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RESUMO

Com a aplicação de m6todos convencionais (aná1i-
se bibliográfica e trabalhos de laborat6rios), foi possíve1, co

no uma primeira tentativa, elaborar-Se uma evolução Crustal e

uma síntese geocïonol69ica para o territõrio baiano (parte noI
deste do Craton de São Francisco).

Na elaboração da evolução crusta1_, foram utiLiza
dos diagramas de evoluções do Sr. Nestes diagramas utilizam- se

parârnetros como'(8ist/86tr)i, idade e relação 87ot /86st. A, me-

didas das razões iniciais do Sr são extremamente críticas, isto
é, a variação da RI do manto, desde os primórdios da fornação
da Teïra, a 4,55 Ga., até hoje, ë apenas da ordem c1e 0,005
(0,699 a t1 ,704). Para atender esta finalidade, foi efetuado um

levantamento b,ibliográfico completo, sobre diversas t6cnicas de

regressão linear, e uma avaliação dos modelos existentes.

A razã,o inicial do Sr foi utilizada como traça-
dor radiogênico natural, nos estudos das petrogêneses das ro-
chas, tendo sido, €il alguns casos, complementados com idades mo

detos sm/Nd e vatores de ul (38u/'oono).

Quanto ã síntese geocronol69ica, foi baseada nos

trabalhos anteriores o existentes na ârea em estudo, integrando-
os com os novos dados radion6tricos. De uma forma em geral, Po-
demos destacar uma s6rie de imporf,antes inferências, conforme
se segue:

1. ARQUEANO INFERTOR-MÉDrO 3000 Ma.

No interior da Bahia, encontram-se vários regist.ros radio-
n6tricos, na forma de núcleos isolados e preservados, como

Boa Vista, Sete Voltas, Mutuipe, Capim, etc. Fica claro,
que estes dados são, ainda, conhecidos para áreas muito
.dispersas , e não se pode, ainda, caracterízar ' -ull ciclo
geotectôntco/ geodinârnico bem definido, para esta etapa do



ternpo geológico na Bahia.

Z. ARQUEANO SUPERIOR -- 3000-2500 Ma.

- o c1ímax do evento tectono-magmático do embasamento, no cra
ton de São Francisco, ocorreria entre 2650 a ZB50 Ma. , em

territ6rio baiano, principalmente no complexo granulítico
Jequi6.

3. ÞROTEROZÓICO- INFERIOR -- 25OO-1800 MA.

- Ciclo Transanazônico (2150-1750) Ma.

É caracterizado, neste ciclo, por faixas móveis sarvador
Juazeiro (porção oriental do Estad.o) e regiões de Correnti-
na/Guanambi (porção ocidental). A borda oriental (complexo
Jequi6 e região de Itabuna-Salvador-Juazeiro) sofreu inpor-
tante soelguimento, promovendo a ascensão de rochas forma-
das em grandes profundidades aos níveis superiores, entre
1800 e 1700 Ma. , conforme indica a maioria dos resultados
K-Ar.

4. PROTEROZÕrCO MÉDIO 1800-1000 Ma.

- No início do ciclo Espinhaço, desencadeou-se com as fases
terminais do Ciclo Transamazônico (L,7 - 1,8 Ga), como pare
cem indicar os processos tectono-rnagmãticos (metariolitos
R. dos Rem6dios e granitos de Lagoa Real). o clímax deste
desenvolvimento 6 estimado en 1s00 + 100 Ma. , pelo metamor-
fisrno regional dos pelitos, seguido de eventos anorogênicos
ð,a ordem de 1000 + 100 Ma..

5. PROTEROZÕICO SUPERIOR -- lOOO-570 MA.

- No início do Proterozóico Superior 6 marcado, conforme pode
ser observado, pela deposição do Grupo Banbuí e de seus pro
váveis cronocoïrelatos (Una, R. Pardo, Miaba, etc.). A ida-
de mãxima, encontrada até o pïesente momento, apresenta-se,
para a deposição do Grupo Una, com uma isócrona de 900 Ma...,

obtid,as nas frações finas. Eventos precoces, não muito t**
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caracterizados no Proterozóico superior, entre 1000 e 700

Ma. , ocorrem com certa freqtlência nas regiões 1imítrofes do
Estado da Bahia. A fase principal de dobranentos e metamor-
fismo regional, do Ciclo Brasiliano, situa-se em torno de
500 a 700 Ma." A naioria dos dados K-Ar, indica resfriamen-
to final entre 450 e 600 Ma. , nos sistemas de Dobramentos
Marginais e Espinhaço (aparente reativação plataformal no
Brasiliano).

Com

-se observdr

A idade rnodelo

ção do Sr, dos

meiras crostas
3700 Ma., prese

\

base nos diagranas de evoluções do Sr,
os seguintes fatos:

pode -

Sn/Nd T(CR) e a extrapolação da linha de evolu
tonalitos de Boa Vista, aponta-nos uma das pri
prirnitivas , como núcleo isolado, há cerca de

rvado no Craton de São Francisco.

Acreções e retrabalhamentos da crosta primitiva foram inten-
sos no Arqueano ! em todo o complexo Jequi6 e no cinturão con-
tendas-Mirante . Jâ a nordeste deste complexo, a Faixa Móve1
salvador-Juazeiro atuou, intensamente, no Proterozõico Infe-
rior, com acreções e retrabalhamentos , deixando alguns nú-
cleos arqueanos preservados , como a região de serrinha / capirn
e a oeste de Jacobina.

As razões iniciais das rochas granulíticas, do ,conplexo Je-
qui6, coinc.idem com, ou situam-se acima da linha de evolução
do manto. Para os que situam-nas acima da linha de evolução
do manto, pode ter transcorrido um intervalo de tenpo signifi
cativo, entre a forrnação do magma e o fechamento final do sis
tèma, ou de uma refusão anat6tica de um material pïecusor
mais antigo. As linhas de evoluções do sr, para os casos dos
afloramentos que tenham controle das idad.es mod,elos sm/Nd,mos
tram que o metamorfismo, aparentemente, não mudou a química,
permanecendo, relativamente constante, as razões Rb/Sr em es-
cara de afloramento. A razá.o Rb/sr destas rochas de facies
granulito, êil geral , têm um valor m6dio da ordem de 1,5 , em

contraste aos baixos valores , da ordem de 0 ,04, efl outros iet

8.
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renos do continente de mesma facies netamõrfica.

9. os'corpos granulíticos de santa Izaber e corpos gnáissicos/mlg
matíticos, da região de Remanso e Lagoa Real, de idades arquea
nas, tem o padrão evolutivo semelhante aos do Complexo Jequié.

10. Na Faixa M6ve1 salvador-Juazeiro, os valores da razáo 87sr/
8ó^""Sr inicial, dos corpos transamazônicos são, relativamente,
mais baixas n da orden de 0,704, comparado aos corpos aïquea-
nos do comprexo Jequi6, eu€ têm altos valores , da ordern de
0,709. Portanto, torna-se difíci1, para os materiais precurso
res deste Cinturão, serem derivados do material do tipo Com-
plexo Jequi6. Um outro prováve1 cinturão mével trans amazôni.
co, ocorre na região de correntina, râ porção ocidental do Es

tado da Bahia.

11. No início dd Proteroz"oíco M6dio, constata-se um período de
lativa calmaria, com alguns focos de vulcanismo isolados.
fase de intenso retrabalharnento crustal ocorreu na região
Espinhaço,nas partes m6dia a final do ciclo Espinhaço, ent
1500 e 1000 Ma..

Em síntese, a crosta cresceu atrav6s do tempo geo-
16gico, atrav6s de diferenciação química, quase que irreversíve1
do manto superior. Durante o Arqueano e o Proterozõico Inferior,
ocorreran refusões crustais e acreções de material para o conti-
tente. Jã no Proterozíico M6dio a Superior, toda a cr.osta já esta
va relativamente consolidada., predominando o sistema de retraba-
thamento para novas formações crustais.

r9
A

do

re



ABSTRACT

The crustal evolution of the ancient terrains of
the state of Bahia, Brazil, is attempted with the aid of sr iso-
topic results as natural tracers. some Nd and pb isotopic data
are also available, and support the main conclusions based on
Sr evolution diagrams.

Several ancient nucleii, with
Ma. , are scattered within most

A maj or event in Late Archean
fecting the Jequi6 high-grade
stone terrain around Brumado.

-x11-

apparent ages older than 3000
of the younger units.

times (aror.rnd 2700 Ma. ) , af-
complex, and the granite-green-

t:" regional geochronological pattern is as fot=

1.

lows:

2.

3. Development'of two Trans amazonian nobile belts (1800-2150 Ì,1a.) ,
one in the eastern area (salvador-Juazeiro belt), and the

. other in the vüestern part (correntina-Guanambi area) .

4, Development of the Espinhaço folded system, with tectonic and
metamorphic events occurring during the entire Mid-proterozoic
inte rval .

5. Development
during the
700-450 Ma.

of the marginal belts to the são Francisco craton,
Brasiliano cycle, with tectonomagmatic event in the
age range.

The analysis of the Sr evolution d.iagrarns shows
that the Archean Terrains aïe mainly forrned by accretion from
mantle-derived material, but crustal reworking is indicated by
the high initial t'tt/86sr values of the Je.qui6 cornptex, The
Trans amazonian mobile belt include both types of naterials , but
the t"r/86sr values, generally lower than those of the ,Jequió
Complex, makes improbable a direct derivation. During Middle and



Late Proterozoic, the continental crust was
lidated, and reworking of crustal material
the Espinhaço and Brasiliano folded systems

-x 11 1-

already well conso-
predominated .within



r. TNTRODUÇÃO

1. 0bj etivos

o objetivo inicial deste trabalho, foi desenvolver
um sistema de medição precisa de razões isotõpicas do Sr, acoplag
do um microcomputador ao espectrômetro de massa TH-S da, Varian
Mat, com aplicação nas razões iniciais, em estudos petroge¡6ti-
cos das rochas. Este propõsito estaria mais ad.equado ã nossa for-
mação de físico e ao laboratõrio do cpGeo, cujos dados, até s a-
nos atrás, eram obtidos de forma precãria. Paralelamente, o au-
tor cursou uma s6rie de disciplinas no Instituto de Geociências
da usP, a níve1 de graduação e pós-graduação, procurando capaci-
tar-se melhor, como físico de origem, a resolver problemas de or-
dem geol6gica que se-lhe antepunham. Como colaborador da Secreta
ria de Minas e Energia do Estad.o da Bahia, €ffi convênio com., ìo
CPGeo, entre 1980 e 1985, adquiriu-se um pouco mais de conhecimen
ïo, na ârea de oiências geológicas e, gradativamente, maior aper-
feiçoamento, no sentido de solucionar problernas de geologia regio
nal e geocronologia da Bahia. Com o passar do tempo e o conseq¡en
te surgimento de muitos dados novos o â proposta inicial evoluiu
para incluir tamb6m urna síntese da geocronologi a ð.a Bahia.

A segunda proposição, como síntese geocronol6gica
do Estado da Bahia e evolução cïus taL, baseadas no diagrama de e-
volução do estrôncio e na razá.o inicial t"r/86sr, u preocupação
maior 6 de fazer, inicialmente, un levantamento bibliográfico dis
poníve1 de m6todos precisos, de diversos modelos de regressão 1i
near e a integração dos resultados radion6tricos. A regressão 1i-
near nos fornece importantes parâmetros como RI, idade e a rela-
ção ttou/9óstr pârâ construção do diagrama d.e evolução do sr. uma
apreciação sobre diversos nodelos de ïegressão, então, se faz ne-
cess ãria.

A 'area escolhida foi o território baiano, tendo em
vista inúmeros trabalhos geocronol6gicos j'^ efetuados nesta ïe-
gião. o rnapa geocronol6gico , a ser apresentaclo, 6 um mod.elo sin-
plificado do Mapa Geocronol6gico do Estado da Bahia (en fase de
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preparação pelo Mascarenhas e seus colaboradores).

Z. Evolução dos Conhecimentos da Ãrea

Os conhecimentos geol6gicos do Estado da Bahia, râ
ú1tina d6cada, têm sido bastante desenvolvid,os, €ff conseqtlência
do grande impulso ocorrido con a rnineração a níve1 estadual. Inda
e Barbosa (1978) , no Mapa Geol6gico do Estado da Bahia (escala
de 1:1000.000), fez uma excelente compilação, reinterpretando a

informação geológica disponíve1 na 6poca. Brito Neves et al.
(1980) , apresentäram a "Evolução Geocronológica do Precambriano
do Estado da Bahia", uma síntese com análise aprofundada dos pa-
drões geocronol6gicos. Recentemente, surgiram vários trabalhos ge

olõgicos com integração de novos dados como: "o craton do são
Francisco e a Faixa de Dobramentos Araçuaí" (Inda et a1. 1984);
"Província são Francisco" (Mascarenhas et a1. 1984); e trabalhos
efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL (vol. 24, 29 e S0).

A síntese geocronolõgica deste trabalho, tem, cono
objetivo, integrar o trabalho de Brito Neves et al. (1990) com os
novos dados obtidos pelo Convênio Secretaria das Minas e Energia
-Bahia/centro de Pesquisas Geocrono169icas -usp (19g0-lggs), cu-
jos resultados analíticos foram de inteira responsabilida¿e do au
tor deste trabalho.
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METODOLO GI A

1. Fundamentos e Aplicações da Metodologia Rb-Sr, Sm-Nd e Pb-
Pb

Com o advento da descoberta da radioatividade , vã-
rios eventos geológicos puderam ser melhor posicionados no tempo.
A radioatividade consiste na desintegração de um nuclídeo instá-
ve1 (elemento radioativo ou pai) , por ernissão expontânea de paï-
tícu1as eletronagn6ticas, transformando-se em nuclídeo estáve1
(elemento radiogênico ou filho) ou em um outro instáve1 intermedi
ãrio.

O decaimento radioativo pode ser descrito em ter-
mos da probabilidade de uma partícula constituinte do núcleo ven-
cer a barreira do potencial: eue está vinculado ao núcleoo e ir
para o infinito. O processo estatístico do decaimento pode seï
descrito em termos de equação diferencial da forma:

( 1) dN/dt = -ÀN

onde À 6 a constante de desi-ntegração (À = r,42 x 10E-l1/anos) e

N é o número de nuclídeos de um d.eterninado elemento radioativo,
em um certo instante t. Integrando-se a equação diferencial acima
e admitindo-se N0 como quantidade inicial de ãtomos, para t=0, ob
t6m-se a equação de desintegração radioativa (vide a eq. z e s) :

dN/N. = - À dt -' ln(N/No)=-ÀT

(2) N = No exp (-Àt) ou

(3) T=I/À ln(N/No) que é a equação fundamental da
Geocronologi a

os isótopos radioativos naturais, de interesse pa-
Ta a geocronologia, são aqueles que possuem meia vida compatíve1
com a idade da Terra e que tenham uma abundância suficierrtemente
mensurá.ve1, en diversos tipos de rochas. os principais são : tJZ3g,
Thz3z, k40 , Rbg 

7 , R"lg? "- ,ri4 7-." 
-^'*" çrvqr
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A dependência termal 6 de grande inportãncia na
difusão, na rehomogeneização e enriquecimento ou enpobrecimento
isotópico, e cada elemento químico tem uma certa particularidade
física nos movimentos iônicos, dentro do retícu1o cristalino. A

temperatura na qual o Ar 6 imobilizado é mais baixa do que aque-
la para o Sr, e esta, por sua vez, é mais baixa do que a ternpera
tura para o Pb em zircão, e assirn .cada nétodo ten certo valor
interpretativo geológico diferente. A porcentagem atônica do e1e

rnento radiogênico depende do tempo decorrido e da quantidade do

isótopo radioativo inicial.

A partir da equação ne Z chepa-se às expressões 4

e 5, no,rmalmente utilizadas para se obter a idade convencional
pelo nétodo Rb/Sr:

(4)

(s) t.

x = (Rbt, /rrtu)u

b = (s r87 /sr86) i

t"t/86gr) 
a

=*(t *

= (87 tt/turt) , * (87n¡/86sr¡ u(e Àt.-1)

( 8 7srl 8óst) 
" - -( 

8 7srl 86st) 
r,,

8 7Ru / 
86st

razóes atônicas atuais

razáo isot6pica inicial (RI) do Sr

época do fechamento do sistema Rb/Sr

A expressão 4 torna-se uma equação linear do tipo:

Y=aX+þt6)

que é definida como equação isocrônica (Nicolaisen, 19ó1) onde:

Y = (Sr8' /trtu) " razáo isotõpica atual do Sr nas rochas
ou nos minerais cogen6ticas

coeficiente angular proporcional
tempo decorr j.do ou se j a idade t

a = expÀk-1 ao
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À - constante de de caimento

t. = tempo decorrido desde o

de Rb87 païa st87

fechamento do sistema.

Uma ve z de terminado o valor
sivel calcular-se "t" ou a i
7 abaixo:

de rrarr (coef. angular), então 6 pos-
dade isocrônica, segundo a expressão

(7)-r=r/x1n(1+a)

ou

r= -^)x

Uma forma bastante interessante de se estudar
evolução isotõpica do sr, é aquela em que se utiliza as razóes
sot6picas do sr em função de tempo. A equação 4 pode ser sinpli
f icada, expandindo-se exp ),t como aproxirnadamente igual a 1 + À

resultando a seguinte expressão:

(s) (st8'/tttu)u ã ¡ À(Rbt'/rrtu)" * (st87 /sr8Ó)i

A equação resultante para st87/St8ó ê linear em

t, sendo a inclinação proporcional a (Rb8' /tttu) , conforme ilus-
trado na fig. 1, exemplo este vátido para 3 rochas ou minerais
de mesma idade (2,7 b.a.), derivadas do manto, com razóe, Rb87/
St8Ó distintas, por6m com nesma razáo inicial RI. Diagranas des-
te tipo são normalmente coïTelacionados com a possíve1 evolução
do Sr no manto, que no presente caso foi admitida também linear,
com razáo st87/st86 evoluindo de 0,699 a 4,6 b. a. t pãrã.0,704,ho
je. Neste mesmo tipo de diagrana, uma rocha que sofreu uma homo-
geneízaçáo isotõpica nos seus minerais, €il 6pocas bem posterio-
Tes ã sua fornação, por um metamorfismo termal, 6 representada
na fig. Z.

Com exceção de rocha total e apatita, as 2 fases
minerais ricas em Rb sofreram uma evolução isotópica controlada
por su'as respectivas razóes Rb /Sr, que variaram após o metamor-
fismo teïna1 e posterj-or recristaltzaçã.o ocorrida em tm. A apati

a

i
t
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87s"

86s"

$6

t-,

idade (b.a.) 3r0

Fig. - 1 Diagnama cie evolução isotópic¿ do S:" en fun-
ção dc tem>o cuja a linha de cresci¡nentc
pode ser. esc¡iro pera equação yS.87p,¡z86srf t
+c onde t 87Rb/865r 

= coeficr.ente angular. ;

ç = 87so,r86atua1ì t= tempo " 
y= 87s"/86s" 

no
tempo geol-ógico. Uma equaçãc altelnativa po
de ser escrita :

(87s"/86s") - Rrr,- a

T

sl

0,

0,

7 0t+

699

t * { 8?sr/86). onde

no dia

atuaL.

T- idadi t RI -.rarão Ln{cúat ,obtidri
gnana isocrônico ;(87So/86S"), _ razão

hoj epassado tj
¡tl

Diagrarna de evci.uçãc isot6pie¿ Þåra umä r,ocha totai
e seus r¡ineraís. ci:ja cpistaiizacãa inicial foi- ê
a aj e scfreu horncEeneização jsotópice _ to

;æ



tã, por ser uma f ase praticarnente isenta de Rb,
nas a útt ima razáo de homogene izaçã,o i s ot6pi ca.
fica, tanbém, bastante evidente a incoveniência
comete ao calcular idades convencionais para uma

es colhida arbitrari amente.
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fornece-nos ape-
Nesta ilustração
e o erro que se

razáo inicial,

As idades obtidas , at6 mesmo em rocha total, apre
sentam.idades discordantes entre si, e compreendidas entre a

cristalizaçáo inicial ti e recristalizaçáo tilì, que seriam as 2 í)
nicas idades com significados geológicos. A idade da cristal-iza-
ção inicial ti pbde ser obtida, por exemplo, anarisando-se z ro
chas totais e resolvendo as 2 expressões simultâneas o conforme e

quação 4 ou utilizando-se a técnica ísocrônica, jã descrita. A

idade de homogeneização tm seria obtida de forma mais ou menos
semelhante. utilizar-se-ia, neste caso, os dados referentes a

uma determinada rocha e de suas fases minerais: eu€ seriam, en
nosso exemplo, biotita, K-feldspato e apatita.

A aplicação de metodologia geocronol6gica Rb/Sr,
que antes era restrita a rochas e/ou minerais ricos em Rb, 6 ho
je utilizãve1 at6 para rochas básicas do períod.o terciário. para
tar façanha concorre, principalmente, o acoplamento de computa
dor "on 1ine" ao espectrômetro de massa, possibilitando medidas
bastante precisas de razóes isot6picas. Deterninações precisas
de razóes Srtt/trtu iniciais, têrn possibilitado importantes espe
culações sobre a gênese de rochas, interações crosta x manto a-
trav6s do tempo geológico, evolução isot6pica no manto, etc.

Evidentemente, o nétodo Rb/Sr, poï si s6, não po-
de ser considerado como ferramenta absoluta para especulações do
tipo acima citadas. Sempre que possíve1, devem ser utilizadas ou
tras metodologias tais como Sm/Nd, Hf/Lu, pb/pA, etc, eu€ utili-
zam basicamente, as mesmas técnicas interpretativas,discorridas,
aqui, para o m6todo Rb/sr. No caso do m6todo smlNd, a razáo iso-
tópica de interesse 6 Nd1437¡¿144 (vide a equação 9 abaixo) , eû-
quanto.que o m6todo Hf/Lu e Hfl76 /u{77. A particularidade prin-
cipal destas 2 metodologias, é a sua aplicabilidade para rochas
e minerais não datáveis, pelo m6todo Rb/Sr, notadamente rochas
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ultrabásicas e minerais ricos em Sm e Lu, relativos a Nd e Hf,res
pectivamente.

A idade rnodelo Sn/Nd, inicialmente, foi introduzida
por ltiasserburg e Papanastassiou ( 19 i5) . Na idade modelo sm/Nd e-
quação 10 e 11, é assumido que a evolução de uma particular amos-
tra pode ser descrita em dois estágios: no primeiro, a amostra e-
voluiu dentro de um sistema correspondente ao reservatório unifor
me (RU)', de uma Terra Primordial ou Condrítica, enquanto que se-
gundo, pertenceu a um sistema com razão Sn/Nd, semelhante ãque1e
medido na amostrE, (Hawkesworth 6 Van Calstern, 1984).

