
IJNIVERSIDADE DE SAO PAIJLO
I N srrruro DE G EoctÉlvcns

GEOQUíMICA E GEOCRONOLOGIA DO
pLUToN lSMo cRANírlcO MESoPROTERozÓlco
DO SW DO ESTADO DE MAT9 GROSSO (SW DO

GRATON AMAZONICO)

MAURO CESAR GERALDES

Orientador: Prof. Dr. Wilson Teixeira

TESE DE DOUTORAMENTO
1 )¿' l3

coMrssÃo ¡ul-cADoRA

Presidente: Prof. Dr.

Examinadores: Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Nome

Wilson Teixeira

Jorge Silva Bettencourt

Lauro Valentim Stoll Nardi

Márcio Martins Pimentel

Roberto Dall'Agnol

l¿'i:

SÃO PAULO
2000

jr¡"- si* t!-rt.:.- --(-



TJNIVERSIDADE DE SAO PATJLO
INSTITUTO DE GBOCIÊNCIAS

cnoeuÍmlcA E cEocRoNoLoGrA Do
PLUToNTSMo GRAr{Írrco

MESoPRorERozólco Do sw Do
ESTADO DE MATO GROSSO

(sw Do cnÁroN AMAzonrco)

Mauro Cesar Geraldes

1 ) ¡'t I

Orientador: Prof. Dr. Wilson Teixeira

TESE DE DOUTORAMENTO

PRoGRAMA DB GnoeuÍurcr E Gnorncrôillcn

SAO PAULO
2000



RESUMO

O objetivo deste trabalho é o estudo geocronológico e da composição química dos
granitóides da porção SW do estado do Mato Grosso. A abordagem deste projeto tem relevância
para o entendimento da evolução geológica através da identificação, na área de estudo, de
eventos de acresção crustal durante o Paleo e Mesoproterozóico que vieram a compor
significativa fração do SW Cráton Amazônico.

Na região do Terreno Jauru, tonalitos, r,rlcânicas ácidas e gnaisses a.nalisados pelo
método U/Pb em zircões apr€sentam idades de 1790 a 1750 ll|la. Análises químicas de rocha total
indicam características calcioalcalinas para as rochas intrusivas, o que, adicionado a dados de
quimismo de rochas wlcânicas disponíveis na literatura sugerem um ambiente de arco vulcânico
para suas origens. Dados isotópicos Sm/Nd (TDM entre 2.000 a 1800 Ma e ÊNdo entre +3 e +2)
reforçam as características juvenis para estas unidades.

Nesta mesma região, outras rochas intrusivas (com composição entre granito e tonalito)
apresentam idades U/Pb em zircões entre 1550 e 1530 Ma. O estudo químico indica trend
calcioalcalino e resultados isotópicos Sm/Nd (TDM enta 2047 e 17 43 Ma. e rN(q entro +3,7 e -
1,3) c de isótopos de O (valores de ôO entre +9,0%o e +6,3%o) sugerem ainda que a formação
destas rochas ocorreu em arco rnagmático desenvolvido na margem continental pré-existente,
com significativo retrabalhamento desta crosta durante a geração destes corpos plutônicos. Nesta
área ainda ocorrem granitos de idade U/Pb entre 1470 Ma e 1390 Ma.

A Suíte Santa Helena apresenta idades U/Pb em zircões entre 1460 Ma a 1420 Ma e T¡¡y
entre 1700 Ma a 1500 Ma (com sNd1'¡ entre +4,1 e +2,6) e valores de ôO entre +10,4%o e +8}%c
São rochas de composição granítica a tonalítica, com quinismo calcioalcalino, sugerindo
formação em ambiente de arco magmático distal à margem continontal pré-existente (Terreno
Jauru) a qual teve paficipação subordinada na geração do plutonismo.

Rochas wlcânicas toleíticas e intrusivas básica-ultrabásicas da Sequência
Vulcanossedimentar Rio Alegre foram datadas (U/Pb) entre 1508 e 1494 Ma (Tov entre 1,67 e
1,54 Ga e sNdo entre 4,8 e 2,5). Estas rochas constituom o Terreno Rro Alegre representada por
rochas geradas em cadeia meso-oceânica e que possivelmente foram acreciobanadas ao
protocráton Amazônico após a formação da Suíte Santa Helena. Na porção oeste do Terreno fuo
Alegre ocorre ainda o Domínio Fazenda Reunidas, englobando rochas tonalíticas, granodioríticas
e graníticas com idades U/Pb entre 1600 Ma e 1360 Ma. Estas rochas apresontarn, de forma
geral, zircões herdados, sugerindo processos de rehomogeneização isotópica (eventos
policíclicos) na história geológica destas rochas,

A Suíte Rio Bra:rco representa parte de uma associação AMCG (alortosito, mangerito,
chamockito e gralito) na região de Jauru-Araputalga com idades U/Pb entre 1460 Ma e 1420
Ma. Rochas de cornposição básica a felsica, com estrutura rapakivi, indicam mistura de magmas,
o que é também sugerido pela composição bimodal identificada nos estudos litoquímicos desta
unidade. Dados de isótopos de Sm/l.,ld e de O para as unidades básicas (Tov entre 1800 e 1700

Ma e e¡¿11; entre +1,9 +1,2 e ôO entre +8,4%o e +5,4%o) e para as unidades félsicas (Tp¡a eirtre
1700 e 1600 Ma; e¡¿11¡ entre + 0,9 e - 0,1 e ðO entre * 9,0%o e +7,3%o) sugerem que os protólitos
desta rochas têm origem mantélica o da baso da crosta, respectivamente. Os dados de elementos
traços (indicaldo um ambiente intra-placas) e as idades U/Pb permitem sugerir que a Suíte Rio
Bralco foi gerada em um ambiente extensional no antepaís durante o desenvolvimento do arco
magmático Santa Helena.

Corpos graníticos intrusivos com idade U/Pb em zircões de 930 a920 M4 possivelmente
relacionados a magmatisnro contemporâneo (idade K/Ar entre 960 e 880 Ma) à deforrnação das
rochas do Grupo Aguapeí ocorrem na região de Pontes e Lacerda. Estes corpos têm composição
cálcica, metaluminosa e foram gerados após a estabilização da crosta constituída pelas acresções
descritas anteriormente, tratando-se provavolmente dc unidades alóctones.



ABSTRACT

This work deals with geochronological and chemical analysis on granitoids in the SW
Amazon Craton, State of Mato Grosso. The results d€fino three crustal acrecionary events

correlated to Jauru Terrane (JT), Rio Alegre Terrane (RAT), and Pontos e Lacerda Terrane
(PLT), of Paleo and Mesoproterozoic ages, leading to compose sigûihcant fraction of SW
Amaz on Cráton.

In the JT, acid volcanics, tonalite and granite gnaisses (Alto Jauru greenstone belt)
present U/Pb ages from 1790 fo 1750 Ma. \{hole rock chemical a:ralyses indicate calcioalkaline
affrnity for the intrusive rocks, which added to the data on volcanic rocks in the literature
(interpreted as having formed in volcanic arc), suggest a B-type collision for its origin. Sm/l'ld

isotopic data (T¡¡¡¡ ¡,; from L93 to 1.77 Ma and êr.¡¿ 1r¡ from +2.6 to +2.2) indicate juvenile

signature for these units.
In this same area (JT), intlusive rocks present U/Pb ages in zircon from 1580 to 1520

Ma. The chemistry indicates calcioakaline trend, with rocks varying from granites to tonalites.

The Sm/Nd results (T¡¡a fiom 2.05 to 1.74 Ma and Ê¡¿¡,; from +3.7 to -1.3) and O isotope results

(o'O values from +9.0%o to +6.3%o) suggest a magmatic arc (Cachoeirinha Arc) gelogical setting
for the formation of these rocks developed in a continental margin. Post-orogenic granites of
U/Pb age from 1.47 and 1.39 Gaalso occur.

In PLT is observed the Santa Helena suite, which presents U/Pb ages in zircons from

1480 Mato 1420 Ma and T¡y from 1.70 Ma to I.50 Ma (with t¡¿11; between +4.1 ard +2.6) and

oO values frorn +10.4%o lo 19.3%oo. Rock cornposition varies from granite to tonalite, with
calcialkaline trend, suggesting formation in distal magmatic arc to the older continental margin
(dated in 1790-1550 Ma) described previously,

The Rro Alegre Vulcanossedimentary Sequence is located in JP a¡d it was described in
thc literature as an association of ocean floor-related rocks, as tholeiitic basalts, cherts and

BIIF's. Felsic rocks of this unit were dated from 1508 to 1494 Ma (U/Pb) and regional geology
suggests its collage to the west of Santa Helena Terrane and consequently it became part of the
Amazon protocraton aÍÌer the Santa Helena suite formation. Westemward of Rio Alegre Terrane
rocks with inherited zircons (U/Pb ages from 1.60 to 1,36 Ga) also occur, suggesting isotope-
resetting processes þoliciclic events) in the geologic history of this region.

The fuo Branco suite comprises basic and felsics rocks that probably represents part of
an AMCG association (anortite, mangerite, chamockite and grarite) hosted in the JT with U/Pb
ages from 1460 Mato 1420 Ma. Rapakivi texture indicates magma mixture, what is corroborated
by bimodal composition identified in the chemical studies on this unit. Sn/Nd and O isotope data

for the basic unit (To¡¡ from t.80 to 1,70 Ma; Ê¡¿1¡¡ from +1.9 +I.2 and õO frorn +8.4%o a.nd

+5.4%o) and for felsic unit (TDM from 1.70 to 1.60 Ma; t¡¿¡; from + 0.9 to - 0.1 arìd oO from +
9.0%o to +7.3o/oo) suggest mantle-derived and inferior crust origin. respectively. Trace elements
data (indicating intra-plates ambient) and U/Pb ages allow suggesting Rio Bra¡co suite was
generated in an extensional event during the development of tho magmatic arc responsible for the
Salta Helena suite genesis.

Granitic intrusive bodies in Santa Helena suite yielded U/Pb age in zircons from 930 to
920 Ma possibly related to coeval (K./Ar age from 960 to 880 Ma) Aguapei deformational event.
These bodies have calcic and motaluminous composition, a:rd they were generated after dre

stabilization of the crust constitutod by the acrecionary events described previously, being
probably alloctones units.
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CAPITULO 1

Aspectos Gerais

1.1 lntrodução

A evolução tectônica da região SW do Cráton Amazônico tem sido foco de

estudos tanto no Brasil como nos países vizinhos. Muitos destes trabalhos baseiam-se em

estudos de associações rnagmáticas, metamórficas e sedimentares, com o apoio de

datações radiométricas, análises isotópicas e geoquímicas objetivando a identificação de

fontes e processos de geração das diferentes unidades geológicas encontradas na região

SW do estado de Mato Grosso.

O Proterozóico nesta parte daPlataforma Sulamericana ê caracterizado, segundo

vários autores, pela acresção de cinturões móveis que se anexaram ao núcleo arqueano

do protocráton Amazônico. Desta forrna foram descritos o Cinturão Maroni-Itacaiunas

(2,2 a 2,0 Ga), Cinturão Venturi-Tapajós (2"1 e 1,9 Ga), Província Rio Negro-Juruena

(1.,7 e 1.,6 Ga), Província Rondoniana (de idade entre 1,5 e 1,3 Ga) e o Cinturão

Sunsas/Aguapeí (1,1 e 1,0 Ga).

Este trabalho enfoca a área compreendida no limite entre as províncias Rio

Negro-Juruena e Rondoniana. abrangendo ambas, e pretende contribuir para a melhor

definição dos limites temporais e ambientes geológicos para a origem das rochas destas

ali presentes.



1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é obter dados geocronológicos de precisão,

isotópicos e geoquímicos dos corpos graníticos do SW do Estado do Mato Grosso,

marcos da evolução tectônica regional, de forma a contribuir para o conhecimento da

evolução geológica do SW do Cráton Amazônico, Para atingir este objetivo pretende-se:

1) Definir as épocas de formação dos corpos graníticos através de estudos

radiocronológicos,

2) Definir as fontes destes corpos plutônicos através de suas cornposições geoquímicas e

assinaturas isotópicas.

3) Definir o ambiente geológico durante a geração destas rochas através da modelagem

geoquímica e isotópica.

1 .3 Localização da área estudada

A região está localizada no SW do Estado de Mato Grosso (Figura 1.1),

abrangendo 7 folhas topográficas de escala I :l 00.000, próxima da divisa com a Bolívia e

Estado de Rondônia. Regionalmente a ocupação humana é recente, e como consequência

apresenta tanto áreas de fäcil acesso com mapeamento geológico sistemático disponível

na hleratura, e também áreas praticamente desconhecidas geologicamente.

O principal acesso à região de Pontes e Lacerda se dá pela BR 364 (Cuiabá-

Porto Velho) a 440 km de Cuiabá. Outra rodovia asfaltada acessa Mirassol d'Oeste, São

José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco e Jauru. Estradas vicinais de terra

batida permitem atingir praticamente todos os locais e são razoavelmente conseryadas

durante o período de estiagem (rnaio a setembro). Todas estas cidades apresentam

facilidades de energia, telefone, agências bancárias e transporte de pessoas e carga

diários.
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1.4 Apresentação

Esta tese acha-se estruturada em 10 Capítulos. No Capítulo Introdutório são

destacados trabalhos geológicos da região onde são apresentados os modelos de

compartimentação tectônica e descrição de unidades litoestratigráficas na forma com que

foram propostos pelos respectivos autores. o capítulo de Materiais e Métodos descreve

as metodologias e os procedimentos analíticos utilizados neste trabalho

Nos Capítulos subsequentes a caracteizaçáo das unidades litológicas estudadas tem

por base uma apresentação sequencial dos resultados petrológicos, geoquírricos e

geocronológicos obtidos, seguidos de uma discussão integrada dos dados. As datações

U/Pb e Sm,ô{d foram o parâmetro principat das interpretações, além de relações de

campo, no agrupamento ou subdivisão das unidades. Uma súmula da evolução geológica

é apresentada no Capítulo 8. No Capítulo 9 são discutidas correlações regionais e

globais.

Na apresentação e discussão dos dados geoquímicos foram utilizados 5 diagramas:

de nomenclatura (Streckeisen, 1916), de grau de aluminosidade (Manniar e Piccoli.

1984); de tendência de diferenciação (Peacock, 1931); de discriminação de ambientes

tectônicos (Pearce et al., 1984); e de elementos terras raras normalizado pelo condrito

Em adição, as unidades Suíte Santa Helena e Suíte Intrusiva Rio Branco foram avaliadas

por diagramas de Harker, vma vez que a amostragem obtida foi mais representativa em

termos de valiação faciológica. As análises de rochas do embasamento do Terreno Jauru

foram lançados nos diagramas geoquírnicos conjuntamente com dados disponíveis na

literatura. Para os diagramas geoquímicos das Suítes Guapé e São Domingos ern fungão

das poucas amostras analisadas, preferiu-se o lançamento dos resultados nos diagratnas

acima, adicionados dos resultados das rochas presentes no contexto local (encaixantes)

para efeito de comparação.

Os anexos compreendem: (1) resultados U/Pb; (2) Resultados Sm/Nd; (3)

Resultados químicos rocha total; (4) Publicações vinculadas ao tema da Tese; e (5) Mapa

geológico regional.



1. 5 O Contexto Geológico-Geotectônico

O progresso no conhecimento geológico do SW do Cráton Amazônico tem

permitido a proposição de várias oompaftimentações tectônicas, conforme sugerido

abaixo.

Cordani et al. (1978) e Cordani e Brito Neves (1982) discutiram a evolução do

Craton Amazônico dividindo-o em Província Amazônica Central (núcleo cratônico

Arqueano); Cinturão Móvel Maroni-Itacaiúnas (bordejando a primeira unidade de leste

até o norte); Cinturão Rio Negro-Juruena (com direção N,ò{W, bordejando a parte SW

da Província Centrat); e Cinturão Móvel Rondoniano (de caráter ensiálico)

Tassinari (1931), definiu a Província Rio Negro-Juruena, caracterizando sua

evolução geocronologica no intêrvalo de l,'/ a 1,4 Ga, interpretando-a como um A¡co

Magmático de derivação mantélica.

Teixeira e Tassinari (1984) propõem uma compartimentação do Craton

Amazônico compatível com a divisão de Cordani et al. (1979), porém cotnplementando

com o Cinturão Sunsás como uma acresção mais jovem ao SW do cráton

Litherland et al. (1996) apresentou uma grande gama de resultados através de

seus estudos no pré-Cambriano na Bolívia. Os autores descrevem os eventos San Ignácio

e Sunsás como orogenias cornpletas, iniciando pelas suas unidades sedimentares,

magmatismo e eventos tectono-termais que as metamorfisaram.

Teixeira et al. (1989) em revisão da geocronologia do Cráton Amazônico

ratificaram essa compaftimentação interpondo a sul do Cinturão Móvel Rondoniano o

Cinturão Móvel Sunsás, caraclerizado por embasamento ensiálico e eventos termo-

magmáticos impoftantes no intervalo de 1,45-I,25 Ga e registros de retrabalhamento

tectônico em 1, I a 0,9 Ga.

Através de mapeamentos sistemáticos no Estado de Rondônia, Bettencourt et al.

(1989) caracterizaram os granitos correlacionados ao Cinturão Móvel Rondoniano nos

aspectos geocronológicos (1,4 a0,97 Ga), petrográficos, geoquímicos e rnetalogenético,

ao passo que Priern et al. (1989) subdividiram os granitos do Cinturão Móvel

Rondoniense em (i) granitos e embasamento gnáissico, (ii) granitos antigos, (iii) granitos

intermediários e (iv) granitos jovens.



