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RESUMO

O Aulacógono Aguapeí constitui um megaestrutura originada por rifteamento
intraoontinental na porção sul do Cráton Amazônico durante a parte final do Mesoproterozóico
( 1.2-l.0Ga ). Sua posiçilo sub-transve¡sal em relação ao Cinturão Colisional Sunsas e sua evolução
sedimentar, tectônica e metamórfica, lhe emprestam forte similaridade com bacias de mesma
natuteza, tanto em formação, como os rifts do leste afrioano, como com paleorifts encontrados no
registro geológico de todos os continentes, notadamente a partir do final do Arqueano ( 2.5Ga ) ,
com a consolidação dos primeiros blocos cratônicos de grande extensão.

O embasamento do Aulacógeno Aguapeí é formado pela amalgamação de tenenos tectono-
estratigÍáficos distintos, constituidos por complexos metamórfrcos do Paleoprot€rozóico
( > l.6Ga ) e intrusivas de idades e naturezas diversas. Os dados petrológicos, geoquímicos,
radiométricos e geofísicos disponíveis, permitem relacionar sua evolução à acresção de cinco
t€rrenos à porção sul da Paleoplaca Amazônia: (i) Jauru; (ii) Santa Helena ; (iii) Rio Alegre;
(iv) Paragua e (v) San Pablo.

O Terreno Jauru é gerado pela aglutinagão de arcos insulares intraoceânioos do
Paleoproterozóico ( -1.9Ga ), afetados por intensa granitogênese calci-alcalina entre 1.5-1.4Ga, e
pelo magmatismo toleltico intra-placas de Rio Branco ( 1.4Ga ). O Terreno Santa Helena constitui
um fragmento de arco cordilherano composto por granitos a tonalitos formados em l.45Ga. O
Terreno Rio Alegre constitui uma associação de roohas efusivas e plutônicas básico-ultrabásicas e
metassedimentos qulmicos , exibindo feições de alojamento alóctone ao longo do lineamento
milonítico regional que marca a sutura colisional entre os tenenos santa Helena e paragua. É aqui
interpretado como remanescante de litosfera oceânica alojado por obducção ao longo daquele
limite. O Terreno Paragua possui um embasamento composto por oomplexos gnaissico-granulíticos
( Chiquitania e Lomas Maneches ) e cinturões de supracrustais essencialmente metassedimentares
( San Ignacio ), invadido em l.3Ga pela ganitogênese de afinidade calci-alcalina do Batólito
Pensamiento. O Terreno San Pablo registra provavelmente a evolução de um arco magmático
cordilherano, acrescido à porgão sul da Amazônia durante a orogênese oolisional sunsas ( L0Ga ).

A Bacia Aguapeí inicia seu desenvolvimento pela reativação distensional e ruptua da
porção sul do cráton Amazônico, com dois bragos de umajungão tríptice evoluindo para um limite
divergente de placas ( Margem Passiva Sunsas ). O terceiro braço da junção tríplice ( braço
abortado ), registra a evolução do Rift Intracontinental ou Aulacógeno Aguapeí. A
compaúimentação sin-sedimentar do aulacógeno foi controlada pelos traços fundamentais do seu
embasamento, com um depocentro linear ( Zona Cenfial ) coincidindo com o Teneno Rio
Alegre, e zonas marginais, recobrindo tanto o Terreno Paragua como os terrenos santa Helena e
Jauru. Este comportamento da cobertura Aguapeí , configura uma típica seqüência de
reoobrimento ( overlap sequence ), Aansgredindo os limites de terrenos previamente acrescidos
pela colagem tectônica que acompanhou o fechamento do Mar Rio Alegre. constitui. assim, o
primeiro horizonte litoestratigráfico passlvel de conelação através dos diferentes terrenos .

O preenchimento sedimentar do Aulacógeno Aguapeí se processou em três estágios
deposicionais : itf, sinéclise e Inversão , rastreados com bastante segurança nas zonas marginais.
o exame das litofácies, tendências isópacas e paleocorrentes, permitiram a elaboração dè uma
síntese paleogeográfica da bacia, iniciando-se por depósitos regressivos aluviais, deltaicos e
estuarinos, passando para um trato de sistemas de mar alto, com lamas marinhas e areias
aoumuladas em barras de plataforma ( tempestitos ) ou leques submarinos ( turbiditos ).
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O completo consumo da litosfera oceânica Grenville, culminando com a colisão Amazônia-
Laurentia em -1,0Ga, se refletiu no aulacógeno por transpressão dextral da zona de sutura
subjacente ao seu depocentro, ali deformando, metamorfizando e ressedimentando os depósitos
dos estágios ,Rf e Sinéclise. Este estágio deposicional, denominado de Invøsão, é marcado pela
continentalizagão da bacia, deposição em sistemas aluviais e dunas eólicas, exibindo nítida
inversäo do sentido das paleocorrentes em relação aos estágios precedentes.

A deformaçäo da Bacia Aguapeí registra o encenamento do regime de colisões do Ciclo
Grenville no Mesoproterozóico no sul do Cráton Amazônico e a amalgamação final do
Supercontinente Rodínia há cerca de 1.0Ga. O reflexo deste evento tectônico está registrado
principalmente ao longo da Zona Central do aulacógeno, onde se alinharam as principais
ocorências aurlferas da região, alojadas em uma diversidade de trapas estruturais/estratigráficas,
criadas durante a deformação Sunsas e que mineralizaram tanto os metassedimentos Aguapeí como
seu embasamento.
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ABSTRACT

The Aguapeí Aulacogen is a megastructure originated by intracontinental rifting of the
soutlern portion of Amazon Craton during the late Mesoproterozoic (1.2-1.0Ga ). Its
subtransversal position in relation to the Sunsas Colisional Orogen and its sedimentary,
metamorphic and tectonic evolution makes it very similar to basins of same nature, both in
formation ( east african rifts ) as well as with paleorifts as evidenced in the geological record of all
continents, especially after the consolidation of the first cratonic blocks of great extension in the
end of Archean (2.5Ga ) .

The basement of Aguapeí Aulacogen is formed by amalgamation of different tectono-
stratigraphic terranes, composed of metamorphic complexes of Paleoproterozoic age (> l.6Ga )
and intrusives with different ages and nature. On the basis of petrological, geochemical,
radiometric and geophysical data, the evolution ofthis basement is related to the acretion of tlree
terranes to the southern portion of Amazonian Paleoplate: (i) Jauru; (ii) Santa Helena; (iii)
Paragua; (iii) Rio Alegre and; ( v) San Pablo terranes

The Jauru Terrane was generated by the assembly of intraoceanic island arc of
Peleoproterozoic age ( -1.9Ga ), affected by intense calc-alcaline granitogenesis between 1.5-
1.4Ga and by toleitic intraplate môgmatism of Rio Branco ( 1.4Ga ). The Santa Helena Terrane
constitutes a pieoo of a cordilheran arc, composed by granites to tonalites formed at l.45Ga. The
Rio Alegre Terane constitutes a basic-ultrabasic, efusive and plutonic igneous suitg associated
with chemical metasediments showing evidence of allocthonous positioning across the milonitic
lineament that mark the collision suture between the Santa Helena and Paragua terranes. It's
interpreted as an oceanic litosphere remain emplaced by obduction along this limit. The Paragua
Terrane has a basement composed by gnaiss-granulitic complexes ( Chiquitania and Lomas
Maneches ) and essentialy metasedimentary supracn¡stals ( San Ignacio ) invaded at l.3Ga by the
intense calc-alkaline ganitogenesis of Pensamiento Batolite. The San Pablo Temane records
probably a cofdilheran magmatic afc evolution, acreted to the southern portion of Amazon during
the Colisional Sunsas Orogeny (l.0Ga).

The Aguapeí Basin start its development by distentional reactivation of the southern
portion of Amazonian Craton, with two arTns of a fiple junction evolving to a divergent plate
limit ( Sunsas Passive Margin ). The third arm of the triple junction ( failed arm ), records the
evolution ofa Intracontinental Rift ( the Aguapeí Aulacogen )

The sinsediment¿ry compartimentation of the aulacogen was controlled by the
fundamental traces of its basement with a linear depocenter ( Central Zone ) coinoiding with the
Rio Alegre Terrane and marginal zones ,covering both the Paragua as the Santa Helena and Jauru
terranes . This behaviour of Aguapel cover, configurates a typical overlap sequence, transgressing
the limits of previously acreted torranes by tectonic colage that had follow the Rio Alegre Sea
closing. It constitutes in this manner, the first lithoestratigraphic horizon passible of correlation
across the different tenanes.

The depositional sequence is maked of three distinct episodes ( Rift, Sineclesis and
Inversion ), which are well recognized in the marginal zones. The lithofacies, isopach and
paleocurrents analyses permited the elaboration ofa paleogeog¡aphic syntesis ofthe basin starting
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with a regressive sequence of alluvial, deltaic and estuarine deposits ( Graben Facies ) passing up
to a highstanding system tract with marine muds and sands deposited on ofßhore bars and
submarine fans ( turbidites ) .

The definitive consume of the Grenville Ocean endding with the Amazonia-Laurentia
colision at l.OGa was reflected on the aulacogen by dextral transpression of the suture zone
underliyng its depocenter with deformation, metamorphism and resedimentation of the deposits of
the Rift and Syneclesis stages The continentalization of the basin in this stâge is marked
principaly in the marginal zones, by deposition of coarse clastios in an alluvial fans, braided rivers
and eolian dunes system ( Molassic Facies ) , exibiting a inversion of the paleocurrents direotions
from SE to Nrü ( Inversion Stage ).

The Aguapeí Basin deformation records the end of Grenvillian colisional regime in the southern
pofion of Amazon Craton arìd the final assembly of Rodinia at l.0Ga. This tectonic event is recorded
principally along the Central Zone of tlre aulacogen, where was concentrated the prinoipal
auriferous ocurrences of the regior¡ emplaced in diverse stratigraphic-structural traps generated
during the Sunsas deformation and which was mineralized both the Aguapeí metasediments and its
basernent.
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1 - INTRODUÇÃO

1.1. A ÁREA DE EST(TDO E OS OBJETIVOS DA TESE

Aulacógenos são fossas tectônicas alongadas. que se estendem através dos crátons em

posiçäo trarsversal a partir de cinturões de dobramentos. Estas estruturas se incorporam ao registro

geológico do planeta a partir do Proterozóico e sua importfuicia particular reside no fato de

flìarcarem períodos de ruptura de massas cratônicas continentais consolidadas, abertura e

fechamento de oceanos, processo no qual os aulacógenos tomam parte como braços abandonados de

junções trlplices R-R-R.

O Aulacógeno Aguapel constitui importante elemento geotectônico da porçäo sul do Cráton

Amazônico. Sua definição e cancteruação devem'se à Saes & Fragoso Cesæ ( 1994; 1996 ), que

estabeleceram seus principais elementos de sua arquitetura e fases de sua evoþão histórica, em

conexão com os traços marcados na estruturação de seu embasamento e com os principais eventos

ocorridos durante o Ciclo Orogênico Sunsas, eventos estes que culminaram com a colisão entre a

Ænazônia e a Lau¡entia e a constituição do Supercontinente Rodlnia no limite Meso-

Neoproterozóico ( 1.0 Ga ) ( Dalziel 1992; Sadowski & Bettencourt 1996 ) .

O Supercontinente Rodínia resultou da somatória de massas cratônicas aglutinadas em

conseqtiência das orogêneses GrenvillelKibariano e os melho¡es regishos desta frrsão na América

do Sul encontram-se principalmente no ocidente da Amazônia ( San Ignacio/ Rondoniano, Sunsas/

Aguapeí ) ( Brito Neves 1993 ), onde estão expostos cinturões móveis do Mesoproterozóico,

desempenhando o papel de sutums entre crátons mais antigos abrigados no Rodlnia ( Unrug 1997 ).

O estudo das extensas coberturas sedimentares proterozóicas do Cráton Amazônico tem

sido marcado pelo enfoque estratigráfico clíssico, com o estabelecimento de colunas locais nos

diversos setores do cráton, apoiadas na descrição do ca¡áter litológico das unidades em detrimento

dos processos e ambientes deposicionais que registram. Estas colüÞs locais, balizadas

cronologicamente por datações radiométricas obtidas em ¡ochas vulcânicas contemporâneas



( vulcanismo lriri-Uatumã ) e no seu embasamento, configuram um quadro tectono-estratigráfico

regional coerente, com as coberturas mais antigas assentando sobre um nÍcleo central arquerino

( Província Amazônia Central de Teixeira et al. 1989 ) e as idades diminuindo em direção as faixas

móveis desenvolvidas marginalmente àquele núcleo. Contudo, a completa ausência de estudos

sedimentológicos, paleogeográficos, de fácies e ambientes deposicionais, do padrão de dispersão e

proveniência dos sedimentos têm-se refletido na dificuldade de estabelecimento de correþões

regionais, bem como na generalidade dos têrmos empregados para referir-se à evolução destas

bacias, como por exemplo, coberturas de plataforma.

O propósito da presente pesquisa é a integração dos dados geológicos disponíveis para a

Bacia Aguapel, visando a reconstituição de sua história evolutiva. A análise das fácies, seqüências e

relações estratigráficas desta cobertura em Mato Grosso e na Bofvia é feita com vistas à montagem

de um cenário paleogeográfico da região ao final do Mesoproterozóico. Da mesma forma, o

esclarecimento detalhado da natueza peculiar do preenchimento desta bacia e o exame dos

processos tectônicos responsáveis pela sua deformação subseqüente visam estabelecer uma seção de

referência para a análise comparativa das coberturas proterozóicas, particularmente abundantes no

C¡áton Amazônico. O embasamento sobre o qual as coberturas

AguapefHuanchaca/Sunsas/Vibosi/Amolar assentam em discordância, é corstituído por um

mosaico de ter¡enos tectono-estratigráficos do Mesoproterozóico e mais antigos, limitados por

descontinuidades tectônicas de expressão regional. A compartimentação tectônica do embasamento

da Bacia Aguapeí proposta neste trabalho é justificada, visto sua história de preenchimento

sedimentar, arcabouço tectono-estratigráfico e deforrnação estarem clatamente vinculados ao

arranjo dos terenos sotopostos. Neste sentido, é cal:rclerþada a Zona de Cisalhamento Aguapeí

evolulda em -1.0Ga pela reativação de antiga znra de sutura entre teffenos adjacentes no

embasamento da bacia. A descriçâo dos controles litoestruturais da mineralização aurífera alojada ao

longo desta zona de cisalhamento objetiva contribuir para o entendimento e exploração de outros

depósitos no mesmo contexto. Por fim, os dados e interpretações aqui apresentados seruem de base

para a formulação de um modelo de evoþão tectônica do sul do Cráton Amazônico durante os

estágios finais da acresção do Supercontinente Rodlnia.
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1.2. LOCALTZAÇ,î.O n WAS DE ACESSO

A região objeto deste trabalho situa-se no centro do continente sul americano, estendendo-se

desde os grandes lagos na borda leste do Pantanal Matogrossense, na linha limítrofe entre Brasil e

Bolívia ( lagoas lIberaba, Mandioré e Gaiba ), compreendendo ali, uma série de morrarias

denominadas de Insu4 Amolar, Santa Tereza-Bomfim e Castelo. O acesso a esta região é feito por

via aérea e fluvial, localizando-se aproximadamente l50km a norte de Corumbá (MS), utilizando-se

o Rio Paraguai que a corta no sentido norte-sul. Às ser¡as da região de Santo Corazón e Rincón del

Tigre na Bollvia o acesso é feito por via terrestre, em rodovia pavimentada distando cerca de

l50km a sul de San Matias, na fronteira Brasil-Bolívia. Os dados geológicos do sul matogrossense e

oriente boliviano foram compilados de diversos trabalhos referidos ao longo do texto.

O acesso à região da Serra de Rio Branco e do Rocador é feito pela BR-364 ( Cuiabá-Porto

Velho) até o entroncamento do Caramujo , 30km a oeste de Cáceres, onde toma-se a MT- 135,

asfaltada por cerca de 130km até o municípío de Salto do Céu. A cidade de Pontes e Lacerda,

distante 480km de Cuiabá pela BR-364, corstitui o principal ponto de apoio para a demanda" por

estradas estaduais e vicinais, às serras do Pau a Pique, Salto do Aguapeí, Santa Bárbar4 Huanchaca-

Ricardo Franco e São Vicente.

1.3. FISIOGRAFIA, CLIMA E VEGETAÇÅO

O relêvo da região está compartimentado conforme Leite et al. ( 1985 ), destacando-se a

Prol'lncia Serrana do Alto Guaporé e Rio Branco, esta englobando rellctos em forma de mesas como

as senas de Ricardo FrancoÆIuanchaca e Santa Bárbara, ou as cristas esculpidas sobre seqüências

quartzlticas dobradas e falhadas, alinhadas em um corredor de serras que se estende desde a Serra de

São Vicente a noroeste, até as serras de Sunsas e Santiago na Bolívia e AmolarÆnsua no Pantanal

Sul-Matogrossense.

A Superficie Cristalina do Guaporé (Figueiredo et al. 1974), é esculpida sobre rochas

cristalinas plutônicas em Mato Grosso, compreendendo a norte, nos altos cursos dos rios Cabaçal,

Jauru e Guaporé, uma sucessão de morrarias alinhadas NW, resultado do entalhamento da superficie

cretâsica exumada pelo recuo da Chapada dos Parecis. Para sul este relêvo se suaviza através do



escudo pré-cambriano da Bollvia Oriental, de cotas em torno de 200ÍL extensivamente coberto por

lateritas ou aluviões quatemários (Superficie de peþlanização e laterização cenozóica San lgnácio,

de Litherland et al. 1986), que passam graduaknente para as áreas alagadiças com lagos e baías

pennanentes da borda ocidental do imenso Pantanal Matogrossense.

O clima da região é do tipo AW, quente e úmido, com duÍrs estações bem definidas. De maio

a setembro tem-se a estação sec4 com os meses de julho a agosto registrando os menores lndices

pluviométricos. Os meses de outubro a abril correspondem à estação chuvosa.

A rede hidrográfica tem como particularidade incluir o divisor d'águas entre as duas

maiores bacias sul-americanas , a Amazôntca a norte e a Platina a sul, representadas pelos rios

Alegre / Guaporé e Cabaçal/ Jauru / Aguapel / Mercedes / Paraguai , respectivamente.

A cobertura vegetal original rernanescente da ação antrópica é constituida principalmente

por florestas tropicais, especialmente aqueles setores com maior drenagem superficial . Nestas ainda

podem ser encontradas árvores de grande porte como o Jatobá, Araputanga, Cedro, Barriguda,

Peroba, Ipê , Angico e Aroeira.

Sobre os proeminentes chapadões do topo das seüas de Ricardo FrancoÆIuanchaca, São

Vicente e Santa Bárbara são encontrados os c¿ìmpos serrados, oonstituldos de gramfneas, capim

jaraguâ e espatsos arbustos com troncos e galhos retorcidos e folhas grossas ( Lixeira, Mangabeira,

LobeiraePau-Terra).

Os cerradões rnarcam a transição entre os campos cerrados e a floresta tropical, com o

desenvolvimento de taquaras, espinheiros e gravatás. As espécies vegetais de maior porte são as

mesmas dos campos cerrados, porém mais eruberantes e menos retorcidas.

T.4. MÉTODOS DE TRABALHO

O presente trabalho sintetiza os resultados da investigação que o autor vem desenvolvendo

desde 1982, com levantamentos geológicos de semi-detalhe (1:50.000) de cerca de 10.000km2 no

sudoeste de Mato Grosso, envolvendo áreas de exposição do Grupo Aguapeí e dos terrenos de seu

embasamento. A separação das unidades litoestratigráficas e sua cronologia relativa teve como base

as relações de campo e foi apoiada pela descrição de centenas de seções delgadas. Foram levantadas

seções estratigráfcas de detalhe em setores selecionados nas rochas do Grupo Aguapeí, com



ênfase no estudo das fácies sedimentares e suas interrelações, análise de paleocorentes e

estratigrafia de seqüências . O ponto de partida da análise da Bacia Aguapel é a constituição

paleogeológica de seu embasamento, responsável pela imposição dos principais traços arquiteturais

da bacia, distribuição de espessuras e litofácies, padrão de paleoconentes e proveniência dos detritos

carreados até os sltios deposicionais.

O estudo estratigráfico foi conduzido utilizando-se o conceito de modelos de fácies ( Potter

1959 ), abordagem genética que apeftis recentemente tem sido empregada para analisar rochas pré-

cambrianas ( Saes & Vilas Boas 1983 e 1989 ), e que tem-se mostrado ferramenta mais efetiva do

que a análise essencialmente descritiva. Este procedimento é complementado pelo método dos

sistemas deposicionais, desenvolvido pelo Texas Bureau of Economic Geology ( Brown & Fisher

1977 ) . O conceito de sistemas deposicionais, como uma extensão da Lei de Coneþão de Fácies

de Walther, permite a interpretação das rochas sedimentæes em têrmos de reconstituições arnbientais

e paleogeográficas a nivel de bacia. Adicionalrnente o conterldo sedimentar da Bacia Aguapel foi

analisado e interpretado com auxílio de conceitos oriundos da Sismoestratigrafia, visando a

documentação dos ciclos de variação regional do nlvel do mar e sua contribuição para a correlação

e interpretação paleogeográfica. Finalmente, a Teoria da Tectônica de Placas, constitui o arcabouço

maior no qual a evoþão da bacia e os estilos sedimentares são discutidos.

Uma revisão crítica dos trabalhos sobre a geologia desta porção do Cráton Amazônico,

publicados por diferentes autores e especialmente numerosos nas ultimas duas décadas, corstituiu o

lastro sobre o qual foram erigidas novas interpretações e modelos de evolução das diversas unidades

e da geotectônica regional. As determinações radiométricas aqui apresentadas, utilizando o método

Rb/sr, foram realizadas e gentilmente cedidas pelo laboratório do cpGEo-usp, através do prof

Dr. Colombo Tassinari.

Foi executado o levantamento gravimétrico de semi-detalhe de quatro perfis na Folha Santa

Bá¡bara, utilizando-se um gravlmetro Lacoste Rornberg modelo G, com espaçamento entre as

estações de 4km a 200ÍL dependendo das condições geológicas locais previamente conhecidas. Os

dados de altitude e coordenadas geográficas de cada estação foram obtidos por meio de altímetro

Pauling, Geographic Positioning System ( GPS) e cartas plani-altimétricas do Ministério do

Exército/IBGE na escala l:100.000. A digitação, conferência e otganizaçãn dos dados

gravimétricos, foi processada em um gerenciador de dados gravimétricos elaborado por Shiraiwa &



Liberalesco (1997) e as curuas de contomo e perfis de anomalias Bouguer fo¡am elaborados

utilizando-se o softwa¡e Surfer ( Golden 1994 ).

O arcabouço petrotectônico do embasamento da Bacia Aguape[ sua história de

preenchimento sedimentar e deformação subseqüente, são os fatores responsáveis pela geração de

numerosas mineralizações aurlferas alinhadas ao longo de m trend, constituindo uma zona linea¡

mineraluada com cerca de 200km de extensão em Mato Grosso. Em áreas selecionadas, foram

realizados çstudos de detalhe dos controles litoestruturais de alguns dos depósitos mais importantes

deste distrito aurlfero.

2. GEOLOGIA REGIONAL

2.1. INTRODUÇ,{O

O continente sul-americano é dividido em duas grandes entidades geotectônicas princþais: a

Plataforma Sul-Americana ( Almeida 1972 ), cnja evoluçito e crato zaçãro de seu embasamento

completou-se ao final do Pré-Cambriano e inlcio do Paleozóico, e a Cordilheira dos Andes, de

desenvolvimento fanerozóico, prolongando-se por cerca de 10.000km no lado paclûco do continente

( Loczy & Ladeira 1985 ).

A Plataforma Sul-Americana pode ser dividida em dois grandes domlnios. O domínio

noroeste é constituido por rochas de embasamento cobrindo uma fuea de aproximadamente 4.5

milhões de quilômetros quadrados. Esta área inclui as Guianas, parte da venezuela, colômbi4

Bolívia e a região arnazônica do Brasil, englobando o denominado Escudo das Guianas a norte da

Sinéclise Amazônica e o Cráton do Guaporé, situado ao sul daquela bacia. B¡ito Neves & Cordani

( 1991 ) consideraram esta região como um domÍnio pré-Brasiliano, em contraposição à porção

sudeste da plataforma ( Domlnio Brasiliano ). Para estes autores, o Domínio Pré-Brasiliano ( Cráton

Amazônico ) atuou como urna placa continental única durante o Neoproterozóico (1.0-0.5Ga) ,

enquanto que o domlnio sudeste compreende uma série de ûagmentos menores de placas

continentais, bem como diferentes tipos de microcontinentes, arcos magmáticos e terrenos alóctones.

Ao final do Proterozóico estes dois domfnios são unidos e envolvidos por faixas de dobramentos

7
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brasilianas, que rep¡esentam os mais jovens cinturões orogênicos encontrados no Brasil ( Fig. 2.1 ).

O Lineamento Transbrasiliano, que corta a plataforma de NE a SW, representa a sutura principal que

conectou as grandes massas continentais contendo os crátons Amazônico e do São Francisco/Congo

no Neoproterozóico, como etapa maior do processo de aglutinação do Gondwana ( Brito Neves &
Cordani 1991 ).

