujeita a 
temperaturas superiores a que marca a cessação dos processos de homogeneização de 

143Nd/144Nd. Assim, a idade real do processo ígneo deverá ultrapassar o valor - 4852 

17Ma - da isócrona registada em 37-92E8 Fig. VI.39), sendo de admitir uma idade 

câmbrica como provável para o processo de intrusão. Independentemente de esta 

hipótese corresponder a realidade, a isócrona interna de 37-92E8 exclui a possibilidade 

de os processos primários serem posteriores ao Ordovícico inferior. 

A informação geocronológica obtida em 37-92E8, juntamente com a natureza 

basanítica a basáitica alcalina dos líquidos a partir dos quais se formaram os piroxenitos 

granatíferos, está de acordo com as evidências geológicas que se encontram ao longo 

da cadeia varisca (Weber, 1988; Franke, 1989; Ribeiro et al., 1990b), comprovativas da 

ocorrência, no Paleozóico inferior, de rgting intracontinental acompanhado de 

magmatismo alcalino; de entre os exemplos deste tipo de magmatismo, podem-se, aliás, 

citar casos estudados em Trás-os-Montes, no complexo alóctone inferior, por Ribeiro 

(1991). 

Assim, os corpos piroxeníticos - como os observados no afioramento de 

Alimonde - são, provavelmente, resultado de processos ígneos profundos relacionados 

com a fase extensional que marca o início do ciclo tectónico varisco. 
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VI.4.2. Geoquimica isotópica 

O valor actual da razão 143Nd1'44Nd em 37-92058 (rocha total) é de 0.512109, 

o que equivale a (s,hQa = +1.38. Quanto a razão inicial correspondente a isócrona 

referida no ponto anterior, ela é de de 0.512202, pelo que corresponde a 
+3.69. Este último valor é intermédio (Fig. VI.40) relativamente as composições 

contemporâneas do resenratório condntico, por um lado, e do manto empobrecido, por 

outro, o que é aparentemente contraditório com a composição, enriquecida em 

elementos incompatíveis, dos líquidos a partir dos quais os piroxenitos granatíferos 

cristalizaram. Em V.4.2, já houve oportunidade de referir ser comum registar-se 
desfasamenio entre os dois tipos de assinatura (isotópica e oligoelementar), como 

resultado de as características geoquímicas da fonte dos magmas terem sido 

modificadas pouco antes da anatexia mantélica. Assim, a fracção do manto de onde são 

originários os líquidos alcalinos responsáveis pela formação dos clinopiroxenitos 

granatíferos terá tido uma longa evolução com uma composição empobrecida, havendo 
uma pequena diferença temporal entre os processos metassomáticos (causadores de 

enriquecimento de elementos higromagmatófilos) na fonte e a sua fusão parcial. 

A razão 87Sr/86Sr actual do clinopiroxenito granatífero 37-92E8 é igual a 

0.704765, implicando ( E , , ) ~ ~  = i3.8. Recorrendo aos dados de Rb e Sr por FRX (em 

37-92058, não foram efectuadas análises, desses elementos, por diluição isotópica), e 

tendo em conta que existe uma proporcionalidade constante entre 87Rb/86Sr e RblSr, 
verifica-se que ( ~ ~ 3 ~ ~ ~ ~  seria ligeiramente superior ao actual (+5.7). Contudo, há que 

ter em atenção que a concentração de Rb (o valor obtido foi 3 ppm) é muito próxima 

do limite de detecção de FRX (2 ppm), pelo que o resultado analítico desse elemento, 
em 37-92058, pode estar afectada de um erro relativamente grande: assim, por 
exemplo, se o teor real de Rb superar o registado na análise efectuada, é possível 

(dependendo de qual o valor verdadeiro) que, no passado, o E, em lugar de ser um 

pouco superior ao actual, fosse efectivamente ligeiramente inferior. De qualquer modo, 

no que se refere a composição isotópica de Sr, parece poder afirmar-se, assumindo que 
os efeitos da retrogradação não perturbaram significativamente o sistema Rb-Sr na 

amostra considerada, que essa composição seria, no penodo próximo da cristalização 

magmática, quase condrítica. Esta provável composição isotópica de Sr, considerada 

conjuntamente com os dados relativos ao Nd, integra-se no espectro composicional de 

lavas alcalinas, quer de ilhas oceânicas quer de rifts intracontinentais (Faure, 1986; 
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Rogers, 1993; Dickin, 1996), ajustando-se, portanto, ás conclusões obtidas a partir da 

geoquimica oligoelementar. 

Os dados isotópicos apresentados por Peucat r /  a/. (1990) incluem análises de 

'43Nd/14Nd e 147Sm/14Nd efectuadas numa amostra (7689) de rocha total de 

harzburgito espinelífero de Cabo Ortegal. A assinatura oligoelementar dessa amostra é 

tipica de material refractário metassomaticamente enriquecido durante um episódio 

posterior ao da extracção do componente basáltico: se bem que a razão La,/Lu, 

( = I  .8), em 7689, seja inferior a registada nas rochas análogas de Bragança, há um claro 

enriquecimento das LREE para as HREE (com La,/Sm, = 3.8); em contrapartida, o 

valor de SmN/LuN e claramente inferior a unidade (0.48). Ou seja: em 7689, o episódio 

metassomático terá modificado significativamente as proporções dos elementos mais 

higromagmatófilos, enquanto aqueles que se caracterizam por incompatibilidade menos 

acentuada parecem ter mantido grande parte das características de resíduo de anatexia 

mantélica. O Nd situa-se na fracção enriquecida do perfil de lantanideos de 7689, 

enquanto o Sm está na zona de fonteira entre os dois segmentos desse perfil, o que 

revela que a composição isotópica de Nd foi afectada pelas transformações aloquímicas 

cnpticas. 

Tempo (antes do presente; Ma) 

o 
- 

-2 

Fig. VI.40 - Evolução das composi@es isolopicas do neodimio no clinopiroxenito granalifero 37-92E8 

(Alimonde. Maciço dc Bragança) e numa amostra de hanburgito (de Cabo Ortegal). afectado por 

metassomatisiiio criptico. bcni coiiio interpretação da hipotetica relação entre essas composições. 

Valores mantclicos de refcrència dc acordo com a síntese de Faure (1986). 

Manto cundrhico qSmlNd) = O 
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Em VI.3.2.2, concluíu-se que esse tipo de transformações nas rochas 

harzburgiticas dever-se-ia, provavelmente, ê percolação de líquidos a partir das 
condutas em que ocorreu a segregação de associações cristalinas como as dos 

clinopiroxenitos granatiferos. Assim, quando calculadas para o passado, as razões 

143NdI1qNd destes piroxenitos e dos harzburgitos enriquecidos em LREE deverão 

convergir para a composição isotópica dos magmas alcalinos causadores quer daquela 

segregação, quer do metassomatismo criptico. A razão 143Nd/144Nd no harzburgito 

representado por 7689, aquando da percolação do líquido alcalino (processo que 
ocorreu há, pelo menos, 485 Ma), provavelmente não terá chegado a tomar-se 

perfeitamente igual a do agente do metassomatismo, pelo que a idade correspondente a 

coincidência de 143NdIl44Nd em 7689 e 37-921E8, em termos cronológicos, terá 

unicamente o significado de limite máximo para o processo de ascensão dos magmas 

alcalinos. A referida idade corresponde ao valor de 626Ma (Fig. VI.40). Assim, se a 

assinatura geoquímica do harzburgito estudado por Peucat el al. (1990) tiver sido 

condicionada por líquidos idênticos aos que originaram os clinopiuoxenitos granatíferos 

de Bragança, o período em que poderá ter decomdo o magmatismo alcalino 
testemunhado na fracção do manto representado no complexo alóctone superior do 

noroeste peninsular, além de ter um limite cronológico mínimo - bem preciso (isócrona 

apresentada em VI.4.1) - de 485Ma, não deverá, também, ultrapassar a idade-modelo, 

acima considerada, de 626Ma. 

VIS. Discussão de alguns resultados 

Pelos dados expostos ao longo deste capítulo, as rochas ultramáficas aqui 

abordadas parecem, na generalidade, representar uma porção do manto superior, 

exumada e carreada, tal como fracções da crosta inferior, sobre o autóctone centro- 

ibérico (e sobre as unidades alóctones subjacentes ao complexo superior) durante a 
orogenia varisca. 

Os dados disponíveis sobre as litologias pendotíticas de Bragança e Cabo 

Ortegal indicam predomínio de composições refractárias, em termos macroelementares. 

Contudo, as suas composições oligoelementares revelam uma assinatura geoquímica 



Capítulo VI Rochas ~Tltramáj?cas 367 

que permite identificar a sobreposição de um processo metassomático causador de 

enriquecimento preferencial nos lantanídeos de menor peso atómico. 
A presença de leitos interestratificados de composições piroxeníticas, o que 

corresponde a uma situação comum nos maciços de "peridotitos alpinos" e em 

xenólitos contidos em lavas alcalinas, deverá reflectir processos de penetração de 

magmas básicos - a partir dos quais ocorreu segregação de cristais - nas rochas 

peridotiticas residuais. Os teores de elementos incompatíveis nestes materiais 

piroxeníticos são, na generalidade dos casos, demasiado pequenos para que se possa 
estabelecer uma relação genética entre os magmas de que eles derivam e o 

matassomatismo críptico das rochas harzburgíticas. 

Essa relação já é mais plausível relativamente a corpos piroxeníticos (por vezes 

granatíferos) discretos, os quais, para além de terem concentrações mais elevadas de 
elementos higromagmatófilos, apresentam perfis composicionais típicos de agregados 

de cristais gerados a partir de magmas basaníticos a basálticos alcalinos. 

Se as relações estruturais observadas em Cabo Ortegal (Girardeau et al., 1989, 

1990; Girardeau & Gil Ibarguchi, 1991) forem generalizáveis a todo o complexo 

alóctone superior, aqueles corpos bem individualizados são posteriores as 
interestratificações peridotítico-piroxeníticas, nas quais a situação mais comum é a de 

as composições reeactárias terem, não só LREE/HREE, mas também as próprias 

concentrações de LREE superiores as'dos leitos ncos de clinopiroxena. Esta situação 

aparentemente paradoxal, que já fora registada em "peridotitos alpinos" e em xenólitos 

mantélicos, deverá ser consequência da maior conectividade da fase liquida nos 

materiais ncos de olivina, quando comparados com os muito clinopiroxénicos. 

O carácter residual que parece ser predominante nas litologias peridotíticas, 

levou Girardeau & Gil Ibarguchi (1991) a referirem que esse tipo de litologias teriam 

afinidades oceânicas. Contudo, várias sínteses sobre os peridotitos mantélicos vieram 

revelar que a presença de composições residuais não é, por si só, diagnóstica da origem 

suboceânica dessas rochas. Além disto, houve agora oportunidade de verificar a grande 

semelhança entre as composições estudadas em Bragança e o manto superior 

amostrado em xenólitos contidos em lavas alcalinas intracontinentais de uma das 

localidades que originou alguns dos estudos mais significativos sobre rochas do manto 
superior. 

