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R ESUMO

No presente traba lho, com ba se pri nc i paì nen

te na i nterpretação de mais de uma centena de resu'l tados ra-
diomõtricos do vul canismo ãcido-intermediãrio, foi possível a

caracteri zação de quatro unidades vulcânicas regionai s com i
dades entre I900 e ll00 mi I hões de anos, Essas vul câni cas são

associ adas a unidades sedimentares, defi ni ndo os

vulcano-sedimentares aquì apresentados.

conjuntos

As idades são caracteri zadas por i sõcronas

Rb-Sr em rocha total , apresentando sempre val ores mai s novos

ã medjda que se avança para St^I. Desta forma, o conjunto SURU-

MU-R0RAIMA ã o mai s antigo coûì cerca de 1 860 m.a., seguido do

IRIRI-G0R0TIRE de 1715 m.a., do TTLES pIRtS-BENEFICENTE com

1560 m.a. e por último do SÃ0 L0URENç0-pALMEIRAL com lI40 mi-

I hões de anos.

São tamb6m cara,lterizadas e del imi tadas o

que se julga serem as princìpais províncias radiom6tricas da

Amazônia, denomi nadas de Transamazônì ca, Juruena- R.i o Negro ,

Rondôn i a e Brasi liana. Isõcronas Rb-Sr em rocha total def i nern

as pri ncipais fases de cristaìização metam6rfica, respectiva-
lnente ao redor de 2100-l800, 1650 e I400 milhões de anos. A

provincia Brasiliana conta somente com determinações K-Ar,sen

pre prõxirnas de 500 mi lhões de anos

Na evolução tectônica aqui proposta, a crg
toni zação da regi ã0, fornrando a P lataforna Amazôni ca, ter.i a o-

corrj do somente ap6s a estabi ìização da provinci a Rondôn i a , e
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-não ao t6rmino do Ciclo Transamazônico. Nesse esquema os con

juntos vul cano-sedimentares são considerados como molassõi -

des, representando eventos fi nai s dos processos tectono-nôg-
mãti cos envolvidos na i nstaì ação das respectivas províncias

radiom6tricas. 0 conjunto IRIRI-G0R0TIRE não se encaixa no

model o , sendo i nterpretado como reat ivação de pl ataforma do

tipo refl exo,

0 vul cani smo ãc i do- i nte rmed i ãri o ter-se-ia
f orrnado sobre uma crosta conti nental espessa e ãs custas da

fusão de material crustal. 0 mecanismo formadorpode ser ex-
pl icado por fal hamentos profundos associados a zonas de al to
gradìente t6rmico. As falhas por onde o magma ascendeu cria
ram em superfície fei ções tìpo ',rift,,, nas quajs tanto o ma

terial vul cãnico como as coberturas sedinentares associadas

fo ram preservados.
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INTRODUÇÃO

Im fins de 1972 o PROJETO RADAR NA AMAZONIA-

RADAM efetuou um convôni o com o Centro de Pesqui sas Geocrono-

lõgicas da Unjversidade de São Paulo, visando a real i zação de

determi nações radiomõtri cas , as qua is , somad as aos dados de

campo, permitiriam esboçar a evolução geolõgìca das ãreas ma

peadas por esse proj e to . 0 autor, como geõt o go do RADAM , vin
culou-se des de o início a esse convêni o, d.i vi di ndo suas ativi
dades entre os trabal hos de campo e os laboratõrios do Centro

de Pesquì sas Geocronol õg icas,

Do contato com a geol og i a da reg i ão ama zôn i

ca e do i nteresse despertado pelos probl emas relacìonados ao

magmati smo ãcjdo-intermediãrio surgìu a id6ia desse presente

trabal ho, que tem por objeti vo apresentar uma i nterpretação
para tal fenômeno, fundamentada em grande parte nos dados geo

cronol õg icos obt j dos.

Desta forma, es te trabal ho 6 uma síntese das

informações presentemente disponiveís sobre o vulcanjsmo na A

mazônia. 0s dados radjom6tri cos jã foram em quase sua totali
dade apresentados e djscutidos separadamente em d i fe ren tes re
giões, sendo aqui apresentada uma ì nterpretação p afa toda a

reg i ão amazôni ca.



CAPITULO

METODOLOGIA

0 cri tõri o utilizado na escol ha das amos-

tras obedeceu aos processos comuns em tais casos, onde, a p6s

a fotointerpretação preliminar, iniciou-se uma fase de campo

na qual as estruturas e litologías detimitadas foram confir
mada s e caracteri zadas. Do materi al col etado em c ampo foi se

I eci onado, em função do i nteresse geol6gi co, um conj unto de

amos t ra s desti nadas ãs determi nações g e o c r o n o I õ g i c a s .

'I .i. 0 Mî.todo Potã.t,sio - Angônírt

0s resul tados K/Ar aqui apresentados foram

compÍlados da biblìografia e reallzados em õpoca em que o

Centro de Pesqui sas Geocronoi6gìcas aÍnda não d.l spunha de g

parei hagem para anãl i ses Rb,,/Sr etn rot.i na. tsse procedimento

foi utilizado dev i do ã maioria das arnostras serem ri cas em

feldspato potãssico, os quais, como 6 sabido, perdem argônio

mesmo a- temperatura amb i ente , fornecendo dessa manei ra ida

des aparentes mais jovens que a real. Em função do acima ex

pos to d'lscutiremos a metodologia K/Ar empregada no Centro de

Pesqu i sa s Geocronotógicas de maneì ra suci nta, Ta'l procedinen

to acha-se descri to em detal he em AMARAL ET AL (.l966), com

mod i fi caçõe s sotnente no sistema de i ntrodução do "spike",sen
do atual mente uti I i zada a pi petagem d i reta do reservatõrio

38
de Ar



As determi nações foram todas

em rocha total, sendo as anãl ises químicas de potãssio reaiiza
das atravõs do m6todo de Brannock e Berthold ( 1949 ), Þarcial-
mente mod i fi cado. As dosagens de potássio foram executadas

por fotonetri a de chama em a parel ho Baird atomj c con padrão

i nterno de I itio.

2

executadas

0 argônio foi extraído da rocha atrav6s de

linha de ul'lra vãcuo, sendo purificado em fornos de

titãnio, A esse gãs foi adicionada uma quantidade co
30

do i sõtopo Ar

fusão em

cobre e

nheci da

Essa mi s tura gasosa foi anal ì sada em um

pectô'metro de massa tÍ po Reynoì ds,

As constantes uti I izadas foram:

Àß= 0,530 x Iot 
n 

uno, 
-'

_t0
Àc= 0,585 x 'l 0 unor=t

% atômÍca de K"0 em K total= l,l9 x l0-2

0 erro ana I Íti co si tua-se em torno de 3% pa-

ra as determi nações roti nei ras podendo, .m al guns casos de a-

mostras com baixo teor de potássio ou com problemas na leitu-
ra espectrográficau atingir valores acìma des te nivel.

0s dados anal íti cos compl etos , aparecem no

pêndice finaì, numa sequôncia crescente do número de ordem.

es

A



1.2. o tÁ6.todo RubTdio Etfnõncio

As rochas vulcãnicas dentro do convên i o RA

DAM- IGUSP foram datadas somente atravõs do mótodo Rb/Sr, sen

do esses dados tratados em diagramas jsocrônicos de alto va

1or ì nterpretati vo.

Apõs uma seleção prelirninan, ess as rochas,

no l aboratõrio, sofreram nova escolha, baseada nas anãlises
petrogrãfi cas e nas rel ações Rbtot/Srtot obtidas prev i amente

por anãl i ses semi-quantitativas por fl uorescência de raio X.

As anãl ises quanti tativas de Rb e Sr foram ef etuadas p0r

fl uorescênci ¿ de Raio X, es ta ndo as tõcnicas utì I izadas no

Centro de Pesqu isas Geocronol6gi cas descri tas em KAl,lASHITA

(1972). 0s va lores de Rb8 
7 

/Sr8 
5 

apresentados , foram cal cu la-
dos a parti r das quantidades totais de Rb e Sr, conforme pro

cedimento discutido por FAIRBAIRN e HURLEy (.l970). Ainda se

gundo KATJASHITA (op. cit) os erros na reiação RbB'/Srt' de-

pendem dos val ores rel ati vos do Rb e do Sr, e são estimados

entre I,B e 5,0%.

0 tratamento quîmi co o bed ec eu ao pro ced i me n

to rotineiro descrìto por DEUTSCH ET AL (i96b) modÍficado ,

constando de ataque de 0,3 gr da amos t ra pu'l veri zada com 0,5

ml de HPOO e 20 a 30 ml de HF, Esse ataque é executado a

quente durante cerc a de l2 horas atã a ellmi na ção .total do ã

cido perclõrico. A seguir o resíduo é ¿i1uído com HCI 2,62 N

e centll fugado. A sol ução õ então passada em uma res i na de

troca catiônica, a qual , a1ãm de elimjnar os elementos que i:
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nibem a emissão de Rb e do Sr, permite a separação entre am*

bos, evi tando desta forma probl emas com o i sõtopo de mas sa

87, comum a ambos os elementos. Ao material resultante da co

I una de troca i ôni ca õ adicionada uma gota de HCI04. Seca-se

novamen te até a ei i mi nação total do ãc ido percl6ri co, qua ndo

então o material estã pron to para ser analisado espectrogra-

ficamente,

As anãl i ses i sotõpi cas foram real i zadas em

espectrômetro de massa Varian-MAT tipo TH 5 cujas caracterís

ticas prìncipais se acham descrj tas em T0RqUAT0 (1974).Todas

as análises de Sr foram normalizadas para Sr86/Sree= O,l194.

0s val ores anal Íti cos Rb- Sr completos são apres e ntados nas

vãri as tabel as que acompanham a dìscussão dos resu I tados geo

cronol69icos. Em duas das amostras analisadas o Sr total foi
obti do por diluìção ì sotõpi ca. 0s val ores obtidos para o pa-

drão EIMER €, AMEND, no mesmo período em que a majoria das a-

nã1ises foj real i zada, podem ser observados no qu ad ro aba i xo.

NÚMERO D T

DETERMINAÇTES

87
Sr /Sr

06 CANO

197 3

197 4

1975

36

29

22

0,7083

0 ,7 082

0 ,7084

0,0013

0,0013

0,0006

0s cãl cul os matetîáticos foram ,êxecutados

com o auxíl io de um computador Burroughs/3500 do Centro de

Computação Eleùrônjca da Unj vers idade de São Paulo. I dades



5

convencionais Rb-Sr foram calculadas usando-se o programa.

DRBSR desenvol vi do no Centro de pesqui sas Geocrono'l õgi cas

por AMARAL e KAt^JASHITA. Na construção dos diagramas isocrôni
dos foì uti I i zado o programa Pisody, s egundo y0RK (1966 ), e

adaptado por^ KAI^IASHIIA (1972) . Esse m6todo permite o traçado

da mel hor reta i socrôni ca I eva ndo em cons Í deração os mínimos

quadrados cubi cos.

Para cada i sócrona apresentada foi cal cu'l a

da a variância m6dia quadrãtica ponderada ou MSl^lD (mean squa

re we i gh ted desvì ates ), fa tor e s tatís ti co jndjcativo da con

fiabiiidade da isõcrona.

0s erros apresentados em cada i sõcrona re
ferem-se a um nível de confiança de Zq pS%) . Tal valor tem

um significado matemätico, ì ndi cando o desvio em rel ação a-

me lhor reta calcu'l ada com o conjunto de pontos anal íti cos

d i s p o n ív e ì s .

ram:

As constantes cons i deradas nos cíl cul os fo

_t I _1À Rb= I ,47 10 anos

s 5 Ê7Rb /Rb = 2,59
86 08

/Sr = 0,.l 194Sr



CAPfTULO I I

2. rv0LUÇ40 D0s c0NHrC TMENTOS

Remontam ao sécul o passado as primeìras refe
rências sobre as vur cânicas da Anrazôn i a . provavelmente deve-
se atribuir taì priv.i légio a J. B. R0DR IGU ES que, em I875 a-
pres entou o rel atório de sua viagem expl oratõri a aos ri os uru
bu e Jatapu. Al gumas ou tra s referôncias são encontradas em 0,

A. DERBY em i 877, q ua ndo este descreveu a geologia do baixo A

mazonas. Ambos trabal hos se enc o ntram nos Arqu i vos do Museu

Nacional.

tntretanto em 19ZZ que 0. R. ALBUQUTRQUE, ao

ìongo do rio Uatumãn se refere a nochas cristali_
nas com aspectos de põrf .i ros n aflorantes a parti r. da cachoei _

ra da Bal bi na. tste foi o primeiro trabal ho a referi r_se a ro
chas extrusivas na região dos rios Uatumã, trepecuru e Trombe

ta s ,

Inúmeros outros traba lhos segui ram-se a este
no período de t920 a I940. Entre os dj ferentes au tores , nota
damente A, I. de 0L I VE IRA mui to contribuiu para o conhecimen_

to das rochas vul câni cas real j zando exp lorações em ambo s os

lados do rio Amazonas. Esse mesmo autor em 1940, j untamente

com 0. H. LE0NARD0S, introduziu a denonrinação S6rie Uatumã, a

grupando ãs vul cãni cas um conj unto de rochas sedimentares não

perturbadas juntamente com demais sedimentos dobrados e meta -

morfi zados pel os fal hamentos ou por contato com os p6rfi ros

Essa S6ni e foi coiocada pe los autores como emba s amen to da par

ie bai xa da bacia do Amazonas.
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Durante o período de t950 a 1974 a maior
parte das ãreas vulcânicas foi reconheci da atrav6s de inú
meros traba I hos ao l ongo dos pri ncì paì s rios. As pr.i ncipais
denomi nações atri buídas ãs vulcânicas ãcídas da reg i ão Amazô

nica são tamb6m desse período. Dentre as pesquisas destacam-

se os trabalhos de AL|tlEIDA e N0GUtIRA FILHO (1959) que, r.to

reconhecimento geol õgi co do rio Ar'i pua nã, d es crev eram quart-
zo põrfi ros sotopostos aos a ren j tos do Grupo Beneficente.BAR

B0SA, 0. em 1966, no rio Tapajós, empregou pela primeira vez

a denomi nação de Grupo tlatumã citando arcõsios jntercalados

com andesitos e incluindo tambõm vulcânicas ácidas represen_

tadas por riodacitos, ri ol j tos e ignimbritos, Esse mesmo au-

tor, com colaboradores, ainda em 1966, criou a Formação Rio

Fresco de consti tui ção vul cano-sedimentar, ocorrendo no rio
homônimo, afluente do X,i ngu.

CAPUT0 tT AL em l97l , em re]atõrÍo tãcnl_
co da Petrobrãs, redefi ni u o Grupo Uatumã, I imitando a tal
denomi nação somente ãs rochas vulcãnicas da a nt iga unidade,

reti rando do referj do grupo o con.j unto sedimentar.

A Superintendencia do Desenvolvimento da A-

mazõni a - SUDAM , atrav6s das companhi as Geomi tec S/A e Geo

mi neração Ltda, promoveu, com fjns de pesqui sa rrti nerá l, o ma-

peamento da região T a p a j õ s - J a m a n x i m e I ri ri -Curuá, Em l97l a

Geomitec,no rjo J a m a n x i m, c o r r e I a c i o n o u o conjunto d"e rochas

v u I c â n i c a s - ã c i d a S ali observadas a* S6rie Uatumã. No rio Iri
ri , a Geomi neraçã0, en 1972, cri ou a Formação lrj ri atri bui ndo

a esta o extenso magmatÍ smo ãcido, representado por ri ol i toi
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ri odac i tos , ignimbri tos, piroclastos e intrusivas associadas

A Companhia de pesquisas de Recursos Mine_
rais- CPRM, a.i nda no período anterior a ì974, realìzou inúme
ros projetos, a naioria del es pa ra o Departamento Nac i onal
da Produção Mi neral -DNpM, que mui to contri buTram para o co
nh ec i men to da Geologia da Amazônia. Dentre eles, os de maior
interesse para o estudo do vulcanismo, são os de LIBERAT0RII
ET AL (197?), RAMGRAB, B0NFIN e MANDETTA (1972) e BRAWN e

RAMGRAB (1972). 0s primeiros, no projeto Aripuanã_Sucundur.i,
defi nì ram duas sequônci as vur cânicas i ntercar adas pe'r os are-
nj tos do Grupo Benefi cente. 0s doi s traba ì hos segui ntes ref e

rem-se ao mapeamento geoìógìco do Terrjt6rio Federal de Ro_

raima, onde as vulcânicas da Formação Surumu aparecem com

destaque

A parti r de 1974 o vo I ume de i nformações au

mentou consideravelmente, tendo sido apresentado durante os
ânos de 1974 a 1976 um número considerãvel de trabalhos. Mui

to contribui u para ìsso o proj eto RADAM, que a parti r desse
an0 c0meçou a publ i car os resul tados dos trabal hos de reco-
nhecimento regional da Anazônia.

SiLVA, G.G., ET AL , apresentaram a geolo-
gia da Folha SB-22 Araguaia e parte da SC_22 Tocant,ins. Es_

ses au tores , referj ndo-se ao Grupo Uatumã,propuseran uma sub_

divisão em tres unidades. A Formação Rio Fresco (BARBosA ET

AL r,, 1966) re pres entar i a a unidade s ed i menta r basar. Sobre
elas haveri a uma sequência vu lcânj ca de características in_
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termediãrias denominada Formação Sobreiro (lnstituto de Desen

volvimento Econômico Social do parã- IDESp,lgTZ), e como uni
dade superior a Formação Iriri (Geomineração, lgTZ) constituí
da por vulcânicas ã'cidas, ignimbritos, piroclastos e granitos
associados.

AITARAL (lr974), em seu trabalho sobre o pr6-

cambriano da Amazônia, mantõm a corre'r ação entre todas as vur

cãni cas atribuindo-rhes um único i ntervai o de idade prõximo a

'I 600 m.a,, baseado em determinações K/Ar, e uma única isõ.cro_
na de referênc i a com cerca de 20 pontos.

Durante o XXVIII Congres s o Brasileiro de Geo

logia (1974), o RADAM forneceu sua interpretação para a tota-
I idade da ãrea abrangida pel o proj eto, através de esboços geo

lõgicos das Folhas ao lvlilion6simo ainda em processamento, e

da geologia das ãreas cujos vo1 umes jã havi am sido di vul gados.