Basu et al. (1990) estudaram os sedimentos atuais da Bacia Madre de Dios no

Peru e Bolívia pelo método Sm/Nd e identificaram a mixtura de duas fontes, uma do

arco magmático Andino e outra mais antiga (Proterozóica) derivada do Escudo

Brasileiro. Tosdal (1996) apresenta dados de U/Pb (em zircáo) e Pb/Pb (rocha total) no

intervalo de 1170 a 1080 Ma no norte do Chile, norte da Argentina e sul do Peru. As

assinaturas isotópicas de Pb são interpretadas em termos da existência de um cráton

denominado Arequipa-Antofalla, exposto de fonna descontínua na região andina e

correlacionável em parte (norte da Argentina e Chile) ao Laurentia e outra parte (sul do

Peru) ao SW do Cráton Amazônico,

Bettencourt et al. (1996) apresentaram datações 
40Ar'/3eAr e paleomagnetìsmo

para corpos graníticos aflorantes no estado de Rondônia e sugerem o prolongamento do

Cinturão Grenvilliano da Amórica do Norle com o protocráton Amazônico durante o

Mesoproterozóico (1080 Ma a 980 Ma). Um segundo trabalho de paleomagnetismo

publicado na região (D'Agrella et al., 2000) apresenta resultados cornpatíveis coÍl esse

modelo de reconstituição paleogeográfica no qual o Craton Arnazônico estaria

justaposto ao Laurentia no final do Mesoproterozóico,

Sadowsky e Bettencourt (1996) em estudo a respeito da evolução tectônica

regional correlacionaram o evento Ketilidiano ao evento Transamazônico (2,2-2,0 Ga); o

evento Paleohelikiano (ou Elsoniano) ao evento Rondoniano (1,5-1,3 Ga); e o evento

Grenvilliano (ou Neohelikiano) ao evento Sunsás (1,08-1,06 Ga). Os autores sugerem

que o Laurentia e a Amazoma apresentam evoluções geológicas oorrelacionáveis durante

o Mesoproterozóico.

Tassinari ef al. (1997) apresentam um conjunto de resultados U/Pb, Pb/Pb e

Rb/Sr para a parte SW do Cráton A,mazônico e concluem pela existência de dois

eventos de geração e acresção de crosta nesta parte do cráton. O primeiro ocorreu entre

1,8 a 1,6 Ga e constituiu-se de arco magmático de tipo andino. O segundo ocorreu entre

1,6 e 1,5 Ga e constituiu-se de arco magmático desenvolvido na maÍgem continental

formada durante o evento anterior. Os autores apresentam também uma proposta de

divisão de Províncias Tectônicas sumarizada no mapa reproduzido na Figura 1.2.

Os trabalhos de Saes et al, (1992), e Saes (1999) sobre os ambientes

deposicionais do Grupo Aguapeí dão subsídios para a forrnulação de um abiente de rift



Rizzoto (1999) apresenta detalhadas descrições geológicas e geocronológicas no

estado de Rondônia, concluindo por eventos de sedimentação marinha acompanhado por

intrusões máfrcas e metamorfismo de fácies anfibolito, cujos produtos anatéxicos foram

datados (U/Pb) em 1,1 Ga e correlacioinados pelos autor ao evento Sunsás.

ffi proylnclaCentralAmuônlca >2,2Ga

ffiMl provlnclaMaronl.lhcalunas 2,2.l,gGa

ffi provlnclaRlollegro.rJuruena 1,8.i,55

lili:] Provlncta Rondonlano€an lgnaclo ,l,45-1,3 Ga

I ProvfnclaSunsas.Aguapel 1,25.1,0Ga

Cranltólde3

Cobertura¡ 8¡dlmenlares

Vulcânlcas âcldas a lntermed.

Vulcânlcas báslcas

Creenstone Belts

Complexo Granull[co

I
I
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Figura 1.2 Mapa com as Províncias Tectônicas do Cráton Amazônico, segundo

Tassinari et al. (1997).

O trabalho mais recente sobre a evolução tectônica regional é de Bettencourt et

al. (1999), onde sete diferentes episódios de magmatismo geradores de granitos rapakivi



O trabalho mais recente sobre a evolução tectônica regional é de Bettencourt et

al. (1999), onde sete diferentes episódios de magmatisrno geradores de granitos rapakivi

foram identificados na província estanífera de Rondônia, com base em mapeamento

geológico e detalhado estudo geocronológico (U/Pb): (1) Suíte lntrusiva Serra da

Providência (1606 r- 24 a 1532 + 4.5 Ma); (2) Suíte lntrusiva Santo Antônio (1406 + 32

Ma); (:) Suíte Intrusiva Teotônio (1387 + 16 Ma); (a) Suíte Intrusiva Alto Candeias

(1347 + 4.7 Ma); (S) Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas (1314 + 13 Ma to 1309 +

24 Ma); (6) Suíte Intrusiva Santa Clara (1082 + 4 Ma) ; e (7) Granitos Jovens de

Rondônia (998 + 5 Ma a 991 + 14 Ma), Este trabalho, em adição aos trabalhos

previamente descritos, apresentam bases geocronológicas e tectônicas para importantes

comparações com o objeto desta tese, apresentadas nos próximos Capítulos.

1.6 Compilação da Estratigrafia Regional

A compilação da estratigrafia regional foi realizada tomando por base os

trabalhos publicados na região SW do Estado do Mato Grosso, onde afloram rochas

paleoproterozóicas do substrato metamórfico (granulitos, gnaisses e migrratitos),

sequências metavulcanossedimentares, rochas intrusivas rnáficas, intermediárias e ácidas,

metamorfizadas ou não, rochas sedimentares clásticas mesoproterozóicas do füupo

Aguapeí e intrusivas intermediárias e ácidas meso e neoproterozóicas .

As principais unidades estratigráficas definidas na região estão na Tabela 1.1.

Esta compilação resultou na elaboração de um mapa na escala 1:100.000 a partir dos

trabalhos anteriores, cuja redução está apresentada na Figura 1.3, e cuja legenda segue as

denorninações dos subítens a seguir apresentados.

1.6. 1 Substrato Metamórfico

O embasamento regional foi originalmente descrito como composto por rochas

metawlcanossedimentares intrudidas por rochas gnáissicas migmatíticas, descritas a

seguir separadamente.



Tabela 1.1 Síntese cronoestratigrâfica da região SW do Cráton Amazônico no estado de

Mato Grosso a partir dos dados disponíveis na literatura.

Idade lRh/Srì Unidade Descricão Observacões

Palcozóica Grupo Parecis
Fma¡ññ Þ¡ñ+ar

Sedimentos Cobeñura

1,1 â 0,9 Gâ Granitos Jovens Gr¿nitóidcs dc
com¡rosições variadas

Suíte Guapé
Granito São Domingos

Suíte Intrus¡vâ Rio
Rrqn¿.¿t

l,J â 0,95 G¿ì Gmpo Aguapeí Sedimcntos Fm Ì'oñuna
X'm Vale da Promissão
Fm MorÌo Cristalino

1,35 Ga Intrusivâs Acidâs Gnaisscs Graníticos Grânito-GnÍr¡sscs
lSuífc Santa Helena)

l-6 
^ 

1-1 G fnfr.l¡sivâs R4sicâs Gahros e Peridotitos Fir¡ucira Branca
1,7 ¡r 1,4 Gri Gr¿nitos Alvorads c

.{gua Clara
Tonâlitos, Grânodioritos e

Gr¿rnitos
Gr¡nitóides intnrsivos
nas sequôncias meta-

, Sequôncia
Metâ}tllcânosse dimen-
tar Pontes e LÍrcerda

Bâsaltos Toleíticos c
Andesitos, Sedhnentos
Clásticos c Químicos

F¿rixâs de rochas
metÍtmorfizadâs na
rcgião de Pontcs c

Lacerda
Scquôncia

MetarulcÍ¡nosscdimen-
t:ìr Quâtro Mcninas

Basaltos Toleíticos e

Andcsitos, Scdimcntos
Clásticos e Químicos

Faixàs dc rochâs
mctâmorfizâdâs nâ

região Jauru-
A r¡¡¡¡rfrnoq

Complexo Gnáissico
Migmâtítico

Rriaorloirinhn

Gnaisscs, Anfibolitos c
Xistos

Embâsamento

1,97 Ga
¡'Plr/(¡ì

Complcxo
ll/f ¡lañ¡çr'fi.ñ IarrÊr

Gnaissc cinzù tonalito c
¡¡naisse rosa

Embâsâmento

?

(2,8 Ga)
Grcenstone Bclt

Alto Jf¡unì
Rochas vulcâniv¿s c
inrusivas plutônicas

(metamorfismo facies
xisto ver.del

Embâsamcnto

Complcxo Anfibolitico
Grânulítico

Santa Barbara

Granulitos c Anfibolitos Embâsâmento

1.6.2. 1 Rochas Vulcanossedimentares

Estas unidades compreendem rochas metavulcânicas de composições variadas e

rochas metassedimentares associadas, que ocorrem na região leste da área estudada

(região de Jauru-Araputanga) e na iLrea oeste, na região de Pontes e Lacerda, nas

proximidades do vale do Rio Alegre. As rochas de ambas regiões foram inicialmente



correlacionadas geneticamente e temporalmente por diversos autores e objeto de estudo

deste trabalho.

Rochas lulcanossediemntares da região de Jauru-Araputanga

A Sequência Vulcanossedimentar Quatro Meninas, proposta por Saes et al

(1984), compreende um conjunto de rochas básicas, ultrabásicas, vulcânicas e plutônicas

metamorftzadas na fácies xisto verde, associada a metassedimentos terrígenos e

químicos, de coloração variando de verde a preto e granulometria afanitica a faneritica.

As estruturas são maciças nos corpos plutônicos e maciças ou bandadas nos vulcânicos

Obselam-se ainda estruturas de almofadas, e textura porfiróide a amigdaloidal em lavas

basálticas komatiíticas. Os litotipos mais freqüentes são metagabros, metanoftositos,

metabasaltos e xistos magnesianos.

O Crreenstone Belt Alto Jauru (termo adotado neste trabalho) foi proposto por

Monteiro et al. (1986) como resultado do mapeamento regional executado na região

entre Jauru e Araputanga. Compreende uma sequência lulcano-sedimentar arqueana

constituída de três faixas de trend N-NW/S-SE separadas pelo embasamento granítico-

gnáissico. Denominadas de leste para oeste de CabaçaI, Araputanga e Jauru (esta últirna

corresponde a Sequência Vulcanossedimentar Quatro Meninas de Saes et al. 1984), estas

três faixas têrn cornposição variável de rochas ultrabásicas, lavas ácidas a interrnediárias,

rochas básicas com estruturas almofadadas e tufüceas, r,ulcanoclásticas, sedimentos

químicos e clásticos intercalados, Monteiro et al. (1986) dividirarn ainda o Greenstone

Belt Alto Jauru em três unidades: Formação Mata Preta (unidade basal com basaltos

toleiíticos), Formação Manuel Leme (lavas e tufos dacíticos e riodacíticos) e Formação

Rancho Grande (metassedimentar). Toledo (1997) apresenta uma errócrona Sm.rNd

(rocha total) com a idade de 1988 + 45 Ma para os metabasaltos da unidade basal,

porém o autor não avança nas interpretações deste resultado em função da existência de

alterações (carbonatação e epidotização) que possivelmente fracionaram o Sm em

relação ao Nd.

Ruiz (1992), em trabalhos geológicos de detalhe próximo ao Rio Cabaçal e na

Faixa Cabaçal do greenstone belt Alto Jauru, denominou uma faixa de rochas vulcânicas

l0



como Crupo AJto Jauru, caracterizando-a coûlo um cinturão estreito e alongado de

direção aproximada de N20"W. Os litotipos observados são: biotita-musovita-granada-

gnaisse, tremolita-clorita-xisto. tremolita-actinolita-anfibolito, muscovita-quaftzo-xisto e

granada-muscovita-silimanita-biotita-xisto. Apresentam ainda três fases superpostas de

deformação com base na geração de novas texturas e estruturas.

Leite et al. (19s6) e Pinho e Fyfe (1994) estudararn as rochas vulcânicas básicas da

Faixa Quatro Meninas do Greenstone Belt Alto Jauru, identificando basaltos tholeiíticos de

alto ferro e sugerindo opela afinidade geoquímica que o ambiente tectônico de formação para

estas rochas é do tipo arco de ilha, Pinho (1994) apresenta uma datação U/Pb (SHRIMP) ern

zircáo de ca. 1800 Ma, intelpretanda como idade de fonnação.para rochas vulcâ:ricas do

greenstone belt Alto Jauru,

Rochas lulcanossedimentares da região de Pontes e Lacerda

A Sequência Metavulcanossedirnentar Pontes e Lacerda foi proposta por

Menezes et al. (1993) no mapeamento da Folha Pontes e Lacerda (1:100.000), e

compreende rochas wlcânicas e sedimentares químicas e clásticas, fortemente

transpostas e metamorfizadas no intervalo das fácies xisto verde alta a anfibolito baixa, A

Sequência Metavulcanossedimentar Pontes e Lacerda é dividida nas formações São José

do Rio Branco (composta por espessos pacotes de anfrbolitos e metassedimentos

químico exalativos), Paumar (rochas vulcânicas) e Triângulo (unidades essencialmente

clásticas, psarno-pelíticas com caráter lulcânico subordinado). Através de correlações

estratigráficas com o Granito Gnaisse Santa Helena, os proponentes desta unidade

sugerem a idade de 1.350 Ma (Rb/Sr em rocha total).

Na Folha Santa Barbara Matos (1994) denominou o conjunto de litotipos

wlcânicos de Sequência Vulcanossedimentar Rio Alegre (tenno adotado neste trablho).

Estas rochas variam de basaltos até tufos ácidos, associados a rochas sedirnentares

químicas, e têm continuidade fisica com a Sequência Metawlcanossedimentar Pontes e

Lacerda. Matos (1994) propõem a divisão desta unidade em Formação Minouro

(metabasaltos de granulação fina associados a metassedimentos quírnicos como cherts e

forrnação ferrífera bandada), Forrração Santa Isabel (metavulcânicas e metapirocláticas



de natureza riodacítica) e Formação São Fabiano (intercalações de sedimentos clásticos,

metachefts, BIF e metawlcanoclásticas). Estas rochas apresentam foliação principal com

direção N20W subvertical e duas secundárias (foliação de transposição e clivagem de

crenulação) (Matos e Ruiz, 1991).

L6. L2 Rochas Gnáissicas e Migmatíticas (Embasamento Metamórfrco).

A unidade regional originalmente denominada de Complexo Xingu por Silva

Q97\ e Barros et al. (1982) referia-se a rochas polideformadas arqueanas na porção

leste do Cráton Amazônico, Trabalhos subsequentes sugeriram a subdividisão desse

complexo metamórfico.

O Cornplexo Gnáissico-Migrnatítico Brigadeirinho foi definido por Saes et al.

(1984) na região de Jauru. Os tipos petrográficos registrados nesta unidade

correspondern a gnaisses leucocráticos a mesocráticos, anfibolitos e subordinadamente

migmatitos, granada muscovita-xistos e muscovita quartzitos. As paragêneses

enquadram-se na fácies anfibolito, localmente observado retrometamolfismo em fácies

epidoto-anfibolito.

Ferreira Filho e Bizzi (1985) descreveram o Cornplexo Granulítico Anfibolítico

Santa Bárbara na area a leste de Pontes e Lacerda, constituído por gabros noríticos,

olivina-noritos, leucogabros e anortositos com reações metamórficas nas fácies anfibolito

a granulito. Figueiredo et aL (197 4) jâ havram identifrcado as rochas anfibolíticas na

região da Serra de Santa Bárbara, as quais Barros et al. (1982) incluíram na Suíte

Intrusiva Rio Alegre. O padrão de terras raras horizontalizado destes anfibolitos

reportados por Menezes et al. (1993) sugere a origem a partir de toleiítos arqueanos. Os

granulitos do Complexo Granulítico Lomas Maneches, exposto em território boliviano,

são provavelmente correlacionáveis a esta unidade, com idade de 1961 Ma (segundo

Litherland et al. I 989).

O Complexo Metamórfico Jauru foi proposto por Catneiro et al. (1992),

agrupando o Gnaisse São José dos Quatro Marcos e o Gnaisse Santa Fé. O primeiro

ocorre próximo da cidade homônina e é representado por gnaisses cinza, leucocráticos,

t2



Leite et al. (1986) individualizaram uma unidade ao norte de Jauru, denominada

como Complexo Gnáissico Rio Vermelho, reunindo gnaisses e migmatitos

polideformados anteriormente incluídos no Complexo Gnáissico Migmatitico

Brigadeirinho por Saes et al. (198a). Dados estruturais obtidos pelos autores nesta

unidade indicam a ação de quatro episódios de deformação dúctil, com dobramentos e

figuras de interferência tipo domo e bacia e bumerangues.

LEGENDA

Fonerozóico
SuÍtes Guopé e Soo Domingos
Grupo Rio Bronco
Grupo
lntrusivos
lntrusivos
Sequêncio Vulcono Sedimentor
Complexo Bosol

Figura 1.3. Mapa geológico regional, mostrando as principais unidades. Mapa

compilado com base nos trabalhos de Saes et al. (1984); Monteiro et al. (1986); Leite et

al. (1986); Carneiro et al. (1989); Leite (19S9); Pinho (1990); Matos e Ruiz (1991);

Menezes et al. (1993); e Matos (1994).

O Complexo Metamórfico Alto Guaporé foi proposto por Menezes et al. (1993)

reunindo rochas gnáissicas e metavulcânicas possivelmente, segundo os autores,

correlacionável ao Complexo Brigadeirinho descrito por Saes et al. (1984). Nesta
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O Complexo Metamórfico Alto Guaporé foi proposto por Menezes et al (1993)

reunindo rochas gnáissicas e metalulcânicas possivelmente, segundo os autores,

correlacionável ao Complexo Brigadeirinho descrito por Saes et al (1984) Nesta

unidade foram descritos ortognaisses e paragnaisses com anfibolitos e metabásicas e

ortognaises com composição granodiorítica. Na região de São José dos Quatro Marcos,

Carneiro et al. (1992) obtiveram a idade isocrônica Rb/Sr em rocha torul 6" 1911 + 70

Ma (RI=0,702) para gnaisses correlacionáveis, segundo Menezes et al (1993), ao

Complexo Metamórfico Alto Guaporé.