Análises isotópicas de Sm-Nd, efectuadas em amostra de rocha total e em 

concentrados de minerais de um clinopiroxenito granatifero, permitiram a obtenção de 

uma isócrona de 485+17 Ma. Esta idade marca o fecho do sistema Sm-Nd durante o 
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processo de arrefecimento; contudo, tendo em atenção a grande profundidade a que 
ocorreu a cristalização magmática, é previsível que os processos de homogeneização de 

143Nd/144Nd possam ter prosseguido durante um período relativamente longo. Assim, o 

valor isocrónico corresponde ao limite mínimo da idade magmática, a qual será 

provavelmente câmbrica. Os corpos piroxeníticos bem individualizados deverão, pois, 

ser os representantes profundos do vulcanismo alcalino que acompanhou os processos 

de riffing intracontinentai, durante o Paleozóico inferior, cujos testemunhos são 
comuns na Meço-Europa. 

Além das composições piroxeníticas relacionadas com a penetração de vários 

tipos de magmas básicos, parecem existir testemunhos - como o clinopiroxenito 

granatifero muito aluminoso, contendo conndo, do doramento recentemente estudado 

por Marques & Sautter (comunicação pessoal) - de processos de reciclagem, no manto, 
de crosta oceânica subductada. Estes testemunhos obviamente que vêm abrir novas 

questões, como: 1) que subducção é por eles representada (varisca ou de um ciclo pré- 

varisco)?; 2) no caso de representarem um ciclo pré-hercínico, terão as hipotéticas 

estruturas das fases orogénicas desse ciclo sido completamente apagadas, nas rochas 

peridotíticas, pela intensa penetração de magmas básicos, no Paleozóico inferior, e pela 

deformação ao longo de toda a evolução varisca (desde os episódios extensionais até 
aos sin-colisionais)? 



No h a l  da síntese, apresentada no capítulo U, sobre os trabalhos prévios 
dedicados ao complexo alóctone superior da Zona de Galiza - Trás-os-Montes, foram 

apontados como objectivos centrais desta tese o de contribuir para o conhecimento 

geoquímico dos litótipos predominantemente básicos e ultrabásicos do Maciço de 

Bragança - e, se possível, tentar determinar quais as litologias primitivas e com que 

situações geodinâmicas elas se poderiam relacionar -, bem como o de recorrer a 
informação geocronológica no sentido de constranger temporalmente alguns processos 

marcantes da evolução deste complexo. Em particular, neste último ponto, surgia como 

questão central a da existência de visões contraditórias (tal como foi abordado no 

segundo capítulo) sobre o envolvimento das litologias estudadas em ciclos tectónicos 

pré-variscos. Esta hipótese, que durante muito tempo foi habitualmente aceite nos 

trabalhos geológicos, passou a ser fortemente contestada com o surgimento de 

informação geocronológica que aparentemente negava a existência de testemunhos de 

metamofismo precâmbrico. 

As rochas em que, como já foi sublinhado em diversos trabalhos anteriores, está 

patente uma evolução tectonometamóriica mais complexa são os granulitos de alta 

pressão e os eclogitos (bem como os gnaisses encaixantes destes últimos): Nesses 

granulitos, o estudo geoquímico agora efectuado indica que terão ocorrido processos 

de fiaccionação em condições de alto grau, com redistribuição de oligoelementos 
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fortemente incompatíveis, cujas concentrações (pelo menos localmente) se revelam 

condicionadas pela composição mineralógica das associações granulíticas. Tendo em 
conta que essa redistribuição afectou elementos que, em geral, têm fraca mobilidade na 

presença dos fluidos metamórficos mais comuns, considera-se como provável que tenha 

ocomdo remobiliiação por acção de uma fase líquida silicatada. O confronto das 

composições oligoelementares dos granulitos analisados (mesmo aquelas que 

correspondem a materiais essencialmente quartzo-feldspáticos) com os modelos mais 

básicos de composição da crosta inferior origina perfis marcados por empobrecimento, 
nas rochas agora estudadas, dos lantanideos leves, o que aponta para que tenha havido 

não só remobilização mas também extracção dos elementos mais higromagmatófilos. 

Ou seja: os granulitos têm assinatura geoquímica de material residual. A importância 

local dos processos de remobilizaçãolextracção por fase líquida deverá ter sido 
variável, havendo composições oligoelementares que parecem ainda preservar 

caracteristicas dos protólitos. Contudo, o conjunto de evidências revelando a 

ocorrência de fraccionação geoquímica, durante a granulitização, leva a considerar 

como havendo uma grande margem de erro em conclusões que se pretenda obter sobre 

as naturezas precisas das litologias pré-metamóficas e dos respectivos ambientes 
geodinâmicos. 

Foi numa amostra de granulito de alta pressão, colhida no afloramento de Tojal 

de Pereiros, que se registou o resultado geocronológico mais significativo de todos os 

que se apresentam neste trabalho, por se ter obtido uma isócrona rt-minerais, do 

sistema Sm-Nd, de 1079k78 Ma. Visto (1) tratar-se de uma rocha em que não há 

quaisquer relíquias primárias, e (2) que a forte correlação entre as proporções dos 

isótopos radiogénico e radioactivo no conjunto das fracções analisadas requer um 

episódio de homogeneização da composição isotópica do neod'únio, conclui-se que esse 

episódio terá de ser metamórfico, não sendo sustentável que aquela idade pudesse 

resultar da hipotética preservação de características do protólito. Esta datação vem, 

assim, contirmar o carácter policíclico dos granulitos de alta pressão, que em trabalhos 

anteriores era sugerido essencialmente pelas evidências estruturais, bem como revelar 

que essas rochas são um testemunho da orogenia grenviiliana. 

No estudo geoquímico dos eclogitos, sobressai a diversidade registada, tendo- 
se identificado protólitos de três grupos principais: A) rochas composicionalmente 

semelhantes aos N-MORB; B) rochas de quimismo toleiítico de arco a calco-alcalino; 

C) rochas derivadas de protólitos basálticos alcalinos. Quanto aos gnaisses encaixantes 
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destes metabasitos, verificou-se que têm características composicionais de sedimentos 

depositados em bacias marginais de arcos vulcânicos, o que é compatível com a 

variedade geoquímica dos eclogitos. 

Os metabasitos do primeiro grupo correspondem a rochas em cuja evolução 

metamófica houve uma descompressão rápida, enquanto as dos outros dois conjuntos 

patenteiam granulitização, reveladora de um longo período de residência infracrustal. A 
conjugação das evidências geoquímicas com os dados sobre a evolução metamófica 

permite colocar a hipótese de os materiais ígneos - toleiitos empobrecidos - gerados 

próximo do eixo de expansão de uma bacia pós-arco terem sido transportados para 

níveis profundos antes das litologias - rochas de tendência calco-alcalina, a que 

espacialmente se associam produtos da sobreposição de episódio(s) de magmatismo 
alcalimo - da zona mais próxima do arco frontal, com as últimas fases de 

subcarreamento a forçarem a ascensão tectónica das rochas previamente subductadas. 

Não foi possível a datação do processo de eclogitização, visto a amostra 

seleccionada para esse efeito evidenciar, quando se confrontam as composições 

isotópicas das várias fracções, perturbação do sistema Sm-Nd. O único 
constrangimento, em termos de cronologia absoluta, que os dados isotópicos dessa 

amostra permitem colocar é o valor de 508 Ma, obtido a partir da linha rt-grt. Tendo 

em atenção, por um lado, as evidências de reajustamentos parciais (pós-eclogíticos) das 

razões isotópicas e, por outro lado, 'a impossibilidade de a granada, durante esses 

processos, se enriquecer em neodímio radiogénico, o resultado mencionado impõe um 

limite mínimo a idade do metamoríismo eclogítico. 

Numa amostra de eclogito granulitizado que adquiriu uma composição 

"diorítica" - por interacção metassomática com fluidos provenientes dos 

metassedimentos envolventes, durante o processo de exumação tectónica - obteve-se 

uma isócrona de 389+10 Ma. Esta idade é plenamente concordante com as múltiplas 

evidências, já apresentadas por outros autores, de, no Devónico inferior, ter ocomdo o 

mais importante episódio retrógrado patente nas litologias do complexo alóctone 

superior. Contudo, nalguns trabalhos, idades semelhantes têm sido interpretadas como 

marcando o episódio eclogitico. Tal afigura-se improvável, quer pelas evidências 

referidas no parágrafo anterior, quer por o valor de 389 Ma agora registado 
corresponder a material com evolução metamórfica complexa (eclogitização + 
granulitização + metassomatismo). A hipótese mais plausível é, pois, a de a 
eclogitização ter ocomdo durante uma orogenia precâmbrica, nomeadamente a 

grenvilliana (como está testemunhado nos granulitos de alta pressão) ou a cadomiana. 
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Foram também estudadas algumas amostras de corpos ígneos de composições 

predominantemente gabróicas, mas a que se associam litologias quer holomelanocratas 

quer hololeucocratas, com uma evolução tectonometamóriica mais simples do que a 

patente nos basitos que sofreram metamoriismo de alta pressão, sendo de sublinhar a 

inexistência, nessas rochas plutónicas, de deformação de D1 e D2, tal como estas foram 
definidas por Marques (1994) e Marques e1 al. (1996). Contudo, é sistemática a 

presença de testemunhos de recristalização granulítica parcial (resultante de um lento 

arrefecimento isobárico em zonas crustais profundas, sendo, portanto, distinta da 

granulitização prógrada testemunhada pelos granulitos de alta pressão), durante a qual 

se geraram coroas de reacção que indicam a instabilidade do par pl-01. 
As rochas gabróicas, e as que Ihes estão associadas, têm características de 

acumulados derivados de magrnas toleiíticos continentais que, na base da crosta, terão 

sofrido processos não só de cristalização fraccionada, mas também de interacção 

geoquimica (provavelmente através de assimilação) com composições típicas de rochas 

metamóficas de níveis infracrustais. Este úitimo tipo de fenómenos (elou a 

possibilidade de estarem representados magmas de géneses mantélicas distintas) criou 

uma heterogeneidade isotópica que impediu a datação, com base em amostras de 

rochas de diferentes locais, da instalação plutonica. Contudo, os dados 

geocronológicos apresentados por Marques et al. (1995), discutidos 

pormenorizadamente no capítulo V desta tese, indicam, recorrendo a linha pl-cpx - 
numa rocha em que recristalização granulítica incipiente causou trocas isotópicas em 

micro-domínios, mas não homogeneização a escala mesoscópica -, que a cristalização 

magmatica deverá ser anterior a 549 Ma. Numa outra amostra, em que a recristalização 

granulítica foi mais significativa, mas que ficou preservada da anfibolitização posterior, 
regista-se ter ocomdo homogeneização isotópica do neodímio há 463k72 Ma (isócrona 

rt-minerais), pelo que os reajustamentos mineralógicos e texturais a temperaturas altas - 
de que as coroas em tomo de olivina são as evidências mais características - parecem 

ter sido importantes no Ordovícico. Estes resultados geocronológicos, além de serem 

significativos da evolução dos corpos plutónicos toleiíticos, parecem ainda confirmar a 
importância que vários autores têm atribuído (não só no que se refere a geologia do 

Maciço Hespérico mas até a do conjunto da cadeia varisca) a instalação profunda de 

corpos magmáticos, durante a fase distensiva da evolução da crosta da Meso-Europa, 

como causa das idades "caledónicas" ou "eo-hercínicas" frequentemente registadas em 
litologias muito distintas. 
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Num acumulado gabróico intensamente deformado e recristalizado em 

condições da fácies anfibolitica - transformado em flasergabro -, registou-se uma 

isócrona interna (sistema Sm-Nd) de 414k37 Ma, que corresponderá a uma 

manifestação precoce dos fenómenos de ascensão tectónica. Análises de Rb-Sr de 

bandas composicionalmente variadas de um paragnaisse (ver capítulo TV), em que está 

essencialmente impressa a evolução metamórfica em regime de descompressão, 
aparentemente dão uma indicação semelhante (t = 425+14 Ma), se bem que a ausência 

de uma correlação perfeita das razões isotópicas permita colocar reservas ao real 
significado geocronológico do valor obtido na rocha metassedimentar. 