Nesse mesmo Congresso, ISSLER e M0NTALVA0 g
presentaram res pec t i vamen te o es boço geoiõgico-tectônlco do

cratoh do Gua po rã e do craton Guianês, sintetizando os conhe-

cimentos at6 então disponíveis sobre ambas as ãTea.FRANKLIN e

DRTHER, uti I i zando a amos tragem do proj eto RADAM , apresenta
ram para a parte sul da Amazôní a um estudo petrogrãfì co, a_

brangendo rochas vul cãnicas extrusivas e pírocl ásticas de

composição ãcida a ìntermediãria, RAMGRAB e SANT0S apresen-
taram uma s Íntese sobre o Gru po Uatumã enfo cando aspectos es

tratigrãficosn 1iùolõgÍcos e cronolõgicos. BASET , 'abordando
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o magmati smo ãci do na parte sul do rio Amazonas, apresenta u

ma cronol ogì a para os d i ferentes eventos vulcãnicos associ-
ando esses epìsõdios v u I c a n o - p 1 u tõ n i c o s a fenomenos de reati
vações do Cra ton do Guapor6, cujos focos magmãti cos mi graram

de NE para Sl^l .

Em 1975, no tad ame n te na X Conferônc i a Geo-

ìógica Interguiana muito foi discutido sobre o vulcanismo ã

ci do. Destaca-se dentre os trabal hos, os apresentados por

McCANDLESS ET AL, MONTALVÃ0, AMARAL €, HALPERN e BASEI ¿ TEI

XEIRA. McCANDLESS ET AL, real i zaram um estudo comparati vo en

tre o vuicanismo presente na parte central do Estado do pa rã
com os observados nos paises vi zì nhos, notadamente na Repúbl i

ca da Gui ana e Venezue la. M0NTALVÃ0 abordou as rochas vul cã

ni cas e graníticas (Grupo Uatumã ) apres entando uma síntese
dos conhecimentos do Projeto RADAMBRASIL, di s ponÍvei s at6 en

tão; nesse trabalho associ a fisica e cronologicamente

as vul câni cas do Territõr'i o Federal de Roraima e da parte

norte do Estado do Pa rã com as rochas vulcânicas que ocorrem

mai s a sul, notadamente no rio Uatumã, col ocando todo esse

conjunto como resu ltante de um processo de reati vação com du

ração superior a 300 m.a. AMARAL Ê HALpERN, associaram todos

os conjuntos vulcânjcos localizados no Estado do parã, Amazo

nas e no Territõrio Federal de Roraima a um único epì sõdi o

com clÍmax por vol ta de .l.600 n.a,, na mesma linha das j-
dõi as jã expressas peìo prì me íro autor,

Durante o ano de .l976, no XXIX Congresso

tsrasileiro de Geol og j a, vãri os foram os traba lhos publ icados,
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'sendo novamente M0NTALVÃ0 e cot aboradores, os autores de dois
trabal hos rel aci onados ao maqmati smo ãcido-intermediãrì0. Em

ambos os trabalhos os autores relacionam as nanifestações mag

mãti cas , notadamente os corpos granitõides, aos episód.ios de

reati vação do Craton Guianôs. Ainda no mesmo Congresso, C0RDA

NI ¿ MANT0VAN I apresentarôm um conjunto de determi nações ra-
diomãtrícas pa ra as rochas vu lcâni cas observadas no curso m6-

dio do rlo Tel es Pires, com val ores prõximos a l5S0 m,a.

0 histórico aqui apresentado se I imi ta so-

mente aos trabal hos relacionados as vu'l cânicas presentes em

territõr'lo brasileiro, Dessa forma os estudos executados nos

pa Ís es vizínhos, serão discutidos e ref er.i dos quando se abor-

dar esses conjuntos separadamente.
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CAPITULO I I I

3, PROVfNCIAS RADIOMÉTRTCAS DA AMAZONIA

Como o i nteresse maior deste traba lho estã
vol tado para as associações vul câni cas, todo o c onj u nto que

lhe serve de substrato s erã considerado como embasamento. Des

ta fo rma es tão engl obadas sob es ta denomi nação as rochas Íg_

neas e metam6rfi cas , pertencentes ao c omp l exo crist,al i no in_
diferenciado. També'm estão agrupadas, todas as faixas metas_

sedimentares ti po vila Nov a e Grão parã, assim como os grani
tos anterj ores aos epi sõd j os vulcânicos.

ISSLER ET AL ( l974 ) denomÍ naram de Compl exo

Gui anense as rochas pol i metamõrf i ca s que ocorrem ao norte do

rio Amazonas. As rochas mai s comuns , segundo o mesmo autor ,

são granul i tos, gna i sses , anfi bol ì tos, migmatitos, granitos,
granodioritos, gabros e rochas u ltrabãs i cas, defi ni ndo dessa

manei ra uma associação de fãcies anfiboritos tal como ocorre
nas ãreas de escudos em todo o glo.bo.

No Amapã essas rochas compõem a mai or parte
das expos i ções pró-cambri anas, principalmente nas regi ões da

Serra de Tumucumaque e da parte áo Terri tõri o. Sobre esse

conjunto são observados os metassedimentos do Grupo Vila No-

va, com nitida orìentação Nl^l/SE, concordante com a ori ent,¿r -
preferencìa l dos gnaisses e mìgmatitos Tumucumaque."

Conforme avançamos para oeste as expos i ções
de ãreas metamo-rf icas vão diminuindo, ocorrendo na região 1j
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mi tada pel os rios Ua tumã- Ja ta pu e paru dr0este extensas co-
bertûras vulcanoclãsticas, que vão decrescendo enl expressão
superficial atõ atingirem o terri tõrio de Roraima, on.de vof
ta a,ocorrer nitido predomîn.i o do embasamento, com o vulcà...

njsmo e as coberturas sedimentares restritos ã parte norte -
nordeste do Terrìtõrio.

Para a Amazônia Merjdional, SILVA ET AL

(1974) denomi naram de comprexo Xi ngu ao embasamento cristar i
no indiferenciado, observado na bacìa do rìo Xi ngu, sendo

tal denomi nação atualmente uti I i zada pel os ge6l ogos do pro je
to RADAMBRASIL para todo o emba samen to observado na Amazôni a

Meridi onal . Esse compl exo 6 formado por rochas pol ìmetamõrfi
das em geral do fãc i es anfibol ito. Tais rochas têm suas me_

I hores expos i ções na regi ões central do pará, Fol has SB- Ara

guaia/ SC-22- Tocantins, notadamente entre os rios X,i ngu, Ba

cajãs, Anapu e Turuê. Sobre essas rochas são e ncontra do s os

metassedimentos do Gru po Grão pará, cuja or i en ta ção pref eren

cial ã Nl.l/SE, concordante com as estruturas regionais.

0 emba s ame nto cri stal i no na reg i ão a sudoes

te dos metassedimentos do Gru po Grão parã encontra_se capea_

do por extensas coberturas vul cano-sedimentares, que ocorrem
at6 as proximi dades da enorme regi ão abrangida pel os sedìmen

tos do Grupo Benefi cente, Nessa última regi ão hí c laro pred o

míni o dos c orpos graníti cos, enquanto que, ao Iongo dos rios
Fresco, Xingu, Iriri e Jamanxim,a associação vul cano-sedinen

tar 6 mais conspícua.

A sul das nochas s ed i menta res do Gru po Bene
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ficente, pode ser observada uma faixa com aproximadamente .l 
50

km de l argura formada por rochas metamõrfi cas do fác i es anfi-
boìito. Essa faixa ã orientada segundo Nl^l/SE, sendo esta tam

bõm a ori entação geraì dos elementos direcjonais, tais como

os fal hamentos transcorrentes, os eixos de dobras reì aci ona-

dos ao Grupo Benefi cente, e a maior o¡i entação dos granitos
sintectônicos ti po Juruena. SILVA ET AL (:r97 4).

Em Rondônia, folha SÇ 20 Madeira, o embasa_

nen to cri stal i no es tã i ntensamente erod i do , o c upando grandes

ãreas, sendo constituîdo preferenci al men te por gnai sses e mig

mati tos rel acionados por L EAL ET AL (l974) ao Compl exo Xingu

Tanto na Amazôni a Setentrional como na Meri

dional , as assocì ações vul cano-pl utôni cas cobrem rochas do em

basamento em que granitos predominam. Neste estãgìo dor.onnl
cÍmentos 6 impossive l, rnu.i tas vezes n di sti ngui r os $rani tos
mai s jovens daqueì es pertencentes aos compl exos basai s. Nos

mapas exi s tentes, de modo geral, as reg.i ões cons i deradas como

"embasamento" devem i ncl uj r j números batõl i tos e stocks graní
ticos mai s jovens.

Conta- se atualmente com cerca de quatrocen-

tas determi nações de idades em amostras de embasamento cri sta
lino para a reg ì ão amazônica. Grande parte des s as anã'l i ses

foi real i zada pel o método Rb/ Sr , as quai s tratadas atravõs
dos d i ag ranas isocrônjcos for nec eram as bas es pri nci pai s para

a divjsão da região amazônjca em provÍncias radiométricas.

Essas provínc ì as são reg i ões com uîì determi



l5

.r1ado padrão estrutural onde os resul tados geocronol õgi cos se

distribuem num intervalo de i dade bem defi nido. A sign.i fica-
ção geotectõnica dessas unidades maiores da crosta continen
tal ai nda não es tã bem escl areci da. São aqui cons i deradas co

mo i nfraestruturas, agora expostas, de anti gos "Mobi l e Belts,',
termo esse usado, segundo a defì nì ção de ANHAEUSSTR ET AL

(l969), para cinturões mõveis caracteri zados por metamorfi smo

de mõdio a al to grau, deformação po1ìcícl ican grani ti zação,

al6m de possíveì retrabalhamento da crosta continental mais

antìga.

Essas províncias radiomõtr.i cas devem ser

cons i deradas como uma tentat.i va de subdivisão do pré- öambri

ano na reg i ão amazônica.

A segui r procurar-se.ã caracteri zar e del imi

tar o que se julga serem as tres princ.i pais provínc i as radio-
mãtri cas da Amazônia, que a pre se n tam i dades decrescentes de

NE para S l^l , e que são denominadas, respect.i vamente, de provín

cia Transamazôni ca, Juruena-Rìo Neg ro e Rondôni a.

Isõcronas de referênc ì a em gnai sses e ni gma-

titos em cada provínci.a indjcam as 6pocas pri nci pai s dos e-

ventos si ntectõni cos de cri stal i zação metamõrfica:

Pnov i.ncia Tnan,samazônica 2100-1.800 n.a.
Pnovi.ncía Junuena-Rio Nøgno l (rg0 n.0..

Pnovi.ncia Rondõnía 1.400 m.a.

A quarta provínci a aqui apresentada õ consti
tuída pela fajxa de dobramentos P a r a g u a i - A r a g u a i a . As idades
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prõximas a 500 mi I hões de anos caracterizam a a tua ção do ci;
c lo Bras i I i ano.

3 . 1 . Pno vÏncia R ad.L rtn6,f.1Líc-a. T,Lan^ a"mazõ nica

Abra ng e os resul tados prõximos a 2000 r 200

m.a., eng lobando por consegui nte todas as ã'reas afetadas pe_
'I o Cicl o Transamazônico,

. Es sa provínc ì a ocupa a quase total i dade do

Craton Gu i anês , indo do Amapã atã Roraima, envo.l vendo toda s

as áreas entre esses dois territõrios. Ao su.l a feta a regi ão

I imi tada a E e SE peì a faixa de dobramentos paraguaì - Ara_

guai a e a oes te pel o Grupo Benefi cente.

Isõcronas de referência efetuadas em rocha

total co n cen tram- s e no i nterval o entre 1 g00 e 2100 m.a., sen

do datados conjuntos i sol ados em Roraima, Tumucumaque,Amapã,

Santarõm e Xi ngu. 0s resultados K/Ar, quando efetuados em

biotitas e anfibõlios, são em sua maioria prõximos de t gOO

m.a., evidenciando o resf ri amento reg.i ona I do Ciclo Transama

zõnico. Es sa provínci a é bastante compl exa, pois os Mobi I e

Belts, como por exemplo os metassedimentos dos Grupos Vita
Nova e Grão Parã, são faixas d en tro de uma ãrea maior e for-
mada por reg i ões cratônicas provavel mente mais.antigas, A

s impì i fi cação em uma única provínc i a se faz por fal ta de dg

dos que permì tam at6 o momento a separação dessas 
"ãreas.

Dentro dessa províncì a, a região centro-oes
te do Amapã'merece destaque, pois aí foram observados os va-
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lores mais antìgos do Compìexo Guianense. Resultados confiã-
veis indicaram cifras ao redor de 2500 m.a. na região da Ser

ra do Iraiapuru. E possível que es tudos futuros possibilÍtem
separar núcl eos anti gos nessa regì ã0, i sol ando-a em uma sub-

provÍnc i a de i dades mais antigas,

3,2. Pnovi.ncia Rttdiom6.Í.,LicL JulLu¿na-Río Nøgnct

Inclui-se aqui toda a extremi dade oeste do

C ra ton Guianõs, folhas Pi co da Nebl i na e Içã. 0s resultados
geocronol õg icos Rb/ Sr distribuÍram-se entre I 500 a l6b0 m.a,

em ì dades convencionais. 0s dados K/Ar mostraram-se, em sua

maiorìa, entre I 200- I 500 m.a, As i sõcronas, tanto na reg i ão

n0rte como na sul se sìtuaram ao redor de l6S0 m..a.

Tais idades repetem-se na parte sul , na re-
gião dos mëd i os ri os Juruena, Tel es pires e Ari pua¡ã. tssa
provinc i a sul seri a I i mi tada a norte e no rde s te pe'l o Grupo

Benefi cente, a sul pela faixa de dobramentos paragua i - Ara-

guaia e a oeste faz contato pouco preci so com a pfovÍncia
Rondôni a .

A c onco rdânc j a do pad rão Geocronolõglco

dessas duas ãreas perm'itiu a associação numa única provín-

cia com idades Rbr'Sr entre 1500 e l700 m,a. Esses resultados
definem uma ã'rea de embasamento com idades sistenaticamente

mai s jovens do que o Cìcìo TransamazônÍ co.
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3 . 3 . Pno vincíct Rctdictní.tnica Ro ndônia

A provínci a Rondôni a restri nge-se no terri-
tdrio Brasi leiro somente ã Amazôni a Meridional,

Sua pri ncì pal manifestação dã-se na extremi

dade sudoeste da Amazôni a engl obando o terri t6ri o de Rond6-

nia e a região do Al to Guaporé em Mato Gros so . Tem como Iimi
tes, a oeste a Dal a C i zand ina; a norte os s ed i men tos terci ã -
rios da bacia Amazônica; a este e sudeste faz contato, ainda

pouco preciso, com a provÍncia Juruena- Rio Negro, e a sul 6

I imj tada peì a faixa de dobramentos paragua.i -Araguai a.

3. 4, Pnovi.øcía Radionî.lnica Bna¿ íX.iana"

Essa pr"ovinc j a é observada na reg.i ão em es

tudo, prÍncipalmente ao longo do rio Araguaja. Trata-se de um

sistema de dobramentos com orientação Norte-Sul, representado
pelos metassedimentos dos Grupos Tocantins e Araxã de BARB0SA

ET AL , I966.

As determi nações geocro nol6g i cas dì sponí-
veis at6 o momento, todas pel o m6todo KlAr , indicam va lores

Brasilianos prõx i mo s a 500 mi I hões de anos.

A fal ta de resultados Rb/Sr en is6cronas
permite controvõrsias quanto ã idade de formação dessas ro-
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chas, havendo autores como SILVA (l974), AMARAL (191 4) e MOS

TALVA0 (em preparação) que atribuem uma idade de formação

mai s antiga para essas rochas, associando os resul tados K/Ar

mais novos, a uma superimposição do Ciclo Brasiliano.De qual

quer forma, o último aquecimento durante o Ciclo Brasiìiano
õ inquestionãvel , o que justìfìca a caracteri zação de uma

provÍncia desta idade, c omo aqu i ó ì nterpr"etado.
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CAPITULO IV

4, CONJUNTOS VULCANO-STDIMENTARES

Logo apo-s os epi s6d.i os tectono- magmãti cos

do Cìclo Transamazôn ico, teve inîcio i ntensa atividade ígnea

representada por di versos conjuntos de vul câni cas ãcidas a

i ntermedi ãri as em grandes ãreas da reg i ão Amazôni ca, notada -

mente no Estado do Parã, pa rte norte de Mato Grosso, bem como

os territõrios de Rondõni a e Rorai ma.

Torna-se bastante di fíci ì a correl ação en-

tre di ferentes unjdades vut cânj cas quando estas ocorrem em á-

reas distintas. A litologja 6 semelhante, como tamb6m a situa

ção estratigrãfica, visto que as sequônci as repousam discor-
dantemente sobre as rochas do embasamento cri stal i no e são ca

peadas com i ntens i dades di ferentes pqr rochas sedimentares

prã-caiÍbri anas. A diferenciação entre elas sõ pode ser possÍ-

vel atrav6s de resul tados geocronol õgi cos.

São aqui caracteri zados quatro conjuntos

vulcano-sedimentares di sti ntos. As denomi nações aqui apresen-

tadas para as vul cãni cas referem- s e ãs de uso corrente nas ã'-

rea s onde se observam as me t h ores expos i ções des s as rochas,

0s proces s os tectôni cos responsãveis pelo

magmatismo são tamb6m os provãveìs criadores das ' condições

propíci as a* depos i ção das coberturas sed i me nt a res pr6- catnbri

a.nas associadas e sobrepostas a essas vulcâni cas, Essa h i põte
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veri f icant as intercalações piroclãs-
desses conj untos sedimentares.

4. ì. Conjunto SutLunu-RolLaíma

0 Grupo Roraima forma extensos chapadões na

parte oeste de Roraima, na Venezuela e na República da Guiana,

I númera s ocorrênci as i sol adas de coberturas s ed j ne ntares pré-

cambrianas litologicamente semelhantes são tambõm incluidas
nes se grup0.

Trat a- s e essencialmente de arenitos, que se

assentam sobre as vulcânjcas da Forma ção Surumu , sendo obser-

vadas na ex trem i dade norte do terri tõri o de Rora i ma as melho-

nes expos i çõe s de ambas as 1i tol ogi as. Na fazenda Liìãs podem

ser vistas as escarpas areniti cas, sobrepondo-se a-s vulcâni-
cas ri ol íti cas e riodacítjcas. Na fol ha Tumu c umaq ue os sedi-
mentos estão praticamente ausentes, e as vulcânicas são deno

minadas Formação Iricoum6. Somente na parte noroeste da ãrea

ã observada pequena cobertura sedimentar.

0s areni tos Roraima, elevados ã categori a

de Grupo por REID (1972 ) , são representados em terrjtõrio bra

sileiro por cìãsticos de granul ação vari ada com canradas de

cherts, o conjunto apresenta alto grau de di agêneie e foi o-

rì g i nado em ambi ente de sedimentação fluvial , det tãi co e mo-

lassa marinha de ãguas rasas. (þf0NTALVA0, R.lvl.G., ET AL,l975).
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McD0UGALL ET AL ('l963), SNELLING e McC0NNEL.

