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i
Resumo

Estudos mineralógicos e petrológicos foram realizados em amostras de xenólitos do
manto inclusos em dique de kaersutita lamprófiro de Ubatuba (SP) (Província Ígnea da Serra
do Mar) e no Kimberlito Limeira 1 (Monte Carmelo, MG; Província Alcalina do Alto Paranaíba)
utilizando petrografia e geoquímica de elementos maiores e traços em minerais por
microssonda eletrônica e LA-ICPMS.
Os espinélio lherzolitos de Ubatuba, para os quais foram estimadas temperaturas de
equilíbrio entre 750 e 950°C, representam um manto fértil, afetado por proporções variáveis,
mas sempre moderadas de empobrecimento. Evidências de dois tipos de metassomatismo
mantélico foram observadas em amostras distintas. Cristais de clinopiroxênio das amostras
com evidências de empobrecimento prévio mais acentuado (maior Mg# de olivina e piroxênios,
menor Al e Na em piroxênios, pouco espinélio) mostram enriquecimento caracterizado por alta
razão LILE/HFSE, atribuído a fluidos/fundidos provenientes de zonas de subducção. Em
amostra de wehrlito pobre em espinélio, por outro lado, observa-se enriquecimento de LILE e
HFSE no clinopiroxênio, sugestivo de interação com fluidos/fundidos alcalinos.
Os xenólitos do manto do Kimberlito Limeira 1 representam lherzolitos e dunitos, com
maior variedade mineralógica e textural, para os quais foram estimadas temperaturas de
equilíbrio entre 760 e 820°C. Evidências de metassomatismo modal mantélico são identificadas
pela presença frequente de bolsões com concentração de minerais secundários, com notável
enriquecimento de LILE e HFSE, em alguns casos com fases exóticas exclusivamente
relacionadas a metassomatismo no manto superior. As assinaturas químicas das fases
secundárias são semelhantes às presentes na suíte MARID e em peridotitos venulados
metassomatizados de xenólitos de kimberlitos da África do Sul. Evidências petrográficas e
químicas de descompressão (sugerindo a presença pretérita de granada) foram observadas
em uma amostra afetada por enriquecimento com alta razão LILE/HFSE.
As diferentes evidências de processos de empobrecimento e metassomatismo
observadas entre os dois grupos de xenólitos estudados (Ubatuba e Monte Carmelo), são
indicativas da variabilidade lateral do manto superior de fácies espinélio do sudeste brasileiro,
refletindo os processos geológicos (tectônicos e magmáticos) distintos vivenciados pelas duas
regiões.
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Abstract

Mineralogical and petrological studies were conducted in mantle xenoliths included in a
kaersutite lamprophyre dyke from Ubatuba (SP) (Serra do Mar Igneous Province), and in the
Limeira 1 Kimberlite (Monte Carmelo, MG; Alto Paranaíba Alkalic Province), using petrography
and major and trace element geochemistry in minerals by electron microprobe and LA-ICPMS.
The Ubatuba spinel lherzolites, with equilibrium temperatures ranging from 750 to
950°C, represent a fertlie mantle affected by variable but moderate depletion. Evidence of two
types of mantle metasomatis were detected in different samples. Clinopyroxene crystals of the
samples with evidence of stronger previous depletion (olivine and pyroxenes with higher Mg#,
pyroxenes with lower Al and Na, few proportion of spinel) show enrichment with high
LILE/HFSE, attributed to fluids/melts derived from subduction zone. On the other hand, a spinelpoor wehrlite shows a clinopyroxene with both LILE and HFSE enrichment, suggestive of
interaction with alkaline fluids/melts.
The Limeira 1 mantle xenoliths correspond to lherzolites and dunites showing more
textural and mineralogical variety and equilibrium temperatures ranging from 760 to 820°C.
Modal metasomatism was identified by the presence of abundant pockets with concentration of
LILE and HFSE-rich secondary minerals, including in some cases, exotic phases typical of
upper mantle metasomatism. The chemical signature of the metasomatic minerals is similar to
those found in MARID and in veined metasomatic peridotites from South Africa kimberlite
xenoliths. Petrographic and chemical evidences of decompression (suggesting the former
presence of garnet) were observed in a sample affected by enrichment with high LILE/HFSE.
The different evidences of depletion and enrichment processes observed in the two
groups of xenoliths (Ubatuba and Monte Carmelo) indicate a lateral variability of the spinelfacies upper mantle in southeast Brazil, which may reflect the distinct tectonic and magmatic
processes that affected these two regions.
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1. INTRODUÇÃO

O conhecimento da composição e estrutura do manto superior é tema fundamental para
diversas áreas das geociências, com implicações diretas para a geração de magmas de
qualquer natureza, sejam eles graníticos, basálticos ou alcalinos. Mesmo no caso do
magmatismo granítico, volumetricamente mais abundante na crosta continental, e onde a
contribuição da reciclagem de material crustal é geralmente importante, um componente
derivado do manto tem sido identificado na significativa maioria dos casos (e.g. Barbarin, 1999;
Patiño-Douce, 1999).
Embora contribuições provenientes da petrologia ígnea (a partir da geoquímica e das
estimativas das condições de geração dos magmas de derivação mantélica) e da geofísica
(através de métodos sísmicos, gravimétricos, magneto-telúricos e outros) ofereçam suporte
fundamental para o conhecimento da estrutura da litosfera e astenosfera terrestres, a
caracterização do manto superior continental de uma determinada região é criticamente
dependente da amostragem direta, apenas possível com o estudo de xenólitos trazidos por
certos tipos de magma de ascensão rápida (e.g., kimberlitos, lamproítos, lamprófiros e basaltos
alcalinos).
Desde os anos 1970 o estudo de xenólitos mantélicos tem trazido importantes
contribuições para os modelos de evolução do manto, permitindo estimativas diretas de sua
composição mineralógica, química e isotópica e de sua variabilidade vertical (pela estimativa da
composição, profundidade e temperatura de cristalização de diferentes xenólitos) e lateral (pela
comparação entre xenólitos amostrados em diferentes locais). Grande parte dos progressos
alcançados desde então estão reunidos nas monografias específicas de Nixon (1980, 1987),
Dawson (1980) e Pearson et al. (2003) bem como em inúmeros artigos distribuídos na literatura
geológica recente.
São poucos os registros de ocorrências conhecidas de xenólitos do manto no sudeste
brasileiro, o que constitui um sério limitante para modelos petrológicos e geofísicos nessa vasta
região. Assim é que o papel do manto litosférico ou astenosférico na geração do magmatismo
basáltico (e.g. Hawkesworth et al., 1988; Peate & Hawkesworth, 1996), alcalino (CominChiaramonti et al., 1997) e granítico (e.g. Janasi et al., 1993; Wernick & Menezes, 2001) é tema
amplamente debatido, mas que claramente demanda o conhecimento direto desses
reservatórios.
O presente estudo propõe contribuir para o conhecimento do manto superior do sudeste
brasileiro através do estudo petrográfico e geoquímico de detalhe de xenólitos do manto que
ocorrem em intrusões subvulcânicas de duas regiões distintas: (a) Kimberlito Limeira 1,
localizado 26 km a norte da cidade de Monte Carmelo (MG) e 25 km a sudoeste de
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