Os dados que resultam do estudo geoquímico das rochas ultramáficas parecem 
ajustar-se a que elas se relacionem essencialmente com uma porção de manto litosférico 

subcontinental, em posição intraplaca no Paleozóico inferior. As interestratiílcações 

peridotítico-piroxeníticas deverão ser consequência da penetração de magmas (nos 

quais ocorreu segregação, essencialmente, de piroxenas) em rochas (de afinidade 

harzburgítica) de que previamente havia sido extraído componente basáitico. O tipo de 

assinaturas oligoelementares, relativamente enriquecidas nos lantanídeos mais 

higromagmatófilos, que se registou nas rochas de composição refractária, será 

explicado por fenómenos de metassomatismo críptico, como os que, nos últimos anos, 

se tem verificado constituirem impogantes marcadores da evolução petrológica do 

manto. Pelos dados disponíveis, os leitos - intercalados nos pendotitos residuais - 
piroxeníticos mais comuns não estarão, na generalidade dos casos, relacionados com os 

líquidos causadores dos perfis oligoelementares (enriquecidos) das litologias 

harzburgíticas. Em contrapartida, existem corpos piroxeníticos (por vezes, granatíferos) 

bem individualizados que resultam da segregação de cristais a partir de magmas 

basaníticos ou basáiticos alcalinos. A ascensão destes magmas, alem de originar os 
referidos agregados cristalinos, terá provocado processos de percolação, por fluxo nos 

poros, que, por seu turno, levaram a modificações na geoquímica de elementos 

vestigiais das rochas refractárias, mesmo a distâncias significativas das condutas ígneas. 

Dados isotópicos de um clinopiroxenito granatífero demonstraram a existência 

de uma correlação óptima entre as razões 143Nd/144Nd e 147Sm/144Nd das .,as 
fracções analisadas. A isócrona (rt-minerais) correspondente é de 485rt17 Ma. Estas 

rochas têm percurso metamórfico relativamente simples, marcado unicamente por 

sucessivas fases de retrogradação, após o equilíbrio a alta temperatura, o qual, por sua 

vez, se terá seguido, em continuidade, ao processo de cristalização magmática. Quanto 
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a deformação, neste litótipo não se encontram estruturas anteriores a D3 (Marques, 

1994; Marques et al., 1996). Tendo-se escolhido, para geocronologia, uma amostra 

pouca afectada pelos processos de anfibolitização, a idade de 485+17 Ma marca a 

homogeneização de '43Nd/144Nd em condições de alta temperatura, sendo, pois, o valor 

mínimo para a cristalização magmática. O resultado geocronológico agora obtido 

contradiz as interpretações que alguns autores têm feito de idades devónicas inferiores, 
registadas em zircões e Ntilos de clinopiroxenitos granatíferos de Cabo Ortegal, ao 

considerarem-nas como correspondendo a cristalização magmática. A datação de uma 

associação mineralógica em equilíbrio, como se descreveu nesta tese, revela que esse 

processo terá decomdo, na realidade, no Paleozóico inferior e, além disso, nunca 

depois do Ordovícico inferior. Por seu lado, as idades mais recentes que 
fiequentemente se obtêm (não só nos piroxenitos granatíferos, como noutras 

litologias), em concentrados de minerais específicos (ou em análises pontuais), deverão 

reflectir os processos de recristalização retrógrada, a cujos efeitos só ficaram imunes 

volumes de rochas relativamente pequenos, no contexto do complexo alóctone 

superior. 

Assim, do conjunto de dados sobre a evolução do complexo alóctone superior 

da Zona de Galiza - Trás-os-Montes, julga-se dever destacar os seguintes marcos: 

I - Evolução orogénica precâmbrica, da qual se encontram testemunhos, pelo 
menos, da orogenia grenvilliana (granulitos de alta pressão, com metamofismo 

datado de 1.0 a 1.1 Ga). Os dados obtidos nos eclogitos apontam para que o que pico 

de metamoríismo patente nesses metabasitos tenha sido também precâmbrico, mas não 

são esclarecedores sobre se ele terá ocomdo na orogénese grenvilliana ou se representa 

um episódio completamente distinto (neste caso, seria provavelmente cadomiano). 

II - Introdução significativa de magmas alcalinos e toleiíticos intra-placa 

no topo do manto e na base da crosta, que terá decomdo essencialmente no Câmbnco 
e no Ordovício inferior, na fase distensiva precursora da oceanização do ciclo varisco. 

O importante fluxo térmico, que acompanhou esses fenómenos ígneos bem como o 

lento arrefecimento dos corpos plutónicos resultantes, terá perturbado ou até, por 

vezes, reajustado totalmente os sistemas isotópicos, em rochas metamóficas que 

haviam sido mobilizadas no(s) ciclo(s) precâmbrico(s). 
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IJi - Orogénese varisca, culminando em processos de obducção, durante os 

quais volumes de rochas provenientes do manto superior e da crosta inferior foram 

carreados sobre litologias características de níveis menos profundos. Alguns indícios 

sugerem que as fases precoces dos fenómenos de exumação tectónica tenham 

decomdo ainda no Siiúrico. O clímax dos fenómenos metamóriicos variscos, no 
complexo alóctone superior, foi indubitavelmente atingido no Devónico inferior- 

médio (- 390 Ma), com intensas transformações retrógradas, facilitadas pela 

conjugação da deformação com a introdução de grandes quantidades de fluidos 

aquosos nas litologias máficas e ultramáficas. Esta retrogradação é responsável pela 

anfibolitização praticamente ubíqua, a qual só escaparam volumes circunscritos das 

rochas com histórias prévias de alto grau. Os sistemas isotópicos foram, no episódio 

varisco mais importante, de novo, fortemente afectados, o que é evidenciado pela 

obtenção comum, em rochas com as mais díspares evoluções tectonometamórficas, de 

idades em tomo de 390 Ma. 
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Análises de minerais 

Os dados analíticos (expressos em percentagem de peso dos óxidos) obtidos em 

grãos de minerais foram cedidos pelo Prof. Doutor José M. Munhá. As análises foram 

efectuadas com recurso i microssonda electrónica JEOL SWER PROBE 733X do 

Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. As contagens 

iniciais foram comgidas automaticamente segundo o método ZAFO e, em seguida, 

calibradas em função de padrões naturais. O erro analítico é, em geral, inferior a 2 % 

(relativo) para os elementos maiores. 

Análises de elementos em amostras de rocha total 

As análises de elementos maiores (expressas em concentrações de óxidos) em 

que foi feita a distinção entre Fez+ e Fe3+ foram realizadas no Departamento de 

Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo sido utilizado o 

método de espectrometria de absorção atómica (com equipamento VARIAN 
SPECTRA A-30), excepto no caso de SiO,, determinada por gravimetria, e de FeO, 

obtido por titulação. As análises em que todo o ferro é apresentado como FezO, foram 

efectuadas por ICP (técnica de fusão) nos Activation Laboratones Ltd. (relatórios 

4892B, 10094,10097,13249 e 14914) em Ancaster, Ontário, Canadá. 

Nas amostras cujos conteúdos de elementos vestigiais só constam das tabelas de 

dados gerais (elementos maiores + elementos vestigiais), as análises desses elementos 

foram feitas, nos Activation Laboratones Ltd., por activação neutrónica instrumental 

(INAA) - nos casos de Sc, Th, U, La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb e Lu (relatórios 4892 e 

7538) - e por fluorescência de raios X - nos casos de Nb, Zr, Y, Sr, Rb, Ba, Ga, Ni, 

Co, Cr e V (relatórios 4892D, 7538B, 7538BB); no que se refere as litologias 

abordadas no capítulo V, as concentrações dos elementos do último grupo (com 

excepção do Nb e do Rb, analisados pelo método já citado) foram obtidas por ICP 

(relatórios 4892B e 4892C). Nas amostras relativamente as quais se dispõe de uma 

gama mais vasta de valores analíticos - sendo alguns destes (concentrações de 

lantanídeos, háfio e tântalo) apresentados em tabelas específicas -, todos os 
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oligoelementos foram analisados por ICPNS nos Activation Laboratories Ltd. 

(relatórios 10094RPT.XLS, 10094B, 10097RPT.XLS, 10168RPT.XLS, 

13249RPT.XLS, 14732RPT.XLS). 

Análises isotópicas 

Sm-Nd 
As análises de isótopos do sistema Sm-Nd em amostras de litologias tratadas 

nos capítulos 111, IV e VI foram efectuadas no Centro de Pesquisas Geocronológicas 

(CPGeo) da Universidade de São Paulo, Brasil. As amostras foram dissolvidas, durante 

uma semana, numa mistura de HF+HN03. Os lantanídeos foram separados 

quimicamente em colunas de troca iónica, com resina AG50WX8 (200-400#), em meio 

clorídrico. O Sm e o Nd foram separados usando colunas com HDEHP, suportado em 

pó de teflon. As concentrações de Sm e Nd foram obtidas por diluição isotópica, 

utilizando um traçador misto de 149Nd e 150Sm. As análises de espectrometria de massa 

foram realizadas com equipamento VG MICROMASS 354, com cinco colectores. As 
razões isotópicas de Nd foram normalizadas para o valor de 0.7219 da razão 

146Nd/144Nd. OS procedimentos analíticos utilizados foram pormenorizadamente 

descritos por Sato et a[. (1995) [Sato, K., Tassinan, C., Kawashita, K. & Petronilho, L. (1995) - 
Método geocronológico Sm-Nd no IG-USP e suas aplicações. Anais Acad. Brasileira Ciências, v. 

p. 313-336)]. Durante o período destas análises, os padrões La Jolla e BCR-I indicaram 

valores de 0.511847i0.000022 e 0.512662M.000027, respectivamente, para 

143Nd/144Nd. 

As análises de amostras referidas no capítulo V foram efectuadas, por Graeme 

Rogers, no Scottish Universities Research & Reaction Centre (SURRC), em Glasgow 

(Reino Unido), utilizando um espectrómetro VG SECTOR 54-30. No decurso das 

mencionadas análises, os valores de '43Nd/144Nd obtidos para o padrão de Johnson & 

Matthey foram de 0.511500i0.000010. 

Tal como sucedeu para os dados referentes ao sistema anterior, as análises de 

Rb-Sr foram efectuadas no CPGeo e no SURRC. 