(1969) e MANDETTA (1970), apresentaram inúmeras idades radio

m6tri cas rel acionadas ao magmati smo bãs i co (d i ques e siìls )

que afetam o Grupo Roraima com resul tados no i nterval o de

1900 t 200 mi I hões de anos.

0s a ren i tos Tafel berg, corre laci onados l ito
1og i c amente aos areni tos Roraima,devem ser na real idade mais

novos, pois PRIEM ET AL (1973), atravõs de is6crona Rb/Sr

dos piroclastos intercalados,gfrosicionaram ao redor de

'I 600 m. a. Essa de term i na ção 1 evou AMARAL (.l975) a s i tuar o

Grupo Rora ima nesse mesmo i nterval o.

Nota-se, pel a Ii teratura disponivel, a gran

de di scordância de op'i nì ões a respei to da idade desses sedi-

mentos,bem como das magmãticas básicas que os intrudem. Esse

problema,na opinião do autor, deve ser encarado cono reflexo

da insuficiência de dados geoìõgìcos que permitam uma melhor

caracteri zação do conj unto s ed j me ntar, Segu ndo BELLIZZIA

(l9i 5 ) a extensão desses sedi mentos 6 hoje de cerca de

400.000 Km2, mas a unidade pode ter atingjdo anteriormente ã

rea superior a 1.000,000 Km2. Este elemento adjcional leva a-

supos i ção de que as ocorrênci as diversas corre lacionadas com

o Grupo Roraima poderi am ser formad a s em vãrios episõdios de

s ed i men ta ção relacionados a causas diversas,dì sti ntas no tem

po e no espaç'. I

As roc has vu lcâni cas Surumu- fri.oumã, soto

postas ao Grupo Roraima,possuem ampl a distribuição no estado
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do Para-, abrangendo desde as cabecei ras do rio Paru d'0este a

té o al to curso do ri o Jatapu (Formação Ili coum6) e norte-nor

deste do Terri t6rjo Fede ra I de Roraima (Formação Su rumu ) . 0s

trabal hos regionais mai s recentes a tratar dessas vul cânjcas

SãO OS dC IVIONTALVÃO TT AL (I975) C OLIVEIRA ET AL (1975).

0s autores acjma ci tados i ndi cam para a For

mação Surumu uma predomi nânc i a de tufos e I avas de composìção

riodacítica a andesítica e mai s subordi nadamente ri o1Íti ca, o

correndo, segundo extensa faixa com direção Et,^J, desde a regi ão

do rio Mau atõ as cabecei ras do ri o Amaj ar i e al to Uraricaas,

ambos afl uentes do rio Urari coera, que pode ser considerado ,

gros so modo , o I imi te sul des sas vulcânicas, As rochas da For

mação Iricoumõ apresentam preferencialmente riodacitos e daci

tos, e subsidi ari amente andes i tos n ri ol i tos e tufos, ocupando

pr,i ncipalmente o curso dos ri os Jatapu, rvlapuera, Trombetas ,

Paru d'0este e Marapi,

Esse magnat ismo não estã restri to ao terri -
t6ri o nacional, sendo observadas extrus i vas áci das a interme-

diãrias da mesma natureza nos países vi zi nhos (Venezuel a, Re-

públìca Guiana, Suri name), onde fornam complexos vulcano- plu

tõn i cos com eipres são regional, E o caso por exempl o dos Gru

pos Burro-Burro e Kuyuwi n i na Gu iana, e das vul cãni cas Dalba-

na e Cuchivero, respectivamente no Surj name e Venezuela.

As vul câni cas Surumu- Iri coum6 apr,esentam, de

maneira general izada, perturbações impostas poLi ntensa cata

cl ase, e i ntrusão de corpos granítìcos batol íti cos ti po Serra
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do Mel e Mapuera. A Formação Suruntu 6 a majs perturbada, sen

do visiveis as transformações impostas a essa uni dade por

grandes fal hamentos com di reção Nt/Sl^l que, I ocal mente gera-

ram milonitos e muscovi ta fi I oni tos. Efei tos cataclásticos
tamb6m foram observados, de maneira mais tênue na Formação

lri coumõ.

M0NTALVÃ0 , R. M. G. (l 975 ) admi te apenas o me

tamorfismo localizado, relacionado ãs falhas e ãs intrusões
gran i t6i des , para as vul cãnicas Surumu- I ri coum6 em terri tó-
rio brasileiro.

2. Con junt.o -l ÌLirLi - Gonotin¿

Alõm do conjunto formado pelas vulcânicas

da Formação Iriri e pelos sedimentos da Formação Gorotire,es

tã i nct uído nessa assocìação o conjunto vul cano- sedimentar

que ocorre entre o c urso m6djo dos rios Uatumã e Paru d'0es-

te na parte norte da Amazônia, Tal corre I ação estã s e nd o

aqu i efetuada com base nos dados rad i om6tr i co s disponíveis

que i ndi cam serem os dois conj untos assocj ados a um ünico e-

pisõdio v u I c a n o - s e d i m e n t a r , c omo poderá ser veri fi cado nos

capitul os seguì ntes.

A Formação Goroti re, descri ta por BARB0SA

ET AL ( 1966 ) na reg i ão de mesmo nome , pr6x ima ao rio Xingu,õ

constituída predominantemente por arenitos, arenitos feldspá

ti cos, si'l ti tos, congl omerados e argi li tos. Possui arnpla dis

tri bu i ção geogrãfi ca, notadamente na reg ião dos rios Fresco,
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Xi ngu, Iriri e Jamanxim, e representa ocorrônci as de cobertu

ras plataformais. 0s sedimentos apresentam-se dobrados e meta

morfizados localmente devido a falhas e intrusões ciue os afe

tam, e são cortados por rochas básicás com j dade entre l40O

e l500 m.a. (AMARAL,1974). Na região dos rios Xingu e Fresco

são reconhecidos dois conjuntos sedimentares. Um deles, mais

antigo, õ anteri or a*s rochas vulcãn jcas da Formação Irì ri , en

qu anto que o segundo, pos te ri or ãs vul câni cas . se apresenta

geograficamente mais distribuido. Na opinião do autor, os se-

dimentos anteri ores a- Fornação Irì ri (Formação Rio Fresco) re
presentam molassõides do ciclo Transamazônico, e possuem lito
logìas não observadas nas demai s sequônci as de coberturas pla

taformais, como o carvão do rio Fresco, ou os sedimentos car-

bonos os aí observados.

No mapa anexo, os molassdides fo¡am coloca-

dos como pertencendo ao embasamento, como todas as únidades

prã-vul cãni cas.

0s a ren i tos aqui denomi nados Goroti re englo

bam na rea I i dade todas as coberturas sed i me ntare s pr6-ca,nUril

nas que ocorrem na ãrea, mesmo que possam apresentar eventual

mente i dades di versas. Assjm, no mapa aqui apresentôdo, as

formações sedimentares denomi nadas por vãri os autores como Cu

bencranquen, Tri unfo, Riozi nho do Afri z i o, Prosperança e ou-

tros , aparecem na mesma uni dade denomi nada generi camente are

nitos tipo Iriri.

São i ncl uídos tamb6m na mesma un i dade gen6-
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ri ca os sedimentos que ocorrem a I este do r"io Trombetas e que

são cortados por di ques bãs i cos com cerca de I400 m.a., deno-

minados de Formação Sete Quedas por F0RMAM (1969). A correla-

ção destes sedjmentos com aqueles descritos por PAIVA (1929)

no rjo Prosperança, tal como proposto por ARAUJ0 ET AL (1976)

mostra-se ìmprópria, visto que a Formação Prosperança é muito

mais recente (Eo Cambri ano ou parte superior do Pré-Cambri a-

no Superi or ).

A denominação aqui utjlizada de vulcânicas

Uatumã, õ restrita às extrusivas ãcidas e intermediãrias que

se s i tuam entre a borda norte da Baci a do Amazonas, na reg i ão

os ri os Uatumã e Paru d'0este, e a linha do Equador. Essa de

nominação não deve ser confundi da com a de Grupo Uatumã r o-,

quai õ uti I i zada de modo general i zado para todas ás manifesta

ções vulcânicas na Amazdnja, pe'l o RADAM.

Tais rochas foram estudadas por ARAU,10 tT

AL (ì976), os quais manti veram a denorninação de Formação Iri-
coumõ, que 0LIVEIRA tT AL (1975) utilizaram para As rochas vul

cânicas observadas mais a norte na folha Tumucumaque (NA 2l ).
Neste trabalho os dados geocronolõgicos mostram que a Forma-

ção I r i coumã 6 correl acj onãvel em i dade com a Formação Surumu

sendo ambas mais antigas do que as vul cânicas Uatumã. Segundo

ARAUJ0 (op. ci t ), nas extrus i vas Uatumã predoqi nam ri odaci tos

e riol itos, aparecendo subordi nadamente andes i tos e dacitos.

Termos piroclãsticos de composição semelhante ocorrem associa

dos ãs roch as efusivas.
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Essas vul cânicas oc orrem princi palmente na

caìha do rio Uatumã, no m6dio curso dos rjos Jatapu, Capucapu

Nhamundã, Ma puera e Ca chorro. São observadas tamb6m do mãdjo

Trombetas até o rio Paru d'0este. 0corrênci as i sol adas de me

nor ex pres são entre as bacias desses rios, são frequentes.

As efus i vas Uatumã são cobertas ,ao . sul

pel os sedimentos da Baci a Amazônica, e reaparecem no Craton

do Gua poré, entre Itai tuba e o mõdio curso do rio Iriri . Pode

ser observado na Fig. ì5 que es sas rochas conti nuam ao I ongo

dos ri os Fresco, Xingu, Iri ri e Jamanxim, num nitido al i nha -

mento Nl,,l/SE.

Na parte sul do Amazonas, as vul câni cas fo

ram estudadas por SILVA ET AL (1974 ) que mantiveram a denomi -

nação de Formação Iri ri (Geomi neração , 1972 ) para os termos ã

cidos, e Formação Sobreiro (IDESP, 1972 ) para as rochas inter
mediãrias. A Formação Ini ri agruna conj unto de vul câni cas ãci

das com predominio de termos riôliticos e riodacíticos, defi-

ni dos ao I ongo do rio Iri ri . A Formação Sobrej ro ã consti tuí-
da por vuì canj smo i ntermediãrio a ãcido com níti do predomín i o

dos termos andesitì cos.

Para SILVA (op. cit) e tambõm para M0NTAL-

VA0 ET AL (1975),0LIVEIRA ET AL (1975) e ARAUJ0 tT AL (l976)

as vul cânicas ãcidas são posteriores aos andesitos.

No presente trabal ho, no qual o ènfoque ã

tratar as unidades vulcãnicas, segundo o episõdio Tectono-mag

lnãtico que representam, as Formações Iri ri e Sobrei ro serão'a
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g!"upadas num único conjunto vulcânjco denomi nado Iriri

4.3. Conjunto TøX-u Píne-¿ - ße,nø(icznÍ.ø

As vulcânicas Teìes Pires têm sua maior o-

corrência ao l ongo de uma faixa que acompanha toda a borda

sul da ãrea de ocorrênc i a dos sedimentos do Grupo Benefi cen-

te, que lhe são sobrejacentes. Esse conjunto, como os demai s,

orientado segundo a direção Nl¡l/SE, situa-se na região limí-
trofe entre os es tados de Ma to Grosso, Amazonas e Parã.

ALMEIDA s N0GUEIRA FILH0 (,l959) denomina-

ram de Grupo Benefjcente os areni tos observados prõximos ã

I ocal idade de Benefi ce nte , no rio Ari púanã. Segundo tais au

tores, o ambjente de deposição dos sedimentos serìa epinerí-

ti co, com sedimentos mari nhos de ãguas rasas transgressivos

sobre uma plataforma pr6-cambriana estãvel . As litologias
predomi nantes são congl omerados, areni tos, areni tos co ng l ome

rãti cos , com níveis pelíti cos intercal ados.

No alto curso do mesmo rio, na Cächoeira

de Dardanel os 6 observado um pacote ¡reníti co com cerca de

100 metros de espessura, cuia parte basal 6 constituída por

um conglomerado pol imítico grosseiro que contêm sei'xos das

rochas vulcãnicas sobre os quaìs esses s ed i me ntos repousam.

Esses sedimentos foram denomi nados por ALMEIDA ¿ N0GUtIRA FI
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LH0 (op. cit) de Formação Dardanelos, sendo aqui correlacio-.
nadas ao Gru po Beneficente.

0s areni tos do Grupo Benefi cente apresen_

tam-se, em mui tos locais, dobrados e metamorfi zados, principal
mente em sua borda sul como resultado de uma tectônica de fa
lhamentos com basculamento de blocos e intrusões de corpos

granÍticos.

As rochas vul cânicas Tel es pi res distri_
buem-se no curso médio dos rios Tel es pires, Juruena, Apia-
cas, XV de Novembro e no aìto curso dos ri os S ucu nduri e Roo

sevelt. Ao l ongo do rìo Ari puanã essas rochas ocorrem ini
cialmente prõxìmo ã tocal idade de prainha, no estado do Ama-

zonas, e pos ter i orme n te formam boas expos i ções na regi ão da

Cachoei ra de Dardanel os no alto curso desse ri o, jã no esta
do de Ma to Grosso.

SILVA tT AL (1974 ) indicam uma compos ì ção
predomi nantemente a-cida, representada por riolitos, riodaci-
tos, ignimbritos e piroclãsticas, estas út timas de compos i
ção riolitica.0s mesmos autores indicam o desenvolVimento

de uma tafrogeni a pos ter i or ao vul cani smo, com d i reção pref e

rencial Nl^J-St, concordante con as feições estruturais regio-
nais da ãrea.

As vul cânicas próx i mas de prai nha, descri
tas por ALMEIDA s N0GUEIRA FILH0 (1959), merecenan ,estudo 

es

pecial pois es tão sotopos tas aos areni tos Benefi cente gue,na

r.egião,se apresentam levemente metamorfi ados. 0s estudos
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mostram que parte das vulcânicas apresentam claramente évi
dênci as desse metamorfi smo, o que não ocorre em outros ca-

sos. Possivelmente as transformações dos areni tos Beneficen-

te e das vul cânj cas podem ser resul tantes de metamorfi smo

di nâmi co I ocal i zado, ou de contato com i ntrusões de corpos

Ígneos,

As amostras 52, 54, 58, 59, 62 e 63 tôcatj
zadas no i nteri or da estrutura dômica a Nt^l de Humbol dt, (ver

mapa de I ocal i zação ) no s tra ram i ntensa recrj stal i zação ê

transformações, que indicam perturbações posteriores a sua

formação, ta'l vez relacionadas ao processo de instalação da

estrutura dômi ca.

0utra reg i ão, onde ess os vul câni cos a pare -
cem com destaque 6 prõximo. ao al.to cursb do rio Amanã (pA) ,

I ogo a põs o térmi no dos s ed ì me ntos da Bacia Amazôni ca. Nessa

região, a oeste do rio Tapajõs, são tambõm observadas rochas

vul cãnicas correlacionáveis a Fornação Iri ri , s endo a dife-
rencì ação entre os doìs conjuntos realizada somente atravãs

de determi nações geocronoI õg ícas.

A norte da Bacia do Amazonas, na reg i ão de

Uaupõs no Es tado do Amazonas, ao ì ongo do rio Traír¡ na fron
tei ra com a Colômbia ocorrem rochas vul câni cas de composì -

ção riol ítica-dacítica. A pes ar de não consti tuírem grande ex

pressão geogrãfi ca, tai s rochas são importantes, poj s são as

únicas mani fes tações do vuicanismo ãcido extrusivo no extre
mo noroeste do territõrio brasileiro. Como será verificado



no capitulo seguinte, as'i dades radiom6tricas

correl ação com as vul câni cas Tel es Pires.

3t

mostram a sua.

4,4. Conjunfo São Louttønço - PctX-m¿inaL

Na reg i ão noroeste de Rondoni a, prõximo a

-,oSao Lourenço,vrnagmatismo ãcido intermediãrio faz-se presen

te. De modo contrãrio ãs demais ãreas da Amazônia, esse even

to 6 pouco expressivo em seus componentes extrusivos, haven-

do nitida supremacia dos corpos granÍtìcos. 0t
sedì mentos associados pos s uem ampì a distribuìção na região.

SAYÃ0 L0BAT0 ET AL ('l 967 ) apresentaram a

co'luna estrati grãfi ca nais uti I i zada para o terri tõrio de

Rondónia. Posicionaram logo acima do embasamento os metasse-

d i mento s da Formação Mutum-Paranã, e acima destes a Formação

Pal me i ral . Todo o conjunto 6 c ortado por grani tos, alguns de

'I es mi nera li zados ã cassiterita. As rochas vulcânicas esta-

riam relacionadas a esses corpos graníticos, sendo portanto

mais jovens que os arcõseos da Formação Palmeiral .

Recentemente LtAL ET AL (1974) apresenta-

ram um esboço geotõgico da fotha Madeira, SC 20, onde ques -

t i on aram a estrati grafì a e correl aci onaram a Formação Palmei

ral ã Formação Prosperança que, segundo esses autores, reco

bre com as mesmas características,inúmeras ãreas plõx i ma s ao

Igarap6 Preto , o Rio Roosevel t e o Rjo Machado, Segundo os

mesmos autores, esses sedimentos seriam posteriores ao episõ
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djo vu l câni co, A1 õm di sso, com bas e em i magens de radar, admi

tem para a reg i ão da Serra dos Pacaãs Novos a possibilidade

de exi stirem doi.s conjuntos sedimentares o separados por ro-
chas bãsicas, correlacionando os sed i me nto s da parte i nfe-

ri or ã Formação Prosperança/Palmeìral e, com düvidas, os da

parte superior aos arenitos da Formação Parecìs, tidos como

da ì dade Cretãcea.

VERSCIiURt e B0N ('l972) associaram as cober

turas sedimentares tipo lvlutum-Paraná, Palmeira'l e Pacaãs No

vos a um mesmo epis6dio, com o que concorda AMARAL (l974), a

tribuindo as diferenças observadas nessas formações a proces

sos s ed ì menta re s e metamõrfi cos particul ares de cada uni dade.

De modo anãl ogo, no presente trabal ho todas as coberturas

pn6-cambrianas na reg i ão estão sendo eng I obad as generi camen-

te sob a denomi nação de areni tos ti po Palmeira'l , e conside-

radas estratigrâf icamente ac.i ma do conjunto vul cãnico.

As vul cânjcas São Lourenço , segundo LEAL

ET AL (1974),são compostas predomi nantemente por riolitos,
ri odac i tos , brechas e tu fos ri ol íti cos , s endo representantes

de um vul cani smo conti nental , fissural e explosivo.