Na região do vale do Rio Alegre, Pinho (1990) cita termos tonalítico-

trondhjemíticos predominantes que pássam para granodioríticos, monzoníticos e quartzo

dioríticos. Mais ao sul da Folha Santa Barbara, Matos e Ruiz (1991) reportam a

ocorrência de gnaisses e rriginatitos pertencentes a esta unidade. Matos (1994)

correlacionou o Complexo Metamórfrco Alto Guaporé as rochas observadas nas

margens do Rio Aguapeí, compostas por biotita-gnaisses e migmatitos, além de rochas

cataclásticas com composição modal predorninante de tonalitos e granodioritos,

Ruiz (1992) propôs a divisão do Complexo Metamórfico Jauru (de Carneiro et

al. 1992), em três unidades litoestatigráficas distintas: Gnaisses São Domingos e Aliança

(ortoderivados) e Suíte Intrusiva Santa Cruz, sendo que a relação de contato entre as

rochas vulcano-sedimentares e o Complexo Gnáissico Migrnatítico Brigadeirinho

evidencia a precocidade das supracrustais. Os inúmeros enclaves centimétricos, métricos

e quilornétricos de anfibolitos finos, homogêneos ou bandados e metagabros no interior

dos gnaisses ortoderivados e dos granitos parecem corroborar com esta hipótese.

O termo greenstone belt Alto Jauru utilizado nos Capítulos seguintes, envolverá

as rochas vulcânicas e plutônicas associadas ern função dos resultados obtidos no

presente trabalho

1.6.2 lntrusivas Básicas e Ultrabásicas

As rochas intrusivas básicas e ultrabásicas descritas pelos diversos autores são de

ampla distribuição geográfica e apresentam características distintas que dificultam
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correlações, de forma que preferiu-se apresentar essas unidades na sequência temporal

em que foram publicadas.

Intrusivas Básico-Ultrabásicas. Esta unidade foi inicialmente estudada no

Projeto Alto Guaporé por Figueiredo et al. (1914), incluindo gabros, rnetagabros,

biotita-uralita-gabros, microgabros anfrbolitizados e serpentinitos.

Suíte Intrusiva Figueira Br¿nca. Saes et al. (1984) utilizaram este termo para

designar a sequência de rochas básico-ultrabásicas não metamóIficas, caracterizada por

uma associação de litotipos tais como dunitos, anortositos, troctolitos e noritos,

correlacionáveis a urna sucessão ígnea básico-ultrabásica diferenciada de natureza

tholeiítica. Datações IlAr (rocha total) em gabro forneceram idades aparentes de 2,8-2,2

Ga (Monteiro et al. 1986), sem valor geológico. A idade isocrônica Srn/l'.ld desta suíte é

de 1688 + 45 Ma (Toledo, 1997).

Complexo Ígneo Rio Cágado. Menezes et al. (1993) definiram este complexo

como rochas efusivo-plutônicas de composição básica a intermediária, com discretas

intercalações ácidas cujas relações de campo, aliadas aos aspectos petrotectônicos que

sugerem afinidades comagmáticas. São basaltos, andesitos, tonalitos e granodioritos com

evidências de metamorfismo na fácies xisto-verde. As principais ocorrências desta

unidade estão próximas do Rio Alegre. Uma amostra de quartzo-diorito possui uma

datação IlAr errr muscovita em 1142 + 44Ma. Esta unidade em função de uma datação pelo

método U/Pb em zircão, teve sua posição cronoestraÍigrâßca modificada no presente

trabalho.

Intrusivas Máfico-Ultramáficas Metamorfizadas. São corpos intrusivos

máficos e ultramáficos metamorfizados representados por serpentinitos, gabros e

tonalitos próximo ao vale do Rio Alegre (Matos, 1994). A granulação grosseira atesta

seu caráter plutônico, sendo que os gabros e serpentinitos apresentam textura

cumulática, caracferizando diferenciação. Os termos constituintes de gabros variam de

peridotito-harzburgíticos até gabros e leuco-gabros. Os termos serpentinitos variam de

peridotitos e dunitos a harzburgitos.

As rochas básicas e ultrabásicas não foram abordadas no presente trabalho, de

forma que as relações temporais entre estas unidades ainda carecem de estudos químicos

e isotópicos detalhados.



1.6.3 Intrusivas Ácidas a Intermediárias

Foram agrupadas neste ítem as unidades de composição ácida a intermediária e

que foram individualizadas do Complexo Basal pelos autores que estudaram a região As

denominações aqui apresentadas foram seguidas nos trabalhos de carnpo e de coleta de

amostras de forma que esta nomenclatura é úilizada nos Capítulos seguintes.

Tonalito Cabaçal. Esta unidade foi descrita originalmente por Monteiro et al.

(1986) Ocorre na porção leste da Figura 1.3, apresentando composição tonalítica-

trondhjemítica, coloração rosa acizentada, textura equigranular e granulação fina,

geralmente foliado com alinharnento dos minerais rnáficos, textura hipidiomórfica a

xenomórfica. Enclaves de gnaisses e anfibolitos, além de veios de granito rosa são

frequentes. A idade proposta para esta unidade é de 1710 + 70 M.â, obtida a partir de

uma isócrona Rb/Sr (Carneiro ef al. 7992) que foi interpretada como ftnal de uma

diferenciação magmíúica, iniciada com tonalitos e representada por litotipos mais

diferenciados como os granitos.

Granodiorito Água Clarà. Esta denorninação foi proposta por Saes et al.

(1984) para individualizar um rnaciço de dirnensões batolíticas aflorante ao sul da Folha

Jauru. Em 1986, Monteiro et al. prolongaram esta unidade para o sul da área inicial, o

que foi confirmado por Leite (1989). Acha-se intrudido pelos gabros e noritos da Suíte

Figueira Branca e mostra relações de intrusão com o Complexo Gnáissico-Migmatítico

Brigadeirinho. Essa unidade não apresenta posição estratigráfica de{inida, tendo sido

apenas indicado por Saes et al. (1984) seu caráter intrusivo no Complexo Basal.

Granito Alvorada. São vários corpos graníticos, subordinadamente

granodioríticos, alongados, homogêneos, granulação r¡édia a grossa, locahnente

porfiríticos, rosados a cinza claros, fracamente foliados nas bordas (l\4onteiro et al.

1986). Foi obtida uma isócrona de referência (Rb/Sr) com idade de 1505 + 20 M.a, com

ttSr/tosrin'o"¡0, = 0,7037 , segundo Carneiro et al. (1992). Toledo ( 1997) obteve uma idade

isocrônica Rb/Sr para esta unidade de 1523 x2'78 Ma com *tsr/tuSri,'i..in, : 0,703.

Granito-Gnaisse Santa Helena. A designação Granito Santa Helena foi

introduzida por Saes et al. (1984) na Folha Jauru. Durante o mapeamento da Folha

Pontes e Lacerda, Menezes et al. (1993) renomearam-no como Granito-Gnaise Santa
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Helena. Estas rochas são ricas em SiO2, pobres em AlzO¡ e CaO e podem ser

caracterizadas como granitos do tipo A. As idades obtidas por isócronas Rb/Sr é de

1308 + Ì2 Ma (Menezes et al. 1993) e 1318 + 24 Ma (Geraldes, 1996). Corn

"Sr/*uSr,,,,."'", de 0,71 1 e 0,734, respectivamente.

Granito Maraboa . Esta unidade foi separada do granito-gnaisse Santa Helena,

no qual é intrusivo, por Geraldes (1996). O granito Maraboa é isótropo, de granulação

grosseira e coloração cinza-avermelhada, e apresenta-se também intrudindo as rochas da

SMVS Pontes e Lacerda. Sua idade isocrônica Rb/Sr é de 1257+125 Ma, com razão

inicial sTSr/8óSr1¡ de 0,71 1 .

Granito Lages. Rochas de cornposição granílica (s.s.) corr coloração variando

de rosa a cînza, granulaçáo rnédia a grossa (esta última predorninante) segundo Matos e

Ruiz (1991). O seu caráter intrusivo é demonstrado pela presença de enclaves de

anlibolito, augen-gnaisses e biotita-gnaisses em seu corpo de dimensões batolíticas. Há

uma incipiente foliação metarnórfica, orientada na direção N/S (direção local do Cinturão

Aguapeí). Não há dados geocronológicos para esta unidade.

1.6.4 O Grupo Rio Branco

As rochas desta unidade foram inicialmente descritas por Oliva (1974), denominada de

Cornplexo Serra de Rio Bra:rco. Baffos et al. (1982) denominararn o Grupo Rio Branco

como caracterizado por urna seqúência plutono-vulcâ:ica, composta por rochas básicas

(diabásios e gabros) na porção basal e ácidas (riodacitos, granitos pór1ìros, andesitos e

dacitos) na pafte superior desta sequência. Neste trabalho os autores sugerem que os

sedirnentos do Grupo Aguapeí são coftados pelos basaltos do Grupo Rio Branco. Uma

isócrona Rb/Sr indica a idade de 11.30 + 72 Ma e RI de 0.708. Dados isotópicos KiAr

entretanto indicam idades entre 1450 +20 Ma a 87 5+21 Ma, sugerindo que esta suíte tel

sido perturbada isotópicamente.

Leite et al. (1986) caracterizaram o Grupo Rio Branco composto por duas unidades,

originadas a partir de um magma basáltico toleítico geradas por processo de diferenciação e

estratificação, com tennos como gabros (base), quartzo-monzonitos (intermediário) e

granófiros (topo). Em oposição à proposta de Barros et al. (1982), Leite et al. (1986),
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preconizam que as rochas do Grupo Rio Branco são recobertas pelos sedimentos do Grupo

Aguapeí.

1 .6.5 O Grupo Aguapeí

Figueiredo et al. (1974), descreveram o espesso pacote de metassedimentos

proterozóicos existentes na pafte SW do Cráton Arnazônico inicialmente como Unidade

Aguapeí. Souza e Hildred (1980) propuseram sua elevação ao status de Grupo Aguapeí

e dividiran-no em Formação Foftuna (correspondente ao pacote basal constituído de

metarenitos oftoquartzíticos intercalados com metaconglomerados oligorníticos);

Formação Vale da Promissão (forrnada por uma sequência pelítica, constituída de

metassiltitos, filitos, ardósias e metapsamitos finos) e Formação Morro Cristalino

(formada por rnetarenitos, intercalações de metaconglomerados e finos leitos de

metassiltitos). Saes et al. (1992) e Saes (1999) propuseram, a partir de estudos faciológicos,

que a bacia de deposição do Grupo Aguapeí passou por três estágios: Estágio Rift; Estágio

Marinho com subsidência; e Estágio de Inversão com retrabalhamento e correspondem,

respectivamente, às Formações Fortuna, Vale da Promissão e Moro Cristalino. Segundo

estes autores o aulacógeno Aguapeí no Brasil e o Cinturão Sunsás na Bolívia são

conelacionáveis cronologicamente (idades lTAr e Rb/Sr ao redor de 1,0 Ga) e estão

separados pelo Maciço de Paraguá. A SW do Grupo Sunsás foi proposta uma zona de

subducção (Saes et al. 1994; Saes, 1999), com as consequentes associações de sedimentação,

magmatismo, rnineralizações, defonnação e metamorfismo, com idades do Proterozóico

Médio, segundo Litherland et al. (1989) Estes autores propuseram o início de deposição do

Grupo Sunsás em 1300 Ma e final em 950 Ma.

Após a deposição e deformação dos sedimentos do Grupo Sunsás ocorreram

atividades magmáticas representadas pelo Complexo Rincon Del Tigre constituído de

sills (dunitos, gabros e granófiros de idade isocrônica Rb/Sr de 993 Ma) intrudidos nos

sedimentos do Grupo Sunsás e pelo Granito Casa de Piedra (idade isocrônica Rb/Sr de

1006 Ma), além de outros granitos mapeados, mas não datados, correlacionáveis ao

evento Sunsás. Estes granitos apresentam variaçáo composicional de monzogranitos e

granodioritos a granitos.



1.6.6 As Suítes Intrusivas Guapé e São Domingos

Estas unidades ocorrem intrusivas nas rochas graníticas do batólito Santa Helena,

apresentando xenólitos da encaixante. Ambas localizam-se na porção NE da Folha

Pontes e Lacerda na forma de corpos alongado (Guapé) e arredondado (São Domingos).

Suíte Lntrusiva Guapé. O termo Suíte Guapé foi empregado por Barros et al

(1982) e reune maciços ácidos compostos por biotita-hornblenda-granitos e

microgranitos porfiríticos segundo Saes et a[. (i984). Mapeado por Menezes et al

(1993), a Suíte Intrusiva Guapé foi dividida em duas associações principais, uma de

composição sieno e monzogranítica a alaskítica e outra, subordinada quartzo-

monzonítica. Compreendem tipos mictogranulares, eventualmente subvulcânicos. Esta

rochas são rnesocráticas, cinza escuras, apresentam cristais arredondados de quartzo e

feldspatos manteados por fìnas películas de plagioclásio (textura rapakivi) A isocrona

Rb/Sr em rocha total da Suíte Guapé indica uma idade de 950 + 40 Ma e ttSt/tus.,:

0.703 (Menezes et al. 1993).

Granito São Domingos. Esta denominaçáo é utîlizada para definir um conjunto

de granitos granadíferos, associado a um pequeno corpo de aproximadamente 50 km2, na

Folha Pontes e Lacerda, segundo Menezes et al. (1993). Nas zonas de contato

observam-se xenólitos das rochas vulcânicas encaixantes. Ainda segundo estes autores, o

caráter hololeucocrático da rocha aliado a sua peculiar paragênese mineral, permite

concluir sobre sua composição córindon-normativa, peraluminosa e por conseguinte, sua

caracrerização como granito tipo S, derivado de fusão crustal de rochas

metassedimentares, sob condições hidratadas na fácies anfibolito. Não se dispõem até o

momento de estudos geocronológicos, mas consíderando sua natureza intrusiva no

Granito Gnaisse Santa Helena e composição (granito tipo S) correlacionável ao período

colisional, sugere-se (Menezes et al. 1993) para esta unidade, posição estratigráfica mais

antiga do que o Grupo Aguapeí.



1.7 Os Limites dos Terrenos Proterozóicos do SW do estado de Mato Grosso

Neste trabalho o conceito de terreno será aplicado a associações de rochas

limitadas por falhas, zonas de falhas ou zonas de cisalhamentos com estratigrafia própria

e que possuam uma história geológica coerente e distinta das unidades adjacentes

(Howetl, 1995).

A integração das informações disponíveis na literatura permitiu delinear três

terrenos com características distintas considerando a associação litológica, dados

litogeoquímicos, dados isotópicos, dados de campo e arranjo estrutural. Estes terrenos

(Figura 1.4), têm seus lirnites definidos por grandes lineamentos estruturais e

confimados por dados geofisicos, descritos a seguir,

O Terreno Jauru agrupa as unidades que ocorrem no lado leste do lineamento

Taquaruçu-Lucialva (Monteiro et al. 1986) recobertas ao norte por sedimentos do

Grupo Parecis (Saes et al. 1984) O termo é emprestado do principal rio que corta de

nofte a sul os limites do terreno e utilizado nos trabalhos de cunho regional (Saes et al ,

1984; Monteiro et al., 1986). As rochas observadas neste terreno são polideformadas de

origem lulcanossedimentar e plutônicas e com idades paleo e mesoproterozóicas Estão

incluídas neste terreno a Suíte Intrusiva Rio Branco e a cobeftura sedimentares do Grupo

Aguapeí, ambas não deformadas.

O Terreno Pontes e Lacerda localiza-se a oeste do lineamento Taquarugu-

Lucialva, sendo tirnitado a oeste pela faixa de sedimentos deformados do Grupo Aguapeí

(Souza e Hildred, 1980). Esta faixa coincide com as anomalias gravirnétricas

identifrcadas por Bezerra (1993) e interpretadas por este autor como zona de sutura.

Este terreno é composto por rochas graníticas a tonalíticas foliadas ou não, alérn de

granitos anorogênicos não foliados, como o Guapé e São Domingos (Menezes et al.,

1e93).

A principal distinção entre os Terrenos Pontes e Lacerda e Jauru são as idades

radiométricas. O Terreno Jauru tem idades mais antigas (1,90 a 1,40 Ga), obtidas

principalmente pelo método Rb/Sr (Carneiro ú al. 1992; Ptuiz, 1992; e Toledo, 1997 e

dados inéditos do Centro de Pesquisas Geocronológicas, Instituto de Geociências-USP).

As médias das idades IlAr (em micas e anfibólios) obtidas em rochas deformadas
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também indicam uma idade mais antiga (1,40 a 1,00 Ga) para o Terreno Jauru (Carneiro

et al. 1989; Carneiro etal. 1992).

O Terreno Pontes e Lacerda apresenta idades radiométricas Rb/Sr rnais jovens

(1,30 a 0,95 Ga). As idades IlAr (em sericitas) são mais recentes em relação ao Terreno

Jauru, com rnédia próxima de 1,00 Ga, análises estas realizadas em sedimentos

deformados pelo evento Sunsás e no seu embasamento Ambos os Terrenos são

recobertos pelos sedimentos do Grupo Aguapeí.

