
3. Aspectos Geológicos de Campo
A atividade de campo realizada à região de Caconde mostrou-se importante para 

o estudo, uma vez que foram caracterizadas  rochas de alto grau metamórfico 
(gnaisses, granulitos, migmatitos e corpos graníticos da série charnockítica) com 
evidências de retrometamorfismo (texturas coroníticas de anfibólios em piroxênios 
e descharnockitização). Observou-se estruturas (dobras de arrasto, lineações de 
estiramento mineral, pares S/C e milonitos) que  confirmam o modelo proposto a 
cerca da ocorrência de falhas de empurrão gerando um sistema de cavalgamento que 
exumou as rochas de alto grau metamórfico, como observadas na Figura 2:
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Figura 4:Imagens de MEV através de catodoluminescência em zircões das amostras Ca-01, Ca-03 e Ca-04,  mostrando as texturas observadas em cada  família.

4.Análise dos minerais
De cada mount das amostras analisadas, foi possível definir os diferentes zircões 

segundo sua morfologia, apresentando porções com relação de largura e 
comprimento 1:1, 2:1, 3:1 e 4:1 (Figura 3). Além disso, foi possível definir  fraturas e 
inclusões, medição de cada cristal e contagem dos mesmos. Utilizando a análise 
composicional realizada em microscópio eletrônico de varredura (MEV) por back 
scattering, foi possível identificar os minerais segundo sua porcentagem em óxidos, 
assim como a composição de suas inclusões. Finalmente, com o auxílio de MEV,  
através de catodoluminescencia, foi possível observar as diferentes texturas 
presentes nos zircões (Figura 4), visando uma melhor escolha dos cristais a serem 
datados e a região na qual será efetuada a ablação a laser.  
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1. Introdução

2. Coleta de amostras

A região de Caconde (SP), objeto desse estudo, situa-se geologicamente na 
porção sul do Cráton São Francisco, sob influência da faixa móvel Brasília, a oeste, e 
da faixa Ribeira, a leste.  É  denominada Complexo Guaxupé, onde ocorrem 
associações de rochas metamórficas de alto grau, como: granulitos máficos 
(noríticos) a félsicos (variando de monzogranitos a granodioritos e tonalitos, além de 
rochas da série charnockítica de mesma composição associada) e ainda gnaisses 
graníticos, paragnaisses, quartzitos, xistos, mármores e lentes de rochas 
cálciossilicáticas.

Este trabalho visou, com base na petrografia de zircão, definir feições nesses 
grãos que possam ser relacionadas à processos ígneos de cristalização e 
metamórficos de alto grau. Este estudo possibilita uma melhor compreensão e 
interpretação da idade isotópica, a serem obtida pelo método U-Pb por LA-ICP-MS.

Para isso foram realizados :o levantamento bibliográfico com enfoque na área de 
estudo; características do zircão e seu uso na geocronologia; trabalho de campo 
focando o levantamento de dados e coleta de amostras; realização dos processos 
laboratoriais e preparação dos mounts, além de estudo petrográfico dos grãos em 
microscópio eletrônico de varredura e obtenção de imagens por 
catodoluminescência.

As duas primeiras amostras foram retiradas da  mesma área, localizadas no 
entorno do km 298 da Rodovia SP-344 na entrada de Caconde. Neste local observou-
se matacões metacalciossilicáticos compostos basicamente por quartzo, carbonato, 
piroxênio e anfibólio, apresentando seixos angulosos de composição ultramáfica, 
contendo principalmente piroxênio. Foram coletados para a realização deste 
trabalho tanto a metacalciossilicática (Ca-02), quanto seus clastos ultramáficos (Ca-
01), os quais são apresentados na Figura 1a; 

Foram coletadas outras duas amostras, localizada nas proximidades da Usina de 
Caconde pertencente ao grupo AES Tietê. Neste local têm-se rochas de composição 
charnockítica, com piroxênio, anfibólio, quartzo, plagioclásio e k-feldspato de 
coloração esverdeada gradando à rósea, e em processo de descharnockitização. Esta 
rocha, muitas vezes apresenta-se englobando outra de coloração mais escura e 
composição ultrabásica, com plagioclásio, anfibólio e hiperstênio, sendo 
classificada macroscopicamente como hiperstênio diorito. Foram coletados para a 
realização deste trabalho tanto o charnockito (Ca-04), quanto o hiperstênio diorito 
(Ca-03), os quais são apresentados na Figura 1b.

5. Outras Considerações:
Com relação ao estudo petrográfico em microscópio óptico, segundo a literatura, 

tanto a amostra calciossiticática (Ca-02), quanto seus clastos ultramáficos (Ca-01), 
foram metamorfizados em fácies granulito, porém, ao analisar as lâminas é possível 
apenas identificar minerais de fácies anfibolito, de modo que, mesmo sem a presença 
de características texturais e estruturais de retrometamorfismo, tais rochas foram 
retrometamorfizadas e agora se encontram em fácies anfibolito.

A amostra Ca-04 foi classificada como charnockito protomilonito, porém o 
nome charnockito designa das observações realizadas em campo, uma vez que as 
texturas observadas em lâmina não evidenciam processos de descharnockitização. A 
amostra Ca-03, classificada em campo como hiperstênio diorito, em lâmina não 
apresentou hiperstênio, sendo classificada como Anfibolito.  Provavelmente a 
porção analisada já estava totalmente retrometamorfizada, não preservando 
nenhuma evidência desse processo.

Não foi possível determinar se a amostra Ca-04 se trata de uma fusão parcial da 
Ca-03, ou se a amostra Ca-03 é apenas uma rocha encaixante que foi englobada 
durante sua cristalização, uma vez que, em campo, não foi possível identificar 
melanossoma entre a amostra Ca-04 (possível leucossoma) e a amostra Ca-03 
(possível mesossoma). Contudo, a futura datação dos zircões selecionados dessas 
amostras poderá auxiliar na compreensão deste processo.
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Figura 1b: Charnockito englobando hiperstênio diorito, 
correspondendo respectivamente às amostras Ca-04 e Ca-03, 
mostradas em detalhes.

Figura 1a: Rocha metacalciossilicática apresentando clastos 
ultramáficos correspondendo respectivamente às amostras 
Ca-02 e Ca-01, mostradas em detalhe.
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