As extrus i va s formam grandes auréol as ao

redor de maciços granÍticos, cons i derados cogené'tì cos , o que

sugere serem as vulcânicas as feìções superiores ainda não e

rodidas desses macìços, 0 melhor exemplo õ o maciçp de São

Lourenço (KL00STERMAN, I 966 ) .

Uma boa exposição dessas vul câni cas corn
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compos ì ção rì odacÍtj ca, bastante recrj stal i zadas ocorre pró

xim¿ ä estrada BR-319 entre Porto Velho e Abunã alguns quilô
metros a sul do rio Jaciparanã (ver mapa de I ocal i zação das

amostras datadas at a BS). Essas rochas foram objeto de um es

tudo geocronol6gico mais detalhado com a confecção de uma ì-
sõcrona verdadei ra com 5 amos tras.

Vul canì smo tipo São Lourenç0, a pes ar da pe

quena di stri buição geogrãf ica em Rondõnia, ocorre i sol adamen

te em vãri as outras regì ões, s empre na borda sul oci dental da

regi ão Amazôn i ca .

As i dade s nadiomõtricas são o critõrio uti
l izado para correlacionar a este vulcanismo por exemplo, as

vulcânicas ãci das do al to curso do rio Branco (C PRM - pro je-
to Alto Guapor6 - l4945'S e 58900'1,¡), e as vulcânicas da For

mação Amoguijã (Carta do Brasil, Fotha Rio Apa, em prepara-

ção - 21Q44'S e 57941 't-^l).

0s dados mos tram que as vulcãnicas ãcidas

tipo São Lourenço se distribuem segundo uma faixa Nl,J-SE des

contÍnua, com várias centenas de qui lômetros de extensão, pa

raiela äs. demais estruturas maiores da região Amazônica.

4,5, Dndot G e-o Lõ gico t ConpL¿me-ntanø¿

4.5.1. Rochas gnanlticas aseociadas

0s conjuntos vul cãn j cos es tão intimamente
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reì acionados com rochas grani tõi des subvul cân icas , predomi nan

temente de composì ção granÍtì ca com tendências a lasquíticas e

com forma geral mente c i rcul ar. Esses corpos podem ser pouco

anteri ores , concomitantes ou me smo pouco mais novos que as ex

trusìvas.

BASEI (1974) demonstrou que a assoc.i ação

vulcano-ptutônica é uma constante para to do o magmati smo áci-
do na parte su1 da Amazônia. Desta forma, as vulcânicas da

Formação Iri ri estão associadas aos grani tos ti po Serra da Se

ringa as vulcânicas Teles Pires aos granitos de mesmo nome e

em Rondôn i a , extrus i vas e i ntrus i va s ocorrern associadas na re
gião de São L.ourenç0.

A norte do rio Amazonas as roc h as vui câni -

cas Surumu e Irjcoum6 estão associadas respectivamente a ro

chas graníticas tì po Serra do Mel e Mapuera. Essas úl ti mas

formam extensos batõlitos, possuìndo de maneira genera'l izada

a mesma i dade das roc ha s extrusivas, Jã os grani tos Serra do

Mel , que afetam as vulcãnicas Surumu, formam corpos menores e

são sens i vel mente mai s novos do que as vulcânicas.

As magmãticas Uatumã mostram a mesma asso-

c ì ação, em que passagem gradua I entre vu I câni cas e pì utonicas

foi observada em diversas ocasiões, como descrevem F0RMAM

(1e69) e M0NTALVÃ0 (1e75).

No presente trabal ho optou-se pe 1a caracte-

ri zação s omente dos termos extrus ivos,pois estes, ao contrá-

rio dos grani tos, possuem padrão g eoc ro no 1óg i co c oerente, po-
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dendo ser agrupados nos quatro conjuntos discutidos. Em adi"

ção,sem o auxiìio da geoo"onologia. õ difícil a caracterìzação

de granitos assocjados às rochas vulcânicas, já que, numa mes

ma ãrea , pode haver vãrj as fases granïti cas com característi-
cas semel hantes. E o caso, por exempì o, da reg ì ão de ocorrên-

cia das vulcânicas Iriri, onde, aì6m dos gran.itos tìpo Serra

da Seri nga, que lhe são associados, exì stem ai nda pel o menos

3 outras fases: granj tos ti po Serra dos Caraj ãs , que são an-

teri ores ; os do Tì po Ve lho Gui Iherme, cratôgeni.o, . rui, no

vos; e possìvelmente granitos antigos associados ao embasamen

to.

A associação vul cano-pl utôni ca 6 constatada

também nos países vi zi nhos , onde as vu lcãni cas ti po Dat bana ,

Burro- Burro e Cuchivero se encontram i ntimamente relacionadas

com grani tos, formando conjuntos de grande expressão regional

4.5.2. Transfonmaçães Po s tey'íoy,es

0s conjuntos vul câni cos são considerados

cratôgeni cos e não metamõrfi cos. Essa õ a opi ¡i ão expressa ,

por exemplo, nos trabalhos regionais de ALMtltn ltOZ+¡, ARAU
I

J0 €, DREHER (1e74), MONTALVAo (1e75), AMARAL l¡tezS¡ e

McCANDLESS ET AL (1975 ).

Entretanto essas rochas sofreram^ vãrias

transformações posteri ores, de causas e intensidades diversas.

0 exempl o típi co 6 o vulcanismo Surumu- Iri coumã que, compara-
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tj vamente aos dernai s conj untos vu I câni cos se mo s tra si stemati

camente mais perturbado. Em tai s rochas são evidentes os e-

feitos provocados por metamorfismo de contato,em virtude da

grande quantidade de corpos graníticos intrusivos ti po Serra

do Mel e Mapuera, e pel a j ntensa cataclase observada.

Um recente estudo sobre as transformações

sofri das pelas vul câni cas no Suri name foi apresentado por De

R0EVER 6 B0SMA (t 975 ), os qua is jndìcaram essas mesmas duas

causas princì paìs pa ra as perturbações, A primeira ö associada

a metamorfi smo de contato, caracteri zada pr i nc i pal mente pel o

aumento da recri stal ização das rocha s vul câni cas nas bordas

dos corpos graníti cos, ati ngì ndo atõ o fãcies hornblenda

hornfel s. A segunda 6 atri buÍda aos efei tos metam6rfi cos do

episõdio tectonotermal Nickeriano (PRIEM ET AL, t96B), marca-

do pel a catacl ase i ntensa e pel a presença regional de epídoto.

0 epìs6dio Nickeriano, que serã mel hor ca-

racterizado geocro no log i c amente ao i nterpretar os res ul tados

K/Ar, se associa a intensa cataclase com direção NE-Sl^l , afe

tando a parte noroeste do Suriname, notadamente a região dos

Montes Ba kuys , e ati ngi ndo a segui r, na Repúbl ica da Guìana, a

reg ião do Complexo de Kanuku e o Granito South Savanna. No

Brasil, em Rorairna, atravessa todo o territ6rio, na ext.ensão

da mesma faixa NE-St^I , com cerca de t50 km de largura, atingin
do as cobenturas vul cano-sedimentares e o embasanento pol ime-

tam6rfico. Nas rochas vulcânicas é evidente a ação'da catacla

se, dando ori gem a serici ta filonitos.
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0s fenômenos observados nas vulcânicas Sur-u

mu e Iri coumõ podem ser encontrados, mais localizados, em to
dos os dema i s conjuntos vul cãni cos. E o caso,por exempl o, da

reg i ão de Dardanel os, ond e as vul cãnicas Tel es pires apresen-

tam efei tos de catac'l ase e i ntensa recri stal.i zação ,

tai s característi cas observadas tambõm em Rondôni a.

Concl ui ndo, a põs sua formação, as rochas vul

cânicas sofreram perturbações pos teri ores, rel acionadas de mo

do geral a falhas e aquecimentos provocados por i ntrusões gra

nitõides. 0s resultados 1Éaduzem-se em recristalização, devi -

tr i fi ca ção, a I tera ção em seric ita, carbonatos, clorjta e epí
doto.

sendo
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5. DISCUSSÃO DOS

CAPITULO V

RESULTADOS GEOCRONOLÕGICOS

5.1. R¿tuLfctdot Rubi,dio Ett i.no ncio

5.1.1. Vulcanísmo Suz,unu - Iy,ícounã

Foram anal i sadas oi to amostras das vulcâni-
cas Surumu cujos resul tados foram i nterpretados em diagrama

isocrõnico em conj un to com 4 datações reti radas da bibl iogra-
fia di sponivel. A i sócrona de referênc i a obtida (Figura l) a

presentou idade de I860 ! l2 m. a. e razão i nìcial de 0 ,704.l t
0,0005. Nota-se o bom al inhamento dos pontos anatíticos que

constituem a reta de lB60 m.a. (ì,2,3,4,S). Taìs amostras são

toda s de rochas vul câni cas que não apresentam caracterïsticas
cataclãsticas.

A i dade obti da ã atr.i buida ã época de forma

ção dessas rochas. A ra zão inicial Srs 7/5¡e, de Q,7041r0,0005
que serã melhor discutida adiante,6 sêmelhante ã maioria dos

demai s conjuntos vu lcân i cos , sugeri ndo baixa rel ação Rb/Sr no

magma formador dessas rochas,

A amostra I refere-se a uma i ntercal ação tu

fácea na parte inferjor dos arenitos Roraima. Defe¡de-se sua

inclusão na mesma i sõcrona de referênci a por causa da exjgui-
dade de tempo ex i s tente entre essa manifestação expl os iva e
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as extrusões riol íticas Surumu , re pre s entan do esses tufos, na

opi nião do autor, os extertores dá manìfestação magmãtì c a no

territórÍo.

As datações,que cons tam de AMARAL (t974) ,fo
ram utiliz"dôs somente cornparatìvamente,pois faltam ma.iores

info.rmações petrogrãficas sobre essas amostras.

0 con h ec i nen to petrogrãfi co ó necessã'ri o

por causa da existência de eventos ca tac I ãs ti cos na ãrea, que

podem ter modificado o equiìíbri o isotópico exi stente at6 en

tã0, permi t i ndo rejuvenescjmentos totai s ou parc.iais do ma te
ri al af etado,

As amostras 9, l0 e i 2, todos ri ol i tos ,a1 ì -

nham-se sobre ou prõximo ã reta,possuindo portanto a mesma .î -

dade,

0s pontos 6, 7, g situam-se cl aramente abai

xo da reta de I860 m.a., e estão fra ncame n te c a t a c I a s a d o s , s e n
À,

do a amostraV'um filonito de rocha vuicânica. Desta forma, pa

rece evidente que os efeitos do metamorfismo dinãmico guardam

estreì tas re lações com o abai xamento da i dade dessas vulcâni-
cas. Com reì ação ã amostra t I , AMARAL (1974) não j ncl ui i nfor
ma ções petr^ográf i cas s endo a supos i ção de que e1a foi af etada

d i nami came n te apoiada somente pel o seu al.i nhamento com as de-

mais rochas cataclãsticas. A idade aparente deste alinhamento

secundãrio 6 de 1750 m.a., a mesma que foi obti da ¡iara os gra

ni tos intrusivos tipo Serra do Mel (BASEI e TEIXEIRA, tgiS)
Torna- s e porta nto provãve l que, a16m da catacl ase, tenham s.i
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.TABELA ]. ANÃLISES Rb-ST DISPONIVEIS

N9 DE ORDEM ROCHA*

I Tufo Rioì ito

2 Riolito porfirítico

3 Dacito Porfiritico
4 Riodacito

5 R i ol i to

6 Riolito Cataclástico

7 F i I on i to

I Dacito Cataclãstico

9 Ri ol i to

l0 Rio]ito
ll - Riolito
12 Riol i to

* .Anãlises em rocha total
** ldades calculadas com lrb=

PARA AS VULCANICAS SURUMU

a7 86Rb /sr

0,8450

ì 9,95

7 ,324

9,09

26 ,10

14,76

87,1.l

ì l6,9

I ,730

5,760

4,694

2,760

11 r
1 ,47 x l0- anos

87 85Sr /Sr

0,7276

I ,260

0,9078

0 ,9526

1,435

I,063

2,970

3,734

0 ,7 557

0,8563

0 ,Bì 8t

0 ,78ì't

e ri= 0,705

IDADE
m.a

1866

1858

ì 828

1875

I630

17 46

17 40

17 87

I640
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i mpor ta n tes tamb6m os efeitos do aquecimento provocado pe-

i ntrusão desses co..tìpos grani tóides.
\r

0 vulcanismo Iricoumé, predominantemente re

presentado por termos tuf ã'ceos ãcidos, foi datado através de

seis amostras e interpretado em diagrama isocrônico. A idade

de lB62 r 43 m.a., com uma razão inicial de 0,7047 j 0,0006

(Fi g. 2) 6 praticamente a mesma da Formação Su rum u. Tal con-

cordânc i a de res ul tados apoia a idõia jã apresentada em traba

Ihos anteriores, de que ambas as formações pertençam a um mes

mo epis6dio vul câni co.

Na Fi g. 2 observa-se o bom a li nhamento dos

pontos anat iti cos. As sei s amostras uti I i zadas nos cãlculos

foram escol hidas de ntre um conjunto ma i or, revelaram-se po-

bres em Rb c om p a r a t i v a m e n t e aos dema i s conjuntos vul câni cos ,

fornecendo razões Rbt 
t/s.'6 

rel ati vamente bai xas

A amostra I9 representa um riodacito cata-
clástico, cuja i dade co nvenc i ona ì obti da 6 de Z0g3 m. a. Tal

val or é muito el evado quando comparado aos demai s resul tados.

Na caracterização da rocha 6 marcante a atuação de processos

de milonitìzação e recri sta l i zação . E possível que esses fe nô

menos tenham causado uma modi fi cação na re l ação Rb/ Sr da amos

tra , provocando, dessa manei ra, a i dade discrepante obti da. En

tretanto , não pode ser di spensada a h i põtes e de que essa ida-
de possa ser atribuida a uma pr i mei ra mani festação desse mag-

matismo anterior ao conjunto ora estudado.

A amostra nQ 18, 6 um hornfels, coìeta'do
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TABELA 2

N9 DE ORDEM ROCHA

ANÃLISES Rb-ST DISPONTVEIS PARA AS VULCÂNICAS IRICOUME

t3

14

15

16

tt

t8

l9

20

Meta-Andes i to

Iufo ri o l iti co

Tufo riodacitico
T ufo

Tufo

Hornf eI s

Meta Ri odac i to

Rioiito

Anã1 i s es em rocha

Idades calculadas

Rb' /Sr

0,261

0,410

0,481

I ,848

3,490

2,487

5 ,50

6,00

to tal
_11 _t

com l..o=T ,47 x 10 anos

s6 a7 86
Sr /Sr

0 ,7123

r) ,71 40

0 ,7186

0 ,7 566

0,80tt

0,7739

o Q7ÁO

0 ,87 20

Idade
m.a.

I848

2093

1834

e r. = 0,705.
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prõximo ã rocha vulcãnica. tsse ponto analitico não fo.i utiti
zado nos cãlculos, sendo sua proximidade com a reta isocrôni-
ca uma evidênc'ia adicional de sua associ ação gen6tica com o

vulcanismo.

No alto Trombetas há a ocorrênci a de vulcâni
cas ãcidas que conti nuam no Suri name na reg i ão do rio Sì pal.i -

wini. Nes sa ãre a PRIEM ET AL ('ì971) forneceram resuitados con

vencionais prõxi mos a I800 m.a., perfei tamente concordantes

com os aqui re'l acionados.

Considerando-se os doi s conjuntos vul câni cos

i sol adamente os resul tados são, como jã visto, mu.i to semel han

tes. A Formação Surumu apresentou a i dade de lB60 ù 24 m.a.

com Ri=,7041 t 0,0005 e os resultados para a Formação Iricou-
mõ deram 1862 t 43m.a., com Ri= ,7047 I 0,0006.

Apõs a observação de que ambos os vu'l canis -
mos ocorrem relativamente prõximos, concentrados na parte nor

te do estado do Pará e nordeste do territõrio de Roraina, fa-
zendo parte , juntamente com o magmati smo ãcido i ntermedì ãri o

dos paises vi zi nhos, de um gra n de episõdio vulcãnico, se re-

sol veu juntar os dado s dos doi s conj untos em um injco di agra-

ma i socrônì co de referênc i a ,

Na Fi g. 3 observa-se que os pontos mostram

excel ente al i nhamento, definindo uma reta de I859r"24 m.a. rcom

uma razão inicial de.7046 10,0004. Nessa figura foram colo-
cados s omen te os pontos anal íti cos das amo s tras não catac lãs-
ticas. 0 resul tado,como não poder i a deixar de ser,6 òoncordan
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te corì os obtidos atrav6s das isõcronas isoladas, mas apresen

ta melhor conflabilidade e mel hor controle,visto que os pon-

tos referentes ã Fornração Iricoumã se situam mai s prõximas da

ori gem, e os representantes da Fo rma ção Su r umu são os res pon-

sãveis pelas maiores rel ações Rb/Sr.

Reconhecendo-se a di fi cut dade do estabeì eci

mento de uma idade única para um episõdio vulcânico dessa mag

n j tude, ã pensamento do autor que, o val or m6dio, em torno de

I860 m.a., representa idade compa t Tv e1 com a si tuação geol 6g i
ca i nferi da de vul cani smo subsequente ao ciclo Transamazôn.ico.

Va l ores pouco a c'ima ou pouco abai xo poderi am re pre s en tar mani

fes tações recorrentes desse me smo epi sõdi o.

5.'l ,2, Vuleanísmo Uatumã- ITí.!¿

0 conjunto vul câni co Irj ri foi da tado atra
v6s de isõcrona de referência Rb/Sr em I696t 70 m.a., com ra
zão inicial de 0,7058r 0,003t (Fig.4).

No cãlcul o dessa i sõcrona foram uti I izados

doze pon to s ana líti cos. pode ser observada a boa distribuição
destes poñtos ao longo de toda a reta isocrônica,o que permi

tiu um bom contro le da razào inicial e da i ncl ì nação dessa re
ta.

A razão i nicial de 0,7058 õ normal quando

comparada aos conjuntos jã descri tos, s endo tal valor aqui in
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TABELA 3-

N9 DE ORDEM

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l

3?

ANÃLISES Rb-ST DISPONfVEIS

*
RO CHA

Riolito
Riodacito

Rio'l ìto
R i ol i to

Tufo

PARA AS VULCÃNICAS IRIRI

Riolito
Riolito
Andes i to

Andesito

Andes i to

Tufo

Tufo

Anã1i ses em rocha

Idades cal culadas

87
Rb /Sr

86

5,l5

5,43

5,64

t 0,9t
'I 4,00

l8,81

29 ,43

0 ,382

2,210

7 ,600

1,l60

5,g60

a7 s6
Sr /Sr

0,8373

0,8470

0,8545

0,9794

to ta l
11 I

com Lrb= I,47 x 10- anos e r-= 0,705

,06t

,17 4

,449

IDADE

m.a.