O Terreno Rio Alegre foi separado do Terreno Pontes e Lacetda em função das

diferenças nas associações litológicas limitadas pelo Linearnento definido pela zona de

cisalhamento geradas pelo Evento Aguapeí, onde anomalias detectadas em

levantamentos geoffsicos (gravimetria e cintilometria) sugerem uma zona de sutura

(I4enezes et al. 1993) reativada e representando o depocentro da bacia Aguapeí (Saes,

1999). O Terreno Rio Alegre é constituído por rochas rulcanossedimentares

metamorfìsadas na fácies xisto-verde, com características distintas dos granitos típicos

do Granito Gnaisse Santa Helena, que predominam no Terreno Pontes e Lacerda. As

rochas deformadas do Grupo Aguapeí (evento Sunsas/Aguapeí segundo Litherland et al

1989) estão presentes ta to no Tetreno Pontes e Lacerda como no Terreno Rio Alegre

Não pode ser descartada a hipótese da continuidade do Cráton Parâgua (Litherland et al.

1989) em território brasileiro, que poderia estar representado a oeste do Lineamento Rio

Alegre, onde ocorrem rochas granulíticas (Cornplexo Anfibolítico-Granulítico Santa

Bârbara), o Granito Lages e outras rochas gnáissicas de alto grau nas margens do rio

Aguapeí.



TERRENO

JAURU

(1,9 a 1,4 Ga)

LEGENDA

Fanerozóico

Proterozóico

\-Limites de Terrenos

\\-=-- Estradas

Figura 1.4 Disposição dos terrenos geológicos do SW do Cráton Amazônico no Estado

do Mato Grosso. LRA = Lineamento Rio Alegre. LTJL : Lineamento Taxaquara-

Jundiuvira-Lucialva. LDA : Lineamento e Depocentro Aguapeí.

As idades indicadas são datações Rb/Sr disponíveis na literatura.

As unidades geológicas pré-Cambrianas estão apresentadas na Figura 1.3.

TERRENO

RIO ALEGRE
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CAPITIJLO 2
Materiais e Métodos

2.1lntrodução

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho lorarn progran.rados vár'ios estudos.

A seguir são descritos os materiais e rnétodos utilizados etn cada um destes estudos.

2.2 Estudos Prévios e Revisão Bibliográfica

Esta etapa compreendeu a compilação dos trabalhos realizados durante

levantamentos geológicos da região SW do cráton Amazônico e uma atualização quanto

a literatura internacional tratando de terrenos Mesoproterozóicos da Arnérica do Sul,

Central e do Norte. com eufoque na geocronologia, rnodelamento geoquírnico de

corpos plutônicos e modelagern de processos magrnáticos.

2.3 Trabalhos de Carnpo e Amostragem

Os trabalhos de carnpo foratn pt ograrnados com os objetivos de identificação e

melhor calacter-ização das unidades litológicas plutônicas descritas nos trabalhos já

realizados na região e execução da amostragem necessária para os tratamentos

laboratoriais. Os trabalhos de carnpo forarn concentrados nas Folhas l'100.000 citadas

no ítern introdução.



A primeira etapa de campo foi realizada em janeiro se 1997, cot¡ o Prof'

Rornalino Fragoso-Cesar (IG-USP) e o Prof. Gerson Saes (UFMT) A segunda foi

realizadaem agosto de 1997 com o Prof Van Schmus (universidade de Kansas) Profa.

Marly Babinsky 0G-USP). Através destas duas etapas de campo coletou-se amostras das

unidades representativas da região e iniciaram-se os tratamentos labofatoriais, cujos

resuhados estão apresentados e discutidos nos capítulos seguintes. Neste trabalho de

caurpo houve a oportunidade de se fazer também um reconhecimento geológico no

Estado de Rondônia com corn professores da USP e UNESP e geólogos da CPRM de

Porto Velho, com o objetivo de estabelecer con elações com as unidades observadas na

área de estudo.

A terceira etapa de caûìpo ocoreu em dezembro de 1997 com o Prof Vy'ilson

Teixeira (IG-USP), Plof Jorge Bettencouft (IG-USP). Prof. lgor Pacca (IAG-USP) e

Dr. Manuel D'Agrelta (AG-USP). Este carnpo teve o objetivo de coleta de amostras e

de definir urna estratégia de trabalho com vistas a urn projeto em andatnento que tem por

objetivo estudos paleomagnéticos no SW do Cráton Arnazônico. A última etapa de

carnpo foi realizada ern julho de 1999 com o Prof Van Schrnus (Universidade de

Kansas), o Prof. Kent Condie (Universidade do Novo México) e Prof. Dr. Wilson

'l'eixeira flG-USP), Prof. Dr. B.B. Brito Neves e geólogos da CPRM de Pofto Velho e

da UFMT (Cuiabá).visando a visita dos locais amostrados e discussão a luz dos

resultados obtidos.

2.4 Análises Petrográfi cas

As amostras representativas das unidades geológicas identificadas e coletadas nas

etapas de campo foram analisaclas inicialmente ao rnicroscópio ótico com a finaliclacle de

se observar texturas, estruturas e associações minelais diagnósticas dos eventos ígneos e

rnetarnórficos regionais. Este trabalho realizado ern 70 lâminas foi de suma impoltância

visto que as ferramentas utilizadas posteriolmente (geoquírnica e geocronologia)

dependem fundamentalmente dos resultados das análises petlográficas, lanto para a

interpretação petrogenética conjunta dos resultados isotópicos e de geoquímica de rocha



total como par.a a escolha dos rnétodos radiocronológicos e consequente ínterpretações

dos resultados obtidos.

2.5 Estudo Litogeoquímicos

Foram selecionadas quatro conjuntos de amostras para análises quírnicas em t'ocha

total. O prirneiro conjunto compreendeu amostras da Suíte ìntrusiva Rio Branco, com

variações de gabros a quarlrzo sienitos, totalizando 12 análises. O segundo conjunto

cornpreendeu amostras de litotipos correlacionados ao Granito Gnaisse Santa Helena e

totalizou 15 alnostras. O terceiro conjunto lealizado compreendeu os granitos jovens (três

amostras) e rochas do Teueno Jau¡.¡ (tt eze arnostras),

Frações de rocha foram corninuídas em britador de aço (< 5mrn) e moídas em

moinho de ágata. Urna alíquota de 20g foi encarninhada ao Laborátório de Geoquírnica do

IG-USP para análise de eletnentos maiores e uma alíquota de 2Q g f'oi encaminhada ao

ACTALAB para análises cle elementos traços e terras raras.

Os elementos maiores analisados (ern óxidos) folam: SiOz, AlzO., FezO:¡, FeO, CaO.

Na2O, MgO, K2O, TiO2, MnO e PzOs. Os elernentos t|aços foram: Cr. NiO, Rb, Sr. Ba, Zi,

Y, Nb, Hf, Th e U. Os elementos terras raras analizados forarn: La, Ce, Nd. Sm. Eu. Gd, Dy,

Ho, Er, Yb, Lu

As técnicas analíticas ernpregadas incluír'aln ICP-AS para os eletnentos maiores.

Detalhes da sisternática ufilizada estão descritos em Janasi et. a1.. (1989). No labolatório

ACTLABS os elementos tlaços P, S, Cl. Rb, Sr,Ba e Zr foram analisados por fluorescência

de taio X (em pastilhas fundidas); espectrometria de absorção absorção atôtnica pata Mn,

Mg, Na, K, Cu, Mo, Sn e Pb; espectrometria óptica para Nb, Y, Ni e V; espectrometria de

emissão com plasma induzido (ICP) para terras ralas e titulação cor¡ KMnO¿ e pala Fe2'.

Os el'ros esperados para as principais rnetodologias situaln-se elll toltìo de 2% (ICP-

ES), e entie 5%o e l)Yo (FRX e Absorção Atômica e titulação).



2.6 lsótopos Estáveis

os isótopos estáveis analisados objetivando uma modelagem para rochas

silicatadas forarn o oxigênio (ttO e r60), o hidrogênio (deutério etH; e o enxofre (r8S /

'oS;. Pa.a estas análises isotópicas forar¡ utilizadas amostras de rocha total. Neste

sentido realizaram-se aproximadamente l3 análises para isótopos de O para as unidades

graníticas do Te|reno Jauru e do Ter|eno santa Helena. Na Suíte Intrusiva Rio Branco

forarn realizadas 8 análises de isótopos de O, seis análises de isótopos de H e 6 análises

de S. Pala cada corpo amostrado iniciou-se esta abordagem coln uÍìa coleção de

amostfas já estudada pelos métodos anteriores (geoquímica, rocha total, química tnineral

e geocronologia).

2.7 Isótopos Radiogênicos

As preparações das amostras foram realizadas no Centro de Pesquisas

Geoclonológicas (CPGeo) do lnstituto de Geociências da USP e as análises isotópicas

foram realizadas no Isotope Geochemistry Laboratories na Universidade de Kansas

(EUA). As unidades de maior irnportâucia estratigr'áfica na região foram selecionadas

após as etapas de campo, análises petrogr'áficas e litogeoquírnica.

2.7 .1 Método K/Ar

No presente estudo este método foi utilizado em sericitas de xistos coletados na

Sequência Metavulcanossedimentar Pontes e Lacelda e eÍn sedir¡entos

arquimetamórlìcos do Grupo Aguapeí.

As amostlas foram britadas em pilão manual e cominuídas até atingir a

grarrulornetria entre 60 e 80 nteshs. Ern sequência lavou-se o material etn água e secou-

se em lâmpadas por duas vezes. As amostras passaraln posteriormente pelo separador

isomagnético Frantz em duas etapas com ângulos de l0 e 15 graus. Obtida assim uma

amostra de alta pureza em seticita, foi sepalada utna alíquota para a coleta de argônio e

outla alíquota para a análise de concenlração de potássio.



As análises tadiornétrìcas forarn efetuadas conforme as técnicas descritas por

Amaral et. al. (1966), corn tnodifrcações. As dosagens de potássio forarn feitas por

fotometria de charna ern aparelho Micronal nodelo 8262, utilizando-se o lítio colno

padrão O argônio foi extraído da amostra em unidades de ultra-vácuo, com pressões

inferiores a2x 10-7 mmHg e pur.ifìcado em fornos de cu-cuo e titânio. Para as análises

espectrométricas utilizou-se o espectrômetro de massa Reynolds, tipo Nuclide, de fotrte

gasosa do CPGeo. Os resultados finais foram tl'atados etn microcomputador, utilizando-

se o progfama ISOPLOT (Ludwig, 1990). As constantes utilizadas no cálculo das idades

K./Ar lolarn as recomendadas por Steiger e Jaeger (1978) sendo Àp o decaimer.rto da

paltícula ß e 1"t., o decairnento total.

?v¡t: 4,962 x lO-loa,r

l,t.t: 5.543 x l0-ro a-r

%o a!on. de Kao eln Kt"t : 0,01 167

Ar4o /AÌ16 : 295.5

O branco para o potássio foi de 0,0037 pg obtido em recipiente analisado

simultanearnente à bateria de amostras.

2 7.2 Método Sm/Nd

Para as análises de SnVNd fotar¡ utilizadas rochas pulverizadas (granulometria

>200 rnesh). As amostras folarn dissolvidas em FIF e os traçadores la'Nd e toosm foram

adicionados às soluções. A separação dos elementos terras raras foi feita por colunas de

trooa catiônica com resina AGW-50. Nova separação por colunas de troca catiônica

folam realizadas para a concentração do Sm e do Nd, segundo-se os procedimentos

clescritos em Patchet e Ruiz (1987). As concentrações isotópicas destes elementos foram

rnedidos no espectrôrnetro VG Sector multicoletor do Isotope Geochernistry Labolatory

da Universidade de Kansas (EUA). O Srn foi depositado com H.¡PO+ ern filamento de Ta

e analizado cor¡o Sr¡' em coletor estático. O Nd foi depositado com H¡PO¿ (além de

u¡¡a fina camada de resina AGW-50) em frlarnento sirnples de Re e analisado como Nd' .
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Para se ol¡ter dados estatisticar¡ente conftáveis foram coletadas normalmente entre 30 e

50 razões com ufiì feixe deraaNd de lV ou de 50 a 100 razões com feixe de'aaNd a 500

mV. Este procedimento assegul.a precisão interna entre l0 e 20 pprn. A precisão externa

de + 30 pprn (1 o) foi obtida através de análises de padrões periódicas. Nestes tertnos, as

análises do padrão La Jolla Nd resultou em uma média de 0,51I860 + 0,000010 Oito

análises do padrão BCR-1 resultou etn valores rnédios de Nd- 29.44 + 0,70 ppm, Sm:

6,'77 + 0,21 pp,n, '"slll/'ooNd:0.13931 t 0,00071 e'43Nd/''oNd :0,512641 ).

0,000007, resultando em valot'es de eN,r : 0,07 +0.12 (todos corn lo). Durante o curso

das análises os brancos de Nd estiverarn entre 500 e 150 pg, com valores de branco de

Sm correspondentes de t00 a 50 pg. Cot'reções para o branco de Nd foram

insignificantes e geraLnente insignifrcantes para as razões Sm,/Nd. Amostlas com baixos

valores de Nd tiverarn en'os ao redor de 0.6010. Razões de Sn/Nd tiveram erros inferiores

a 0,5 %o. baseados nas incerlezas analíticas.

Obedeceu-se ainda a uma seleção dos dados com base no parân.retro do

fracionamento (l) do sistema Srn/Nd para rochas crustais (e.g. DePaolo, 1988b),

utilizando-se o rnodelo de simples estágio pala o cálculo das idades modelo Tnr¡. Para os

cálculos de razões isotópicas, do parâmetro a¡¿ e de idade modelo T¡n¿ foram utilizadas

as seguintes constantes (DePaolo, 1988; Faure, 1987).

''uNd/''oNd

Às.

('otNd/'ooNd),rruo ror

(ro7Sm/ra\d) crrurr 1o¡

lttt/Nd/ta'Nd) ov 1n¡

(rttSm/'aaNd) ,,n, cur

2.7.3 Método U/Pb

- 0,7219

: 0,654 x 10-rr ano'r

:0,512638

: 0.1967

: 0,5131 l4

: O 222

Este método foi realizado no lsotope Geochemistry Laboratory da Universidade

de Kansas em 40 arnostras, resultando 189 análises, o que representa uma média superior

a 4 análises de zkcã,o por amostra. O critério utilizado para a definição do nútnero de



frações de zircão por arnostra foi a obtenção de resultados corn o menor erro possível

Desta folma quando os dados analíticos de 3 frações de zircão resultavam em ur¡a idade

com erro próxirno de lYo da idade, as análises desta amostra eram encenadas. Por outro

lado houve casos de onze análises de zircáo de uma amostra que não resultaram et¡

idade corr erro aceitável

Neste laboratório da Universidade de Kansas foi possível a tealização de análises

U/Plr em monocristal de z\rcáo por diluição isotópica, o que perrnite resultados precisos

(com rnenores erros) e identificação de populações de zircões de diferentes idades,

ploporcionando uma melhor interpretação da evolução das rochas e das associações de

rochas estudadas.

A sìstelnática envolveu a coleta de l0 a 20 kg de amostras separadamente nos

trabalhos de campo. No Laboratório de Preparação de Amostras do CPGeo-USP, estas

amostl'as foram cor¡inuídas em britador e moídas em moinho de disco cot¡ controle de

granulornetria lnínirno de 100 mesh, obtida por peneiramento. A concentração gravitnétrica

foi realizada por lnesa vibratória e do concentrado obtido foi separado os minerais

magnéticos utilizando-se o Franzt. A fração não magnética foi então pt'ocessada ern líquidos

densos (bromofonnio e iodeto de metileno) da onde resultou o concentt aclo coln zircões

transpofiado para a Universidade de Kansas (E[JA).

Os zircões folam separados em função da susceptibilidade tnagnética, gerando

frações que variararn entre M(6) (fração rnais rragnética) a M(-2) (fragão menos magnética).

A fração menos magnética teve entre 10 a 20 grãos selecionados e abradados ern abradador a

ar compdmido (utilizando-se pirita) segundo a sistemática desenvolvida por Krough (1982a e

b). Os grãos foram dìssolvidos ìndividuah¡ente com FIF e adicionado o traçador misto 205Pb-

t3'U. 
Os zircões pesavarn entre 0,001 e 0,025 rng. Após a dissolução completa (3 a 5 dias a

200"C) Pb e U folam separados ern colunas cle troca catiônìca. segundo os procedimentos

descritos por Krough. (1973) e Parrish (1987). As razões isotópicas loram medidas usando

um espectrôlnetro de massa VG sector corn multicoletor usando-se o detector Daly. As

composições isotópicas do Pb foram analisadas ern filamento simples de Re utilizando-se

sílica gel e ácido fosfórico, sendo estas análises corrigidas pela discriminação de tnassa média

de 0,12 + 0,05 % de rnassa por unidade, o qual loi determinado pela análise do padrão NBS



SEM-982 e valores de Pb radiogênico foi rnonitorado periodicamente pelo padrão NBS

sEM-983.

Para o U, as amostras foram depositadas no mesmo filamento @e) e analisadas

como UOz'. O fracionamento de U foi monitorado pela análise do padrão NBS SEM U-500.

lncertezas narazio U/Pb resultantes do fracionamento e da espectrometria de massa para

as análises são ao redor ds t 0,5 o/o. As composições isotópicas de to*Pb, 
'otPb e'ouPb

radiogênicos foram calculadas levando em conta correções para o branco de Pb atual e

para as composições não radiogênicas destes isótopos foram afetuadas correções

utilizando-se o modelo de Stacer e Krammers (1975). Incertezas no Pb radiogênico são

da ordem de * 0,1 o/o com exceção das amostras coln baixa razão 206Pbfo4Pb. nas quais

incertezas na composição de Pb comum original podem provocar erros maiores.

Os brancos laboratoriais situaram-se entre 5 e 24 pg de Pb total durante as

análises. Os cálculos das idades foram efetuados utilizando-se o programa ISOPLOT de

Ludwig (1998). Os erros gerados pela incerteza na, regressão das discórdias foram

calculados para 2 o, ou I o quando indicado. Os resultados são apresentados em

diagrama 'ouPbl "rlJ ,,errur 207PbP3sU com elípses cujas dimensões são representativas

dos erros analíticos obtidos.