No CPGeo, os teores de Rb e Sr foram determinados por fluorescência de raios 

X, com emos estimados de, no máximo, 2 %. As amostras que revelaram teores 
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superiores a 500 ppm ou inferiores a 50 ppm, de Rb ou Sr, foram analisadas por 

diluição isotópica, utilizando 85Rb e 84Sr como traçadores, conforme a técnica descrita 

por Kawashita (1972) [Kawashita. K. (1972) - O Método Rb-Sr em Rochas Sediinentares. Tese de 

Doutoraiiiento, Univ. São Paulo. 111 pp.]. Para a separação do Sr, as amostras foram 

atacadas, durante uma noite, por HF+HNO,, procedendo-se, em seguida, a passagem 

em colunas de troca iónica com resina AG50WX8 (200-400#). As análises isotópicas 

foram realizadas num espectrómetro VG MICROMASS 354. A correcção da 

fraccionação de massa das razões de x7Sr/86Sr foi feita por normalização para 

86Sr/88Sr=0.1194. NO período de execução das análises, os valores de s7Sr/mSr 

medidos para o padrão NBS-987 foram de 0.71026i0.00002. No branco, para Sr, do 

laboratório, foram registados valores de cerca de 2 pg. 

No SURRC, foram utilizados espectrómetros de massa MM30 e VG SECTOR 

54-30. As medições de 87Sr/86Sr, efectuadas em NBS-987, resultaram em 0.710243I 
0.000012. 

Nota: 

Todos os cálculos envolvendo a dimensão tenpo foram efectuados utilizando as 

constantes de decaímento propostas por Steiger & Jager (1977). 



ANEXO I 

QUIMICA MINERAL - GRANULITOS DE ALTA PRESSÃO 

Os dados que se apresentam resultam de análises em duas amostras, ambas do 

aíloramento de Tojal de Pereiros (Bragança): 

TPG-11 - granulito máfico; 

TPG-101 - granulito intermédio com distena e zoisite. 

NOTAS 

n: núcleo. 

b: bordo. 

Análises de granada 

TPG-I lGrt(2) e TPG-I IGrt(3): pequenos grãos na matriz. 

TPG-lOlGrt(1)l a TPG-lOlGrt(l)S, num caso, e TPG-IOlGrt(2)l a TPG- 

101Grt(2)6, noutro caso, são análises ao longo de perfis em dois cristais. As 

numerações são crescentes dos bordos para os núcleos. 
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Análises de clino~iroxena 

TPG-1 lCpx(7) a TPG-llCpx(9), TPG-lOlCpx(3) e TPG-lOlCpx(5): 

clinopiroxena contactando granada. 

Análises de plagioclase 

TPG-lOlPl(4) e TPG-lOIPl(6): inclusões em granada. 



Análises de manada em manulitos de alta ~ressão 

Óxidos - % de peso 

Si02 39.03 
Tioz 
AIzO~ 21.94 
crzo3 0.01 
FeO' 21.94 
MnO 0.84 
MgO 6.08 
CaO 10.68 
Na,O 

Total 100.52 

Fórmula para total de oito cati8es 

Componentes rnoleculares 

PrP 0.2348 
Alm 0.4655 
Grs 0.281 3 
SPs 0.0184 



Análises de granada em nranulitos de alta pressão 

Si02 37.88 
Tioz 
A1201 21.49 
Crio3 0.03 
FeOt 23.73 
MnO 0.62 
MgO 4.97 
CaO 11.23 
NazO 

Total 99.95 

PrP 0.2009 
Alm 0.5068 
Grs 0.2781 
SPS 0.0142 

Óxidos - % de peso 

F6mula para fofa1 de oito cati&s 

Componentes moleculeres 



Análises de granada em p~anulitos de alta pressão 

Si02 
Tioz 
A1103 
crzo3 
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fe" 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 

Óxidos - % de peso 

Fdnila para total de oito catiões 

Componentes molecolares 



Analises de granada em granulitos de alta pressão 

óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

F6rmula para total de &o catióes 

AIv' 
Ti 
Cr 

Fe" 

Componentes rnoleculares 

P ~ P  
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de granada em manulitos de alta uressão 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fónnula para total de oito catides 

Componentes molecolares 

P ~ P  0.2900 0.2839 
Alm 0.4487 0.4549 
Grs 0.2535 0.2531 
SPS 0.0078 0.0081 



Análises de clinopiroxena em aranulitos de alta pressão 

bxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AI203 
Crz03 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

F6mula para total de quatro cati6es 

Componentes moleculeres 

Jd 
Acm 
Aug 
Total 

Wo 
En 
Fs 

Total 



Análises de clino~iroxena em granulitos de alta pressão 

Óxidos - % de peso 

SiO, 
Tio2 
Aizoa 
Crz03 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fómula para total de quatro catises 

AI"' 
Ti 
Cr 

Fe" 
Fez+ 
Mn 
Mg 

Componentes moleculares 

Jd 
Acrn 
Aug 
Total 

wo 
En 
Fs 

Total 



Análises de clino~iroxena em aranulitos de alta pressão 

Óxidos - % de peso 

SiOz 
Tio2 
A1203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 

Total 

F6mula para total de quatro catihs 

Componentes rnoleculares 

Jd 
Acm 
Aug 
Total 

Wo 
En 
Fs 

Total 



Análises de clino-piroxena em pranulitos de alta pressão 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio, 
AlzOs 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 

Total 

Jd 
Acm 
Aug 
Total 

F6mula para total de quatm catifJes 

Componentes moleculares 



Análises de anfBola em granulitos de alta ~ressão 

Si02 
Tio, 
AI203 
crzo3 
FeO' 
MnO 
Mg0 
CaO 
Na20 
KzO 

Total 

TPG-11 Anf (1) TPG-101 Anf (1) TPG-I01 Anf (2) 

Óxidos - % de peso 

Fórmula para 0=23 

TPG-101 Anf (3) 



Análises de ulagioclase em gravlulitos de alta uressão 

Óxidos - % de peso 

Si02 58.22 59.38 
AlzOo 26.59 25.30 
Fe2O3 0.09 0.22 
CaO 8.52 6.77 
Na20 6.73 7.28 
Kz0 0.08 0.19 

Total 100.23 99.14 

Mmula para 0.32 

Componentes moleculares 



Análises de plagioclase em granulitos de alta pressão 

Óxidos - % d e  peso 

Si02 62.09 61.31 60.90 60.66 59.74 
AI203 24.00 24.36 24.45 24.49 25.34 
Fe2O3 0.24 0.10 0.04 0.07 0.07 
CaO 5.55 6.07 6.20 6.41 7.22 
Na20 8.23 8.08 7.93 7.69 7.34 
K20 0.09 0.09 0.09 0.09 0.06 

Total 

Fónnula para 0=32 

Componentes moleculares 



Análises de planioclase em nranulitos de alta pressão 

Óxidos - % de peso 

SiOz 62.14 
A1202 23.85 
b o 3  0.05 
CaO 5.52 
Na20 8.30 
KzO 0.07 

Total 99.93 

F6mula para 0=32 

Componentes rnoleculares 



Análises de minerais do m p o  do epídoto em aranulito de alta pressão 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AliOa 
cr203 
Fe2O3 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 

Total 

F6mula para 0=12.5 



Análise de distena em nranzilito de alta uressão 

óxidos - % de peso 

Si02 36.33 
Tioz 0.00 
A1203 63.18 
Cr203 0.24 
Fe2O3 0.58 
MnO 0.23 
MgO 0.05 
CaO 0.03 
Na20 0.00 

Total 100.64 

Fónnula para 0.20 



ANEXO 11 

QUÍMICA MINERAL - ECLOGITOS 

Os dados que se apresentam resultam de analises em três amostras: 

EE-33 - eclogito com a paragénese do pico bárico bem preservada, de 

Espinhosela; 

RE-27 - eclogito com simplectites, de Rabal; 
FE-33 - eclogito granulitizado, de Fontaelas. 

NOTAS 

n: núcleo. 

b: bordo. 

Análises de clinoviroxena 

RE-270nf(l): relíquia no seio de simplectites Cpx+Pl. 

RE-27Cpx(2) a RE-27Cpx(5): cliiopiroxena dos intercrescimentos 

simplectíticos. 

FE-33Cpx(l): inclusão em granada. 
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$3-33Cpx(3)b: bordo contactando granada. 

FE-33Cpx(5): pequeno cristal envolto por plagioclase. 

Análises de adbola 

RE-27Anf(l) a RE-27Anf(3): inclusões em granada 

REi27Anf(4): orla de granada. 

FIE-33Anql) aFE-33Anf(5): anilbola tardia. 

Análises de ulagioclase 

FIE-33Pl(l) a FE-33P1(4): plagioclase associada a epídoto e anfibola. 

$3-33P1(5) a FE-33P1(12): plagioclase associada a granada e clinopiroxena 



Análises de granada em ecloaitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 39.39 
Tioz 
AI203 21.93 
Cr20s 0.00 
FeOt 21 .O2 
MnO 0.53 
MgO 8.33 
CaO 8.08 
Na,O 

Total 99.28 

F6mula para total de oito catiões 

Componentes moleculares 

PrP 0.3223 
Alm 0.4504 
Grs 0.2157 
SPS 0.01 17 



Análises de granada em eclonitos 

Óxidos - % de peso 

39.14 39.61 Si02 
Tio2 
A1203 
crzo3 
FeO' 
MnO 
Mg0 
CaO 
Na20 

Total 

Fdnnula para total de oito cati6es 

Fe" 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 

Componentes rnoleculares 

PrP 
Alrn 
Grs 
SPS 



Análises de pranada em eclopitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 
TioZ 
A1203 
crzo3 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fórmula para total de oito cati8es 

Componentes moleculares 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de manada em eclonitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 

cr200 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fórmula para total de oito caO6es 

AIv' 
Ti 
Cr 

Fe" 

Componentes moleculares 

Pr P 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de pranada em eclofitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fbnnula para total de oito catiões 

Componentes molecolares 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de clinor?iroxena em eclo~iros 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AI203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fórmula para total de quatro catioes 

Componentes moleculares 

Jd 
Acm 
Aug 



Análises de clino~iroxena em ecloaitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 

Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fbmula para total de quatro cati&s 

Componentes moleculares 

Jd 
Acm 
Aug 



Análises de clinopiroxena em eclogitos 

óxidos - % de peso 

SiOZ 
Tio2 
AlzO, 
Cr20s 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fbnula para total de quatro cati&s 

Componentes moleculares 

Jd 
Acm 
Aug 



Análises de clino~iroxena em eclonitos 

SiOZ 52.16 
TioZ 0.49 
A120s 9.28 
crzo3 0.03 
FeO' 4.08 
MnO 0.02 
M!3O 11.01 
CaO 18.68 
NazO 3.21 

Total 98.96 

AIvi 0.3037 
Ti 0.0135 
Cr 0.0009 
Fe" 0.0000 
Fe" 0.1246 
Mn 0.0006 
Mg 0.5990 

Jd 0.2372 
Acm 0.0000 
Aug 0.7628 

Óxidos - % de peso 

F6mula para total de quatm catiões 

Componentes moleculares 



Análises de anf;:bola em eclogitos 

RE-27 Anf (i) RE-27 Anf (2) RE-27 Anf (3) RE-27 Anf (4) FE-33 Anf (1) 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AlzOs 
Cr203 
FeO1 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 

Total 

F6mula para 0=23 



Análises de anfíbola em eclopitos 

FE-33 Anf (2) FE33 Anf (3) FE33 Anf (4) FE33 Anf (5) FE -33 Anf (6) 

Óxidos - % de peso 

SiOZ 
Tio2 
AlzQ 
Cr203 
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K20 

Total 

F6mula para 0=23 



Análises de anfi%ola em ecloaitos 

FE33 Anf (7) FE33 Anf (8) 

Óxidos - % de peso 

SiO2 
Tioz 
AIzO~ 
Crz03 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
Kz0 

Total 

Fórmula para 0=23 



Análises de plagioclase em eclopitos 

RE-27 PI (I) FE-33 PI (1) 

Si02 63.97 67.57 
AlzO? 22.75 19.45 
Fe203 0.17 0.05 
CaO 3.95 0.92 
Na20 9.64 10.79 
KzO 0.05 0.05 

Total 100.53 98.83 

Óxidos - % de peso 

Fónnula para 0.32 

Componentes molsculares 



Análises de ~lapioclase em eclopitos 

Si02 
A1203 
Fe20, 
CaO 
NazO 
Kz0 

Total 

Óxidos - % de peso 

Fórmula para O=32 

Componentes moleoulares 



Análises de mica branca em eclonito 

SíO2 
Tioz 
A1203 
cr2o3 
FezO: 
MnO 
Mg0  
CaO 
NazO 
KzO 

Total 

AIv' 
Ti 
Cr 

Fe" 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 
K 

WX 
NaK 
CaK 

Óxidos - % de peso 

F 6 m l a  para 0=22 



Análises de minerais do grupo do epídoto em eclogitos 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AlzOs 
cr203 
Fe,03 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 

Total 

Fdnula para 0=12.5 



Análises de distena em eclonitos 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr203 
Fe2O3 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Óxidos - % de peso 

F6rmula para 0=20 



ANEXO 111 

QUÍMICA MINERAL - GNAISSE 

Os dados que se apresentam resultam de analises na amostra: 

FE-20 - gnaisse, encaixante de eclogitos granulitizados, de Fontaelas. 