(e) 
r43Nd/144Nd= 

( 1o'ntu/144Nd) 
r* (47 s^/ 144Nd) 

t ("Àt-t)

(10) Tmodero= 
* 

ln(1.

T(modelo) . ).. T(CHUR) :

ïeservatörio uniforme
condríti co

T (rnode 1o) r (cR)

residência crustal

( 1a 3t¡¿/t44*d) t,, =

çr47 s^/ 144Nd) ru =

(143n¿/144ud; r,,

(r47 s^/ 144ud¡ t,,

f

I
I

t

0,512ó38;

0,1967

0,515151

0 ,21362

(1r) Tmodelo(DM) = -( ( (14"^/t43¡¿+3)xL) 2 -qt(c-10,*¿/144Nd) )1/2

manto depletado / zA-( (14 7 s^/1441,1d*g) xL/ zA

A=1. 30333x10-5; B- -0.22035
C=0.5I3074; L- 6.54x10-3

O m6todo Pb/pA envolve apenas razões isotópícas do
pb, que são pb207 /pbzj4 e pb206 /pb204. Esra particularidade resi-
de no fato de ser empregado, predominantenente, em feldspatoo ni-
neral presente na maioria das rochas, tendo sido alvo de grande
interesse entre geocronó1ogos. (equação I?., 1S e 14).
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(206p¡ /z04pu) r * (2t'r/'ooro)(eÀtT 
"Àlt)

= (20'ra/zo4pb) 1 * (2ttu/204pb) ("À2T-"À2t)

(14) (zo7pa/zoava¡t-bo À'rT Àr T
EL-CLI

t
137,88(20óp¡ /zoapa) t-"o

onde À1 (238u - zouoo¡ 
= 0,155125 x

ÀrT ÀrT_er

--t't10 '- /a

),2 (235u -2otnb;= o,9g4g5

(238u/235u) = 1i7,BB

-'l-tx 10 -'/a

T- 4,s7 Ga; âo = (20ópu /2o4pa) l,

f = i d.ade U" cris tal i zação

þ1= (38u/'o^no)atual

bo = (2o7pb /2oava1

Para descrição mais detalhada, ver Faure 1977.

Medidas Precisas de Razão Isotópica do sr e sua Importân-
cia

2.I. Generalidades

0 acoplamento de compu'iadores a instrumentos ana-
rítlcos, constitui, sem dúvida, un dos maiores avanços da instru-
mentação moderna. No campo da espectrometria de massa, os compu-
tadores passaram a se integraï aos mesmos , jâ, há quase cerca de
duas d6cadas. Os primeiros sistemas foram fortemente influencia-
dos pelas lini tações na confecção de "hardware" , e tambérn pe,los e

levados custos, superando muitas vezes o pïeço dos espectrômetros
de massa. A disseminação de espectrômetros acoplados a microconpu
tadores com capacidade de armazenamento de dados, e velocidade.an



tes não imagináveis, teve início hâ cerca de uma d6cada atrãs.Cer
tamente, a geocronologia foi uma das grandes beneficiadas. iUedJ

das precisas de relações isotópicas propiciaram melhor precisão
nas idades radiom6tricas, a16m de estender a aplicabilidade das
determinações em materiais anteriorrnente considerados como desfa-
voráveis, ben como o surgimento de novas metodologias geocronoló
gicas como Sm/Nd e Hf/Lu, cogitadas apenas em teoria.

Na metodologia geocronol6gica Rb/Sr, a razâo
pica de maior interesse no elemento estrôncio 6 a razá.o sr87
corrigida para efeito de discriminação (fracionamento) , a1én
reração Rb87/sr86.

Z.Z, Medidas Precisas da

ção Rb/Sr
Razão Isotópica do Sr e da Rela-

I

\

isotó
/s'8{

da

e fracionamento na natureza por efeito cin6tico,
que e bastante conhecido nos elementos leves corïìo c, o, N e s , a-
té hoje não foi convincentemente demonstrado ou provado no caso
do elemento estrôncio, especialmente na relação st877st8ó entre
minerais coexistentes, que julganos desprezíveis. O fracíonamento
ou discrininação, aqui se refere ãquele verificado durante a an'a-
lise isot6pica do Sr, pela t6cnica de ionizaçáo térmica ou de su-
perfície. O elernento Sr, depositado geralmente na forma de clore-
to ou fosfato, sobre o f ilarnento sirnples de tântalo, ao se evapo-
rar e ionizar sofre fracionamento isotópico, poï um processo que
os quírnicos descrevem com destilação Rayleigh. Ta1 qual 6 verifi-
cado na evaporação da ãgua r eu€ as mo16cu1as mais leves evaporan
mais facilmente, o Sr86 evapora-se e ioni za-se,preferencialmente,
em relação ao st87. A relação tttt/tr8Ó, medida, aumenta, conse-
qtlentemente, em função do tempo de aná1ise. A dificuldade no caso
de Sr, e semelhantemente, tanb6m, €fl outros elementos poliisotóp1
co (pe1o menos 3 is6topos do elemento), 'e contornada medindo- se
uma outra razáo isot6pica, què envolve um terceiro is6topo, que 6
o sr88. A razão sr86/sr88, rnedida, serve como monitor e permite

01 ,^ 86corrigir sTo'/sr"" païa efeitos de fracionamento de massa. A ra-
záo st96/sï88, da mesma forrna que st87/sr86, fraciona durante a

análise numa proporção que 6 cerca de duas vezes maior, pelo fdto



de envolver duas dife
Hart (1960), um dos p
gir a razáo st87/sr8ó
adnitir, para aquela
valor obtido por Nier
dida, foi corrigida a
,. 86 ,^ 88Sr"" /5t"" , conforme a
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de massa. Foi, provavelmente, Stanley
s a uti Lizar a St86/st88 p"ru corri-
eitos de fracionamento de massa, ao

um valor constante e igual a 0,1194,
. A razáo st87/sr8ó, observada ou me-

fracionamento observado na razáo
te f6rnula abaixo:

renç as

rime i ro
dos ef

r azáo ,

( 1e 38)

50 % do

s e guin

(sr8' /st86¡.ott = (s r87 /st86)n( (sr86/sr88)* ¡ 0,1194) /0,2388)

Isto equivale admitir que a correção é linear e proporcional ã di
ferença de massa, a16n de adnitir que St8Ó/sr88 6 uma const"rrtã
na natureza e que os valores distintos de 0,1194 ocorrerian, €x-
clusivamente, devido ao fraci.onamento verificado durante o proces
so de evaporação e ionizaçã"o, e ao instrumento utilizado. No iní-
cio da década de 60, este procedimento, conhecido como normaliza-
ção da razáo St87/S186, foi aceito com relutãncia, pois a valida-
de, devido a erros experimentais que eram da ordem de grandeza do

fator de fracionamento, era difící1 de ser comprovada. As rela-
ções isotópicas, nesta 6poca, eram medidas diretamente nos espec-
trogramas, nediante o uso de r6gua comum ou, quando muito? com os

conhecidos "chart ru1es". A16m das limitações decorrentes do sis-
tema de medida, havia, ainda, outras, como os erros devido a fato
res de escala, falta de linearidade do registrador, resolução in-
suficiente do espectrôme!ro, etc. 0s desvios padrões nas relações
isotópicas, para uma análise sirnples, são da ordem de 0,2so para
tais casos, enquanto que os erros devidos a fracionamento de mas-
sa podem ser tão altos quanto 0,5%.

A aceitação e a validade da correção para fraciona
mento de massa, '6, cabalmente, demonstrada por Faure e Hurley
(1960), ao efetuar várias deterrninações em um carbonato de estrôn
cio padrão da Eimer e Anend, lote (492327). Eles conseguiran a re
produtibilidade de + 0,0006(0,08%), para as razóes Sr87/Sr8ó cor-
rigidas o o que corresponderia a un fator cerca de quatro vezes me

thor, Çil relação ãs razões não corrigidas.

Hoje, os cornputadores constituem praticanente
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acessório obrigatõrio, e o seu cr¡sto em relação aos espectrône-

tros tem sido cada vez menoT. Um sistema de computação "on line",
em espectrômetro inorgânico, representa 5% do custo total. A16m

de propiciar melhor precisão nas relações isotópicas, os computa

dores podern, ainda, controlar uma s6rie de dispositivos periféri
cos, automatizando e uniforrni zando uma série de tarefas, antes

feitas manualmente. Como um exemplo pioneiro, na medida de rela-
ções isot6picas precisas do Sï, podernos destacar o trabalho exe-

cutado por G,Wasserburg et alii (19Ó9).

Ña fig. 3 (tabela 1) , pode ser visuali zado o e-

feito de norma :izaçáo, efetuado sobre as razóes Srt' /tt86, obti-
das durante um perÍodo de cerca de 10 horas de análises, êff uma

amostra de referência (carbonato de estrôncio NBS-987) bastante
conhecida. Todas as razóes representam medida de pelo menos 8 de

terminações, obtidas com espectrômetro Varian Mat TH-5, do CPC'eo,

acoplado a um microcomputador HP-98258, cujos detalhes acham- se

descritos, pormenorizadamente, em Kawashita et aI. (1983). O e-

feito de fracionamento de massa, 6 bastante plonunciado, tanto
nas razôes SrtU/rt88, como, tarnbém, nas razóes Sr" /tt81 , sobrg

tudo no inÍcio da análise. A variação rnáxina na razá.o St8Ó/ St88

é de r"7|so, enquanto que para st87/sr86 6 de 0,93eo, cerca de me-

tade do St88/Sr8Ó, .onfot*" esperado . A razáo St87/St8ó, normali
zado para st86/sr88 = 0,1194, foi de 0,70 24 + 0,00006, vide a

fig.3.

Para se ter uma melhor id6ia da precisão com que

hoje são efetuadas as nedidas de relações isotÞPicas, nas tabe-

las Z e 3, aparecem listadas as razles Srtt/ttt6 normalizadas,ob

tidas para os dois carbonatos de referência, ilo CPGeo, e por ou-

tros conceituados laboratórios. Con exceção do ú1timo resultado
de cada tabela, que são n6dias de várias análises com le i tura
grãfica, e que aparecem para simples comparação' todos os demais

foram obtidos com Saída digital, e computador acoplado "on 1ine"'

ao espectrômetro de massa.

Com referência ao carbonato de estrôncio NBS-
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Tabela 1

ternpo deconnído
(minuto)

20

120

160

220

270

310

340 
.

410

q40

570

500 600
temp (min )

ttrtrtu e sr86/s188 durante
de estrôncio NBS-987.

isotópico do Sr.
87So/865o (8?So/BGSn)r,

elaro

31

24

16

L7

16

2T

60

3.3

32

6B

- Variações das

a anãlise do

razóes Sr
carbonato

400

0r7071-1

0,70823

0r70912

0r70971

0,71002

0r70998

0 r 7l0g7

0,71175

0 17]-22l_

0r71369

- Fracionamento
86so/88so

0,12047

0r12012

0,r1978

0,11960

0,11952

0 ,1191+ 7

0rtt922

0,11895

0r11877

0 , l-i,8 34

0,71010

0,71036

0,7I026

0r71033

0,71039

0,710L9

0r7I032

0r710t{0

0,71020

0,71053

t

Sr

mádia do ( 87so/86so )n = o, 71028 0,00010
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Anal i sta e/ou Laboi.

l.CPGeo/USP (*)
2 . HAT-B rern€n

3. V. G. -Chesh i re ( I HC)

4. S. Hart ( I nst. Carnegi e)

l. C. Hedge-USGS

6.w. n. ,shields-NBS

T.lNGElS-Argentina
8. Hccc- pa rá

Hédta (l a 8)

9. CPGeo-USP (analogico)

TABELA ,)

CARBoNATo Dt tsTRoNcl0: NBS-987

0 ,7l 021{ l0 ,00006 (Zo)

0,71 023510,00003tr (2o)

0,7 10237!0,000032 (2o)

0,7101 6 J0,00002 (zo)

0,71023 10,00007 (zo)

0,7t0llr t0,00020(gstl.e. )

0,71033 !0,00026 (Zo)

0,70997 10,00014 (2o)

0,7t019

0,71028 10,00036

0bse rvaçõe s

5 anál ises di stintas
I I anál ises disrintas
I I grupos (l anál i se)

Cert i f. de anã I i se

Certi f.de anál I se

Cert i f. de anã I i se

I anãl i se

I anål I se

6 anállses d¡stinras

{87s./86sr)n,.

(*) 0 presente trabalho

Anal ista e/ou Labor.

l.CPGeo/USP (r)
2.HPI-HAINZ

3. Un ¡ v. 0xford ( I n9 t . )
¡r. USCS-USR

5. lNGtlS-Argentlna
|,rédia gt a 5)

6. CPGeo-USP (analó9ico)

TABELA -3

CARBONATO DE ESTRONCIO: STN (E¿N)

{87s r/86s,. ) *
0,70800 r0,00006

0,70799610,000027

0,70815 r0,00005

0,70797 10,00024

0 ,70801{ !0 ,0002q
o ,70803

0 ,7081 30 ,000q

0bs e rvações

! anál lses distinta.s

! análises d¡st¡ntas
I anål lses distintas

l6 anãl lses distinras
I anál i se

'9 análises distintas

(2o)

(2o)

(zo)

(zo)

(2o)

(2o)
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o ïesultado mais preciso 6 o apresentado por S.Hart. No entanto,
seu valor de 0,7101ó não concorda, dentro do crit6rio de 2 sig-
ilâ, com outros valores de precisão sirnilar, como os obtidos pe-
los lt4AT e VG , os mais concei tuados fabricantes euïopeus de espec
trôrnetros. A este níve1 de precisão (30 ppn), é difícil dizer,
a priori, se as discordâncias se prendern ã real difeïença exis-
tente na razá.o isotópica, por causa da não homogeneidade da amos
tra, ou se são produzidas pelos sistemas de detecção,utilizados.

Esta precisão nas medidas isotópicas trouxe, sen
dúvidao urn grande avanço ã geocronologia. pode-s€, por exemplo,
determinar os pequenos perÍodos (da ordem de alguns milhões de
anos) , verificados na diferenciação dos diversos tipos de meteo-
ritos, a partir de um corpo original, formado nos primõrdios da
evolução do sistema so1ar. Meteoritos e amostras lunares (basaI-
tos e sideritos) puderam, também, ser datados com pïecisão, não
só pelo método Rb/sr, mas, tamb6m, por m6todo sm/Nd, entre ou-
tros. Algumas isócronas inteïnas, com razóes sr87/sr8Ó variando,
no máximo, 0,00ó, entre suas diversas fases minerais, permitiram
o traçado de isõcronas, que antes eram impossíveis,

Para a construção de um diagrama isocrônico Rb/Sr,
é requerida, a16rn da razáo sr87/sr86 normalízada, a relação Rb87

/Sr8Ó. Por envolver razá.o entre nuclídeos de dois elenentos dis-
tintos, a determinação da mesma não 6 obtida com a mesma preci-
são que obtida para a razã"o Sr87/sr86. o eïro varia conforme o

m6todo de determinação quantitativo utilizad,o. O nais preciso de
todos 6 o m6todo da diluição isotópica, que ïequer a utilizaçã,o
de traçadores ("spikes") adequados de Rb e de sr, a16m de um es-
pectrômetro de massa de fonte s6tida. por esta técnica, tanto o

rubídio como o estrôncio, independentemente da concentração, são
determinados com precisão e!tre 0,zs a 0,5%, resultando, portan-
to, em um erro na razáo Rb87/5186 sempre melhor que reo,

Durante a d.eterminação do St86 relativo a SrB4,
que em 'sua maior parte é constituída do traçador, pode-se, tam-
bém, efetuar d.eterninações da relação sr87/st8ó, eue pode sêi
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não só normarizada como, tanb6m, corrigida para a presença do tra
çador, que sempre apresenta tambér st87 " st8ó. A razã.o sr87/sr86
da amostra, assim calculada, não apïesenta a mesma precisão daqug
la obtida sem a presença do "spike", pois depende não só das de-
terninações precisas desta relação e do sr86/st88, necessária pa-
Ta a normalizaçá,o, mas, também, do conhecimento da composição iso
tópica do traçador de st84. o erro pode seï, em média, at6 duas
vezes superior, dependendo do grau de enriquecimento do traçador,
que pode chegar até quase 100 %.

Um outro n6todo de análise bastante empregado na
determinação da relação RbSi/st86, é o da fruorescência de raios
X. A rapidez e a não necessidade de efetuar solubilizações, a16m

de ser um método não destrutivo, torna a existência desta metodo-
logia quase que obrigatória em todos os laboratõrios Rb/Sr. A es-
colha de amostras para o método isocrônico 6, em gera1, feita com

o auxÍlio da flqorescência de raios X. Algurnas desvantagens resi-
dem no efeito matricial e tambén na sensibilidade menor, quando
comparado com o método de diluição isotópica. Para as amostras cu
ja concentração 6 superior a 40 ppn e menor que 2000 ppm, tanto
em Rb como em sr, os erros absolutos, estimados para cada um dos
elementos, após a corïeção matricial, preconizada por Reynolds, u

tilizando tubo com anodo de molibidênio (efeito conpton) , 6 me-
nor que Zeo. 0 erro composto na relação Rb/sr seria, assim, menor
que 2,9eo. No entanto, por envolver uma razáo, e com isso cancelar
uma série de fatores que são comuns ou quase iguais, o erro final
6, praticamente, circunscrito a erros estatísticos individuais e

aos erros do padrão utilizado. Dependendo das concentrações rela-
tívas, os erros Rbtt/trtu podern chegar a rso ou rnenor, o que torna
quase comparáve1 com o nétodo de di1ui.ção isotópica.

?..3. Importância dos Erros nas Diversas Tócnicas
gTessao

de Re-

Até aqui foi dada uma grande ênfase na iinp.ortância
das med.idas, tanto de sr87/s186 b"r como de nu87/sr86. A inportân
cia, no entanto, 6 bastante relativa no caso da determinação de
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idade convencional, por razóes já comentadas. Assim, a maioria dos
dados geocronológicos são interpretados com base na utilizaçáo de

diagrarnas isocrônicos (x,Y). Aqui, valores precisos de x e y cons-
tituem uma das condições "sine qua non" para obtenção de parâme-
tros a e b, bastante precisos da reta

(Y=bX*a)

valores precisos, contudo, devido a "erro geológico" (erro extra-
laboratorial) não chegan a definir ou fornecer, na maior parte das
vezes, uma reta bem definida ou parâmetros realísticos. Em outras
palavras, não há una reta que se ajuste d.entro dos limites dos er-
ros experimentais, ou seja, estamos face ao que Brooks et aI. deno
mina de "errôcrona", Independentemente dos m6todos util izad.os païa
estimativa dos parâmetros, torna-se, pois, bastante importante,tam
b6m, definir um índice estatÍstico, eue, em função dos dados dis-
ponÍveis, geralmente ao redor de uma dezena, permita distinguir se
a reta corresponde a uma isócrona ou a uma errócrona, bem como ava
liar erros f inais rnais realís ticos . Ern princípio , todas as t6cni-
cas de regressão devem fornecer os mesmos resultados para os parã-
metros de uma reta, quando se alinhan perfeitanente. Tal não e o

caso quando lidarnos com resultados experimentais, em que o m6todo
isocrônico constitui um exemplo.

Para facilitar
guir, os principais tipos de

literatura geocronológica :

a discussão, apresentaremos, a se-
tratamento estatístico, abordados na

1.

)

3.

4.

7.

regressão
cas) ;

mode 1o 1 ,

modelo de

modelo de

modelo de

node.lo de

rno de 1o de

simples (Y em X ou X em Y ou m6dia das duas t6cni-

6"

Z, 3 e 4 de Mclntyre (1966)

York 1 e Willianson (D.York

York Z (D. York, 1969) ;

l{endt I e 2 (Brooks et a1 ,

Cameron e outTos (Cameron e

Vugrinovich (Vugrinovich R,

- leóó) ;

le6 8) ;

t a1, 1981);

G. , 1981).
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dos mode-

2.4. Apreciações sobre os Diversos Modelos
(York, McIntyre, Wendt e Willianson)

de Regressão

, trata
B ro oks

também,

Nove dos treze modelos de regressão linear
dos aqui, são abordados de forma bastante realística, por
et aI. (7972) . Uma revisão dos principais modelos 6,
fornecida por Snelling (197ó).

Todas as regressões tratadas, com exceção dos dois
últimos autores (Cameron et aI. e Vugrinovich), foram desenvolvi-
das independentemente, mas utilizam, de certa forma, a rnesma equa

ção de ninimizaçáo, gu€ 6:

FU - c = IWi(Yi. a-bXi)z,

onde Wi é o fator de ponderação que varia conforme o modelo. Não

6 assim de admirar que as estimativas para a idade, QìJe ê a fun-
ção do coeficiente "b", e raziào inicial, que 6 igual a ',a,,, con-
forme testes efetuados por Brooks et al., e tambérn no cpGeo, re-
sultaram em dados praticamente concordantes. As diferenças obser-
vadas foram de 0,11% e 0 ,03eo, para a idade e razáo inicial, ïes-
pectivamente (tabela 5 e 6). Os modelos tratados por Mclntyre,for
necem um intervalo de confiança mais estreito., para o intercep-
to (sr87 /St86 inicial) , e mais largo païa a inclinação b, que e

proporcional ã idade, comparado em relação a uma simples regïes-
são, que atribui pesos iguais a todos os pontos , (tabela 7). As
diferenças maiores, observadas, foran para os erros dos par:âme-
tros, euê, ro caso do York-r=l,, foran 2s-30% menores, em relação
aos outros nodelos. A diferença fundamental desta discrepância,re
side no fato de gu€, em York 1, os eïros são baseados, apenas, [â
dispersão dos pontos, em relação ã reta, enquanto que nos outros,
incluindo York 2, os eïïos da isõcrona são estirnados, teoricamen-
tê, a partir dos erros experimentais.