As constantes de decaimento utilizadas foram as recomendadas por Steiger e

Jàger (1977) :

l.("*u)

À ("tu)

1,55125 x 10-ro ano-r

9,8485 x l0-ro ano-'
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CAPITULO 3
O Terreno Jauru

Neste terreno ocorrem rochas r,ulcânicas, plutônicas e sedimentares que

representam o substrato mais antigo da região em estudo uma vez que é intrudido por

rochas granitóides de composição variada e rochas máfico-ultramáficas. As tochas do

embasamento regional ocorrem em três subparalelas denominadas (de oeste para leste)

de Faixa Jauru, Faixa Araputanga e Faixa Cabaçal. Estes cinturões foram denominado

por Monteiro et al., (1986) de Grenstone Belt Alto Jauru. As rochas do embasamento e

as rochas intrusivas são descritas separadamente a seguir.

3.1 O Ernbasamento do Terreno Jauru

Neste itern são apresentados os resultados de unidades compostas por rochas

graníticas e por rochas vulcânicas que representam o substrato do Terreno Jauru. Fora:n

coletadas amostras de rochas plutônicas aflorantes na região de Araputanga e São José dos

Quatro Marcos e Cachoeirinha, e uma amostra de rocha vulcânica da Faixa Araputanga, nas

ploximidades da Mina de Ouro Cabaçal. (Figura 3. 1).

Os dados isotópicos Sm/Nd e U/Pb para estas rochas estão na Tabela 3.1 e a

descrição das arnostras analisadas é apresentada a seguir. Aspectos gelais dos afloramentos

destas unidades são apresentadas na Prancha L



Prancha 1 (l) Rocha vulcânica de composição basáltica com xenólito de rocha de

(2) Rocha de composição granítica do embasamento do Terreno Jauru.
(3) Pillow lava aflorante no greenstone belt Alto Jauru .

(4) Formação ferrífera bandada do greenstone belt Alto Jauru.

composição félsica do greenstone belt Alto Jauru.
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Gnaisse Rosa

Trata-se de corpos de cornposição granítica com trend N 20"/40" W-NW que

ocon:em na pafte leste do Terreno Jauru e apresentarn relações de contato interpretadas

como intrusivas nas rochas wlcânicas deste teneno (Monteiro et a1., 1986). O Gnaisse Rosa

(denominação de Carneiro er al., 1992), expõe-se na região de Araputa:rga e Santa Fé São

rochas predominantemente mesocráticas com cornposições variando de granitos a

granodioritos e complexa deformação. Apresenta:n granulação média a grossa e bandamento

definido pela altemância de banclas felsicas e mesocrá'ticas (enriquecidas por biotita e/ou

hornblenda) irregulares e descontínuas, caracterizando gnaìsses nebulíticos. A microtextura

destas rochas é granoblástica. O quartzo configura mosaicos enquanto o plagioclásio

(oligoclásio e menos ÍÌeqüentemente andesina) é subédrico a anédrico, ao passo que os

cristaís de biotita e holnblenda são euédricos (Fotomicrografia 3.1). Os rniner ais acessórios

são apatita, zircáo, tîfmita, alalita e opacos (principalmente magnetita).

Gnaisses rosa-acirzentados são descritos por Carneiro et al , (1992) como intrusivos

no gnaisse cinza. Estas rochas são inequigranulares, grossas com textura protomilonítica O

bandamento é definido pela altemância irregular de bandas quartzo-feldspáticas (com

feldspato potássico rosa) inserido em fina matriz. As bandas máficas contêrr biotita,

hornblenda e quartzo como mineral principal. A amostra de Gnaisse Rosa coletada teve

quatro fi'ações de zircão analisados que indicaram a idade de 1195 + 2lMa (Figura 3.2),

interpretada corno idade de cristalização da rocha.

Gnaisse Alia:rça

Esta unidade proposta por Ruiz (1992) refere-se a um conjunto de gnaisses

ortoderivados expostos ao sul da cídade de Cachoeirinha, tambérn anteriormente

mapeadas como Cornplexo Xingu (Barros et al., 1982, e Monteiro et al., 1986) e como

Associação Gnáissico Migmatítica Brigadeirinho (Saes et al., 1984). Segundo Ruiz

(1992), apresenta um formato aproximadatnente alongado segundo a direção N 20" W,

com os limites oeste e sul marcados pela penetração de diques de pegrnatitos e aplitos

pertencentes à Suíte Santa Cruz e do Granito Alvorada. Os contatos ao norle e a leste

coln o Tonalito Cabaçal, segundo Ruiz (op.cit.) são por falhamentos.

As rochas desta unidade exibem cor cinza c\ara, granulação r¡édia a raramente



grossa e são equigranulares. A foliação e caracterizada pela ofientação planaf

preferencial tanto dos minerais placóides como prismáticos e pela alternância de níveis

ou bandas descontínuas enriquecidas em componentes máftcos e félsicos, bandamento

este utilizado por Ruiz (1992) para a caraclerização como gnaisse. Basicamente

compõetn-se por plagioclásio cinza esbranquiçado e quattzo e, em menor proporção' por

feldspato potássico cinza, biotita e hornblenda (FotoÍricrografia 3,2). Ao rnicroscópio

petrográfico verifrcou-se que as rochas tnostrafil textura lepidoblástica e nematoblástica.

Estudos isotópicos Rb/Sr (carneiro, 1985) resultaram em uma isócrona Rb/Sr que indicou a

idade de 1734 +226 Ma com RI:0,7019. Nove frações de zircão desta unidade foram

analisados e indicaram a idade de 1744 + 38 Ma (Figura 3.3), interpretada como idade de

cristalização da rocha.

Rochas vulcânicas

O Cinturão Araputanga ocorre na porção leste da Figura 1 1, na região

cornpleendida entre as cidades de Jauru e Araputanga, onde rochas lulcânicas de

composições basálticas, andesíticas e riolíticas expõem-se em lneio as rochas intrusivas

tonalíticas e gabróicas. Na área da Mina de Ouro do Cabaçal, a encaixante do rninério

corresponde a rochas vulcânicas félsicas cisalhadas. A amostra coletada apresenta

bandamento sugestivo de deposição em ambiente lulcanogênico, porém foftemente

foliada. A composição rnineral original está mascarada por uma intensa sericitização

(Fotornicrografia 3.3). Os zircões analisados para esta amostra tufücea de composição

riolítica indicaram a idade de l'7 47 ):1? Ma (Figura 3.4), confirmando as idades das duas

amostras anteriores, sugerindo um evento formador de rochas plutônicas e vilcânicas no

intervalo de ternpo entre 1'795-l'745 }.y'.a.



Fotomicrografia 3.1. Detalhe em lâmina da amostra Gnaisse Rosa (97-133). Os zircões
separados desta amostra são translúcidos a levemente leitosos, com coloração caramelo a
marrom e forma subarredondada ou pouco alongada (2:1).
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Figura 3.2 Diagrarna da concórdia para 4 zircões da amostra 97-133 (Gnaisse Rosa). O
intercepto superior indica uma idade de 1795 + 2l Ma. Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia3.2. Detalhe em lâmina da amostra Gnaisse Aliança (97-149). Os zircões
separados desta amostra podem ser divididos em três populações: zircões caramelados 4:1;
zircões m¿urom escuro 5:l; e ztcões translúcidos 3:1.
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Figura 3.3 Diagrama da concórdia para 9 zircões da amostra 97-149 (Gnaisse Aliança). O
intercepto superior indica uma idade de 1744 + 38 Ma. Não foi identificada diferença de

idade entre as populações de zircões. O intercepto inferior não apresenta significado
geológico.
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Fotomicrografia 3.3. Detalhe em lâmina da amostra 97-131, rocha tufácea milonitizada do
Complexo Vulcanossedientar Alto Jauru. Os zircões separados desta amostra compõem
uma população homogênea, são translúcidos, amarelados e pouco alongados (2:1).
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Figura 3.4 Diagrama da concórdia para 5 zircões da amostra 97-l3l (rocha tufacea do
greenstone belt Alto Jauru). O intercepto superior indica uma idade de 1747 + 17 ill4a.
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3.1.1 Geoquímica

Os resultados das anáLlises químicas das duas amostras plutônicas (Gnaisse Rosa e

Aliança) intrusivas do Terreno Jauru são apresentados, para efeito de comparação,

juntamente com os resultados da literatura (Toledo, 1997).

Os resultados químicos indicam uma composição granitica (97 -I33) e

granodioritica (97-147), segundo a Figura 3.5, sendo que os resultados repoftados por

Toledo (1998) indicam uma variação entre granodioritos e gabros. Os resultados obtidos

tambérn indicam que as rochas analisadas exibem uma composição levemente

peraluminosa (Figura 3.6) com as proporções moleculares de AlzO: maiores do que a

soma de CaO, NazO e KzO. Embora os dados da literatura indicarn cornposição

metaluminosa para estes gnaisses, as duas análises sugerem vm tfend, indicando uma

variação composicional desde metaluminosa (para rochas básicas) a peraluminosa (para

granitos). Os dados, quando lançados em diagramas de tendências de diferenciação

sugerem pertencerem a uma única suíte calcioalcalina (Figura 3.7) corn tendência cálcica.

Os valores de Nb (8,3 pprn e 7,0 ppm, respectivamente) e Y (27 e 35, respectivamente)

indicar¡ ambiente de arco wlcânico para a formação destas rochas (Figura 3 .8),

coerentemente aos dados de rochas plutônicas de Toledo (1991) e de rochas vulcânicas

repoftadas por Pinho ( 1996)

Os padrões de terras raras das duas amostras são quase equivalentes (Figura 3.9): a

amostra granodioitica (97-147 com idade de 1146 Ma) mostra um enriquecimento ern ETR

leves, utna leve anomalia de Eu e um padrão subhorizo¡talizado para os ETR pesados. Este

padrão sugere a presença de fases feldspáticas sendo cristalizadas precocemente no líquido

magmático durante um processo de cristalização fracionada. A amostra grailIica (91-133

com idade de 1795 l|lfa) apresenta padrão mais horizontalizado, com enriquecimento de terras

raras leves, mas não tão acentuado como na rocha granodiorítica, Os dados disporÍveis na

literatura (Pinho et al., 1997) para rochas vulcânicas básicas (geradas no mesmo ambiente de

arco vulcânico) indicarn um padrão menos fracionado, sugerindo processos de diferenciação

magmática menos intensos nas rochas vulcânicas em relação as rochas plutônicas.
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Figura 3.5 Diagrama QAP (Streickeisen, 1976) obtido a partir de dados químicos para as

rochas paleoproterozóicas do Teneno Jauru, indicando composição entre monzogranito e
granodiorito. (la) quartzolito; (l) granitóide rico em Qz; (3) granito alcalifeldspático; (3a)
sienogranito; (3b) monzogranito; (4) granodiorito; (5) tonalito; (6*) quartzo sienito
alcalifeldspático; (6) sienito alcalifeldspéttico; (7*) qvartzo sienito, (8*) quartzo monzonito;
(8) monzonito; (9*) quartzo monzogabro; (9) monzogabro; (10) quartzo gabro; e (10*)
diorito, gabro, anortosito. Em amarelo dados de Toledo (1997).

ì

Al,O/(CoO+No,O+ÇO)

Figura 3.6 - Indice de Shand (A/CNK) versus índice de saturação em alumina para as

rochas paleoproterozóicas do Terreno Jauru. Os resultados sugerem composição
peraluminosa. Também estão representadas as áreas correspondentes aos resultados
químicos de Toledo (1997),
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Figura 3.7 Diagramas discriminantes de trends de diferenciação (Peacock, 1931). As duas
amostras de gnaisse do teneno Jauru analisados indicam participar de uma suíte
calcioalcalina, porém sugerem uma composição mais cálcica (cnuamento dos trends).
Também estão representadas as áreas correspondentes aos resultados químicos de Toledo
(tee7).
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Figura 3.8 Diagramas e discriminação de ambientes tectônicos (Pearce et al., 1984). Os
resultados das análises químicas indicam que estas rochas graníticas paleoproterozóicas do
Terreno Jauru podem ter sido geradas em ambiente de arco magmático. Em amarelo dados
de Toledo (1997).
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Figuras 3.9 Padrões de terras raras para as rochas paleoproterozóicas do Terreno Jauru.
Em amarelo dados de Pinho et al., (1997) para as rochas vulcânicas. Os valores de
terras raras foram normalizados segundo Sun e McDonough (1989).

3.1.2 Discussão

As duas amostras graníticas somadas a amostra de rocha vulcânica, através de

suas assinaturas geoquímicas e isotópicas, trazem importantes contribuições para o

entendimento do quadro geológico paleoproterozóico do Terreno Uma importante

questão a ser levantada é sobre como as rochas plutônicas aqui estudadas se relacionam

com as rochas vulcânicas da associação vulcanossedimentar do Terreno Jauru. Segundo

Monteiro et al., (1986) as relações de campo entre as rochas vulcanossedimentares do

Greenstone Belt Alto Jauru indicam a precocidade do pacote supracrustal em relação

aos corpos plutônicos. Porém os resultados de datação U/Pb ora obtidos indicam idades

para as rochas plutônicas e vulcânicas entre 1795 e 1746 Ma, sugerindo sua formação

em curto espaço de tempo e provavelmente no mesmo ambiente geológico. Dados UÆb

em SHRIMP em rocha vulcânica do Cinturão Cabaçal reportados por Pinho (1996)

indicam duas populações de zircões, uma (8 pontos) apresentando a idade de 1769 X29

Ma e a segunda (4 pontos) de idade 1724 + 30 Ma, coerentemente com os resultados
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obtidos.

Consequentemente a formação conjunta de rochas plutônicas de composição

tonalítica a granírica a rochas vulcânicas de composição basáltica (toleítica) a riolítica

envolve a existência de um ambiente de arco intraoceânico. Apesar do lirnitado número

de amostras analisadas destas unidades, a composição quírnica das rochas plutônicas

também indica sua formação em ambiente de arco de ilha (indicada pelos valores de Y,

Nb e Rb). Pinho (1996) obteve resultados equivalentes ern 15 analises quírnicas do

tonalito Cabaçal, não analisado no presente trabalho.

o I ''**"',ooo- 
(Go)

Figura 3.10 Diagrama de evolução de isótopos de Nd para as rochas
paleoproterozóicas do Terreno Jauru. Os valores de eN¿ calculado para as idades U/Pb são

positivos, indicando origem rnantélica para os respectivos protólitos.

Exemplos de rochas plutonicas e consangûíneas e contemporâneos são descrios

por Dickinson (1970), representando níveis estruturais diferentes em uln rlesmo

complexo lulcanoplutônico. Similarmente, as rochas aqui estudadas podem ser

correlacionadas a componentes de edificio wlcanoplutônico gerado em ambiente de arco

vulcânico, estando agora exposto, pela erosão, a raiz deste arco. Os valores de eNd(r) para

as rochas do Terreno Jauru estão entre i2,6 e +2,2, sugerindo derivação rnantélica para

os protólitos destas rochas (Figura 3.10).



Tassinari (1981) apresenta idades Rb/Sr (rocha total) de 1732 + 32 Ma @l de

0.7020) de rochas da Província Rio Negro/Juruena correlacionável ao evento de 1,'79-

1,75 Ga aqui definido. Estas idades foram confirmadas por Tassinari et al., (1996) com

análises U/Pb (SHRIMP) de rochas dioríticas de 1703 + 7 Ma e 1750 Ma -t 24 il;4a,

interpretadas cotno idades de cristalização. Segundo estes autores, este evento de geração de

granitóides ocorreu em ambiente de arco magmático, o qual foi seguido da geração dos

vulcanismos felsicos lriri e Teles Pires (1,7 a 1,6 Ga) na Província Central I'mazônica e a

geração dos granitos rapakivi de Rondônia, na Serra da Providência (1,6 a 1,57 Ga).

Carneiro et al., (1992) apresentam a idade isocrônica Rb/Sr mais antiga na região

(1911 +10 Ma), com uma razão inicial (RI : 0,7017), característica de granitos

mantoderivados e sugere a existência de uma crosta siálica anterior à formação das

rochas vulcânicas. Urn tonalito intrusìvo nos vulcanossedimentos da Faixa Jauru na Fazenda

Quatro Meninas indicou uma idade isocrônica Rb/Sr (rocha total de 4 pontos) de 1852 +75

Ma e urna RI:0,70208 + 0,00022, conoborando a hipótese da existência de utn magmatistno

tonalítico mais antigo do que as rochas vulcânicas no Greenstone Belt Alto Jauru, hipótese

não comprovada através dasd análises isotopicas nas amostras descritas no presente

trabalho.

Nas Figuras 3.11,3.12 e 3.13 são mostrados três modelos especulativos sobre a

evolução geológica do SW do Cráton Amazônico durante o limite Paleo-

Mesoproterozóico. Os resultados aqui apresentados são coerentes coÍt estes rnodelos de

propostos para a formação do greenstone belt Alto Jauru. Na Figura 3.ll (segundo

Pinho et al., 1991) as rochas desta unidade são caracterizadas, segundo a composição

quírnica, por terem sido geradas em ambiente de cadeia meso-oceânica (Cinturão Jauru),

basaltos de fundo oceânico (MORB) (Cinturão Araputanga) e arco magmático associado

com bacia back-arc (Cinturão Cabaçal).

Uma proposta alternativa é apresentada na Figura 3.12, onde o Terreno Jauru é

constituído por complexo wlcanoplutônico paleoproterozóico cujas associações de

rochas sugerem geração por aglutinação de antigos arcos de ilhas intra-oceânicas (Saes e

Fragoso Cesar, 1996). A acresção destes arcos de ilhas à paleoplaca Amazônia Central

teria ocorrido antes de 1,55 Ga, considerando os dados geocronológicos Rb/Sr obtidos

nos granitóides calci-alcalinos (1,55-1,53 Ga) que o intrudem. Neste modelo, porém, as



subducções ocorreram para oeste (atual), discordantemente das conclusões aqui

apresentadas.