As reconstituições do Supercontinente Rodínia elaboradas por diferentes autores

( Almeida 1974; Hoffinan 1989 e 1991; Brito Neves & Cordani 1991; Sadowski & Benencourt

1994; Dalziel 1997; Unrug 1997 ), sugerem que o Cráton Amazônico esteve ligado ao Escudo

Báltico e à Laurentia ao final do Mesoproterozóico (1.0Ga), como resultado da orogênese de

expressão global do Ciclo Grenville (Fig.2.2 ). Deste modo, a porção noroeste da Plataforma Sul-

Americana pode ser interpretada como um fragmento do Supercontinente de Rodfria, fundido ao

Gondwana no decorrer do Neoproterozóico, como resultado da abertura do Oceano Paclfico e sua

compensação a nível global: o fechamento das bacias oceânicas pan-africanas e brasilianas ( Dalziel

19e7 ).

2.2, O EMBASAMENTO DO CruíTON AMAZÔNICO E SUAS PROUñNCI¿.5

No início do Neoproterozóico (l.0Ga), a extensa massa continental conhecida como Cráton

Amazõnco, já definitivamente qatonizada , serviu de antepaís para o desenvolvimento dos

cinturões marginais Paraguai e Araguaia. Os modelos de evoþão geológica pré-brasiliana pâra este

cráton são antagônicos, sustentando ora a existência de um supercontinente atqueano, retrabalhado

termo-tectonicamente por sucessivos episódios de reativação (Amaral 1974 ; Montalvão &
Bezena 1980), ora admitindo um núcleo arqueano ( Provlncia Arnazõnta central ), em tomo do

qual se desenvolveram uma série de cinturões móveis, formados e ativados através de todo o

Proterozóico ( Maroni-Itacairinas 2.2-l.8Ga; Rio Negro-Juruena 1.8-l.5Ga ; Rondoniano-san

Ignacio 1.5-1.2Ga; Sunsas 0.9Ga) (Texetra et al. 1989 ) ( Fig. 2.3 ).

Esta última hipótese apóia-se na proposição de provfncias geocronológicas : regiões com

padrão de idade coerente em toda sua extensão e as unidades estratigráficas existentes possuindo

idades compatlveis com a evolução de um único evento geodinâmico. Em têrmos evolutivos, estas

provÍncias vinculam-se à evolução de um cinturão móvel: zonas crustais essencialmente lineares, de
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grau metamórfico variado, com dobramento coÍrplexo e falharnentos e que softeram episódios de

gtantiøação e migmatização, com retrabalhamento ou não de crosta siálica mais antiga ( Teixeira &
Taasinari 1984 ).

Issler & Lima ( 1987 ), discutindo a evolução tectônica do Cráton Amazônico, postulam a

existência de dois núcleos arqueanos relacionados ao Ciclo Jequié ( o Núcleo Oiapoque, ao norte do

Rio Amazonas, e o Núcleo Pau-d'Arco, no sul do Pará ), não afetados pelo evento geodinâmico

Tra¡sarnazônico. O domínio cent¡al e leste do cráton foi afetado por cinturões móveis de caráter

ensiálico durante o ciclo Transamazômco ( 2.4-2.0Ga ) : Maroni-Itacaiúnas, parima-Tapajós e

Guiana Central. Após este evento segue-se um episódio de estabilidade tectônica em todo o crátorL

ao qual se sucede intenso e extersivo vulcanismo ácido e intermediário, associado a coberturas

sedimentares de plataforma e vinculado à atividade tectônica em zonas de rifts. A efi¡são das

vulcânicas é acompanhada de plutonismo granítico intraplacas. Este processo, ativo durante o

perlodo de 1.8 a 0.9Ga, foi denominado de ciclo Ígneo Atroaris, com paroxismos em l.g-l.7Ga
( Episódio Akawaian ), 1.6-l.3Ga ( Episódio Parguazan ) e 1.2-0.9Ga ( Episódio costa Marques ).

A Província Afilr"zîtwa Central é carapteruada por condiçöes cratônicas desde o

Paleoproterozóico, como atestam as exteff;¿rs coberturas lrrlcano-sedimentares isentas de

deformação ou metamorfsmo, com idades entre 1.9 e 1.4Gg recobrindo em profunda discordância

um embasamento arqueano a paleoproterozóico. Na região do Rio Xingu e Serra dos Carajás, os

complexos de embasamento são constituidos de terrenos arqueanos granito-greenstone e rochas

metamórficas de alto grau , recobertos pelas supracrustais do Grupo Grão Pará. Esta seqüência

supracrustal é composta por basaltos e riolitos na base, passando a formações fenfferas bandadas e

capeada por sedimentos aluviais, com determinações radiométricas UÆb e Rb/Sr apontando o

intervalo de 2.8-2.6Ga como idade do vulcanismo e da deposição do minério de feno ( Teixeira er

al. 1989 ). Dall'Agnol ef al. ( 1987 ) discriminam três grandes grupos de granitóides nessa provÍncia,

distribuidos do Arqueano ao Mesoproterozóico : l) granitóides arquenaos ( > 2.5Ga ) como o

granodiorito Rio Maria; 2) granitóides de idade transamazônica ou pré-vulcanismo Uatwriã, como o

adamelito Á'gua Branca ( Macarnbira et at. !990 ) * 3) granitóides anorogênicos do Proterozóico

Médio ( 1.8-1.4Ga ), notáveis pelas mineralizações estaníferas e exempliEcados pelos granitos

Madeira e Água Boa.
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A Provlncia Maroni-Itacaiúnas se estende por vasta á¡ea através das Guiarìas, Venezuela e

nos estados de Roraima Amapá e Pard no Brasil. É constituida por terrenos granulíticos e gruíissicos

e terrenos granito-greenstone do Paleoproterozóico (2.25-1.9Ga). Nela estão incluidos os teÍenos

granullticos do Complexo Imataca na Venezueþ o Cintr¡rão Granulltico da Guiana Central e as

áreas de Cupixi e Tumucumaque no Amapá. Rochas supracrustais ocorrem em grandes áreas no

interior da provlncia, como o Grupo Vila Nova no Amapá, sendo seqtiências metavulcânicas e

metassedimenta¡es metamorfoseadas no fácies xistos verdes a anfibolito, intensamente deformadas e

consideradas análogos paleoproterozóicos dos greenstone belts arqueanos ( Teixeira er a/. 1989 ).

No sudoeste da Venezuela e noroeste do Brasil o trend E-W do Cinturão Maroni-

Itacaiúnas encontra-se truncado pelas estruturas NW-SE da ProvÍncia Rio Negro-Juruena. Esta

última é composta por um embasamento onde predominam gnaisses, anfbolitos, migmatitos,

granodioritos, tonalitos e granitos. Ceùtenas de determinações Rb/Sr em rochas graníticas e gnaisses

e Pb/Pb em rocha total são disponíveis nesta provÍncia, inilicando o intervalo de 1.8-1.55Ga como o

tempo de formação de suas rocbas. Este fntervalo de idades corresponde parcialmente à época de

formação do embasamento da Bacia Aguapel na porção leste da área de estudo ( região de Jauru e

São José dos Quatro Marcos ), o que tem levado alguns autores a consideráJa como extersão para

SE da Província Rio Negro Juruena ( Tas$nari et al. 1996; Geraldes et al. 1999 ) .

Na sua parte a norte da Sinéclise Amazônica ( ProvÍncia Rio Negro ), Dall'Agnol &

Macambira ( 1992 ) e Dall'Agnol ( 1992 ) designaram de Granito Rio Uaupés os titanita-biotita

granitóides que constituem as rochas predominantes neste setor, para o qual obtêm uma idade

isocrônica Rb/Sr de 1459+32Mø, interpretada como a idade de cristalização deste corpo. Estes

autores postulam para a provÍncia Rio Negro uma origem vinculada à colisão continental.

A Província Rio Negro-Juruena parece ter evoluido em dois episódios de tempo principais,

admitidos como correspondendo à atividade de dois sistemas de arcos magmáticos. O sistema mais

antigo, no bordo leste da provlncia é caracterizado pela atividade granftica e deformação em 1.8-

1 .7Ga, seguido pelo vulcanismo félsico Iriri e Teles Pires ( 1.7- 1.65Ga ). Este ciclo se encerra com a

sedimentação continental e intrusão dos granitos rapakivi Serra da Providencia (1.6-l.57Ga ). O

sistema de arco magmático mais jovem , localizado a sudoeste do anterior, consiste de granitóides

sin a tardi-tectônicos com idades de cristalização entre 1.6-1.5G4 seguidos pelo vulcanismo e

ædimentação em 1.5-1.4 dos grupos Caiabis e Dardanelos . As intrusões graníticas anorogênicas de
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Teotônio e Santo Antônio indicam que o cinturão Rio Negro-Juruena atinge condições de

estabilidade tectônica em 1.5-l.4Ga (Tassirrrri et al. 1996).

A Província Rondoniana (Cordani et al. 1979) está localizada na porção sudoeste do Cráton

Amazônico, limitando-se com a pror,,lncia Rio Negro-Juruena através da zona de transposição

Marechal Rondon ( Teixeira & Tassinari 1984) .Estende-se pelos estados brasileiros de Rondônia e

Mato Grosso e em grande parte do escudo pré-cambriano da Bollvia . O embasamento da provfircia

é constituido por rochas metamórficas de médio a alto $au , representadas por gnaisses ,

migmatitos, granitóides , anfibolitos e gÌanulitos .Um grande volume de determinações radiométricas

RblSr estão disponíveis parå este embasamento (Priem er al. 19891' Teixeira & Tassinari 1984;

Litherland et al . 1986 ), indicando uma frse sintectônica principat em torno de 1450-1300Ma,

durante a qual se deu adicão significativa de materialjuvenil, conjugada à reciclagem de crosta pré-

existente.

A existência de núcleos ou zoiÞs cratônicas de idade pré-Rondoniano no interior da

ProvÍncia tem sido registrada em vários trabalhos, como exemplificade no sudoeste de Mato

Grosso, nos vales dos rios Jauru e Cabaçal ( Teixei¡a & Tassinari 1984; Cameiro 1985; Pinho 1996;

Geraldes 1996; Toledo 1998; Geraldes et aL 1999 a ,b ) e no oriente boliviano (Litherland et al.

r986).

Dois períodos de atividade granltica anorogênica ocorreram na Provlncia Rondoniana , em

torno de 1.25 e 095Ga, levando à formação de corpos plutono-vulcânicos ácidos relativamente

pequenos , de posicionamento em alto nlvel crustal . Os granitos mais jovers (-1.0Ga) estão

relacionadosaimportantesmineralizaçõesdeSn,W,Nb,Ta,fluoritaetopázio.Apresentam

razões iniciais 518715186 elevadas , que indicam envolvimento de componentes crustais mais antigos

na geração dos magmas , características estas , tlpicas de granitos intraplacas ( Bettencourt et a/.

1987;Piemet al. 1989).

A província Sursas é definida por Litherland et al (1986) e foi pela exumação , deposição de

seqi.iências clásticas , com subsequente deformação e metamorfismo de rochas mais antigas ,

acompanhado de plutonismo granltico. Granitos sintectônicos a tardi-tectônicos mostram idades

Rb-Sr e K-Ar entre 1.1-0.9Ga.
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2.3. AS COBERTURAS PROTEROZóICAS DO CR.ITONAMAZÔNICO

O embasamento da região arnazônica é capeado por grandes extensöes de derrames ácidos a

intermediários que iniciaram seu desenvolvimento após os episódios tectono-rnagmáticos do Ciclo

Transamazônico. Os processos tectônicos resporsáveis por este magmatismo criaranL tambén¡ as

condições proplcias à irstalaçào de bacias sedimenta¡es pré-cambrianas , onde se acumularam

espêssas colunas de ¡ochas sedimentares essencialmente terrígenas de ambientes continental e

marinho raso.

Almeida (1974) reconhece aspectos evolutivos comparáveis entre o Escudo Báltico e o
Escudo do Guaporé, caracterizando o fenômeno tectono-magmático ocorrido nos dois crátons,

após cessados os movimentos orogênicos dos ciclos Svecofeniano e Trarsamazônico . O Grupo

Uatumã , constituido de rochas efusivas ácidas a intermediárias , localmente associadas a sedimentos

clásticos imaturos , representa este fenômeno no Cráton do Guaporé . Estas rochas não apresentam

metamorfismo , salvo de contato , e não soûeram dobramentos lineares , mas foram deformadas pelo

jogo de blocos de falha . A correlação entre as diferentes coberturas espalhadas irregularmente sobre

o cráton é problemática , visto terem-se acumulado no decorrer de um intervalo de tempo

correspondente a quase o dobro da duração do Fanerozóico .. Almeida (op. cit. ) interpreta o evento

Uatumã como efeito da ativação tectono-magmática de plataformas e faixas de dobramentos ,

realizada em divçrsas regiões do mundo a partir do final do Arqueano .

Bezena (1984), em primorosa sÍntese destas coberturas, conclui que a Amazßrna foi afetada

por intenso e exte¡sivo vulcano-plutonismo ( supergrupo uatumâ ) , com idades variando de 1.9 a

l.6Ga , em vrários pulsos em diferentes áreas seguido , a cada tempo , por uma determinada

cobertura sedimentar . O Supergrupo Uatumâ é coristituido por um conjunto de vulcanitos ácidos a

intermediáros e ma;is raramente básicos , na forma de riolitos , dacitos , tufos e ignimb'ritos , aos

quais se associam vários conjuntos plutônicos e hipabissais , de granitos , granófros , granodioritos,

sienitos e quartzo-dioritos . A norte da Sinéclise Amazônica , estas efirsivas recebem a denominação

de grupos Surumu e Iricoumé , enquanto que para toda a porção sul da sinéclise , estas efusivas são

englobadas sob o nome do Grupo Iriri

Montalvão et al . (1984 ) caracteiuaram tectonicamente estas bacias discriminando dois

grupos . O primeiro, formado no intervalo de 1.9-l.6Ga, teria se desenvolvido em dois ou três
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estágios : (i) um estágio de rf ou aulacógeno, com adelgaçamento crustal, falhamentos de altos

mergulhos, abatimento de blocos e manifestações magmáticas associadas ; (ü) estágio de sinéclise

com subsidência lenta, afetando o domínio do rift e vastas áreas adjacentes e; (üi) estágio de

subsidência muito lent4 restrito a algumas bacias e ma¡cado por coberturas tabulares horizontais ou

sub-horizontais. As bacias desenvolvidas no intervalo 1.6-l.4Ga corresponderiam a grábens

preenchidos por red beds. Os grupos Surumu e Uatumã representam o primeiro estágio da evolução

acima precorúzada, sendo constituídos por vulcânicas ácidas a intermediárias, extravasadas em 1.9-

1.8Ga sobre os núcleos arqueanos da Amazônia Central ( Pakaraima e Xingu conforme Brito

Neves 1992 ). A sedimentação que se segue está representada pelos grupos Roraima, Gorotire,

Beneficiente, Prosperança, Acari e Cubencranquérn O cenário deposicional destas seqüências é

marcado por sedimentos continentais fluviais e marinho rasos, acumulados em bacias assimétricas e

localmente grábens simétricos, como o do Cachimbo ( Costa & Hasui 1992 ) .

Ao norte da Sinéclise Amazônica em Roraima, na Venezuela e nas Guianas, estas bacias são

representadas pelos arenitos Roraima e Sete Quedas, sobrepostos às vulcânicas Surumu/Iricoumé.

As wlcânicas são tufos e lavas de composição riodacítica a andesítica, com riolitos subordinados. Os

dados radiométricos disponlveis para as wlcânicas Surumu, para os sills e diques de rochas básicas

que seccionam os sedimentos Roraima ( suite Intrusiva pedra preta ) e para os granitos pós-

Roraima ( Suite Intrusiva Serra do Mel ), permitem admitir, no norte de Roraima, uma tectônica de

blocos com edificação de horsts e grábens, erupção de mâgrnas ácidos e intermediários e deposição

do Grupo Ro¡aima no intervalo entre 1.9 e 1.8Ga ( Bezena 1984 ).

Os sedimentos do Grupo Roraima são clásticos de granulação variad4 onde se destacam

conglomerados ricos em seixos, calhaus e matacões, principalmente de vulcânicas da Formação

Surumu. Arenitos ortoquartzlticos são abundantes no grupo, com intercalações de arcóseos, pelitos

e camadas de jaspelito e chert na porção média do conjunto. Estas camadas apresentam alto grau de

diagênese e mostram feições que sugerem terem sido originadas em ambiente fluvial, deltaico e

marinho de águas rasas, segundo Nlontalvãa et al. ( l9S4 ).

O conjunto Gorotire-Cubencranquém ( Barbosa 1966 ) ocorre na região do Rio Xingu e está

constituido por quartzo-arenitos, arenitos feldspáticos, siltitos, conglomerados e argilitos, cortados

por rochas básicas com idade entre 1.5 e l.4Ga ( Amaral 1974 ). Estes sedimentos assentam
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sob're lulcârúcas de natureza semelhante às vulcânicas Surumu/Iricoumé, denominadas lriri/Uatumã

( Fie. 2.4 ).

Almeida & Nogueira Filho ( 1959 ) denominaram de Grupo Beneficente os arenitos

observados no vale dos rios Aripuanã e Dardanelos, preenchendo principalmente o denominado

Gráben do Cachimbo ( Costa & Hasui 1987 ). Assentam sobre riolitos, riodacitos, ignimbritos e

piroclásticas denominadas de Seqüência Vulcânica Teles Pi¡es, Estas vulcânicas produziram uma

isócrona Rb-sr em rocha total de -1.65Ga e de acordo com Tassinari et at. ( 1996 ), estão

relacionadas a um ambiente de rifr continental, recobrindo a Província Amazônia Central como uma

bacø de foreland do Cinturão Móvel Rio Negro-Juruena.

A sedimentação Beneficente teve inlcio com a deposição de arenitos ortoquartzlticos,

conglomerados e arcóseos, seguindo uma unidade média" onde se intercalam arenitos, siltitos,

argilitos e dolomitos, às vezes com estruturas estromatollticas ( Montalvão et at. 7984 ), sugerindo

incu¡sões marinhas esporádicas sobre a parte sul da Província Amazônia Central no intervalo de L6
al.4Ga.

O Grupo Caiabis foi denominado por Silva ( 19S0 ), sendo constituido pelas formações

Arinos e Dardanelos, estando condicionado à estrutu¡a denominada Gráben do Caiabis, ao sul do

Gráben do Cachimbo. A Formação Arinos é composta por basaltos alcalinos e calci,alcalinos

intercalados aos a¡cóseos da base da Formação Dardanelos e sua idade é balizada por datações IlAr
entre 1.4 e 1.2Ga ( Montalvão et al. 1984 ). A Formação Dardanelos ( Almeida & Nogueira Filho

1959 ) foi definida no Rio Aripuanã, nas cachoeiras de Dardanelos e Andorinhas, e é composta por

arenitos feldspáticos e arcóseos, conglomerados polimlticos e grauvacas vulcânicas, representantes

de uma sedimentação eminentemente continental ( Bezena 1984 ).

Na porção sudoeste do cráton em Rondôni4 Mato Grosso e no oriente boliviano, se

configura um quadro algo distinto do acima traçado ( Fig. 2.5 ). As supracrustais proterozóicas neste

setor, foram compartimentadas em dois grupos por Lítherlmd et al. ( l9s6 ) : ( i ) o supergrupo

de Xistos san Ignacio ( 1.8-1.3 Ga) e os Epimetamorfitos comemoração, deLealet al. (lg7g),
consistindo ambos, de metassedimentos de baixo grau metamórûco, onde predominam xistos, ûlitos,

quartzitos e itabiritos ( Teixeira & Tassinari l98a ); (ü) os metassedimentos Aguapelsunsas/?acaás

Novos, condicionados ao longo de faixas NW-SE e afetados por dobras e falhas com mesmo trend

estrutural. Estes metassedimentos consistem de metaconglomerados, metarenitos, metassiltitos,
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filitos, ardósias e xistos depositados e metamorfizados no intervalo de 1.4-l.1Ga segundo Tassinari

( re78 ).

As serras de Pacaás Novos e Uopione em Rondônia constituem grábens de direção geral

E-w, preenchidos por vulcânicas na base do pacote ( Fm. Nova Floresta de Leal et al. l97g ) e
uma seqüência sedimentar no topo ( Fm. Palmeiral/Pacaás Novos ), coßtituintes do Grupo Guajará

Mirim. As rochas vulcânicas são de composição basáltica e se intercalam na base de uma seqtiência

composta por conglomerados e arcóseos, depositados em ambiente essencialmente continental.

Bahia et al. ( 1995 ) admitem que a Formação Palmeiral é produto da deposição em ambiente fluvial

braided , com paleocorrentes dirigidas predominantemente para SW.

O Grupo Aguapel deve sua denominação à Figueiredo & Olivatti ( 1974 ) que

identiûcaram na unidade Aguapel uma seqliência tripartite. souza & Hildred ( 1980 ) elevam a

seqilência à categoria de grupo, composto pelas formações Fortuna Vale da promissão e Mo¡ro

Cristalina. Litherland et al. ( 1986 ) mapearam a porção boliviam desta baci4 identificando seus

principais elementos tectônicos e estratigráûcos e denominando os grupos Sunsas, Huanchaca e

Vibosi. As coberturas Aguapeí se destacam no cenário regional por representarem as mais jovers

supracrustais pré-brasilianas assentadas sobre o Cráton Amazônico, com sua evolução tectônica

marcando a qatonização definitiva desta massa continental no limite Meso-Neoproterozóico.

Temporalmente, esta bacia representa o documentá¡io dos processos de evoþão crustal do sul do

Cráton Amazônico no Mesoptoterozóico, seu estudo possibilitando a reconstituição dos estágios

fnais da história de aglutinação do supercontinente Rodfnia ( umug 1997; sadowski &
Bettencourt 1994, 1996 ).

2.4. OS TERRENOS DO SUL DA AMAZôNIA

Os cinturões de montanhas andinótipos localizados nas nulrgens de placas continentai$, foram

originalmente concebidos como urna resposta uniforme e invariável da litosfera continental ao

processo contínuo de subducção da litosfera oceânica. Neste caso, se deveria espe¡ar que estes

cinturões eúbissem estrutura e geologia consistentes ao longo de toda sua extensão. Entretanto,

desde a década de 70, estudos integrados de geologia e geofsica, têm demonstrado que grande parte
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das ¡íreas de litosfera continental situada atrás das fossas oceânicas, é composta por uma colagem ou

r¡m mosaico de unidades. Estas unidades possuem dimensões variando de umas poucas centenås até

milhares de quilômetros quadrados, com geologia e estrutua distintas e diversas, não relacionadas

aos regimes de subducção atuais. São conhecidas como Tenenos Suspeitos, Exóticos ou

Deslocados e devem esta caracterização ao seu caráter alóctone e ao fato de terem sido acrescidos

ao continente em perlodos de tempo de longa duração e, em muitos casos, após se deslocarem por

grandes distâncias ( Coney 1980; Kearey & Vine 1990 ).

Terrenos são considerados suspeitos porque eles têm paleogeografia desconhecida em

relaçäo a miogeoclíneos ou crátons adjacentes. Terrenos suspeitos em cinturões orogênicos são

provlncias geológicas internamente homogêneas, exibindo feições como a estratigrafi4 estrutura,

histó¡ia metamórfica e magmática, faunas, depósitos minerais e assinatura paleomagnética peculiares.

Os limites entre terrenos são descontinuides estruturais que não podem ser explicadas apen¿ìs por

variações laterais de fácies , mudanças de estilo estrutural ou discordâncias estratigráficas padrão

( Williams & Hatcher, Jr. 1983; Zen 1983 ).

Existem cinco condições geológicas úteis na reconstituição da história de acresção de

um teneno composto ou de um grupo de terrenos em rüna colagem orogênica. Seqfiências de

recobrimento, plutões de costura, colagem metamórfica, vínculo de proveniência e geohistória

( Howel 1989 ). De particular interesse neste estudo, as seqtiências de recobrimento se acumulam em

sltios deposicionais implantados sobre a sutura entre dois ou mais terenos justapostos

tectonicarnente. Neste sentido, as seqilências de recobrimento constituem marcadores

cronoestratigráficos, ou seja, horizonte sedimentar que recobre em onlap os terrenos acrescidos,

datando a idade mínima do amálgama ( Fig. 2.6 ). O conceito de terrenos é claramente expresso

para a Caden Cordilheirarìa do oeste dos EUA" orñe 70%o do orógeno é constituido por terrenos

suspeitos. Muitas destas provÍncias geológicas são certamente alóctones em reþão ao continente

norte-americano e patecem ter sido removidos de domfuios distantes no Oceano Pacífico, antes da

colisão e acresção à margem cordilherana, principalmente no Mesozóico e inlcio do Cenozóico

(Coney et al. 1980).

A colisão entre o cráton a¡queano da Índia e a margem sul da Eurásia no Terciário Inferior,

ilustra de modo claro a acresção de arcos vulcânicos e fragmentos continentais. A acresção da Índia

foi um evento catastrófico registrado a nível planetário. No Paclfico, uma fase de reorganização
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tectônica da placa oceânica em 43Ma, registrada pelo abrupto encurvamento da cadeia de montes

oceânicos Hawai-Emperor, parece estâr ligada a esta colisão. No Atlântico Norte à mesma época, a

cdeia meso-oceânica deslocou-se do mar de Labrador para a Crista Reykjanes a leste da Groelândia.

A maioria dos arcos wlcânicos do Pacífico iniciaram seu desenvolvimento há cêrca de 50Ma

( Tonga, Marianas ). A absorção da Índia pela Eurásia é acomodada através de tres expressões

cinemáticas: encurtariemto intracontinental por dobramento e cavalgamento; expulsão de material

continental em r. . direção a leste e oeste da cunha da lndia; subducção do tipo A, duplicando a

espessura da crosta continental. A Íìargem sul da Eruásia é composta por numerosos terenos

registrando eventos de acresção durante o fechamento de vários oceanos tethyanos, separados por

zonas de sutura reativadas como falhas trarscorrentes durante a colisão ( Howell 1989 ).