1690

1710

17 40

1690

17 07

167 6

1698

17 07

I525

0,7142

0,7598

0 ,89 57

0 ,7 347

0,8364

Þ
\0
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terpretado, como serã' visto adiante em maior detalhe, como reå

sul tante da fusão de material crustal. A idade obtida 6 atri-
buída ã formação dessas rochas.

Um total de l6 arnostras do vulcanismo Uatu

mã conrpõe a isõcrona de 1725t 38 m.a. (FjS. 5). A dístrjbui_
ção dos pontos ao l ongo tla reta é nruito boa , possibiljtando
um bom controle da razão jnicial,e tar¡bõm, atravõs das amos-

tras com alta relação Rb/Sr, urna boa precisão para a tla ida_
de obtida,

As amostras, todas elas vulcânicas ãcidas a

intermediãrias, fo ram escol hidas d e ntre um co nj u nto ma i or. So

mente o riolito (39) evidenciou i mportantes efei tos cataclás-
ticos. Ao con trãr i o do que ocorreu em Roraìma, essa catacl ase

parece não ter causado desequilibrio i sotõpi co, a ju lgar pelo

posicionamento desse ponto prõx i mo a reta

A razão inìcial de 0.7035 r 0.0008 demons -

tra uma origem a partir de materi al sub-crustal ou crustal
corn baixa relação Rb/Sr. Essa relação é muito significativa,
con forme s erã visto mais adiante, bai xa quando comparada aos

demaì s conjuntos vu'l cânj cos estudados..

Duas únicas amostras (ng 49 e 50) fornece -
ram resul tados convencionais prõx j mos a t 500 m.a. Essas amos-

tras situam-se na extremi dade noroeste da fol ha SA 2l Sänta

rõm,onde taì manifestação aparentenente maj s jovem^,parece es

tar res tri ta. Suge re- s e aqu i uma possível recorrôncì a dos epi

sódi os magmã'ti cos na ãrea , fa to este que merece ser me I hori n
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v-estigado,,visto a grande i mportânc i a dos epi sõd i os com cerca

de I 500 m.a. em ou tra s reg i ões da Amazônia.

Desta forma, apes ar dos conj untos vul câni -

cos Uatumã e Iri ri fazerem parte do mesmo episódjo com .lj
max prõxino a I 700 m.a., o local de orì gem de ambos foi dif e

renté, sendo o Iri ri pro vav e ì me nte ori gì nado por fusão de ma

terial crustal com rel ação Rb/Sr maì s el evada.

Pelas mesmas razões expos ta s anteri ormente,

quando da construção da i sõcrona Surumu- iri coumã, 6 agora a-

presentada a i sócrona de referênc i a pa ra o conj unto Uatumã- I

ri ri . SomarÍr-se aqui todos os pontos de ambas i s6cronas num

total de 28 anãlises.

0 resultado obtido de 1715 t 32 m.a. (Fig.

6) com razão inicial de 0.7039 I O .0009 permi te algumas con-

s i derações. 0s pontos, que influenciavarn na razão inicial da

i sõcrona Iri ri , perderam agora essa característi ca, poì s as

vulcânicas Uatumã pelas suas baixas razões Rb/Sr permitem um

bom control e da ra zão inicial dessa i sõcrona de referênc i a ,

fi cando a inclinação da re ta i soc rôn i ca fortemente condicio-
nada pel os pontos anal iti cos das vul câni cas Iriri, as quais

possuem razões Rb/Sr mais altas.

Essa i sõcrona

comun pa ra esse paroxi smo, cuja

la i nfl uêncì a das amos tra s com

nismo Iriri recalcuì adas agora

baixa.

gì obal mostra um i nterval o

ìdade pode ser ex,plìcada pe

al tas relações Rb/Sr do vulca

com uma razão inicial mais
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TABELA 4.

N9 DE ORDEM

ANÃLISES Rb-ST DISPONIVEIS PARA AS VULCÂNTCAS UATUMA

33

34

35

36

37

38

2ô

40

41

42

43

44

45

46

47

Tufo

Riolito
Andes i to

Riodacìto

Dacito

Riodacito

Riolito
R i o l i to

Riodacìto

Riolito
Daci to

Riol ito
Rio'lito

Riolito
Riolito

ROCHA
s7 16

Rb /sr

0,6410

0,873

0,8860

1,303

2,102

2,t85

2,536

3,494

4,765

6,701

6 ,887

7,74

8,367

9,954

2l ,t8

a7 85
Sr /Sr

0 ,71 93

0 ,7 260

0 ,7 278

0 ,7 386

0,7574

0,7576

0 ,7 666

0 ,7891

0,83'l 9

0,8760

0,8780

0 ,90 38

0,9150

0,9683

1 ,237

**
IDADE

m.a-

1620

17 89

1714
.l680

t 700

t 690

I780

I 688

('¡(,



,TABELA 4.

48

49

50

Conti n ua ção

Ri ol ito
Riol ito
Riolito

* Anãl i ses em rocha total
Idades calculadas com ).rO= I ,47

l5,55

I,326

l0,70

'l ,l 08

0 ,891 9

0 ,94?5

_t1x l0 anos e r-= 0,705

17 40

ì 510

i 490
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5.1.3. Vulcanismo TeLes pires- Ixalz,a

A idade de I561 r 38 m.a. fo.i obtida em dia
grama isocrônico traçado a parti r de 23 anãl i ses de rochas

vulcânicas (Fig. 7). 4 maioria dessas amostras foi cole.tada a

sul do Grupo Benefi cente, no expressjvo conjunto vulcãnico
que delimita toda a borda sui desse Gru po. tssa i dade 6 inter
pretada como de fo rma ção dessas vul câni cas.

su por que,de

essas rochas

crustal com

A razão ìnicial de 0,7054 r 0,0015 permite

maneira anãloga aos dema i s conjuntos vul cân.icos,

evolulram a parti n da fusão parcial de materj al

bai xa rel ação Rb/Sr.

0 cãl cul o da i sócrona foi real i zado util.i -
zando-se tambõm os resul tados apresentados por C0RDANI .ET AL

('l976). Essas amostras foram col etadas ao. 1 ongo da rodov i a

C u i a b ã - S a n t a r ãm , pouco antes des ta estrada atingìr os sedimen

tos do Grupo Benefi cente a sul de Ca c h.i mbo . Essas vulcânicas
de composição riolítica apresentaram aìgumas idades discrepan
tes (66 e 7l ). 0 teor bastante baixo do Sr di fi cul tou em mui

to a sua dosagem,sendo pos s íveì que ìmpreci sões na quantifica

ção desse el emento tenham causado as di screpânci as observadas.

E possívet tambõm que esses resultados sejam produto da influ
ência de fal hamentos e al ta mobi I i dade do Sr.

A amostra 55,um riodacì to cataclãstico apre

sentou a idade convencional de I661 m.a. Esse valor õ mui to e

levado para as vulcânicas Teles Pires. Essa amostra coletada'
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TABELA 5.

N9 DE ORDEM ROCHA*

ANÃLISES

5l

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6t

62

63

64

65

Rb-ST DISPONTVEIS PARA

Rb

Riodacito

Dacito

Dacito

Dacito

Ri odaci to

Tufo

Riolito
Dacito

Riodacito

Riol ito
R i ol i to

Riolito
Ri ol i to

Riolito
Riolito

AS VULCÂNICAS TELES PIRES

87
./sr

I,934

3,021

3 ,350

2 ,318

3,322

5 ,589

5 ,985

6,900

6,897

7 ,326

14,89

20,s9

22,72

24,38

60,96

s6 a7
Sr /Sr

0 ,7 499

0,7739

0,7844

0 ,7 485

0,7871

0,828t

0,8480

0,8607

0,8669

0,8792

I,059

i ,188

| ,220

1 ,247

2,041

86
IDADE
m.a.

1535

1592

I661

1482

1606

l5l8
157 9

'I 599

I600
.l578

1524

1497

147 5

(¡
@
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66

67

68

69

70

71

72

73

t4

75

co nti nu a ção

Riolito
Rio'l ito
Riolìto
Riolito
R i ol i to

Riolito
Ri ol i to

Riolito
Riolito
Riolito

Anál i ses em rocha

ldades cal cul adas

'I 08,9

178,6

47 ,40

48,13

49 ,24

l2t ,0
28,95

2,820

7,010

6,l4C

total
. _1t

com L"O= I,47 x I0 anos

3,450

4,762

I ,798
'I ,817

I,884

3,87 t

'l ,232

o,7709

0,8608

^ 
<t^10vru+ta

_1 e r-= 0,705

'I 694

.l525

1542

i 5s4

i6l0
1755

12?7

I51 1

157 4

(¡
ro
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no rio Branco, um afluente da margem esquerda do rio Aripuanã

devi do ao seu grau de recrj stal i zação e transformaÇã0, suges-

ti vo de um metamorfi smo di namo-termal , dev er ã provavelmente

ser reti rada da i sõcrona das roch a s vul câni cas Te les Pires. E

possivel que esta rocha represente uma mani fes tação vu I câni ca

anterior.

0 riol lIo 72, anostra co'l etada no rio Teles

Pires, forneceu a idade anômala para a região, de 1227!39 n.a.

E provãvet que essa idade seja produto das transformações so

fridas pela rocha, cuja matriz se mostra recristalizada, rica
em sericita e com lamelas espessas de mus cov i ta. Possivelmen-

te a formação desses mi nerai s secundá'rios al terou a rel ação

Rb/ Sr fornecendo, por consegui nte a i dade anômala.

As amostras 73,74 e 75, obtÍdas em AlvlARAL

(1974), representam prov a ve 1me nte a conti nuação a no rte do

Grupo Beneficente do vul cani smo Tel es Pir'es, Essas amostras

próximas ao alto curso do rio Amanã forneceram idades ao re-

dor de I 550 m. a.

Uma outra ocorrênci a de rochas vul câni cas á

cidas õ referi da por DREHER (1976) prdxì ma aos ri os Ciriquì-
qui e Curuquete, sudoeste do Amazonas, onde hã um nÍvel de ro

chas pi rocl ãsti cas cobertas por rochas s ed i men tares sendo o

conjunto cortado por uma associação g a b r o - a n a s t o s í t i ca datada

entre 1100 e I 300 m.a. Es sas rochas, de ocorrência'1ocal, ao

que tudo indica são mai s anti gas que as vul cânì cas da regi ão

Abunã-São Lourenço, sendo possivel que sejam c o r r e I a c i o n ãv e i s
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TABELA 6.

NS DE ORDEM R,OCHA

ANÃLISES Rb-ST DiSPONIVEIS PARA AS VULCÂNICAS TRAfRA

76

77

78

79

80

Dacito

Ri ol i to

Riolito

R i o I i to

Rìolito

a? 85
Rb /Sr

2,1 66

2,47 6

6 ,465

6,599

17 ,20

Anál i ses em rocha total

Idades ca I cul adas com À.0 = 1,47

87
Sr / Sr

86

0 ,7 542

0 ,7 641

0 ,847 2

0,8553

1,077

_11 _Ix l0 anos e r-= 0,710'I

IDADE
m.a.

14?9

1482

t436

or
1\)
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as vu lcãni cas Tel es Pi res.

A ocorrência de rochas vulcãnicas no extre-

mo-noroeste do estado do Amazonas, Ioca li zadas no rio Traíra,
permi ti u o traçado de uma i s6crona com cinco pontos, cuja i-
dade obtida 61447 r 5B m.a. (FiS. B). Esse conjunto, devido

ãs d i men sões restritas, pode ser considerado como una isõcro

na verdadei ra. Essas amostras todas, com exceção da amos t ra

76, um daci to, são riolitos, sem indícios de metamorfi smo ou

recrìstalìzaçã0,

A razão inicial de 0,710 t 0,002 6 a'l ta,sen

do aqul interpretada como resultante da fusão de materìai

crus ta I com aJ ta relação Rb/ Sr. A i mprec Í são nessa razão de-

ve-se ã ausAncia de pontos analíticos próximos ã origem,

A amos tra 80, que ôpresenta a idade conven-

cional mais bai xa, devi do a sua rel ação Rb/Sr bastante alta,
6 um forte condic ionante da i ncl i nação da reta isocrônica, a

fetando em mui to todos os demais resultados.

L4, VuLcaníano $ã,o Lourenço

Confi r¡nando as i dades conve nc i ona i s a nte -

ri ormente conhecidas, foi obtida através de di agrama i socrô-

nico a idade de tt40 t 46 m.a. No traçado dessa isõcrona fo

ram utilizadas um total de oito amostras de riolitos e rioda

ci tos I ocal i zados prõx i mo s a Abunã e São Lourenç0, Fo lha SC

20 vc.
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0 valor de 0,7197 t 0,0039 obtido para a ra
zão inicial 6 bastante al to, di ferente daquel e apresentado pe

'I os demais conjuntos vrrlcânicos. Esse valor 6 superior ao a-

presentado por PRIEM 1,;,?1) para as rochas graniti cas e suge

re terem sido essas rochas formadas a partir de refusão de ma

terial crustal com alta relação Rb/Sr,

As amostras de 8l a 85 são de um único pon

to, ìocalizado ao I ado da estrada de ferro Madei ra-Mamorã prõ

ximo a A bu nã. Essas amostras são ri odac i tos, al go recristali-
zados que, juntamente com as amostras BB, B9 e 90 tres riolì-
tos de São Lourenço, defì nem a i sócrona de l l40 m,a, (Fig.9),

As amostras dìscutidas a seguir não foram

incluídas nos cãl c ul os da iso-crona sendo p lotados no d i agrama

somente compa ra t i vamente.

Dua s amostras, os riodacitos B6 e 87, cole-

tados no alto curso do rio Branco, a sudeste de Cuiabã, corre-

lacionados ao vul canj smo São Lourenço foram pl otadas no dia-

grama i socrôni co. Esses pontos anal íticos al inham-se segundo

uma reta paralela a isócrona de l'l 40 m.a. indicando una ra-

zão inicial mais baixa.

Essa correl ação pr"ende-se ao fato dessas a-

mostras terem fornecido jdades pröximas a ll00 m.a.,sendo pno

vãveì que se tratem de manifestações mais para o sul, de um

mesmo epìsódio vul câni co que teli a afetado tod a a borda sudo-

es te do Cra ton do Guaporé. Por moti vos anãl ogos, são tambõm

aqui ìncluÍdas as amostras 91, 92 e 93 um riodaci to e duas
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TABELA 7.

NA DE ORDEM

8t

82

OJ

84

85

B6

87

ÕÕ

89

90

9l

92-

93

**

ANÁLISES Rb-ST DISPONfVEIS

*
ROC HA

Riodacito

Riodacìto

Riodacito

Riodacito

Riodacito

Riodacito

Riodacito

Ri oì ito
Rioìito
Rìoi ito
Riodacito

Brecha vul câni ca

Brecha vul câni ca

Anãl i ses em roch a

Idades ca I cul adas

PARA AS VULCÂNICAS SÃ0 L0URENçO

a7 86Rb ,/Sr

1 ,?98

2,548

3,235

3 ,991

5,021

5,94

9.82

'r 2 ,37

77 .00

5,744

3,501

4,591

7,370

Sr lSr

0,7472

0,7658

0 ,77 41

0,7870

0,8088

0,8080

0,8644

0 ,907 4

2,040

0,8165

0,7770

0,781 5

0,8706

86

totai
com lrb: 1,47 x l0-" anos-1 e r.= 0,720

IDADE

1l 36

I t 38

il98

1206

1002

1027

I I66

I 139

I106

911

1379

ot
ot
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brechas v u I c â n i c a s . c o I e t a d a s ainda majs ao sul prõxi mas a por

to Murti nho.

5. 1.5. Vulcanismo nos palses Linítz,ofes

São conhecidas associações vulcânicas p6s

transamazõni cas no Suri name, Repúbl i ca das Gui anas e Venezue-

la. Nos tres paÍs es a distribuição dessas rocha s decresce se

guindo-se rumo Sl¡1. No Suriname a associação vulcano-plu

tônica que inclui os Riolitos Dalbana ocupa cerca de 60% das

ex pos i ções pr6-Cambrianas do paÍs. Tal proporção decresce bas

tante na RepúUtica da Guiana onde essas rochas ocorrem somen-

te na parte noroeste do terrì tõri o (Formação Iwokrama ) e na

região sul prõximo a- fronteira com o Brasi I (Grupo Kuyuwini ).
Na Venezue la, vul câni cas ãcidas são encontradas na regì ão de

Cuchivero, pr6ximas aos grani tos de Santa Rosal ia e São pedro,

recebendo a denomi nação de vul cânicas Caicara,

No Suriname, PRIEM ET AL (l97.l) apresentam

idade de l8l0 r 40 m.a. para a associação vulcano-plutônica.U

ti I i zando-se somente as aná1 ises das rochas vul câni cas foi
construída uma isõcrona em rocha total que forneceu a idade

de 1830 t 65 (29 ) m.a., com uma razão inicjal de 0,7056t

0,0012. tsse resu l tado ã prat'i camente idêntÍco ao ob bj do para

o vulcanismo Surumu-Iricoumõ em territõrio brasilei'ro. 0s da

dos analíticos encontram-se listados na tabela B , e o

di agrama i socrôni co consta da Fi g. 10.
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Para a Repúbl i ca da Gui ana BERRANGt, atra,
vãs de isõcrona Rb/Sr, indica a idade de I8ì 4 t 64 n.a. ( ön

BERRANGE ' 1973) para o Grupo Kuyuwi ni e o correr aciona ao Gru

po Bu rro- B ur no (Fo rmaç ão Iwokrama ). sNELL I NG ê BERRANGT(r970)

apresentaram para a Formação Iwokrama tres idade pr"õximas a
.l900 

mi I hões de anos com anãì i ses em rocha tota1, muscovita e

feìdspato potãs s i co. Esses resul tados,quando recal cui ados p-q
t1ra À= 1 ,47 x l0- -t

anos, corres pondem ao mesmo in-
tervalo obtido no suriname e no Brasir. uma única determina-
ção em biotita do G rupo Kuyuw Í n i forneceu a i dade 1 z6o J60

sendo interpretada como reflexo do ep.i sõdÍo tectono_ tenmaì

Ni ckeri ano,

Na Venezuela, GAUDETTE, H.E. ET AL (1977) a

presentam tres anãlises das vulcânicas Caicara.0s resultados
fornecem idade isocrônica de r736 ! 14 mirhões de anos (ÀRb =

1,39 x lo-tt anos-t¡. E*u i dade 6 ai nda di scutível e prelimi
nar, visto que trabal hos de campo demonstraram a associção
dessas vulcânicas aos granitos de São pau,l o e Santa Rosã.lia ,

que f ornecem em i sócrona i ¿a¿effis¡5 m. a,

Iada para 
^= 

1,47 x lo-rt uno.-t¡.