0s erros experimentais para X e Y, em todos os mö-
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minimos quadrados
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1
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"Frce Line"
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t
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nais o ponto fixo ¡de
IK P(0.08s6;0,704?)

desvio padrão de l( e Y -- cres-
ce linearmente com X .

para lsocronasrsecubdárf as
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que os erros experimentals sejam pequenas'

A Incì-lnação b é obtfda pela médta de

N(N-1),/2 lnclinações parclals bi ou seja
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Tabela
modelo 

--å-.1e¿*
razã,o inicial

IIcInt¡'re I
,
3
4

York I
2 r:0

- - al

r : -L
\\'endt 1

Tl-endt 2

Comparaçãq
contendo
correlação

Tabela 6

3{1 .l + r.6
3{6 1 + 5.0
3.16 S * 3.3
3{6,1 + 3 .6

316.1 r 5.3
315 1 -Þ 1.4
3{7.1 * 1.2
345 0 + 1.6

345.0 * 1.4

345.0 -! 1 .4

( PEI,)RËIRA DE f'lNTNDA )

0.72021 + 0.000{7
0.71951 + 0 00066
0.71850 + 0.00231
0.7lss6 + 0.00227

0.7199á + 0.00132
0.71995 + 0.0003,i
0.7:169 + 0.0002s
0.7r97S + 0.00011

0.71gis + 0.00035

0.71995 + 0.00035

de diferentes tratamentos para dados
erro geológico; r - coeficiênte de

ap 1 i cado
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clelos, são tOmados como uma certa porcentagem dos mesmos. Uma

das exceções 6 verificada nos modelos de Mclntyre, conforrne j'a

comentado, podendo ser melhor visualízada na tabela 4A e 48. A

variança de X, 6 tomada como proporcional a X ao quadrado, em

todos os modelos o ao contrário da usual, que é adnitida como ig
verso da variança experimental. Quanto aos erros em Y, no McInt¿

re 1 6 assumido um erro absoluto constante. Tal procedimento foi
baseado em diversos dados, obtidos em anãlises em duplicata de

rocha total, com razóes compreendidas entre 0,700 a 0,7L2, para

St87 /St86¡ Uma outra exceção, quanto ao erro, tanto ern X como

em Y, 6 observada,nos modelos de Cameron' que são apTopriados pa

ra um caso muito restrito de sistema aberto por um metamorfis-

mo posterior.

Um aspecto importante, observado por Snelling (qpt

cit. ) , 6 a forma como os erros experirnentais são processados nos

diferentes programas, e, também, oâ forma como oS erros ða incli
nação e ínterseção são calculados. Isto explicaria as pequenas

discrepâncias observadas por dados obtidos por diferentes progra
mas. Alguns adnitem erïos fracionais ou valores absolutos, €r-
quanto outros admitern erros porcentuais. Tais procedimentos 1e-

vam a ponderações bastante distintas para um mesmo ponto, confor
me a situação, se o erro é tcmado de uma forma ou de outra. 0u-

tros podem embutir, nos resultados finais obtidos, fatores, como

o tipo T de Student, eu€ arnpliem os erros derivados de análises
en duplicata, e eUQ, ãs Vezes, não aparecem, explicitamente, nos

progTamas.

Diante da multiplicidade de rnode 1os e 'crit6rios
de escolha de erros, e, daí, da ponderação, fica, aqui, uma per-
gunta muito comum entre geocron6logos. Qual é o melhor modelo?Na

verdade não existe um único modelo. Para amostras cogen6ticas ? e

que se alinhan dentro do erro experimental obtido, o melhor mo-

de1o 6 aque1e que reúne, a nosso ver, alguns quesitos, conforme

enumeramos abaixo:

1. os erros experimentais obtidos, devem ser os mais realísticos
possíveis e inferidos, ou calculados, através de aná1ises efn
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duplicata, pelo menos. Nem sempïe o eïro experimental em uma

única deterninação 6 conf iãve1, isto 6, a reprodutibilitlade
das análises, em duplicatas, pode superar, em alguns casos, os
erros experimentais individuais ;

2. os erros calculados da inclinação (idade) e interseção (RI) dg
vem ser bastante sensíveis aos erros experimentais assinala
dos ;

3. deve-se embutir um fator rnultiplicativo adequado, que leve em

conta o númerd de anã1ises na estinativa dos erros dos parâme
tros, já que uma das rnaiores restrições no laboratório 6 a se-
vera linitação no número;

4. uma boa is6crona é aquela que tenha variações dos pontos, co-
brindo, homogeneamente, toda a extensão da reta, conforme ob-
servado na fi'g. 44. As figs. '48 e c, praticamente correspondg
ti-am a uma is6crona de 2 pontos.

5..quando os valores das razóes Rbsz7st86 forem menores que I,00,
serã necessário que se determine com muita precisão as razões
st86/St86, pelo menos envolvend.o da qu arta ã quinta casa deci-
ma1.

Como ú1tima característica, parece bastante inpor-
tante fazer algumas considerações a respeito de fatores multipli-
cativos aos erros finais. Estes fatores, quando aplicados, decor-
reriam de uma faLo bastante comum a todos os laboratórios de geo-
cronologia, que 6 a restrição no núnero de anátises. Na maioria
das isócronas, compartilham, quando muito, uma dezena de pontos,
mostrando, com isto, uma incetteza na estimativas dos erros. Esta
incerteza, associada ã reduzið,a amostragem, tomada de uma popula-
ção admitida como distribuição normal, euê 6 un outro aspecto dis
cutíve 1., pode ser contornada f azendo uso multiplicativo T de Stu-
dent adequado, conforme o número de duplicatas e níve1 de signifi
cância. Por exenPlo, se os erros dos parâmetros da isócrona final
são basäados em 10 anâIises, eil duplicata, os mesmos devent ,:,
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multiplicados por 1,053, ao níve1 de 1 sigilâ, e z,zB4, âo níve1
de 2 sigma (tabela 8). Ta1 procedimento, conforme observa tam-
b6n Brooks et al. (1972), não teria sentido, pois os modelos se-
riam válidos ou aplicâveis apenas quando estamos face a uma is6-
crona que, por definição,6 baseada em todos os pontos alinhados
dentro dos limites do erro experimental, conforme frisado no iní
cio. caímos, então, agora, €il outra questão, que ê a de reconhe-
cer uma is6crona de uma "err6crona", em que os pontos se ali-
nham, ou não, dentro dos limites dos erros individuais, ou con-
signados. uma abordagern não adequada, desse problema, 6 a de se
calcular o coefieiente de correlação r. A não adequacidade proce
de do fato de que este coeficiente leva em conta, apenas, a posi
ção relativa dos pontos, e desconsidera os erros experimentais,a
16m d€, devido a este últino fato, não se poder estabelecer um

limite que pernita distinguir is6crona de "err6crona".

[In teste mais convincente, que perrnite aferir a

qualidade de ajuste da reta, sendo de larga utilização, 6 sugeri
do por Mclntyre (196ó). O linite sugerido entre isficrona e erró-
crona seria 1, para o desvio m6dio quadrático ponderado, abrevia
damente MSWD (rnean square of weight deviates) conforme jâ ð,efini
do (tabe 1a 4A) . Brooks , Hart e wendt (rg7 ?,) argumentam, contudo ,

que o uso de s/ (n-?)=r, como um crit6rio de ajuste de pontos ex-
perimentais ã reta, 6 aplicãvel nos casos em que participam gran
de número de pontos, e , ainda, quando os erros consignados são
derivados de un grande número de análise ern duplicata. Ta1 proce
..drmento nao e, contudo, verificado em cada isócrona, ûâ rnaioria
dos laboratórios. Mais realisticamente, parece-nos conveniente,
conforme sugere Snelling (1976), utilizar um níve1 de corte ("cu
toff 1eve1") para MSWD, tomado da tabela 9, apresentado por
Brooks et ar, (r977) , conforme sogue '(níve1 de confiança cle

e5%):

Tabela 9

4 10Ne de p.ontos na isõcrona

limite p/MSWD (ts. / erróc. ) 3 !92 3,07

56

2,68 2,45 z,z9 2"rg 2,09 2,02
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Quando o valor de MSWD for maior que o referido na
tabela acima, estamos diante de uma err6crona (Brooks et a1. Lg77),
ou seja, os erros analíticos são menores em relação ã clispersão
dos pontos em torno da melhor reta, podendo tratar-se de rochas
não cogen6ticas ou, se são cogen6ticas, então o sisterna permane-
ceu aberto devido a algum problema geol6gico. 0bviamente, euanto
maior for o erro analítico, menoï serã o MSWD e vice-versa, quan-
to menor for o errb analítico maior será a tendência do MSI\ID

fig. 5). Por: outro lado, quando o valor de MSWD for menor em rela
ção ao referido na tabela 10, encontramo-nos diante de uma isócro
râ, se as rochas forem cogen6ticasr gêologicarnente (nem sempre as
rochas são cogen6ticas e podem ter MSWD baixo). Seria desnecessá,
rio dizer que uma simples troca de amostra, em uma das várias eta
pas laboratoriais, poderia redundar num. erro que poderia ser con-
fundiclo, perfeitamente, como erro geclógico. Un procedimento bas-
tante comun, nestes casos , 6 re jeitar este ponto ,consi<le.rando-o
como referente a uma amostra anômala, ou, então, utiLizar mode-
1os adequados em função do tipo de amostra.
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III. SÍNTESE GEOCRONOLOGICA DO ESTADO DA BAHIA

Int roduçã o

A Bahia eí um dos estados brasrleiros com maior a-
cervo de dados geol6gicos (cartografia básica) e geocronológicos,
por razóes de uma política objetiva encetada, de há muito, pela
Secretaria de Minas e Enårgia, bem como pela feliz coincidência
de diretrizes do governo federal (cpRM, DNPM, suDENE, cBpM,etc.).

0 territ6rio do Estado da Bahia, em sua grande ma

ioria, acha-se inserido na Província Estrutural do Craton do São
Francisco (Alrneida et a1. 19 77) , tendo as demais porções situa-
das nos chamados sistema de dobramentos sergipano (a nordeste),
Rio Preto-Riacho do Pontal (ao norte) e Araçuaí/Ribeira (a sudes
te).

Na fig. 6, constam as principais cidades menciona
ôas no texto, e a fig. 7 apresenta o mapa geocronológico sirnpli-
ficado (Mascarenhas et aI. - in6aito). os comentãrios geocronoló
gicos, a seguir, serão discutidos, tomando como subdivisões os
períodos (eras) geológicos: Arqueano (pr6-Jequi6 e Jequi6) , pro-
tero z6ico (inferior, m6dio e superior) sendo as idades K/Ar dis
cutidas, de forma regional (figs. 6 e 7 - ver no anexo).

O Craton de São Francisco 6 uma plataforma sin-
Brasiliana, cujo embasamento 6 de consolidação pré - Brasiliana
(Almeida, rg7 7) . Esta unidade abrange , alórn do Estado d a Bahia,
grande porção do Estado de Minas Gerais.

Na literatura especializada, constam vários tra-
balhos específicos sobre a evolução geol6gica e terminologia 1i-
to-estrati grã.Íica, d.esses elementos geotectônicos, permitindo ao
autor concentrar-se nais na parte geocronol6gica, propriamente
dita.

As sÍnteses mais atuali zað.as sobre a geologia ie"-

1.



gional e geotectônica, da

em Almeida e Hasui (1984),
bosa (19i8) e nos volumes
pal síntese geocronológica
a1. (1980).
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ârea em epígrafe, poden ser encontradas
Schobbenhaus et al. (1984), Inda e Bar

24, 29 e 30 do Projeto RADAM. A princi
pode ser encontrada en Brito Neves et

Z. Núcleos Antigos pr6-Jequi6 - >3.'000, N{a.

No território baiano, se encontram 'os registros
geocronológicos mais antigos, em idade, e com melhor document aQáo

sobre os dados aLafíticos, por enquanto, da Plataforma Sul Arneri-
cana como, por exemplo, 6 o caso do tonali,to de Boa Vista (ernbasa

mento do Cinturão Contendas - Mirante), onde foram obtidas idaoes
isocrônicas Rb/Sr e Pb/Pb, da ordem de 3,46 Ga' , e idade modelo

Sm/Nd T (CR) de 3,76 Ga. Os eventos geológicos mais marcantes no

Arqueano, se situam no Ciclo Jequi6, com caracterizações de gran-
des episódios tectono-orogen6ticos e termo-tectônicos (adições e

retrabalhamentos crustais), em toda a porção centro-este do esta-
do, entre 3.100 Ma. a 2.500 Ma., com um pico em torno de 2,700
Ma.. As ãreas arqueanas citadas nas tabelas 10 e i1, estão representa-
das no mapa geocronológico (fig.7), em Toxo claro e roxo escuro,
nos intervalos entre 2.500 - 3:000 Ma. e >3.000 Ma., respectiva-

þ

mente. Partes desses terrenos, serviram como embasamento e como a

natéria prima para novas formações geológicas (refusão e rehomoge

neízação) , nos eventos e ciclos posteriores (p6s-Jequi6).

No Ciclo Jequi6, ocorreram muitos eventos de inten
sa gnaissificação, migmatízaçáo e granuliti zaçáo. Hâ eviclências,
inclusive, da existência de terrenos "granito-greenstone" do con-
texto geológico Arqueano. Os conhecimentos atuais de núcleos,frag
mentos e regiões pr6-Jequi6 (>3.000 Ma.), estão relacionados na

tabe la 10 .

Os donínios citados na tabela 10, não constituem
grandes áreas contínuas, formadas e completamente estabiLizadas
no Arq.ueano. Os fenômenos tectono-termais relacionados, a ciclos
mais recentes, como Jequi6 e Transamazônico (a serem d,iscutidas
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nais adiante), mascararam e nodificaran os padrões geocronológi-
cos e geotectônicos de muitos outTos terrenos arqueanos.

No Cinturão Contendas-Mirante, a16m dos tonalitos
de Boa vista, há outras ocorrências de núc1eos pr6-Jequi6, como
os granodioritos de sete Voltas, Lagoa do Morro e Anag6. Geo-
logicamente, os granodioritos de Sete Voltas parecem ser cogen6-
ticos aos tonalitos de Boa Vista, A is6crona de referência des-
sas duas unidades, evidencia uma idade Rb/sr de 3.400 Ma. (Rr=
0 ,7000) , com um bom alinhamento dos pontos, mas, por outro lado,
o núcleo de Sete \7o1tas, analisado isoladamente, forneceu uma i-
dade .Pb/Pb de 3.r70 Ma., com rt=7,84, concordante com o m6tod.o Rb/
Sr, cuja idade é de 3.018 Ma. e com RI= 0,7017. 0 valor de. ur=
8,67 (238u/'0nnb), païa os tonalitos de Boa vista, estã un pou-
co elevado para representar uma origen a partir do manto, utili-
zando-se, como evidências, dados Sm/Nd de idades modelos T(CHUR)=
3,58 Ga., T(DM)=3,65 Ga. e T(CR)=3r73 Ga. (dados obtidos em 0x-
ford por P.¡.1¿'r'1or). como indi.u/ilro, da 6poca de separação man

to-crosta. Entretanto, com relação aos granodioritos de Sete Vo1
tas, ternos a coerência tanto em idade Rb/sr e pb/pb, como nos va
lores de razáo inicial sr87/sr86 e de ü1=u2t8/nu204, indi.utivos
de origem a partir do manto. Assim, no momento, a interpretação
mais sens ata ê a da formação de dois corpos , durante eventos se
parados no tempo.

Os granodioritos de Sete Voltas, Serra dos N{ei-
res, Lagoa do Morro, Anag6 e os tonalitos de Boa vista (vide a
fig. 7) , refletem, em sua maioria, êstruturas ovaladas (domos mantea
dos) e apresentam, nas bordas, estruturas nigmatíticas, 'passando 

,

de forma gradacíona1, para migrnatitos regionais, com ' foliação
gnãissica pronunciada, relacionada ãs rochas encaixantes (Masca-
renhas et al. 1984), todas constituindo o embasamento para a se-
qtlência vulcano-sedimentar contendas-Mirante' (l"larinho et .aL.
1979). Fn adição, reforçando a estrutura dômica, encontra-se? em

sete Voltas , au16olas termais (hornfels) de 1.900 Ma. (I,larinho
et al. 1.979; cordani et ar. 1985). Esta j.dade é interpïetada co
mo a 6poca de colocação dos granitóides de Sete Voltas, responsá
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veis pelas estrututas dômicas.

A região de Mutuípe, situada em terreno de alto
grau metam6rfico (tabela 10), evidencia uma idade isocrônica Rb/
Sr de 3.160 Ma., com uma relação inicial de 0,711 (Cordani e Iyer,
1979). A elevada razáo inicial, indica que as rochas foram retra-
balhadas, a partir de um material crustal pr6-existente, ou magma

proveniente do manto, com um certo tempo de resistência crustal.
Jâ a idade Pb/Pb, forneceu uma isócrona de 3.598 Ma., com ul de

9,28. A discordância nas idades Pb/Pb e Rb/Sr, pode ser justifica
da pela saída de U a uma determinada 6poca, resultando na idade
mais antiga, em m6todo Pb/Pb (paleoisõcrona). 0 efeito de metamor
fismo de alto grau, bem ap6s ã cristalizaçáo ígnea primária" pode
provocar severa perturbação dos sistemas de rocha total U/Pb e

Rb/Sr (especificamente perda de U e Rb), segundo Moorbath e

Taylor (1980). 0 arranjo linear Pb-Pb, não á nais considerado co-
mo uma verdadeira, isõcrona secundãria, mas como uma paleoisócrona
transposta. Para os granulitos de Mutuípe, esta perda de U pode-
ria estar associada a 2.000 Ma., e a idade real seria, então, de

?..700 Ma., com ul de 7,5. 0 baixo valor de ul sugere que o mate-
rial precursor 6 da crosta inferior. Para confirmar, necessita-se
de dados Sm/Nd.

Como se vê na tabela 10 e na figura 6 são encontra
dos outros núcleos, ou,Æílgnentos antigos, pr6-Jequi6o preserva-
dos, como em Aracatú/Bîumado, Rio Capim, su1 de Vitória cla Con-
quista, Guanamb i/Caetit6 , IJauâ/ Poço de Fora (Convênio SME/

CPGeo-IGUSP), Largo, Mundo Novo e Santa Rosa (Jardim de Sá et
41.). Esses terrenos, e os demais anteriormente citados, formaram
se durante evento, separados ou não, em toTno de 3.100 Ma.. Estes
terrenos, provavelmente, vieram a se consolidar no final do A¡
queanon por volta de 2.700 Ma., quando um episódj-o extensivo de

formação de granitos ocorreu durante o Ciclo (por exemplo, Je-
quié, Beïnarda, etc.). No ciclo Transamazônico, hã evidências
geocronolõgicas de eventos adicionais de acreção metamorfismo, rê
juvenescirnento isot6pico, etc., atingindo estes terrenos de forma
variada,'como reflexo do que ocorreu, extensivamente, por toda a

costa leste baiana (ver discussão adiante).
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3. Arqueano Superior (S000-2S00 Ma.)

3.1. Terrenos gnáissicos rnigmatíticos e graníticos

As regiões de alto grau metanórficoo são represen-
tadas por rochas, cujas associações paragenéticas refletem neta
norfismo das facies granulito e anfibolito alto, apresentando, efl
tTetanto, retrometamorfose 1oca1, a facies xisto verde. Estas ro-
chas de alto grau, ocorrem em toda a província São Francisco, (as
sociadas amuitos metassedirnentos e com rochas básicas). Na Bahia,
estes terrenos afloram no complexo de Jequi6 (Centro-leste), para
mirim e Santa Izabel (Sudoeste) , regiões de Brumado-Aracatu (Su1),
Remanso-casa Nova (Norte), (Brito Neves et a1. lgB0), cintprão,,sa1
vador-Juazeiro (Leste-Nordeste), (cordani e Brito Neves, IgBz),re
gião Correntina (Oeste) , etc.

3.2. Tertenos do tipo granito greenstone

Vários cinturões vulcano-sedimentares de baixo
grau, têm sido observados no NE do craton de são Francisco.

Estruturas do tipo "greenstone-belt" ocorrem em

serrinha-sant a Luz (Mascarenhas Tg73, Kishida lgTg) , umburanas
(Lima et a1. 1979), Barreiro (Silveira et al. 1981).

Prováveis terrenos gïanito-greenstone são conheci-
dos, como Rio capim, -Çottendas-Mirante, urandí-Licínio de Almei-
da, Brunado , Boquira, Rideþo da Santana, JQcobina (lvlascarenhas
L976/1979). Mascarenhas (1984) especula, neste sentido, ainda ou-
tras áreas como as do grupo colomi, serra das Eguas, complexo sa-
1itre, Bate P6, casa Nova e lbo (no que ó combatido por diversos
autores) (vide a fig. 8).

Devido a conplexid.ade da evolução crustal geológi-
ca com o tempo, äs superposições, na maioria das vezes, tornam di
fÍceis as reconstituições espaciais e cronol6gicas. Em todos es-
ses provãveis terrenos "granito greenstone", h-a carênc-ia, ainda*,
de muitos detalhes e de pesquisas. A maioria deles 6 muito impr"o-
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vãve1 para muitos autores.

Para as supracrustais destes terrenos, como

discutido, os registros geocronolõgicos são todos de ânbito
Proteroz6ico Inferior.
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se ra
do

3.3, Geocronologia

0s eventos tectono-magmáticos e correlatos do Prot.
Superior:, com o.atual acervo de dados radionétricos, adquiriram
excelentes regrstros enr vários tratos geotectônicos, sendo,a prin
cipal ãrea de ocorrência, a região central da Bahia (complexo Je
quié) , êffi diferentes contingentes lito-estruturais. 0 Ciclo Je-
qui6 foi, inicialnente, definido por Cordani (1973a) na re gião
honônina. Atualmente, são conhecidas mais de 20 regiões, ou nú-
cleos (is6crona de afloramento con mínimo de 4 pontos), em to-
do o Estado da Bahia (vide a tabela 11) e no mapa geocïonológico,
fig. 7) como pertinente a este ciclo. Grande parte das crostas
foi formada por aglutinação de diferentes blocos, por movimentos
tangenciais, no decorrer dos ciclos tectono-rnagrnãticos posterio-
res ao Arqueano, e mesmo ao curso de eventos de acreção episóAi-
cos .

As maiores concentrações de dados radion6tricos,Te
ferente a este ciclo, estão no cornplexo granulítico Jequi6 (fig.
ó). Existem dados isocrônicos, com idades variando desde 3.000 a

3.500 Ma. . A interpretação aqui postul ada, para estas clifeïentes
idades, 6 a de que as mesmas foram causadas, inicialmente, pol
processos de entradas (ganho)..e saídas (perda) de materiais, ou,
ainda: eu€ os processos magmáèricos-sedimentares-tectônicos, ocor-
ridos ao longo do Arqueano , fo,[an sucess ivos e ocoïïeram em perío
dos curtos o com pico em deterriinada época (2.7a0 Ma. ) , onde even-
tos rnais intensos e extensos demarcariam os auges dos ciclos geo-
tectônicos , geocronologicamente considerados. A sua exposição em

superfície,hoje (Brito Neves et a7. 1980), cono repïesentante ð.a

crosta inferior, forrnada no Arqueano, 6 produto de levantamerito
regional subseq{1ente ao ciclo Transamazônico? como vêm atestando
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sistematicamente :as determinações K/ Ar (un itern I deste capítulo) .