A aplicação pioneira do conceito de terrenos suspeitos em áreas pré-cambrianas n¿ América

do Sul e Brasil é relativamente recente ( e.g. Ramos 1988; Fragoso Cesar 1990; Fragoso Cesar &

Machado 1997 ). Na fuea de estudo, os dados de mapeamento geológico, petrografia, geoqulmica,

geofisica e geocronologia disponíveis até o presente momento, permitem compartimentar o

embasamento do Aulacógeno Aguapeí em cinco grandes blocos tectônicos principais. Estas

entidades são caracterizadas por homogeneidade interna, continuidade em suâ estratigr'fia, estilo

tectônico , história geológica e são limitados por descontinuidades fundamentais a nível da crosta

terrestre: D TERRENO SAN PABLO; iÐ TERRENO PARAGUA; iiD TERRENO RIO

ALEGRE e iv) TERRENO SANTA HELENA v) TERRENO JAURU ( Fig. 2.7 ). Neste

sentido, a Bacia Aguapel representa uma típica Seqüência de Recobrimento, constituindo o primeiro

marker esfialigráfico comum a todos os terrenos, recobrindo-os indisintamente e estabelecendo a

idade mlnima de sua acresção. No modelo evolutivo aqui formulado, o Terreno San Pablo é o único

não recoberto pala seqtiência Aguapeí, visto sua acresção 'a Amazônia ter-se efetivado durante a

Orogênese Colisional Sunsas ( -1.0Ga ). A constituição destes co4juntos petrotectônicos, a

interpretação de sua possível natuleza em termos genéticos e sua história de acresção ao Cráton

Amazônico, é o que será tratado a seguir.
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2.4.1. O Teneno San Pablo

A Serrania Pedregosa, reflexo em superffcie de uma zona de cisalhamento curvilínea a sul do

escudo pré-carnbriano da Boüvia, representa o limite entre o Terreno San Pablo, a sul, e as unidades

do embasamento do Terreno Paragua ( Lomas Maneches, chiquitania e san lgnacio ), a norte. A
Zotn de Cisalhamento San Diablo ( Rizzotto & Silva 1997; San Díablo Front de Litherland, et al.

1986; Zona de Enderezamiento San Diablo ot San Diablo Straightening Zone de Pitfreld et al.

1979 ) consiste em r¡ma zona com mais de 5km de largura marcada por fortes lineamentos

fotogeológicos e envolvendo metassedimentos ( milonitos? ) alinhados, tais como a Faixa de Xistos

San Diablo. A oeste possui uma orientação ENE, com componente horizontal regional mostrando

cinemática sinistral. Sua orientação muda então para E-W e separa gnaisses paraderivados ao sul do

Complexo Granulítico a norte, sugerindo urna componente normal com a þa situada a sul da zona

de cisalhamento. A leste, sua orientação passa a SE e, em sua continuidade, possivelmerite se

encont¡a com o alinhamento Aguapeí ( Litherland ef a/. 1986 ).

A sul do Front San Diablo se desenvolve uma área gnaissica pobremente exposta e em

algumas partes virtualmente inacessível, o que tofüa o Ter¡eno San Pablo o menos estudado dos aqui

discutidos.Os gnaisses San Diablo(Litherland et al. 1986 )ou Grupo Metassedimentar e paragnaisses

Aventura ( Pitfield et al. 1979 ) é composto em sua seção tipo por paragnaisses a plagioclásio e

granitóides, quartzitos, ústos micáceos e filitos. Os xistos micáceos apresentam aspecto psamítico,

fedspatizados localmente, dando origem a porfiroblastos tanto de plagioclásio quanto de K-
feldspatos, mas sem evidências de fusão parcial. Outros tþos litológicos registrados nesta unidade

são: biotita-gnaisses blastomilonlticos de composição adamelítica com 4-5%o de biotita verde oliva e
quase LVo de epidoto; xisto filítico com biotita e sericita, localmente granatfferos, dobrados com

quartzitos micáceos ou bandas meta-arcósicas.

Em todos os aflorÂmentos é registrada uma foliação orientada ssE com mergulho

consistente de -50o para sul e uma forte e persistente lineação mergulhando para w ou wSW. Não

se dispõem de dados radiométricos para este conjurto litológico, admitindo-se contudo, uma idade

mais jovem e um nlvel estrutural mais alto do que os Granulitos Lomas Maneches. Estas rochas

mostram feições petrológicas que permitem considerá-las como derivadas de protólitos
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representados por uma sucessão de pelitos e pelitos arenosos, grauvacas e arenitos vulcanoclásticos

( Pitûeld et al. 1979 ).

O Terreno San Pablo é afetado pelo desenvolvimento de corpos granitóides, cujas idades

IVAI e relações de campo indicam sua geração durante o intervalo 1.0-0.95Ga ( Ciclo Orogênico

Sunsas de Litherland et al. 1986 ). O Granodiorito Nomoca é composto por urna suite granitóide

com granodioritos e subordinadamente monzonitos e trondhjemitos. O Granodiorito San pablo é

um corpo pós-cinemático de biotita granodiorito médio, com plagioclásio An40 e pequenas

quantidades de hornblenda substituindo hiperstênio, indicando um enderbito original. Uma fase

marginal da intrusão compreende quartzo-hornblenda microdiorito, com textura porfirítica formada

por fenocristais euédricos de plagioclásio e anortoclásio. Na auréola de contato dos plagioclásio-

biotita-gnaisses Aventura encontram-se pequenas granadas e regressão local de silimanita a cianita

( Litherland et al. 1986).

A corstituição do embasamento do Terreno San Pablo ( paragnaisses e xistos ), a natvÍez;-

calci-alcalinâ das intrusivas graníticas relacionadas ao Cilco Sunsas, diversa da granitogênese em

outros setores do Cinturão Sursasre a importante descontinuidade tectônica representada pela Zona

de Cisalhamento San Diablo, justapondo rochas de diferentes composições e graus metamórficos

( Lomas Maneches X Aventura ), permitem interpretar esta entidade tectônica como um possível

fragmento de um arco magmático andinótipo amalgarnado ao Terreno Paragua em tomo de l.gGa
( Orogenia Sunsas ) ( Saes & Fragoso Cesar 1994;1996).

2.4.2. O Terreno Paragua

Esta entidade tectônica constitui grande parte do escudo pré-cambriano da Bollvia. Está

composto por um embasamento paleoproterozóico no qual se destacam rochas granulíticas

( Complexo Lomas Maneches ) , gnáissicas ( Complexo Chiquitania ) e supracrustais essencialmente

meta-sedirqentares ( Supergrupo de Xistos San Ignacio ) , afetados por intensa granitogênese calci-

alcalina no Mesoproterozóico ( Batólito Pensamiento ). A denominação de Terreno paragua aqui

adotada corresponde parcialmente ao cráton paragua., conforme definido por Litherland &
Bloomñeld ( 1981 ), Litherland etal.(1986 ), Menezes et al. (t993 ) Bezerra ( 1996 ) ouao
Bloco Paragua de Sadowski e Bettencourt ( 1996 ).
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2,1.21. Os Compl*os ChiquítanÍn e Lomas Maneches

Sob a denominação de Complexo Gnaissico Chiquitania, Litherland et al. ( 1986 ) definiram

no escudo boliviano 'hma sulte de gnaisses quartzo-feldspáticos, micáceos, bandados, desprovidos

regionalmente de hiperstênio e cordierita metamórficos". Corstituem este complexo, gnaisses que os

autores consideraram derivados dos xistos San Ignacio ( divisão B ) e aqueles admitidos como

estratigraficamente mais antigos ( divisão A ) .

Os gnaisses da divisão B são principalmente paragnaises ligados geneticamente aos xistos

adjacentes, como exemplificado no Cinturão Nuflo de Chavez, onde metapsamitos da unidade

arcoseana basal do cinturão de ústos, passam a gnaisses feldspáticos com biotita e a gnaisses

granitóides . Os gnaisses retêm horizontes calco-silicáticos diagnósticos e com uma assembléia

mineralógica tþic4 constituída por quartzo, microcllneo, andesina, diopsídeo e epidoto, com ou sem

hornblenda, granad4 calcita e biotita, associando-se localmente a anfibolitos.

Os gnaisses da divisão A dominam a porção mais intema da rírea, mostram grau metamórfico

mais alto, com o desenvolvimento de migmatitos indicativos de condições metamórficas mais

hidratadaô, acompanhadas de fusão parcial. A transiçãa pala o Complexo G¡anulítico é marcada pelo

aparecimento de bandas contendo hiperstênio ou cordierita metamórñcos, porém sem signiñcativa

mudança de composição e características gerais dos gnaisses. A mineralogia consiste de feldspato

alcalino, oligoclásio-andesina, quartzo e biotita, com zircão, opacos, esfeno, apatita e alanita

acessórios. A ocorrência de muscovita e granada ou o aparecimento de bandas homblenda-gnaisses e

gxa¡tzito s é lo calizada.

No Complexo Granulítico Lomas Maneches, Litherland et al. ( 1986 ) inclulram rochas

granoblásticas portadoras de hiperstênio e granulitos não hiperstênicos, com mineralogia

provavelmente estável na fácies granulito, tais como cordierita granulitos, granulitos calco-silicáticos

e quartzo-feldspáticos ( leptitos ).

Algumas partes do Complexo foram descritas como Grupo de Granulitos Lomas Maneches,

principalmente nas áreas em que os granulitos formam maciços ( Lomas Maneches e carmen de

Ruiz ). É considerada a unidade estrutural inferior do embasamento metamórfico, sendo exposta ao

longo do traço de anticlinórios hipotéticos, relacionados 'a orogênese San lgnacio. É constituído por



uma seqüência fortemente inclinacla de intercalações de gnaisses e leptitos dos tipos K-feldspato e

plagioclásio, com bandas de charnoquitos, hiperstênio granulitos enderblticos e básicos, granulitos

não hiperstênicos Msicos e silimanita-cordierita-grariulitos. Subordinadamente inclui litologias como

quartzitos, mica-xistos, anfibolitos, anortositos, epidositos, biotita-silimanita-granada-xistos e

granulitos e granada-plagioclásio-granulitos.

Uma isócrona Rb/Sr de referência obtida para o Complexo Lomas Maneches forneceu o

valor de 196lMa. como idade mlnima, conespondendo ao Ciclo Transamazônico em território

brasileiro.

2.4.2.2. O Supergrupo de ){istos San lgnacio

O Supergrupo de Xistos San Ignacio aflora sob a forma de cinturões discretos, compostos

por quartzitos, metapsamitos feldspáticos, xistos micáceros ou filitos com unidades femrginosas,

calco-silicáticas, metavulcânicas ou graûtosas subordinadas. Estes cinturões eúbem contatos

transicionais com o Complexo Gnássico na parte sul do escudo boliviano ou ocor1em como

megaxenólitos ou tetos pendentes sobre o Complexo Granitóide Pensamiento na porção norte. Não

são considerados como verdadeiros análogos dos o'greenstone óelrs" arqueanos clássicos, por serem

quase certamente mais jovers, principalmente metassedimentares e mostratem uma variedade de

formas individuais devidas ao redobramento de núcleos sinformais durante uma ou mais orogêneses

( Litherland et al. 1986).

A sua subdivisão, baseada no estudo de áreas selecionadas, inclui: (a) uma unidade basal

arcósica ( 2000-3000m de espessura com calco-silicáticas subordinadas ); (b) uma unidade

intermediária pelítica ( 2000-3000m de espessura, com unidades fem.rginosas e gra.ûtosas,

principalmente ûlitos e ústos, sills e metavulcânicas máficas e calco-silicáticas junto à base ) ; (c)

uma unidade qtattzítica superior ( 2000-3000m de espessur4 com conglomerados e unidades

grafitosas em direção à base ).

A seqüência san simon ( Fig. 2.8 ) é composta poÍ cerca de 3000m de litarenitos,

sublitarenitos e sub'grauvacas, inte¡calando em vários nlveis quartzitos, quartzo-grauvacas,

subarcóseos e grauvacas feldspáticas, siltitos, argilitos e para e ortoconglomerados. o baixo grau
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Fígura 2.8 - Seções colunares esquemáticas mostrando a sucessão lítológicø essencialmente

sedimentar do Supergrupo de Xístos San Ignacio na Serra de Son Simon . Localização na Jìgura

2.5 ( modi/ìcado de Litherland et al. 1986 ).
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Fign'a 2.9 - Iisttttluras sedintenlares ntnis comutt's e direções das paleocorrenles do

supergnrpo de xisÍos san lgtacio, na serra de san sinton ( Modificado de Lilherland et al.

r986 )
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metamórfico permite a preservação de estruturas sedimerf æes como estratificações cruzadas

tabulares e festonadas, laminações cruzadas ern pelitos, gradação das lâminas frontais das

estratificações cruzadas, estruturas de escorregamento e ftagmentos pelíticos intraformaciorìais

( Litherland et al. 1986 ), feições fortemente sugestivas de contexto deposicional de águas rasas. As

estruturas sedimentares primárias indicam deposição por paleocorrentes dominantemente de norte e

leste ( Fig. 2.9 ).

A fração lltica dos litarenitos inclui um conteúdo vulcânico substancial, sendo reconhecidos

clastos de felsitos, granófros, quartzo pórfiro e vulcânicas intermediárias a máficas. E jaspiÌitos. As

litologias descritas por Leal et al. ( 1978 ) para as wlcânicas Roosevelt, aflorantes cerca de 200km a

norte da Seqüência San Simor¡ apresentam forte correþão com os fragmentos mais comuns dos

litarenitos. Tal fato levou Litherland et al. ( 1989 ) a admitir que as bacias San lgnacio receberam

material do Cráton Amazônico soerguido, estabelecendo assim um vlnculo de proveniência

( Fig. 2.6 ), indicando que o Terreno Paragua deve ter-se justaposto à Amazônia após l.6Ga e, a

julgar pela idade admitida para estas supracrustais, o arnálgama é anterior a 1.3Ga. Altemativamente,

este conteúdo de minerais e ûagmentos indicativos de fontes vulcânicas pode representar a erosão da

pilha vulcânica calci-alcalina, expressão subaérea do magmatismo grariítico do Batólito Persamiento.

Rochas verdadeiramente metavulcânicas são raras nos cinturões de xistos bolivianos,

destacando-se as lavas basálticas porfirlticas e amigdaloidais da Formação La Honda do cinturão

Nuflo de Chaves . Nos cinturões Guarayos, San Ignacio e Cristal, a monótona seqtiência pelito-

psamítica é localmente interrompida por rochas intrusivas máficas e ultramáûcas metamorfisadas,

sendo as rochas originais admitidas como peridotitos, noritos, troctolitos e gabros ( Litherland er

al. 1986) .

2.4.2.3. O Barólíro Pensamìento

O embasamento metamófico do Terreno Paragua foi afetado por intensa granitogênese

corstituindo uma área de aproximadamente 50.000 km2 de afloramentos do grande 'lnar" de

granitos denominado por Litherland & Klinck ( in Litherland et al, 1986 ) de Complexo Granitóide

Pensamiento, coÍiposto por granitos plutônicos e subvulcânicos, com sienitos, granodioritos,
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tonalitos, trondhjemitos e dioritos subordinados, sin a pós-cinemáticos com relação à Orogênese San

Ignacio ( 1400-1280 Ma. ) .

Os granitóides sin a tardi-cinemáticos são predominantemente homblenda-biotita

monzogranitos foliados e biotita sieno a monzogranitos com foliação incipiente e xenólitos variados.

Complexos granoûricos são parte importante do Batólito Pensamiento, formando corpos tabulares a

lenticulares ( Piso Firme, cer¡o Blanco, san simon de Guarayos ), consistindo de três tipos

litológicos principais, gradacionais entre si pelo aumento progressivo da granulometria: pórfiros

quartzo-feldspáticos granofiricos, granófiros e sieno-granitos.

Granitóides tardi a pós-cinemáticos exibindo contatos abruptos com as encaixantes ( San

Cristobal, Porvenir, Tres Picos, Orobayaya e Diamantina ) são biotita-hornblenda-monzogranitos. O

Complexo Alcalino El Tigre constitui-se de nordmarquitos compostos por quartzo em pequenâs

quantidades ( 0'5% ), pertita, plagioclásio e clinopiroxênio, nonnaknente envolvido por homblenda

secundária, com opacos, esfeno, apatita e zircão como acessórios. Rochas nefellnicas ( pulaskitos ),
traquíticas e diques de quartzo-sienitos e monzonitos säo também registfados.

Os granitos mais antigos do Batólito Pensamiento são considerados granitos anatéticos,

autóctones de alojamento profirndo e os granitos mais tardios são interpretados como granitos pós-

tectõnicos, alóctones e de alojamento mais raso, precursores dos complexos acamadados de

nordmarquitos. O alto teor em sllica ( 70-77% ), indicando uma fonte rica em SiO2, os megacristais

de K-feldspatos em quase todos os granitóides e a escassez de granitóides ricos em plagioclásio, são

aspectos que sugerem a semelhança do Batólito pensamiento com granitos do tþo s, aqueles

derivados de fonte sedimentar. Outras feições como o predomÍnio de biotita-hornblenda granitos, a
p¡esença de xenólitos ou restitos diorlticos ricos em biotita e a presença de esfeno e alanita,

favorecem, por outro lado, uma origêm a partir de material ígneo pré-existente ( Tipo I ).
Um grande volume de datações IlAr em biotitas ( Florida, San Cristobal, Padre Eremo )

constituem um agrupamento em 1.3Ga, idade co¡sistente com várias isócronas Rb/Sr que fomecem

idades entre 1391 +70Ma ( R.t.= 0.704 ) e 1.283 + 43Ma ( R.I.= 0.705s ) (Litheflmd et at. 1986).
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2.4.2.4, Granítóides, mÍgmafi:tos e pegmatitos ¡elacionados ao CÍclo Sunsas

No final do Mesoprotero zóico, a porção sul do Terreno paragua foi afetada pelo

desenvolvimento de corpos graníticos envolvidos por campos de migrnatitos e cortado por discretos

corpos de pegnâtitos ( alguns destes apresentando interesse econômico ), admitidos por Litherland

et al. ( 1986 ) como relacionados ao Ciclo Sunsas pelos seguintes critérios:

a) agrupamento compacto de idades IlAr em torno de 1.0G4 tomando improvável que sejam

granitos mais antigos isotopicamente rejuvenescidos. Apenas um granito ( Casa de Piedra ) foi

datado pelo método Rb/Sr em 1005+12Ma;

b) associação dos granitóides sin a tarditectônicos com estruturas geradas no Ciclo Sunsas, como as

principais zonas de cisalhamento ou migmatitos discordantes atribuidos ao Ciclo Sursas;

c) truncamento das estruturas Sunsas pelos granitóides tardi a pós-tectônicos .

Os granitóides sin a tardicinemáticos mostram uma tendência à elongação segundo a direção

WNW das principais zonas de cisalhamento relacionadas à orogênese Sunsas. Em sua maioria são

biotita-muscovita sienogranitos de grão médio a grosso com megacristais de K-feldspatos bem

desenvolvidos. Admite-se que estejam relacionados à fusão friccional e anatexia local ao longo dos

cisalhamentos Sunsas, algurs deles, como o Santa Catalina e Las Palmas efetando o embasamento

granulltico.

Os granitóides tardi a póscinemáticos tendem a ser corpos ovóides ou lenticulares, de

composição principalmente biotita monzogranitos de granulação média a grossa. Podem apresentar

localmente megacristais de K-feldspato e foliação marginal ou cisalhamento.Apresentam abundantes

xenólitos e os contatos com as encaixantes são abruptos, gerando auréolas comubianíticas com

formação de porfiroblastos de andaluzita e cordierita em metapelitos. Estes granitóides também

afetam as encaixantes como enxames de dþes pegmatíticos e aplíticos, feições indicativas de nível

crustal mais alto e alojamento mais móvel que os granitos anatéticos e migmatíticos da fase

sincinemática.

O reconhecimento dos migmatitos do Ciclo Sursas é baseado em sua relação discordante

com a estrutura estromática concordante dos migmatitos gerados durante a orogenia San lgnacio, os

quais se tomam r¡m novo paleossoma. Os migmatitos Sunsas se desenvolvem ao longo de discretas

seqüências de cisalhas verticais conjugadas, as quais não são conspícuas em todo o Terreno paragua
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fora do limite norte do orógeno Srusas. São reconhecidos vários estágios de migmtização até a

total reabsorção e transformação em granitóides homogêneos.

Os cirfurões de xistos San lgnacio nos domlnios do Orógeno Sunsas são cortados por
corpos pegmatíticos, relacionados ao Ciclo Sunsas com base em relações de campo e dados IlAr.
Evidência adicional de sua relação com o Orógeno Sunsas é sugerida pela sua completa ausência nos

cinturões de xistos em que não se constata a história tectono-metamórfica Sunsas, a norte dos fronts
Rio Negro e Santa Catalina. A grande maioria dos pegmatitos têm composição simples com quartzo,

K-feldspato e muscovita como minerais essenciais, com twmalin4 plagioclásio, biotit4 granada e

magnetita como acessórios. Os pegmatitos complexos contêm pequenas quantidades de um ou mais

mine¡ais como berilo, tantalita, columbit4 cassiterit4 monazita, scheelit4 topázio e fluorita.

As feições relacionadas ao magmatismo que afeta a parte sul do Terreno paragua durante o

Ciclo Sunsas são fortemente sugestivas de ambientes colisionais ( Pitcher l9B2 ). Estas incluem:
granitos sintectônicos sob a forma de sheets concordantes com a foliação das encaixantes e

caracterlsticas mineralógicas de granitos de firsão crustal; associação com migmatitos e pegmatitos

portadores de B, Be, w, F, Nb, Sr¡ e Ta; granitos pós-tectônicos formando pequenos stocks,
composicionalmente análogos aos anteriores e com altas razões iniciais 8T5I/865r, sugestivas de
uma gênese a partir de fusão crustal ( Saes & Fragoso Cesar 1994 ).

2.4.3. O Terreno Rìo Alegre

Esta denominação corresponde à estreita åixa de metavulcânicas, intrusivas básicas e

ult¡abásicas metamorfizadas e metassedimentos qulmico-exalativos ( BIF ), que se propaga com
direção N20W, através do assoalho da zo¡n Central do Aulacógeno Aguapeí desde a ûonteira com
a Bolfvia, onde é encoberta pelos sedimentos do pantanal Matogrossense, aflorando
esporadicamente como molros isolados nos pantanais do Alto Guaporé (Fß.2.7 ). A leste limita_se

com o Terreno Santa Helena por falhamentos inversos com sentido de transporte SW-NE e a oeste
seus limites são marcados por importantes faixas milonlticas que o separam de grøisses e rochas
granitóides, expostas precariamente no alto curso dos rios Alegre e Aguapeí.
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2. 4. 3. 1. ConstiÍuþão geolögica

Figueiredo et al. ( 1974 ) fizeram a primeira referência e cartografaram no Projeto Alto
Guaporé as rochas gabróicas anñbolitizadas, anfibolitos e serpentinitos que assomam na depressão

dos rios Alegre e Aguapel Englobaram estas oconências na unidade informal Intrusivas Básico-

Ultrabásicas, conelacionando-as ao Gabro de Indiaval e às vulcânicas máficas dos vales do Jauru

e Cabaçal.

Na região de comodoro, noroeste de Mato Grosso, os corpos máfico-ultramiíficos do
Morro sem Boné e Morro do Leme são há muito tempo conhecidos , aflorando como maciços

rochosos em inselbergs destacados das planícies cenozóicas do Pantanal do Alto Guaporé

( Gouvêa & Gouvêa 1980; Nunes 1995 ). constituem colpos alongados N-Nw, intensamente

serpentinizados. Em algumas amostras, é posslvel reconhecer cristais primários de olivina cúmulus

e ortopiroxênio intercúmulus, com cromita e magnetila como acessórios. Níveis ricos em sulfetos

são comuns, tarito disseminados como preenchendo fratu¡as no serpentinito, contendo calcopirit4
pinotita e pirita' Nestes maciços são tarnbém registradas reservas de cerca de uma dezena de

milhões de toneladas de minério de níquel residual ( tipo garnierítico ) , com teor médio de 1.4%o de

Ni ( Angehet al. 1997 ).

Na borda oriental da sena do salto do Aguapeí, Barros e/ al. (l9gz), descreveram um
corpo serpentinltico como integrante da Suite Intrusiva Rio Alegre, denominação então cunhada
para referir-se ao conjunto de plutonitos já anteriormente mencionado por Figueiredo et al. ( 1974 )
sob a denominação informal de Intrusivas Básico-ultrabásicas. Aqueles autores atribuem a idade de

1250Ma como a provável idade de formação da Suite.

Feneira & Bizzi ( r9B5 ) identificaram gabros, noritos, olivina-noritos, leucogabros e

anortositos na região do vale do Alegre, aventando a possibilidade desta associação estar vinculada a

complexos máfico-ultramáficos estratiformes.

Moraes & Makhoul ( 1986 ) em trabàIho de mapeamento de semidetalhe ( l:50.000 ) da
região da Serra do Salto do Aguapeí, propuser¿rm a denominação de Seqüência Vulcano-sedimentar

Rio Alegre para a associação supracrustal presente no vale do rio homônimo.

Menezes et al. ( 1991 ) denominaram de Complexo Granulítico A¡fibolítico de Santa

Bárbara um conjunto de granulitos básicos a intermediários, justapostos tectonicamente a anfibolitos
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em efloramentos espatsos no vale do Rio Alegre. Caracterizam os anfibolitos do ponto de vista

geoquÍmico e assinalam uma derivação a partir de toleltos com padrão de ETR compatlvel com

basaltos de assoalhos oceânicos modemos N-MORB, ou com o dos arcos insulares imaturos. Estas

¡ochas fortemente deformadas e transpostas podem representar, rìa opiniõo dos autores,

remanescente de uma paleossutura similar àquelas desenvolvidas em arnbientes colisionais

fanerozóicos. Quanto à idade, é referida uma datação IlAr nos anfibolitos acusando um valo¡

aproximado de l330Ma, compatível com o principal evento tectono-termal caracterizado na Folha

Pontes e Lacerda.