0s res ul tados acima permi tem que se associe
os conjuntos vul câni cos observados no Suri name, Gu i ana, Vene_

zuela e parte norte do territõrio brasileiro, a um úni co epi-
sõ'dio magmãtico, subsequente ao Ciclo Transamazônico com c,l Í
max entre 1830 e i B60 mi I hões de anos.

Na regìão de Tafetberg (Suriname) pRIElrl tT

(recalcu-
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TABELA B.

NS DE CAMPO

67 / SUR/ 25

67/SUR/26

67 / SUR/ 28

68/suR/32

68/SUR/33

6BlSUR/34

68/SUR/36

68/SUR/38

6BlSUR/39

6BlsUR/41

68/SUR/5ì

6BlSUR/52

68/ SUR/ 54

6BlsUR/56

69lSUR/60

DADOS ANALTTCOS Rb/ST EM ROCHA TOTAL

R0CHA *Ooo,

Q ua rtz o- qu era t6f i ro

Riolito a duas mì cas

Mus cov i ta-Ri ol ito
Biot.-Horn.-Riolito
R i ol i to

Bi ot. -Horn. -Riol ito
Rioì ito
Bi oti ta-Ri ol i to

Biot.-Horn--Riolito
Riolito
Ri o1 ito
A'l cal i -Ri ol i to

Riodacito-P6rfiro

Riodacito-Põrfiro

Rioìito

DOS RIOLITOS DALBANA

80 ,7

152

155

l s3

135

i9B

I86

130

117

127

166

256

178

124

175

Sr ppm

65 ,7

ll8
217

292

251

277

176

330

493

99

212

36

226

5t 6

6l ,4

87 16Rb /sr

3 ,59

3,77

2 ,07

j,53

1 ,57

2,08

3,10

I,Ì4
0 ,69

3 ,71

2,27

21 ,gg

2,29

0 ,69

I,44

87
Sr /Sr

0,8046

0,8076

0,7619

0,7478

0,7433

0 ,7 644

0,7883

0,7368

0 ,7 209

0 ,801 6

0,7672

1 ,3239

0,7710

0 ,7 285

0,9305

86

\¡o



TABELA 8.

69/SUR/62 Alcali-Riot.Pórfiro
69/SUR/64 Aicai i-Riol-ito
69/SUR/66 Alcaii-Rioì.Põ'rfiro

contiiuação

0s valores acima relacionados, utììizados

ram obtidos em PRIEM ET AL (l971) e representam a mõdia

mesma is6crona o número ao lado dos pontos representa o

na ção de campo da amostra analisada.

164

l8t

92,6

t0l

71 ,6

192

4,75

7 ,46

I,41

no cálculo da isõcrona ao iado, fo
dos val ores apresentados. Nessa

ul timo número co ns tante da denomì-

0,8397

0 ,9046

0,7467

\¡
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AJ- ('l973) real i zaram a d atação de rochas piroclãsticas i nter-
cal adas em uma sequênci a sedimentar,para as quai s obtiveram a

i dade de 1599 t l8 mi I hões de anos, através de di agrama isocrô
nico com l4 pontos. A razão inicìal obtida foi de 0,7075 t
0,0032, sendo considerada pelos autores como normal para as

rochas magmãti cas. Essa ã a única ocorrênci a de rochas vul cã-

nicas ãcidas com tal idade na parte nordeste do Escudo das

Gui anas. Essas rochas são i nd ub i tave lmen te mais novas que a-

queì as at6 agora dj scuti das e re p res en tam um episõdio recor-
rente do magmati smo ãcido, de carãter local.

5.2. Rø,suLtad"o¿ Potã"ttío AngVni.o

Atrav6s da observação da FiS. (ll), poáe-se,

de imediato, tirar duas concl usões. A pr.i meira del as ã que os

resultados K/Ar são sistematicanente mais jovens do que a,i da

de Rb/Sr em rocha total , cons j derada repres entati va da 6poca

de formação dessas rochas. A segunda se refere ao grau de es

palhamento desses resultados, cobrindo um período de mais de

lnil mi I hões de anos. Uma anãl i se mais cri teri osa mostra en-

tretanto que outras inferências podem tamb6m ser obtidas,

São aqui cons i deradas al gumas anãl i ses do

Suriname por serem as únicas djsponÍveis nos paises. limítro -

fes. Esses dados referem-se aos riolitos Dalbana e aos nÍveis
pìroclãsticos de Tafelberg, parecendo representar em ambos os

casos valores prõx i mos ã i dade de formação das rochas. A amo.s
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t,ra 67lSUR 28, a única a indicar sensívei perda de argõnio,lo
cal i za-se na parte noroes te do país, na continuação da i mpor-

tante zona de transcorr^ôncia de Takutu, Consu'l tando-se pRIEM

ET AL (197'l ) pode-se perceber que os resul tados mai s novos

que 1500 milhões de anos, se situan nas prox.i m.i dades dessa

me sma z0na transcorrente, que contj nua na Repúbl i ca da Guiana

e no Brasi I , onde os resul tados aparentes tambõn se mostran

majs novos. E o caso, por exempì o, das vul câni cas Surumu , cu-
jas idades k-Ar se distrjbuem entre 1050 e 1300 milhões de a-
nos. Es tas rochas estão visivelmente fal hadas e transformadas

sendo tal perturbação atribuída ao Epis6dio Tectonotermar Nic

keriano (PRIËM ET AL, t96B), responsáve1 peìo rejunescimento
isot6pico.

Somente quatro resultados são pouco para

permi ti r grandes concl usões a respei to das vulcân.i cas Iri cou-

m6 e Uatumã. Nes sas úl timas, as tres datações forn ecer am valo
res distintos, sendo um deìes pr6ximo ä jdade de formação des

sas rochas e dois outros no i nterval o entre 950 e l l00 m.a. 0

único dado a respei to da Formação Iricoumõ estã prõximo

1 250 mi I hões de anos.

0s res u I tados K/Ar para as vu lcãni cas Iriri
e Teles Pires na regìão sul mostram um espalhamento bastante
grande entre 950 e 1 300 mi ì hões de anos, com duas concentra-

ções principais ao redor de 10b0 e 1250. Apesar de þaver uma

certa concordãnci a com os pi cos observados na reg i ão norte , a

reg ì ão sul não mos tra evj dênc ias ,no c arìpo , da aç ão genera l.i za

da de algum pri nci pal episõdio cataclãstico.
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0 padrão obtido onde os resul tados se d.is-

tri buem caoti camente ,sendo observadas idades jovens e anti gas

prõximas umas das outras torna improvãvel a idõi a da atuação
de aìgum fenômeno em escal a reg i onaì , sendo prováveì que as

dì ferenças sejam produto de perturbações em escal a I ocal . 0s

fenômenos responsãveis pelo abaixamento das idades K/Ar podern

estar relacionadas a: perda contínua de argônio por minerais
não retentivos (feldspato potãssico) e /ou por aquecìmentos

causados por i ntrusões mais novas, de corpos grani tõi des e di
ques bãsicos, Partj cul ârmente pa ra a regi ão de Rondôni a , os

resul tados K/Ar, em número de doi s , si tuam-se prõximos a 900

milhões de anos, idade de alguns dos granitos estaníferos da

reg ião .

Resumi ndo, os. dados K/Ar pouco contii buom

para o escl arecimento da i dade de formação do vul cani smo, fun
cionando quase s empre como i ndi cadores de aq uec ì men tos e/ ou

perturbações superimpostas a essas rocha s . Tal fa to fíca cla-
ro quando 6 possíve1 comparar os dados K/Ar aos resul tados
Rb/Sr obtidos para as mesmas rochas.





TABELA 9. RESULTADOS K/AT DO VULCANISMO ÃCIDO INTERMEDlÁRIO DA REGIÃO AMAZONICA.

NQ de NQ de
0rdem Campo

REGIAO NORTE

7 M54C

9 RR72

l0 RR64

l1 RR6t

12 RR76

34 l^l]

94 RR96

95 RR95

96 11466

97 A2122

98 TR80

Rocha

Filonito
Riolito
Ri ol ito

Rìolito
Ri ol i' to

Riolito
Riol ito
Riolito
Ri ol i to

Riolito
Andesito

%K
40

Ar rad_ s
ccl9. i o

8 ,87

3,627

4,046

3,839

3,614

3,924

3,574

3 ,654

4,249

3,317

4,838

83,19

25..05

23,63

22,64

26,50

38,80

12,52

21 ,?7

3l,ll
19 ,29

24 ,99

40
%Ar
atmosf.

Idade
rn.a.

0,48

1 ,17

2,52

1 ,02

0,95

27 ,72

3,97

2 ,15

7 ,64

1 ,21

2,38

Erro

I530

1229

1084

1092

'1 ao i

1584

721

l l02
'l288

ì 0Bl

986

Ref.

30

48

49

41

EE

75

36

57

3B

49

41

?

t

l

I

l

1

l
'I

I

I

I

.\¡
c'r



TABELA 9. Conti n ua ção

REGIÃO SUL

28 PA272

29 P4267

30 SFì

31 PA207

32 PA210

73 AM7

7 4 AMBz

7 5 4t4122

('y I'rJ L +

90 SL

99 PA285

I00 P4264

i 01 PA28l

102 rR47

'I 03 PAz't4
.l04 

IR6

Andesito

Andesito

Andes i to

Tufo

Tufo

Ri ol i to

R i ol i to

Riolito
Rioìiio
Riolito
Andesito

Andesito

Andesito

Dacito

Tufo

Igninbrito

3,33.l

5,il5
4,859

2,025

4 ,029

3,652

3,765

3,744

3,377

4 ,604

1,978

3, l52

3,207

3,744

3,924

4 ,262

19,14

28 ,3-l

I5,07

16,48

45 ,?2

35 ,3t

24,86

?5 ,48

I5,93

2ì,18

l6,41

17,53

21 ,75

1l ,80

17 ,20

29 ,97

2,09

1 ,44

3,95

17 ,65

I ,59

0 ,50

1 ,62

I,55
? or

0 ,62
q ?L

1,78

58 ,78

12,7 4

3,22

2 ,31

l07l

1040

651

1383

17 23

1560

l l89

121 6

9t 8

900

1403

1045

1213

660

866

1245

5l

48

?B

5J

59

17

46

49

t4

24

l5

+¿

57

39

35

52

l

I

1

l

1

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I
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TABELA 9. conti nuação

I05 IR48

'I 06 4/66/'163

107 AM70

IOB JXI2

109 AH25

I I O AMIAM

Riolito
R i ol i to

Riolito
R i ol ì to

Andesito

Riol ito

As

*l .

2

2,873

3 ,022

i,063

4,277

?,495

3 ,281

constantes utilizadas es tão ref eridas
Sintese apres.entada por AMARAL,1gl 4

BASEI e TEIXEIRA, 1975

D0CEGE0- dado ine-dito.

19,61

iB,68

6 ,21

32,55

12,70

19,32

7 ,40

2,89

3,24

I,l3
I 'ì
I,66

ì2ì8

1 I32

1085

I3t 3

980

I 091

na pa9.?

46

5i

45

20

30

42

t

I

I

I

J

I

\¡
@
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CAPfTUL O V I

CONCLUSÕES

ii. I Conaide.zaçõ¿¿ G¿nõt.ica¿ Sobn¿ o VuLca"nilmo

na Amctzì nía

Na fal ta de dados geoquim.i cos pouco pode

ser di to sobre a geração do magma parental dessas rochas vul _

cân i cas , a não ser al gumas cons i derações su perfi cì ai s , que te
ri am por s upórte princìpal os dados i sotõpi cos di sponivei s e

o conteúdo geral de Rb e de Sr.

No quadr o I relacionam-se os val ores das
87 86zoes iniciais Sr /Sr obtidas atrav6s de is6cronas para

di ferentes conjuntos vul cânj cos es tudados.. E a c res c en tado o

terval o de variação fornecido pelo computador, que f ornece
di cação a res pe i to da qual idade dos dados e sua di spersão

rel ação a cad a uma das isõcronas.

Pode ser obs erva d o que vãrias ra zõe s situam

se entre 0 ,704 e 0,706, sendo duas del as ni tidamente mai s ele_
vadas, c aso das vui cânicas Traíra e São Lourenço. Esses valo_
res mais altos destoam do conjunto,sendo aq ui i nterpretados
como evidências fortes de processos de refusão cruslal.

As vari ações das razões injciai, sau 
t/S. t'

s.ão atribuidas a diferenças entre as diversas cámaras magmãti

ra

os

in

in

em



VULCANISMO

SURUMU

I R I COUME

UAT U MÃ

IRTRI

TELES P IRES

TRA T RA

SÃO LOURENçO

IDADE
m.a.

I860
'I 866

17 25

1696

I561

1447

l t40

N9 DE PONTOS
empregados
no cãl cul o

87 86
Rb /Sr
rnais pr6 -
ximo da o
ri gem

0,845

0 ,261

0 ,641

0,382

l,93

2 ,17

j ,30

l6

QUADRO l. Razões iniciais
Amazôn i ca.

12

23

a7 86
Sr /Sr
inicial

0 ,7041t0,0005

0,7047r0,0006

0,7035r0,0008

0,7058r0,003.l

0,7054!0,0015

0,710 r0,002

0,7197r0,0039

M Sl^ID

Sr /Sr
86

0 ,43

0 ,50

0,83

I ,38

I ,13

0 ,57

3 ,62

do vulcanismo ãcì do i ntermed i ãr.i o da região

coo
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cas geradoras dessas rochas.

A Fig. l2 mostra que as relações iniciais
67 86

Sr /Sr de todos os conjuntos vui câni cos se s i tuam acima da

linha de c resc i me nto do manto superior. Isto significa que es

sas rochas não se formaram de material deri vado d iretamente

de diferenciados do manto, poi s nesse caso seri a de se espe-

rar val ores mais bai xos para as rel ações 5¡"75"t 
t jniaiui,

Por outro ì ado, existe a possibi lidade de que esse materi al,

uma vez formado na i nterface crosta-manto' tenha sofri do um

processo de contami nação crustai durante sua ascensão atã ní-

ve is s uperì ores da crosta, fornecendo desta manei ra as rela-

ções ma is al tas. Es sa h ipõtese sofre r e s t r i ç õ e s .q u a n d o leva-

se em consideração o enorme volume do material material vulcâ

ni co extravasado, o qual diluirìa a contami nação tornando- a

sem expressão,

0utra possibitidade, aquì aceita como maìs

viãvel , seria a formação dessas rochas a partir da diferen-

c i ação de rnaterial resul tante da fusão parcì al ou total do ma

terì al crustaì , Desta forma , tendo como suporte as re'l ações
87 16

Sr /Sr obtj das nos dì agramas i so crôn i cos (Quadro I ), pode-

se aventar vãri as possibilidades al ternati vas, que explica-

riam a formação dos diferentes coniuntos vulcânicos' Como e-

xenplo, para explicar a formação das vulcânicas Surumu e Iri-

coum6, pode-se supor que as rochas crustai s do e.mbasamento

tenham sido formadas durante o Ciclo Trans amazôni co (-2t00 m.

a.). Posteri ormente, prõxi mo a 18 50 mi I hões de anos, parte da

cro s ta foi aqueci da sofrendo fusão, gerando as rochas vul câni -
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cas Surumu e Iricoumó que, formadas en local idades diferen-
tes, evol uÍram a partir de di ferentes rel ações Rb/Sr (Fig.l2).

Episódios similares geradores de magma ter-
se-iam repetido prõximo a 1700, 1500 e finalmente a 1000 m.a.

formando os conjuntos vul câni cos dessa idade atrav6s da mi gra

ção reg i ona I dos focos ma gmát i co s de NE para SW,

Util i zando-se o grãf ico apresentado por C0N

DIE, K. C. (1973 ) , Fig. l3o verifica-se que,na 6poca de forma

ção des s es conjuntos vul cãni cos, a crosta já teria uma espes-

sura supeli or a 30 km, o que permitiria a formação dos magmas

e sua posterior subida para a superfície. 0 calor necessã'rio

ã fusã0, bem como o mecanismo formador, poderiam ser explica-
dos por fa lhamentos profundos associados a zonas de al to gra

d j ente tõrmi co. As fal has seri am os própri os condutos pelos

quais as vulcânicas subiriam, formando em superfîcie feições.
tì po "rifts", nos quais tanto o mqteri al vul cân i co como as co

bertura s s ed i mentares associadas seriam preservadas.

Mecanismo semelhante foi proposto por CAg

DETTE ET AL (1977) que, sob o ponto de vista da tectônica glo

bal , explica a f orrnação do granito Rapakivi de El parguaza co

mo resul tante de efei tos tens ionai s intra-placas associados a

zonas de al to grad i ente t6rmi co com bai xa mi gração de mate-

rial aq uec i do de zona sub-crustais,

A região Amazônica entre 1900 e 900 o.ô.,
portanto num espaço de I000 mi I hões de anos, permaneceu c omo

uma reg i ão favorãvel ao desenvol vimento de processos tãrmicos
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de plataforma que tiveram inicio corn o vulcanismo Surumu-Iri-
coum6 e térmi no nos g ran i tos estaníferos na Rondôni a. Tais fo
cos de calor não afetaram a Amazônia como um todo, ocorrendo

em ãreas específicas e sempre com idades mais novas conforme

se avança para S l,l , confirmando a migração dos focos magmãti -

cos anteriormente referi da pe lo autor (BASEI , 1974).

Em res umo , o vul cani smo, segundo o esquema

aquì proposto, ter-se-ia formado sobre uma crosta continental
espessa, e ãs c us tas da fusão desse mesmo materj a I crustal.

6. 2. EvttLução T¿ctôníca RzgionaL

Não pode ser di scuti da a significação tectQ

ni ca desses conjuntos vul câni co s , ì sol ando-o s do contexto
geoi õg i co regi onal . Por esse motivo, serão aqu.i efetuados co-

mentãri os sobre a evol ução tectoni ca pr6- C amb ri a na de toda a

região amazônica brasilêira. Inúmeros trabalhos que versam so

bre o assunto jã foram publ ì cados destàcando-se en tre eles,
suszczINSKr (1970), FERREIRA (1972), ALMETDA (1974), ISSLER

(1974) e M0NTALVÃ0 (1975). Nesses trabathos, tanto o tscudo

das Guianas como o Craton do Guaporõ são considerados como u-

ma grande un i dade consol i dada ao final do cicio Trar¡samazôni -

co, sendo suas feições mais recentes atribuÍdas gehericarnente

a processos de reatì vação em ãrea s cratônicas.