Além do Complexo Jequi6, há várias ocorrências iso
1adas, pertinentes a este ciclo (tabe1.a 11), no interior de v'a

rios complexos, ou grupos, ou faixas, sob denominações de 'vãrios
autores : Cinturão móve 1 Salvador-Juazeiro , Cornplexo Pararnirim, Com

plexo Caraíba, Complexo Caraíba-Paranirime Complexo Brumado. Das

regiões de Paramirim, Brumado, Aracatu e Bernada, constam,na tabe
Ia 11, várias is6cïonas en diferentes trabalhos específicos, va-
riando desde Z.600 a 3.000 Ma.,sugerindo um extensivo evento da

formação crustal rf o Arqueano, o qual envolveu intrusão de grani-
to, anatexia, metassomatismo e retrabalhamento de material. O Con

plexo Santa lzabel , corresponde a uma seqtiência de gnaisses de

grande variação composicional , e migrnatitos, onde o metamorfisrno
granulítico produziu pequenas massas de composição enderbítica,as
sociadas aos gnaisses (Barbosa e Moutinho da Costa, I973). Segun-

do Brito Neves (1980), este complexo tem um padrão geocronol6gico
sinilar ao Complexo Jequi6, qr'r" teria serwido como embasamento para
unidades de idade Transamazônica, que teriam sido retrabalhadas e

rejuvenescidas nas condições de infraestrutura. A is6crona de re-
ferência disponíve1 Rb/Sr, analisadas por Jardirn de Sã (1976),Cor
dani (1979) e reportacìa por Siga (1982) fornece uma iCade de

2.700 Ma.,com RI de 0,705. Por outro 1ado, râ região norte do Com

plexo de Jequi6, os núc1eos aïqueanos ocorrem com maior freqtlên-
cia, entre duas regiões: Serrinha-Capin e a oeste de Jacobina. En

tre essas duas regiões, o terreno foi fortemente marcado pelo cin.
turão n6ve1 salvador-Ju azei'o no Transamazônico.

A isócrona Pb/Pb, obtida ern 0xford, nas imediações
de Guanambi/Santa Izabel, evi$enciou uma idade de ?.9T0 Ma., com

ul de 8,38. Este resultado, a¡nda deve ser visto com certa ressal
vâ, podendo tratar-se de uma"paleoistjcrona transposta ou de uma i
dade aparente (contaminação de Pb). Já nas inediações de Correnti
flâ, Sul de Correntina e nas vizinhanças de Guanambi, as idades Rb

/ Sr são todas t rans amazônic as , com b aixa razá.o ini ci al em torno
de 0,7035, podendo tratar-se de uma ârea de cinturão m6ve1 c1o

Trans ^ àrônico.
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Segundo Brito Neves et al. (1980), a região cen-
tral do Estado (Complexo Jequi6, região de Santa Izabel, Brumado,

Contendas-Mirante) foi formada em condições mesozonais, agrupa
da mais ou nenos, sem entrar no mérito de ter representado urn ú-
nico b1oco, ou ter resultado na aglutinação de blocos distintos,
posteriormente ã sua forrnação. Esta porção crustal, em 6pocas
posteriores ao fecho do Arqueano, não foi transformada substanci
almente por processos meso-catazonais..

4. Proteroz6ico Inferior (2.500-1.800 Ma. )

Ciclo Transamazônico (2.150-1.800 Ma.)

0 Ciclo Transanazônico é de nelhor caracteriza-
ção no embasamento do Craton de São Francisco. A caracterizaçá,o
geocronológica jâ 6, relativamente, bem formulada e representati
vâ, em toda a re,gião da Bahia, em todos os tipos de terrenos de

alto, n6dio e baixo graus , como nas seguintes regiões:

a. Cinturão Móvel Salvador-Juazeiro (em parte ar
queano nas inediações de Araci-Santa Luz) , a leste;

b. Cinturão Mõve1 Correntina-Guananbi, a oeste,e

c. nas imediações de Campo Alegrie de Lourds- Re-

marso a norte, (vide a tabela 12 e fig. 7 arexa \ ,azuI claro:
1.750 a 2.I50 Ma.; azu! escuro:2.I50 a 2.500 Ma.). E possível
eu€, no Ciclo Trans amazônico (como no Arqueano) , tenham ocorri-
do muitas acreções do manto, como tanb6n refusões de materiais
p16-existentes, de maneira episódica ou não, formando, assim,col
plexa delimitação espaço'ternporal dos fenômenos geológicos e geo

tectônicos. Atrav6s de estudos do diagrana da evolução isotópi-
ca de Sï, poder-se-á fazer alguns pïogressos nas problernáticas a

cima citadas. De qualquer forma, o Cinturão M6ve1 Costeiro; corrs

tituído poï terrenos de alto grau metam6rfico (C,orciani, 1973),
Cinturão 146ve1 Costa At1ântica (Mascarenhas 1979) , Cinturão Mó-

ve1 Sal.vador-Ju azeiro (Cordani e Brito .Neves 1982) , estão bem ca

racterizados, geocronologicamente, no Transamazônico. Estes cin
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turões tên contribuições plutônica, vulcânica e sedimentar, todas
trans formadas em grau rnetam6rf ico elevado , en regirne tectônico de

autêntico cinturão m6ve1. Essa estrutura continua para o Sul, bor
dejando a costa Atlântica (Cordani I973), e para norte, extenden-
do-se at6 o Sergipe, com direção NS, tomando a direção N, a

partir de Estãncia (SE), estendendo-se até Lagarto (SE)/Arapiraca
(AL) e Pernambuco (Brito Neves et al. 1980). A influência do Tran
samazônico nesse cinturão m6ve1, 6 caracterizada por metamorfis
mo de alto grau, eventos de granitogênese e também rnigmatizaçã,o e

metassomatose potássica, que não atingiram o Conplexo Jequi6 (ou

o fizeram corn pouta intensidade).

A intrusão de corpos plutônicos foi de inportância
relevante no Ciclo Transamazônico, como os granitos de Cansanção,
Tanquinho, Carnpo Formoso, Sienito de Itiúba, e outros, strtuados
na região leste da Bahia. Na região sudeste ,,'entre Valença e

Ubaitaba, os dados Rb/Sr dos granulitos básicos são todos de ân-
bito do Protêroz6ico Inferior, tendo uma isócrona de referêni:ia
de 2 .316 Ma. , com iitl de 0 . 7038. Dados adícionais de idades radio-
mátricas transarnazônicas, em granodioritos, dioritos e gabros (Ka

washita et a1., dados in6aitos), foram encontradas nas inediações
de Poço de Fora/Uauá, cujas razóes iniciais são baixas, €ffi torno
de 0 ,702, sendo indicativas da origen do manto

No final do Proterozõico Inferior e no começo do

Proterozóico Médio, o cinturão rnóvel tornou-se quiescente, produ-
zindo uma plataforma mais extensa e mais estáve1 no Proterozõico
trl6dio, com exceção na região do Espinhaço.

Mgì.s ao.sul , nas proximidades de Itabuna e Porto
Seguro, temos idade U-Pb em zircá,a, êil torno de 2.T50 Ma., dados
esses obtidos por De1hal e Demaiffe (1985).

Na região norte, nas imediações de Campo

de Lourdes-Remanso, ocorrem rochas graníticas, gnáissicas
títicas. Nesta ârea existem isõcronas Rb-Sr, cujas idades
desde 1.800 a 2.050 Ma., com razóes inicrais entre 0,704
interpïetaCas como produto de retrabalhamento crustal de

A1 e gre

e migma

vari am

a 0,735_,

mate ri -
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aI pr6-existente, conforme atesta um núcleo arqueano de 3.180 Ma. ,

preservado nas inediações de Remanso. 0 comportamento geocronolõgi
co do maciço marginal de Sobradinho (Brito Neves, 1983), ao norte
do craton, e entre este e os metassedimentos de Riacho do Pontal,
foi afetado, regenerado e rejuvenescido pelo Brasiliano €, talvez,
at6 pelo Uruaçuano.

Na região Central, bordejando o Complexo Jequié,en-
contram-se idades Rb/Sr, Pb/Pb e U/Pb, êff zircá.o, eue variam des-
de 2.150 a 2.500 Ma.. Estas idades podem ser interpretadas de três
formas: a) como pfoduto de rehomogeneizaçáo parcial do evento Traq
samazônico; b) recristalizaçáo associada a um evento ,ainda não

muito bem caracterizado; c) idade mínirna, resultante de perda con-
tínua de Pb e Sr radiogênicos, devido a altas temperaturas, a. que

foram submetidas as rochas, após o evento metan6rfico ocorrido en-
tre 2.700 a 3.200 Ma.

Na porção ocidental do Complexo de Santa lzabeL, o

corre, aparentemente, uma outra faixa nóve1 do Proteroz6ico Inferi
or (ainda não rnuito bem caracterizada geocronologicamente) , seme-

thante ao Cinturão Móve1 Salvador-Juazeiro, com possíveis acre-
ções do manto e retrabalhanentos cïustais, como atestam is6cronas
Rb/Sr, eil Correntina, São Manoel, Januâria (Minas Gerais), Cara Su

ja e Guananbi, todos de idade transamazônica. Parte do Complexo de

Santa lzabel tamb6n foi envolvido pelo tectonismo desta 6poca. Es-
ta faixa talve z poderia ser extendida mais a oeste , jâ no Estado
de Goiãs , onde ocorre, rrovâlnente , ârea transamazônica (formação
Ticunzal-Reis Neto 1983).

As rochas supraerustaiS do Cinturão Contendas- N{i-

rantes e Cornplexo Umburanas tem uma evolução geol6gica semelhante,
(cordani, 1985). Ambos os terrenos foram afetados fortemente
Proteroz6ico Inferior (elevada -razá.a inicial) .

no
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5 . Proterozóico ué¿io (1. 800 - 1.000 Ma. )

Ciclo Espinhaço (1.700 - 1.000 Ma.)

5. 1. Generalidades

Segundo Brito Neves et aI. (1980), o sistema de do
bramentos do Espinhaço, a que se refere o ciclo em evidência, tê-
ve desenvolvirnento essencialrnente intracratônico, ensiálico e,pre
ferencialmente, sobreposto a terrenos arqueanos. A atuação deste
ciclo 6 a mais restrita, ofl ãrea, resultando numa acreção c,rustal
pouco significativao €il superfície, quando comparada com os ci-
clos precedentes, nao havendo, praticamente, ganho de crosta
continental nova, formada por processos de diferenciaçáo manto/
crosta. 0 regime tectônico que presidiu o desenvolvimento do Ci-
c1o Espinhaço., foi desencadeado em seguida ã epirogênese do final
do ciclo Transamazônico, em torno de r.750 Ma.. As seqtlências es
tratigráficas são essencialmente terrígenas, com abundante recor-
rência de litofacies clásticas, alóin de vulcanismo do estágio ir.
cial , e rec.onheciclanente continental. 0 climax deste desenvolvi-
mento 6 estimado em 1.300 Ma., pelo metamorfismo regional dos pe-
litos supracrustais (formação Caboclo), seguido de alguns eventos
nenores, magmãticos tardios e outros afins, anaïogênicos, at6 ð,a

ordem de 1.100 a 900 Ma. (vide tabela 13).

5.2. Sistema de dobramentos do Espinhaço

A denorninação Supe rgrupo Espinhaço , conpreende as

rochas metassedinentaïes e vulcânicas ácidas, constituindo a Ser-
ra do Espinhaço, que se estende desde Minas Gerais at6 a Bahia,co
mo uma longa e estreita dorsal. Este supergrupo foi dividido nos
Grupos Espinhaço Inferior, M6dio e Superior (projeto Letos). Na

Chapada Diamantina, esses corresponden aos Grupos Rio dos Rem6-

dios, Paraguaçü e chapada Diamantina, ïespectivamente, e, na ser-
ra do Espinhaço setentrional, ao Grupo santo Onofre (Inda e Bar-
bosa (1978).
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0 Supergrupo Espinhaço, no ânbito da
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Província
Säo Francisco, depositou-se dentro de um ambiente oroaulacõgeno,
no qual se desenvolveu urna zona de ruptura, a cerca de 600 km,1o
calizada ao longo e entre uma ant6clise e uma sinlclise (Mouti-
nho da Costa e Inda Barbosa, 1gB2) (vide a fig. g).

Segundo Inda e Barbosa (1978), e Mascarenhas et
a1. (1984), o sistema de dobramentos ¿1o Espinhaço é limitado, a

oeste, pela Bacia do são Francisco, e, a leste, pela Bacia do
Lenç6is , ao longo de grandes linhas de falhas , de direção Nl^/-sE
(fig. 10). Este sistema de dobramentos do Espinhaço foi dividi-
do em 4 subdomínios estratigráficos, conforme a fig. 10: I) Espi
nhaço setentrional, correspondendo ã parte basal do supeïgrupo
Espinhaço; II) Bloco Paramirim, situado no vale d.o paramirim, cu
jas rochas gnãissicas separam as seqtlências do Grupo Santo Ono-
fre (serra do Espinhaço) e da chapada Diamantina; III) Broco Ga-
vião, â porção Su1 do sistema; e IV) chapada Diamandina oc.id.en-
ta1, abrangendo o extremo su1 e toda a parte ocidental da chapa-
da Di arnant ina.

No bloco Gavião, nas vizinhanças de Lagoa Real /
são Timõteo, as áreas de embasamento, com idade arqueana superi-
or, parecendo estar em continuidade física, tanto com os "gnais
ses de Paramirim", ao norte, como com rochas granitóides da re-
gião de Brumado, Anag6 e vizinhanÇâs, conforme as d.atações efetu
adas sob auspícios do Convênio IGUSP/SME-Uahia. Neste ernbasamen
'Lo , eventos de lemob ilização são sugeridos pelas deterrninações e

xrstentes, com idades Rb/sr variando entre r.200-1.500 Ma., com
elevadas razóes iniciais (rnaiores que 0,720) e cerca de 500 Ma.,
conforme datações K/Ar (cordani , Lggz, relatório interno). A re-
gião NW da Lagoa Real 6 constituída por teïrenos ortometanórfi-
cos, formados durante importante magmatismo há ceïca de 1750 Ma.
(isócrona Rb/sr e Pblpb). Esta idade 6 muito prõxima daquela ob-
tida pelo n6todo u/Rb nos zírcóes (r,770 Mâ., Brito Neves, 19g0)
dos metariolitos de Conceição do Mato Dentro,MG, coïrelacioná-
veis ãs. metavulcànicas da Forrnação Rio dos Remêdios, do Supergru
po Espinhaço (vide tabela 13 e fig. 7: verde claro e verde escu-
ro) , indicando a 6poca do retrabalhamento, reflexo ao sistema de
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hamantina ocidental. (t Zona da chapada Diamantina o-
riental )
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Fig. 1 0b
Conliguraçåo esquemátice das cobertures magmát¡co-sedrmentares do Proterozóico Médro, antes de suas deformaçóes principais, na

s€rra do EspinhaÇo setentr¡onal e chapada Diamãõtina ocidentel. Bahta.

Grupo Chapada Diamantina: forrnações
Tombador/ Lavra (T); Caboclo(C) e
I'.{orro do Chapéu (M) .

o

ozç I

Grupo Paraquaçú: fornações Ouricuri do
Ouro (O) ; Mangabeira (M); Lagoa Dentro
(L) e Açuruá (A) .

!i

Grupo Rio dos Remédios. (R).

al-. {1984 )
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dobramentos do EsPinhaço.

A cobertura do Espinhaço-Chapada Diamantina, acu-

sa reativaçáo/regeneração parcial ao longo do Ciclo Brasiliano.
Dados de K/Ar e mesmo algr.rns dados Rb/sr, mostram que o sistema

de dobrarnentos foi atingido parcialmente poï processos tectôni-
cos diretos (grandes falhas , compressão tangencial, etc. ) , indi-
retos (compens açáo epirogen6tica) e termais (aquecimento-resfria
mento, hidrotermalisno) tardios , atenuados , como reflexo dos e-

ventos do Ciclo Brasiliano, que foi muito inportante em todas

as faixas de dob-ramentos ao redor do Craton de São Francisco'

A Chapada Diamantina, na Bacia de Lenç6is 6 cons-

tituída pelos seguintes grupos (Inda et aL. 1984): a) Grupo Cha-

pada Diamantina: fornações TombadotfLavta, Caboclo e Morro do

Chap6u (Brito Neves 19 67) ; b) Grupo Paraguaçu: fornações 0uricu-
ri do Ouro, Martgabeira, Lagoa Dentro e Açuruá e c) Grupo Rio dos

Remédios. Na formação Caboclo, encontra-se uma idade Rb/Sr em

fração argila e fração rocha total de I.290 Ma. , definida como a

6poca da rehomogeneização isotópica ligada a dobramento e ao me-

tamorfismo regional (Brito Neves et al. 1980), de grau muito bai
xo (anquimetamorfisrno) e uma idade de 958 Ma. para RI=0,763 em

fração fina interpretada como diagênese tardia (Macedo' 1982).

6. Proterozóico Superior (1.000-570 Ma. )

Ciclo Brasilíano (450-680 Ma.)

0 Ciclo Brasiliano corresponde aos eventos tecto-
no-magmáticos ocorridos na faixa de 450-ó80 Ma., relativanente
bem caracte r:-zað.o geocl'onologicamente. Neste ciclo ? ocorTe um

dos e\¡entos tectono-magmáticos rnais expressivos no Brasil e na

Am6rica do Su1. Os domínios brasilianos, no território baiano) o

correm nas áreas periféricas, formadas nos seguintes sistenas de

dobramentos:

su1, pelo sistema Araçuaí;

sudeste, pelo sistema Rio Pardo

1)

z)
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norte, pelo sistema Riacho do Pontal/Rio Preto

nordeste, pelo sistema Sergipano.

As ocorrências das datações radion6tricas de ida-
des brasilianas, nas ãreas acima citadas, conforme tabela 14 são:

- para a região do sistema de dobramentos Araçuaí,
e nas ãreas vizinhas, forarn feitas datações nos xistos do Grupo

Macaúbas, gnaisses micãceos <1e Itapebi, gnaisses kinzigÍticos do

sul da Bahia e rochas aLcalinas de ltacarí/ Itapebi (580 a 680 Ma.).

3)

4)

- na regiao do Rio Pardo
tos com idade Rb/Sr de 650 Ma. , para RI

afloram ardósias e fili-
de 0 ,708 (Cordani ,I973);

,

- na região do sistema de dobramentos Riacho do

Pontal, os metarc6seos, na vizinhança de Casa Nova, evidenciam
uma idade Ììb/Sl de 508, para RI. de 0 ,70S (SME-BA/CPGeo-IGUSP) ;

- no sistema
s6crona de referência, para
pe) com una idade entre 520

dobramento Sergipano, temos uma i-
ite granit6ide tipo Gloria (Sergi-
660 Ma. (Hurley et aI. 1967).

prec.oces do Ciclo Brasilj-
com uma idade entre 700 a

a, como pode ser visto na

nas vizinhanças de Encruzi-
) , granitos nos arredo¡es

de

SU

a

0 clínax dos eventos tectono-nagmáticos das ãreas
acima referidas (em rochas regeneradas) , tem idades da ordem de

550 a 650 Ma., Os dados K/Ar (In: Brito Neves et a7. 1980), indi-
cam que o resfriamento final ocorreu em torno de 450-500 Ma..

No interior do Craton do São Francisco, os eventos
do Ciclo Brasiliano estão refletidos, apenas, na cobertura pe1íti
ca carbonática do Supergrupo São Francisco e do Grupo Espinhaço
(Formação Caboclo).

Epis6dios aparentemente
ano, e/ou tardios do Ciclo Espinhaço,
1.000 Ma., ocorïem com muita freqtiênci
tabela. 14: rochas granÍticas e xistos
thada (Cordani 1969; Siga Junior 1982
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Jordania (Minas Gerais- pr6xima na divisa com Bahia), gnaisses/
nigmatitos nas vizinhanças de Itarantin (SME-BA/CPGeo-USP,1981),
granit6ides a leste de Piripá (SME-BA/CPGeo-USP, 1981) (Região
Su1 da Bahia); rochas gnãissicas nas imediações de Chorroch6
(Norcl-este); ardósias nas proximidades de São Desid6rio (Grupo
Bambuí a Oeste da Bahia) e uraninita de Lagob Real (idade U-Pb

em zircáo - reglão Centro-Sul) . Estas idades muito elevadas, pâ-
Ta o evento Brasiliano, poderiam, também, retratar uma rehomoge-
neização isot6pica parcial, en nível de rocha total, ä partiï de

um material rnaiq antigo, possivelmente acompanhado de metassoma-
tismo de K e Rb, ou mesmo serem registros esporádicos do evento
EspinhâÇo, tardios a p6s-tectônicos. Outros adnitem uma faixa
mais ampla para o Ciclo Brasiliano estendendo-o desde 1.000- 450

Ma.).

7 . Cobe rtt\ras

A designação Supergrupo São Francisco foi propos-
ta por Pflug e Renger (1973) , para substituir os diversos teïmos
regi-onais , tais como, "Grupo Bambuí" (Minas Gerais, Brasí1ia.) ,

Grupo Una (Central Bahia), Grupo Yaza Barris (Sergipe e Nordes-
te da Bahia) e Canudos, Grupo Macaúbas (leste de Minas Gerais) e

outras seqtlências homotaxiais e conexas (Fig. 11 a e b).