Matos (1994), estudando a região do Rio Alegre, refere-se a metawlcânicas máficas, lavas

e tufos dacítico/ riodacfticos e metassedimentos clásticos e qulmicos, aos quais se associam

intrusivas representadas por metagabros, piroxenitos e serpentinitos. Aplica ao conjunto supracrustal

a denominação de seqüência vulcano-sedimentar Rio Alegre, adotando a proposição de Moraes &
Makhoul ( 1986 ). Este seqtiência é subdividada pelo autor nas formações Minouro
( l'dcânicas básicas metamorfizadas na. fácies xistos verdes ), Santa Isabel

( metavulcânicas/pirocliisticas de composição ¡ícida a intermediária como lavas e tufos de

composição dacltica e riodacltica ) e São Fabiano ( rochas metassedimentares clásticas, químicas e

metavulcanoclásticas ). As rochas intrusivas são descritas como cortponentes corpos diferenciados

de tendência toleltica, incluindo peridotitos, harzburgitos, gabros e leucogabros. Os serpentinitos da

borda oriental da Sena do Salto do Aguapeí evoluiram pelo metamorfismo de dunitos, peridotitos e

harzbutgitos com texturas cumuláticas de granulação grossâ. Cromita acessória e olivina

representam as fases cúmulus e principalmente orto e clinopiroxênio, as fases intercriLrnulus.

Matos & Schorcher ( 1997 ) caracterizaram a tendência geoquímica da Seqtiência Vulcano-

Sedimentar Rio Alegre, identificando toleltos variando de ricos em Mg e Fe a basaltos, andesitos,

dacitos e riodacitos subalcalinos, transicionais para cálcio-alcalinos. Sob o ponto de vista
geotectônico, ressaltam para estas efusivas caracterlsticas de magmatismo de fimdo oceônico em

bacias de ret¡o-arco, constituindo uma associação do tipo greenstone belt, equivalente e posslvel

continuação regional do Gleenstone Belt arqueano do Alto Jauru de Monteiro et al. ( 19g6 ).
A associação dos tipos litológicos descritos no Teneno Rio Alegre e sua distribuição,

permitem interpretá-lo como um complexo ofiolítico, com as rochas metavulcânicas máficas

documentando a cobertura vulcânica da crosta oceânica. Os gabros, piroxenitos e serpentinitos
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representam fragmentos da crosta oceânica plutônica inferior e marito. Os depósitos das Formações

Santa Isabel e São Fabiano de Matos ( 1994 ) ( metavulcânicas e piroclásticas ácidas e

metassedimentos clásticos e qulmicos ), são provavelmente remânescentes de bacias de antearco,

situadas entle a fossa na qual era consumido o mar Rio Alegre e o arco magnriítico estabelecido na

borda do Terreno Paragua a WSW, o Arco Pensamiento.

2.4.3.2. Esttutura geof{sica do Teneno Rìo Alegre

A investigação geofisica na região do Alto

aerogeofisica regional da Prospec/CPRM/DNpM

Guaporé temonta aos trabalhos de

(1978) (magnetometria e

gamaespectrometria) que culminaram com a definição de uma cadeia de anomalias com altos

gradientes magnéticos, propagando-se na direção NW com extensão de aproximadamente 300 km

em Mato Grosso. Cultrin et al. (1991) interpretaram os dados aeromagnéticos de doze cartas

l:50.000 do Projeto cabaceiras do Alto Guaporé, abrangendo a região do interflúvio

Alegre/AguaFeí , identificando anomalias magnéticas de grande amplitude, bipolares e isoladas,

atribuídas à ocorrência de corpos básico-ultrabásicos sotopostos aos aluviões da Formação Guaporé

( Fie. 2.10 ).

Menezes et al. (L993) executaxam levantarnentos terrestres gravimétricos, cintilométricos e

magnetométricos, visando o detalhamento geofisico das anomalias aeromagnéticas na Folha pontes e

Lacerda. com base nestes dados, propõem a eústência de uma ..rampa de subducção com

movimento descendente de sw para NE, envolvendo umâ crosta mais densa e delgada de

característica oceânica a SW ( Cráton Paragua de Litherland et at. 1982 ) e o Cráton Amazônico a

NE, este apresentando marcante espessamento crustal e assinatura gravimétrica de crosta

tipicamente continental" . Por outro lado, correlacionam a distribuição do Grupo Aguapef à linha de

junção destes dois fragmentos crustais.

Beznna ( 1996 ) descreveu a notável diferenciação do padrão da anomalia Bouguer eúbida pelos

terenos pré-cambrianos mapeados na Folha Pontes e Lacerda. A principal feição delineada nesta

área se desenvolve longitudinaknente no sentido NW-SE, acompanhando o relevo serrano da faixa

metassedimentar do Grupo Aguapeí e delimitando um lineamento a partir do qual o padrão

gravimétrico diverge. A oeste do mesmo, os valores Bouguer crescem progressivamente
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configwando uma zona de gradiente de direção NW e variação lateral de 2 mGal/krn Sua largura

chega a 30krn e encerra magnitudes de 8.0 mGal nos teffenos granulíticos do extremo SW. Para

leste da faixa Aguapeí o gradiente é menos acentuado, o contorno gravimétrico mostra padrão sem

direção preferencial, as curvas são mais espaçadas e suas intensidades diminuem gradativamente

chegando a -60.0 mGaI sobre as áreas graníticas da Suite Intn¡siva Guapé no limite NE da folha.

Bezerra ( 1996 ) admite a atuaç¿lo de uma tectônica dúctil-ruptil sobre o Grupo Aguapel que lhe

impôs deformações de cisalhamento de alto ângulo, resultado de processos localizados que geraram

um cinturão estreito e linear, posicio*udo em cstr€ita relação espacial com o trend gravimétrþo.

Apresenta um modelo de evolução geológica envolvendo a aluação de mecanismos de subducção e

colisão de blocos crustais. A força propulsora da subducção advém da existência de contraste lateral

de densidade, evidenciado pela diferenciação no padrão e intensidades das a¡romalias Bouguer entre

os compartimentos litológicos constituidos pelo Cráton Amazônico e Cráton paragua.

No presente trabalho foram executados perûs gravimétricos na folha de Santa Bârbara,

investigando a continuidade para sul deste segmento geofisicamente anômalo e vinculando sua

localizaçäo geognifica aos dados geológicos levantados por diferentes autores ( Figveiredo et at.

1974; Matos 1994; Pinho 1990 ) ( Fig. 2.11 ). Topograficamente a região se caracteriza por

monótonas colinas e cerros esculpidos sobre o Granito-gnaisse Santa Helena, por cristas alinhadas

N20W correspondendo aos metapsamopsefitos da Formação Fortuna e pela depressão dos vales do

Alegre e Aguapef, esculturada principalmente sobre gabros, basaltos, gnaisses e stocks graníticos

Os perfis obtidos apresentam claramente um par anômalo positivo-negativo, com amplitude

de 4Omgal (pico a pico), cujo eixo coincide grosseiramente com a Zona de Cisalhamento Aguapel

Assinaturas gravimétricas semelhantes foram identificadas em zonas de sutura entre paleoplacas no

Escudo Canadense por Gibb et al. (1983). Os dados gravimétricos regionais confrmam o contraste

lateral de gravidade entre as rochas graníticas a leste, constituindo o batólito Santa Helen4 marcado

por anomalia negativa, ausência de direções preferenciais e uniformidade dos valores medidos. As

supracrustais do Grupo Aguapel, expostas nas serfas do pau a pique , salto do Aguapeí e seninha

se caracterizam gravimetricamente pelo desenvolvimento de um gradiente positivo da ordem de

3mgal/Km, culminando com a anomalia positiva nos domlnios do Terreno Rio Alegre ( Figs. 2.12 e

2.13 )
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Este comportamento geoûsico, associado ao sentido de transporte tectônico ( falhas e

dobras inversas com vergência para NE ), sugerem o corìsumo de litosfera oceânica em uma rampa

mergulhando para SW, por sob as associações constituintes do Terreno Paragua. A assembléia

de basaltos, formações ferríferas bandadas, gabros e serpentinitos, aflorante ou indicada pelos dados

geofisicos, componentes do Terreno Rio Alegre, está justaposta por cavalgamento e/ou

deslocamentos laterais sobre o Granito-gnaisse Santa Helena, sugerindo que sua colocação se deu

pelo processo de obducçâo, conforme preconizado por Coleman ( 1971 ). A associação litológic4 a

linearidade de suas ocorrências, o estilo estrutural e seu posicionamento geotectônico separando

tenenos de naturezas geológicas distintas ( santa Helena e Paragua ), sugerem que o Terreno Rio

Alegre constitui uma associação de rochas representativa de crosta oceânica, tectonicamente alojada

ao longo de uma antiga sutura, caracterizando assim uma seqfiência tipicamente ofiolltica.

Ofiolitos são uma assembléia de rochas máûco-ultramáficas e lgneas ácidas ricas em sódio

subordinadas, caracteristicamente associada a vasas oceânicas pelágicas. Esta assembléia , quando

preservada no registro, está tectonicamente colocada em limites de placas. A seqtlência inclui

basaltos, harzburgitos, lherzolitos e dunitos, variavelmente serpentinizados além de um complexo

gabróico, com texturas cumulus e acamadada e menos deformado que o complexo ultramáfico.

Seu mecanismo de formação envolve um ambiente distensional, com fracionamento e efusão

subaquosa de um líquido basáltico, com os peridotitos representando o reslduo refratfuio . As

seqüências ofiolíticas se assemelham fortemente à crosta oceânica e manto superior. Normalmente, a

litosfera oceânica deve descer através da Znna de Benniohf Contudo, é fácil especular a ascersão

tectônica de remanescentes da litosfera oceânica pelo processo de "obducção", têrmo cunhado por

Coleman (1971) .

Os oûolitos alóctones cavalgam ou obductam , seja arcos de fhas como na Nova Caledônia,

seja margens continentais como em Papua/lrlova Guiné. O interesse pelo mecanismo de colocação

dos ofiolitos é justificado , uûta vez que só compreendendo este mecanismo , os recr¡rsos minerais

dos ofiolitos são acesslveis à exploração. Estes recursos incluem:

-cromitas podiformes ou cromitas do tipo aloino : os níveis de cromita podem ter-se

assentado como cumulados em uma g¡ande câmara magmâtica gabróica" situada na crosta inferior,

sob dorsais oceânicas.



-lateritas niquellferas : o profirndo intemperismo tropical das porções ultrarnáficas dos

corpos ofiollticos, pode resultar na formação de coberturas residuais com geometria de

blankets ( Hutchison 1987 ).

2.4.4. O Teneno Søntø Helena

A mais expressiva manifestação de plutonismo ácido na região sudoste de Mato Grosso é

aquela constituída pelo Granito Santa Helena ( Saes er al. 1984 ) . Sua área aflorantre se estende

desde o sul de Porto Espiridião a SSE, onde é recoberto pelos depósitos cenozóicos do Pantanal

Matogrossense, até fora dos limites da área estudada a NN$ constituindo o embasamento da

Fonnação Fortuna na Serra de São Vicente. A ENE, nos vales do Córrego Brigadeirinho, Rio

Brigadeiro e Rio Jauru, limita-se com o complexo gnaisse-migmatítico e metabasaltos da Faixa

Quatro Meninas através da Zotn de Cisalhamento Indiavaí-Lucialva ( Fig. 2.1a ). A WSW, frz

contato tectônico com rochas básicas, ultrabásicas e vasas pelágicas do Terreno Rio Alegre, ao

longo de uma larga zona de cisalhamento ( Zona de Cisalhamento Aguapeí ), com o
desenvolvimento de milonitos e filonitos, facilmente conf.rndlveis com rochas metassedimentares

( parte do Complexo Metavulcanossedimentar Pontes e Lacerda de Menezes et al. l99l ).

Interpostos às faixas milonlticas, encontram-se pods da rocha granltica original preservada,

constituindo zonas de baixo strain envolvidas por porções ramificadas, convergentes e

anastomosadas de altas taxas de deformação.

Nos arredores da cidade de Jauru, onde foi orþinaknente definido, o Granito Santa Helena

apresenta granulação grossa, cor homogeneamente rosada e foliação pe¡sistente resultado do

alinhamento das biotitas e anfibólios. Mineralogicamente constitui-se de quartzo, microclíneo e

oligoclásio, com biotita e hornblenda como máficos e epidoto, apatita, alanita, rutilo, zircão, esfeno e

magnetita ( esta ûequentemente em fenocristais ) como acessórios. Rochas com textura pegmatóide

e massas pegmatíticas a quartzo, microcllneo e biotita são comuns em toda a área de ocorrência.

Na Folha Pontes e Lacerda, Menezes et al. ( 1993 ) designam esta unidade de Granito-

Gnaisse Santa Helena, de forma a ressaltar a Ítarcante foliação milonltica, ubíqua em suas

ocorrências. São registrados granitos pouco diversificados litologicamente, de tendência alaskítica,

foliados, cinza a róseos, médios a grossos, francamente porfróides. Os estudos geoquímicos

44



)
(

. t .\-r
', \ (^

Tercno
$ànio'
,l'lelqllq

\

((;

LEGENDA
t.-. --l

Unldadee pós-Aguapol

MEsoPFtorEFtozôtco
Grupo Aguepê¡ ( ¡ndlúÐrenclado )

Eg¡,,f¡-ESl

Gfienlto-Onalsse
èanta Helena

n 20 30km
tItrFF-t

I
Gnalsses
tonal¡ücos

I
Mståmáfrêæ
serÞonünltrcis,
gåbrÞs,b¡f8.

I Grånlþe Guapé
Suite lntrueiva R¡o Brânco

I H*33*'.,.,'ocråüca I l¿t'#år".

l,i::Tll Grenodtortto Agua Gtara

r î"ãl'åä â""s[:ofi 3,å1"

ù

\
Elxo cþ \ E¡xo de
enücllnal \f strrcttnat

\
lrnnctôats ! :

retr¡ãsí-- i i Locellzeçãodo
; i rnapadafigu¡a2.16
i___- __j

Figura 2,14 - Esboço geológico regional do sudoeste dc Mato Grosso, destacando as princiryis
unidodes componentes do Teneno Jauru ( ndificado de fues et al. 1984 e Monteiro-et ql.IgS6 ).

Lincamcnbs
egifrrtura¡a PALeoPFIorEFtozötco

E ronellto cabagal

lffiSli complsxos gnalsee-mlgmet¡ücos

Eil[llT.H f
Gomplexoa Sulþ lntru¡lvemctavulceno.e.'dlmcntårÞ¡ Flguq¡re Branoa

5g"

45



realizados por estes autores permitiram caracteruar o Granito Santa Helenâ como pertencente à

linhagem dos granitos alcalinos tipo "4", situado no campo dos granitos intraplaca, de origem

profunda (> 30km ), posicionado em crosta continental espessada e de ambiência ta¡di-tectônica.

Apresentam uma isócrona de quatro pontos indicando um valor de 1.308 + 13Ma. , com razão inicial

5187/5186 (0,7145 + 0,0052) indicando longa história crustal para seus protólitos e origem

relacionada a processos de fusão parcial de crosta continental. Esta isócrona é complementada por

Gercldes et al. ( 1996 ) e a idade obtida é de 1318 + 24Ma. ( RI= 0,711 ), confinnando asua

derivação a partir de materiais crustais pré-existentes.

Estudos recentes realizados por Geraldes et al. ( 1997; 1999 ) revelaram a existência de

tochas tonallticas e granodioríticas nas porções oeste e noroeste do batólito. Estudos isotópicos

SmA{d e U/Pb em zircões das rochas deste terreno, levaram os autores a redefinir este batólito

como lepresentante da atividade de um arco magmático de end NW-SE com idade entre 1440-

l470Ma , sendo parte do complexo composto por crosta juveni! enquanto outras partes incluem

signiñcativa contribuição de crosta mais antiga.

2.4.5. O Terreno Jøuru

Este terreno compreende um conjunto de complexos metamórficos e intrusivas de natureza

petrológica e idades diversas. Sua individualizaçâo e car:aclæúzaçålo como um ûagmento litosférico

suspeito apóia-se na completa impossibilidade de correlação com o contingente lítico que compõe

tanto seu bordo NE ( predominantemente granitos e granodioritos do Cinturäo Móvel Rio Negro-

Juruena ) ( Tassinari et al. 1996, Dall'Agnoll & Macambira 1992 e Dall'Agnolllggz ), como os

terrenos a SW ( batólito Santa Helena, complexos gnaisse-granulíticos Chiquitania e Lomas

Maneches e cobertutas metassedimentares San Ignacio ) ( Litherland e/ al. 1986).

Nas duas rlltimas décadas foi produzido um acervo relativamente grande de informações

sobre a estratigrafia, petrologi4 geoqufmica e geocronologia das rochas componentes deste terreno,

viabilizadas pela facilidade de acesso, pela singularidade de sua geologia e pela potencialidade

mineral que encerra. Várias equipes de formandos em Geologia da I-rFMT, a partir de 1982 tem

levantado a cafiogtafra geológica em esca.la 1:50.000, com a participação do autor como um dos

professores orientadores. Constaram destes trabalhos estudos petrográficos, estruturais e



sedimentológicos que resultar¿rm na elaboração de um panorama tectono-estratigráfico bastante

diverso daquele anteriormente em voga, com os resultados parcialmente registrados em Saes ef a/.

( 1984 ) e vários relatórios de progresso do Convênio DNPI\{/UFMT ( Saes el a/. 1986 ).

As melhores exposições do Tereno Jauru encontram-se ao longo do vale do rio homônimo e

no vale do Cabaçal. A leste é recoberto pelos sedimentos horizontalizados pericratônicos do

Cinturão Paraguai , a norte e sul pelos depósitos fanerozóicos da Bacia do Parecis e cenozóicos do

Pantanal Matogrossense, respectivamente. A WS W seu limite coincide com a Zo¡n de Cisalhamento

Indiavaí-Lucialva , faixa regional de deformação dúctil-ruptil através da qual fM contato tectônico

com o Terreno Santa Helena. Cinco unidades principais corstituem o arcabouço deste terreno, a

saber: 1) Complexos metavulcano-sedimentares; 2) Complexos gnaisse migmatfticos; 3) Intrusivas

básico-ultrabásicas ; 4) intrusivas granitóides; 5) Suite Intrusiva Rio Branco ( Fig. 2.14 ).

2.4.5.1. Complems

A existência de seqüências wlcânicas pré-cambrianas, constituindo importante elemento

estratigráfico da porção sul do Cráton Amazônico em Mato Grosso, é reconhecida desde a década

passada ( Saes et al. 1984 ; Jones 1985; Monteiro et al. 1986). Com a intensificação dos trabalhos

de mapeamento e pesquisa mineral na região acumularam-se informações geológicas e,

especialrnente, dados geoquímicos obtidos por diferentes autores nos cinturões de rochas

metawlcânicas das bacias dos rios Cabaçal e Jauru. denominados faixas Cabaçal Araputanga e

Quatro Meninas (Leite et al. 1986;' Leite 1989; Fulø 1992; Toledo 1996; Pinho & Fyfe 1994;

Pinho 1996; Toledo 1996 ; Geraldes et al. 1996; Geraldes 1997 ).

As primeiras referências bibliográficas relacionadas a estas rochas estão contidas no trabalho

de Cunha ( 1943 ), quando considerou os anfibolitos da região do Morro do Cobre, às margem do

Rio Jauru, como provenientes de gabros metamorfizados. Figueiredo et al. ( 1974 ) englobaram os

gabros anfibolitizados, anfibolitos e serpentinitos sob a denominação informal de Intrusivas Básico-

Ultrabásicas ( posteriormente redefinidas como Suite Intrusiva Rio Alegre por Barros et at. 1982 ),

delineando as principais áreas de ocorrência de seus litótipos, porém até este momento, associando

todos os conjuntos de rochas ígneas máficas metamorfizadas a unidades intrusivas no Complexo

Basal .
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PR,4NCHA I - Associações do embasamento da Bacia Aguapeí no Terreno Jauru: A)
metabasaltos com estrutura almofadado da Faixa Quatro Meninas, imediações ds
Fazendo São Francisco; B) formafiofenlfera bandada, alternado nlveis de sílex e
magnetita; C) xenolitos de metabasalto (Mb) envolvidos por gnaisses ( CGM ) e

intrudido por apofisesdo Granodiorito Agua Clara ( AC )Fazenda Quatro Meninas
nas proximidodes de Monterlândia ).



As supracrustais vulcano-sedimentares de Mato Grosso estruturam-se em três faixas com

orientação geral 25" NW, separadas pot blocos siálicos granito-gnaisse-migmatíticos e

denominadas "Greenstone Belt do Alto Jauru" por Monteifo et al. (1986), de leste para oeste, as

faixas Cabaçal, Araputanga e Quatro Meninas. Segundo estes autores, o conteúdo lltico destas

seqüências inclui : efusivas básicas e subordinadamente ultrabásicas intercalando formações

ferrlferas bandadas (Fm. Mata Preta /Ijnidade Máfico-ultramáfica de Leite et al. 1986 ) ; rulcânicas

ácidas e sedimentos qulmicos e terrlgenos ( Fm. Manoel Leme); lavas básicas e sedimentos clilsticos

e qulmicos ( Fm. Rancho Grande) ( Fig. 2.15 ). Constituem sinformes dobradas isoclinalmente

com vergência geral para NE e paragêneses minerais indicando condições metamórficas do fácies

xistos verdes a anfibolito ( Fig. 2.16 )

Dados radiométricos obtidos pelos métodos Sm/Nd e U/Pb para os metabasaltos da faixa

euatro Meninas (Geraldes et at. 1996), e metarulcânicas ácidas da Formação Manoel Leme, Faixa

caba+al (Pinho, 1996) , embora preliminares, fltfrfcam o intervalo de 2.0-1.7 Ga para sua geração'

corroborados por dados de campo ( intrudidas por plutônicas tonalíticas gnaissificadas e

aparentando nâo assentar sobre embasamento continental mais antigo ) ( Ruiz 1992 ; Pinho

1996).

O aspecto macroscópico das lavas básicas é muito semelhante nas quatro faixas, havendo

contudo, diferengas na associação com outros litótipos , maior ou menor exposição de est¡uturas

ambientalmente diagnósticas ou ainda pelo grau de deformação e metamorfismo. A distribuição das

isógradas metamórficas está relacionada à proximidade das encaixantes plutônicas, atingindo aí o

fácies anfbolito. Em zonas lineares de recristalização metamórûca, sob condições de severa

deformação dúctil, o metamorfismo atingq o fácies anfibolito alto como em quase toda a Faixa

Araputanga, onde a preservação das feições primárias das lavas é praticamente nula'

Os metabasaltos são rochas verde escuro, geralmente maciças e afaníticas, exibindo textuÌas

variolíticas, amigdaloidais ou porfidticas. Na Faixa Quatro Meninas onde as estruturas primárias

estão melhor preservadas , sõo comuns lavas almofadadas, brechas de almofadas e brechås de fluxo

( PRANCIIA 1.A ). Os derrames se organizam em ciclos que se iniciam com uma base maciça,

passando para lavas almofadadas e lavas brechadas ou amigdatoidais, que marcam o topo do ciclo

vulcânico (Leite 1990). Mineralogicamente, as lavas básicas compõem-se de

hornblenda/actinolita fibrosa, albita/ oligoclásio e epidoto como minerais essenciais e titanita,
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apafita, qJartzß, granaÃa, diopsídio, clorita , carbonatos, magnetita e pirita como mine¡ais

acessórios ou de alteração. O topo e a base de derrames individuais apresentam texturas porfirlticas

ou glomeroporfuíticas, resultado de rápido resfriamento, com plagioclásio e mais raramente

anfibólios como fenocristais. As amígdalas , a røtnz interpillow e as fratu¡as são invariavelmente

preenchidas por uma mistrra de epidoto, carbonato, quartzo e granada ( Monteiro e/ a/.

1986 ). Esta associação de feições permite interpretar a sucessão de rochas vulcânicas básicas como

inteiramente desenvolvida em ambiente subaquoso (Leite et al. 1986 ).

A utilização da litogeoqufmica como fertamenta para esclarecer o contexto tectônico em que

estas lavas foram extravasadas, remonta aos trabalhos de Pinho (1990) e Leite (1990), até estudos

mais recentes como Pinho & Fyfe (1994), Pinho (1996) e Geraldes (1995). As rochas vulcânicas

básicas, por serem mais abundantes e isentas de embaraços quanto à cancterizaçãa de sua natureza

petrológica, mereceram especial atenção por parte dos autores citados, e a investigação de sua

qulmica tem permitido carcctetøâ-tas, ora como produto da atividade wlcânica em ambientes

compressivos de arcos de ilhas (Faixa Cabaçal , segundo Pinho 1996), oÍa como resultado de

derrames ao longo de zonas de acresção crustal em antigas cordilheiras meso-oceânicas (Faixa

Jauru, segundo Leite 1990 e Pinho 1996 ). As rochas da denominada Formação Manoel Leme

deixam dúvidas com relação à rcal natreza de seu protólito, tendo em vista que as descrições

disponíveis na literarur4 poderem representar faixas ou septos de rochas plutônicas intensamente

milonitizadas e hidrotermalizadas ao longo do trend estrutural do Cabaçal.

O Depósito do Cabaçal está hospedado em uma seqüência de tufos e rochas lr¡lcanoclásticas

com camadas de chert e chert femrginoso, constituintes da Formação Manoel Leme (Monteto et al.