A evol ução ora propos ta 6 fundamentalmente
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di ferente, e baseada na prõprì a ori gem das provinc ias radiom6

tri cas defi nidas no início deste traba,lho.Resumindo as idãias
do autor, a cratonìzação da regìão amazônica não ocorreu de

maneira uniforme em toda sua extensão, ao t6rmino de um único
ciclo, mas sim apõs vãr.i os ep.i s6dios tectono-magmãticos sem-

pre mai s novos de NE para Sl,J.

Nesse esguema, a provinci a Transamazônica

foi a primeira a se formar , I ogo apõs o térmi no do Ciclo
Transamazônì co, o qual , pel o envol vimento de nicleos mais an-

tigos fo rmo u extensas ãrea s de crosta continental, Nessa pro

víncia. as faì xas metassedimentares ti po Vila Nova e Grão pa-

rã, são os mel hores testemunhos. 0 conjunto vu l cano- sedimen-

tar Surumu-Roraima, da tado ao redor de I860 mi I hões de anos ,

constitui um molassõide desse episõdio, representando a tran-
sição para co nd i ções estãvei s.

No i nterval o entre t 700 e ìS00 m.a., sobre

essa mesma província instalou-se o conjunto vulcano-sedimen-

tar I r.i r i - G o r o t i r e . Essa associ ação pod e representar um episõ
dio de reat ivação do ti po refl exo (SHCHEGL0V, .l970), ou rea-
vìvação (NAGIBINA , 1967 ), Que teria como causa indireta o de

senvol vimento, ao l ongo de toda a borda oes te da provínci a

{ransamazônica, da fajxa mõvel Juruena-Rio Negro. Essa prov Tn

cia teve seu climax metamõrfico pr6ximo a I6bO m.a,, mas os e

pisõdios tectono-magmãt icos termi naram ao redor de,lb00 m.a. ,

com a formação do conjunto vul cano-sedimentar Tel es pj res-
Benefi cente, que marca o inícjo da cratonì zação da ãrea.
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A seguir, na extremi dade sudoeste da reg.ião

Amazônica ocorreu um episõdio tectono-magmãt.i co de grande mag

nitude, marcado por i sõcronas Rb/ Sr em rocha total entre'l 200

e 1400 m.a., definindo a província Rondônia. 0 magntatismo ã

mui to i ntenso, sendo o conjunto vulcano-sedimentar São Lou -

renço- Pa I me i ra I (cerca de I100 m.a. ) o fecho de ta1 processo.

Enquanto en Rondônia ocorriam os epis6dìos

tectono-magmãticos relativos ã província de mesmo nome, na A-

mazôni a Setentri onal ocorr i a o evento catacl ãstico Nickeriano

ou K'Mud ku, datado em I 200 t 100 m.a. A d i fe rença entre a ca-

racteri zação tectôni ca de ambas as regi ões 6 marcante, visto
que na Rondôni a os episõdios, como os demai s a n teri o rmen te de

finidos, foram responsãvei s por fo rmação de rochas, magmati s-

mo e deformação das coberturas ; enquanto que na Amazôni a Se-

ten tr i ona I ocorr i a tão somente i ntensa catacl ase e o rejuve -

nescimento das idades K/Ar ao ìongo dos f.alhamentos maiores.

Desta forma , a regi ão Amazôn ica somente com

a estabil ização da ProvÍnci a Rondôni a (1t 00 m.a.) e não ao

tãrmi no do Ciclo Transamazôni co (1800 m.a. ) ter-se- i a consti-
tuido na "Plataforma Amazônica" tal como definida por SUSZC -

ZINSKI (.l970), e ace i ta po s ter i orme nte por vãr.i os outros auto

res.

E importante notar que os epis6dios ora a-

presentados não concordanì no tempo e na significação tectônì-
ca com os eventos Paraense, Madeirense e Rondoniense apresen

tados por AMARAL (1974). Esse autor define tais episõdios cg

mo reativações autônomas (SHCHEGL0V , '1970) , associando-as so-
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nente a man i fes taçõe s magmãti cas e perturbações das cobertu-

ras pr6-exi stentes,

Apõs o tõrmino do episódio tectono-magmãti

co da Província Rondõnia toda a região Amazônica passou a

conpor ta r- s e como uma ãrea estã'vel , funcionando ao fi nal do

P r6-C ambr i a no como antepaÍs para a evo l ução da fai xa de do-

branentos Paraguai -Araguaì a de i dade brasi liana (500-600

m.a.). Fi nal mente, ap6s o Ciclo Brasi I i ano, toda a reg i ão

pas sou a i ntegrar a Pl ataforma Sul Americana (ALMEIDA,l97l ),

Com os dados di sponivei s e baseado no aci

ma exposto, pode ser a pre s entado o esquema do Quadro 2, que

mostra cl aramente as rel ações de i dade en tre os conjuntos

vulcano-sedimentares e as respectivas províncjas .radiomõtri-

cas.



PRINCiPA]S ASSOCIAÇOES

PROVfNCiA RADIOMETRiCA BRASILIANA

ARENITOS TIPO PALMEIRAL

vuLcÂNrcAS sÃo L0URENç0

PROVTNCIA RADIOMETRICA RONDONIA

ARENITOS TiPO BENEFICENTE

VULCÂNICAS TELES PIRES E TRATRA

PROVfNCIA RADIOMETRiCA JURUENA-RIO NEGRO

ARENITOS T]PO GOROTIRE

VULCÂNICAS IRTRI E UATUMÃ

ARENiTOS TIPO RORAIMA

VULCÂNICAS SURUMU E IRICOUME

PROVTNCIA RADIOMETRTCA TRANSAMAZONICA

IDADE
m.a.

QUADRO 2.

500- 600

> 900

-l.l00

ì100-1400

CONJUNTOS VULCANO SEDiMENTARES I PROVfNCIAS RADIOMETRiCAS

>1400

ì 560

I450-t 700

>t 450

-1700

>i 800

-1860

>l800
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APENDICE I - DESCRIÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS

E aqui descrita a maioria das amostras

uti I i zadas no presente trabal ho, cujas anã1 ises foram rea'l i

zadas no CPGeo. Não constam dessa rel ação as amostras cujos

dados anal iti cos foram reti rados de trabal hos que não for ne

ci am detal hes petrogrãfi cos.

. Procurou-se nas descri ções resumìdas dar

se ênfase aos as pectos texturai s e mineralõgicos. A I ì s tagem

que segue estã organi zada numa sequênci a crescente do número

de ordem das amos tras , sendo essas agrupadas dentro dos res

pectivos conj untos vul cânì cos.

V ul,cãnicat Suttumu

ì. Tuóo vitn¿o ¿ d¿ ¿n+ttait - com composição ácida ignim -

britica. Quartzo e feldspatos compõem os cri stai s sendo

entre os úl t imos o pl ag Í oc1ãs i o predomi nante.

3. Octcit.o Pon(síníÍ.icct - rocha de textura porfirítica em que

os fenocri stais de plagioclásio e fel dspato alcalino es

tão envol tos por uma matri z m.icnocristalina i evemente I
rientada. 0s fenocri stai s encon tram- s e bas tante al tera

dos para seri ci ta, epidoto e arg iI o-rni nera j s, ' enquanto

que a matrì z es tá recri stal i zada contendo nícl eos onde

se associ am bioti ta, cl ori ta, epídoto, esfeno e opacos.
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4. RioX,ito cctÍ.acLã¿ Iico - 0corre o desenvolvimento de seri.

c i ta-muscovi ta com recristal i zação da matriz.

5. Ríolífo Pon(:ínitLco - rocha porfirítica em que os feno

cri stai s de ortoc l ãs io pertit ico e quartzo são envolvi -

dos por uma matriz hemi-vítrea que abrange de 70 a B0%

da rocha. Es ta matri z apr esenta-se localmente ori entad a

e alãm de quartzo e feldspatos apresenta dissemina

ções de seri ci ta , cl orì ta , epídoto e opacos .

7. S¿nicíÍ.a- óiLonito - Rocha proveniente de cataclase de

rocha vulcãnica com sericita perfazendo 99% da rocha. Fo

ram observados tambõm opacos, zì rcão e õ'xido de ferro

disseminados.

V uLcã.nicn,s 7 ttico um6.

13. Me.ta anderíto - Rocha de composição intermediãria subme

ti da a metamorfi smo de bai xo grau. Sua compos i ção mi nera

l69ica prìncipaì 6 dada por p'l agioclãsio, tremolita-acti
nol ita, bì otì ta, cl ori ta, epídoto e quartzo. A textura õ

bl astoporf i ríti ca com matri z recrjstaIizada.

14. Tuóo dø cnittaia - Apresenta uma composição riolítica
sendo consti tui do por quartzo, fel dspato alcalino, pla-

gioclãsjo sõdico, epídoto , c lori ta, opacos , carbonatos e

sericita. A textura õ porfi ríti ca com os fenocristais de

quar t zo e feldspatos envol vì dos por uma matri z mui to fi
na.
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15. TuÁo d¿ ení¿ faít RLodacÍtico - Caracterizado pela Pre

sença de fragme nto s de cristais e pequenos fragmentos

de rocha di spostos em nívei s que indicam os pl anos de

estrati f icação ou depos i ção, A mi neral ogì a 6 constitui-
da principalmente por quartzo, ortoclãsio, mi crocl íneo

e plagioclãsio (andesina-ol igocl ãsio).

l6 e t7. Tuótt - Consti tuÍdo por materi al mui to fj no, haven

do al ternânci a de I ei tos de espessuras milim6tricas que

se di stinguem pe1 a ausência ou presença de dimi nutos

cristalitos. Al6m do material devìtrìficado que compõe

gra nde parte da rocha pode-se dìstinguir: quartzo, pla

gìoclãs;o, bi oti ta, opacos, piroxônìo, fel dspato potá's

sico, apati ta.

19. Riodacito C¿LtacLit,s ti.cv - Rocha onde os efeitos da cata

clase e recristalìzação são indiscutíveis. Constituída

por fenoc I as tos de m icroc l in eo e quartzo imersos em fi
na matri z recristal izada, esta última formada prìncipal

men te por q ua rtzo e feldspato em arrani o granul ar sendo

a orì entação dada pela hastìngsita.

U ul, ni¿a,s 'l nini

22, Ríodacíto - apresenta uma matriz de quartzo, feldspato

potãss j co e al guns mi crocri stai s de bi oti ta. 0s feno

cri stai s são de q uartzo corro ído , plagioclãsil e mi cro-

clina. Acessori amente aparecem opacos, apatita e z i rcão

sendo epídoto, seri c i ta e clorita os procutos s ec undã '-

ri os,
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.24. RLo!-ito - Rocha porfi ríti ca com fenocri stai s de quart-

zo, fel dspato potãssico e raros plagioc lã'sios sericiti
zados, A matri z 'e ri ca em esferul i tos e qu artzo recri s-

talizado. Sua textura varia de cripto a microcristalina

apresentando ainda al guma sericita e carbonatos.

25. Tuóo lgnimbnífico - Trata-se de rocha piroclástica do

ti po tufo vítreo i gn imbrÍti co exibindo textura vitro-
cIãstica. Palhetas de biotita esti radas acompanham em

concordânci a as estruturas de escoamento. Em associação,

observam-se cri stai s de quartzo e fel dspato. M icrofi 1o-

netes de calcita e õxido de ferro atravessam a rocha.

26. Rio.Lito - Rocha porfirítica com frequentes fenocristais

anõdrì cos de quartzo e fel dspato potássico com contor

nos corroidos. A matri z é felsítica, mi crocri stal i na e

ri ca em estruturas esferul íti cas e intercrescimento gra

nof íri cos .

?7. RíoLito - Rocha porfirítica com fenocristais de quartzo

de feldspato potãssico de pequeno tamanho al6m de raros

plagìocìãsios serjcitizados em meio a uma matriz homo

gênea mi crocri stal i na quartzo-feldspátìca, ri ca en cat^

bona to secundário com al guma seri cita e óxi do de ferro.
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V ulcãníca¿ Llat.umã.

33. Tu6o LíÍ.ico ¿ de cni¿ i.ai,s - Rocha piroclãstica conten-

do cristais, fragmentos de cristaìs e de rochas, estes

úi timos com dimensões que podem ul trapassar 4 mm, envol

vidos por matriz desv i tri fi cada. 0s cristais e seus

fragmentos são de plagiocìãsio s6dico (oììgoclãsio), or

toclãsio e quartzo, sendo o úl timo um consti tuí nte frg
quente em aì guns fragmentos de rocha e que ocorre tam

b6m preenchendo cavi dades ci rcul ares.

35. T nttqui- and¿¿ itct - Rocha de textura porfirítica contendo

fenocrjstais de plagìoclãsio sõdico, de at6 6 mm de ta

manho, e mai s raramente de q uartzo , biotita e opac os , A

matri z 6 microcristal ina, traquíti ca, a pre s en tando lo-
ca I me nte i n terc nes c i mentos q ua r tz o- f e 1as páti c os . Compõe

se essencialmente peìos mesmos minerais que formaram os

fenocri stai s apresentando ainda ac ti nol i ta, apatita,zir
cão e clorita,

36. Ríodacito - Rocha de textura porfirÍtica com cristais
de 2 a 4 mm, eu6drìcos e subãdricos, de quartzo, orto-
clãsio, plagioclãsio sõdico e hornblenda (provavelmente

uma variedade h a s t s i n g s í t i c a ) . 0s fel dspatos são do ti
po ortocl ãs i o a'l go pertíti cos. A matri z 6 constituída
princì paìmente por quartzo, feldspato e anf ìbõ,lio,
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Dacíto - Caracterizado por esparsos fenocristaìs dispoS

tos j sol adamente ou em agregados, envo lvi dos por ma-

tri z fi namente cristal ina, constì tuída principalmente

por quartzo e feldspato aìcal.ino, ponti I hada por opac os

e mais raramente por clorita, leucoxônio, ca rbo na to e

argì I o-mi nera i s. 0s fenocri stai s são de a ndes i na e ort o

cl ãsio, este úl timo ocasional.

38, RiodacLi.ct - Textura porfiritìca com fenocristais de 2 a

3 mm de fe I ds pa tos e quartzo em ma tri z c r i p t o c r i s t a I i n a .

A ni nera logia ó consti tuída de qua rtzo , ortoclásio, oli
goclãsio-andesina, opacos, apatita, epídoto, sericita ,

carbonatos, óxi do de ferro e argilo minerais.

39, RíoLito - Rocha de textura porfi ríti ca con matri z mi cro

fel sítì ca. 0s fenocri staì s a pre s e ntam- se po uco desenvol

v i dos, ãs vezes mostrando fenômenos de reabsorção ma gmã

ti ca. A mi neralogia principal é consti tuída por quartzo

mi crocl Íneo, pl agiocl ãs i o sõdico, epídoto, apati ta, se

ricita, opacos, clori ta e bì oti ta.

40. RirtLitrt catacLatado - Textura porfirÍtica constituída

por fenocri stai s de quartzo, fe 1 ds pato e bi oti ta. Co r-
tam a rocha fraturas preenchidas por mi nera is s ecu ndã -

rios.0 quartzo forma fenocristais automorfos com bor

das que s ugerem corrosão magmãtì ca. 0 ortoclãsio pertÍ-

ti co õ o feldspato principal se ndo albita-ol igoclásio o

plagioclãsio mais frequente. A textura e a mi nera I ogi a

s u gerem ter essa rocha sofrido ação h idrotermal e cata

clase.
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.41. Ríodacito - Rocha com textura porfirítica, sendo o oli:
goclãsìo o fenocristal mais abundante. A matriz e- micro

cristal ina de compos i ção quartzo-feldspãtica contendo

aì nda frequentes opacos,sericita e carbonato di spersos.

A rocha ã c ort ada por vei os de qua rtzo onde se associam

carbonato, epídoto, feldspato e material ferrugi noso.

42. RíttLitrt - Rocha com textura porfirÍtica sendo frequen -

tes os fenocri stai s de fel dspato e quartzo. 0s pri mei

ros são domi na ntes sendo o ortoci ãsio mi cropertÍti co

mais abundante que o plagioclásio, ocorrendo por vezes

amb os juntos forna n do agl omerados. A matri z é abundante

e tem granulação fi na, sendo consti tuida por denso in-
tercres c i men to q u artzo- f e 1 ds pãt i c o,

45. Riol-it.o - Rocha com textura porfirítica constituída por

fenocristais que não excedem 3 mm na maior dimensão en

vol tos em massa mi crocri stal i na, esta apresentando li-
nha de f luxo. 0 fenocri stal que predomi na 6 o ortoc I á-

sio pertíti co, seguì ndo pôr oligoclãsio e quartzo. A ma

tri z 6 quartzo fet dspãtica, afetada por ação h i droter-

mal ou deu t6ri ca.

47. Rio X-it.o - Rocha porfìrÍtica com fenocristais de feldspa

to alcalino mi cropertÍti co e quartzo, possui ndo granula

ção bastante diversificada, porém sempre ressaltados da

matri z muito fi na constj tuída por um denso intercresci-
mento mi crogrãfi co quartzo fetdspãtico. Ai nda ma matri z

são observados seri cì ta, carbonato, õxi do de ferro " epí

doto e z i rcão.
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.48. RioLíto - Rocha de textura porfi ritì ca, contendo feno -

cri staì s de fel ds patos. Entre eles, o mi crocl Íneo sobrg

puj a o ortocl ãsi o e ambos são mais abundantes que o pla

gìoctãsio (oligoclãsio). A matri z ã de granul ação fina,
quartzo-fel ds pãt.l ca , sendo comumente observados i nter -

crescimentos entre estes mi nerai s, havendo em certos lo
cai s a presença de esferul i tos.

49 . RioLíto - Textura porfi ríti ca brechada , onde os feno-

cristais alcançam em mõdia 3 mm de tamanho. Dentre 'ès-

tes destacam-se o ortoclãsio pertitico, por vezes to-

ta ì mente envol v i do por i ntercrescimentos grãf icos segui

do pel o q uart zo a utomorfo e peì o plagioclãsio otigoclá-

sico. Zi rcão, opacos, sericita e argilo-minerais compl e

tam a mineralogìa observada.