Segundo Dardene 1979, os metassedimentos do Prote
rozóico Superior (Goiás, Minas Gerais e Bahia) , podern ser corre-
lacionados aos Grupos Bambuí e Paranoá. 0 Grupo Bambuí, caracte-
rizado por uma sedimentação argilo-carbonatada na base e arcosia
na no topo, õ dividido, de baixo para cima, eil seis fornações:Je
quitaí [representada por um tilito e os sedimentos de origem gla
cial associados); Sete Lagoas; Santa Helena; Jaca16; Saudade e

Três Marias (mais informações detalhadas, ver Dardene 1979). Pos

teriormente, Marini et al. (1984), denominaram de Subgrupo Parao
peba ãs formações acima citadas (exceto a formação Três Marias).
O Grupo Paranoá, caracterizado por uma sedinentação essencialmen
te detrítica, deltáica? com ciclos regressivos, onde se pode dis
tinguir facies marinhas, litorâneas e fluviais.
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segundo Mascarenhas ( rg76) , as coberturas do su1,
centro e norte da Bahia, foram divididas em 4 seqüências (Fig.
11):

a) Grupo Una, abrangendo a região central da Bahia, corresponden
te ãs formações salitre e Bebedouro. Encontram-se, nesta re-
gião, idades Rb/sr en Lages de Batata, êD argila de giO Ma. ,
em 

'ocha total com RI de 0,720, e 960 Ma. o em fração fina?com
Rr de 0,730 (Brito Neves et ar. 19g0), interpretadas corno 6po
ca de sedinentação e diagênese da Formação Bebedouro. Macedo
e Bonhomme (1979) e Macedo 1992, dataram na região de olho d,
Ãgua' com uma idade de 960 Ma. interpïetando como diagênese
precoce da Formação Bebedouro usando a fração fina. uma diagê
nese tardia, datada por ambos n6todos Rb-sr e K-Ar em rraçãã
fina, afetou a referida formação há g96 Ma.. Ambas razões ini
ciais são elevadas: 0,723 e 0,731 respectivamente. Arnostras
da mesma Forrnação Bebedouro, coletada em Tabuá, parece ter
sido afetada por uma diagênese tardia a cerca de gr?, Ma. (RI=
0 ,713). oo mesmo modo, os sedimentos (argilas) de Guarib a/Len
ç6is com a idade Rb-sr de g51 Ma. , com RI de 0,722, inteïpre-
tað'a por Bonhome e cordani (1975) , Brito Neves, Kawashita e
outros, como 6poca da sedimentação e diagênese;

b) Grupo Rio Pardo, situado na região sul-sudeste do Estado;

c) Grupo Miaba e vaza-Ba-rris, na região nord.este da Bahia;

d) Grupo Macaúbas, na regi.ão su1 , na faixa Araçuaí.

As anâ,rises Rb/sr dos metassedimentos do Bambuí,e
laborado por diveïsos autores (Brito r,treves , et a1. rgTg r Tho-
mas Filho e Lina, 19Br; parenti couto et ar.19g2) e pela sME-
BA/cPGeo-IGusP (são sebastião de Laranjeiras) na Bahia e Minas
Gerais, geralmente mostram valores de homogene :_zaçá.o isotópica
com um padrão geocronol6gico entre 500 e 600 Mâ. , na maioria das
ve zes .

Segundo Misj. (I976; 1979),
acima, são perfeitamente correlacionãveis

as unidades descritas-
com aquelas observadas



por Dardene (1978) , em Goi

tabular da Fornação Urucui
cobe rtura Recôncavo/Tucano
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ás. No Fanerozõico, temos a cobertura
a, sobre o Bambuí, flâ porção oeste, e

, râ porção leste do Estado.

8. Idades K/Ar - Resfriamento Regional

A grande maioria das datações K/Arrno estado baia
no, foran obtidas em ninerais biotitas e anfibólios , e, em peque-

nas quantidades-,em feldspato, muscovita, plagioclásio e em ro-
cha tota1, separados de rochas graníticas , gnáissicas, mignatíti
cas e granulíticas, formadas em condições de n6dio e alto grau

de metamorfismo regional. As idades aparentes K/Ar, indicarn a 6-
poca final dos resfriamentos regionais, do ú1timo evento termo-
tectônico (temperatura do registro radion6trico , da ordem de

250 eC em biotita e S00eC em, anfibõf io). llstas idades mí-
ninas , ãs vezes ,são muito mais j ovens do que episódios reais cle

cristali zaçáo rnagrnática ou de recristali zaçáo metamórfica.

Atrav6s do napa geocronológico f,i g.72 (ver ane-
xo) é possíve1 observar três regiões de resfriamento a nível re-
gional: 1) resfriamento do final do Ciclo Transamazônico, corres
pondendo toda a porção leste e da porção oeste (região de Corren
trna); ?) na porção central , na região do Espinhaço temos eviclêg
cias do evento Espinhaço e/ou do Brasiliano devido a processos
de reativação retomado no Ciclo Brasiliano; 3) resfriamento no

Ciclo Brasiliano, 6 comum nas áreas perif6ricas do Estado em to-
da porção sul - sudoeste e norte, como resposta ao desenvolvimen-
to dos sistemas de dobramentos AraçuaÍ, Brasítia, Riacho do Pon-

ta1/Rio Preto e Sergipano, durante o Ciclo Brasiliano. l.lão há

idades K-Ar aparentes, mais velhas que 2000 Ma.. As poucas exce-

ções (2 dados de Távora et aI. L967) são de interpretação duvido
sâ, podendo,entretanto, significar a existência de núcleos anti-
gos p16-trans amazônicos. A tabela completa dos dados geocronol6-
gicos K/ Ar, está em f ase de publicação pela Secretaria de lt{inas

do Estado da Bahia, por Mascarenhas,Cordani e Sato, no mapa geo-

cronológico do Estado da Bahia. A extensão da ação netamórfica,
para alterar as idades radiom6tricas K/Ar, âge de maneira muito-



rnais ampla do que a rehomogeneização isotõpica Rb/sr, independen
te do quadro litoestrutural e geotectônico. Mesmo algumas rochas
do embasamento do craton (idade pï6-Espinhaço) , tên se mostrado
sensíveis a processos indiretos de rejuvenescimento K/Ar, liga-
dos aos aquecimentos do Brasiliano.

9. Esboço Geotectônico

A denoninação de província tectônica 6 empre gada
como sinônimo de faixa móve1 ou província geocïonológica, uma
vez que refete-d" a fenômenos e ou unidades geotectônicas (Corda
tri, 1978), associados no ternpo e no espaço. o conjunto que ð,â o-
rigem a uma faixa nóve1, em geral,6 limitado, no tempo, a uma
duração de 200 a 300 milhões de anos, dependendo da dinãmica in-
terna da Terra e da convecção do manto. Os rnovimentos de convec
ção ocasionam transferência de material entre diversas re.giões
do manto, que prod.uzem as deforrnações litosf6ricas.

Atrav6s das pesquisas gravim6tricas (napa de Bou-
guer), (Motta et ar. rg7g, Davino, 19g0), foram esboçacIos OS
grandes compartimentos geotectônicos do Estado da Bahia, confor-
me a fig. 13. A definição das ãreas cratônicas foi basea¿a pela
natureza da crosta na 'area, isto 6, sua espessura (3g a 40 kn) e
composição (lvlascarenhas , LgTg; Davino , 19 g0) . A faixa vit6ria d a
conquista-Buritirama, assinalada no mapa, compreende uma anoma-
1ia gravimétrica que separa o bloco oriental do ocidentar, entTe
as regiões de Guanambi e Remanso-Jequi6, respectivamente (Masca-
renhas et al.1984, denominaram-nas de Craton de Guananbi e Cra-
ton de Renanso). A faixa rnóve1 que separou, flo proteroz6ico M6-
dio' duas áreas estáveis (Craton de São Francisco e Salvador) jâ
tinha sido sugerida por Cordani (1973). Na terceira ârea cratôni
ca assin arada, "craton de serrinha',, os pïocessos geofísicos ain
da não se mostraram ser bem conclusivos. por outro 1ado, ,tru,r6,
do mapa geocronológico fig. 7, observa-se que a ãrea que e defi-
nida como "craton de Guanambi" (Mascarenhas, 1gg4), foi um cintu
rão móve1 durante o ciclo Trans amazônico,_com possíve1 acreção
do manto, conforme a razã.o inicial do sr87/s186 , baixa,nos gnais
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ses de Correntina. Analogarnente, o "Craton de Serrinha" (Mascare
nhas, 1984) foi, tamb6m, uÍr cinturão móve1 durante o Trans amazõ-
nicor possivelnente com grandes acïeções do manto, conforme os
estudos de evolução isot6pica de sr, que será apresentada no ca-
pítulo v. o craton de Remanso, por carência de dados, especial-
mente na porção norte, não pode ter seus linites bem estabeleci-
dos. Por outro 1ado, a porção sul deste craton, parece, sem dúvi
da, ser uma ârea cratônica arqueana.

Reconstruções das feições geotectônicas, €ffi deter
minadas 6pocas no tempo, podem ser observadas nas figs r4a, b ,
c' d, e ' para as quais, correspondentes a 3 eras (Arque¿trto, pro-
teroz6ico e Faneroz1íco), foram definidas 5 subdivisões: Arquea-
tro, Proteroz6ico Inferior, proterozííco M6dio, proterozóico su-
perior e Fanerozõico. A fig. r4r representa o quadro atual,
nindo os cinco padrões acima mencionados.

reu
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IV. UTILIZAÇÃO DE ISÕTOPOS DE ST (RAZÃO INICIAL) EM PETROGÊNESE

1. Generalidades

Existe um certo consenso, de que a Terra e outros
corpos planetários do sistema solar, formaram-se por meio de con
densação e acreção da nebulosa solar, e que a composição do So1

reflete, grosseiramente, a composição da mesma. A origem dos e1e
mentos quírnicos pode ser explicada, com algumas restrições, atra
vés do modelo de nucleossíntese.

Atrav6s de dados geocronológicos, constata-se que

os meteoritos, a Lua e, tamb6m, a Terra formaram-se hã cerca de

4,66:.b. a. . As maiores fusões teriam ocorrido entre 416 a 3r0
b.a.. As rochas mais antigâs, datadas at6 o momento, são da or-
dem de 3,8 b.a., em vãrios lugares do continente. No Brasil, a

rocha mais antila datada, até o presente monento, encontTa-se no
Estado da Bahia (granitóide Boa Vista) com uma idade modelo Sn/
Nd de 3.7 b.a.

0 manto 6 assumido como tendo se fornado logo a-
pós a acreção da proto-Terra. O manto externo, extendendo-se at6
600 km, de profundidade, teria sido gerado subseqtlentemente ã

crosta, por ascenção e concentração de sílica, alumínio e elemen
tos alcalinos. A contTovertida questão sobre a origem do sial,de
que o mesmo 6 produto de retrabalhamento contínuo, através de

processos tectônicos , desde os prirnõrdios da origern da Te rra, ou

de que os continentes estão continuamente crescendo, por proces-
sos irreversíveis, é um assunto que pode ser abordado e estuda-
do ã luz de traçadores radiogênicos naturais. A evolução do es-
trôncio no manto 

-rrl-"ä+"r, 
ro: 

B; 
continentes, envolve não somen

te o decaimento de Rb'' para Sr-', mas deve ser levado en conta,
tambóm, âS mudanças no tempo da razáo Rb/Sr, Tesultantes de um

dos processos acima referidos.
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Z. Evolução Crustal

A utiLização do Sr87 radiogênico como um traçador
naturalr pâTâ elucidação da evolução da crosta, não só ïequer um
bom conhecimento da evolução deste traçador, no manto do qual a

crosta se derivou, bem como um bom conhecimento sobre a varia-
ção, em volume, atrav6s do tempo geológico. sob o primeiro aspec
to, as variações das razóes iniciais, em diferentes ambíentes
tectônicos, podem ser vistas conforme as figs. 15 e 16. sob o ú¡
tino aspecto, se o volume da crosta continua a crescer atrav6s
de um processo de' diferenciação r euase que irreversível, de por-
ções previamente indiferenciadas do manto, ou se o mesmo permane
ce constante, ap6s a forrnação da protocrosta, com sucessivos re-
trabalhamentos, 6, ainda, uma questão bastante po1ênica.

Os nuclídeos radiogênicos naturais do
chumbo, neodímio.", ultimamente, háfnio, tên sido apl
tentativa de resolver esta po1êmica.

estrôncio,
icados numa

A produção de calor no Arqueano foi de S a S ve-
zes maior que a atua1, devido, principalrnente, a isótopos radioa
tivos de vida curta, ainda existentes nos prirnórdios da formação
da Terra (McKenzie e weiss, 1975). sob este anbiente termal , a

primeira crosta siá1ica, de composição tonalítica, teria sido
consolidada como um arco magrnático, relacionáve1 ã zoîa de sub-
ducção, entre 3,8 a 4,0 b.a., e teria se agregado, posteriormen-
t€, a um ou mais supercontinentes: por colisões microcontinen,
tais, êil torno de 2,7 b.a. (condie, 1980). Adicionalmente,o cres
cimento d,a crosta primitiva teria ocorrido, ainda: por acreções
magmáticas' soldamentos de prismas sedimentares e embricamen-
to de segmentos crustais.

As espessuras destes microcontinentes arqueanos,
teriam sido, para muitos, igual , ou at6 maioïes, em relação aos
atuais, enquanto que o crescimento continental teria se verifica
do segundo um modelo linear, o que 6 nais compatível com dados
isot6picos e geológicos existentes. Neste modelo de 'crescimento.
linear (Veizerr T976), o material crustal siâ1ico teria sido re-
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ciclado somente na crosta, na qual as ãreas mais antigas teriam
sido recicladas mais rapidamente do que as mais jovens.

Segundo Jahn e Nyquist (1976), a evolução da ra-
záo Sr87/st86 pode ser resumida por 3 curvas, conforme a rlg.17.
No modelo 1, a razã,o Rb/Sr, no manto, seria praticamente constan
te durante todo o tempo geológico, por6m com o Rb e Sr dininuin-
do proporcionalmente. O modelo 2 jâ adnite Rb/Sr, oo manto supe-
rior, diminuindo, constantemente, por remoção preferencial do Rb,

em relação ao Srn, enquanto que o rnodelo 3, menos aceito do que

os anteriores, adrnite a relação Rb/Sr aumentando no manto supe-
rior, ao l.ongo do tempo geolõgico. A conposição química Rb/Sr do

manto atual , calculada hipoteticamente pata o rnodelo 1, está em

torno de 0,026 (corn St87/st86 do manto atual igual a 0,704).

.Os diagramas de evolução isot6pica, aplicados ãs

rochas cïustais' continentais, são mais compatíveis com os mode

los 1 ou 2 (rnanto empobrecido em Rb) , revelando a complexidade
dos processos sofridos.

Mais recentemente, O'Nions et aI. (1979) e Alegre
et a1. (1981), desenvolveram um modelo geoquímico onde a varia-01 86
ção do Stu'/Sr"", com o tempo geológico, pode ser vista conforme
a fig. 18. A títu1o de ilustração, apresentamos, râ fig. 19, um

diagrana de evolução hipot6tica para quatro tipos de rochas de

uma região, comparada ã linha de evolução do manto (0,699-0,7059),

recomend.ada por Peternìan (1979). As rochas A e D, embora de ida-
des distintas, podem ser interpretadas como derivadas de um mes-

mo magma proveniente do manto. A rocha B seria derivada de A a-
p6s 800 Ma. , atrav6s de um processo de refusão (anatexia)., por
exemplo, enquanto a rocha C, embora gerada na mesma ópoca que B,

pela sua RI, elevada, teria uma grande influência crustal e pou-
cã, ou nenhurna , relação com o manto.

Interpretações deste tipo são muito comuns na me-

todologia Rb/Sr. As dificuldades interpretativas residem no f.a-
to de que os diagranas resultantes , para uma determinada região,
fogen do modelo simplista, aqui exposto e imposto por uma s6rie
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abordados, de difíci1 quantificação.

A fig. 20, ilustra a evolução isotõpica do Sr pa-
Ta a Rod6sia (Moorbath e Taylor, 1980), en diversos gnaisseb e

granitos arqueanos, os quais, com exceção do granito Mont d'or,
apresentam tazóes iniciais bastante baixas e, praticamente, coin
cidentes com a linha de evolução para o manto moderno, aqui toma
do como'sendo 0,7040. Estes e tantos outros exemplos, citados na
literatura, não permitel una-explicação mais sirnples para as bai
xas razóes iniciais st87/sr8ó ¡*urror", de 0,704) de rnuitas ro-
chas siálicas, ,".rão aquela de adrnitir que uma nova crosta siáti
ca tem sido adicionada aos continentes, atrav6s do ternpo geológi
co. Razões iniciais significativamente mais elevadas, em rochas
de alto grau, sob o mesmo pensamento, poderiarn ser explicadas
por um apreciável ternpo de residência crustal, antes do fechamen
to do sistema, ou por representarem fusões parciais de rochas do
embasamento nais' antigo, como foram interpretados os granitos C

da Rodésia (Moorbath e Taulor, Ig77). Com base nestes trabalhos,
e principalmente na Groenlânclia ocidental, sugerem que a crosta
continental teria crescido, através do tempo geológico, de forma
episódica, pol'processos de acreção e diferenciação (CADS-Conti-
nental Acreation and D:iferentiation Super Event). Estes super e-
ventos de acreção e diferenciação continental (SADC) , estabeleci
dos por processos complexos em estágio múttip1o, estender-se-iam
durante um período típico de 50 at6 300 flâ. , grandeza essa com-
paráve1 a eïros de muitas.isõcronas. A estes processos complexos
de curta duração, podem ser atribuídas variações na RI de at6
0,001 - 0,002, em diferentes componentes crustais formadas num
único SADC, bem como o aumento de mesma ordem em relação ao va-
1or no manto superior contemporâneo. contudo, não se pod.e descar
tar a possibilidade do envolvimento limitado de crosta continen-
ta1 muito mais antiga.

Existem mais 2 parâmetros
recorridos como traçadores petrogenáticos
complementar, a razáo inicial (87st/tutt)
ç?'38u¡204Pb) foram divididos em três inre
10r, 1981) :

(ur e Ê), que podem ser
, auxiliando, de forma

i. Os valores de u1

rvalos (Moorbath e Tay*

Ja
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<7 ,5 ou >8,2 - refusão da crosta inferior
7 ,5 a 8,2 - material fonte -> manto

>8,2 - refusão da cïosta superior
O parâmetro e 6 obtido no m6todo Sin-Nd. Se o
tivo, então o material fonte 6 o manto, e se
ria urna fusão de material crustal.

valor do e for pos
for negativo, indi

i-
ca

De uma forma geral, as dispersões
da RI, em difeïentes unidades pertencentes a um
dern ser atribuídos possívelmente a:

a) heterogeneidade dos isótopos de Sr no

s i gni fi cat ivas
SADC princípa1,po

manto superior, confor-
me a fig. 2I;

b) redistribuição de sr por epis6dios posteriores de caráter ter-
mo metamórfico;

c) misturas isot6picas, resultantes de contaminação seletiva de u
nidades intrusivas tard.ias pelas mais a¡tigas;

d) metamorfismo progïessivo e diferenciação geoquímica, associa-
dos no segmento crustal, recentemente acrescido cono um todo,
causando perda de Rb na crosta inferior (decr6scimo das rela-
ções Rb/sr) e enriquecimento de Rb (aumento das relações Rb/
Sr) na crosta superior, levando ao estabelecinento e ao ulteri
or congeLamento de um gradiente Rb/Sr na crosta "amadurecida".
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o nodelo tectônico de pb.

Nd144 e Hr_ r,u,,:r;:ï;;',ff,:ï::: ff: ;:,:::,,1:r:iï"i: r.ililantigas são, comparativamente, uniformes, como pode ser verificado na fis' 22 (Hofmann, 19g2), demonstrando que o manto antigofoi quinicamente e isotopicamente hornogêneo. o fr¿
ill"";;:::,::ique removeTam, preferencialmente, Rb, Nd e Hf, em comparação comSr, Sm e Lu (Fig. ,23).

Trabalhos de Martin et al. (19g3) e Jahn et al.(1981), mostram, de forma bastante sugestivar eu€ a maioria dassuites trondhjernito_tonalito_grano¿iorito 
(TTG), eue consti;tuema parte doninante dos embasamentos arqueanos, foram, provavelmentê ' derivadas de materiais basálticos (tipo M'RB) de curto tempode residência .tr', tar, e não por fusão direta de materiais queconstituem o manto superior (tipo peridotítico por exempl0) , conforme sugerido por Brown (1gig) , entre outros, fig . 24

A profuncla implicação disto 6 que a crosta primi_tiva, de composição basá1tica, seria a fonte da naioria das di_versas rochas da crosta atual. Num primeiro estágio teria sidotransformada para anfibolitos , grr.r.rlitos ou eclogitos. A refu_são destes e a posterior cristali zaçã.o fracional, produziriammagmas dacÍticos a andesíticos e magmas silicosos, ïespectivamente' Estes estágios, no caso do Bloco pilbara (.Iahn et ãr.,rgg1);ocorreram em interval0 de tempo estimado em menos de 200 Ma. , eprincipiado há cerca de 5,6 b.a. atrás.

(rggl), most, 
tt"oalhos de Doe e zattman (1979) e zartman e Doe:am a evolução da crosta e do manto, conforme a fig.25 ' baseado num mode10 matemático em função do elemento q,ímicoPb. Neste modelo, o estágio inicial d,o cïescimento do continen_te começou em torno de 4 b'a. atrás, e, em seguida, o processoorogênico gspaçado em 1l intervalos de 400 Ma. (4,0; tr,6; S,Z;"'; 0,4: 0), transformou porções de reservat6rios pró _ existen_tes em nova crosta superior e inferior, ïetornand.o parcialmente
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ao manto. Conseqllentemente, ambos o manto e crosta antiga contri-
bui ram

dade de

aque 1 a

cros t a

na formação de crosta nova, durante a orogênese. A quanti-
crosta continental Temanescente, ap6s cada orogênese, 6

fração que escapou da destruição, durante a formação da
nova.
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BASE NO DIAGRAMA DE
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PARTE ORIENTAL DO TERRITÕRIO BAIANO; COM
EVOLUÇÃO DO ESTRÔNCIO E A RAZÃO INICIAL

1. Considerações Iniciais

A ãrea em estudo inclui a porção nordeste do Cra_ton de são Francisco e a região centro-este do territõrio baia-no (Fig' 6), que apresenta rnaior densidade de anãlises geoquÍmi-cas e radiom6triças. os principais elementos litoestruturais doArqueano e proteroz6ico Inferior , jâ anteriormente comentados,estão representados por terïenos gnãissico-granítico-migmatÍticos,
"Greenstone be1ts", conplexos básico-ultrabãsicos e faixa mõve1granulítica, compreendidas pelas ãreas do complexo Jequi6, com_plexo contendas-Mirantes e Faixa Mõve1 granulÍtica salvador-Jua-zeiro

0s diagramas de evolução a serem apïesentados aseguir ' referem-se sonente aos afloramentos que ind.icaram isõcronas com MSWD relativamente baixas, pr6ximo do nível de corte 
"r_tabelecido na tabera g, e geologicamente considerados cogen6ti_cos. Embora as coletas de amostras tenham sido efetuadas parafins geocronorõgicos, reconhecemos que as amostragens poï aflora

mentos são muito pequenas, na maioria das vezes podendo ser pou_co representativas païa ta1 estudo. O trabalho 6, pois, uma ten_tativa para elucidar a evolução crustal do pr6-cambriano de umadas áreas mais antigas do craton de são Francisco, no Estado daBahia.