NOTAS 

n: núcleo, 

b: bordo. 



Análises de aranada em gnaisse 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AIzOJ 
Cr20z 
FeO' 
MnO 
Mg0 
CaO 
Na,O 

Total 

Fbrmula para total de oito caõ8es 

Componentes moleculares 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de panada em maisse 

SiOz 
Tioz 
A1203 
cr203 
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Si 
Ali' 

AIVi 
Ti 
Cr 

Fea 

Fez' 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 

PrP 
Alm 
Grs 
SPS 

Óxidos - % de peso 

Fórmula oara toia/ de oito cati8as 

Componentes moleculares 



Análises de plagioclase em maisse 

Si02 
A1203 
Fe203 
CaO 
Na20 
K20 

Total 

FEZ0 Pl(1)n FEZ0 PI (1Jb FEdO PI (2)n 

Óxidos - % de peso 

Fbrmula para 0532 

Componentes moleculeres 



Análises de nzica branca enz gnaisse 

Óxidos - % de peso 

Si02 
T i 4  
A1203 
CrzOa 
Fe2OS1 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 

Total 94.43 94.74 95.14 94.82 

Fdnula  para 0=22 



Análises de biotite em pnaisse 

SiOz 
Tio, 
AlDa 
cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 

Total 

Óxidos - % de peso 

Fdnnula para 0.22 

FEâO Bt(5) 



ANEXO IV 

QUÍMICA MINERAL - ROCHA GABRÓICA 

Os dados que se apresentam resultam de análises na amostra: 

VB-2 - rocha gabróica, com textura coronítica, de Vila Boa de Ousilhão. 

NOTAS 

n: núcleo 

b: bordo. 

Análises de anfibola 

V B - 2 M l  e VB-2AnfB2: orlas de clinopiroxena. 

VB-2AnfB3: orla de opaco. 



Anexo IV Química mineral -Rocha gabróica 2 

Análises de pla~oclase 

VB-2PlAli: ponto intermédio relativamente ao núcleo (VB-2PlAln) e ao bordo 

(VB-2PlAlb). 

Análises de aranada 

VB-2Grtq VB-2GrtB1, VB-2GrtCl e VB-2GrtD2: grãos que não contactam 

plagioclase. 

VB-2GrtA1, VB-2GrtA2 e VB-2GrtDl: grãos que coexistem com plagioclase e 
oriopiroxena. 

VB-2Grt(5): inclusão em plagioclase. 



Análises de olivina em rocha gabróica 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr2o3 
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 

Total 

Si 
Ti 
AI 
Cr 

Fe" 
Mn 
Mg 
Ca 

F6mula para 0=4 

Componentes moleculares 



Análises de clinooiroxena em rocha gabróica 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

AIvi 
Ti 
Cr 

Fe" 
Fez+ 
Mn 
Mg 

Jd 
Acm 
Aug 
Total 

Wo 
En 
Fs 

Total 

Óxidos - % de peso 

Fórmula para total de quatro cati6es 

Componentes moleculares 

VB-2 CpxBl 



Análises de ortouiroxena em rocha gabróica 

SiOz 
Tioz 
A1203 
cr2o3 
FeO1 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Óxidos - % de peso 

Fórmula para total de quatro catihs 

Componentes moleculares 

Wo 0.0027 0.0027 0.0027 
En 0.7849 0.7667 0.7916 
Fs 0.2124 0.2305 0.2057 

Total 1 .WOO 1.WW 1 .W00 



Análises de anffbola em rocha aabróica 

SiOz 
Tioz 
A1203 
cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 

Total 

V 6 3  Anf B l  VB-2 Anf B2 

óxidos - % de peso 

F6rmula para 0-23 

VB-2 Anf 83 



Análises de plaaioclase em rocha zabróica 

VB-2 PI A I  b VB-2 PI All V 5 2  PI Aln V 5 2  PI B1 VB-2 PI 82 

Si02 53.40 53.42 
AI203 29.48 29.51 
Fe203 0.05 0.14 
CaO 11.77 12.06 
Na,O 4.91 4.74 
K20 0.04 0.03 

Total 99.65 99.90 

Óxidos - % de peso 

Fórmula oara 0=32 

Componentes moleculares 



Análises de plaaioclase em rocha aabróica 

Óxidos - % de peso 

SiOz 53.34 
A1203 29.31 
Fe203 0.24 
CaO 11.74 
Na20 4.77 
K20 . 0.05 

Total 99.45 

Fóimula oara 0-32 

Componentes rnolecul~ms 



Análises de pranada em rocha gabróica 

Óxidos - % de peso 

Si02 39.26 
Tio, 
A1203 22.09 
Crzo3 0.01 
FeOt 19.83 
MnO 0.49 
MgO 8.14 
CaO 9.52 
Na,O 

Total 99.34 

Fbrmula para total de oito catiges 

Componentes moleculares 

Pr P 0.31 o7 
Alm 0.4219 
Grs 0.2567 
SPS 0.0106 



Análises de granada em rocha gabróica 

SiOz 
Tio2 
A124 
C r A  
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 

Total 

Si 
Ali' 

AIvi 
Ti 
Cr 
Fe3' 

Fez* 
Mn 
Mg 
Ca 
Na 

PrP 
Alm 
Grs 
SPS 

VBZ Grt(5) VB-2 GrtD1 

Óxidos - % de peso 

Fórmula par? total de oito catiaes 

3.0062 2.9939 
0.0000 0.0061 

1.9678 1.9750 

0.0000 0.0024 
0.0322 0.0226 

1.5830 1.1338 
0.0442 0.0212 
0.3944 0.9582 
0.9725 0.8869 

Componentes moleculares 

0.1339 0.3234 
0.5374 0.3827 
0.3137 0.2867 
0.0150 0.0071 



Análise de il~nenite em rocha gabróica 

Óxidos - % de peso 

Tio2 50.19 
AlzO3 0.00 
v203 

C~ZOJ 0.17 
FeO' 46.80 
MnO 0.19 
MgO 1.41 
CaO 0.03 

Total 98.79 

Fdmula para 0.24 



Análise de dt i lo  em rocha pabróica 

Óxidos - % de peso 

Tioz 97.37 
A1203 0.00 
crzo3 0.60 
FeOt 0.12 
MnO 0.01 
MgO 0.00 
CaO 0.06 

Total 98.16 

Fórmula para 0=2 



ANEXO V 

QUIMICA MINERAL - ROCHAS ULTRAMÁFICAS 

Os dados que se apresentam resultam de análises nas amostras: 

AG- 38 - clinopiroxenito granatífero, com alguns cristais de carbonato, de 

Aiimonde; 

AG-40 - clinopiroxenito granatífero, sem carbonato, de Alimonde; 

RVB-1- websterito com granada, da ribeira de VilaBoa; 

PI-1 - ortopiroxenito de Piolheira. 

NOTAS 

n: núcleo. 

b: bordo. 

Análises de ortooiroxena 

RVB-lOpx(7): pequeno cristal em contacto com granada. 



Anexo V Química mineral - Rochas ultramáficas 2 

Análises de granada 

AG-40GrfBl a AG-40GrtB10 são análises ao longo de perfil num cristal. A 

numeração é crescente do bordo para o núcleo. 

Análises de anfibola 

AG-40Anfl4): preenchimento de fractura em granada. 

AG-38Anf(5): orla de clinopiroxena. 

PI-lAnf(1): cristal intersticial. 



Análises de orto~iroxena em rochas piroxeníticas 

PI-I OPX(1) PI-I Opx(2) PI-I 0 ~ x 1 3 )  PI-I Opx(4) 

Óxidos - % de peso 

SiOz 56.21 
Tioz 0.07 
A1200 2.12 
crz08 0.51 
FeO' 6.85 
MnO 0.15 
MgO 33.23 
CaO 0.26 
NazO 0.04 

Total 99.44 

Fómule para total de quatro cati8es 

AIv' 
Ti 
Cr 
Fe" 
Fe" 
Mn 
Mg 

Componentes moleculares 

Wo 
En 
Fs 

Total 



Análises de ortoviroxena em rochas piroxeníticas 

Óxidos - % de peso 

Fdmula para total de quatro caii6es 

Cai 0.0134 0.0115 0.0096 
Na 0.0000 0.0000 0.0007 

Componentes moleculares 

Wo 0.0068 0.0059 0.0050 
Em 0.7749 0.7797 0.7823 
Fs 0.21 83 0.2144 0.2127 

Total 1 O000 1 .W00 1 ,0000 



Análises de ortouiroxena em rochas uiroxeníticas 

RVB-1 Opx(5)b RVB-1 Opx(5)n RVB-1 Opx(6)n RVB-I Opx(7) 

Óxidos - % de peso 

SiOz 
Tioz 
AlzQ 
Cr2O3 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 

Total 

wo 
En 
Fs 

Total 

Fórmula para total de quatm cati&s 

Componentes moleculeres 



Análises de clinopiroxena em ortopiroxenito e ~lebsterito com granada 

PI.1 Cpx(2) RVB-I Cpx(1) RVB-1 Cpx(2) RVB-I Cpx(3) RVB4 Cpx(4) 

Óxidos - % de peso 

Si02 53.63 
Tion 0.14 
A1203 1.43 
Cr20r 0.45 
FeO' 2.21 
MnO 0.10 
MgO 16.97 
CaO 24.09 
Na20 0.23 

Total 99.25 

Mnnula para total de qusho catioet 

Si 1.9636 
Ai" 0.0364 

Componentes moleculares 

Jd 0.0100 
Acm 0.0070 
Aug 0.9830 
Total 1.0000 

Wo 0.4850 
En 0.4832 
Fs 0.0318 

Total 1.0000 



Análises de clinopiroxenas enz clznopiroxenitos gnnaliferos 

Óxidos - % de peso 

Si@ 
Ti@ 
Al2Q 
Cr2Q 
Feo' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 

Total 

Fbnnute para total de quatro cati&s 

Jd 0.0783 
Acm 0.OOW 
A u ~  0.9217 
Total 1.0000 

Jd 0.0783 
A C ~  0 . m  

Quad s.st. 0.8302 
CaAITs 0.0915 
CaCrTs 

Total 1 .WM) 