50, RioX-ìto - Rocha de textuna porfi ríti ca , sendo observa -

dos raros fenocristai s, todos de ortocl ãsi o mi cropertí-

tico. A matrjz ã abundante, nlicrocristalina, de composi

ção q u a r t z o - f e I d s p ã t i c a , es tando a ela associados seri -

cìta, opacos, I eucoxêni o, zircão e apatìta.
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ll uLcãníca,¿ T ¿Lø,s P íne-t

5ì Ríct dacif o catac!,ã.¿ tico - Ro c h a

constituÍda por fenoclastos de

alcal ino e quartzo envol vidos

orj entada ã base de quartzo e

nos, bioti ta, epídoto, cìorita
tro s acessõri os.

tica contendo fenocl astos

engì obados por uma matri z

recri stal i zada que contõm

no e opacos. A matriz tem

mosaj co, sendo localmente

de textura cataclã'stica

p I ag i oc ì ãs i o , f el ds pato

por uma matriz fortemente

feldspato mi crocri stal i -

, seri ci ta, opacos e ou-

53. DacíÍ.rt CttÍ.ac.(.ã.Atico - Textura porfirÍtica com fenocris-
tais de fe lds pa to corn até 0,5 cm, em matri z finanente

cristaiina, 0s fenocri stai s são em sua mai ori a de pla-

gioclãsio que foram por vezes substituidos por mi crocì í
neo. A matri z tem aspecto idôntico ã das roqhas vulcâni

cas ãcidas, somente mai s grosseì ra.

ÃÃ RLodaciÌ.o Cctt.nc!.ã-¿ tico - Rocha com te xtu ra porfi rocl ãs-

de plagiocl ãsio e microclÍneo

q u a rt zo - f e I ds pãt i ca ba s ta n te

ainda bi oti ta, clorita, esf e-

textura semel hante a um fi no

mai s grossei ra,

0acito cai¿tcLâ¿ Í.ico - Rocha com textura blastoporfiríti
ca conrposta por plagioclãsio transformado e algum quart

zo, envol v ì dos por uma natri z fina, quartzo fei ds pãti ca

recri stal j zada e igualmente al terada em carboiato, seri

cì ta, epídoto recobri ndo-se por fi na película de öxi do

de ferro. 0correm ainda na rocha, isoladamente, zircãò

e apati ta.

58.
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59. Ríodacito cctfncLã,stíco - Rocha com textura porfirítica,'

contendo fenocristais de plagioclásio, quartzo e rar'o

feìdspato alcal'i no envolvidos por uma nassa fundamental

quartzo fe lds páti ca microcristal ìna que sofreu recri sta
'I i zaçã0. ts ta recristaììzação não chegou a afetar toda

a rocha ì gual mente, restando vãr'i os núc I eos com textura

cri ptocri s ta I i na .

60. RioLito PônlrLno - Textura porfirÍtìca fluidal, com feno

cr ìstais de quartzo, feldspato potãssìco e plagioclás io.

A mineralogia essenci al é consti tuída por quartzo ' p1a-

g i oc'l ãsio, feìdspato potãssico, ocorrendo subordi nada -

mente muscovi ta, apatì ta, zi rcão, magneti ta e carbona -

tos.

6l e 64. Vul.cãnica ãe,ída - Rocha porfirítica. 0s feldspatos

que constìtuem fenocri stajs estão geraìmente serici ti za

dos e imersos numa matri z quartzo-feldspática bastante

recri stal i zada. Acessorjamente o co rrem opacos, serici ta

zi rcão e óxido de ferro.

62 e 6 3. RittLíio C n i.ctc L-îtt tLco A tex.tura 6 porf iríti ca e

os únicos fenocristais presentes são de q uartzo , subõ -

dri cos a arredondados. A matri z, recri stal i zada, é cons

ti tuída por um fj no i ntercrescimento de quartzo e felds

pato c on tendo pequenos cristais de sericita, biotita

cI ori ti zada, clorita, carbonato, epídoto e opacos dis-

persos. 0bservou-se a presença de turma'l i na.
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65. RioX-ito - Pequenos e raros fenocri stai s euõdri cos de.

quartzo e fel dspato conferem à rocha uma textura porfi -
ritica. A mâtriz 6 cri ptocri stalina de composição felsÍ
tica orientada, contendo "lentes', eutaxíticas. 0corre

uma forte di ssemi nação de 6xi do de ferro por toda a ro

cha. L oca l me nte são observados alguns núc l eos de clori-
ta .

66. RioLíto - Textura porfírítica com fenocristaìs de quart

zo e feldspato potãssico imersos numa matri z f6lsica mi

crocri stal ina, bastante ori entada. São observadas es tru
turas eutaxÍti cas di stri bui das paral elamente a orienta-

ção da rocha. 0corre ligeira desvi tr.i fÍ ca ção da matriz.

67 RíoLit.o - Rocha com textura porfirítica com fenocris

tais de quartzo e feldspato potãssÍco, os iltismo algo

argil izados. A matriz õ essenciaìmente q u a r t z o - fe 1 d s p á -

ti ca com di ssemi nação de seri c i ta e opacos. São ôbserva

das estruturas que l embram fragmentos vitreos ou,,shards',

atualmente recri stal i zados e dispostos caoti camente ou

'I ocalmente ori entados conferindo ã rocha um

fl ui dal .

aspecto

68, RíoL-ito - A mineralogia da rocha compreende quartzo, sa

nidina, perti ta, seri cita, biotita, epídoto, cl ori ta e

õxi do de ferro. A textura 6 porfirítica com os fenocri s

tais de qua rtz o e fe I ds pa tos i mers os em matri z felsíti-
ca mi crocri stal i na bastante ìmpregnada por õxi do de f er

ro.
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69 , RioLit.o - Rocha de textura porfi ríti ca com raros feno.

cristajs de quartzo e feldspato potãssico, numa matr.iz

microcristalina desvi tri fi cada apresentando al gumas es

truturas eutaxíti cas. A I guns opacos e rara seri ci ta tam

b6m po dem ser observados.

70. RioI-ifo - Rocha com textura porfirÍtica com esparsos

fenocrì stai s de quartzo e fel dspato potãssico irneros em

matrì z cri pto a mi crocri stal jna, orÍ entada, princìpal
mente ao redor das estruturas eutaxîticas. Rara serici-
ta e alguns opacos podem ser observados,

7l . RioI-iÍ.0 - Textura porfi ríti ca com raros e péquenos fg
nocri stai s de q ua rtzo e fel dspato potãss.i cos, i meros nu

ma matni z felsítica hemi vítrea a mi crocri sta li na com ní
ti do aspecto ft ui dal . A matri z apresenta uma s6rie de

estruturas I enti cul ares e paral e las , semel hantes ãs es-

truturas eutaxíti cas dos ì gnimbri tos. 0corre fi na disse
minação de óxido de õxido de ferro em toda a matriz,

7 2 . Riot-ito

V uLcã.n.íca.t T na"Ín d.

Textura porfirítica com fenocri stai s eu6dr.i

cos de quartzo e feldspato potássico pertiti co, aì go ar
gi I i zados, i mers os numa matri z quartzo-feldspãtica, rg
cri stal i zada e bastante seri ci ti zada . São obsLrvados g
i nda a lguns fenocri sta i s de plagioclásio sericitizado e

de muscovita provavelmente oriundos da alteração da bio
ti ta.
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U uLcãnica¿ T na"ina"

76. 0aaitrt - A textura ã porfirítica com fenocristais de

fel dspato. 0 quartzo fo rna abundantes e densos i nter-
crescimentos mi crogrãfi cos por vezes com aspecto pì umo

so. 0correm tambõm hornbl enda,apati ta, titanita e f re-
quentes opacos na rocha.

77, RíoX,ito - Rocha vulcânica ãcida, muito parecida com a

a¡nostra 78.0s fenocristais são de quartzo e feldspato
potás s i co imersos em matri z fetsîtica microcristal ìna

Difere da amostra citada pela ri queza em õ'xido de fer-
ro.

78, RioLito - Rocha vulcânica rioìitica com fenocristais
conpondo 30 a 40% da lâmina, consti tuídos por quartzo e

feldspato potãssico, com predomínìo do prime.iro. A nÂ

tri z tern granul ação mui to uni forne e o aspecto homoge-

neo, sendo de natureza felsitica, Sericita e cl ori ta
são comuns na mesõstase. 0pacos, epTdoto e zi rcão são

v.i s tos oca s i o na I men te .

79 . RioLitct - Vul câni ca ãcida

formação cataclástica.
, inalterada e sem de
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RioX-it.o - Textura porfìrftica com fenocristais de gra-,

nulação mõdia de quartzo e ortocl ás.i o em matri z fel síti
ca mì crogra nu I a r. Al ém dos mi nera i s citados a rocha con

tem ainda sericita, clori ta, opacos, zircão e epídoto.

V uI- câ.n,í.cct.t Sã"o Jggn¿ylo

85. Ríodaoil.o R ¿eni¿ f aL.izado_ - Rocha de textura porfi
rít i ca composta por fenocristals de pìagioclãsio, quart

zo e fel ds pato alcalino em meio a uma matr i z recristal i
zada de aspecto sacar6i de, c ompos ta essenciaimente de

quartzo e fel dspato. Mais subordi namente tem- s e a pre-

sença de clorita, seri c ì ta e bj oti ta dispersas ou for
mando núcì eos .

RiodaciÍ.0 Ponlinífíco - Rocha de textura porfirítica
com fenocristais euãdrlcos e f ragmentãr.i as de plagioclá
sio e mais raramente de feldspato alcali.no e quartzo em

nei o a uma matr'î z mi cro a criptocristal ina quartzo-

fel dspãti ca. São frequentes os mi nerai s secundã'ri os co

mo sericita, c a rbona to e clorita. pequenos cristais de

biotita e opacos ocorrem di spersos a travõs da rnatriz,

8la

9t



NQ de N9 de
0rdem Campo

l

L

3

4

5

6

7

8

9

'I 0

t1

12

APÊND ICE 2.

Rocha*

JMRll0 Tufo Riolitico
MM76 Riolito
M28 Daci to porf i ro

MM64 Ri odaci to

M47B Ri ol i to

M73 Riolito Cataclástico

M54C Filonito
M4l Dacito Cataclãs.tico

RR72 Ri ol i to

RR64 Ri ol i to

RR6l Riolito
RR76 Ri ol i to

DEIERMINAçõES Rb-sr. DAD0s ANALITIC0S

V ulcãníca,s Suttumu

Rb Sr Rbtt/s"t'ppm pprn

74,0

159,0

153,8

175,8

168 ,7

t25,s

426 ,7

445 ,1

254 ,1

24 ,03

62,00

57,03

19,78

45,55

i 7,05

i 4,03

0 ,84 50

i 9,95

7 ,324

9,09

26,10

14,76

87,t 1

I r 6,9

I,730

5,760

4 ,690

2,7 60

Sr
87

/Sr
s6

0,7276

1 ,260

0,9078

0,9526
'I 

,435

I,063

2,970

3,734

0 ,7 557

0,8563

0,Bl8l

0,78.l I

idade Erro
m. a . **

1866

1858

I828
.l875

1630

17 46

17 40

17 86

'I 640

Ref.***

52

60

47

52

50

39

40

I

l

l

I

I

l

I

I

2

?

2

2

l\)
c'l



APÊND ICE 2 . conti nuação

t3
'I 4

i5

i6

17

i8

ì9

20

PI?7 Meta-Andes i to 54 ,l
P1464 Tufo Riolítico 104,5

PToIA Tufo Riodacítico 93,7

A5A60 Tufo 102,5

ASA60i Tufo ZSS,1

CAPTI2 Hornfels 166,9

PT06A Riodacito Cataclãstico l38,i
8466 Riol i to

V uleã.niea,s I níeo um6.

21 45230

22 AL90

23 AL96t

606,l

738,2

564 ,2

l6l ,4
213 ,6

195,6

73,9

Riol ito
Riodacito

Riol i to

0 ,261

0,410

0,481

I,848

3,490

2,487

5,501

6,00

0 ,71 23

0 ,7 140

0,7186

0 ,7566

0,80i.l

0,7739

0,8769

0 ,87 20

V uLcãnLca-,r I nitti

199,l

222,0

I57,8

1848

2093
.l8 

34

1.l3,3

l'18,0

82,1

?

J

3

3

3

J

1

1

5,15

5,43

5 ,64

BI

71

ÃÃ

0,8373

0 ,847

0,8545

'I 590

17ì 0

17 40

60 4

70 4

60 4

¡s
\l



APÊND I C E 2. conti nuação

?4 Jl^lO6

25 PTI6AAS5O

26 AV05

27 A.At 0l

28 PA272

29 P A?67

30 SFI

3l PA207

32 PA2l0

Rioi ito
Tufo

Riol ito
Ri ol i to

Andesito

Andesito

Andesito

Tufo

Tufo

124,6

148 ,7

168,1

213 ,5

33

33,0

30 ,l
23,5

20 ,1

PT27A

I0,9t

l4,00
'i 8,8i

29 ,43

0 ,382

2,210

7 ,600

I ,160

5,860

Tufo de cristal

0,9794

I,061

1,174

1 ,449

0,7142

0,7598

0 ,8957

0 ,7 347

0,8364

ll u!.cãniea¿ UaÍ.unã

I690

17 07

167 6

ì 698

17 07

1525

17 ,1 529 ,7

36

41

60

50

5l

46

4

4

4

4

¿

2

2

2

2

0,6410 0,7193

l\)
@



APEND ICE 2. continuaçao

34

'E

36

37

?a

39

40

41

4Z

43

44

45

46

47

4B

49

l.ll Riolito
J3 Andesito

PT04A Ri odaci to

P1294 Daci to

PTl4 Riodacito

SP007 Riolito
PT20A Riot ito Cataclãstico

Pf32 Ri odac i to

SP004 Riolito
MA35A Dacito Porfiro
4D230 Riol ito
P125 Ri ol i to

MA6ì 734 Riol i to

PTBZ Ri ol i to

CAPTO6 Riol ito
PT3l Riolito

39,9

5l ,0

12 ,0

57 ,5

457,9

336,6

r 55,0

209 ,7
'I 68,9

136,9

97 ,0
-7, E

67 ,3

84 ,6

65,4

74,2

35 ,7

?q ¿

95,6

147 ,1

i63,9

157 ,7

169,6

164,1

212 ,0

i85,2

279,1

248,2

203,6

270,0

0,873

0,8860

1,303

?,102

2, ì85

2,536

3,494

4,765

6,701

6,887

7,74

B ,367

9 ,954

2t,tI
'I 5,55

B ,326

0 ,7 260

0 ,7 278

0 ,7 386

0,7574

0,7576

0 ,7 666

0 ,7 89.l

0,8319

0 ,87 60

0,8780

0,9038

0 ,91 50

0,9683

1 ,237

I ,l08
0,8919

1620

17 89

1714

l6B0

1700

i 690

17 60

I688

17 40

1510

2

J

3

J

3

3

?

2

.)

5

q

5

3

3

3

80

62

60

50

60

49

50

50

f\)(o





APEND ICE 2. conti nuação

6ì PT2lAB

6? 7.050H8

63 7.050H8

64 PTzI AA

65 CB55

66 CB36

67 CB34

68 PTt0B.2

69 CB39

70 cB56

71 CB37

7? TPìO

73 AM7

7 4 AM32

75 AM122

Riolito
R i o I i to

Riol ito
Riol ito
Rìolito
R.i oì i to

Riolito
Riolìto

56 ,5

to 7

32 ,2

Rioi ito
Riolito

R i o I i to

Riol ito
Riolito
Riolito
R i ol i to

i 59,5

204 ,3

248 ,0

230,5

180,7

17d. 7

179,5

226 ,8

260 ,5

3t ,19

i 9,t 0

17 ,70

19,7 1

10,98

l4 ,89

?0 ,s9

22,7?

24 ,38

60,96

ì08,9

178,6

47 ,40

48,13

49 ,24

121 ,0

28 ,95

?,820

7,0t0

6,t 40

o , Jo

5 ,23

2,00

1 ,66

I ,78

I,059

1,t88

1 ,220

1 ,247

2 ,041

3,450

4,762

1,798

I ,Bl7

I,884

3,871

1 ,232

0 ,77 09

0,8608

0 ,847 2

7 ,12

27 ,4

1600
.l578

1524

1497

1475

'I ÁOÃ

1525

1s42

1555

l6l0

l7 55

1227

44

47

49

38

35

45

AE

Jb

')Ê

35

50

39

4

4

4

4

6

6

6

4

6

6

6

4

2

¿

?

1511 45

157 4 47



APÊNDICE 2. continuação

76

79

80

TRHN26.l Dacito

PT26D Ri ol i to

PI26A Ri ol i tc

PT03/SC*ED17 Riol i to

P1268 Ri ol i to

81

o¿

83

ólt

85

86

tJ uLcãnica¿ T tta-ína-

96,90 130,0

l't 5,5 135,3

ï l6,3 52,8

11?,0 49,9

193,7 33,8

PT45 iF

PT45IA

PT45IC

PT45]B

PT45ID

AJ I38

JGTO

Riodacito

Riodacito

Riodacito

Riodaci to

Riodacito

Riodacito

Riodacito

2 ,166

2,476

6,465

6,599

t7,20

V uLeã.niea-¿ Sã-o Lo unenço

94,8

153,0

I82,8

i 95,0

212 ,9

167 ,5

157,6

0 ,7 542

0 ,7 641

0 ,847¿

0,8553

1,077

211 ,9

174,5

164 ,7

142 ,3

124

82,4

47 ,2

1 ll )o

1482

1436

1 ,2gB

2,548

3,235

3,9911

5 ,021

5 ,94

I ,82

49

56

7

7

7

9

7

0,7472

0,7658

0 ,77 41

0,7870

0 ,8088

0,8080

0,8644

ìt36

l l38

1 l98
'1206

1002

-8
o

86 B

65 8

548
36 9

309
(¡J
t\)



APÊNDIcE 2. continuação

88

89

SR62C

14SL4

'l 
1 53CR6t

C SF3

csF4

CSF5

90

9t

92

93

R i o 1 i to

Riolito
R i o I i to

Ri odac i to

Brecha vulcânica

Brecha vu I cânìca

* Todas as determinações foram efetuadas em rocha total
** Idade convencionai uti'l izando-se À= I ,47 x 10-ttunor-t 

"
Traíra e São Lourenço foram usadas respectivamente O,7l0

*** Referênci as

225 ,0

98,6
'l 13,8

139 ,2

t. BASEI e TEIXEIRA, 1975

AMARAL , 1974

TTIXEIRÂ, BASEI e TASSINARI , 1976

BASEI , 'I 974

D0CEGE0, dados i n6di tos

2.

3.

53,6

82,1

72,3

55,5

4.

5.

12 ,tl
77 ,00

4,744

3,50.l

¿ Ão I

7 ,370

0 ,907 4

2,040

0,8165

0,7770

0,7815

0 ,870 6

10 27

'I I66

il39
I r 06

9t I

137 9

87 86(Sr ,/Sr )= 0,70S. Para as vulcânicas

e 0,720.

24

35

10

.1C-

6.

7.

().

9.
'I 0.

11.

2

I
l

'ì

I

62

/1 't

CORDANI e MANTOVANI, 1976

TASSINARI e TEIXEIRA, 1976

LEAL tT AL (no prelo)

HAMA, I975

BARRET0 ET AL (inõaito)
CARTA DO BRASIL- FOLHA RTO APA

(em preparação)

'to

(¡,