Cinturão Contendas-Mirante

2 .I ,. Gene ra1 i dades

Pedreira et aI. (1975), definiïam_na como Complexo contendas-Mirante 
' representando urna seqüência de quartzitos,

filitos,' metarenitos, metassiltitos e metagrauvacas, interestra_tificados e atravessados por corpos graníticos, sendo 1i;ia"a;
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por falhas e zonas de cisalhamento, e posicionad.o no pr6-Espinha
ço. Esta seqtlência vulcano-sedimentar, que aflora numa 'area de
modesta dimensão (-160 x 40 kn), foi metamorfoseada no protero-
z6íco Inferior, sob condições de facies xisto verde, sendo encon
trado ' €Ill zonas sinformais intensamente deformadas com trend"s es
truturais N-S. Petrograficamente e estratigraficamente, o Cintu-
rão Contendas-lr{irante é sinilar aos complexos Umburanas, Brumado
e Guajeru (para melhor descrição, ver Marinho et a1. 19g0; Mari-
nho, 1982).

No interior
cânico-sedimentar de baixo
truturas dômicas, como Boa
Serra dos Meires, etc. , do

da ãrea de ocorrência do complexo vul
grau, são identificadas diversas es-
Vista, Sete Voltas , Lagoa do l,lorro,
embasamento arqueano.

Z,Z. Diagramas de Evolução Isotõpica do Sr

En Boa Vista, afloram os tonalitos, cujos diagra_
nas isocrônicos em rocha total, Rb/sr e pb/pa, podem ser vistos
nas figs. 26 e 27., respectivamente. Ambas são de idades arquea
nas e concordantes, dentro do erro experimental. Na fig. 26, po
de-se observar uma isócrona interna ou mineral relativa ã amos-
tra Ac-lH, cuja idade obtida 6 de 516 Mâ., e elevada razáo ini-
cial de 0,727, quando comþarað,a com a da rocha total em que é a-
proximadamente de 0,7042. A redistribuição dos isótopos de sr,
em escala mineral, verificou-se durante o Ciclo Brasiliano? con-
cornitantemente com a evolução do sistema de dobramentos da Fai-
xa Araçuaí. A idade K-Ar em rnineral biotita, desta mesma amos-
tra, de 446 Ma., implica que a tenperatura na região, seguramen-
te, não se elevou mais do que 250eC desde o final do proteroz6i-
co superior. A diferença d.e 70 Ma. entre a isõcrona mineral e a
j-dade K/Ar, se deve ã cess açáo da mobilidade do Sr em escala mi-
neral, mais cedo em relação ao início da retenção de Ar na bioti
ta ou de uma homogeneizaçáo incompleta, como se verifica no mi-
neral plagioclãsio, que situou-se levemente abaixo da linha isó-
crona 4inera1.

do diagrama de evoluçãoDe acordo con a fig. ZB,
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do Sr (retas II e III), aos tonalitos de Boa Vista sugere separa-
ção do manto superior entre 3.700 a 3.500 Ma., em concordância
com a ioade modelo Srn/Nd, conforme tabela 17. A linha II, foi tra
çada somente com as amostras que participaram na isócrona Rb/Sr
da fig. 26, enquanto que ã tinha III, foram computadas todas as
amostras disponíveis, inclusive das rochas não datadas. O retraba
thamento ocorrido a 3.400 Ma. atrás, resultaria uma razá,o eleva-
da para u238/pbz\4, (u1) = g,67, permanecendo química e isotopica
mente fechados , at6 o pïesente momento, païa os elementos Rb, sr
e Pb em escala de'rocha tota1, sem ser afetada pelo evento Transa
mazônico. A linha V corresponde ã evolução do Sr no rnineral bioti
tã, da amostra AC-1H, cuja evolução coïrespondente em rocha total
6 representada pera reta IV. 0 valor do sr87 /sr86 inicial, para o
qual o mineral biotita começaria a receber os is6topos radiogêni-
cos st87, atravás do decairnento radioativo do ;;tt,'" 516 Ma. a-
trãs, seria igual a 0 ,7s0 + 0,002 de acordo com a linha de cresci
mento do Sr. Este' valor está relativamente coerente com o valor
da razáo inicial, obtida através da isócrona mineral da fig, 26,
RI= 0,727 + 0,003, estando, portanto, dentro do erro experimen-
tal. (l{a tabela 15 encontram-se dad.os para as figs. zg e s1) .

0s diagramas isocrônicos Rb/sr e pb/pb, dos grano-
dioritos de sete voltas, estão representados pelas figs , zg e 30,
respectivamente. 0 diagrama de evolução do Sr, destes granodiori-
tos, por se situar sobre a linha de crescimento do manto (fig. sl,
linha B) , 6 sugestivo de que a separação manto/cïosta teria ocor-
rido em torno de s.100 Ma., atrás, e não teria havido nenhum pro-
cesso de rehomogeneização posterior. um outro dado, o qual refor
ça a hipótese acima, 6 o baixo valor de U1=7,g4.

0s granodioritos de Bernarda, localizados nas v' zi
nhanças dos anteriores (norte de Anagá e a oeste deste ciltrrrão)
com Rr situando-se bem acima da linha de evolução do manto (fig.
37, lj-nha C) , iâ demonstra forte evidência como próduto de retrg
balhamento, tendo como possível material fonte de idade, pelo me-
nos' igu41 ã ¿e Sete Voltas. Supond.o que não houve processo de su
perimposição de materiais diferentes, e que o sistema manteve- s'ê
fechado para Rb e sr, obt6m-se, extrapolando a 1:inha de evolução
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sr atê a presumível para o nanto, uma idade em toïno de 3.0s0
. , como sendo a separação do manto. Esta hip6tese deve ser con
rmada com as idades modelos Sm/Nd.

As demais linhas de evolução (D, E e F) das amos

tTas do Cinturão Contedas-Mirante, reunidas na fig. 31, corres-
ponden ãs linhas de evoLução dos granit6ides de Lagoa do Morro e

dois corpos intrusivos neste Cinturão.

Asoamostras de granitõides de Lagoa do Morro, em-
bora tenham sido coletadas en afloramentos distintos, fornecem-
nos isócronas Rb/Sr e Pb/Pb de boa confiabilidade (figs, 32.e
33). A 'razã.o inicial destes granit6ides, situando-se levemente a

cima da linha de evolução do manto (linha D da Fig. 31), e o va-
lor de U1=8,34, leva-nos a inferí-1os como produtos de retraba-
thamento de un meterial mais antigo. A interpretação deve ser
vista com certa ress aIva, por serem, as rochas , provenientes de

diversos afloramentos, embora as amostras coletadas pareçam ser,
geologicamente, cogen6ticas.

No Cinturão Contendas-Mirante, afloram, nesta ã-
rea, dois corpos graníticos intrusivos: 1) o corpo de Gameleira,
rochas de composição granítico-gïanodioríticas, situando-se na
porção nordeste do cinturão, e o corpo de P6 de Serra e Porto
Alegre, rochas de composição sienítica, localízado nos limites
entre Cinturão Contendas-Mirante, a este , e o terreno de alto
grau do Cornplexo Jequi6. As razões iniciais destes granitos, co-
mo se vê na fig. 3L (linha E e F) , situam-se bem acima da linha
de evolução assumida para o manto. As razões iniciais elevadas,
induzem-nos a concluir poï uma possíve1 origem anatática para es
ses coÌ-pos,

3. Cornplexo Jequi6

3..1 . Generalidades

O termo Complexo de Jequi6 foi, inicialmente, de-"

finido por Cordani (1973), referindo-se a uma associação de ro-
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chas de facies granulito, entre Feira de santana e Rio pardo, Do
Estado da Bahia. Lima et ar, (1981), estenderam o complexo engro-
bando as rochas granulíticas de Salvador e suas extensões para
norte, argumentando que os granulitos da Faixa Costeira, embora
com idades mais novas que aquelas da região interiorana, consti-
tuem tectono-facies destes úttirnos. Para o presente trabalho, o

Complexo de Jequié estã delimitado somente ã região arqueana, ba-
seado puramente nos dados radiomãtricos, sob donínios geocronol6-
gi cos .

eåtrograficamente, as rochas granulíticas cont6m o

hiperstênio como mineral diagn6stico, e estão representadas por
piroclasitos e gnaisses charnoquíticos, charnoenderbitos e ou-
tros , €il proporções inferiores aos anteriores. As rochas de compo
sição enderbítica ocorrem, principalmente, Dê porção oriental, en
quanto que os gnaisses charnoquíticos e charno-enderbíticos são
observados na porção ocidental do complexo (Projeto RADAM , v-24).

As anãIises quírnicas dos gnaisses charnoquíticos e

a maior parte dos gnaisses enderbíticos , caem no campo calco- a1ca
lino no diagrama AFM (projeto RADAM, volume 24), a16n de mostrar
uma forte feição, €il alto conteúdo, dos elementos traços (por ex.
Rb, Cs, U, Sc, U), eü€, normalmente, são altamente depletados em

rochas de alto grau netam6rfico. Este enriquecinento dos elemen-
tos incompatíveis, ê observado na maioria das rochas de 'facies
granulítica do Conplexo Jequiér euê tamb6n inclui os elementos de

Terras Raras (sighinolfi et ãL. , 1981). 0 elemento Eu mostra r.rma

forte anomalia negativa em todas as amostras analisadas, sugerin-
do que o material parental das rochas Jequi6 sofreu algum tipo de

fracionamento do feldspato (o feldspato õ o rnineral característi-
co da crosta terrestre). Isto sugere que o Complexo de Jequi6 con
siste de terreno ortognãissico, de derivação crustal, possivelnen
te intrudido ern níveis profundos da crosta e metamorfoseado em fa
cies granulítica.
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3.2. Diagrarna de Evolução

No diagrarna de evolução do Sr, correspondente ao

Cornplexo Jequi6 (fig. 34) , observa-se que não há, a priori, um

único padrão, pois existem granitóides e granulitos que podem

ser interpretados como produtos de diferenciação diretameitte do
manto, ou como produtos de fusão anatética de material crustal,
ou, ainda, fusão manto-crosta, os dados geocronológicos do com-
plexo de Jequi6 (fig. 35 com 110 pontos) , podem ser alinhados se
gundo quatro conj,untos de idades: 3500 , 310t1 , ?.700 e 2500 Ma. ,

com maior concentração dos pontos no alinhamento de 2700 Ma. (51
pontos).

Os diagranas isocrônicos Rb/Sr e Pb/Pb, das amos

tras JM/BA 25 (figs. 36 e 37), de idades 2840 ! SZ Ma. e Z9Z7 I
450 Mâ. , respec.tivamente, referem-se ãs rochas granulíticas, 1o-
calizadas na vizinhança da cidade de Jequi6, A razã,o inicial do
st87 /st8ó 6 igual 0.70s5 e o varor de ul ez38 /pu204) 6 igual a

8,80. A discordância de 100 Ma., entre os n6todos Rb/sr e pb/
Pb, pode ser atribuída ã pequena faixa de variação na razáo pb/
Pb , resultando num erro elevado, estimado en 4s0 Ma. . A linha de
crescimento do st87 /st86 (fis. sg), mostra-nos que a razáo inici
aL situou-se, ligeiramente, acima da linha de evolução do manto.
Por outro 1ado, os granulitos de Mutuipe indicam uma idade iso-
crônica Rb/Sr de 3L28 + 33, com Rf igual a 0.7LI, e uma idade
isocrônica Pb/Pb de 3598 + 33, com ul de g,zg, tendo um ponto a-
na1Ítico no diagrama Rb/Sr situado bem acima da linha isocrônica
traçada, cuja idade aparente 6 de 4200 Ma. (dados Rb/sr - corda-
ni et a1. 1979). Nota-se, na linha B da fig. 3g, que o RI (Sr87/
St86 inicial) situou-se bem acima da linha de evolução do manto.
Em vista destes fatos, 3 possíveis hip6teses relacionadas? a se-
guir, €xplicariam a gênese das rochas de Jequi6 e Mutuípe: 1) me

delo de evolução simples; 2) refusões sucessivas e s) pequeno em

pobrecimento por perda difusiva de elementos móveis, como Rb e

U, em uma 6poca não muito bern conhecida.

1) ,.Para o modelo de evolução simples ,

linha de evolução do st87 /Sr8Ó, extïapolado com

a

a

interseção da

linha de evolu
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ção do nanto (técnica utili zada por Arhiens e Lanbert, 1969, e

Moorbath, 1975b), indicaria a 6poca da fusão do rnanto superior.
Neste modelo, a fusão do manto superior teria ocorrido em torno
de 3190 Ma. , para os granulitos de Mutuípe , e a cristalização,en
tão, s6 ocorreria a 3IZB Ma.. O nagma gerado no manto superior;
enriqueceu-se, substancialmente, en Rb e U e, como conseqtlência,
houve um aumento súbito de St87 radiogênico. Este magma s6 veio
a se cristalizar apõs 62 Ma.. Uma segunda alternativa, ainda no
mesmo modelo, 6 a de que a separação manto-cïosta poderia ter o-
corrido logo após a fusão do manto superior, levando os magmas,

consigo, nateriã.is ricos em elementos n6veis como U, Rb, K e ou-
tros, para a crostao solidificando-se logo a seguir. A refusão
do tipo anat6tico, a 3128 Ma., então, não teria imposto uma dife
renciação geoquímica, como acontece na maioria das rochas de f.a-
cies-granulítica: euê empobrecem em elementos nõveis, mas uma

simples hornogeneízaçáo isot6pica do Sr. Na fase de cristalizaçáo,
então, ocorre uma redistribuição quínica (recristalizaçã,o fracic
nada) entre porções das rochas e uma total honogene ízaçáo isotõ-
pica do Sr, permanecendo como sistema fechado, em escala de aflo
Tamento. Um tratamento matemático, em vez de uma simples extrapo
1ação de linha de crescimento da razáo isotópica sr87 /5186, podã
ser feito:

T" =* rr, (1*
(87sr/86sr)ne - (87 st/t6tr)a

(87n¡/86st)s¡ - (87oa/t6rr)R

onde (srE7/tr86)A, e (nu87/rr8ó)A, são razóes médias aruais das
rochas de um determinado afloramento-

Isr87/st86)eE = 0,7047 razáo atual do "bulk earth";

tazáo atual do "bulk earth";(ltb87/tt86)nE = 0,856

idade modelo (váti.ao somente para rochas mais antigas que

2,5 c.A.).

Do mesmo modo que os gïanulitos de Jequi6, o mag



ma poderia ter sido gerado do manto em

crist at.ização ou recristali zaçáo teria
'¿840 Ma. atrás.

_9 4_

torno de 2950 Ma., e a

ocorrido em torno de

2) na segunda hip6tese, poderiam ocorrer refu-
soes sucesslvas, englobando materiais diferentes , ou não, ou
uma fusão do tipo manto-crosta.

3) o comportamento anôma1o, ricos em elementos

:tåE::r;i1:- 
oo, cs, u, y, terïas raras leves e valor cte ,1

(-""u/ o"*Pb), 6 sugestivo de que o material fonte seja da .ro!
ta superior. Processos vulcano-sedimentaïes e esforços compres-
sionais , ou ação de um cinturão n6vel sobre o embasamento, leva
riam ao regime de facies granulito. um anbiente de alta pres-
são e temperatura, pïovocaria pequenas perdas difusivas de u e
talves de Rb, o que resultaria na paleoisócrona no diagrama iso
crônico de pb/pù,, fornecendo idades mais antigas do que deveri-
am ser obtidas. Isto explicaria, em païte, as discrepâncias das
idades Pb/Pb e Rb/sr do Mutuipe, bem como posicionamento anôna-
1o da amostra MU-19C, no diagrama Rb/Sr (fig. 3ó) .

A prirneira hipótese , îã opinião do autor , 6 a
que se apresenta mais plausível, em termos regionais, êfl vis-
ta de dados Sm/Nd (vide tabela 17). As idades modelos variarn
com um mínimo T[GHUR)= '¿720 Ma., na amostra JM/BA-206, e com um
nãximo T(cR), de 3270 Ma., na amostra JI,I/BA-3C. o diagrama de
evolução das amostras JM/tsA- 244, linha N exibid.a. na fig.
38, indica que o sistema permaneceu fechado d.esde 27s0 Mâ. , com
razáo inicial, RI , igual a 0 ,711 . A extrapolação da linha de e-
volução at6 a linha de evolução do manto, aponta-nos como s,r7
ba., a 6poca em que o magma foi gerado a partir do mesmo. por
outro lado, 6 interessante observar as idades modelos Sn/¡¿ da
amostra JM/BA 244c, que nos fornecem idade modelo T(CHUR), de
2,93 ba., a idade T(DM), de 3,11 ba., e a idade T(CR), de 3,27
ba. . A boa concordância com essas idad.es rnodelo, Sn/Nd, Têfor-
ça a hip6tese de que a refusão, ou recristali zaçáo, ocorreu a
2,75 ba., cujo material ter-se-ia diferenciado do manto, 

", toi
no de 3.11 ba. . Este processo de refusão, por processo anatéti-
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Tabela L7 Idades rnodelos Sn/Nd

I dades
r (CHUR) r (cR) 0bservação

en

Ne de campo /
cidade pröxima

AC-18 / Boa
Vista
JM-BA-sC /
Mutuípe
JM-BA-244C /
Manuel Vitorino
JM-BA-206 /
Mutuípe
JM-BA-2r4C /
Moenda

t3'58
)01

2 ,93

2,72

2,68

Ga.

r (DM)

3,65

3 ,09

3 ,11

2 ,86

2 ,8L

3,73

3 ,Zr

3 ,27

2,98

2 ,92

Cont. -Mirante

Cornpl. Jequi6

Comp1. Jequi6

Cornpl. Jequi6

Conp1. Jequié
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co ou de recristalizaçáo, ocorreu, no complexo Jequi6, at6 o pro
teroz6ico Inferior, como 6 o caso do granulito (hiperstênio-gra-
nodiorito) de Moenda (JM/gn-zr4). Nesta amostïa, conforme a ta-
bela 17, a idade modelo T(CHUR) 6 ¿e ?,6g ba. e a idade modelo
T(CR) 6 de 2,9? ba.. Nota-se, aqui, QU€ os granodioritos de Moen
dao possuem urna linha de evolução, do st87/sr8ó n6dio, bem *"i,
suave, €fl contraste com as demais da fig. sg, e esta linha de e-
volução.intercepta a linha de cïescimento do manto em z,gg ba..A
baixa relação n¡87/st86 (0,52) , em relação aos demais afloramen-
tos, poderia sugerir que o magma foi derivado, provavelmente, do
manto residual , eln toïno de 2,8 ba. e a refusão, e/ou a recris-
talizaçáo, teria ocorrido hã 2,0 ba., sem sofrer perda nen ga-
nho de Rb e sr, e, tampouco, superposição de materiais diferen-
tes. Fica aqui tarnbém descartado, que o material primordial não
sej a constituído por refusão das rochas do tipo granulito ãcido
de Mutuípe, e da maioria das amostras do cornplexo de Jequi6, por
duas razóes: a) bs materiais precursores do complexo, são, em
geral , mais antigas que 2800 Ma. ; b) razá.o 87Ru/86st são naioïes
que 0,60, conforme tabela 16. Do mesmo modo, encontram-se, no
Posto Príncipe, isõcrona Rb/sr de 2370 Ma. com razão inicial de
0,708 e is6crona Pb/Pb de ?rzï Ma., com u1 de g,6g (convênio ox-
ford/cPGeo, dados in6ditos), que poderia estar associáda ã épo-
ca de recristali zaçáo, com entradas de Rb e de u. As anátises pe
t rográf icas , segundo Barbosa (tese de doutoramento , errì prepa-
ração), acusaïam grandes quantidades de microclina. No diagrama
de evolução do sr, está representado pela linha o (fig. 34). cor
dani et al. (1979), já havia argumentado que a acreção e diferen
ciação poderiam ter ocorrido em difeïentes 6pocas na Bahia.

Para os demais afloramentos, relacionados na tabe
ra 16 e fig. 34, torna-se difícil uma análise mais detalhada, em

vista da carência dos dados sm/Nd e pb/pb. para c € H, podemos
considerar, cono prováve1 riaterial fonte, o manto. Os afloramen-
tos (linhas) D, E, F e I podem, também, ter sua origem no manto.
No caso específico do afloramento (1inha) D, a razáo inicial si-
tuou-se.levemente abaixo da linha do crescimento st87/st86 do
manto, podendo tratar-se das seguintes hipóteses: 1) manto inho-_
mogêneo; 2) ou sofreu contaminação, enriquecendo em Rb, numa 6po
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ca posterior ã fase de cristali zaçáo

o afloramento G possui a razã.o m6dia Rb 
87/St8ó re

lativamente inferior, comparada com as denais do complexo e, co-
mo conseqtlência, possui uma linha de crescimento menor. Esta ano
malia pode ser explicada como remobil-:_zação quírnica, como mostra
o efeito de microclinização em análise petïográfica (petrografia
- Moutinho da Cost a para SME/BA) .

Na região noroeste do Conplexo de Jequi6, nas vi-
zinhanças de Itaberaba, afloram rochas graníticas, gïâD.odioríti-
cas de alto grau, de facies-granulito com estrutura tipo augen
gnaisse (MJ-292), rochas leptiníticas (MJ-313), granulitos banda
dos de cor cinza claro a escuro (JM/BA-Z cinza esc.) e granitos
rosados (JM/BA-? rosa). 0 padrão geocronol6gico deste complexo
granulítico de Itaberaba, pode ser visto na fig. 39. O diagrama
isocrôrlico mostìa uma certa tendência segundo um conjr,rnto de re
tas pdralelas, com idades variando entre urn nínimo de 2060 Ma.

e um' máximo de 2345. As diferentes razóes iniciais, variando en-
tre 0,706 a 0,736, refletem o quirnismo distinto para as rochas
de cada afloramento. As idades acima indicam, muito provavelmen-
te, as 6pocas das recristalizaçóes dos ïespectivos granitos, cu-
jo material precursor foi gerado do manto superior, acima de

2750 Mâ. , conforme mostra o diagrama de evolução da fig. 40. A

hipótese acima 6 reforçado com a idade U/Pb, €ft zircão, de 2400
Ma.,(Delhal e Demaiffe 1985), eue indica a 6poca de cristaliza
ção do nineral zírcáo. Assim, se c,lnsiderarmos que as amostras
se recristalizaram de um único material fonte comum, e propician
do várias isõcronas paralelas, então pode ser feita a tentativa
de se determinar a idade deste material precursor. Tonando-se os

valores n6dios Rb87/st86 e st87 /sr86, d" cað,a afloranento,e lan-
çando-os em um diagrama isocrônico, obt6rn-se uma reta (1inha I ,

fig. 39) cuja a idade corresponde a 2900 Ma. I 300, com RI apro-
ximadamente igual a 0,7036. Esta idade, seria, então, a princi-
pal época de cristalizaçáo. As extrapolações individuais das ti-
nhas de. crescimento, então, deveriam convergir em torno do pon-
to assinalado com símbo1o (losango), na fig. 40. A dispersão po:
de estar ligada ã má ïepïesentatividade das amostragens por aflo
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ramento, principalnente \4J. ZgZ (3 amostras) , ou pode indicar a e

xistência de materiais precuïsores distintos. Deterrninações Sn/
Nd, e um estudo geoquínico detalhado, poderão confirmar e preci-
sar melhor esta hip6tese. O processo de recristalizaçáo pode re-
presentar uma simples redistribuição dos elementos químicos, ou

uma fusão parcial, permanecendo quimicamente fechada em escala
de afloramento. As análises petrogrãficas efetuadas pela Secr.de
Minas e Energia do Estado da Bahia, indicam presença de hiperstê
nio e altos teores de microclina, cerca de 25 a 4Leo euê, normal-
mente, são produtos de recristalizaçáo do ortoclásio.