Análises de clinor>iroxenas em clinopiroxenitos granatiferos 

AGdü Cpx(6) AGdü Cpx(7)b AG40 Cpxl8)b AO40 Cpx(9) AGdü Cpx(10) 

Óxidos - % de peso 

SiQ 
Ti02 
N20, 
Cr2Q 
Fe@ 
MnO 
MgO 
CaO 
Nato 

Total 

F6muia para fofsl de quatro cafides 

Ai'' 0.1881 
Ti 0.01 54 
Cr 
Fe3' 0 . m  
Fe" 0.0924 
Mn 0.0019 
Mg 0.7419 

Jd 0.0990 
Acm 0.0000 
Aug 0.9010 
Total 1.0000 

Jd 0.0990 
Acm 0.0000 

Quad s.st 0.8041 
CaAITs 0.0969 
CaCrTs 

Total 1 . O W  

Wo 0.4807 
En 0.4618 
FS 0.0575 

Total 1.0000 



Analises de clinouiroxenas em clinopiroxe?zitos ganatiferos 

SiO, 
T i a  
AI,'& 
CrKb 
FeO 
MnO 
MgO 
Cao 
Na,O 

Total 

Jd 
Acm 
Aug 
Total 

Jd 
Acrn 

Quad r s t  
CaAITs 
CaCrTs 

Total 

wo 
En 
Fs 

Total 

Óxidos - % de peso 

Fórmula para total de quatro catides 

Componentes rnoleculsres 



Análises de granada em rochas ~iroxeníticas 

Óxidos - % de peso 

SiO, 
TioZ 
A1203 
Crz03 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fdnnula para total de oito catioes 

Componentes molecolares 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de panada enz rochas piroxeníticas 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fórmula para total de oito catiks 

Componentes moleculares 

PrP 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de granada em rochas piroxeníficas 

Óxidos - % de peso 

SiOz 39.87 
Tio2 
AlzOa 22.13 
crzo3 0.00 
FeO' 14.06 
MnO 0.39 
MgO 9.27 
CaO 13.62 
Na20 

Total 99.34 

Fdrmula para total de Mo caii8es 

Componentes moleculeres 

PrP 0.3537 
Alm 0.2863 
Grs 0.3515 
SPS 0.0085 



Análises de granada em rochas piroxeníticas 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
Cr203 
FeOt 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 

Total 

Fómula para total de oito cati6es 

AIv' 
Ti 
Cr 

Fe" 

Componentes moleculares 

Prp 
Alm 
Grs 
SPS 



Análises de pranada em rochas ~iroxeníticas 

Óxidos - % de peso 

Si02 
Tio2 
AlzO, 
crzo3 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 

Total 100.01 99.84 

Fórmula para total de oito cati8es 

Componentes moleculares 

Pr P 0.4975 0.4861 
Alm 0.3635 0.3723 
Grs 0.1199 0.1223 
SPS 0.0191 0.0193 



Análises de anfíbola enz rochas oiroxeníticas 

AG40 Ani  (i) AG40 Anf (2) AG40 Anf (3) A G 4  Ani (4) AG38 Ani (1) 

Óxidos - % de peso 

SiOz 
Tioz 
AIzOJ 
Cr203 
FeO1 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 

Total 

Fdmula para 0.23 



Análises de anfibola em rochas r>iroxenfticas 

AG-38 Anf (2)n A038  Anf (2)b AG-38 Anf (3)n AG38 Anf (3)b A038  Anf (4) 

Óxidos - % de peso 

SiOZ 
Tio, 
A1203 
Cr203 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 

Total 

Fdnnula para 0=23 



Análises de anfíbola em rochas viroxeníticas 

SiOz 
Tio2 
A1203 
Cr20, 
FeO' 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
Kz0 

Total 

Si 
Al" 

Fe" 
Mn 
Mg 

AG-38 Anf (5) Pl-I Anf (I) 

Óxidos - % de peso 

Fbnnula para 0=23 

PI-I Anf (2) 



Análise de espinela em ortcyiroxenito 

Óxidos - % de peso 

Tio2 0.07 
AlzOa 32.92 
V203 
C~ZOS 31.28 
FeO' 22.72 
MnO 0.18 
MgO 12.61 
CaO 0.02 

Total 99.80 

Fórmula para 0-32 

Componentes moleculares 

Mt-iisp 0.0615 
SplHc 0.5733 

Chr-MgChr 0.3653 



ANEXO VI 

NOTAS GERAIS SOBRE AS AMOSTRAS 

Granulitos máficos 

37-3 a 37-5 - rochas com retrogradação antíbolitica, se bem que preservando 

relíquias de alto grau; cerca de 500 m a NNW do extremo norte de Carrazedo e 400 m 

a S do v.g. Cabeço Carro. 

37-25 - rocha intensamente retrogradada e deformada, com relíquias de alto 

grau; cerca de 200 m a E do extremo norte de Alimonde, próximo do contacto com as 

rochas ultramáficas. 

37-102 - rocha com boa preservação da paragénese de alto grau; Papela, 

próximo do limite norte da folha 37 da Carta Militar de Portzígal, cerca de 1.4 km a E 
da conüuência da ribeira de Vila Boa e do rio Tuela, e 250 m a N da margem da 

referida ribeira. 

38-11,38-12.38-17. 38-19 e 38-36 a 38-39 - rochas em que as paragéneses de 

alto grau se encontram desde bem preservadas (38-19 e 38-36 a 38-39) até afectadas 

por intensa retrogradação (38-17); elevação de Tojal de Pereiros, em níveis 

topográficos superiores a urbanização da Quinta das Cantarias, no extremo sudoeste da 
cidade de Bragança. 

Granulitos intermédios 

37-103 - rocha com boa preservação da paragénese de alto grau; Papela (ver 

nota referente ao granulito máfico 37:102). 



Anexo 1/1 Geoquín~ica de granulifos - notas gerais 2 

38-20. 38-40 e 38-41 - rochas quer com boa preservação das paragéneses de 

alto grau (38-40 e 38-41), quer com retrogradação acentuada (38-20); elevação de 

Tojal de Pereiros (ver nota referente aos granulitos máficos 38-1 1, etc.). 

Granulitos félsieos 

38-42 a 38-45 - rochas, em geral, com boa preservação das paragéneses de alto 

grau; elevação de Tojal de Pereiros (ver nota referente aos granulitos máficos 38-11, 

etc.). 



Análises de ~ranulifos máficos 

SiOz 
Tioz 
AlzOa 

Fezos 
FeO 
MnO 
Mg0 
CaO 
NazO 
KzO 
PzOs 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vesiigiais - ppm 



Análises de aranulitos máficos 

Si02 
Tio2 
AlzO3 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
PzOs 
P.R. 

Total 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vestigiais - ppm 



Análises de panulitos máficos 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

SiOz 
Tio2 
A1203 

Fezos 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
p205 
P.R. 

Total 99.74 99.59 

Elementos vestigiais - ppm 



Análises de panulitos intermédios 

Si02 
Tio2 
A1203 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
Pz05 
P.R. 

Total 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vestigais - ppm 



Análises de pranulitos félsicos 

SiOz 
Tio2 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
p205 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de oeso 

Elementos vestigiais - ppm 



Concentracões de lantanideos, háfizio e tântalo nas amostras de nranulitos analisadas por ICP/IMS 

ConcentraçBes em ppm 

Lantanideos 



ANEXO VI1 

GEOQU~MICA DE ROCHA TOTAL - ECLOGITOS 

NOTAS GERAIS SOBRE AS AMOSTRAS 

Grupo geoquímico A 

24-3 - rocha com boa preservação da paragénese eclogítica; Fompedrinha, 

cerca de 800 m a E de Espinhosela e 1.2 Km a SW do v.g. Guerras. 

24-9 a 24-13 - rochas com texturas sirnplectíticas e significativamente afectadas 

por retrogradação anfibolítica; elevação onde está implantado o v.g. Guerras (a ENE 
de Espinhosela). 

25-16 e 25-30 a 25-33 - rochas com texturas simplectiticas, pouco afectadas 

por retrogradação; elevação de Mua, cerca de 1.3 Km a ESE de Rabal, entre o no  

Sabor e a ribeira de Baçal. 

Grupo geoquímico B 

38-27.38-29 e 38-31 - eclogitos granulitizados; margem oriental do rio Igrejas, 

entre Fontaelas e Pedaço, cerca de 800 m a NW do v.g. Toiças, próximo do limite 

norte da folha 38 da Carta Militar de Portugal. 

38-47 - eclogito granulitizado; cerca de 750 m a W do extremo sul de Gimonde 

e 400 m a NE do moinho (no rio Sabor) da Casa Grande, próximo da estrada entre 

Bragança e Gimonde. 

37-84 e 37-88 - eclogitos granulitizados; Portela de Lama Cerdeira, cerca de 

700 m a E do extremo nordeste de Zoio. 

37-92/E30 - eclogito granulitizado; entre Zoio e Cabeço do Labanho, cerca de 

750 m a E  do extremo sudeste de Zoio. 



Anexo YlI Geoquímica de eclogitos - notas ge~ais 2 

Grupo geoquímico C 

38-22 a 38-24 - eclogitos granulitizados; Fontaelas, nas margens do rio Igrejas, 

cerca de 500 m a N do v.g. Toiças, próximo do limite norte da folha 38 da Carta 
Militar de Portuga% 

Grupo geoquimico D 

24-16 a 24-19 - rochas com texturas simplectiticas e significativamente 

afectadas por retrogradação anfibolítica; elevação de Alto do Lombo, entre Oleiros e o 

cume da elevação, cerca de 700 m a S de Oleiros. 

Materiais metassomáticos 

38-25 - "veio diorítico" em eclogito granulitizado; Fontaelas (ver nota referente 

as amostras do gmpo geoquímico C).' 

38-35 - "veio dioritico" em eclogito granulitizado; a W de Gimonde (ver nota 

referente a 38-47 - gmpo geoquimico B). 



Análises de eclogitos de Rabal e Espinhosela (grupo ,qeoquímico A) 

Si02 
Tioz 
AlzOa 
FezO, 
FeO 
MnO 
Mg0 
CaO 
NazO 
KzO 
pzo5 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vestidais - ppm 



Análises de eclonitos de Rabal e Espinhosela ( m u o  treoaui'nzico A) 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

SiO, 
Tio, 
A1203 
Fez03 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K2O 
P205 
P.R. 

Total 99.59 97.7 98.36 

Elementos vesiigiais - ppm 



Análises de eclogitos subalcalinos de Fontaelas-Gimonde e Zoio 
Ipruuo geoauímico B) 

Si02 
Tio2 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
PzOs 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vesfigiais - ppm 



Análises de ecloaitos subalcalinos de Fontaelas-Ginlonde e Zoio 
k m p o  ,qeoquímico B) 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Si02 
Tio2 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
p205 
P.R. 

