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RESUMO: O maciço do Alto Chapéu é um corpo ígneo localizado na região próxima aos 
municípios de Castelo e Muniz Freire, sul do Espírito Santo. Trata-se de uma intrusão 
neoproterozóica vizinha ao Maciço Intrusivo Santa Angélica, no contexto da Supersuíte G5 
(pós-colisional) do Orógeno Araçuaí. Este maciço possui um formato aproximadamente 
elipsoidal e seu eixo maior está orientado segundo a direção NW-SE, contrastando com a 
direção NE-SW dos outros plutons situados nas proximidades. Petrograficamente, seus 
litotipos componentes são granitos inequigranulares e porfiríticos e (monzo)dioritos finos. Com 
intuito de caracterizar geoquimicamente essas rochas, doze análises químicas de elementos 
maiores, menores e traços foram obtidas. Comparando os resultados obtidos nas análises 
químicas com os valores médios encontrados para o maciço Santa Angélica, podem-se fazer 
as seguintes considerações: os dados químicos apresentados para o Maciço do Alto Chapéu 
corroboram com os aspectos de campo e petrográficos quanto ao caráter de magmatismo tipo I 
com teores baixos de MgO, moderados de álcalis e razões ACNK próximas de 1, descartando 
portanto a possibilidade de um magmatismo tipo S. Utilizando o diagrama TAS, as rochas do 
Maciço Alto Chapéu podem ser classificadas em: monzodioritos, sienitos e granitos além de 
uma amostra que plota no campo dos granodioritos. As variações dos teores de SiO2, mostram 
composições químicas extremas, entre 54,5 e 57,5% em peso para monzodioritos e 67,5 e 
73,0% em peso, para os granitos. Os sienitos ocupam a lacuna entre esses dois extremos, 
sugerindo mistura química mais efetiva. Os dioritos têm afinidade toleítica e os granitos são 
cálcio-alcalinos. Em geral são metaluminosas, com exceção da fácies porfirítica que apresenta 
caráter fracamente peraluminoso. Em contraste, uma amostra de quartzodiorito é fortemente 
metaluminosa com ACNK igual a 0,66. O padrão de elementos terras raras apresenta 
considerável enriquecimento nos elementos terras raras leves (ETRL), variando de 200 a 800 
vezes o condrito e forte empobrecimento de elementos terras raras pesados (ETRP). Os 
monzodioritos e sienitos apresentam discreta anomalia negativa de Eu, em contraste com os 
granitos que apresentam acentuada anomalia de Eu, sugerindo fracionamento de plagioclásio 
durante a evolução magmática ou retenção desse elemento na fonte. A variação das 
concentrações de ETR das amostras analisadas resultou em padrão bem fracionado, com 
razões Ce/Yb(N) variando de 16,11 a 48,12. Nos diagramas de variação de sílica versus 
elementos maiores e traços, os sienitos plotam entre os granitos e mozodioritos, definindo um 
trend linear. Tal fato, corroborado com dados de campo, sugere mistura química entre dois 
magmas contrastantes. Quando plotadas em conjunto nos diagramas de Harker, as amostras 
do Maciço Alto Chapéu e do Santa Angélica definem um trend coerente sugerindo um caráter 
cogenético para esses maciços vizinhos. Cabe ressaltar, que os sienitos do Maciço do Alto 
Chapéu, com teores de sílica entre 62,5 e 64,6% preenchem a lacuna geoquímica observada 
nas amostras do Maciço Santa Angélica. 
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