As evoluções das is6cronas de metamorfismo secun-
dário por nudança isotõpica local, podem ser visualizadas no dia
grama exibido na fig. 4L.

Por ú1timo, o granito intrusivo do afloranento JM

/BA- 3I2 , de idaàe tïansamazônica, com RI de 0 ,709 , 1oca1 iza- se

entre Milagres e Brejões. A razáo inicial posicionou-se acima da

linha de evolução do manto, indicando que trata-se de uma refu-
são do material crustal ,(linha k da fig. 34) .

4. Faixa Móve1 Salvador-Juazeiro

4.L Generalidades

As rochas do cinturão m6ve1 do Transamazônico, si
tuadas na margem atlântica, são de alto grau netanórfico, de fa-
cies granulito e anfibolito a1to, apresentando, entretanto, re-
trometamorfose loca1 a facies xisto verde. H'a uma extensa biblio
grafia, en vários trabalhos específicose por.exemplo,. Cordani
1973, Mascarenhas T979, Iìrito Neves 1980, Cordani et aL. 1982,
Mascarenhas et a1. 1984, e outTos. Um hist6rico geológico comple
to da ârea? encontra-se no volume 30, P. RADAll.

Este cinturão, sob denominação de Salvador'-.Jua-
zeiro (Cordani et aI. 1982), e ou faixa Costeira Atlântica (Mas-

carenhas 1979) , passa margeando toda a costa leste do Complexo

de Jeqúi6 e indo na direção de Juazeir'o, envolvendo Complexo de

Serrinha, G. Jacobina, G. Capim, estendendo a16n dos limites e-s'-



-r02-

tabelecidos para este trabalho. As supracrustais, as quais inclu
em metavulcânicas e seqilências sedimentares, tais como Jacobina,
Contendas-MiTante , Rio Capim e Araci-serrinha, exibem "trencls" es
truturais do cinturão n6ve1 acima referido, Dê direção NS (fig.
.8).

Na região norte do Cornplexo Jequi6 e Contendas-Mi
rante, esta faixa móve1 reúne um conjunto lito1ógico diversifica
do, onde se destacam rochas migmatíticas, gnáissicas, ocorrên-
cias descontínuaq de granulitos, leptinitos, granodioritos , gã-
bros, dioritos e outros.

Nos estudos geoquímicos realizados por Figueire-
do (1982), na região do Vale do Curaçá, nas rochas ultramáfìcas,
mostra-se ligeiramente enriquecid.o em REE, e uma pequena anoma-

1ia negativa em,Eu, podendo ser indicativo de "si11s" toleíticos
diferenciados. Especificamente, os granulitos da região do Vale
do Curaçá indicaram estimativas de temperatura de equilíbrio,por
dois geotermônetros independentes (opx-cpx e cpx-granada), de

750-850 graus Celsius, e que não tenham sido submetidos a reequi
librações durante o resfriamento posterior. Figueiredo sugere,a-
inda, que o granulito de Caraíba pode ter sido exumado, com rela
tiva rapidez, da região do metamorfismo.

As netabásicas
des das ãreas Juazeiro-Sento
subalcalino e toleítico, em s

ca.

metaultrabásicas, nas proxinida-
(Souza, 1982), caem nos campos

maior parte de afinidade oceâni-

e

5e

ua

te
OS

Das rochas de facies granulÍtica, da parte sudes-
do Grupo Capim (Uauá, Rio Vaza Barris), os piriclasitos são
tipos mais abundantes (P. RADAMBRASIL - vol. 30).

4.2. Diagrarna de Evolução do Sr

tuadas nes ra r"Ï,';:i:ì, 
u:"';::;î-::';ru;rî::;:"il::'ll::;;::

logicamente bem datados (15 isõcronas de afloramentos e 5 de re

¡
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ferência), estão rer.midas na fig. 42 e na tabela lg. De maneira
geral, as idades concentram-se no proterozóico Inferior, por6m,
algumas correspondem a núcleos aï'queanos, pï€sÊrvados -como os
nigmatitos de Arací/santa Luz, tonalitos de R.capim, gnaisses de
P. de Fora/uauá e gnaisses tonalíticos de ,,s,, de uauá (linhas D,
E, Gelr{ da fig. 42) . Ao contrário das demais unidades d.iscutidas
at6 o presente momento, as rochas desta faixa sugerem uma maior
participação ou filiação com material de natureza ensirnãtica, de
vido ãs razóes iniciais relativamente baixas, êil média, da ordem
de 0,704. No entanto, esta proposição deve ser vista com ceïta
precaução, pela cärência de aná1ises por outras metodologias geo
cronol6gicas , como sn/Nd e pb/pb. De acordo com a fig. 42 e a
tabela 18, cinco afloramentos cujas linhas de evoluçõeS B, G, L,
K e 0 não mostram influência ou evolução isot6picá, a partiï de
um material ensiático mais antigo. Seriam interpretáveis como a-
creções juvenis , derivadas do manto superior, poï processos do
tipo CADS (Moorbbth et al. 1975). outros materiais de baixa ra-
zão inicial, nas levemente situados acima da linha de evolução
do manto como A, J e H, todos de idade prote roziica inferior, po
dem ter-se deiivado de rochas precursoras mais antigâs, do tipo
gnaisse tonalítico do afloramento M, de idade arqueana. Do mes-
mo modo c, F, N e s, pertencentes ao ciclo Transamazônico, fo-
Tam retrabalhados, como primeira hipõtese, de materiais precurso
res mais antigos. Esta hipótese ten suporte em um único dado pb/
Pb (BA-21, R. Paraguaçú), com id.ade de zz07 + 140 Ma. e u1 de
8,48' concordante com a isócrona Rb/sr, de z0g4 + 72 Ma., com
Rr de 0,7045. o valor elevado de ,1 6 indicativo ,de retrabalha
mento do material da crosta superior. por outro 1ado, s€ toclos
estes materiais pertencem ao Ciclo Trans amazônico, citados na ta
bela 18, con exceção de F, J ê s, as extrapolações das linhas de
crescimento das razóes isot6picas st87/sr86: pârâ cað.a afloïamen
to, levam-nos a inferir que o material precursor foi derivado no
Proterozõico Inferior, entre 2000 a ZS00 Ma..

As rochas nagnáticas, como os granitos de Cansa-
ção, Tanquinho, Jacobina, uauá e Bendeg6 (p, a e R), tamb6m se
situaram no ciclo Transanazônico (isócrona de referência). Nota_
-se que estas rochas têrn uma relação nu87/st86, relati.,uar"rrtã
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Fie. 43 Diagnana de evolução do Sn

@- linha de evolução média do 8'sr/86s, das 51

amostras de diversas afloramentos ( rochas
cogen6ticas ) do Complexo Jequi6. Ver isó-
crona correspondente ã essas amostras, na
f ig. 3s.

@- linha de crescimento commenor inclinação do
Complexo Jequi6 ( " E de Ipiaú").

Se ocorrer homogeneização isotópica a 2000 Ma /
em amostras de composição química tto¡/8ÓSt 

=
5,18, idade =2700 Ma e razã.o inicial :0,70S res
pectivamente, então estas noehas teniam suas ra

zões íníeiais cla or<ien de îr762
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maior,quando comparada com aquelas da maioria dos d.emais aflora-
mentos. Para estas rochas, embora o controle das razões iniciais
do Sr não seja preciso, por tïatar-se de is6crona. de referência,
as mesmas não são muito diferentes das do restante dos aflora-
mentos situados neste cinturão, exceto que as relações Rbtt/trtu
estejam relativamente maior, como nota-se na fig. 42.

A conclusão a que se chega, païa os dados atuais,
torna-se extrethamente difíci1,1evando-se em conta a maioria des-
tes materiais pertencentes ao Ciclo Transamazônico, como produ-
tos de retrabalha'rnento de rnaterial do tipo Complexo Jequi6, Isto
pode ser melhor visualizado na fig. 4s, na qual a linha de .cres
cimento é correspondente ã n6¿ia de 51 amostras pertencentes ao
cornplexo Jequiá e que apresenta uma idade, aproximadamente, de
2700 Ma., com RI de 0,705, cujo diagrama Rb/sr jã foi referido
na fig. 35. Se os mesmos fossem retrabalhados no Ciclo Transama-
zônico, seja por'fusão total^9u parcial , ou uma sirnples recrista
Tizaçáo, o valor m6dio do st87 /sr86 inicial seria em torno de
0,762 (no mínimo 0,710). utilízando este mesmo argumento, as ro-
chas granulíticas básicas situadas ao sul de Salvador, na região
entre Valença e Ubaitaba, com uma isócrona de referência de ZSO0

Ma. , de razáo inicial igual a 0,7038 (linha S da fig. 42) , não
poderiam ser produtos de retrabalhamento do material do tipo do
Complexo de Jequi6. A dúvida quanto ao material precuïsor ser a!
queano ou não, s6 pode ser eliminada determinando-se as id.ad,es
modelo e is6cronas Sn/Nd.

5. 0utras .Ã.rea.=

5.1. Generalidades

A região centro-oeste do Estado da Bahia é pouco
estudada, devido à extensa cobertura sedimentar. Para uma avalia
ção preliminar, as deterrninações Rb/Sr nais significativas, dis-
poníveis, estão reunidas nas figs . 44 e 45 e nas tabelas 19 e 20,
correspondendo ãs áreas de Lagoa Real, Aracatu/Paramirim, Santa
Izabel e Guanambi/Correntina, situadas a sudoeste de Salvadoï, ."o

a região de Remanso, ao Norte.
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5,2. Diagrarna de Evolução

As retas A, B, C, E, F e G, do diagrama de evolução i
sot6pica do sr, da fig. 44, referem-se a rnigmatitos e gnaisses
(rnesozonais), coletados nas proxirnidades de Lagoa Real e entre A
racat6,/Paramirim, dentro do supergrupo Espinhaço, são considera-
das, por n6s, como as mais favoráveis para a caracterizaçáo geo-
cronol6gica do Ciclo Espinhaço. A reta H, refere-se ao granito a

natético, situado nas proximidades de Guanambi. As razóes inici-
ais bem elevadas,, situando-se bem acima da linha de evolução do
manto, como se observa na fig. 44 , refletem o metamorfismo das
rochas crustais. Embora o número de dados seja relativamente es-
casso, o diagrama correspondente perrnite discernir um grupo de

rochas , com idades entre 1,0 Ba. a 1,7 Bâ. , que caracterizamos
como sendo típico do Espinhaço, tendo, como material fonte, ro-
chas do Ciclo Tr.ansamazônico ou aïqueanas, conforme evidenciado
pelas extrapolações. Exceções nesse diagrarna, como o migmatito/
gnaisse (linha D) de Lagoa Real, com idade de 2,88 Ba., que per-
nite-nos inferir a idade do embasamento do Espinhaço como sendo
arqueana (dados Rb/Sr de Lagoa Real - cordani. relatõrio inter-
no); tamb6m o gnaisse (1inha I) , situado nos limites do complexo
Santa rzabel / Guanambi , com idade Rb/Sr de j,03 Ba. . Ern contïas-
te com os gnaisses/migrnatitos de Lagoa Rea1, as razões iniciais
das amostras graníticas e gnáissicas de Correntina, situaram-se
ben prõxinas da linha de evolução do manto, podendo indicar a-
creção no Transamazônico.

As rochas da região de Remanso (fig. a5 e tabela
20), situadas a norte da Bahia, são, em sua maioria, granitos e

gnaisses. o comportamento no diagrama de evorução do st87/sr8Óas
semelha-se nuito ao do Complexo de Jequié, em que razões ini-
ciais e rázões Rb87/s186 são elevadas. com exceção dos granitos
B e C, todos denotam ser derivados de retrabalhamento de mate-
rial siã1ico mais antigo, ou de origem mant61i.ca, com certo tem-
po de residência crustal. As extrapolações das linhas de evolu-
ção A e'E dessas rochas graníticas, de idades transamazônicas,
com a linha de evolução presumida para o manto, fornecem-nos iåa
des compreendidas entre 2550 a 2000 Ma.
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VI. CONCLUSÕES E DISCUSSÕES

De uma forma geral, as conclusões que podem ser
tiradas, a partir do conjunto de diagrarnas de evoluções do sr,
que estão reunidos na fig. 46, são:

- No interior da área de ocorrência do Cinturão
Contendas-Mirante (vulcano-sedimentar), foram identificadas, êrì
Boa vista, rochas tonalíticas mais antigâs, da plataforma sul A-
mericana, com id¿ides modelo sm-Nd r(cR), de 3700 Ma., e T(CHUR),
de 3600 Ma.. A extrapolação da linha de evolução do sr, confirma
que estes tonalitos foram diferenciados do manto, nos intervalos
acima citados, e foram rnetamorfoseados em 3400 Ma. , conforme isó
crona Pb-Pb e Rb-Sr, concordantes, permanecendo inalterados em

eventos geolégicos posteriores, em termos de Rb-sr, pb-pb e sn-
Nd, em rocha tot'41. En escala mineral, desenvolveu-se, como sis-
terna fechado, aparentemente no Brasiliano (Proteroz6ico Superi-
or), conforme is6crona nineral Rb-Sr e idade convencional K-Ar.
J'a os granodioritos, sete voltas, possuem uma histõria geológi-
ca mais simples, tendo sido diferenciados do manto a 3100 Ma. ,

conforme is6crona Rb-Sr e Pb-Pb, em rocha total, com valores bai
xos na relação inicial 87 sr/86st, de 0 ,7017 , e ul (38u/r'ono) ,

de 7 ,84. As supracrustais foram metamorfoseadas no Prote roz6i-
co Inferior.

8ós, dos corpos r::Ï:i;î:.:: :::::u.;-Ï";::'"lul"'::il,""11::i
altas, da ord.em de 0,704 a 0,7r2, indicando que são materiais de
retrabalhamento crustal, e/ou que tiveram certo tempo de residên
cia crustal, da ordem de 50 a 100 Ma.. As extrapolações das Ii-
nhas de evolução isotõpica sugerem que a maioria dos corpos ì se
diferenciaram do manto entre 2800 a 3200 Ma., sendo esta proposi
ção suportada por algumas idades modelo sm-Nd, eu€ se situaram
entre 2700 Ma. e 3300 Ma.. Isto implica que o metamorfismo não
causou mudanças químicas (pe1o menos em termos de Rb, Sr, Sm e

Nd) em escala de afloramento. A discordância de idades entïe os
m6todos Rb-sr e Pb-Pb, caso dos granulitos Muttripe, 6 um assunto
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discutível, podendo ser explicada: possivelmente, pela entrada e

/ou saída dos elementos U, Rb, Pb e Sr (sistema parcialmente a-
berto). As idades em torno de 2200 a 2500 Ma. , obtidas por n6to-
dos Rb-Sr e U-Pb (zircão), nas regiões de ltaberaba e na borda
oriental do Complex'o Jequi6, podem ser interpretadas de 3 f,or-
mas, a saber: a) perda contínua de Pb e Sr radiogênico em um am-

biente de,glta tenperatura (facie granulito a anfibolito alto),a
pós o evento metamõrfico ocorrido entre 2700 e 3300 Ma.; b) ida-
de aparente, resultado de honogeneizaçã,o isot6pica incompleta do

Sr, e perda parcial do Pb radiogênico, por evento associado ao

Cinturão M6ve1 Safvador-Juazeiro (Trans amazônico) ; c) recristali
zaçã,o por evento termometamórfico ainda não muito bern caracteri-
zado.

- Os granulitos da região oriental (Salvadoì-Ita-
buna) , segundo as datações radiom6tricas Rb-Sr e U-Pb, €il zir-
cão, são todos do Proterozóico Inferior. Enbora as razóes inici-
ais sejam, relativamente, baixas (menores que 0,704), por care-
cer das determinações Sn-Nd e Pb-Pb, não foram possíveis diagnos
ticar, se são materiais acrescidos do manto, o'u se são rochas re
generadas o a partir de um material mais antigo (do Arqueano ¡,ou

do próprio Proterozõico Inferior), afetado pela Faixa Móve1 Sal-
vador-Juazeiro.

- As rochas magmãticas, gnáissicas, fligmatíticas
e granulíticas do Cinturão Salvador-Juazeiro, desta faixa, foram
retrabalhadas no Ciclo Transamazônico, a partir de materiais pre
cursores mais antigos, deixando alguns núcleos preservados. A

maioria destes materiais regenerados no Transamazônico, clifere,
quimicamente, daqueles do Complexo Jequi6. Com base em razões
iniciais , se tais refusões ocorressem a'partir do material do ti
po Complexo Jequi6, deveríamos observaï uma lelação inicial
(87sr/tutr) alta, efl torno de 0,760, ou, no mínirno, 0,710. Ao

mesmo tempo, baseado no diagrarna de evolução isotópica do Sr, pa

ra o Proterozóico Inferior, entre 2000 a 2500 Ma. , houve , tam-
bém, a-creções em grandes proporções , de- material do manto.

- Nas demais ãreas, os estudos geol6gicos e geÕ:
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cronol6gicos são dificultados, devido ã extensa cobertura sedi-
mentar existente. Existem núcleos ou regiões arqueanas, como Sut
ta IzabeT, este de Lagoa Real e Remanso. A16m da Faixa M6ve1 Sal
vador-Juazeiro, anteriormente citada, existe, aparentemente, uma
outra faixa móve1 transamazônica, na região de correntina, que
talvez poderia ser extendida desde Guanambi at6 a região leste
de Goiãs. Na região de Lagoa Rea1, as rochas foram intensanente
retrabalhadas, a partir de material pïecursor mais antigo (no ní
nimo Proterozóico Inferior) , possuindo razóes iniciais elevadís-
sima, da ordem de 0,T20 at6 0,790.

En síntese, as acreções e retrabalhamentos crus-
tais foram muito intensos no Arqueano e no Proterozfiico Infe-
rior' enquanto que no proterozóico t't6¿io a superior, foram, pï€-
dominantemente, de retrabalhamento crustal. Os coïpos do Arquea-
no e do Proterozóico Inferior, das regiões ð,a Faixa Móve1 Conten
das-Mirante, complexo Jequi6, Lagoa Real, santa ïzabe1 e Remanso
(fig. 46) , exibem comportamentos semelhantes nas linhas de evolu
ções do Sr, com razóes iniciais posicionando-Sen na maioria de-
1as, acima (alguns sobre) do manto. por outro 1ado, os afloramen
tos situados no Cinturão.Salvador-Juazeiro e nas áreas de Corren
tina, possuem tazóes iniciais relativamente mais baixas, quando
comparadas com as demais áreas, decorrentes de uma participação,
mas efetiva, de material de natureza ensimática. Em contTaste
com as demais unidades, acima discutidas, temos afloramentos si-
tuados nas vizinhanças de Lagoa Real, com razóes iniciais extre-
mamente elevadas e retrabalhadas no prote rozíico M6dio.

A nosso veï, aparentemente, cerca de 7}eo da cros-
tâ, no territ6rio baiano, jã teria sido formada no Arqueano, e
30eo acrescida como material juvenil, no Proteroz6ico Inferior
Dos te rrenos f ormados no Arque ano , ce rca de 40eo f orarn inte iramen
te ou parcialmente retrabalhados no Proterozóico Inferior a Supe
rior' enquanto euê, aproximadamente, 30eo permaneceram como nú-
cleos ou regiões preservadas.

Quanto o padrão geocronol6gico regional pode seï
destacado importantes inferências conforme segue: 1) vãrios nú=
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cleos antigos (>3000 Ma. ) encontram-se dispersos dentro de terre
nos mais jovens; 2) o clímax do evento tectono-magrnãtico no Ar-
queano ocorreu em torno de 2700 Ma. , afetando o complexo granu-
1ítico de Jequi6, e o terreno granito-greenstone nas vizinhanças
de Brumado; 3)'desenvolvimento de dois cinturões nóveis Transama
zônicos (1800-?ß0 Ma.) , um en uma ârea oriental (cinturão salva
dor-Juazeiro) e o outro na parte ocidental (região de Correntina
-Guanambi); 4) desenvolvimento do sistema de dobramento do Espi-
nhaço com evento tectono-rnetam6rf,ico ocorrendo em todo o Protero
z6ico ivlédio; 5) desenvolvimento dos cinturões rnarginais do Cra-
ton São Francisco, durante o Ciclo Brasiliano, com evento tecto-
no-magmãtico ocorrido nun intervalo entre 700-450 Ma..
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- fien1", g;:g73*?li{t;1" h¡mbiír iu,, 

.