Total 97.93 98.73 

Elementos vestiMais - ppm 



Análises de ecloatos alcalinos de Fontaelas-Gimonde (grupo peoquímico C)  

SiOz 
Tioz 
A1zOa 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
K20 
PzOs 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 99.65 99.66 

Elementos vestigiais - ppm 



Análises de eclo~itos de Alto do Lombo ( m p o  neoquímico D) 

Si02 
Tio2 
A1200 
F e A  
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
p205 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 98.48 98.06 

Uementos vesbgiais - ppm 



! Óxidos de elementos maiores - % de peso 

SiOz 
Tioz 
AlzOa 
FezO3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 
PzOs 
P.R. 

Total 99.61 99.62 

Elementos vesti@ais - pprn 



Concentracões de lantanídeos. háfnio e tântalo nas amostras de eclopitos analisadas por ICP/MS 

Lantanideas 

Concentraç6e.s em ppm 



Concentracões de lantanídeos. háfnio e tântalo nas amostras de eclogitos analisadas Dor ICPiMS 

Lantanideos 

ConcentraçBes em ppm 



ANEXO VI11 

NOTAS GERAIS SOBRE AS AMOSTRAS 

25-28 - amostra de rocha total; elevação de Mua (ver, no Anexo VII, nota 
referente as amostras 25-16, etc.). 

38-21 - amostra de rocha total; Fontaelas (ver, no Anexo W, nota referente as 
amostras 38-22, etc.). 

38-48 - amostra de rocha total; a W de Gimonde (ver, no Anexo W, nota 

referente a 38-47). 

23-1 a 23-12 - pequenas amostras (pesando centenas de gramas e tendo 

espessuras inferiores a 3 cm) de zonas diferenciadas em rocha gnáissica; Couto, cerca 

de 350 m a S do cemitério de Salgueiros, junto a curva muito pronunciada da estrada 
entre Vilar de Ossos e Tuizelo. 



Análises de metassedimentos (rocha totall de Rabal, Fontaelas e Gimonde 

Si02 
Tio2 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
PzOs 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 98.94 100.9 

Eiernentos vesti@ais - pprn 



1 Análises de zonas diferenciadas (uequenas amostras) de gnaiise de Salri~eiros 

Si02 
Tio, 
A1203 
Fe203 
FeO 
MnO 
Mg0  
CaO 
Na20 
K20 
p205 
P.R. 

Total 

Óxidm de elementas malares - % de peso 

Elementar vestigiais - ppm 



Análises de zonas diferenciadas (pequenas amostras) de gnaisse de Salgzieiros 

SiOI 
Tio, 
A120s 

Fe2O. 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Nato  
KzO 
p i o s  
P.R 

Total 

bxidos de elementos maiwes - % de peso 

Elementos M g i a i s  - ppm 

2.1 1.9 
2.4 ' 2.4 
2.2 3 
8.1 7.3 
18.0 17.0 
9.0 8.0 
1.78 1.71 

0.540 0.380 
0.3 0.3 
0.79 0.64 
0.12 0.09 
<2 17 
54 45 
8 6 

130 95 
116 120 
481 338 
12 17 
<5 6 
<5 c5 
12 31 
6 7 



Concentrações de lantanídeos, háfiio e tântalo nas amostras de maisses analisadas por ICPIMS 

Lantanideos 

Concentraçdes em ppm 



ANEXO M 

GEOQUIMICA DE ROCHA TOTAL - CORPOS PLUTÓNICOS 
PREDOMINANTEMENTE GABR~ICOS 

NOTAS GERAIS SOBRE AS AMOSTRAS 

Rochas (meta) gabróicas em que só foram efectuadas análises de elementos 
maiores 

37-1 e 37-2 - flasergabros; cerca de 500 m a NNW do extremo norte de 

Carrazedo e 400 m a S do v.g. Cabeço Carro. 

37-54 - leucogabro olivínico; entre a ribeira de Regueiras e Lombo de 

Medeiros, cerca de 300 m a SSE das casas do lugar de Lombo de Medeiros. 

37-55 - gabro; Lombo de Medeiros (ver nota referente a amostra 37-54). 

37-79 -flasergabro; cerca de 700 m a SE da igreja de Vila Boa de Ousilhão, 

barreira na estrada entre essa povoação e Alimonde. 

37-80 - adibolito derivado de rocha gabróica; Vila Boa de Ousilhão (ver nota 

referente a amostra 37-79). 



Anexo IX Geoquínzica de corpos gabróicos s.1. - notas gerais 2 

As amostras sujeitas a análises quer macro quer oligoelementares, com 

excepção de 24-1, foram colhidas por F. Marques e J. Munhá. 

Acumulados (meta) gabróicos - perfis oligoelementares GI 

XA - leucotroctolito; estrada entre Vila Boa de Ousilhão e Carrazedo. 

543-2 e 5íB-4 - gabros olivínicos; estrada entre Vila Boa de Ousilhão e 
Carrazedo. 

5/B-5 - leucogabronorito olivínico; estrada entre Vila Boa de Ousilhão e 

Carrazedo. 
- gabro olivínico; Vila Boa de Ousilhão. 

6-3 - troctolito; Vila Boa de Ousilhão. - 
6-4 -JZasergabro; Vila Boa de Ousiihão. - 

Acumulados (meta) gabróicos - perfis oligoelementares GII 

22 -$asergabro; estrada entre Alimonde e Carrazedo (percurso oriental) 

4-2 - gabronorito olivínico horneblêndico; Conlelas. - 
a -,flasergabro; Conlelas. 

Acumulados (meta) peridotíticos 

2-3 e 2-7 - (meta) lherzolitos; estrada entre Alimonde e Carrazedo (percurso 
oriental). 

(Meta) anortositos 

1 - meta-anortosito; Vale Chundo (Bragança). - 
24-1 - meta-anortosito; Devesa, estrada entre Conlelas e Castrelos, cerca de 

800 m a SW do cemitério de Castrelos. 



/ Acumulados (meta) gabróicos - perfis olinoelernentares GI 

I 

Si02 
Tio2 
A1203 

FezO3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
p20, 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 97.56 100.32 100.70 

Elementos vestigias - ppm 



Acumulados (n~eta) gabróicos - perfis oligoelementares GI 

Si02 
Tioz 
AlzO, 
Fez03 
FeO 
MnO 
M g 0  
CaO 
Na,O 
K20 
pzo5 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 99.98 99.60 

Elementos vestigais - ppm 



Acumulados (meta) pabróicos - uerfis oligoelementares GII 

Si02 
Tio2 
AIzOJ 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
P20s 
P.R. 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Total 100.80 99.32 

Elementos vestigias - ppm 



Acumulados (meta) gabróicos - sem ariálises oligoelementares 

Si02 
Tio2 
A1203 

FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K20 
PzO, 
P.R. 

Total 

Óxididos de elementos maiwes - % de peso 



Óxidos de elementos maiores - % de peso 

SiOz 
Tioz 
A1203 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
P24  
P.R. 

Total 99.10 97.64 

Elementos vestig;ais - ppm 



Iíl/iefa) anortositos 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Si02 
Tio, 
AI203 
Fez03 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
KzO 
PZOJ 
P.R. 

Total 97.68 99.04 

Elementos vestigiais - ppm 



GEOQU~MICA DE ROCHA TOTAL - ROCHAS ULTRAMÁFICAS 

NOTAS GERAIS SOBRF, AS AMOSTRAS 

Rochas (meta) peridotíticas e leitos piroxeníticos 

Conforme descrito no capítulo VI, é comum estas litologias, em particular as de 

composições originalmente mais olivínicas, terem evidências signi6cativas de 

transformações retrógradas envolvendo hidratação. A classificação a seguir atribuída a 

cada amostra baseia-se na composição normativa de Iherzolito espiizelifro, calculada 

em base anidra. 

37-14 - clinopiroxenito olivínico; entre Carrazedo e Zoio, cerca de 650 m a 

SSW da igreja de Carrazedo e 1.1 krn a NNW do v.g. Carqueijal. 

37-15 - harzburgito; Carrazedo (ver nota referente a amostra 37-14). 

37-33 - websterito; junto a estrada entre Vila Boa de Ousilhão e Alimonde, 

cerca de 200 m aNW da ponte sobre a ribeira de Regueiras. 

37-37 - lherzolito; ribeira de Regueiras (ver nota referente a amostra 37-33). 

37-63 - lherzolito; vertente (com declive muito forte) do lado oriental do vale 

do no Tuela, entre as elevações onde se situam as minas de Abicedo e o v.g. Cabrões, ~ 

cerca de 850 m a NW do cume da elevação das minas. 

37-64 e 37-65 - websteritos; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-66 - ortopiroxenito olivínico; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-67 - websterito olivínico; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-68 - clinopiroxenito olivínico; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-69 - websterito; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-70 - ortopiroxenito olivínico; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 



Anexo X Geoquímica de rochas ultramáícas - notas gerais 2 

37-71, 37-72 e 37-731A - harzburgitos; vale do Tuela (ver nota referente a 
amostra 37-63). 

37-74 - ortopiroxenito; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

;7-75 - harzburgito; vale do Tuela (ver nota referente a 37-63). 

37-82 - wehrlito; junto a estrada entre Vila Boa de Ousilhão e Alimonde, cerca 
de 900 m a ESE da igreja de VilaBoa de Ousilhão. 

37-83 - harzburgito; junto a estrada entre Vila Boa de Ousilhão e Alimonde, 
cerca de 500 m aNW da ponte sobre a ribeira de Regueiras. 

37-95 - harzburgito; junto a estrada entre Alimonde e Castro de Avelãs, cerca 
de 250 m a ENE da igreja de Alimonde. 

37-98 - harzburgito; Alto da Milharia, próximo de poste de alta tensão, cerca de 
550 m a E do cume da elevação das minas de Abicedo. 

Corpos piroxeníticos bem individualizados 

37-6 - clinopiroxenito; caminho entre Carrazedo e Paixão, cerca de 150 m a 

NW do cemitério de Carrazedo. 

37-7 - ortopiroxenito; Carrazedo (ver nota referente a amostra 37-6). 

37-26 - websterito; Al ionde (ver nota referente a amostra 37-95). 

37-27 e 37-28 - clinopiroxenitos granatíferos; Alimonde (ver nota referente a 

amostra 37-95). 

37-46 - clinopiroxenito granatífero; próximo do caminho a S da elevação de 
Arranjada, cerca de 350 m a SSE do v.g. Arranjada. 

37-52 - rocha piroxenítica intensamente anfibolitizada; cerca de 1 km a SE da 

igreja de Vila Boa de Ousilhão e 600 m a NNE das casas do lugar de Lombo de 
Medeiros. 

37-53 - wehrlito poiquilitico; Vila Boa de Ousilhão - Lombo de Medeiros (ver 

nota referente a amostra 37-52). 

37-81 - rocha piroxenítica intensamente anfibolitizada; estrada entre Vila Boa 
de Ousilhão e Alimonde, cerca de 750 m a ESE da igreja de Vila Boa de Ousilhão. 

37-92E8 - clinopiroxenito granatífero; Alimonde (ver nota referente a amostra 
37-95). 

37-99 - rocha piroxenítica intensamente anfibolitizada; Alto da Milharia (ver 
nota referente a amostra 37-98). 



Anexo X Geoquímica de rochas ultr~ainá$cas - notas gerais 3 

38-14 e 38-15 - clinopiroxenitos granatiferos; urbanização da Quinta das 

Cantarias (cidade de Bragança). 

1552 - clinopiroxenito granatífero com corindo; Alto dos Cotos (Ousilhão). 

[Análise cedida pelo Prof.Doutor José M. Munhá]. 