Na Figura 3.13 é reproduzido o modelo proposto por Tassinari et al., (1997).

Neste modelo no período de tempo entre 1 ,8 e 1,7 Ga na margem SW (atual) do Cráton

Amazônico havia um processo de subducção e formação de arco magmático, onde

foram geradas rochas plutônicas simultaneamente ao vulcanismo e a sedimentação

cratônica a leste, na Província Amazônia Central. Este modelo difere do rnodelo de

Pinho et al., (1997), que propõem um ambiente de arco de ilhas e não de margem

continental, isto é, sem o envolvimento de crosta siálica pré-existente para a geração

das rochas paleoproterozóicas do'l'erreno Jauru.

Joulu
l¡l-+r

Aroputongo
l{_+t

Coboçol
K_.ü

L-
Figura 3.1 I Modelo de ambientes geológicos para a forrnação das rochas vulcânicas da
região de Jauru-Araputanga segundo Pinho et al., (1997).

fìigura 3.12 Perfil com os arnbientes geológicos segundo Saes e lìragoso Cesar (1996).
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Figura 3.13. Modelo segundo Tassinari et al., (1997). As rochas do Cinturão Rìo Negro-
Juruena foram geradas durante arcos magmáticos de idades 1,8-1,7 Ga e 1,6-1,5 Ga.
Observar que o arco magmático de idade 1,8-1,7 Ga desenvolveu-se na margem
continental representada pela Província Arnazônica Central.



3.2 Os Granitóides Intrusivos do Terreno Jauru

Rochas intrusivas de composiçáo variada são descritas no Teneno Jauru por

diversos autores (Saes et. al., 1984; Monteiro et. al,, 1986; Leite et. al., 1986; Ruiz

1992). Os trabalhos publicados com datações radiométricas, até o momento, se

concentraram nas metodologias K/Ar e Rb/Sr, indicando variações em idade entre 1,4 a

| .0 Ga e l.ó e 1.4 Ga. respectivarnente.

Neste trabalho foi identificado um importante evento gerador de rochas

plutônicas corn idades U/Pb entre 1,59 e 1,52 Ga (Tabela 3.2). Foram obseladas ainda

rochas graníticas intrusivas mais jovens (1485-1389 Ma) e apresentadas a seguir.

Aspectos gerais dos afloramentos destas unidades são mostrados na Prancha 2.

Tabela3.2 Idades U/Pb e Sm.¡ì'trd das rochas intrusivas do Terreno Jauru.

No arnostra Descrição U/Pb (Ma)* t¡¿(0) tNd TDM .f

97-134 Tonalito Quatro Marcos
97-Ì50 Tonalito Cachoeirinha
97-147 Gnnito Santa Cruz
97-145 Gnaisse São Domingos
97-l3tl Granito Caclioeir inha
97-132 Granito Alvorada (2)

q;-i3; c;;i;;r; Ag;;öi;';
97-139 Granito Alvorada (3)
97-129 Granito Alvorada (l)

1536+lt -14,2 +0.5 1,77 -0,3fì
t549 I l0 - 14,7 + 1,0 1,83 -0,40

d( t587 + 04 - 15.0 - o.fl 2.05 -0.36
(ltsoz + .¡c - 20,2 + 0.9 l,le -0,53

t536 + 06 - 22,2 + 0,5 l"l5 -0.60
t522 + t2 - t9,6 + 0,9 1,78 -0,54

t485 + 04 - 5,0 + 1,7 1,77 -0,50
t440 + 06 - 20,2 - 0,2 1,74 -0,56
1389 + 03 - 20.3 - 1,3 1.,77 -0,54

Idade U/Pb em zircão obtida por diluição isotópica de rnonocristal em zircão.
nd=não determinado;
e¡¿ calculado para a idade U/Pb:
T1¡¡a cm Ga.

Rochas Tonalíticas

Forarn descritos na literatura vários corpos tonalíticos no Terreno Jauru, porém

ern função da irnprecisão das respectivas idades, estes foratn correlacionados ao

greenstone Alto Jauru (descritos anterionnente). Neste trabalho foi possivel distinguir a

ocorrência de um grupo de rochas tonalíticas intrusivas naquela unidade, descritas a

seguir.



Prancha 2. (l) Gnaisse de composição granítica aflorante nas ûnrgens do rio São Domingos, próximo a Cachoeirinba(97-137).
(2) Intrusões do Granodiorito Água Clara em paisse do Complexo Brigadeirinho.
(3) Rochas granlticas intrusivas em gnaisse cinza nas nurgens do Rio Vermelho ao norte de Nortelândia.
(a) Dealhe das rochas granlticas aflorantes na Fazenda Alvorada (97-129).



O Tonalito Cachoeirinha trata-se de um corpo intrusivo alongado com direção

preferencial N40"/50'W que cofta os gnaisses do greenstone Alto Jauru, representado

por gnaisses denominados localmente por Gnaisse Cachoeirinha (Ruiz, 1992), sendo pot'

sua vez coftado pelo Granito Santa Cruz (descritos a seguir).

São rochas mesocráticas, cinza escuras, de granulação média a grossa e

dominantemente equigranulares. É marcante o desenvolvimento de uma xistosidade

definida pela orientação de rninerais placóides e prisrnáticos e localmente, de

bandamento caracterizado por alternância de níveis ricos em máficos (hornblenda e

biotita) e félsicos. As bandas mostram corn frequência ocelos (fenocristais de ortoclásio)

visíveis, principahnente nos níveis leucocr'áticos. A observação microscópica mostrou

cristais de hornblenda e biotita alternados com níveis ricos em plagioclásio e quaftzo

(Fotomìcrografias 3.4 e 3.5), normalmente engrenados em mosaico. Onde ocorre

foliação rnilonítica observa-se textura porfrroblásica. defrnida por cristais de

plagioclásio ou de agregado minerais circundados por uma nairiz de granulação rnais

fina a base de quartzo, plagioclásio, hornblenda e biotita. O Tonalito Cabaçal (Toledo,

1997) forneceu uma errócrona Rb/Sr de 4 pontos (rocha total) com idade de 1556 -l- 250

Ma, com F.l:0,70444 i0,0051 1.

Duas amostras tonalíticas foram analisadas para datação U/Pb. A primeira foi

coletada na região de São José dos Quatro Marcos e os quatro zircões analisados

indicararn a idade de 1536 + 10 Ma (Figura 3 l4). A segunda amostra, coletada próximo

à Cachoeilinha, teve quatro zircões analisados e indicou a idade de 1550 + 10 Ma

(Figura 3.15). As idades são interpretadas como de cristalização das rochas e indicarr,

poftanto, que o Tonalito Cachoeirinha é mais jvem do que o Tonalito Cabaçal.

Gnaisse São Dorningos

Esta unidade foi definida por Ruiz (1992) como um conjunto de rochas gnáissicas

oÍoderivadas aflorante no curso do rio homônirno, previamente caúografadas como

Conrplexo Xingu (Banos et. al., 1982, e Monteiro et. al., 1986) e corno Associação

Gnáissico Migmatítica Brigadeirinho (Saes et. al., 1984) As rochas mapeadas por Ruiz

(1992) Iocalizam-se entre as Faixas Araputanga e Cabaçal e apresentam-se na fonna de

matacões e mais raramente da forrna de pequenos lajeados. Urna das oconências tnais

expressivas é observada sob a ponte do Rio São Domingos na cidade de Cachoeilinha
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(local arnosfrado). Esta unidade gnáissica é intrudida pelos Granitos Alvorada e Santa

Cruz. Tais contatos são rnaterializados por diques centimétricos a decimétricos de material

pegrnatítico ou aplítico injetados, discordantemente da estrutura gnáissica. Na região de

São José dos Quatro Marcos, Carneiro et. al. (1992) efetuaram estudos petrográficos e

isotópicos em litotipos ca¡acterizados como Gnaisses Rosa (idade U/Pb de f ,79 Ga)

descrito no início deste Capítulo, os quais correlacionou ao Gnaisse São Domingos,

correlação esta também sugerida por Ruiz (1992).

Os ortognaisses são cinza escuros a cinza rosados, principahnente equigranulares,

de granulação grossa a média, mostram bandarnento definido pela alternância de leitos

claros compostos a base de quaftzo e feldspatos e leitos mais ricos etn biotitas

(Fotornicrografia 3.6). O bandarnento, normalmente descontínuo e com espessura variável,

mostra dobramento complexo, resultando em dobras irregulares. Ao microscópio os

clistais de qLtatlzo e feldspato apresenta-se em contatos irregulares e raramente textura em

nrosaico. A biotita apalece ern ripas orientadas paralelamente ao bandamento.

Dados K/Ar (em biotita) de Ruiz (1992) para o Gnaisse São Domingos na Folha

Jauru apresentam idades variando de 1553 + 34 Ma a 1140 + 80 Ma. O Cornplexo Rio

Verrnelho (Leite, 1989) cartografado separadamente do Cornplexo Metarnórfrco

Brigadeirinho, correlacionável a esta unidade forneceu uma isócrona Rb/Sr (rocha total

de seis pontos) para paleossoma do gnaisse corn idade de 1513 * 30 Ma com a

RI:0,7020. Três idades IlAr indicarn uma variação de 1615 + 32Ma a 985 + 13 Ma.

Os resultados U/Pb para a amostra indicou uma variação de idade entre 15 87 Ma

e 1489 Ma. As cinco frações de zircões analisados (que cornpõem uma única população

homogênea) indicam eventos superimpostos, resultando na dispersão dos pontos

analíticos que geram um " envelope" com idades variando ern 100 Ma (Figura 3.16).

Os resultados isotópicos U/Pb para a amostra estudada fornece, por sua vez, a idade ao

redor de 1,74 Ga quando levado em conta apenas quatro zircões analizados. A parlir

deste resultado é possível sugerir que a correlação desta rocha com o Gnaisse Rosa, já

descrito e datado er¡ 1,'/9 Ga, correlação esta proposta pol Carneiro ef al., (1992) e

Ruiz, (1992). Ademais, os resultados indicam urn processo de rehomogeneização dos

sistemas U/Pb, resultado da gnaissificação e recristalização rnineral (observada a nível

microscópico) ocorrido ao redor de 1587 Ma, durante a geraçáo das rochas granitóides
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em discussão. Este processo de rehornogeneização isotópica também seria o responsável

pala dispersão das idade obtidas pelos sistemas K/Ar e Rb/Sr descritos na literatura

Suíte Intrusiva Santa Cruz

A Suíte lntrusiva Santa Cruz foi proposta por Ruiz \lgg2) paa um batólito

alongado segundo NS, tocalizado a Leste e Nofte da cidade cle cachoeirinha. É intlusiva

nas rochas do Gnaisse São Doûringos, Gnaisse Aliança e no Tonalito cabaçal.

Apresenta ainda xenólitos de rochas rulcânicas do Greenstone Belt Alto Jauru. Na

região de São José dos Quatro Marcos foram descritas por Carneiro ef al , (1992)

rochas graníticas intrusivas nos tonalitos, possivelmente correlacionáveis a esta unidade

Esta Suíte é composta por duas fácies petrográficas, uma constituída por roclìas

róseas (Fotomicrografias 3.7 e 3.8), principalmente grossas, orientadas, de composição

monzogranitica e subordinadamente sienogranítica e outra, mais restrita a afloratnentos

isolados, compõe-se exclusivamente de rochas cinza escuras, grossas, orientadas e de

composição granodiorítica. A Suíte Santa Cruz (Ruiz, 1992) apresenta uma isócrona

Rb/Sr (rocha total com 4 pontos) de idade 1448 t 30 Ma e Rl=0,7032 :!0,0004 (Ruiz,

r9e2)

Duas amostras desta unidade foram analisadas para o método U/Pb A prirneira

amostra coletada próximo a fazenda Santa Cruz, teve três zircões analisados que

indicaram a idade de 1562 x36 Ma (Figura 3.17). A segunda amostra (denominada

Granito Cachoeirinha) teve três zircões analisados e indicou a idade de 1521 + 84 Ma

(Figura 3.18). No entanto a fração de zircão menos magnética indicou a idade

concordânte de 1536 + 06 que pode ser interpretada como a idade mais precisa para a

cristalização desta rocha.

Suíte Intrusiva Alvorada

Esta unidade foi descrita inicialrrente por Saes et. al., (1984), sendo ainda

descrita nos trabalhos de Monteiro et. al., (1986), Ruiz (1992), Carneiro ef. al., (1992) e

ern Toledo (1997). Segundo a literatura, esta unidade é representada por um conjunto de

rochas graníticas, ocorrendo sob a fonna de intrusões nas unidades desct itas

anteriormente no Terreno Jauru ou na forma de batólitos alongados segundo o trend NS.

Exemplo desta última forma de exposição observa-se ¡a fazenda Alvorada, local tipo da

unidade e estudado por Toledo (1997). Na região de Cachoerinha foi identificada nos



estudos de Ruiz (1992) e a sul de santa Fé foi estudada por carneiro eI. al., (1992).

Xenólitos do Gnaisse São Dorningos e da Suíte Intrusiva Santa Cruz são observados

nesta unidade. Todas as ocorrências descritas na literatura foram checadas e coletadas

no atual trabalho para estudos isotópicos e geoquímicos.

As rochas estudadas apresentam cor cinza claro a rosa acinzentado, são maciças a

levemente foliadas, principahnente equigranulares, de granulação fìna a média. Nas rochas

de coloração rosa domìna o feldspato potássico de cor rosa carne, com plagioclásios cinza,

enquanto nos exemplares cinza predomina o plagioclásio cinza esbranquiçado As

amostras inequigranulares apresentam pórfiros de feldspato potássico, com quattzo

intersticial e biotita como máfico principal. Ao microscópio observa-se o dornínio da

textura hipidiomórfrca equigranular e raramente inequigranular' O plagioclásio e o

feldspato potássico são subidiornórficos, sendo comum o prirneiro apresentff zonação O

quartzo é xenomórfico e intersticial e a biotita apresenta-se em pequenas lamelas,

distribuindo-se homogeneamente e aleatoriamente, exceto nos exemplares levemente

foliados. Detalhes de lâminas delgadas das 3 amostras da Suíte Intrusiva Alvorada são

apresentadas nas Fotomicrografias 3.9, 3. 10 e 3.1 1.

Na região de São José dos Quatro Marcos, Carneiro eL al., (1992), reportam a

idade Rb/Sr (rocha totat) de 14'72 + 19 Ma e P.1:0,7027 + 0,0003, porérn três frações de

zircões analisados em rocha da mesma ocorrência indicaram a idade U/Pb de 1546 + 47

Ma (Figura 3 19) A ocorrência do Granito Alvorada ern Cachoeirinha (Ruiz, 1992)

apresenta uma isócrona Rb/Sr (rocha total de 6 pontos) de idade de 1440 + 80 Ma e

RI:0,705. Novamente os resultados analíticos U/Pb ern zircões obtidos em rocha da

rnesrna ocorrência indicaratn a idade U/Pb entre 1483 e 1440 Ma (Figula 3.20). Outra

idade Rb/Sr, porém com alto ero, foi obtida por Toledo (1991) a partir de 5 pontos

(agora na fazenda Alvorada) indicou a idade de 1523 + 278 Ma para a cristalização do

granito Alvorad a e razáo inicial 875r/865r de 0,7033. Três frações de zircões analisados

ern rocha da mesma ocorrência indicaram a idade U/Pb de 1394 + 37 Ma (Figura 3.21).

Estes resultados indicarn que as ocorrências de granitos isotrópicos de ocorrência

generalizada no Terreno Jauru não podem ser agrupados na unidade Alvorada, pois

foram formados em diferrentes pulsos magmáticos.
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Crr'anod iorito l+gua Clar a

O Granodiorito Agua Clara foi inicialmente descrito por Saes et al , (198a), e

apresenta uma grande extensão em área, compreendendo a maior parte da região entre a

Faixa Jauru e a Faixa Araputanga do C.rreenstone Belt Alto Jauru. No trabalho de

Monteiro et. al., (1936), esta unidade foi prolongada para a itea ao sul da inicial, o que

foi confirmado no mapa apresentado por Leite (1989). Segundo Saes et. al., (1984) esta

unidade ocone na forma de um maciço de dimensões batolíticas e é intrusiva nos

gnaisses da Associação Brigadeirinho, além de apresentar xenólitos de anflrbolitos e

migmatitos próxirno a suas bordas. Matos et. al., (1996) apresenta estudos petrográficos

desta unidade, caracterizando-a como de variada cornposição (granito 3a. 3b,

granodiorito e tonalito). É sugerido na literatura que esta unidade é mais antiga do que o

Granito Alvorada em função de sua estrutura rrais foliada, contrariamente o que indica

a idade Rb/Sr.

Em campo esta unidade apresenta coloração cinza, granulometria média a fina,

ocasionalmente porfirítica, com fenocristais de oligoclásio. O aspecto rnaciço é

predominante apesar da existência de urna incipiente foliação junto aos contatos com as

encaixantes. Petrograftcarnente as amostras coletadas apresentam composição

granodiorítica, sendo seus constituintes essenciais o quaúzo e o oligoclásio, corn

ortoclásio e pertita subordinados, Os máficos são a biotita e a hornblenda, além de

titanita e zircão como acessórios (Fotomicrografia 3. 12).

O Granodiorito Água Clara apresenta idade isocrônica Rb/Sr (rocha total com 4

pontos) de 1400 t 63 Ma @I:0,70326 t 0,00049) e dados IIA¡ (em biotita) indicam a

idade de 1266 x21, A amostra coletada a oeste de Cachoeirinha teve quatro frações de

zircões analisados e indicaram a idade U/Pb de 1468 t 35 Ma (F\gura 3.22),

confirmando ser esta unidade urna das mais novas do Terreno Jauru, hipótese

corroborada com os dados de carnpo que indicam características isotrópicas.
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Microfbtografia3.4 Detalhe em lâmina do Tonalito Quatro Marcos (amostra 97-134).
Os zircões analisados são translúcidos, com pirâmides e faces laterais bem
desenvolvidas (3:l a 5:l).