1986 ). A mineralização se apresenta disseminada, bandad4 venulada brechóide e maciça e os mais

importantes minerais de minério são sulfetos ( calcopirita, pirita, pinotit4 marcassita, esfalerita,

cubanita, galena e molibdenita ), selenetos, teluretos e ligas Au-Ag e Au-Bi ( Pinho 1996; Pinho &

Fyfe 1997 ). Quanto à origem do Depósito do Cabaçal, Monteiro et al. ( 1986 ), Pinho ( 1996 ) e

Pinho & Fyfe ( 1997 ) formulam um modelo de sulfetos vulcanogênicos maciços ( VMS ), formados

durante a deposição da Formação Manoel Leme em 1724+30Ma ( U/Pb em zircões ), afetados por

zonas de cisalhamento dúcteis responsáveis pela redistribuição do minério em feições estruturais.

Alternativamente, Toledo ( 1988 ), com base em gstudos isotópicos da mineralização e da alteração

hldrotennal, caractertza o Depósito do Cabaçal como mesotermal epigenético, associado à zntta de



cisalhamento, com forte influência do plutonismo tonalítico contemporâneo a sua formação

( Tonalito Cabaçal ).

2. 4. 5. 2. Complexos g naßse-mig maflticos

No Terreno Jauru, rochas gnaissicas orto e paraderivadas e migmatitos de fácies metamórfica

anfibolito médlø a alta, polideformados , aflorando nos fla¡rcos dos domos que separam a faixas

vulcano-sedimentares ou como tetos pendentes nos maciços granitóides ( Complexos Alto

Guaporé de Menezes et al. 1991; Brigadeirinho de Saes et al. 1984, Gnaisses Cinzentos de São José

dos Quatro Marcos de Cameiro 1985; Complexo Gnaissico Rio Vermelho de Leite 1990;

Complexo Alto Guaporé de Menezes et al. 1997 ). A distribuição regional destes litótipos, suas

relações de contato intrusivo com as seqüências lr¡lcânicas e os dados geocronológicos disponlveis

não parecem justificar a adoção de termos litoesÍatigráûcos locais, quando menos pelo fato de

indiretamente sugerirem a duvidosa existência de unidades cronoestratigraficas distintas.

As exposições mais ilustrativas deste co4junto litológico encontram-se às margens do Rio

Vermelho, lkm a norte da sede da Fazenda Rancho Grande , no leito do Córrego Brigadeirinho a

norte de Jauru e na Fazenda Figueira Branca. Corstituem r¡ma associação de gnaisses e migmatitos

polideformados, de composþão granodiorltica a tonaÍtic4 com bandeamento marcado pela

alternância de bandas quartzo-feldspática e homblêndico-biotíticas.

Na região de São José dos Quatro Marcos, Carneiro ( 1985 ) obteve uma isócrona Rb/Sr,

apontando o valor de l97l+ 70 Ma para gnaisses tonalíticos, idade próxima daquela obtida para os

gnaisses da Fazenda Quatro Meninas no vale do Rio Jauru , por Leite et at. ( l99B ) ( Fig 2. 17 ).

Tassinari et al. ( 1996 ) apresentam uma isócrona Pb/Pb em rocha total, para sete amostras de

gnaisses da região do Rio Jauru, com uma idade de 1.717+20Ma.

2.4. 5. 3. Intrusivas básico-uh¡abásícas

Esta unidade é constituida por uma associação de gabros, noritos, troctolitos, dunitos e

anortositos, apresentando localmente estrutura primária acamadada e constituindo corpos de caráter

estratiforme. O registro mais completo desta sulte, encontra-se na margem direita do Rio Jauru, nos
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arredores da Fazenda Figueira Branca ( Suite Intrusiva Figueira Branca de Saes ef ¿/. 1984 e Pinho

et al. 1997 ). O Grabro de Indiavaí ( Monteiro et al. 1986 ) , constitui um maciço composto

essencialmente por olivina-gabros e noritos, extensão para SE de um alinhamento de pequenos

corpos ( entre os quais a Figueira Branca ) ao longo do eixo da Faixa Quatro Meninas.

Duas amostras deste gabro foram datadas pelo método IVAI em plagioclásios, fornecendo

uma idade de 2.8Ga. Mais recentemente, Geraldes et al. (1996) obtiveram um¿ isócrona Sm/Ì.{d

( rocha total piroxênio e plagioclásio ) com idade de 1688+46 Ma, provável época de cristalização

e uma idade modêlo TDM para rocha total de 1788+252 Ma, indicativa da época de diferenciação

magmática. Contudo, a fntima associação espacial destas rochas plutônicas com os complexos

metavulcano-sedimentares, principalmente na bacia do Alto Jawu ( Fig. 2.16 ) , sugere fortemente

que sua evoþão esteja ligada a porções da base da crosta oceânica dos arcos insulares que

formaram o Terreno Jau¡u.

Nas proximidades da Mina do Cabaçal, Pinho (1996) descreve um dique-sill de gabro,

intrusivo na Formação Manoel Leme, com aproximadamente 10km de comprimento, o qual

denomina de Gabro Cabaçal, correlacionando-o temporaknente à Suite Intrusiva Rio Branco

( l.lGa ) , devido à proximidade geográfica com esta última.

2.4. 5.4. Intrusivas granìtóides

Rochas intrusivas ácidas e intermediárias, maciças ou orientadas, constituindo pequenos

stocks ou massas batolíticas, têm sido mencionadas desde os primeiros relatos sobre a geologia do

sudoeste de Mato Grosso. Saes et al. ( 1984 ), em mapeamentos de semi-detalhe com graduandos

da UFMT, subdividem o Complexo Xingu de Barros ¿f al. (1982), em urna unidade gnaisse-

migmatítica ( Brigadeirinho ) e intrusivas granitóides pela primeira vez individualizadas e com

contatos r^zoavelmente cartografados: o Granodiorito Água Clara e o Granito Santa Helena.

Cameiro (1985) , investigando a regiõo de São José dos Quatro Marcos, discrimina um

embasamento constituido de gnaisses tonallticos, anfibolitos e escassas ocor¡ências de granulitos, o

qual é intrudido por urna seqilência de granitóides foliados precoces ( tonalitos e granodioritos ) e

granitóides maciços tardios ( granitos 3a e 3b ). Apresenta para os granitóides róseos tardios uma
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isócrona Rb/Sr com idade de I472+70na,., valor compatlvel àquele obtido por Leite et at. ( 1998 )

para o Granodiorito Água Clara.

Trabalhando na porção leste do Terreno Jauru, Monteiro et al. (7986;1988 ) propuseram a

denominação de Tonalito Cabaçal para o extenso corpo intrusivo nas vulcânicas da Faixa Cabaçal,

apresentando estrutura gnáissica e cataclástica e mostrando evidências de ser mais jovem que o

" Greenstone Belt " e mais antigo que o Granito Alvorada. Este ultimo, constitui um conjunto de

corpos intrusivos, g¡aníticos a granodioríticos, homogêneos, localmente porfiríticos e foliados nas

bordas. Amostras do Granito Alvorada e de outro, petrograficamente semelhante, situado na Fazenta

Alto Jauru, foram datados pelo método Rb/Sr em 1.4 Ga.

o Granodiorito Àgua clara foi denominado por saes et at. ( l9B4 ), que o descrevem como

um maciço batoütico com cerca de 160Km2 de extersão , intrusivo em vulcânicas básicas e gnaisses

na porção central do Terreno Jauru ( PRANCIIA l-c ). É composto essencialmente por

granodioritos, com granitos e tonalitos subordinados, de cor cinza, granulação média a fna,

ocasionalmente porfirítico, com fenocristais de oligoclásio. Uma foliação metamórfica concordante

com a das encaixantes está presente em todas as exposições desta trnidade, manifestada pela

orientação e achatamento dos minerais segundo N40W80SW. As texturas mais comurs são a

porfiroclástica e mortar, associadas à paragênese epidoto/biotita,/sericita/clorita desenvolvida nos

planos de fluxo milonítico ( saes et al, 1984, Monteiro et al. 1986, MÃtos et al. 1996 ). Leite et al.

( 1998 ) apresentam uma isócrona Rb/sr com idade de 1400 + 63 Ma. ( R.I. 0.70326 ) para o

Granodiorito Água clara, o que permite sua cronocorrelação com o evento de granitogênese

regional apontado por carneiro et al. ( 1989 ) na parte meridional do cráton Amazônico ( Fig.

2.18 ).

A Suite Intrusiva Guapé ( Barros ef al. 1982 ) foi individualizada na região de Jauru para

referir-se a um conjunto de rochas predominantemente graníticas de caráter cratogênico, as quais

apresentam caractetlsticas texturais, estruturais, mineralógicas e granulométricas distintas da

associação polimetamórfica a que está associada. É constituida predominantemente por granitos e

granodioritos ocorrendo como corpos ovóides isolados, destacando-se por sua extensão o corpo

situado na região da Fazenda Guapé. Saes et al. ( 1984 ) utilizam esta denominação para referir-se

a biotita-homblenda-granitos grosseiros associados a corpos subvulcânicos de micro-granltos

porfiríticos, constituindo uma seqtiência de corpos que se alinham principalmente ao longo da Zona
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de Cisalhamento Indiavallucialva. Menezes et al. ( 1993 ) caracterizaram esta suite como

composta por duas associações, uma de composição sieno e monzogranític¿ ¿ ¿lsalig¡anltica e a

outra, bastante subordinada, quartzo-monzorftica. Estas associações mostram uma assinâtura

geoqulmica de transição entre a série calcialcalina./monzonltica ( alto K ) e alcalina, similar ao

registrado em cinturões orogênicos, onde o magmatismo de alto K sucede ao estágio de colisão

continental e é resultado da contaminação crustal de rnagmas calcialcalinos normais. Com relação à

idade, são poucos os dados radiométricos disponíveis para o magmatismo granítico Guapé na região

sudoeste de Mato Grosso. Teixeira & Tassinari ( 1984 ) e Banos et al. (1982 ) apontam valores de

900-835Ma obtidos pelo método Rb/Sr para duas amostras de rochas graníticas. Ìt1LeîezÊs et al.

( 1993 ) analisaran cinco amosffas de leucogranito pelo método Rb/Sr obtendo uma isócrona com

idade de 950+40M4, interpretada como a época de diferenciação do magmatismo Guapé ( Fig.

2.19 ).

2,4.5.5. Suìte Intrusiva Río Branco

A Suite Intrusiva Rio Branco constitui um co{po hipabissal em forma de um lopólito

diferenciado , com gabros e olivina gabros na base passando por dioritos porfitíticos e culminando

com quartzo sienitos granofuicos no topo do corpo (Fig.2.20 ) . O diferenciado basal é composto

por rochas gtosseiras equigranulares , às vezes com cristais porfirlticos de labradorita-andesina,

constituídas por plagioclásio , pigeonita, e subordinadamente olivina, homblenda, biotit4 ortoclásio,

qtraftzo, zircão, esfeno, magnetita, ilmenita, pirrotita, calcopirita e pirita. Coroas de uralitização na

pigeonita, serpentinização das olivinas e argilização dos feldspatos são os processos deutéricos de

baixa temperatura que atuaram sobre estas rochas .

Na unidade leucocrática do topo predominam rochas avermelhadas finas a médias com

fenocristais esbranquiçados de feldspatos e negros de homblenda. A retrlø se caracteriza por

intercrescimento gráfico que chega a ocupar até 80% do volume da rocha. Petrograficamente a

unidade leucocrátrica é constituida de proporgões variáveis de oligoclasio e ortoclásio, quartzo,

hornblenda e biotita esfeno, zircão , magnetita e pirita . Os testes colorimétricos mostram

composição nos campos do quartzo-monzonito, quartzo-sienito e sienito. A alteração deutérica

manifesta-se pela cloritização parcial da biotita e hornblenda e pela sericitização dos feldspatos.
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Bartos et al. ( 1982 ) construiram uma isócrona Rb/Sr indicando a idade de 1.130 Ma + 72 e

RI de 0,708+0.0006 e obtiveram dados isotópicos I(/Ar que indicam um resftiamento entre 1.000 e

850 Ma. Valor radiométrico semelhante é obtido por Leite et ol. ( 1998 ) para amostras do quartzo-

sienito granofirico coletadas no topo do lopólito (Fig.2.zl ).

Geraldes et al. (1997) analisaram o quimismo desta suíte, concluindo pelo seu caráter de

magmatismo toleftico intraplacas. Geraldes (1997) apresenta a datação UlPb em zircões de uma

amostra de quartzo-sienitos do topo da intrusão, produzindo uÍi diagrama de concórdia de três

pontos que indica uma idade de cristalização de 1427+l0Ma, interpretando as idades em torno de

1.1G4 como um evento de rehomogeneização isotópica que acompanhou a alteração hidrotermal

destas rochas.

3. O AULACÓGENO AGUAPEÍ

3.l. LNTRODUÇ,íO

As primeiras referências aos metassedimentos que compõem as senas quartzíticas do

sudoeste de Mato Grosso devem-se à LASA S/A (1968) que correlacionou estas rochas ao Grupo

cubencranquém de Barbosa et al. ( 1966 ) . Figueiredo et al. ( 1974 ) reconheceram o carâter

tripartite da denominada Unidade Aguapeí. Escolheram como seção tipo o extremo sul da Serra do

AguapelSanta Bárbara, 12 quilômetros a oeste do Destacamento Militar Fortuna , individualizando

uma sub-unidade inferior ( metaconglomerados oligomíticos e quartzitos ), uma sub-unidade média

( ardósias, metassiltitos, filitos ) e uma sub.unidade superior ( metarenitos feldspáticos, metassiltitos

e ardósias ). Atribuiram ao conjunto urna espessura de cerca de 800m e um ambiente marinho com

deposição de uma sucessão transgressiva-regressiva.

Ollivatti & Ribeiro Filho ( 1976 ) estenderam a âtea de ocorrência do Aguapeí às senas de

Monte Cristo e Roncador, na tegião de Rio Branco, anteriormente admitidas por Figueiredo et al
( 1974 ), como corstituidas por sedimentos da Formação Bauxi.



Sor¡za & Hildred ( 1978 ) designaram formalmente as subunidades inferior, média e superior

de Figueiredo et al. ( L974 ) como membros Fortuna ( nome do córrego que rusce no paÍarn r

inferior da Serra de Santa Bárbara e atravessa a MT-130, conûontando com o Destacamento Militar

de mesrno nome ), Vale da Promissão ( nome do vale e da fazenda situada na base do patamar

intermediário da sena ) e Morro Cristalina ( morro localizado no patamar superior da serra ),

respectivamente. Estes mesmos autores ( Souza e Hildred 1980 ) propuseram a elevação da unidade

à categoria de Grupo, constituido pelas formações Fortun4 Vale da Promissão e Mono Cristalha.

representativas de uma seqüência transgressiva-regressiva de plataforma . Admitem um contato por

discordância erosiva ( tipo non-conformity ) por sobre as rochas polimetamórficas do Complexo

Basal, expondo ainda contatos tectônicos çom esta unidade. Descrevem os contatos intemos do

grupo como dominantemente litológicos transicionais, com interdþitações. A Formação Fortuna é

constituida por metarenitos ortoquartzfticos intercalados com nlveis lenticulares e difusos de

metaconglomerados oligomíticos. Nas encostas do Morro da Boa Vista, r¡a ûonteira boliviana foi

constatado r¡m espesso metaconglomerado basal, contendo pequems quantidades de seixos de xistos

esverdeados. Descrição similar é feita na porção boliviana desta feição fisiográfica ( Ceno

Ascension ) e no Cerro Las Petas ( extensão boliviana da Serra de Santa Rita ) por Pitfreld, et al.

( 1979 ), que descrevem a Formación Conglomerado El Puquio, composta por conglomerados de

matriz filítica com forte desenvolvimento de bandas ricas em hematita, cristais de zircão visíveis a

olho nú e estratificações cruzadas ocasionais. A espessura deste pacote basal é estimada em -200m

por Souza e Hildred ( 1980 ) e -700m por Pitfreld et al. ( 1979 ). A Formaçfio Vale da Promissão

seria composta por r¡mâ seqüência dominantemente argiláce4 constituida de metassiltitos, filitos,

ardósias e metarenitos de granuþão fina, com espessuras estimadas em torno de 250-300ÍL

assentando em provável interdigitação sobre a Formação Fortuna. A Formação Mono Cristalina foi

descrita como constituida por metarenitos ortoquartzíticos a feldspáticos e metarcóseos cinza a

avermelhados, com níveis conglomeráticos e metassiltitos intercalados. Atribuem a sucessão que

sustenta a Serra de São Vicente a esta ultima formaçõo, admitindo contudo, a dificuldade de

reconhecer nesta área as divisões estabelecidas para a Serra de Santa Bárbara/Aguapef.

Banos ¿f al. ( 1982 ) destacam o contraste topográfico constituido pelas rochas do Grupo

Aguapeí nesta porção do Crátor¡ discriminando as serras de São Vicente, Bordg Caldeirão, Cágado,

Pau a Pique, Salto do Aguapei Santa Bárbara e Roncador, atribuindo sua expressão topográfica a



falhamentos e dobramentos. Referem-se ao contato do Grupo Aguapel com o corpo þeo de Rio

Branco, como de natureza intrusiva ( térmico ) e teetônico.

Estudando a região de Rio Branco, Leite et al. (1985) discutiram as relações estratigráficas

êntre o lopélito gâbfó-$ùtofirico que sustenta a sefia homônifiâ e os sedimentos do Grupo

Aguapel, apontando diversas evidências de campo ( dentre estas a ausência de metamorfismo de

contato ou perturbações estruturais nos sedimentos nas proximidades da massa lgnea ) sugestivas

de um contato por discordância litológica em "onlap" do Grupo Ag"apeí sobre a suite Intrusiva

Rio Branco.

Litherland & Bloomfield ( 1981 ), Lithertand et al. (1986 ) e Litherland & power ( 1989 )
em tenitório boliviano na região fronteiriça com o sudoeste matogrossense, estabeleceram a

conelação entre as rochâs do Grupo fuuapel e aquelas mapead¿rs como grupos sunsas/Huanchac4

além de delinearem os principais compartimentos geotectônicos da Orogênese Sunsas. Estes setores

so lefletem diretamente no comportamento estrutural destas coberturas e entre eles destaoam-se o

f'rozl Tçctôniço fuuapeí e o Cráton Paragua.

Saes et al. ( 1987 ) aplicam a metodologia de fácies sedimenta¡es ao estudo do Grupo

Aguapel na região de Rio Branco. O ananjo sequencial e distribuição geográfica das fácies , as

paleocorrentes e os ambientes deposicionais inferidos neste estudo, permitiram a reconstituição de

uma paleogeogra.fia com mares rasos dominados por coffentes de marés ( Fm. Fortuna ) , passando

a um conterto marinho mais profirndo, com a deposþão se processando sob a ação de ondas de

tempestades ( Fm. vale da Promissäo ). um pacote fluvial enceÍa a seqllêncþ com a

deposição de a¡eias por correntes drenando áreas emersas a sul-sudeste de da região de Rio

Branco ( Frn Mono Cristalina ) ( Fig. 3.1 ).

Takahashi et al. ( 1990 ) e Menezes et al. ( 1993 ), mapeando a Folha pontes e Lacerda,

identificaram na Formação Fortuna caracte¡lsticas de deposição em rios entreþados e leques

aluviais. A implantação de uma transgressão mørinha produziria a intercalação de depósitos de

planícies de marés e turbiditos neste pacote basal. Descrevem a Fomução VaIe da Promissão como

composta por metapelitos de ambie¡rte lagunar, intercalando turbiditos e atribuem duvidosamente ,

d¿nresmaformacomoofizeraftsouza&Hildred(1980)eBaroserat.(l9g2),ossedimentos

que corxtituem a serra de São Vicente à Formação Morro Cristalina. Caracterizam esta rlltima como
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composta por rün¿Ì unidade regressiva com metaconglomerados organizados de um leque aluvial

distal.

Theodorovicz & Cãman ( l99l ), em trabalho de mapeamento do conjunto de serras da

borda ocidental do Pantanal Matogrossense ( Planaltos Residuais do Amolar ) , denominaram de

unidade Amolar e Grupos Novos Dourados a uma seqüência de grauvacas, arcóseos , qvartz,o-

arenitos, conglomerados petromíticos e pelitos que sustentam esta série de morrarias. Estes

litotipos acumularam-se em ambiente aluvial a marinho raso e encontram-se afetados por runa

tectônica de cavalgamentos no sentido do crátton a oeste, com o desenvo.lvimento de largas zonas de

cisalhamento e metamorfismo associado, atingindo localmente a Zorø daBiotita ( Fig. 3.2 ).

Alvarenga & Saes ( 1992 ) e Saes & Leite ( 1993 ) integraram os dados geológicos

disponlveis sobre as bacias proterozóicas do sul do Cráton A¡nazônico, estabelecendo a correlação

estratigráfica entre as seqüências denominadas Sunsas, Huanchaca e Vibosi na Bolívia ( Litherland

et al. 1986 ) e o Grupo Aguapeí em Mato Grosso, Estes trabalhos também discutem o padrão

regional da deformação e metamorfismo que atuaram sobre esta seqüência, associando

polaridade em reþão ao "Frônt Tectônico Aguapeí" a descontinuidades firndamentais

embasâmento da bacia, reativadas termo-tectonicamente durante o Evento Sunsas.

Saes & Fragoso Cesar ( 1994 ), denominaram de Aulacógeno Aguapeí a bacia desenvolvida

sub-transversalmente 'a Margem Passiva Sunsas, durante a ruptura continental e expansão de um

oceano entre Arnøzõnta e Laurentia no evento Grenvilliano ( Neohelikiano ou Sunsas ), ao redor

de 1.2Ga. Sadowski & Bettencourt ( 1994 ) consideraram o cinturão Grenville-sunsas como

evoluido por compressão entre os crátors Amazônico e Superior, com a Grenvillia representando

um cinturão colisional e os granitos sintectônicos Sunsas definindo as ra2es de um arco magmático

grenvilliano. Altemativamente, neste modelo, os clastos das bacias Sunsas e Aguapel são

interpretados como uma assembléia de antefossa ou retroarco ( foreland basín ) parcialmente

retrocavalgada sobre o Cráton Amazônico.

A canctettzação da Bacia Aguapeí como urna estrutura do tipo aulacógeno adotada neste

estudo, justiñca a apresentação de uma resenha sobre o histórico deste tipo de bacia, sua

distribuiçäo espaço-temporal no planeta e os modelos evolutivos em voga na literatwa. por outro

lado, a síntese a seguir tem como propósito comparar os principais traços evolutivos dos

aulacógenos mais bem investigados com os dados levantados para a Bacia Aguapeí, abordados nas

sua

do
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seções precedentes qu¿rnto à rntureza de seu embasamento e tratado nas seções seguintes, com a

caracterização de sua evolução sedimentar e tectônica. Na discussão que se segue, toma-se

inevitável o comparação entre o modelo formulado por sadowski & Bettencourt ( 1994; 1996 )
( Arco Magmático sunsas e Bacia de Retroarco Aguapeí ) e o aqui apresentado ( cinturão

Colisional Sunsas e Aulacógeno Aguapeí ).

3.2. O CONCEITO DE AULACÓGENO

3.2.1. Ilìstóríco

O denominação aulacógeno foi introduzida na terminologia tectônica por Shatsþ ( 1964 ) ,

que reconheceu, descreveu e denominou estas estrutr¡ras no curso da exploração petrollfera na

platafonna cratônica russa durante a guerra russo-germânicf! em 1941-45. Na sua concepção

original um aulacógeno é uma depressão estreita, alongada e reta que se estende para o interior dos

crátons a partir de uma reentrância adjacente a uma bacia ou a um cinturão de montanhas.

As propriedades Írais gerais dos aulaoógenos incluem: a) extansâo a paftir de uma

reentrância ou deflexão da faixa orogênica, com gradual diminuição de tamanlo em direçäo ao

cráton; b) estrutura ativa de longa duração, correspondendo ao período ativo da faixa orogênica

relacionada, com uÍta história precoce como um gráben, evolundo para uma bacia mais ampla,

afetada por falhamentos posteriores; c) ocorrência de horsts internos que influenciam a
sedimentação; d) ocorrência de evaporitos e de rochas ígneas, em geral a associação bimodal

basalto-riolito, formadas no início da história do aulacógeno. Shatsky era fixista convicto e

interpretou a origçm dos aulaoógenos coms rçsultado da subsidência por aumçnto da densidade na

crosta inferior e/ou no manto superior. Postulou ainda, uma rede planetária de fraturas responsável

pela geometria dos aulacógenos e determinando sua orientação e localização. Esta trama seria

responsável pelos repetidos rejuvenescimentos ( os quais denominou de movimentos póstumos ),
que em alguns casos levam a um dobramento fiaco e algum metamorfismo dos sedimentos que o
preenchem.

A partir da definição original de Shatsþ para as fossas da plataforma russa, vfuias outras

baeias no mundo foram sendo enquadradas na eategoria de aulacógenos, com a inevitável lariação e



complementação do conceito. Para Milanovskiy ( apud ShakJmovskiy 1988 ), são 'relementos

tectônicos lineares surgidos no Proterozóico e formados nos crátons antigos, os quais podem ser

considerados como pertencentes à categoria de estruturas tþo rift. Aulacógeno pode ser

considerado um têrmo sinônimo de uma zona de paleorift de um cráton antigo". Shakhnovskiy

( 1988 ) acrescenta à definição elementos que corxiderou essenciais à evoþão tectônica e

sedimentar destas bacias: "Aulaoógenos sdo pøleorifts cujo desenvolvimento encerrou-se no

Rifeano-Paleozóico e mais tarde foram capeados por um complexo de formações pós-rift,

complicados por elevações lineares de inversäo, herdeiras das direções das falhas profundas dos

grábens soterrados".

