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A investigação de rochas submetidas ao metamorfismo de temperatura alta e ultra-alta (UHT), 
principalmente a determinação de suas trajetórias pressão-temperatura-tempo (P-T-t), tem um 
papel fundamental na distinção entre o metamorfismo relacionado à subducção ou à colisão. 
Sua reconstrução, entretanto, é uma tarefa desafiadora, diante da intensa obliteração de suas 
assembleias de alto grau, assim como de seus sistemas isotópicos, frente aos processos 
retrometamórficos. Granulitos máficos UHT sem granada constituem um exemplo dessas 
rochas complexas, nas quais cronômetros e termobarômetros são escassos. O zircão é o 
principal cronômetro nestes granulitos. Sua datação, todavia, mostra um registro 
geocronológico complexo e prolongado. Tais registros têm sido, na Nappe Guaxupé, 
interpretados com base em aglomerados de dados que podem resultar em interpretações com 
significado geológico pouco preciso, impossibilitando determinações diretas dos eventos 
magmáticos e metamórficos. Os timings do magmatismo e metamorfismo de granulitos máficos 
sem granada da região de Botelhos foram investigados, utilizando análises U-Pb e Lu-Hf em 
zircão. A combinação dos dados U-Pb com as razões 176Hf/177Hf(t) em núcleos de zircão 
permitiram recuperar as seguintes idades mínimas de cristalização: (i) 2559 ± 66 Ma para um 
granulito máfico bandado juvenil (ƐHf(2550) = +2,7 a +10,0); (ii) 786 ± 10 Ma para um opdalito; (iii) 
691 ± 3 Ma para um granulito bandado; e (iv) 664 ± 9 Ma para um enclave máfico granulítico. 
Dados de zircões neoformados e sobrecrescimentos registram uma história metamórfica de 
longa duração (ca. 80 m.y.), de 670 a 590 Ma, parcialmente contemporânea à idade de 
cristalização do enclave máfico granulítico (ca. 660 Ma). A comparação entre os padrões de 
distribuição dos domínios metamórficos de zircão permite a identificação de três estágios 
metamórficos: (i) pré-colisional (670–640 Ma), (ii) transição subducção para colisão (640–630 
Ma), e (iii) descompressão envolvendo fusão parcial (630–590 Ma). O granulito máfico bandado 
juvenil constitui o primeiro indício direto do embasamento da Nappe Guaxupé. O opdalito, por 
sua vez, a primeira rocha ígnea de ca. 800 Ma, aproximando temporalmente a Nappe Guaxupé 
com o restante do arco magmático no Orógeno Brasília Meridional. O curto intervalo (10–20 
m.y.) entre o magmatismo e o metamorfismo, as relações de campo e a distribuição de idades 
sugerem que o metamorfismo UHT no extremo sul do Orógeno Brasília pode ser relacionado 
ao desenvolvimento de um arco magmático entre 670 Ma e 630 Ma.  
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