Tonolito QuoIro Morcos
97 -134

(4 pontos)
I 500

I
a

,l
ø,v

700

lntercepto Superior
T: 153ó tl0 Mo

MSWD:21

2t,tPr)i)_\5lJ

Figura 3.14 Diagrama da concórdia para 4 frações de zircões do Tonalito Quatro
Marcos (amostra 97-134). Os resultados indicaram uma idade de cristalizaçáo de 1536 +
l0 Ma. lntercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia 3.5 Detalhe em lâmina do Tonalito Cachoeirinha (Amostra9T-150) Os
zircões analisados compõem uma população homogênea, com terminações
arredondadas e faces laterais parcialmente desenvolvidas e translúcidos.

Tonolilo Cochoeirinho
97-l 50

(4 pontos)
I 500 / v..Iv

I

700

lntercepto Superior
T: 1550 tlO Mo

MSWD: l4

2,5 3,5

t"pÒl"olJ

Figura 3. l5 Diagrama da concórdia para 4 cristais de zircões do Tonalito Cachoeirinha
(amostra 97- I 50). A idade obtida é de I 550 + I 0 Ma com o intercepto inferior forçado
a0.
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Fotomicrografia3.6 Detalhe em lâmina do Gnaisse São Domingos (amostra9T- 147) Os
zircões (uma única população homogênea, translúcida e de coloração caramelada) são
mostrados em detalhe.

Gnoisse SÕo Domingos
97 -147

(7 pontos)

I 300

-,Y
,b

- 
t lnterceplos Superiorest T: l¿gçrvroe

T : 1587 Mo

ì,5 2,5 3,5 5,5

"o,P|:,lrrul)
Figura 3.16 Diagrama da concórdia para o Gnaisse São Domingos (amostra9T-147) A
idade obtida pelo envelope está entre 1489 e 1557 Ma. A discórdia mais inclinada
apresenta a idade ao redor de 1,74 Ga.
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Fotomicrogrcfia 3.7 Detalhe em lâmina do Granito Santa Cruz (amostra 97-145). Os
zircões analisados são translúcidos e alongados (4:l a 6:l).

0,3ó

o,32 Gnoisse Sonto Cruz
97-145

(3 pontos)

v

I
v

700

lntercepto Superior
T:1562x 3óMo
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Figura 3.17 Diagrama da concórdia para a 4 zircões do Gnaisse Santa Cruz (amostra
97-145). A idade obtida é 1562 + 36 Ma com o intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia 3.8 Detalhe em lâmina da amostra do Granito Cachoeirinha (97-138).
Os zircões analisados são translúcidos e alongados (4:1 a 5:l).
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Gronito Cochoeirinho
97-138

(3 pontos)

700

lntercepto Superior
T:1521 x 84Mo
MSWD : 52
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Figura 3.18 Diagrama da concódia para 4 cristais de zircões analisados do Granito
Cachoeirinha (amostra 97-138). A idade obtida através da regressão dos 3 pontos (a
elipse em amarelo não foi utilizadapara o cálculo da idade por ser discordante e não
colinear com os outros pontos) foi 1521 + 84 Ma. A idade de uma fração concordante
(1536 + 06 Ma) pode ser interpretada como a melhor para a cristalização desta rocha.
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Fotomicrografia 3.9. Detalhe em lâmina da amostra do Granito Alvorada coletada na
região de São José dos Quatro Marcos (97-132). Os zircões analisados são translúcidos
e alongados (3:l a 4:l).

o,3ó

o,32 Gronito Alvorodo
(óreo de S,J Quotro Morcos)

97-132
(3 pontos) 
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I lntercepto Superior
T:154ót lSMo
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(l slgmo)

r07Pb/235u

Figura 3.19. Diagrama da concórdia para 3 cristais de zircão do Granito Alvorada
coletado em São José dos Quatro Marcos (amostra 97-132). A idade obtida foi de 1546
+ l5 Ma. O intercepto inferior não tem significado geológico.
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Fotomicrografia 3.10. Detalhe em lâmina do Granito
Cachoeirinha (amostra 97-139). Os zircões apresentam duas

arredondados e translúcidos alongados.

Alvorada coletado em
populações: translúcidos

=aR 0.20
ò'
o-I

N
0.1ó

2,5lÃ 5,5

,orPb/ruu

Figura 3.20. Diagrama da concórdia para o Granito Alvorada da ârea de Cachoeirinha
(amostra 97-139). Uma população de zircão indica a idade 1469 e outra população

indica a idade 1440 Ma. A população de zircões arredondada é a mais antiga.

Gronlïo Alvorodo
(óreo de Cochoeirinho)

97-139
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Fotomicrografia 3.11. Detalhe em lâmina do Granito Alvorada (amostra 97-129),
coletada nafazendaAlvorada. Os zircões analisados são translúcidos e alongados (3:l).

o,32 Gronito Alvorodo
(Fozendo Alvorodo)

97-129
(4 pontos) r 500

7ffi

lntercepto Superior
T: l394t37Mo
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rorPb/æuu

Figura 3.21. Diagrama da concórdia da amostra do Granito Alvorada (amostra 97-129),
coletada na fazenda Alvorada. A idade obtida foi de 1394 + 37 l|i/ra. lntercepto inferior
forçado a 0.
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Fotomicrograña 3.12. Detalhe em lâmina do Granodiorito Água Clara (amostra 97-
136). Os zircões obtidos nesta amostra são translúcidos a pouco translúcidos, com cores
entre caramelo e marrom. Podem apresentar pirâmides bem desenvolvidas ou serem
arredondados (3 : I a 4:l).
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Figura 3.22. Diagrama da concórdia para 4 frações de zircões analisados da amostra 97-
136. A idade obtida é de 1468 f 35 Ma. Intercepto inferior forçado a 0.



3.2.1 Geoquímica

As 10 amostras coletadas dos granitóides intrusivos do Terreno Jauru foram

analisadas quimicamente para elementos maiores, traços e teffas raras e os resultados

sâo discutidos a seguir.

O conjunto destas amostras envolve granitos, granodioritos e tonalitos de

diferentes características deformacionais e idades U/Pb entre 1,56 e 1,39 Ga, No

entanto, os estudos geocronológicos Sm/Nd em rocha total indicaram que elas foram

geradas em um evento enlre 2,0 Ga e 1,74 Ga (idades T¡¡a), intervalo de tempo de

geraçdo da crosta do Terreno Jauru, que pode representar participação de crosta mais

ùnfiga, fia geração desteas unidades.

Neste trabalho tentou-se um tratamento conjunto destas rochas corn o objetivo

de se delinear os enquadramentos tectônicos de tais litotipos, bem como outras

características como calcioalcalinidade, aluminosidade e padrões de terras raras.

Verifrcou-se, no entanto, que a amostra 97 -129 (de idade 1394 + 37 Ma) do Granito

Alvorada apresenta características mais evoluídas, possivelmente por se tratar de

magmatismo pós-orogênico resultado de fusão crustal (o que não alterou sua assinatura

isotópica de Nd), coerentemente coÍr a interpretação de Pinho, (1996), As outras duas

amostras (97-139 e 97-136) apresentam resultados químicos coerentes com o conjunto

de amostras graniticas intrusivas do Terreno Jauru.

Os resultados químicos foram convertidos e a proporção de minerais obtidos

lançado no diagrarna de Streikceisen (1976), definindo a existência de um grupo de

rochas graníticas sensu lato composto pelas 3 amostras do Cranito Alvorada, o Gnaisse

Rosa descrito por Carneiro et. al., (1992), os Granito Cachoeirinha e Gnaisse Santa

Cruz. Apresentam composição granodiorítica os Gnaisses Quatro Meninas e Água

Clara. O Tonalito Quatro Marcos e o Tonalito Cachoeirinha formam na verdade o

terceiro grupo representado por quartzo gabro e quartzo monzogabro (Figura 3.23). Este

diagrarna foi utilizado para definir os símbolos para cada amostra, de fonna que, para os

granitos foi escolhido o círculo, para os granodioritos o quadrado e, para tonalitos o

triângulo. A mesma simbologia passou a ser utilizada para os demais diagramas.

No diagrarra indicador de índice de Shand e de saturação em alumina todas as

amostras graníticas e granodioríticas indicaram ser peraluminosas, de forma que o

excesso de alumina possivelmente foi incorporado pela biotita, sendo que as amostras



tonalíticas são metaluminosas, onde se observa os minerais moderadamente aluminosos

cor¡o hornblenda (Figura 3.24). A Figura 3.25 o diagrama de trend de diferenciação

sugere que os litotipos amostrados apresentam variações composicionais características

de suítes calcioalcalinas. E na Figura 3.26 o diagrama de discriminação de ambientes

tectônicos sugere que as amostras analisadas pertencem a unidades geradas em

ambiente de arco magmático.

Figura 3.23 Diagrama QAP (Streckeisen, 1916) para as rochas intrusivas do Terreno
Jauru obtido através da conversão dos resultados químicos. Os resultados analíticos das
10 amostras graníticas podem ser agrupadas em rochas monzograníticas (as 3 amostras
do Granito Alvorada, o Granito Cachoeirinha e o Gnaisse Santa Cruz em círculos);
rochas granodioríticas (o Gnaisse Quatro Meninas, o Granodiorito Agua Clara e o
Gnaisse Aliança em quadrados); rocha tonalítica (Tonalito Cabaçal em triângulo);
rocha quratzo-monzogábrica (Tonalito Cachoeirinha em diamante). (1a) quartzolito; (1)
granitóide rico em Q"; (3) granito alcalifeldspático; (3a) sienogranito; (3b)
rnonzogranito; (4) granodiorito; (5) tonalito; (6*) quarlzo sienito álcalifeldspático; (6)
sienito álcalifeldspático; (7x) quartzo sienito; (8x) quartzo monzonito; (8) monzonito;
(9*) quartzo monzogabro; (9) monzogabro; (10) quartzo gabro; e (10*) diorito, gabro,
anoftosito.
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Figura 3.24- Indice de Shand (A/CNK) versas índice de saturação em alumina para as

rochas paleoproterozóicas do Tereno Jauru. As dez rochas analisadas apresentam
composição peraluminosa (com exceção do tonalito e do quartzo-monzogabro).

Sio, (wt%)

F\gura 3.25 Diagramas discriminantes de trends de diferenciação (Peacock, 1931). As
rochas graníticas do Terreno Jauru apresentam composição química que se enquadram
em suítes calcioalcalinas.
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Figura3.26 Diagramas e discriminação de arnbientes tectônicos (Pearce et al., 1984) para
as rochas intrusivas do Terreno Jauru. Os diagramas de discrirninação de ambientes
tectônicos sugerem que as amostras analisadas pertencem a unidades geradas em
ambiente de arco magmático.

Na Figura 3.27 foram lançados os resultados analíticos de teras raras das

amostras normatizado pelo condrito, de forrna que pode-se sugerir que todo o conjunto

de amostras apresenta um enriquecimento de terras raras pesados variando de 80 a 140

vezes o condrito. Quanto aos tenas raras leves há um enriquecimento de no rnáxino l0

vezes o condrito, carac!.erizando um padrão horizonfalizado. Observa-se também a

existência de leves anomalias positivas de Eu nas amostras tonalíticas e granodioríticas

e uma pequena anomalia negativa deste elernento nas amostras mais graníticas

indicando, em ambos os casos, um fracionamento de Eu como resultado da cristalização

de plagioclásios nos líquidos magmáticos precoces, O padrão mais fracionado

observado corresponde a amostra 7-129, reforçando o seu caráter pós-orogênico,

resultado da fusão parcial da crosta pré-formada.

Gronitos
sin-colisionois

Gronitos de
Codeios
Meso-oceônicqs

d
Eç

A

Gronilos de Arcos
Vulcônicos



1000

l0

o
Ëoco
O
U'ots(t,
o
E

too

Lo Ce Pr

Figura 3.27 Padrões de ETR para as amostras do Terreno Jauru, normalizados
condrito. Círculos:granitos; quadrados=granodioritos; e triângulos:tonalitos
valores de terras raras foram normalizados segundo Sun e McDonough (1989).

3.2.2 Isótopos Estáveis

Seis amostras de rochas granitóides intrusivos do Terreno Jauru foram analisadas

para isótopos de oxigênio, (Gnaisse Aliança, Tonalito Cabaçal, Gnaisse Quatro Meninas,

Granito Cachoeirinh4 Granodiorito Agua Clara e Granito Alvorada). Os resultados de

tuo/t'O foram normalizados pelo standarr SMOW e são apresentados na Tabela 3.3.

Amostra Desc ôo
97- 29 Granito Alvorada + 6.3
97- 36 füanodiorito Azua Clara + 9.0
97- 38 füanito Cachoeirinha +7 2
9l 30 Tonalito Cabaçal +66
97 49 Gnaisse Alianca. 1-63
97 34 Gnaisse Cinza +63

l8

Tabela 3.3 Valores de ôOl8 para as rochas granitóides do terreno Jauru. As razões
ttO/tuo fora* normalizados pelo standørl SMOW (s/azda rl mean ocean water).

Estes dados isotópicos lançados no diagrama da Figura 3.28 indicarn uma variação

de valores de ôO entre + 6,3 e + 9,0%o coerentemente com valores de ôO característicos de

LuYbTmHoDyEu Gd TbSm ErNd

pelo
Os



suítes calcioalcalinas geradas em arcos magmáticos (Figura 3.29), corroborando a

interpretação do diagrama Rb ver.szs Q.{b+Y) de ambiência tectônica. Estes valores de ôO

indicam tambérn, com exceção do granodiorito l+ga Clara, que estas rochas foram

derivadas de magmas cujos protólitos não apresentam indícios de processos de baixas

temperaturas de ambientes sub-superficiais (Taylor, 1974), isto é, o compoftamento é

típico de protólitos que não apresentam um componente sedimentar irrportante. O alto

valor de ôO para a amostra 97-136 (Cnanodiorito Água Clara) não deve ser resultado de

irnpoftante participação de material crustal na geração desta unidade uma vez que o valor

de t¡¿ 6¡ 
: +1,77 indica uma origem juvenil. Os estudos petrográficos e geoquímicos não

apontaram características que explicassern o alto valor de ô O para esta amostra.

GrqnÍóides do

97-t30

97-ì38

97-144
Gnolse Auofio Menlnos

Figuta 3.28
Jauru.

Valores de ôO para as rochas intrusivas mesoproterozóicas do Terreno
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Figura 3.29. Valores de ôO para os diversos tipos litológicos e de diferentes idades.
Cornpilação de Taylor (1988) adicionada de dados de Agrinier et. a[., (1985) e Sial
(1ee0)

3.2.3 Discussão

Nos ítens anteriores foi apresentado um conjunto de dados geocronológicos e

geoquímicos das rochas granitóides intrusivas do Terreno Jauru que possibilita definir

características dos eventos formadores de crosta bem como ambientes de fonnação

destes corpos plutônicos.

Um irnportante evento gerador de plútons graníticos ocorreu entre 1550 e 1530

Ma (idades U/Pb em zircões) no Terreno Jauru a partir de magmas com participação

subordinada de rnaterial crustal. Este evento gerou rochas com o quirnismo compatível

com uma suíte calcioalcalina, com variedades entre granitos e tonalitos. Estes resultados

sugerem o desenvolvimento de um arco magmático para a formação destas rochas que,

em função do local tipo das rochas deste evento terem sido inicialmente descritas nos

arredores de Cachoeirinha (Ruiz, 1992), sugere-se a denominação de Arco

-
r

I

-
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Cachoeirinha. Segundo Miyashiro (1975) rochas calcioalcalinas são praticamente

restritas a arcos magmáticos, constituindo característica distintiva deste ambiente, desde

que apresentem sequências expressivas em volume. Este arco magmático, representado

pelas rochas intrusivas do Terreno Jauru, provavelmente se formou na margem

continental pré-existente de idade paleoproterozóica. lsto é sugerido pela ocorrência de

corpos intrusivos granitóides mesoproterozóicos (1,55 e I,53 Ga) numa rnesrna área

geográfica dos tr'ês cinturões vulcano-sedimentares paleoproterozóicos (Jauru,

êrlaputanga e Cabaçal) com rochas graníticas e vulcânicas de idades enlre 1,79 a 1,15

Ga. Estes corpos graníticos mesoproterozóicos apresentam tambérr valores de Tov

(2047 e 1743 Ma), semelhantes aos T¡y dos corpos graníticos paleoproterozóicos (1926

a 1853 Ma) sugerìndo o envolvimento subordinado de crosta durante o desenvolvimento

do arco magmático gerador das rochas rnais jovens, hipótese corroborada pelos valores

de sNd entre + 1,7 e - 7,3 .

As amostras coletadas denominadas na literatura como Granito Alvorada na

verdade representam rochas de diferentes idades e não devem ser agrupadas em uma

única unidade. A amostra 9'7 -129, coletada na fazenda Alvorada (afloramento este que

representa o local tipo do Granito Alvorada), apresenta idade U/Pb 1394 +37 Ma e deve

ter prioridade para a ulllizaçáo desta nomenclatura. A amostra 97-132 (cole|ada na

região de São José dos Quatro Marcos) apresenta a idade U/Pb de 1546 + 47 },1.a, idaó,e

equivalente ao Tonalito São José dos Quatro Marcos (1536 + 10 Ma), ambas rochas

representantes do arco Cachoeirinha. A terceirra amostra regionalmente identificada

como pertencente ao Granito Alvorada (Ruiz, 1992), na verdade apresenta idade U/Pb

(1483-1440) equivalente ao Granodiorito Agua Clara, e deve representar variação

faciológica lateral desta unidade, concordantemente com a descrição de Matos et. al.,

(1996), que sugere variações de granito, granodiorito e tonalito para a unidade Água

Clara.