Bogdanov ( 1962 , apud f\hgor 1995 ) distinguiu aulacógenos precoces e tardios, os

primeiros correspondendo àqueles que se formam logo após a corsolidação de um cráton ( p. ex. o

Aulacógeno de Pachelma na platafomra do leste europeu ) e os últimos, formados substancialmente

mais tarde que a formação do cráton ( p. ex. a Bacia de Donetz ) .

Com o advento da Tectônica de Placas, o conceito passou a incorporar a observação de que

os cinlurões orogênicos geralrnente marcân locais onde oceãros teriam sido abertos e fechados

( Wilson 1968 ). Com esta apreciação, os aulacógenos dispostos transversalmente aos cinturões

orogênicos podem ser considerados como rifts abortados, nos quais os episódios de abertura e

fechamento de oceanos do Ciclo de Wilson estariam registrados ( Burke 1977 ). Este autor

recomenda que se limite o uso do têrmo aulacógeno às estrutwas que se enquadrem na defnição

origìnal de Shatsþ, ou seja, a estruturas com espessas seqüências sedimentares dispostas em alto

ângulo com relação aos cinturões orogênicos. O termo rift abortado ( ou braço abortado ) está

disponlvel para descrever rifs ou complexos de rifts que adentram um ângulo alto os continentes a

partir de oceanos. A palalra getmãnca grábeø é útil como um termo descritivo geral, sendo usada

também adjetivamente ( por exemplo : Fércies Gróben, para descrever os sedimentos e rochas ígneas

tlpicas dos primeiros estágios do rifteamenlo )

3.2.2. Eslruturu e preenchimento dos auløcógenos

Os mecanismos admitidos como responsáveis pela dissipação do fluxo térmico do interior da

Terna estão atuando ao longo dos sistemas de cordilheiras meso-oceânicas, nos sistemas de arcos
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vulcano-plutônicos e em menor escala, em pontos quentes ( hot spots ) abaixo da litosfera. A

atividade de pontos quentes sob a litosfera continental em condições em que exista pouco ou

nenhum movimento relativo entre ambos produz o rifteamento, acompanhado de magmatismo básico

e sedimentação clástica, imprimindo um registro inconfundível na geologia da crosta continental

( Sawkins 1976 ).

Os rifts do leste africano representam a mais extensiva zona de rifteamento continental ativo

da Terra e, como tal, têm sido objeto de inúmeros estudos geológicos e geofisicos, com vistas à

compreensão dos processos fundamentais envolvidos na ruptura continental. Ali está disponível um

laboratório nalural, no qual todos os estágios do rifteamento podem ser reconhecidos, desde a

ruptura incipiente até o desenvolvimento de crosta oceânica no Gôlfo de Aden e Mar Vermelho.

O sistema de rifts afro-fuabe evoluiu nos últimos 45Ma através de pulsos episódicos: Eoceno

( 44-38Ma ) , Mioceno ( 16-11Ma ) e Pli-Pleistoceno ( 5-0Ma ), produzindo duas estruturas

dômicas principais: o Domo Aûo-¿írabe na intersecção do Mar Vermelho, Golfo de Ãden e rifts da

Etiópia e o Domo do Quênia, seccionado pelo Rf do Quênia. Em adição ao sistema de r/}s do leste

africano, existem diversos outros centros de atividade lulcânica denffo da placa african4 todos

associados com domeamentos localizados sobre plumas mantélicas na base da litosfera africa¡a

( Wilson 1989 ).

O rift Gtegory, na þarte central da zona de rf do Quênia é um graben complexo com

largura de 60-70km limitado por falhas normais arranjadas en echelon. As escarpas bem preservadas

destas falhas e a espessura do preenchimento vulcânico e sedimenta¡ do assoalho do riJi, permilem

estima¡ um rejeito da ordem de 3.000-4.000m para as falhas princþais ( Baker & Vy'ohlenberg

1971).

Os rifts ativos da :i-frica oriental recobrem grandes volumes de astenosfera quente

parcialmente fundida. As anomalias gravimétricas em áreas dômicas são negativas e atribuidas a

deficiência em massa produzida pela astenosfera ascendendo através do manto litosférico e

produzindo uma intumescência na crosta continental. Vulcões ocorrem na crista dos domos e

sedimentos se acumulam pela erosão dos escarpamentos em seus flancos ( cunhas clásticas

periftricas ). Em sistemas de rifts ativos as anomalias gravimétricas positivas são atribuidas a diques

axiais ( p. ex. o dique básico com cerca de 10km de largura que ocorre na porção mediam do rift

Gregory, se estendendo pelo seu assoalho por uma distância de cerca de l00km ). O excesso de



massa do sistema de diques axiais devido às rochas máficas e ultramáficas, produz a subsidência da

porção central do rift. Em wn rift nafivo, os diques axiais estão expostos cortando a crosta

continental, como exemplificado pelo Grande Dique da Rodésia, sendo, contudo, mais abundantes

no manto litosférico. Uma forte anomalia Bouguer positiva marca a posição do dique axial ( Burke

t976 ).

A zona axial da maioria dos rifts é caraçterizada por um aumento abrupto da espessura

sedimentar e uma elevação da descontinuidade de Mohorovicic, resultando no atnamento da parte

consolidada da crosta abaixo da znrø axial e produzindo a configuração de uma lente bi-convexa.

Este afnamento da crosta e elevação de Moho são observados abaixo da zona axial dos aulacógenos

de Pachelma e Prþyat-Dnepr na Rússia, bem como na maioria dos ry'is modernos, como Baikal, Mar

Vermelho, Cahfómin. De acordo com os dados de sísmica profirnda, a parte superior do manto

abaixo das zonas de rlls possui velocidades das ondas longitudirais anomalamente baixas quando

comparadas aos terrenos adjacentes. Estas baixas velocidades são interpretadas usualmente como

resultado da presença de um alto da astenosfera desdensificada ou um diápiro do manto superior

abaixo do rift, onde o mrateriâl enconffa-se em um estágio de fusão parcial e consiste em uma mistura

crosta-manto ( Shakhnovskiy 1988 ).

Um amplo espectro de composição de magmas caracterøa as zonas de rifs ativos, em

contraste com os basaltos sub-alcalinos mais uniformes que dominam as prouncias de derames

basálticos continentais. Os basaltos variam de sub-alcalinos, álcali-basaltos até basanitos e nefelinitos

e em alguns c¿rsos, magmas ultra-potássicos como leucititos. Em alguns riJis, nagmaÍismo

carbonatítico pode se associar com centros vulcânicos mais sub-saturados em sílica. Em certos

períodos da evolução do sistema de rifts do leste africano, mâgmas traqulticos e fonollticos foram

extravasados em escala regional ( Wilson 1989 ).

Os domos que precedem a formação dos rifts são marcados pelo desenvolvimento de altos

estruturais variando de lkm até mais de 2km e expressos em superficie por altos topográficos de em

média 2km, com picos ultrapassando 4km como na Etiópia. É posslvel documenta¡ e datar tais

soerguimentos no registro geológico, muito tempo após a erosão de sua expressão topográfica, por

intermédio das cu¡has cliísticas periféricas que eles espalham ( Sengor 1995 ). Por exemplo, na

Patagõnn, o rifteamento das bacias de Salado, Colorado e San Jorge do Triássico Superior ao

Cretáceo Inferior, que mais tarde levaram à abertura do Atlântico Sul, foi precedido de soerguimento
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e erosão. Os produtos deposicionais deste processo estão preservados como clásticos fluviais como

os da Formação Tralcan e correlativos, hoje recobertos por extensivos derrames de composição

intermedi¿iria ( Utiana & Biddle 1987 , apud Sengor 1995 ) .

Duas seqüências de depósitos formam a cobertura sedimentar dos aulacógenos da plataforma

da Europa oriental: uma inferior, rìft ptopr'ømente dita ou gráben ( seqüência de preenchime'to,

tafrogênica de Shatsky 1964 e Shakhnovskiy 1988; fácies grtiben de Dewey & Bird 1970 ou fücies

rift valley de Burggraf & vondra 1982, apud sengor 1995 ) e uma superior pós-rfl ( seqüência de

recobrimento, talassogênica ). A primeira é uma espessa pilha de formaçöes sedimenta¡es e
rrrlcânicas na estreita zona do rift, ßriltada pelos blocos altos adjacentes onde os depósitos

contemporâneos ou não se depositaram ou são substancia.lmente mais delgados. A segunda é

formada pelos depósitos de vastas sinéclises de plataforma, recobrindo tanto os rifts quarto os

antigos blocos elevados adjacentes a eles. os trabalhos de Hoffinan et a/. (1974) no Aulacógeno

de Athapuscow v.inculado à faixa orogênica Coronation no escudo canadense, registraram a

existência de um estágio tectono-sedimentar final, no qual o aulacógeno torna-se sítio de

falhamentos transcoÍentes regionais, com o aparecimento de bacias transtensionais dispersas, nas

quais se depositam espessas seqüências de sedimentos aluviais.

3.2.3. Modelos evolutivos

o modelo de evolução dos aulacógenos adotado pelos geólogos russos emanava de premissa

essencialmente verticalista e fixista. Estes autores relacionam a evolução dos aulacógenos à

ascensão de um alto do manto desdensificado em direção à base da crosta. euando este astenólito
esfria e se solidifica, ocoÍe a sua contração e diminuição de volume, com a tensão na zona do rift se

transformando em compressão, acompanhada da formação de soerguimentos invertidos. No início
há o estiramento acima do astenólito quente alojado na base da litosfer4 formando-se um sistema de
falhas ativas por longo tempo ( Fig. 3.3 ). Então, como resultado do fluxo de matenaldo manto em
direções opostas na base da crosta, u'na zona de rift é produzida, na qual blocos móveis são

formados, resultando em trtna zona linear de subsidência diferencial na superficie do embasamento,

preenchida por complexos vulcano-sedimentares. A redistribuição de massas na parte inferior da
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Figura 3.3 - Esquema geral da evolução e preenchimento sedimentar dos rirts
intracontinentais segundo Shaklmovskiy ( 1988 ).
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crosta e manto superior, causa urna mudança irreversível na profundidade da superficie de Moho.

Assim que o astenólito resfiiâ, solidilica e diminuj de volunre, o ritleamento gradualmente

cessa: os processos de tensão são então substituidos por compressão e, dependendo de sua

intensidade, as rochas do estágio rrli são defbrmadas. O subseqüente resfì-iamento e contração do

manto superior abaixo da zona do paleo-riJi agonizante, conduz à subsidência unifonne da super{cie

regional. Durante este tempo, sinéclises pds-r'li superpostas são fbnnadas, recobrindo tanto os ¡ l/is

enterados como os blocos altos adjacentes. A solidificação e contt'ação finais do astenólito causa a

compressão da zona de paleorift, com elevações inversas nas seqüências pos4'fl ( Shakhnovskiy

re88 ).

O s geólogos ocidentais, dentre os quaís Burke ( 1971 ), Burke & Dewey ( 1973 ) e Hof}ìra¡

et al. ( 1974 ), adotarn um modelo evolutivo baseado na Tectônica de Placas e seus corolários,

estabelecendo que a maioria dos rifts do mundo, tanto jovens como antigos, iniciaram-se e evoluit'am

através da seqüência de eventos descrita por Burke & Whiteman ( 1973 ) para o sistema de r{ts do

leste afïicano.

Durante a ruptura continental, lrê,s riJis ( R-R-R ) são fornados com um ângulo em torno de

120'entre si, na crista de domos induzidos por uma pluma mantélica. É possivel documentar e datar

este domeamento através das cunhas clásticas per-iféricas aos domos. Dentro dos / yis,

fänglomerados, arcóseos e lamitos, localmente evaporitos, fbrmam a denominada Fâcíes Graben. Os

fanglomerados marginais são úteis na análise estratigráfica pois registram os sucessivos níveis de

exposição das ombreiras do graben, bem como, os pulsos tectônicos durante a sua evolução ( Fig.

3 4)

Dois braços da junção triplice R-R-R evoluem para um limite divergente de placas, com a

expansão produzindo inicialmente oceanos estreitos similares ao Ma¡ Vermelho. O rifteamento do

terceiro braço é insulìciente para produzir a separação continental. A expansão dos dois braços

ativos do rli produztâ uma bacia oceånica mais extensa e as margens cont¡nentais passivas e

assísmicas fbrmadas resfüam e subsidern, conduzindo ao desenvolvimento de uma assembléia

mìogeoclinal. Durante este estágio, o braço aborlado evolui para uma bacia intracratônica extensa

recobrindo a Fácies Gráben. Neste evento, as ombreiras do braço abortado, inicialmente soerguidas,

revertern e subsidem. Esta reversão pode induzir uma fraca compressão perpendicular ao eixo do

rifi, resultando em suaves dobras com eixos paralelos ao do rifl.
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Muitos dos braços abortados estão localizados em reentrârrcias da costa e podem capturar

grandes redes de drenagem continental, criando espêssos depósitos clásticos em sua frente sob a

forma de construções deltáicas, como exemplificado pelo Delta do Niger no Golfo da Guiné, na

frente do l?f de Benue ( Burke 1972 ). Estes grandes deltas pré-orogênicos encontrados na

estratigrafia de um cinturão móvel, defronte urn rfi disposto em alto ângulo ao trend do orógeno,

podem ajudar a identificar o rift como um aulacógeno em oposição aos impactógenos ( Sengor

1995 ).

Sengor ( 1995 ) apresenta um esquema de classificação baseado nos três principais tipos de

rifts encontrados no arquivo da história geológica, a saber: aulacógenos, rifts cohsiornis e rifts

intracontinentais relacionados a transconências. Para os aulacógenos o autor estabelece alguns dos

principais mecânismos ou processos da Tectônica de Placas que possibilitam o seu desenvolvimento

( Fig. 3.s ) :

1) Domeação-rifteamento-deriva ( A-B-C na figura 3.5 ): hipótese estabelecida pelos

trabalhos de Bu¡ke & Wilson 1972, Burke & Dewey 1973 e Burke & Witheman 1973 e cujos

priricipais elementos foram discutidos nos pârágrâfos precedentes. Os exemplos mais bem

documentados são os da Fossa de Benue, os aulacógenos principalrnente de idade cretîcica da

maf,gem continental atlântica da Argentina e os aulacógenos de Donetz e Pachekna na Rússia ;

2) Domeação-rifteamento: aulacógenos podem se formar como rifts solitários em

conseqüência da localtzação fortuita de vn hot spol na ou próximo a urna margem continental,

como exemplificado pelo riJi cretácico de Sirte no centro-norte da Líbia, formado sobre um ponto

quente na margem continental do norte da Áûica, previamente formada;

3) Abandono de uma ponta de rift ( rift+ip-abandonment ) ( D-E-F na figura 3.5 ) : a
ponta de um rift pode se tonür inativa pelo deslocamento lateral do local de extensão, com a

formação de um novo ríft. Se a abertura de um oceano tem lugæ, então a ponta do rift origh:øl

pode ser deixada como um aulacógeno se propagando em direção ao continente a partir da

reentrância formada pela intersecção falha transforme-dorsal. O melhor exemplo ativo é o iRfi do

Golfo de Suez. No registro antigo, o mais bem investigado aulacógeno deste tipo é provavelmente o

Rift do Yale do Connecticut, bastante conhecido pelas espetaculares pegadas de dinossauros. Neste

rf , sedimentos mesozóicos se acumulæam em duas bacias ( Hartford, ao sul e Deerfield, ao norte ),
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Figura 3.5 - Blocos diagramas esquematicos ilustrando os processos de tectônica de
placas mais significativos e bem documentados que podem levar à formação dos
aulacógenos. A-B-C : domeação-rifteamenîo-deriva; D-E-F : abqndono da ponta de um
rift ( rift+ip-abandonement ); G-H : exÍensão secundaria relacionadq a transcorrência; I-
J: rotação contìnental (Modtfcado de Sengor 1995 ).



estendendo-se para sul em outro rf ( New York Bþh ) que se abre na reentrância formada pelo

alinhamento N40o Kelvin, uma antiga margem tra¡sforme.

4)Formação de um aulacógeno por.rfress de membrana ( B-C e D-F na figura 3.5 ): as

seqüências de eventos mostrados nestes blocos-diagramas podem ser iniciadas pelo sfrøss

extensional de Inembrana, associado à variação do raio de culvatur'â de urna placa continental,

resultado de seu movimento longitudinal em urna terra não esferica. Quando uma placa se move do

equador em direção aos pólos, seu raio de crrvatura deve ficar maior ( isto é, a placa deve ficar rnais

achatada ) aumentando assim o comprimento de seu perímetro. Isto induz à tensão ao redor da

periferia e compressão em seu centfo. Este seria o mecanismo de formação de aulacógenos

mârginais, comumente sob a foffna de rifts solit¡ários adentrando um cráton a partir de uma m¡rgem

continental. Mais recentemente, Solomon ( 1987, apud Sengor 1995 ) admitiu o mecanismo de

stless de membtana como responsável pelo rifteamento porém, no contexto do resfriamento secular

da Terra. Este autor postula que na medida em que a Terra resfria, o seu raio de curvatura se reduz.

Este processo teria um efeito equivalente àquele no qual as placas continentais se movessem dos

polos para o equâdor ( isto é, seu interior est¿¡ia submetido à extensão ). Este processo leva¡ia à

formação de rifts estelares, cujos braços podem se ligar e promover a ruptura de massas

continentais, Ievando å formação de oceanos e aulacógenos.

5) Extensão secundá¡ia relacionada a transconência ( G-H na figura 3.5 ) : a íÌagmentação

de uma massa continental em seus primeiros estágios pode envolver a abertura de fraturas de

extensão que evoluem para rifts, formando diferentes ângulos com a direção das falhas transformes

associadas, Os rífts do final do Jurássico e Cretáceo Inferior na costa da Áfiica do Sul e os rlls pós-

Triássico das M¿lvinas, foram provavelmente formados como resùltado do amplo cisâlhamento ao

longo da futura Zona de Fratura Agulhas, tão logo se iniciou a separação da América do Sul e

África do Sul.

6)Rotação continental ( l-J na figura 3 . 5 ) : se um. bloco continental se rompe e rotaciona em

relação ao continente principal ( similarmente à rotação da península iberica em relação ao restante

da Europa com a abertura da Baia de Biscaia ) , então a cicatriz do rift pode ser deixada como r¡m

aulacógeno. Burke & Dewey ( 1974 ) sugeriram que a Fossa cle Benue e o sistema de rifts da Afüca

Central associado podem ter-se formado em resposta à tentativa abortada do noroeste da
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Áûica de rifteamento e rotação em relação ao restante do continefite, no final do Jurássico e

Cretáceo Inferior.

Quando o oceano inicia seu lèchamento por subducção em uma fixsa, é produzido um arco

r.ulcano-plutônico adjacente. O seu fechamento definitivo resulta em colisão continental e no

desenvolvirnerÍo de um orógeno colisional. O braço abandonado do ü.ft é preservado como urn

aulaaógeno, localizado onde o orógeno desenha uma reentrância no seu antepaís. O aulacógeno é

posteriormerite assoreado pelos sedinrentos provenientes do soerguimento e avanço do edificio

orogênioo. Seu bloco mediano subside, resultando no estágio final de deformação compressiva e

falhamentos, estágio este em que passa a adquirir características similares àquelas das fases iniciais

da evolução de um impactógeno. Uma importante diferença entre os regimes sediment arcs do rift
inicial e dos rifts de reafivaçãa extensional orogênica é que as cordilheiras então forÍy¡das

constituem uma fofte sedimentar independente e induzem urra direção de transporte oposta àquela

dominante durante a fase inicial de formação do aulacógeno. Se o aulacógeno está orientado em

ângulo baixo a moderado relativo à direção de convergência do orógeno associado, sua reativação

pocle ticontecer por deformação oompressiva ( Fig. 3.6 ) . Falhamentos transcorrentes pâralelos ou

subparalelos ao eixo do aulacógeno podem ser acompanhados de extensão e exprgssos como

reativação transtersional. Se o ângulo entre o aulacóg eno e trend do cinturão colisional é baixo,

pode-se desenvolver uma reativação transpressional importante, deformando e soerguendo a zona

de rifí ottgnal com o desenvolvimento de cunhas clásticas pós-colisionais ( Sengor et at. L97g;

Sengor 1995 ).

3.3, ESTRATIGRAFIA DO AULACóGENO AGUAPEí

3.3, l. Formação Fortunø

Esta unidade abriga os sedimentos da base da seqüência Aguapeí no Mato Grosso, sendo

correlacionada às formações Arco Íris , Guapama Conglomerate e Lower Psamitic lJnit na Bolívia,

e a par:te basal da unidade Amolar no Mato Grosso do sul. possui ampla distribuição no

aulacógeno e mostra caráter de sedimentação continental, especialmente acentuado e diversificado

ao longo do alinhamenlo constituido pelas serras de São Vicente e Salto do Aguapeí até a região de
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Santo Corazon e Amolar , onde a intensa movimentação de falhamentos sin-sedimentares se reflete

na acumulação de espêssas cunhas de fanglomerados, arcóseos, grauvacas feldspáticas e quartzo-

grauvacas.

Na Folha Pontes e Lacerda, Takahashi et al. (1992) descrevem a Formação Fortuna como

constituida por una associação de metarenitos com cruzadas tabulares , acanaladas e cuneiformes,

metaconglomerados ortoquartzíticos, metarenitos com estruturas espinha de peixe e intercalagões de

metapelitos. Admitem um ambiente deposicional fluvial, com retrabalhamento em arnbiente litorâneo

du¡ante uma fase transgressiva.

Na região de santo corazon, o conglomerado Guapama é composto essencialmente por

seixos de quartzo suportados por uma matrtz filítica ou hematítica. Em Los Tajibos, os

conglomerados são anômalos por conterem abrurdantes clastos de litologias do embasamento tais

corno núca-xistos, granitóides e quartzitos ( Litherlald et al. 1986 ). Os arenitos na região de Santo

Corazon ( Lower Psamitic Unit ) são predominantemente sub-arcóseos e arcóseos a microclíneo,

texturalmente imaturos.

Meta-grauvacas feldspáticas, meta-quaftzo-grauvacas e metarcóseos , por vezes

conglomeráticos e com abunda¡tes estratificaçõcs cruzadas, compõem a base da denominada

Unidade Amolar na região dos grandes lagos no Pantanal Matogrosserse. Theodorovicz & Càman

( 1991 ) destacam as características da granulometria, quase sempre grossa a muito grossa,

persistente funaturidade mineralógica ( abr.urdância de feldspatos ) e textwal ( grãos mal selecionados,

angulosos e matriz se¡icítica ) e apoiados na presença de estratificações cruzadas acanaladas e

ausência de pelitos de planície de inundação, sugerem pâra estes sedimentos uma origem a partir de

um fluxo unidirecional em um sistema fluvi¿l entrelaçado ( braided ).
Na sena de São vicente (Fig.3.7 ), a Formação Fortuna compõe-se de cerca de 1200m de

sedimentos terrígenos essencialmente continentais, destacando-se quartzo-arenitos médios a grossos

com abundantes estratificações cntzadas tabula¡es e festonadas, indicando transporte para SE,

inte¡calando possantes pacotes de conglomerados e quartzo-grauvacas, além de delgadas camadas

pelíticas' Nesta seção, por estax auseffe a divisão tripartite do Grupo Aguapet o pacote sedimentar

foi referido por Barros et al. ( 1982 ) e Menezes et at. ( lggl ) como representante da Formação

Mono cristalina, com base principalmente na presença de conglomerados organizados. o
levantamento dos vetores de paleocorrentes na porção central da serra mostrou, contudo, sentido
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preferencial de transporte para SE como registrado para a Formação Fortuna em outros setores da

bacia e inversamente àquele registrado para a Formação Mono Cristalina ( vide ítem 3.3.3 ).

Importante feição tectônica da Serra de São Vicente é a Falha do Longa Vida, alinhada

N20W paralelamente a.o curso do córrego que lhe empresta o nome e admitida como de caráter

normal justapondo lateralmente duas seqüências de feições sedimentológicas e conportamento

estrutural distintos e cujas relações estratigráficas estão representadas na figura 3.8 . A leste da falha

aflora espêssa unidade de quartzo-grauvacas médias, avermelhadas, constituidas por grãos

subangulosos de quartzo combinados com até 20o/o de matriz siltico-argilosa. Este litótipo se

organua em camadas espêssas de até 2m com aspecto maciço ou com estratiûcações cruzadas

tabulares tangenciais, não raro, contendo em sua base resíduos conglomeráticos de cerca de 10cm

de espessura. Esta unidade se associa a lamitos avermelhados, laminados ou maciços em camadas

variando entre 0,2 e 2m. Pacotes espêssos de conglomerados ofioquartzíticos tamHm se intercalam

à seção, mostrando arcabouço desorganizado , gradação normal ou estratificação cruzada tabular. A

fração rudácea, normalmente subaruedondada, pode atingir o tamanho de blocos ( 20cm ) sendo

rnais comurìs entretanto, os conglomerados de seixos ( 5-10cm ). Devido ao câráter subesférico da

maioria dos seixos, ratamente foram observados elementos de paleocorrentes a partir de

imbricações. Este conju:rto encontra-se deformado por dobras isoclinais apertadas com plano axial

mergulhando -70 para SW, falhamentos de empurrão indicando a mesma vergência para NE e

desenvolvimento de clivagem plano axial e de clivagem de crenulação nos pelitos.

O setor a oeste da Falha do Longa Vida ( capa ) é tipificado por üna associação em que

predomham quartzo-arenitos médios, compostos por grãos de quartzo isentos de mattu argilosa e

intensamente cimentados por sflica. A estrutura sedimentar mais comum é a estratificação cruzada

tabular em s¿ts de porte médio ( 50cm ), sendo notável a escassez de intercalações de leitos pelíticos.

