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RESUMO: O Plúton Vitória, aflorante na região da capital capixaba, é constituído 
predominantemente por biotita granito, geralmente porfirítico, cortado por veios graníticos 
diversos, mostrando fácies isotrópicas e orientadas com marcantes feições de fluxo ígneo. As 
rochas encaixantes são paragnaisses migmatíticos do Complexo Nova Venécia e metagranitos 
peraluminosos, cujo metamorfismo atinge a fácies granulito. Foram realizados estudos 
petrográficos e análises isotópicas U-Pb e Lu-Hf (LA-ICP-MS) em zircões de um sienogranito 
da borda leste da intrusão, aflorante na extremidade norte da Praia da Costa em Vila Velha 
(ES). A rocha mostra coloração rosa a cinza clara, granulação média, textura inequigranular e 
estrutura isotrópica. Sua associação mineralógica essencial é dada por K-feldspato 
(essencialmente microclina pertítica), quartzo, plagioclásio e biotita. Os feldspatos apresentam 
zoneamento composicional. Opacos, apatita, monazita e zircão são minerais acessórios. Mica 
branca, epidoto, carbonato, clorita, opacos e rutilo registram processos de alteração. Para 
observação da morfologia e da estrutura interna dos zircões utilizou-se imageamento por 
elétrons secundários, catodoluminescência e elétrons retro-espalhados. Os zircões são 
incolores a castanhos claros, compondo uma população majoritariamente de cristais 
prismáticos curtos a alongados (C/L: 2 a 11), comprimento entre 130 a 500 μm, subédricos a 
euédricos, tendo a face {100} dominante e bem desenvolvida. Esses grãos são desprovidos de 
núcleos herdados e mostram zoneamento oscilatório característico de crescimento ígneo, com 
média a alta luminescência, apresentando frequentemente delgadas bordas de dissolução–
recristalização. É comum a presença de inclusões de cristais aciculares de apatita em grãos de 
zircão. Os dados U-Pb obtidos em 43 grãos de zircão, todos concordantes e com altas razões 
Th/U (1 a 5), forneceram idade concórdia de 506 +/- 5 Ma (MSWD = 0,67), interpretada como 
idade de cristalização magmática. Desses grãos, 28 foram selecionados para análise Lu-Hf, 

apresentando idades-modelo entre 1,6 e 1,7 Ga, com ƐHf(t) de -7 a -11, indicando gênese 

crustal para o magma que originou o sienogranito estudado. As altas razões Th/U e 
comprimento/largura dos cristais sugerem que os zircões se cristalizaram a partir de 
temperaturas elevadas sob altas taxas de resfriamento. As bordas de dissolução–
recristalização teriam ocorrido em resposta a interações com fluidos após o alojamento do 
plúton. A idade U-Pb obtida para o Plúton Vitória (506 +/- 5 Ma) permite situá-lo, com 
segurança, na Supersuíte G5 que engloba as intrusões pós-colisionais associadas ao colapso 
gravitacional do Orógeno Araçuaí. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PLÚTON VITÓRIA, MAGMATISMO PÓS-COLISIONAL, ORÓGENO 
ARAÇUAÍ 
 
 


	ESTUDOS ISOTÓPICOS (U-Th-Pb E Lu-Hf EM ZIRCÃO) E ORIGEM DO PLÚTON VITÓRIA (ES), ORÓGENO ARAÇUAÍ MERIDIONAL
	Araujo, C.S1; Pedrosa-Soares, A.C1; Lana, C.C.2
	1UFMG-CPMTC, Programa de Pós-Graduação em Geologia; 2UFOP, Laboratório de Geoquímica Isotópica
	RESUMO: O Plúton Vitória, aflorante na região da capital capixaba, é constituído predominantemente por biotita granito, geralmente porfirítico, cortado por veios graníticos diversos, mostrando fácies isotrópicas e orientadas com marcantes feições de f...
	PALAVRAS-CHAVE: PLÚTON VITÓRIA, MAGMATISMO PÓS-COLISIONAL, ORÓGENO ARAÇUAÍ