Análises de rochas (meta) peridotíticas e de leifos uiroxeníticos 

SiOz 
Tio2 
A1203 
Fezos 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
P205 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vesl;gais - ppm 



Análises de rochas (meta) peridotiticas e de leitos uiroxeníticos 

Si02 
Tio2 
A1203 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
P20, 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vestigiais - ppm 



Análises de rochas (meta) ~eridotíticas e de leitos uiroxeníticos 

Si02 
Tio2 
A1z4 
Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NaZO 
KzO 
P205 
P.R. 

Total 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

48.64 
vesiigios 

0.40 
4.28 
3.65 
0.10 
33.41 
0.66 
0.09 
0.65 

39.92 
vestígios 

0.39 
7.68 
3.70 
0.13 

38.65 
0.71 
0.04 

vestígios 

40.71 
vestígios 

0.30 

4.79 
3.78 
0.10 

41.55 
0.41 
0.04 
0.14 

Elementos vesügiais - pprn 

41.96 
vestígios 

0.49 
3.92 
4.20 
0.10 
39.77 
0.44 
0.04 

vestígios 



Análises de rochas (meta) veridotíticas e de leitos piroxeníticos 

SiOz 
Tioz 
A1203 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
p206 
P.R. 

Total 

56.91 
vestígios 

1 .o2 
1.36 
4.97 
0.12 
34.13 
0.71 
0.08 

vestígios 

Óxidos de elemenfos maiores - % de peso 

41.45 
vestígios 

0.45 
3.98 
3.47 
0.09 

40.95 
0.47 
0.03 
0.12 

40.62 
vestígios 

0.53 
4.09 
3.51 
0.10 
39.98 
0.46 
0.12 
0.13 

Elementos vestigiais - ppm 



Análises de rochas (meta) ~eridotíticns e de leitos ~iroxeníticos 

Óxidos de elementos maiores 
(% de peso) 

Si01 38.63 
Ti02 <0.01 
A1203 0.73 
Fe203 7.47 
FeO 
MnO 0.11 
MgO 40.32 
CaO 0.56 
Na20 0.04 
K20 0.02 
P2os <0.01 
P.R. 11.97 

Total 99.85 

Elementos vesti@ais - ppm 



Co~zcentracões de lantanideos. háfnio e tântalo nas amostras de rochas fmetal peridotíticas e de leitos piroxeniticos analisadaspor ICPBMS 1 

Ta 
Hf 

Lantanideos 

La 
Ce 
Pr 
Nd 
Sm 
Eu 
Gd 
Tb 
DY 
H0 
Er 
Tm 
Yb 
Lu 

ConcentraçBes em ppm 



Composições de rochas (meta) peridotíticas e de leitos piroxeníticos recalculadas sem voláteis 

Si02 
Tio2 
A1203 

Fe203 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
K20 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

0.14 
43.68 
2.33 
0.07 

vestígios 

MgO/M@+FeO ') - rezio de proporções molecuiares 



Composições de rochas (meta) veridotíticas e de leitos piroxeniticos recalculadas sem voldteis 

SiOz 
Tioz 
Aizoa 
FezO, 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
NazO 
KzO 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

52.94 
vestígios 

0.44 
4.66 
3.97 
0.11 
36.36 
0.72 
0.10 
0.71 

43.76 
vestígios 

0.43 
8.42 
4.06 
0.14 

42.37 
0.78 
0.04 

vestígios 

MgO/M@+FeO ') -razão de proporções moleculeres 

44.34 
vestigios 

0.33 
5.22 
4.12 
0.1 1 

45.25 
0.45 
0.04 
0.15 

0.9015 

46.15 
vestígios 

0.54 
4.31 
4.62 
0.11 

43.74 
0.48 
0.04 

vestígios 

0.9017 

57.31 
vestígios 

1 .O3 

1.37 
5.01 
0.12 

34.37 
0.72 
0.08 

vestígios 

0.9076 



Composições de rochas (meta) ~eridotíticas e de leitos uiroxeniticos recalculadas sem voláteis 

SiOz 
TioI 
A1203 

Fe,O, 
FeO 
MnO 
Mg0 
CaO 
Na20 
K20 

45.54 
vestígios 
0.49 
4.37 
3.81 
0.10 
45.00 
0.52 
0.03 
0.13 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

45.37 45.35 
~estígios vestígios 
0.59 0.68 
4.57 8.57' 
3.92 
0.11 0.12 
44.65 45.22 
0.51 0.06 
0.13 vestígios 
0.15 vestígios 

M~o/ (M~o+F~o' )  -razão de proporções moleculares 

43.96 
vestígios 
0.83 

8.50' 



Normas de rochas (meta) peridotiticas e de leitos piroxeniticos 

Minerais normativos - proporç8es de peso (Sp1+01+0px+Cpx = 1) 

Espinela 0.0466 0.0342 0.0215 0.0257 0.0386 0.0405 0.0247 0.0313 
Olivina 0.2808 0.6404 0.0239 0.7563 0.4886 0.0000 0.0000 0.3488 

Ortopiroxena 0.0335 0.2840 0.2765 0.1134 0.2162 0.2077 0.7023 0.6200 
Clinopiroxena 0.6392 0.0415 0.6780 0.1046 0.2566 0.751 8 0.2730 0.0000 

Minerais normafivos - prop0rçoes de peso (Sp/+O/+Opx+Cpx = 1) 

Espinela 0.0415 0.0338 0.0280 0.0450 0.0244 0.01 79 0.0213 0.0238 
Olivina 0.1261 0.1682 0.0168 0.2514 0.7099 0.7312 0.6254 0.0000 

Ortopiroxena 0.0907 0.0256 0.3439 0.7090 0.2466 0.2485 0.3534 0.9762 
Clinopiroxena 0.7416 0.7724 0.61 13 0.0352 0.0192 0.0024 0.0000 0.0000 



Normas de rochas (meta) ~eridotíticas e de leiros piroxeníticos 

Minerais normativos -proporções de peso (Sp1+01+0px+Cpx = 1) 

Espinela 0.0175 0.0280 0.0195 0.0218 0.0228 
Olivina 0.6734 0.4039 0.6722 0.6729 0.7454 

Ortopiroxena 0.3091 0.0110 0.3084 0.3053 0.21 70 
Clinopiroxena 0.0000 0.5571 0.0000 0.0000 0.0148 



1 ~nálises de amostras de corpos piroxeníticos bem individualizados 

Si02 
Tioz 
A1203 
Fez03 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
KzO 
p205 
P.R. 

Total 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Uernentos vesiigais - ppm 



Análises de amostras de corpos uiroxeníticos bem individualizados 

SiO, 
Tio2 
A124 
F ~ Z O ~  
FeO 
MnO 
Mg0 
CaO 
Na20 
K20 
PzOa 
P.R. 

Total 

óxidos de elementos maiores - % de peso 

Elementos vesb;gais - ppm 



Análises de amostras de corpos piroxeníticos bem individualizados 

SiO, 
Tioz 
A1203 
Fez03 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na,O 
KzO 
P20s 
P.R. 

Total 

Óxidos de elementos maiores - % de peso 

Uementos vesiigais - ppm 



Concentracões de lantanideos. húfnio e tântalo nas amostras de corpos piroxeniticos bem individualizados analisadas por I C P M  

Concentraç6es em ppm 

Lantanideos 



ANEXO XI 

(Ver notas, sobre as amostras analisadas, nos anexos VI a X) 



Dados isotópicos dos sistemas Sm-Nd e Rb-Sr 

Análises em amostras de: granulito de alta pressão; eclogito; veio metassomático em eclogito granulitizado; clinopiroxenito granatifero. 

Granulito 38-36 
rocha total 17.8 5.4 0.512926 28 0.1866 1 

grt 6.6 2.6 0513375 26 0.2419 I 

cpx (+ amph) 13.3 4.0 0.512937 24 0.1851 1 

Pl + ap 355.3 97.5 0.512920 42 0.1670 4 

Eclogito 24-3 
rocha total 17.1 6.2 0.513015 31 0.2209 1 

grt 8.5 5.0 0.513473 43 0.3585 3 
cps (+ amph) 15.1 5.2 0.513139 45 0.2095 2 

Veio metassomático 38-35 
rocha total 9.0 2.7 0.512490 30 0.1834 I 194.0 24.5 0.711350 i10 0.4380 64 

grt 2.5 2.7 0.513618 16 0.6330 4 
amph 9.4 4.2 0.512686 2s 0.2735 2 

PI 2.6 0.4 0.512379 29 0.0947 1 

Clinopiroxeniio com grt 37-92/ES 
rocha total 5.1 1.3 0.512709 23 0.1581 I 0.704765 so 

grt 1.9 1.1 0.513331 22 0.3557 2 
cpx + amph 8.9 1.7 0.512599 27 0.1186 1 

cpx 8.9 1.5 0.512588 28 0.1018 I 



Dados isotópicos dos sistemas Sm-Nd e Rb-Sr 

Análises em amostras de rochas (meta) acumuladas toleiíticas, pós-D2 

Gabro olivinico 5m-4 
rocha total 3.740 0.910 0.513029 i9 o. 1472 162.0 0.219 0.702976 28 0.0039 

máficos 6.598 2.804 0.513229 24 0.2570 16.8 0.062 0.703284 17 0.0108 
Pl 0.627 0.098 0.512645 33 0.0947 243.8 0.992 0.702935 14 0.0118 

Gabronorito olivinico 4-2 
rocha total 4.856 1.480 0.512917 9 0.1842 121.2 0.495 0.702957 i s  0.0118 
máficos 22.181 7.165 0.512960 23 0.1953 42.0 1.057 0.703799 i z  0.0727 

Pl 1.616 0.277 0.512677 39 0.1036 199.9 0.334 0.702797 14 0.0048 

Flasergabro 6 4  
rocha total 1.532 0.495 0.512960 13 O. 1954 168.4 0.285 0.703213 18 0.0049 

máficos 1.462 0.565 0.513080 9 0.2337 35.9 0.334 0.703876 i7 0.0270 
Pl 1.285 0.294 0.512834 24 0.1381 430.7 0.676 0.703135 24 0.0045 

Outras amostras (rocha total) 
Gabro olivinico 5LB-2 1.740 0.993 0.513131 zo 0.3450 145.4 0.153 0.702924 zo 0.0030 
Gabro olivirrico á-I 1.990 0.777 0.513118 7 0.2360 140.8 0.356 0.702931 14 0.0073 

Fiasergabro 5/C 1.537 0.551 0.513083 zo 0.2167 158.7 1.243 0.703367 zo 0.0227 
Meta-anortosito 24-1 1.434 1.015 0.512971 i s  0.4279 178.3 1.844 0.703808 20 0.0299 



Dados isotópicos dos sistemas Sm-Nd e Rb-Sr 

Análises em amostras de zonas diferenciadas de gnaisse de Salgueiros 



ANEXO XII 

COMPOSIÇÕES MODAIS- GRANULITOS 

(Ver notas no anexo VI) 



Com~osições modais de granulitos de Toial de Pereiros (cidade de Braaanca) 

Qtz 0.0 
PI 5.7 

CPX 39.0 
Amph 21 .O 

Grt 26.5 
Rt+Opacos 1.3 

Ttn 3.3 
AP 0.5 

zo+czo 
EP I .o 
KY 0.0 

coroas em tomo de Ky 0.0 
Alteração 1.5 

Outros 0.2 

Proporçlies dos minerais - % de volume 