Bancos de conglomerados com características semelhantes às descritas na outra unidade são comuns,

porém apresentando a geomefiia de lentes de reduzida extensão lateral. Esta associação acha-se

deformada em amplas dobras simétricas com flancos mergulhando cerca de 10o sem a instalação de

superficies de clivagem.

Na area de Rio Branco, a deposição só se iniciou nas fases finais deste estágio, com o

desenvolvimento mais discreto dos depósitos aluviais e predomínio de sedimentos marinho rasos,que

marcam o início da transgressão e a transição parao estágio posterior (Fig.3.9). O pacote basal
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com cerca de 40m de espessrua, exposto às margens do Rio Cabaçal na subida da Serra de Monte

Cristo, é marcado pelo caráter heterolltico, iniciando-se pela altemância cíclica de arenitos grossos a

muito finos , contendo frequentemente intraclastos de lamitos, siltitos e camadas de folhelhos cinza,

com a espessura dos leitos variando desde alguns centímetros afé 2m. Lamrngão plana e hummocky

são as principais estruturas nos arenitos. Singular estrutrra de deformação do acamamento primrário,

se encontra distribuida em algumas camadas pelíticas mais delgadas, como urna rede irregular de

gretas preenchidas por arenito muito fino, formando pequenos cilindros acunhados. A ausência de

um padrão poligonal contínuo, característico de gretas de ressecação subaérea, leva a admitir que

estas estruturas sejam gretas de sinerese, formadas em ambiente subaquoso, semelhantes àquelas

descritas em a¡eias e lamas interestratificadas de planícies de intermarés do Cambria¡o de

Newfoundland, leste do Canadá, por Hiscott (1982).

Em Rio Branco, esta unidade basal é recoberta por um pacote arenítico tabular, com

espessura de cerca de 20014 composto por areias quartzosas de grão médio a gfosso, em geral com

uma população secundfuia de areia muito grossa e grânulos. As estruturas pritniírias observadas

nesta fácies são a estratificação ctazada de porte médio , tabular e mais raramente festonada,

produto da extensiva migração tracional de dunas e ondas de areia subaquosas, em regime de fluxo

inferior. Feições caxcaterísticas destas estratificações cruzadas incluem a bipolaridade do sentido de

transporte sedimentar, expressa pelo padrão espinha de peixe observado em alguns afloramentos e

nítida na roseta de paleocorrentes obtida para a rcgrão de Rio Branco ( PRANCHA 2 ).
Laminações cruzadas convexas para cima, marcas onduladas de perfil simétrico, pavimentos de

intraclastos pelíticos e superficies erosivas acanaladas superpostas às mega-ondulações

( superflcies de reativação ), são comumente observadas.

O topo da Formação Fortuna tta região de Rio Branco é composto por um horizonte de cerca

de 15m de espessüa, caracteruado por arenitos finos a médios mostrando estratificações cruzadas

de padrão complexo, combinando feições típicas de tração por correntes ( cruzadas festonadas )
retrabalhadas por amplas superficies onduladas e níveis dominados por estratific ações hummocþ.

Esta associação transiciona para os siltitos intercalando camadas de tempestitos, cacaterlsticos da

Formação Vale da Promissão. Os depósitos do topo da Formação Fortuna em Rio Branco exibem

evidências de desequilíbrio com os processos hidrodinfunicos instalados ao final da deposição

Fortuna, similarmente ao que se verifica para os sedimentos relictos ou palimpsésticos, que
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PRANCHA 2 - Arenitos médios a grossos com estratificações cruzadas tabulares e espinha
de peixe ( herringbone ) da Formação Fortuna na região de Rio Branco. A foto inferior
mostra o retrabalhamento de megøondulações por "ripples"de corrente.Atloramentos no

estrada Santa Fé-No Branco e no Corrego Bracinho em Roncador.



compreendem cobertores arenosos pré-holocênicos depositados em grande parte da plataforma

continental atual e que se formaram em águas mais rasas ou no continente durante o rebaixamento

do mar que acompanhou a glaciaçâo pleistocênica ( Johnson 197g ).

As feições acima apontadas sugerem fortemente a deposição destes arenitos em ambiente

marinho raso, com sistema de conentes controlado pela ação das marés. A direção predominante de

transporte sedimentar foi de NNW para SSE , com vetores secundfuios para Norte, confirmando a

bidirecionalidade periódica, tþica de coÍrentes de marés. Esta ûlcies se assemelha aos cobertores

de arenitos que incluem viírios corpos ¿renosos indiferenciados, abundantes no Pré-Cambriano e

exemplificados pelo Quartzito Jura na Escócia ( Anderton 1976 ; Johnson 1978 ). Dunas e ondas de

areia, durante períodos de correntes normais, migram no sentido da maré vazante. Em condições de

intensa agitação por tempestades, desenvolvem-se superficies erosivas extensas e rasas , recobertas

por resíduos conglomeráticos, onde se destaca a concentração de seixos de larnitos, produto do

endurecimento e fragmentação subaerea de sedimentos finos, depositados originaknente em planícies

lamosas de supramaré. A relação de recobrimento que esta fácies arenosa guarda com a fácies

heterolítica ( depositada na região de inframarés, abaixo do nlvel-base de ação dâs correntes

normais ) , permite considerálas conjuntamente como uma sucessão progradacional, desenvolvendo

um perfil de granocrescência e estratocrescência ascendentes, típico da gtadação de ambientes

marinho raso costa afora, até zonas de alta energia na intermarés ( Miall l9g4 ).

3.3.2. Formøção Vøle da Promìssão

A unidade intermediária do Grupo Aguapeí consiste de um intervalo essencialmente lamítico

com discretas intercalações arenosas em todos os setores da bacia. Na porção sul do aulacógeno está

representada pelos sedimentos da Argilaceous Unit de Litherland et al. (1986) e provavelmente por
aqueles denominados de facies praial e fácies lagunar da Unidade Amolar de Theodorovicz &
Câmara (1991). Exposições mais restritas desta unidade e submetidas a intensa deformação, säo

observadâs ao longo da porção norte da baci¿ , como rlas imediações de pontes e Lacerda ( Garimpo

do onça ) , no núcleo dos sinclinais do caldeirão, salto do Aguapeí e em afloramentos esparsos,

sotoposta âos aluviões do Alto Guaporé, no núcleo do Braquissinclinal da Borda.
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Takalnsht et al (1992 ) descrevem a Formação Vale da Promissão na Folha Pontes e Lacerda

como composta por cerca de 300m de metapelitos com laminação plano-paralela, intercalando

metarenitos tabulares apresentando granulometria granodecrescente e contato basal abrupto

contendo intraclastos de metapelitos. Interpretam o pacote como tendo se depositado em ambiente

lagunar ( pelitos ) com a interveniência de colrentes de turbidez ( arenitos tabulares ).

Na Zona Marginal Ocidental, a Formação Cuatro Carpas ( Litherland & Power 1989 ) é

umâ seqüência predominantemente quaftzítrca, com frequentes irfercaþões pelíticas e espessuras de

100 a 500m. A sucessão litológica, a distribuição das paleocorrentes , o espessamento do norte para

o sul da Serra de Huanchaca e sua provável cronocorrelação aos depósitos de plataforma marinha

Vale da Promissão, sugerem a acumulação de sedimentos em construções deltáicas, progradando a

ûìargem norte-noroesle da bacia.

A Formação Vale da Promissão encoúra-se excelentenente exposta nas serras de Santa

Bárbara e de Rio Branco. Na região de Rio Branco, onde foi detalhadamente estudada, está

constituida por rüna associação de siltitos laminados e a¡enitos com estratificaçâo hummocky,

compondo seqüênciâs grânocrescentes cíclicas com espessrras de cerca de 10n! onde são

observadas várias escalas de alternância entre os dois litótipos ( Fig. 3.10 ) . Os siltitos são rochas

cirua a amareladas, micáceas, apresentam laminação plana milimétrica, ou interestratificação com

arenitos muito finos, dando origem a estruturas linsen, wary e flaser, com indicações de

hidrodinâmica oscilatória. Os arenitos são finos a muito finos, acirzentados, vermelhos quando

alterados e descritos petrograficamente como subarcóseos, sublitarenitos e subarcóseos líticos

segundo a classificação de McBride (1963) ( Tab. 1 ).

Os ciclos granocrescentes preservam uma combinação completa de estruturas de uma

seqüência ideal de um tempestito ( Della Fávera 1984 ) ( PRANCHA 3 ). Nas porções mais

inferiores do ciclo, delgadas camadas de arenito muito fino assentam abruptamente sobre siltitos que

domiram o intervalo. As camadas arenosas se iniciam com laminação plana, passando a

microlaminação crvada por oscilação, frequentemente cavalgante, sendo finalmente capeada por

pelitos ( Tp e Tx de Dott & Bourgeois 1982 ). O topo dos ciclos é constituido por bancos de

cerca de 3m de espessura de arenitos finos cinza-esverdeados, assentados em superficies erosivas

onduladas, geralmente contendo em sua base pavimentos de intraclastos, sulcos e escavações como

marcas de sola. Estes corpos arenosos se amalgamam lateralmente como lentes e a estrutwa
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I'R.ANCÏ{A 3 - Associação de siltitos laminados e arenitos muiÍo finos com ondulações lruncadas

da Formação Vale da Promissão nas proximidades do Vila de Roncador, região de Rio Branco.

A: Estratificação cruzada "hummocþ" em subarcóseos líticos muito finos; B: Lenles arenosas

com estratificações "hummocþ"intercaladas aos siltitos com lamínação plana; C: contato basal

abntplo de uma barra de lempestade sobre os pelitos depositados na plataformã em tempos

nonnais; D: diapirismo dos pelitos na bsse de um horizonte tempestítico,
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primária lípica é a estratifcação hummoclE com comprimento de onda de até 3m e amplitude

máxima de 50cm. O caráter episódico de curta duração da deposição destas areias é atestado pelas

freqfientes estruturas diaplricas, resultado de reajustes intemos de pressão entre drapes de lama

saturados de água e areias inconsolidadas, rapidamente depositadas, possivelnente no intervalo de

algumas horas.

As feições acima descritas, permitem traçar um panorama paleogeográfico caracterizado por

uma plataforma marinha rasa, dominada pela deposição de lamas e periodicamente afetada pelo

aporte de areias finas imaturas, transportadas em suspensão por fluxos de alta energia energia

( retorno da onda de tempestade ) e acumuladas como barras sob o efeito do fluxo oscilatório da

lâmina d'água. A relação de contato transicional que a Formação Vale da Promissão guarda com a

Formação Fortuna na região de Rio Branco, permite supor que estas duas unidades constituam uma

seqf¡ência contínua de eventos deposicionais de tendência tralsgressiva ( Fig. 3.11 ), resultado da

subsidência regional da superficie do cráton que caxacteriza este intervalo .

3.3.3. Formøção Mofio Cristalinø

Este intervalo litoestratigráfico abriga as unidades denominadas Formação Mono Cristalina

( Souza & Hildred 1980 ), Upper Psamitic Unit ( Litherland, et al. 1986 ), Buena Vista Formation

( Litherland & Power 1989 ), Grupo Novos Dourados Theodorovicz & Cãn:rrta ( 1991 ) e muito

provavelmente as seqüências vagarnente descritas como Grupo Vibosi por Litherlmd et al. ( 1986 ),

devido a sua constituição litológica ( arcóseos e quartzo-arenitos ) e continuidade fisica com o

Grupo Novos Dourados.

Na porção sul da Zona Central são registradas as mâiores espessuras deste estágio, atingindo

mais de 1400m na região de santo corazon. segundo Theodorovicz & cãmara ( l99l) o Grupo

Novos Dourados é composto por umâ fácies de leques aluviais ( Fm. Mandioré ) e outra com

características compatlveis com as de turbiditos proximais ( Fm. Córrego do Palrnital ) .

Este pacote eúbe feições .estruturais e deposicionais que permitem conclui¡ que su¿l

sedimentação foi sinorogênica, relacionada a uma tectônica compressiva ( cinturão de empurrão

ativo ). Sua deposição tería se processado em bacias frontais às frentes de cavalgamento que

afetaram as rochas da Unidade Amolar. Os conglomerados dos leques Mandioré incorporam seixos e
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Planicie costeira dominada
por sistemas de conentes
de pâdrão entrêlaçado.

Zona costeira

Zona costa afora dominada
por conentos do alta enêrgia

Zona costa afora dom¡nada
por ondas de tenpestade
de mod€rÊda en€rg¡a

Zona costa afora de ba¡xa
energia dominada por lañìas.

Itigura 3.1I - Modelo deposicional de desenvolvimento da seqüência l;'ortuna /Vale da Promissäo na
regifu de Rio Branco no qual, areias de pknícies costeiras passam em direção à hacia para areias
lransgressivas de plataforma, relrdbalhddqs por marës e lempestades. O suprimento de areias para
ã plataÍorma se dá principalmente atruvés de lransgressão erosiva e relrabalhamento por um regime
hidráulico de alta energia na plataforma.
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Figura 3'12 - Seção colunar esquemática mostrando a associação de litotogias, estruturas sedimentarcs
e paleocorrentes obtidas pelas estratifcações cruzadqs da Formaçäo - Morro Cristalina em sucts
eqnsições ao norte de Salto do Céu.
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PRANCHA 4 - Arenitos grossos seixosos tln Formação Morro Cristalinu nos unedores
de llio Brancr¡. Estratificações cruzadas tabularen^ com lâmirns frontais indicando
sentido dß lransporte persistente para NNW e estratificações cruzctdøs

.fluidizadas e intensqmente deþrmudns como dobras recumhentes
intraformacionais corrente abaixo
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até matacões angulosos, cuja natureza predominantemente de metarenitos e metassiltitos indicam

como fonte a Unidade Amolar.

Na Serra de Huanchaca, a Formação Buena Vista é composta por arenitos finos com

estratificações cruzadas tabula¡es e festonadas, por vezes gigantes ( certamente dunas eólicas ) e

com direções de paleocoruentes opostas ( SE- NW ) àquelas levantadas para as ruridades subjacentes

( Arco Íris e Cuatro Carpas ) ( Litherland & Power 1989 ).

Na região de Rio Branco este coqiunto essencialmente arenoso se destaca na morfologia por

capear os principais altos topogriificos, desenvolvendo extensa superffcie sub-horizontal, com suaves

mergulhos e aumento gradual de espessuras na direção NNE, até ser recoberto pelos sedimentos

fanerozóicos da Bacia do Parecis. Está composto por quartzo-arenitos seixosos, com estratificações

plano-paralelas e superposição de seqüências de cruzadas tabulares tangenciais de porte médio, com

níveis ¡esiduais centilrtétricos de conglomerados na base ( Fig. 3.12 ). Dobras recumbentes coffente

abaixo e laminações convolutas são freqüentes, afetando o topo das lâminas frontais e sua

associação conspícua com superficies erosivas, sugere cisalhamento induzido por fortes correntes,

transportando importante carga de tfâção de fundo e atuando sobre uma interface atenosa

inconsolidada ( Reineck & Singh 1980 ; Harms 1962 ), processo semelhante ao descrito por

Coleman ( 1969 ) para estruturas equivalentes nos depósitos de canal do rio Brahmaputra

( PRANCHA 4 ).

Similarmente ao registro da Serra de Huanchaca, na região de Rio Branco as paleocorrentes

desta seqüência mostram deposição influenciada por nítida inversão do paleodeclive em relação às

unidades inferiores, com o sentido preferencial do transporte sedimentar se processando de SE-SW

para NW-NE. Do mesmo modo, o padrão unimodal dos vetores de paleocorrentes verificados tanto

na fuea de Rio Branco, como na Serra de Huanchaca,{Ricardo Franco, rcforça a interpretação de

deposição por fluxo unidirecional a partir de ¿íLreas continentais emersas situadas a SW-SE. Por outro

lado, a proveniência dos clastos em certos setores da bacø, cuja princþal fonle são os sedimentos

dos estágios prévios, evidencia um caráter autofígico da sedimentação, similar àquele observado em

depósitos molássicos ( Saes & Fragoso Cesar 1994 ).
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3.4. EVOLUÇ,4O DO AULACÓGENO AGUAPEí

3. 4. 1. Compartimentação tectônica s insedímentør

O Aulacógeno Aguapeí evoluiu como uma bacia tectonicamente compartimentada desde os

primórdios de sua individualização, até a submergência e emergência final, Saes & Leite (1993)

interpretaram sua evolução como uma depressão originada por estiramento de crosta continental no

interior de utna Ítassa cratônica parcialmente estabilizada ( Bacia Cratônica Interior de Klein 1987

ou Sinéclise Interior Continental de Kingston et al. 1983 ) . Assinalaram contudo, em alguns setores

dabacia, feições indicativas da atuação de falhamentos sinsedimentares, como a espessura anômala

e imaturidade dos sedimentos . A compartimentação aqui discutida é a proposta por Saes & Fragoso

Cesar ( 1994 ), que dividiram transversamente a bacia em três zonas : Zottã Central, Zona Marginal

Ocidental e ZonaMaryhnl O¡iental ( Fig. 3.13 ).

Na-Zona Central os sedimentos são mais espêssos e imaturos e foram afetados por intensa

e complexa deformação em um cinturão de cisalhamento transpressivo dextral ( Zotn de

Cisalhamento Aguapel ), metamorfizados no fácies ústos verdes, atingindo localmente a zona da

biotita e afetados por intenso hidrotermalismo, que origina o alinhamento de inúmeras ocorrências

auríferas ao longo de sev trend . A coincidência entre a Zona Central e um embasamento marcado

por importantes a¡omalias geofisicas, posicionamento de complexos ígneos básico-ultrabásicos e

Íìarcantes diferenças na constituição geológica dos terrenos a NE e SW da mesma, levou autores

recentes a admitir que a instalação de seu depocentro linear, se deu sobre uma paleo-sutwa

colisional ( Terreno Rio Alegre neste trabalho ) que limita provficias geológicas evoluidas

separadamente ( crátons Guaporé e Paragua de Menezes et al. 1993; terrenos Jauru e Paragua de

Saes & Fragoso Cesar 1996 ; Tenenos Santa Helena e Paragua nesta tese ).

Em direção às zonas marginais , observa-sc um aumento gradativo da maturidade dos

sedimentos e redução das espessuras , metamorfrsmo e deformação . Nas serras de Rio Branco e

Huanchaca, o Grupo Aguapeí consiste de uma pilha com espessura de aproximadamente 500m ,

deformado em amplos dobramentos com flancos mergulhando menos que 10' e metamorfismo nulo,

exceto nas imediações de sills e diques de diabásio, que produzem estreitas auréolas cornubianíticas .
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3.4. 2. EsttÍgìos deposìcìonøß

A registro sedimentar do aulacógeno pode ser dividido em rês episódios deposicionais,

( l?IF?, ShÉCLISE E INVERSÃO ) rastreados com bastante segurança nas zonas marginais

( Rio Branco, Santa Bárbara ) e bem representados nas porções mais profundas da bacia como em

Santo Corazón e na Serra do Amolar. Ao longo da Zona Central , os três estágios são de dificil

reconhecimento, e o Estágio de Inversão está ausente nas serras de São Vicente e Aguapeí.

3.4.2.1. O Estágio Rift

É o estágio mais bem representado em todos os setores da bacia, compondo-se

principalrnente de clásticos grosseiros acumulados em sistemas continentais , costeiros passando a

marinho raso no topo. Ao longo da Zotn Central este conjunto apresenta sua maior expressividade,

como documentado pelos possantes pacotes de sedimentos imaturos que compõem a Serra de São

Vicente ( Figs.3.l4 e 3.15 ), e a abundância de cunhas de fanglomerados persistentes ao longo do

seu alinhamento ( Conglomerado El Puquio, Guapama Conglomerate, flâcies braided da Unidade

Amolar ). Nas zonas marginais, o desenvolvimento nais discreto de fanglomerados, a maior

maturidade dos depósitos e o predomÍnio de ambientes costeiros a marinho raso, sugerem que a

instalação deste estágio se deu em época tardia em relação à Zona CentaT. provavelmente

acompanhando o início d¿ reversão dos soerguimentos das ombreiras do aulacógeno que marcaram a

fase rift.

3.4,2,2. O Esfuígìo SÍnéclìse

Esta etapa sedimentar do Aulacógeno Aguapel, representa o reflexo da definitiva

instalação de um limite divergente da placas e expansão de um oceano entre 1.3-1.0Ga, no sudoeste

do Cráton Amazônico. A bacia submerge e se expande lateralmente sobre urnâ superficie

profirndamente erodida e aplainada durante o estágio precedente. A sedimentação é marcada por um

trato de sistemas deposicionais costeiro ( deltas Cuatro Carpas ), marinho raso ( Vale da
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Promissão ) e marinho profundo ( Argilaceous Unit ) , cuja distribuição espacial das fácies é

controlada pelo depocentro na região de Santo Corazon.

A expansão lateral da superficie de deposição neste estágio, ¡ecobrindo os depósitos mais

restritos da fase tafrogênica inicial , produz a configuração de cabeça de boi ( bovine head )

( McKenzie 1978; Chang et al. 1991; Sengor 1995 ), bern ilustrada nas figuras 3.14 e 3.15. Ao

estiramento, afinamento crustal e falhamentos normais que marcaram o estágio rll, segue-se agora

um estágio tectônico de subsidência mecânica, de caráter regional e marcado pela flexura das bordas

da bacia.

A espêssa seção de pelitos intercalando leitos tabulares de arenitos com acamamento

gradacional de Santo Corazon ( Argilaceous Unit ) pode, alternativamente, ter evoluido como ur6
corstrução deltaica, progradando sobre a reentrância deixada pela fragmentação na nìargem

continental, à semelhança dos depósitos deltaicos pré-colisionais da maioria dos aulacógenos

( Sengor e/ al. 19781. Sengor 1995 ).

3.4.2.3. O Estdgio de Inversão

Está composto por sedimentos essencialmente continentais, marcadamente distintos dos

precedentes, no que diz respeíto à proveniência dos clastos e diteções de paleocorrentes. Esta

seqüência assenta em discordância erosiva sobre os depósitos do Estágio Sinéclise, camctet'tzada

como paraconformidade nas zonas marginais e discordância angular na porção sul da Zorn Central,

nâ região da Serra do Amolar ( Theodorovicz & Cãmara 1991 ).

3.4.3. Evolução pøIeogeogrdJícø

A análise sequencial das unidades litofaciológicas que compõem o Grupo Aguapel em Mato

Grosso e seus correlativos na Bolívia e Mato Grosso do Sul, revelam a existência de um ciclo

deposicional completo ( com os três estágios preconizados por Kingston et al. 19g3, para o

desenvolvimento de cunhas sedimenta¡es transgressivas-regressivas ) , incorporando uma fase de

individualização bacinal ( estâgio rift ), uma fase de submergência, marcada pelo avanço de mares

epicontinentais, afogamento das áreas fontes e depos'ição da unidade pelitica intermediária ( estágio
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sinéclise ) e uma fase de emergência final da bacia com o desenvolvimento de discordâncias e erosão

de parte das unidades precedentes ( estágio de inversão ).

O exame do Aulacógeno Aguapeí, tendo como base a abordagem integrada das relações

estratigráficas ( tendências isópacas, contiguidade lateral e vertical das litofácies, natureza dos

contatos ), da sedimentologia ( inventrírio das feições primárias passíveis de fomecer elementos de

diagnose paleoambiental ), estruturação paleogeológica de seu embasamento e dados de

paleocorrentes ( Fig. 3.16 ), permitem a elaboração de uma síntese paleogeográfica seqüencial,

ilustrando a evolução da bacia através do tempo, eventos tectônicos e variações do nível do mar. Os

mapas da figura 3.17 são essencialmente interpretativos, os dados descritivos estando muito

generalizado s ou omitidos.

As variações de espessura e flicies e a distribuição das paleocorrentes do estágio inferior,

permitem admitir uma vocação de subsidência segundo faixas alongadas na me$rra direção herdada

da estrutura do embasamento, com o preenchimento dessas calhas se processando principalmente

segundo um padrão longitudinal, por sistemas fluviais entrelaçados, leques aluviais proximais e

distalmente transmutando-se em um sistema estuarino, no qual a sedimentação se dá sob influência

das marés. Este estilo de preenchimento pode ser comparado ao modelo 6 definido por Miall

( 1981 ) em sua classificação dos sistemas deposicionais aluviais, no qual os ambientes proximais de

leques aluviais e planície aluvial preenchem a depressão transversalmente, passando para ambientes

medianos de rios longitudinais e distahnente a ambientes costeiros ( estuários ) e marinho rasos

( barras arenosas de marés ).

A ascenção relativa do nível do mar produz urn trato de sistemas de mar alto, no qual deltas

discretos progradam uma plataforma siliciclástica rasa dominada por tempestades, com

empilhamento de inúmeras parasseqüências como ilustradas rta ûgura 3.10. Na porção sul do

aulacógeno, o registro de espessa coluna de pelitos intercalando arenitos com acamadamentos

gradacionais ( Litherland et al. 1986; Theodorovicz & Cãnma 1991 ) sugerem a corstrução de

leques submarinos, provavelmente como resposta a everitos periódicos de regressão marinha durante

o estágio, com conseqüente erosão da plataforma e deposição de turbiditos abaixo do nível base de

ação das ondas de tempestades.

O Estágio de Inversão é composto por depósitos marcadamente distintos dos anteriores, dos

quais é separado por discordância erosiva. As paleocorrentes e proveniência dos clastos mostram
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üna reestrututação da bacia, com as á¡eas fontes situando-se a SE e transporte dos sedimentos para

NW em sistemas de leques aluviais e planícies aluviais de padrão entrelaçado, localmente

retrabalhados por dunas eólicas. Digno de nota, tambént é a distribuição dos sedimentos deste

estágio nas porções mais proximais da baci4 restrita às zonas marginais não afetadas por tectônica

muito severa. A sua cornpleta ausência na Zonø Central do aulacógeno, cotrobora a hipótese da

nalwezã autofágica desta sedimentação, e permite supor que sua deposição é contemporânea e/ou

pós-data os principais eventos diastróficos relacionados ao Ciclo Sunsas no sudoeste do Cráton

Amazônico.