Dti¡r'l¡r.J" 0"4, - i.906 T'he Í}nr^r'iilio t,i*¡, i.rili;rçn. [ir.ar i,1" J, [incl, ,l.ri(ll);; Jl./t-404 ' $'L¡w¡'i 3

Dä+l.lilrl J,R, s-: Derr;¡ i.f"fc¡ D, - 1g{}:t -" l.l-.pt¡ Ar.cfrean fleCIcr.,nnulgg o.f'[,hrr fj" Franr:itct-: ür*i:r'trn (F-ari'l,r*r^l;r ßr.;.¡;,li.l),, Rævil:.ti¡ l]r.as, r:Jf¡

_ t.ieor:" vnl." J.ü N"J.
Dcrç¡,, []'r',, ë Tar''L.nr;rn R, [, i.g7ï.- pl.unrr¡ute+c{onrcr;.' Thei tivorutr-üil Fhaneiror* ir, tJ"îì, Íiìulr.verJ
ll,;:¡,:Jr.'¡" Ft,E" Er t'at¡rig,. t^J" [ì,, Lgir -- Gs+oi;hernic;rl evo.l.utlondr.utr^ç¡n,:Js o:F co,..bi.ne't,¡r1 pla.[,ri.r* .::. A p*rï1.i,r,",iirir"g stu,J¡ o.F thr-¡ü;rr¡a,Ji¡rn $ifr ir:lL,J, 6dr:rl "' $urv" [,]¿iri¡,r,ila" t¡u1.¡. " íl;;f " nt,Liggì.mr', l)"1'{" ^ j.Ë:rg__*_..1r;.r¡rt+r'iirri.rri[.i:rl. ts;;;;;,,,,-'ir*.fr.oi;Í;; ;iå;,, fiea¡:

SP a r n []lt r1si " , 1.7 37 4ttl.? (:¡'.1. ,E¡,iririrl"'4,H,,¡^í ¡iitg;1; C"ü'"'n"l..laver¡$, F{"ü, - l.?c,lj * f,hernli:¡rl chir_.rat:t$r: iç't,i.cr. r:'Ê or:nãnir:: haiir¡'1,{;i:i ar,ì,i.I tht+ r,r¡iIer,r,uintl.g" üeo1,$nc, Êrnmr. Ir:;r BuLl.,,, 7f-,I 71.g*7,:ì/r"
F.¡iJi"cr, fi'" $ Pr:ule'l',, ..J"r.-,,''- l?zlÌ Íi.l,r^mnl.i.çrn¡ i.riir:.L.ope i,¡eol.ogl,l,lip r" i. n g{irr'.-Çr{.:.ir- l. är !T r Nr:ru+ rfrurþ. , J. ,lfip .
Ë'¡',i,¡;"c'r,, l.ì,, l.q?'7 - i'r'i.rii:: ipl,eri n.t: i,rirl,,rp* ür,iaLûfJH" Ner^i yr:rli,ui.ler¡r;,{4 

Ë "Ï:i't¡i,lr.'i'Ëi':1n,,-ltt,t:'l-1" - l.?Í11. Lìunquínri.ca *laci ¡,,gcir¡r¡s mr¡tarrrdr.fricas,:li,l¡:¡'ttii ír'ätJ,:1o nilt-'Jr..l*1,e,:li¡ B;¡l.ii¡irl tir.¡n1.,, r* l,i*i" fli;",J0 li_r,;{a,lu,J;r [ì;ir li i. *:r , 'ft..,irt,n 
[] if* í. c ns - /* t 1 ,..7 ¡ ,;' 

"

F;'äl¡r,, 
,.F "á: "" J.ç79 'frar::m el.eir.{.i,r"ìL ijç.î$c.l-r{i:riìis.r.r.uir iipl.i.r:;¡t,icnr j.;i:r'l.ltt'l i.qriruÛu* pcl,r'ngertns i.:l u'F tcri,'nr,{;r" i,¡'1. .iîc¡ckli,, Rerv, Gr*opL¡s"

. Íä¡:riir*i.l PhL.¡r;^" '.1.'7:; -gü,1-il:t¡n L"È!'r-"'i'r'

[-i¡'qrr'¡ii" T'l-1,, - J.?,1,J. -- ].ç;l.an,-l åF{r ürr'r,j ir:nti.nsn'l:.al t¡r.r il.,:Jingl rïìi,,lJûlij*tiElr i'¡ r'nt'i.ti'rt+ n'iî ¡tt*tt"citJi+ne'L_i.t- tì1orlËl.t,i L,ii¡ti{.,::¡..1 o¡,i h.liipËrIryri*¡.t;i1
¡.rri.:1.:r'ci1.cit¡r.¡ aniJ gÊ:ìo(:iit. rrrj.:,i.lir-1.¡, J'src..l;ciriripf¡r_l!i;" irji:; ,iri;i--¡e;C,¡il¡"iífi.r'i', [.d'trr'f.rgii:ir',, r,;i,r"; il¡l;riii,i,:ii.-..1"lrr,,; r..t,:+¡,r+i],, r<,,5,, ]{r,riqrr[::",.j"i ril;¡].¡,r. 0,r: f.ll.r,;prr, l.{,,1:"., i.tr.iiii,¡;¡r;,Hn, I),,il, iirri,:i Tve.l.a:n, E::",.
'l'9'7Íi -- Arch¿ir¡tl ät'ì,..1 llr'*tr+r"r:;ii: lr {.;r'ust¿'1. l:ivri'l.r.r.L. i.ç¡n i.r.i l-.r.[t,nri -

vr..l¡"s'[;r.ll.¿rr"tiil'i, Nrr*w;:rr-¡, ,.Jrrr,r-n;,iJ. r:r.Ë rJsc.r]." $ic¡c" ,it. l-.,rr,,:,,:r,, l.Ji:i;$?.tì-ú47
l'{i,rt'rlli'+r;wnr"'tli, Ç,, ..J, i* v;rr¡ {l¡:¡'1.çi.{;tlrrr, F,,l^J"[:,. J.Fs,/i Ratli.cigeni.ci.t"ot,r:ptliã;. rirlf,irs t¡+*r-'lürJir-ä'l t¡r¡:'l.i.t..,lt,i.ilrìfi,, .[¡r;l R¡rr.t ti¡i,rl;i¡-frfu_

¡r'¡c':ni: Gepcht:+nri.rtrr-ì, [:':ì,, p" þlä+1.i,:J+:rr.r;ic¡ri. [iJ.ssr.i.ell*,37li."ìiil..---
l-ln'f:'ljrn;irrr,, 

''1,,1Ä1, 
-1?f]:l . Nii¡tur¡-r.¡,:J r";:¡¡::li.ur.¡eni.i- i.iln.L.o¡lr:si {,r,,ilcer.r:; u.f:.

l"lur"l.i,i¡. P"li - l.'tlr7 T'eçi'L+ n'f'[]o¡.rti¡.rÈin:[,¡¡].,Jri..Ft r$rïFi:rr-iEuri c¡{i
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¡"¿¡,JlofüÍi't.l*ir agc+,j;,, $r:i6,.]rîüF.+, ht¡¡stiinçJtonr. D,n" r79,g,;49li""500,

J,r'i,::l'--r,, l-l'4,,v" Ê []¡rrhorið¡¡,.i,Fn * J.?zf] - T's;.rtn i.l;.rplir;¡tlr¡o pfrr-ü o
.. ryri:rËrä geolcfç¡icn,Jn e's1", ,:J¡ir []iil'rl¿¡ - Íìllli - fiFli, il.*ï.;p" iiatv;r,::¡(:rrl
.l.ri,:J;i¡ ,, l'1"Ér.v; $r::hnsr:hr.,r l-1"0, i D;rr.,:lert:*,, f'l,È,,; {ìt::lrnbberrhau¡::i,, u, ;

l"llrr';r1¡¡, N,1,.,,8"; Fr.i.rnrci,' p,ü,4,, Ê.j ft;rmallru ft, -" l.gg,/r CI cr*å-'t,nr¡,::|il S" Fran*i$i::il tJ ¡ F;ii.;'ia,:lr* Dcibr.a*tr¡r.i{.ns Araçulaí. Ini
[ìpc¡].og ia ,Ju Br'.t¡r; i. l. -, DNPf'1 ¡i " l,?J--?ri,?

It"Ni:li,. tìì'l-."-'- t?ó5 -'ütiltreral {,þ¡irp¡'r*¡ il'fr opr*i.r.c.ri:, clu¡lr,.r¡¡¡rtHr,ãftì,::ll-.
rnr¡rit¡:r'L lun. ÉìAPü []r.ll,1. Tulsa,, /iî{/r¡ ;ir,ig-.r,gç

'.J;'rr"J',:lln,lf*'lìi¡',, F,F^; flclleath,. T"; llrl'hu Nruvri+$" B,liì. .-, rg76 l,lu-
vo.ci d¡r,Jcs g6üLìt^fitlCI1,cíg¡i.ccl,; û, r,iohr^Et ci ü¡^¿¡'tc¡r¡ Íj, Fr.ancisco ncJ
li.i:'L¡r,:Jn,:J;ir Bahi¡r ^'XXIV fiongr', lìJr.¡s, (]r*itl." Rt=,!iurúri,Jos t,l*aba",'l.frcisi.p, ?03

'.Jiirrdi.l'i 'Je $t'l E,[i' - 1979, * [ìr-,cür]nirris,a i.ncü !JeuIhr.nriologg of i;he
in'frrsu'ht^utc'bi,t¡^u ti'f' Bar''L 'l"hr¡ $ì" [:',r.¡nci.rc':i r:r-a'l,on îñ {,hc. ç[¿ -

te': [ì;irl'ri,:i , [:]r;r;i.J., ..rr¡r'¡r¡¡1 ije lli.ner.;¡l,ngia, Ilecife" 7:&7"
..J¡!int",, f) $ hll'¡ i.'l-*, f|"..1,R,, 1.?7:? - f,1;irjar" ,:rñ,:J tr,¡st:, eli¡rnen'l. atrul¡.-

'Jantieã i¡'t vu'l.cani. rur:k:l of r¡r-c¡rli-inir:: Í¡ti.rÍriii, [ienl,, $r,,r. À*u"i,
13i;1 l, , l'i3; ,liî"-,if.r

,.lalirì,, B"fï, a+ NLJclui.st, 1.,H" ').97i...- Cr.ur;{:a1 nvalul,i.c¡n iri .L.lrr,r

tlat''Ll'l tltcicln sr.¡steml ünrrstr'¡intr;'fir.nnr Rl:i-,Ílr.str.J,Ji.ÊE" In: ll"F"
hli¡r,Jl.eu,' e,:Jitc¡n" {:lte ear*1g hi.r:itunr-¡ mf'L.her eanùh. l.lët,l Yor.þ- ï
l,rl i.'l r'¡'.J ljli*7å i

,.J¡irlr¡r,, R"f'l"l ffliksnn, A,l*"i P#r,rr;r{:.,, ,_t,J. $ l.f icþ.m¡rn É\"1{, lggl
RH.ll.r.lEri:¡clrcirrri.EtrrJ .1t]'J i.ri,ntupi* ,-l;r'b;;r oË ilrclrean ririllc¿.t,lc.vo1
{::,¿irrìi.c5 ürrì,j {I'trt'ti.tni.,Js fr"uirt'i;lrç'ttilt¡ar';i¡ []lucks hl" Ar,iç;{r.ali¿r:
i.mp1.i.*:at..i.i:l'ir-i fr¡t- 'L.he n¡rr'l.U {lr"i,rril,;il. nucill.rbiori" 0rri:rc" üomri,-,,
llr:t,a, 4Lii l.l¡;f3-J.ó5:1,

l'{;iL-¡, F,,,í l..lulhhi:rt,,d, N,,..J. {.1 G¡irs.[., R,hl,, -.J.?70 .ttrenrlr:¡i1 Í]h;¡r.acter.i
E't ictl irl'lr.:l ari.cti.t'ì nfi ncu'r¿,rrti.c r'i.'lljçr r;nlc;lrri.c r^r:c[',a" Juutr" üerL
ptil-¡*" Rri¡*" llii 15P,3*1dJ.J,

l{;rtr¿¡:ihi.li,r, H" $a'bc¡. K" f;r Íjorrulti. I,, l(, * l.lm:;i.s,Lem¡¡,:Jr,.r ånr,tisir¿íu
,lE'l dar':ic¡:; "oFì line" em uÀr ÉñFr.iIi,r'ô¡ret¡*o ,:Je mërss¿i iJa' Ueht,r,r:¡
r:k¡ Pr**qu i.r*s ßeuçr'clno1,cíg lr:aE,, r-.r*1.¿rttir iil lpi,c¡r.nu,

l{rtçi'¡,.ihlt¡¡" l'(, Dal"a6:tn [tb*[ìr,Jc¡f; ¡.¡ahr.u*¡,_.li.rlr.i.L.os n,Jr.+ riochas ,:ln:]

a'ftti ür'¿ìt,l ffiH1,fim{5r"fi.ru,Jo r.:intl.rr"ãc¡ r,rcl-vrill llalv¡:r,:Jor. .Ju¿rtrr¡i¡-r:

].V7i
iìtrn¡r{:i.urri i.so'tr:l¡:i.c i:ilirlpclti'ti.nn iirt'ì,.:l {:,r'¿it:r-+ *1t"'rreltl,,l¡t,a sÉriå,-
ri.riil üt't tliä¡ crri.rJi.¡'i c¡f çc"nû;ili,c vnl.c¡,rni.r;: r't:ult.; i¡f Çilntr;r1
iirl¡J Íiilr,r'Ll-rer'r'r Ar'¡':Jçifi,,,.Jnut*rral. nfr villr;irnir'1.ctil,.¡ ii¡l,r¡r.l s.¡o-Llri+r,.fli;irl.
Flesti;Lrcl't. H"Í}"F,, fìnirrp¿rFl1J¡ rìmçi{,t:¡¡^,:Ji,rr¡,, 4?'"7j, "[-i:r¡ii:r'l:.u+,, l.-'t'' '-' ],Ti]f '" Ilnct:grri.'l:.inri il'lr 'i;¡*i:rritrjl,'r+Er,ilvi+ c¡irr-lr{:it,ìcr't,Ê
l?r+qui;+l'lctr t¡'r i.tli i.ri ërt'l clp$ i.r'i.c riif.:tir i l-l+:ll.':iebr¡l-!T !Jr'oup,, [-ower De-.
vnrri;:rrir nI N+¡¡'r'ur.þ. 5[.¡'Lç¡,, T¡rl l.tu¡Furi.'bii¡n¡rl. c,irt¡Li,'unerr.L. i¡i
c:¡¡I'lltil"rär'L# r'örjþì'*-," Si¡iucl;r1. pr,thli.c¡ri'.i.nn, lìur::i.e{g cl.f [icar¡snric:
lx;.¡'1.i¡ilri'Lil'1.nq istr¡. 'fr;l.r;* ( l.,i ) 1,1,.1,.-LJ.11,,

l.-i.n'ii'r , l'1,'l: ,il',,1flI Fnrrr¡ç:.:{::¿:r Li,Íì"i: l-ll.i.v't'lr';,r. ri+,[1 "; [3hi.çtunnrier,J,T. ;
lltir.:l-rå" li.i,l"i: fi;¡nmi:" [J,,Ë"; liìi.'l.vi:i,, .j"f'l,,fi,,; liìi.r]¿ .Jr.", ll,. l?Sl.- [:n'l.l¡;¡ fiD -'.ï'i, Ii¡:r].v'a,:Jfir" prn.ic+tr.: RAnñft [ìr'¡si[1 " U - f4,,

f'l¡rr::c¡,-lil. fl"fr,F" iir. llnrrhomrflÈ1, f'l,,(i" .'i.l;:l D;:r'L;:¡t::ile-¡; RL¡-Íiir.'{:,}i-- iii..

d¡r g'Ëcrrr¡¡çtir.r's [lr='ho'Jnur-u ri.: []¡ihi¡r 1r¡ rì;:r illt;r5rtr,:l;r D i¿rr¡an{ ina, liiir
t a,Jo rj,i¡ B a h i. ¡r , $l'i ü

l"1are,:Jr.r, fì"1'l"f:"' .. 1S$^lj -. [..r,:çi sg*'Lelnrcrli l:,ir.i{:o¡r i quns Rh ""$r' el t(-'11r'



tJðri$ 1Ê*r13 irt^gi.l.ü+ft ex'LraLteg ¡';lçr s6rli.melrtg t:ärborìrirbt1s. Êrplica*
{'. i,c¡n a 1;r da'L¡rt'. i.c¡n ,Je Prr:{,er.u;ln lr $e,J lnralnía ir.e ,Ju iìr.es i l.
'Janli les o'bats ,lr"'B*h[;l u {ìi:rril,¡;r üii,t,¡ri'iiro," flieãe Doçt. 

'i;ù:
Urr i. v ,, L. , t'¿r ç;{,etu¡r' , Í}t r-¡¡ tr urur.g ,

f'lari.nho,' f"l"f'l") Íjr¡¡rrrlsr J.V,,{.-r $il.v¡ir. Ë.,,Fr,Ëi,,,:lä.rr - L?;/g - pr.o¡e1*
üc¡-rtÈ'n,:JËrrl.*fìîir¡ít'it$. RÊ''1.. F ir¡;rl. " llor¡v" $flti,/CBPl,1, fìal.va,Jon,

fll;il"Lnhci, Í1"f''1,,i l-o¡res" U"lì"n"t So¡.rr.Lls, ,J"V"í'l'ule,ju, t,.,n,n" ,Jsi
$ìil.v¿1,, [i"[:"Ä,,,,,:lr¡ kì fir'urr. l,l,J,F'ì, "" ],!g,0 -:.Pno¡c,rtn nrriçJÉr-C;t
'Ji* lr-;Ìn, il[]Ff'l*SflF:,. Sa'[vi:r,.:|ilr. "- f]ah i.;r ,,

flli:rr'i.i'tlict,, ¡1"f'ì,,'" J.f[}? -.üç¡ulggia r:J[i r,ti:í,Ji.r: [ìi.c¡ iJfl Cont¡rç. npfl-$['lt:
$¡ L v¡¡'::lût* ,

I'li:rr''lrtl,, {J,..J"i.-Fuck, R"f\"i D;rnni, ..j,n,rì,,1 Þ¿¡r',:leinc'" lil,A"l l-ogue*r.*.' r im,, $"{l'0. Ê R¡rtrt;'r'Lho,, lì"* l.?í}/r - rls ,fra i.¡taçi ,tlÍ:, ,:Jotlnsmãn.bori
llrasí1.i.;r"'[.lrulr::ut e Parag¡uaia"-Anagluaia e o nraci.çci rrrs4ianci
üoi¡íç;" Inl {}r*n'l.ogi.;ilJn l3r.a,åil. --DNpf1 d

l'ì¡:rr''L.in., þ1,;: Cl¡¡rvql1, {:, e J¡¡rfrn, [J,f'ì".,..].?f,i - fl;r¡or.and Tr-ace ele
menl" gÊÊ(: h snr i st rr"t ii¡n':1 Crus'L¿i I Hvo 1u¡1, i r.¡n o.Ê Ar.c lr ea rr 0r¿ no,J I crri.{,i.c [{oçþ,s from Haçitr.lrn Iiin'l.an¡:l; pr^r¡c, Rês,., ?J.,'Is?-].&0,

f'l¿rr;c.ärr'É¡nhir'å:,.J,[:, - l?71;t - lIs'l,ru,Lr,rr;irrii,:ln.Li,pu greesntune Lrel.t, nü
1nEt,e ,J.--¡ Ëtrhia' rîln" XXTX fianç¡r,, [lras, i]e,li", CIur'ti Pr.ç¡to 4 :
ls-.50,

f'l;rsr::"rr'$nh;rÍir J,F" *:l.979 -'[ivn'l.ur;ïrt] q$otë{;'úôriica,JL¡ Pr.ecambrianr.¡
,Jo HEt," ,lä Balri.a, Te;.rtc'¡r Báåi.roä" sflE"-B;¡hla, tir g7-.1ó5,

l1¡rç;çðr.F.infìi:rE:, ,J.f:" -: j.l?ga - [J ury¡tlaglrrelr-r{,r: pr]$canrL¡riano no Ë.st. ,Jð
ß¡¡hi.;i e suitr qôrtor*e, Tnli {iirnptfsiu sobre il fir.;r.Lolr |¡, Itnarrr:l*l-
c rl É+ $r,rirÍi Fa i. xa * fla r.q i n¡¡ i * ,' lijër J. va,Jnr' -" lìt'l[/sB 0 "f'l¡i¡si:i¡t-erìhir-{:i¡ :J:lt', rir.l-lanp1,1o ¡:1;{r Íìi.1v¡¡ f:i;f, J,, - 1.ligl üE+nl.ogir.;r1
ütt'l,.il, trir.+{',¿r1.1ogärnic P¡rttprriu. i.ri 'i:lrp Al"cfre¡n i¡n,J llar'1g F}r^õte,¡un"
;rPi.fi n:l: I'iahi.¡r S'ba't.sl, liaE'ter"n liln¡i;;:i.'1. ,, Il,i;l l1u.v, Br.'asi, , Gr¡n,-l
c:i.ñrii: i.a$, Vnl,,J.i,l" Nr¡,1, ll n,I (T$i\p)

flasrar"{;inlì{rrir ..J.F',, i FÊ,:Jr{,? lra,, 4,,.J" ; f'ì iç i.,, A. } f'lüt..l,¡¡ 
"'Jc)" ..J"Et"$" l.fs,/r -'FrrrvÍnçii¡ $" Fr.¡nr; i*cc¡, ü

,:J r) lll r. ;,¡ l; i. 1 ', l:r ,J I 'L u r.¡ lI,:J r.t a n,:i B l. r,¡ i: lr r. r' l_ 
.1. ,J ¡:r ,

11¡:¡r,i*i:rr'{ift''ihi¡rii,'J" f " ; finr;.,:l;;rrr i. i, [.I" ti" È1 !iafu, li" ].?.9/t
i::r^fit,ì'l.rfçii.r:r1 ,:J{:¡ F-+t, ,:lii Ë;:rhi.;,r ,- i.rri,.tl i.,[.,n, 11,,+.*r,rr.¡il
rìf:r (: rJri qrü$fi{:t [] r'¡r r:i , {ìcru l. " -. Fi , ,:Jil ,.1;:i ¡tn i r.n "
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trir::li.ii¡11:':i.i:r, 0,,Ë,, n hlr,¡i,ti:tr,, i..1, - j.?ïlj -{ì¡:rri¡i::i..r'l.t,r.t;i.,_l¡,r o.Ê j.,lrr+

¿r'ìr:il '[.ti.:c:'hr:¡nj..r: liì,s1,or,r-¡ r:.f) thc+ ti.rrr:{;ir-.ü+ln¡rhr.,l*, -1,, [ing,
Íiìt.ri: . -iil;; J.;ä1.--'.1.7,+,,

ll i. iii i. , Ér ,, -' '.1.1? {¡ - A:,i riitil quîrrrt:: i.;rr,; [i ¡,nitr u í t1il [.lit ,, ,:J¡r [];¡h i. ¿r r:r ; .... - ... Y. -.. ...Li.;i:.lriiilt''r:;; '3t+ {llit..r¡nbc¡-ji1i.ni::* <1ü$i:ii::i¡r:J;;¡r,;; 'l'i-'ri'*',, .[ng1:, ,:lri.:

f: i.ri.:nil i.lrli;,, Urr i.v" t:É'!';J,,,lir [lalr iiir,,

A, C, r* lJ¿rr.n1-.
p rcí--c å ñrt) r l;rnË

Plrr p nr üeçi-'
i,r ¡i i't+ * e'rl t a ,J n

'L.tt ctt"trt;¡ l.

rl E{'.r'n ,

11 i. rier'¡
ñucir: iÈilr

Clt;i ¡i;r,Jri

Íl i.:ii 1.,, í'li,' :i.''.17?. * l-l [ìr'r-.i¡:it:i Ii:rrrrt¡urt riilì E.si;1,:Ji:i ,:Jì:¡ l:];:rh l¡. fii¡r:1r:¡it i.;r rj
Íi r.l i:: t,l ¡" Íi il ç; f'l i. tr är l" rr i. s; 

'::l 
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