3. 4. 4. Petrogratiø e cons¡derdções püleoclimdt¡cøs

As unidades arenosas principais do Grupo Aguapeí na região de Rio Branco , refletem um

nítido fiacionamento texturaymineralógico dos detritos caneados das áreas fontes ( Tabela I ) . As

diferenças texturais e mineralógicas entre os quartzo-arenitos da Formação Fortuna e os sub-

arcóseos líticos da Formação Vale da Promissão resultam de diferentes modos de fiansporte

operando em ambientes deposicionais adjacentes, haja vista a forte interdependência de tamanho das

partículas e composição mineralógica ( Davies & Etbddge 1975 ). Por outro lado, a completa

ausencia de carbonatos, especialrnente na seção marinha ( Vale da Promissão ) e o predomínio de

clásticos oligomíticos ( fragmentos licos em SiO2 ), sugerem a afuação de rigoroso intemperismo

químico sobre um substrato essencialmente granítico, promovendo eficiente decomposição dos

silicatos menos estáveis ( como os feldspatos )'

Estudos realuados em areias fluviais holocênicas derivadas do mesmo tipo de fontes

cristalinas, mas submetidas a distintas condições climáticas ( úmido/temperado e arido/semi-arido ),

mostram composições distintas, indicando que o intemperismo de uma rocha fonte específica,

determinado em grande parte pelo clima, é um dos controles primários da composição das areias

( Suttner et al. 1981 ). Experimentos simulando a maturação composicional das areias demonstram

que nos primqiros 75km de transporte fluvial não se observa modiflcação signi.fiaativa da composição

primária das areias, climaticamente imposta. Entretanto, a deposição em ambientes de maior energia

como praias, dunas costeiras ou sob condições de fortes coffentes de intermarés, tende a destruir a



impressão climática da composição das areias, o que, segundo Condie ( 1982 ), é o fator

determina¡te da grande quantidade de quartzo-arenitos nas sucessões proterozóicas.

As considerações acima sugerem que a deposição do Grupo Aguapeí foi desenvolvida a

partir da erosão de espêssos mantos de solo, evoluidos em clima úmido e temperado e envolvendo

unr prolongado período de estabilidade tectôrrjlca pré-rift Dr¡rante este período, as rochas cristalinas

do embasamento, foram submetidas a exlensiva peneplanização. Adicionalmente, a ausência de

cobertura vegetal que promovesse a estabilização do manto intempérico propiciou a recorrência de

sucessivos episódios de reciclagem em sítios deposicionais transitórios, resultando na progressiva

maturação textural e composicional dos clastos.
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PETRO

FÁCIES

Mz(mm)

%Q

%F

%R

YoM

YoMat

Arred.

Quartzo

N' de lâminas

descritas

Morro

Cristalina

Qz-arenitos médios

seixosos com

cruzadas tabulares

0,29

97 ,5

0,5

0,t2

A¡r / MBArr

2',|

Vale da

Promissão

Sub-arcósios líticos

com Ccilações

truncantes

0,1.4

67

5,6

5,4

6,4

tt,4

Subang /

Subarr

11

Qz-arenitos méd/grossos

com cruzadas tabulares e

festoon

0,52

96

0,2

1,6

A¡r /Subarr

28

TABELA 1 - Atributos tcxturais/mineralógicos médios dos arenitos do Grupo Aguapeí na região

de Rio Branco; Mz - Diâmetro médio; %Q - quetrtzo; 96F - Feldspalo; o/oR - Fragmentos líticos;

o/oM - Micas; %Mat - Matriz; Arredondamenlo do QuarTzo.



3.5. TECTÔNICA MODIFICADORA DA BACIA

Os princþais elementos tectônicos relacionados ao Ciclo Sunsâs no sul do Cráton

Amazônico estão claramente associados à evolução de uma margem passiva, passando a colisional e

o reflexo desta colisão no rift intracontinental , com importantes repercussões ao nível de seu

embasamento .

O Cinturão de Cisalhamento Sunsas, sugerido por Rizzotto & Silva (1997), possui

dimensões de aproxìmadamente 600x130km, tendo sido originado pelo evento ocorrido por volta

de 1.0Ga , caracteruado por um regime de cisalhâmento compressivo, não-coaxial, dúctil,

maniftstado por transcomências de alto ângulo , com cavalgamentos subordinados, imprimindo

feições miloníticas anastomosadas nas mais diferentes litologias . Este Cinturão é composto por

v¡áLrias zonas de cisalhamento, entre as quais , a zona de cisalhamento san Diablo, cujo registro

estrutural na Serrania Pedregosa é constituido por quartzitos, filitos e xistos, intensamente

deformados, chegando a gerar ultramilonitos. Nesta fuea, a foliação milonítica se orienta E-W, com

mergulho subveftical, lineações de estiramento e mineral subhorizontais e cinemática sinistral.

De acordo com Pitfield et al. (1979), a Zona de Enderezamiento San Diøblo ( San Diabto

straightening Zoze ) constitui uma faixa de refoliação com 5-10 km de largura, provocada por uma

transcorrência maior, na qual rochas do embasamento são transformadas em milonitos,

blastomilonitos e gnaisses miloníticos. Estes mesmos autores descrevem nas serras de Lucma e

Tajibos, quartzitos e filitos, cisalhados por mecanismo dúctil-ruptil, com desenvolvimento de foliação

sigmoidal, rccristaltzação e elongação do quartzo e alinhamento de micas , com paragêneses

metamórficas do fícies xistos-verdes.

Na serra do Amolar, Theodorovicz &, cãmaru ( 1991 ) descrevem a deformação que atua

sobre as rochas da Unidade Amolar e Grupo Novos Dourados, como vinculada a amplas zonas de

cisalhamento dúctil em regime transpressivo ( transcorrências sinistrais com cavalgamentos

associados ), produzindo zonas de altas taxas de deformação ( shear zones ), dentre as quais

destaca-se com maior expressão a da Penha, e porções de todo preservadas (pods ).
Em Mato Grosso, as zonas de cisalhamento Cabaçal e Indiavallucialva mostram evidências

estruturais e geocronológicas ( Leite et al. 1998 ) de que foram afetadas por este evento, enquanto

qtæ a Zona de Cisalhamento Aguapeí, teve sua evolução diastrófica vinculada à movimentação
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dextral de ùm zona. tectonicamente instável, localizada no limite entre terrenos de evoluções

distintas e separadas no espaço e no tempo, amalgamados no Mesoproterozóico (Fig.2.7 ).

A nível regional, a deformação que afeta as supracrustais que preenchem o Aulacógeno

Aguapeí em Mato Grosso é descontínua, comportando coberturas sub-horizontalizadas a oeste nas

serras de Ricardo Franco/Huanchaca e Santa B¿irbara e a leste nos extensos homoclinais de

mergulhos menores que 10 na região de Rio Branco ( Fig. 3.18 e 3.19 ) , só localmente exibindo

dobras abertas, provavehnente induzidas por movimentação de falhas em seu embasamento. A

polaridade tectônica se manifesta pelo incremento da deformação para NE em direção ao limite com

o teneno Jauru, estabelecendo-se dobras abertas simétricas, passando para um domlnio de dobras

assimétricas e falhas inversas com vergência para NE, bem ilustrado na Serra de São Vicente. A

deformação atinge sua maior intensidade nas selras do Pau a Pþe, Salto do Aguapeí e Santa Rita,

com dobras isoclinais invertidas apresentando flancos rompidos por falhas inversas, foliação plano-

axial penetrativa, clivagem de crenulação e lineações de estiramento mergulhando com altos valores

para W-NW.

As isógradas met¿unórficas progridem no mesmo sentido, com seqüências isentas de

metamorfismo nas zonas marginais, passando a anquimetamórficas e atingindo condições de fãcies

xistos verdes no flanco leste da Zona CertftaL Neste setor veriûca-se a fuitensa uistahzação de

muscovita, com o desenvolvimento de texturas lepidoblásticas e flaser, fiequentemente associadas a

sombras de pressão em porfiroclastos de quartzo,

Na Serra de São Vicente, Silva e Chemale h. ( 1997 ) identificaram metamorfismo de fìícies

ústos verdes inferior a anquimetamorfismo em metarenitos e metaconglomerados, estruturados em

dobras regionais, isoclinais, fechadas. Interpretam a atual vergência tectônica parg E como resultado

de vários pulsos de empurrão de E para W, com rotação anti-horária colinear aos eixos dos

dobramentos, interpretação corroborada pela observação de zonas miloníticas 2km a leste da cava da

mina e em furos de sondagem que alcançaram esta z)na de deformação dúctil no contato cobertura-

embasamento em pro fundidade.

Fernandes ( 1998 ), estudando a área do depósito do Pau a Pique, denomina a Zorø de

cisalhamento corredor, descrevendo-a como um cinturão milonítico disposto em faixas

anastomosadas segundo NNW-SSE, que justapõe os metaconglomerados da Formação Fortuna e os

granito-gnaisses Santa Helena. A análise dos indicadores cinemáticos na região do depósito do Pau
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a Pique revela uma componente de cisalhamento transconente de cráter dextral, combinado com

movimento de cavalgamento. Este autor identifica ainda o transporte tectônico de SW para ND, à

diferença daquele descrito por Menezes et al. ( 1993 ) na Folha Pontes e Lacerda ( de NE para SW )

a norte do depósito clo Pau a Pique.

Na região a sul de Pontes e Lacerda, especialmente na ¿írea do Depósito da Lavrinha,

arenitos e conglomerados da Formação Fortuna absorvem a deformação através de rampas frontais

de baixo ânguio, com o desenvolvimento de possantes horizontes de milonitos e filonitos que

acompanham as superficies de acamamento nos sedimentos, ou ao longo de superficies de

descolamento na interface embasamento/cobertura.

3.6. O OURO NO GRUPO AGUAPEí

As primeiras descobertas de ouro nø bacia do AIto Guaporé remontam ao século XVI ,

como conseqÍiência do êxodo provocado pelos altos tributos que a corôa portuguesa impunha

sobre a produção das minas da Baixada Cuiabana . Em 1734 , a bandeira dos irmãos Paes de Ba¡ros

descobre ouro nos aluviões do Rio Galera e em 1948 são descobertas as minas da Chapada de São

Francisco Xavier, no cume da Seta de São Vicenle ( Siqueira e/ a/. 1990 ).

Embora existam vestígios da exploração do minério primário pelos bandeirantes, apenas com

a exaustão dos depósitos aluvionares mais acessíveis, iniciada no final dos anos 80, se tornaram

atrativas as ocorrências de ouro em veios de quartzo que cortam as rochas do Grupo Aguapeí e seu

embasamento, sendo então melhor conhecidas as mineralizações da Lavrinha Pau a Pique, São

Francisco Xavier e São Vicente. Na bacia do Alto Guaporé, o Grupo Aguapeí sustenta as elevadas

serras conhecidas pelos nomes locais de São Vicente/da Borda, Azul, Pau a Pique e Salto do

Aguapeí. Está htensamente defurmado ao longo da Zona de Cisalhamento Aguapeí, faixa de cerca

de 20km de largura, extensa desde a extremidade norte da serra de São Vicente, até a região de

Santo Colazon na Bolívia e Serra do Amola¡ em Mato Grosso do Sul , com direção geral N20oW.

Ao longo desta Zona de Cisalhamento se alinham as principais ocorrências auríferas da

região, resultado do hidrotermalismo durante o Evcnto Sunsas (1.0 Ga) e aloìadas em urna

complexa combinação de trapas estruturais/estratigráficas de natureza e orientações diversas

( Fig. 3.20 ).
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Saes et al. ( 1991 ) discutem os fatores condicionantes das mineralizações, denominando a

ProvÍncia Aurlfera do Alto Guaporé, originada pela mobilização de duas fases hidrotermais

geometricamente relacionadas à deformação. Silva & Rizzotto ( 1994 ) estendem este alinhamento

de mineralizações até as imediações de Ariquemes na Rondônia, renomeando-o de província

Aurífera do Guaporé, vinculada a inrportante feição geotectônica, denominada de Cinturão de

Cisalhamento Guaporé. Segundo estes autores, este cinturão, parcialmente condicionador das

mineralizações, é caractertzado por um sistema de cavalgamentos oblíquos e frontais, gerados por

uma tectônica colisional no Proterozóico Médio.

O minério em geral é constituldo de quartzo, pirita e ouro e a zona de alterução hidrotermal

contém quartzo, sericita, pirita e magnetita. Calcopirita, galena e arsenopirita ocorrem no depósito

do Cónego do Onça. As sericitas dos depósitos da Lawinha, Emesto e Japonês foram analisadas

pelo método K/Ar, com resultados caindo no intervalo 964+42 Ma e 9lg+10M4 valores que, na

ausência de evidências de eventos termo-tectônicos pós-mineralização ( T> 350" c ) , devem

conincidir com a idade de formação do minério ( Geraldes et at. 1996).

A Mina de São vicente, na parte norte da serra homônima, é uma exploração a céu aberto

de veeiros de quartzo sulfetados auríferos aloiados em zona de cisalhamento de alto ângulo,

afetando arenitos e conglomerados anquimetamórficos da Formação Fortuna . A evolução tectônica

proposta por Scabora ( 1992 ) admite que a deformação do pacote de conglomerados e arenitos se

deu em um¿ primeira fase por empurrões de SW para NE , com transcorrências subordinadas NW
( eixo X do elipsóide de deformação ). Ao longo dos planos de fluxo milonítico desenvolvem-se

zonas clorlticas acompanhadas por solugões ricas em silica, sulfetos e or¡ro em nível estrutural

profundo' Após o encurtamento máximo do pacote por dobrâmento, já num nível estrutural mais

raso, tem início a abertura de fraturas de extensão oblíquas às paredes das cisalhas principais,

progressivamente preenchidas por uma segunda geração de soluções silicosas, ricas em sulfetos e

ouro e provavelmente, em parte remobilizadas das zonas cloríticas (Fig.3.2l ). o ouro nas zonas

cloríticas é característicamente fino e apresenta teores em torno de 0.6grlton, enquanto que nas

fraturas de extensão, a granulometria é grossa e os teores atingem a média de l.Ogr/ton.

São Francisco Xavier situa-se no altiplano da porção centro-sul da Serra de São Vicente e

seus depósitos residuais, constituidos por urna superficie recoberta por fragmentos de veios de

quartzo sulfetados e auríferos, foram extensivamente explorados no período colonial, propiciando a
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Figna 3.21 - Esboço ckt tipctlogia cla mineralização øurfera do Morro de São Wcente,
município de Wla Belct clu Santßsima Trirufurdß ( modificado cle Scabora 1992 e Passos
Jr eÍal. 1997 )
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fundação do arraial e a construção de inúmeras obras de apoio à atividade mineira, como trilhas

pavimentadas com blocos de quartzitos e tanques para armazeîar a água, sobremaneira escassa no

tôpo do planalto. A mneralþação principal situa-se ao longo da charneira da Anticlinal de São

Francisco, controlada por planos de cisalhamento afetando arenitos e conglomerados da Formação

Fortuna ( seção A-A' nas figuras 3 .20 e 3 .22 ).

Na iírea da Lalrinha, a mineralização é condicionada por espêsso pacote de milonitos

hidrotennalizados alojando veeíros de quartzo aurífero, no fechamento da Anticlinal do Cágado.

Esta denominada 'trapa superior", teve sua evolução em 0,95 Ga, como resultado da movimentação

de rampas de cavalgamento de NW para SE, progredindo através de superficies intraestratais da

Þ'ormação È-ortuna ( seção X-X'nas figuras 3.20 e3.22 ).

Ainda na ¡área da Lavrinha, as ocorrências do Emesto e Pombinhas, consistem de veios de

quartzo sulfetados e auríferos aþados na superficie de descolamento embasamento ( granitóides )/

cobertura ( metarenitos e metaconglomerados da Formação Fortuna ) intensanente milonitizada

em cavalgamento deEparaW(trapainferior) e de WparaE ( Pombinhas ). Costa Neto ( 1997 )

associa as mineralizações da Lawinha a veios de quartzo em zonas de cisalhamento geradas por uma

tectônica compressiva, tangencial de baixo ângulo, em regime dúctil-rúptil. O ouro está associado à

pirita e à magnetita e a assembléia mineral de alteração inclui: epidoto, rutilo, clorita e carbonato que

ocotrem de modo restrito, sendo a sericitização a mais pervasiva altercção hidrotermal. Segundo

este autor, as condições de temperatura em que ocoffeu o processo hidrotermal foram estimadas em

303-335" C, utilizando-se o geotermômetro da clorita.

No denominado Garimpo dos Antigos, o minério encontra-se em veeiros de quartzo

encaixados em metarenitos e metaconglomerados da Formação Fortuna, verticalizados e afetados

por falha direcional sinistral de direção NS.

O Garimpo do Pau a Pique, foi intensamente explorado entre 1987 e 1991, produzindo

aproximadamente 1000 Kg de Au, com teores médios recuperados de  glton e teores anômalos de

até 2Ùgrlton . A mineralização está condicionada a lma zona de cisalhamento com orientação

N10W / 70SW, associada a empurrões de SW para NE, que justapõem rochas tonalíticas do

embasamento a a¡enitos e conglomerados da Formação Fortuna, ambos intensamente milonitizados.

Os veios de quartzo aurlfero possuem espessrüas de 2-50cn\ ocupam ûaturas de tensão pós-

cisalhamento com padrão ramificado ou anastomosado, desenvolvendo halos de alteração
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hidrotermal com cubos de pirita centimétricos, turmalina nagnetita e sericita ( Weber & Fernandes

1996 )' Fernandes ( 1998 ) destaca a estreita relação espacial entre a localização do Depósito do

Pau a Pique e a zoîa de cisalhamento ruptil dúctil regional, denominada de Zona de Cisalhamento

Corredor, que mr¡xca o contato entre os metaconglomerados proterozóicos do Grupo Aguapeí e os

gradto-Curaisses SaIfa Helena. Os veios de quarlzo aurifero e disserninações nas encaixantes estão

relacionados a est¡uturas subsidi¡írias à zona de cisalhamento, tais como falhas inversas e fraturas D,

& R'e T.

4. EVOLUÇAO TECTôNICA E FORMAÇÃO DO

RODINIA

As associações petrotectônicas , os dados geocronológicos ( Litherland et al 19g6; l9g9;
Teixeira et al. 1989; Tassinari et al. 1996, carneiro et al. 1992 ) , geoquímicos (pinho et at. 1997) e

a anâhse das bacias proterozóicas do sudoeste da ArnrøÃrrrø, permitem inferir que a evolução

geotectônica da região está relacionada à acresção de terrenos alóctones à porção sul da paleoplaca

Amazônia ( Saes & Fragoso Cesar 1996 ) .

O Teffeno Jauru é constituldo por complexos metamórficos paleoproterozóicos, cujas

associações de rochas sugerem geração por aglutinação de antigos arcos de ilhas intraoceânicos,

parcialrnente migmatizados ( complexos gnaisse migmatíticos ) e afetados por plutonismo tonalítico

( Tonalito cabaçal ) em tomo de r.7Ga ( Tassinari et at. 1996; Geraldes et al. 1999 ). sua acresção

à Placa Amazônia deve ter oconido em 1.55-1.50 Ga , considerando os dados geocronológicos

obtidos em granitóides calci-alcalinos da região de São José dos Quatro Marcos que o intrudem

( Fig. 4.1 ). A estabilização do Terreno Jauru aparentemente se completou hâ cerca de 1.45Ga

culrninando com a manifesfação ignea estratiforme da Suite Intrusiva Rio Branco, tþica
representante de magmatismo toleítico intraplaca ( Geraldes et al. 1997;1999 ).
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O Terreno Santa Helena é interpretado como r¡rn fiagmento crustal que registra a atividade

de um arco lulcano-plutônico do qual estão preservadas as raízþs, e, a julgar pela distribuição de

seus termos menos diferenciados, restritos ao seu bordo oeste, sugere a existência de uma rampa de

subducção de oeste para leste considerando sua posição geográfica atual ( Geraldes et al. 1999 ).

O Terreno Paragua ( Cráton Paragua sensu Litherland et al. 1986 ) possui embasamento

Paleoproterozóico ( e/ou mais antigo ) , constituido por rochas granulíticas ( Complexo Lomas

Maneches ) , gnáissicas ( Complexo Chiquitania ) e supracrustais essencialmente sedimentares

( Supergrupo San Ignacio ), afetados por intensa granitogênese calci-alcalin¿ a alcalina do Complexo

Pensamiento. Considerando a distribuição geográfica das idades, razões iniciais 5187/5186 e análises

geoquimicas extraídas deste batólito por Litherland e t al. ( 1986 ), pode-se interpretáJo como a raiz

de um arco magruítico cordilherano, gerado pela subducção de litosfera oceânica com sentido de NE

para SW por sob seu embasamento entre 1.4-1.3 Ga e consequente justaposição ao Terreno Santa

Helena. A sutura colisional entro estes terrenos, é marcada por um lineamento milonítico regional

( Zona de Cisalhamento Aguapeí ), ao longo do qual estão preservadas fatias de uma associação de

serpentinitos, metabasaltos com pillow lavas e formações ferríleras bandadas, entidade tectônica

aqui denominada Terreno Rio Alegre. As anomalias geoffsicas, o padrão estrutural e as

mineraliz¿ç6gs associados a este terreno sugerem urna nøt:ur.eza de complexos ofiolíticos, aþados

por cavalgamentos (e/ou t¡ancorrências ) de litosfera oceânic4 em -1.3Ga, sobre as associações do

Terreno Santa Helena.

Após a colisão do Terreno Paragua com o Terreno Santa Helena a região adquire condições

de estabilidade, sendo afetada apenas por rifteamento no Mesoproterozóico tardio com o

desenvolvimento de duas bacias intimamente relacionadas: (i) a Margem Passiva Sunsas, instalada

na borda sul do Terreno Paragua, e (ü) o Aulacógeno Aguapei, cobrindo os tenenos acrescidos e

compartimentado tectonicamente desde os primórdios de sua evoþão. O depocentro linear do

aulacógeno ( Zorn Cenfral ) coincide com a zona de sutlra anteriormente estabelecida ( Terreno

Rio Alegre ). Nas zonas marginais a sedimentaçäo evolui mais ta¡diamente em relaçãa à Zona

Central e apresenta depósitos mais delgados e maturos.

O aulacógeno evoluiu através de três estágios deposicionais, que refletem no interior

continental as fases do ciclo de wilson, corn a abeftura e fechamento de um oceano entre

I.2-l.DGa na porção sul do Cráton Amazônico ( Oceano Grenville ). A fase rifte é marcada pela
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acumulação de fanglomerados e areias imaturas, depositados principalmente ao longo da Zona

Central do aulacógeno e configurando um padrão de preenchimento principalrnente longitudinal,

com a dispersão dos sedimentos se dando de NNW para SSE. Ao fnal da fase rifte, a sedimentação

migta em direção às zonas marginais do aulacógeno, como resultado da transição do regime de

estirarnento crustal e subsidência mecânica, para urn regime de subsidência flexural' Na fase

sinéclise subseqüente, a bacia subside e acomoda espessa seção de sedimentos marinho rasos

( tempestitos ) em sua porção mais proximal , passando distalmente a marinho proflrndo na região

de Santo Corazon ( turbiditos ), marcando provavelmente a região onde o rift intercepta a margem

continental e se abre em uma bacia oceânica em expansão

O final do Mesoproterozóico (- l.OGa ) .. é marcado pelo fechamento do oceano grenvilliano

e pela colisão do sul da Amazõnia com a Laurentia, resultando na amølgamação final do

Supercontinente de Rodínia. Esta colisão se refletiu no interior do antepaís, reativando por

transpressão dertral a za¡a de sutura, e, por conseqüência, deformando, metamorfizando e afetando

por intenso hidrotermalismo os depósitos ða Zona Central do Aulacógeno Aguapeí. Nas zonas

marginais do aulacógeno, este evento ( Fase de Inversão ) é marcado pela deposição de areias e

cascalhos em sistemas aluviais e eólicos, com paleoconentes dirigidas para WNW e proveniência dos

soerguimentos da porção central do aulacógeno, constituindo assim típicas cunhas clásticas pós-

colisionais ( Sengor et at. 1978 ). Neste estágio a bacia comportou-se como um impactógeno ou

antefossa molássica , disposta em ângulo menor que 90o em relação 
^o 

fronl colisional, com suÍI

Zo¡a Central soerguida por compressão e constituindo-se em área fonte para a sedimentação Morro

Cristalina, o que pode explicar a sua completa ausência nas porções deformadâs da bacia .

Na Margem Passiva Sunsas, a orogênese colisional resultou em deformação , metamorfismo,

migmøtrzação, granitogênese peraluminosa e geração de pegmatitos mineralizados a sn, Be, T4 Nb,

F, W e B. No modelo ora proposto, o Terreno San Pablo, situado a sul da Zona de Cisalhamento

San Diablo é o mais provável registro da paleoplaca situada a sul da Amazônia ao final do

Mesoproterozóico, tendo em vista a constituição de seu embasamento ( paragnaisses e xistos ) e à

natvrez,a calci-alcalina dos granitóides relacionados ao Ciclo Sunsas que o afetam ( granodioritos

Nomoca e San Pablo ) ( Litherland et al. 1986; Saes & Fragoso Cesar 1994;1996 ).

Diques e sills de diabásio ( Suite Dolerílica Huanchaca-Marrimia ) assomam em toda a

porção sul do Cráton Amazônico em -0.9Ga, provavelmente refletindo a tectônica distensional que
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acompanhou a abertura dos oceanos do ciclo Brasiliano e o início da fragmentação do

Supercontinente Rodínia.
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