Tassinari (1981) e Tassinari et. al., (1996) apresentam um grande número de

datações no Cinturão Rio Negro-Juruena com resultados Rb/Sr (ern rocha total) entle

1,8 e 1,5 Ga, e idades K./Ar estão entre 1,4 e 1,1 Ga. Dados U/Pb (SIfi.INP) ern granito

gnáissico apresenta a idade de 1570 + 17 Ma. Sato e Tassinari (1997) reportarr

resultados Sm/Nd equivalentes aos aqui apresentados, com TDì\,r entre 2,1 e 1,7 Ga e

sNdO entre +5,1 e -3,0. Segundo os autores acima, no período de tempo entre 1,8 e 1,5



Ga houve a geração de grande volume de crosta juvenil acrescionado ao protocráton

Arnazônico. Segundo ainda Tassinari et. al., (op, cit.), a geração desta crosta juvenil

ocorreu erÌr dois períodos de tempo: o primeiro entre 1,8 e 1,7 Ga e o segundo entre 1,6

e 1,5 Ga. Este último evento envolveria a formação de arco magmático e o

retrabalhamento da crosta mais antiga, interpretagões estas plenamente confrrmadas

com os resultados obtidos no presente trabalho. A exposição de rochas plutônicas

intrusivas e a não identificação de seus equivalentes lulcânicos de idade 1,55-1,53 Ga

sugere que as rochas aqui estudadas contituem uma raiz de arco rnagmático construído

em rnargem continental conl crosta siálica mais antiga cujo edificio foi erodido,

expondo a sua estrutura interna,

A variação das características geoquímicas das rochas geradas em arco

magmático são correlacionáveis a protólitos originados de magmas de diferentes fusões

fracionadas da litosfera descendente e do manto superior, ao longo da zona de

subducção (Haterton e Dickinsosn, 1969). Segundo Miyashiro (1975) o zoneamento

geoquímico de rochas geradas em arco é caracterizado pelo aumento das taxas de KzO,

Na2O+K2O e Na2O + KzO/AlzO¡ em rochas posicionadas a distâncias crescentes em

relação ao lado interno (lado da fossa) para o lado externo do arco. Nas rochas em

estudo ocorre variação em termos de elementos maiores, onde são obseruadas rochas de

cornposição mais cálcicas (tonalitos) a calcioalcalinas (granitos e granodioritos). O

tnesmo ocome coln os indices de saturação em alumina, gerando variedades

metaluminosas (tonalitos) a peraluminosas (granitos e granodioritos). Estas variações

provocam a existência de rochas mais evoluídas (graníticas de alto SiOz) com

composições equivalentes de rochas graníticas geradas ern ambiente intra-placas, como

pode ser observado no diagram Rb v¿¡.sr.r.s Y + Nb. Não se obteve indícios, entretanto,

sobre o sentido da subducção a partir dos dados geoquímicos, sendo apenas sugestivo o

sentido oeste para leste (atual) pelo motivo da crosta mais antiga do Cráton Arrazônico

estar posicionada a leste (atual) do Terreno Jauru.

Os dados isotópicos de O mostram-se úteis na deterrninação de fontes de rochas

graníticas, em combinação com as inferências dos isótopos de Nd, Sr e Pb. Os dados

isotópicos de O das rochas aqui estudadas apresentam valores de ôO entre + 6,3 e + 9,0

%0. As rochas calcioalcalinas geradas em ambiente de a¡co magmático usualmente

apresentam valores de ôo entre + 6,5 e + 8,0 %0, ao passo que rochas supracrustais



usualmente apresentam valores de õO entre + 6,0 e + 18,0 %0, Rochas cujas fontes

magmáticas apresentam valores de ôO maiores do que + 8 requerem o envolvimento de

algum material que em cefto período de tempo no passado tenha residido próximo da

superffcie colno rochas sedimentares, rochas aiteradas meteoricamente ou

hidrotermalmente (Taylor, 1 988).

Como as rochas aqui estudadas provavelmente foram geradas como resultado de

uma crosta oceânica em subducção que provocou a hidratação e fusão parcial do manto,

pode-se sugerir a participação de sedimentos oriundos da placa em subducção na

geração dos protólitos destas rochas, como nos casos de rochas com valores de ôO de

+8 e +9 %o e T¡y de -2,0 Ga e aNd entre +I,'7 e -1,3 (Figura 3.30), resultando ern

variações composicionais (peraluminosidade) e isotópicas (tNd(r) negativos) nos rnagmas

que deram origem a suíte calcioalcalina de idade mesoproterozóica do Terreno Jauru.

ldode (Go)

Figura 3.30 Diagrama de evolução isotópica de Nd para as rochas mesoproterozóicas do

Terreno Jauru. As rochas de idade de cristalização 1,55 Ga apresentam valores de e¡¿

positivos e pouco negativos. Em cinza são apresentados os resultados de isótopos de Nd
das rochas do embasamento. Os círculos representam rochas de idade U/Pb mais jovens
que 1,55-1,53 Ga, mas que apresentam evolução de isótopos de Nd coerentes com o
restantes das amostras.
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CAPITULO 4
O Terreno Pontes e Lacerda

4.1 Localização e Distribuição

O Teneno Pontes e Lacerda é representado pelas rochas da Suíte Santa Helena

(SSH). Esta unidade apresenta dimensões batolíticas, com limite a leste corn o Lineamento

Taxaquara-Jundiuvira-Lucialva; a oeste o limite são as falhas, empurrões e zonas de

cisalhamento com as rochas do Grupo Aguapeí; a sul a unidade é coberta pelos sedimentos

da F'ormação Pantanal; e a nofte o limite não é conhecido (Figura 4.1).

A oconência da SSH no extremo leste da Folha Pontes e Lacerda. onde a unidade

foi descrita por Menezes er al., (1993), apresenta composição preponderantemente

granîtica. Rochas de composição tonalítica a quartzo-dioríticas descritas como

pefiencentes ao Complexo Ígneo Rio Cágado (Menezes et al., op. cit.) foram aqui incluídas

na SSH a partir dos novos resultados U/Pb (idades equivalentes as das rochas da SSF{). A

área de oconência da SSH atinge ainda as Folhas Jauru (a leste, onde foi definida a

unidade), Santa Bárbara e Aguapeí. As amostras para este estudo foram coletadas em

diferentes porções do batólito, sendo que as unidades amostradas receberam denominações

infonnais em função do local de coleta,

As rochas da SSH apresentam idades U/Pb em zircões entre l48l e 1423 Ma

com concentração de idades (11 amostras) enlre 1445 e 7423 Ma. As idades T¡¡¡a variam

entre 1698 a 1491 Ma, com valores de e*0,,, entre + 4,1 e+ 2,7 (Tabela 4.1). A seguir

são apresentados os resultados de cada amostra individualmente. Aspectos gerais dos

afloramento desta unidade são apresentados na Prancha 5,



Prancha 3. (l) Tonalito Pau-a-Pique da SSH (amostra 97-140).
(2) Rochas gnáissicas granodiorlticas da SSH (amostra 97-102).
(3) Granito foliado da SSH (amostra 97-ll5).
(4) Rochas granodioríticas envolvendo corpo de rochas de composição tonalftica da SSH (amostas 97-105 e97-106).



Tabela 4. I Idades U/Pb (em zircão) e Sm/Nd em rocha total para as rochas da Suíte
Santa Helena.

Amostra Litologias U/Pb (Ma)* tu¿(o) êtoo T,v

97-l0Z Gnaisse Alto Guaporó
97-105 Gnaisse Alto Guaporé
q7- 106 Gnaissu Alto Guaporé
97-108 GranodioritoGuaporé
97-ll3 TonalitoLavrinha
97-l 15 Granito Sarta Helena
97 -1208 Magnet. Granito Cardoso
97-120W Augen-gnciss Cardoso
91-135 Granito Salta Elina
97-140 TonalitoPau-a-Pique
97-l4l Granito Maraboa
97-168 Gra¡ito Fazenda Ellus
97-169 Gra.nito Garimpo Ellus

1445 + 04
1424 + 1l
t424 + t5
t435 + 22
1464 + 25
1433 t 06
1423 + 15

t436 + 06
1437 * 12

t48t + 47
1449 + 07
1437 + t2
t444 +21

-15,4 + 2,9
-12,Íl + 2,8
-8,6 + 4,0
-l1,8 + 3,4
-13,1 + 3,8
-8,9 + 3,1

-l1.7 + 3,6
-t3^4 + 3,9
-t0,2 + 2,7
-4,9 + 4,1
-7 ,l + 2,6
-11,1 +3,7
- 10,8 + 3,6

1,56 -0,51
I,51 -0,44
t,49 -0,35
1,54 -0,42
1.53 4,45
1,62 -0,32
1,52 -0,3 3

ì,48 -0,42
1,55 -0,38
r,50 -0,25
I,70 -0,26
1,52 -0,40
I,51 -0,39

'n Rosultado das análises U/Pb por diluição isotópica em monocristais de zircão.
eru,,, calculado para a idade U/Pbt T¡¡a em Ma.

4.2 A Suíte Santa Helena

Rochas Tonalíticas

As rochas da SSH apresentam variações composicionais entre tonalitos,

granodioritos e granitos, sendo que os tonalitos ocorrem preferencialmente na porção W

do batólito, nas localidades do Garirnpo Lavrinha e Garimpo Pau-a-Pique (amostras 97-

113 e 97-140, respectivamente). São rochas leucocráticas, cinza a verde acinzentado, de

granulação grossa a poffiróide, isótropas a levemente foliadas. A rnineralogia essencial

inclui feldspatos (principalmente plagioclásio) anfibólio, biotita e pouco quarrzo.

Em lâmina delgada os tonalitos exibem texturas equigranulares médias a grossas

e, mais raralnente, textura porfiróide. O plagioclásio ocorre como cristais

hipid iornórfrcos, em prismas cuftos ou alongados. Normalmente estão saussuritizados,

permitindo ainda a determinação de sua composição entre oligoclásio e andesina. O

quarlzo é anédrico, com contatos interlobados e deformações intracristalinas como

extinção ondulante e subgranulação. O anfrbólio e a biotita acham-se parcialmente

substituídos por clorita e actinolita, respectivamente . Zircão, apatita, allanita e opacos

são os acessórios mais cornuns.



LEGENDA

Paleozóico

Granito Guapé

Granito São Domingos

Grupo Aguapel

Sufte Santa Helena

lntrusivas báslcas

Sequências Vulcano-
sedlmentares
Complexo basal

Figura 4.1 Localização das amostras da Suíte Santa Helena. A escala do mapa não

permite a apresentação de todas as unidades aflorantes. Neste mapa as amostras 97'102,
97-107 e 97-108 estfio localizadas no Complexo Basal a NW de Pontes e Lacerda,

indicando que parte do que compunha o embasamento (nos trabalhos anteriores)

constitui rochas pertencentes a SSH. Estão langadas neste mapa rochas do Terreno Rio
Alegre (97-122, 97-124 e 97-137), as rochas da Fazenda Reunidas (Complexo Basal)
(97-123, 97-131, 97-142 e 97-144) e rochas do Granito Guapé (97-107) e São

Domingos (97-118a e 97-Il8b), descritas nos capítulos seguintes.

I
I
I
E3
ffi
I
I
ffi

76



9?-1l3-Tonalito Lavrinha. Esta amostra foi coletada na área de garimpo denominada

Lavrinha, cujo nome do lugarejo é emprestado. A rocha é isotrópica, com anfibólio e

biotita (distribuídos proporcionalmente), além de plagioclásio e quartzo, constituindo

uma textura em mosaico. A rocha tem coloração cinza a verde com granulometria

grossa, sendo que a presença de sericita, clorita e epidoto indicam urna alteração

hidrotermal pós cristalização (Fotomicrografia 4.1). Cinco frações desta amostra foram

analisadas e os resultados, quando lançados no diagrama da concórdia, indicam uma

idade no intercepto superior de 1464 + 25 Ma (Figura 4.2).

97-140 Tonalito Pau-a-Pique. Esta rocha é exposta no garimpo denominado Pau-a-

Pique, onde está tectonicamente justaposta a metassedimentos do Grupo Aguapeí

através de um contato por zona de cisalhamento mineralizada a ouro. A cinco metros

deste contato a rocha apresenta início de milonitização, sendo que a poucos centímetl'os

do contato a textura fina resultado da rnilonitização não permite mais o reconhecimento

dos minerais. A amostra coletada tem granulometria grosseira, com cristais

subcentimétricos de plagioclásios que em lâmina delgada se mostram totalmente

sericitizados. Anfibólio e biotita completam os minerais principais (Fotomicrografia

4.2). Quatro zircões concentrados desta amostra indicaram uma idade de (intercepto

superior) 1481 + 47 Ma (Figura 4.3).

Rochas Granodioríticas

As variedades granodioríticas da SSH foram observadas nas localidades da

Fazenda Triângulo (amostra 97-102), Fazenda Guapé (arnostra 97-106), e na antiga

rodovia Cuiabá-Pofto Velho (amostra 97-108). Estas rochas são acinzentadas,

hornogêneas ou bandadas, localmente descritas no campo como gnássicas (granito-

gnaisses, biotita-gnaisses e rnagnetita-gnaisses). Na ocorrência da Fazenda Triângulo

observam-se variações laterais para rochas de composição anfibolítica, com contatos

graduais. No ponto 97-102 ocorrem porções com bandas bem definidas por leitos com

mais biotita e enfibólio e leitos mais quartzo-feldspáticas e apresentam-se dobradas

isoclinalmente. Microscopicamente estas rochas apresentam feldspato alcalino

(ofioclásio), plagioclásio, anfibólio e biotita com textura de intercrescimento. Os

acessórios são titanita, zircão e opacos.



97-102- Granodiorito Guapé (GG) Esta foi a amostra coletada na porção setentrional

do mapa da Figura 4.1, ârea defrnida no mapeamento de CPRM como constituídas do

embasamento representado pelo Complexo Pontes e Lacerda. A amostra de composição

granodiorítica apresenta contatos difusos com rochas de composição anfibolítica e

tambérn é cortado por diques quatzo-feld spáticos com biotita e muscovita decimétricos.

Esta rocha é composta por quaÉzo, ofioclásio, plagioclásio, biotita e hornblenda

(Fotomicrografra 4.3). Cinco zircões concentrados desta amostra apresentam resultados,

que, quando lançados no diagrama da concórdia, indicam um intercepto superior de

1445 + 9 Ma (Figura 4.4)

97-105- Granodiorito Gnáissico Guapé. Esta é outra amostra coletada na ârea

mapeada por Menezes et al., (1993) como pertencente ao embasamento da região. O

afloramento é composto por duas rochas de composição e estruturas diferentes

(amostras 97-105 e 97-106). A amostra 97-105 tem composição granodiorítica com

quartzo, ortoclásio e plagioclásio em proporção equivalente, além de biotita e anfibólio.

o que defrne uma cor cinza escuro para a rocha. A cornposição rnineralógica formada

por quartzo, ortoclásio, plagiocásio, biotita, anfibólio e opacos (Fotornicrografra 4.4).

Quatro zircões desta amostra indicam uma idade de crisfalizaçáo de 1424 + 12 Ma

(Figura 4.5).

97-106 Granodiorito Gnáissico Guapé, Esta rocha foi coletada no meslno

afloramento da amostra 97-105, de forma que a amostra 9'l-106 esla englobada pela

encaixante (97-105) sendo que as duas apresentam contato difuso: irregular onde o

contato é ortogonal a foliação gnáissica e contato retilíneo onde a foliação é paralela. As

duas rochas apresentam foliação concordante, textura com matiz fina e fenocristais de

ortoclásio. Em lârnina fenocristais de oftoclásìo são bordejados por uma matriz

composta por quaftzo, ortoclásio, ptagioclásio, biotita e anfibólio (Fotomicrografia 4.5).

Quatro frações desta amostra apresentam uma idade U/Pb (intercepto superior) de 1425

+ 72 Ma (Figura 4.6).
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Fotoniicrografìa 4.5. Detalhe cm lâ¡lina do Granodiorito Guapé (amostra 97-106). Os
zircõcs são analisados <;ompreenclem uma população homogênea fòrmacla por grãos
translúrcidos, claros a amarelados, coln proporcão média 3:1.
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Rochas Graníticas

As rochas graníticas têm uma distribuição homogênea no batólito (Figura 4.1). As

amostras foram coletadas em coftes de estrada da BR 364 (amostras 91-115 e 97-101), no

Garimpo l|i4araboa (97-141), na Vila de Cardoso (97 -120W , 97 -1208 e 97-120P), e ao sul

na Fazenda Ellus (amostras 97-168 e 97-169),

97-115-Granito-Gnaisse Santa Helena. Esta 
j"norinução foi rnantida para esta amostra

ern função dela ter sido coletada na área de mapeamento de Menezes et al., (1993). Na

Folha Pontes e Lacerda esta unidade apresenta pouca variação e está representada por

granitos foliados cinza-avermelhados a róseos, com granulometria média a grossa.

Compreendern granito-gnaisses, biotita-gnaisses e magnetita-gnaisses, Esta amostra tem

composição granílica (Fotornicrografr a 4,7), com cor cinza a rosa e intensa foliação. A

mineralogia principal é qùartzo, k-feldspato, plagioclásio, biotita e anfrbólio. Urna

isócrona Rb/Sr (rocha total) para rochas do mesmo afloramento indicou a idade de 1318

+ 24 Ma (Geraldes, 1996). Quatro frações desta amostra indicam a idade U/Pb de 1433 +

06 Ma @igura 4.8),

97-120W-Magnetita-Gr¿nito Cardoso. Esta rocha afTora a 4 km a oeste de Cardoso,

mastem ampla distribuiçáo na ë¡rea de coleta em blocos e lajedos e faz confato intrusivo

com o augen-gnaisse descrito a seguir (amostra 97-120W). Cristais de magnetita podem

ser vistos a olho nu, entre cristais de quartzo e ortoclásio e plagioclásio

(Fotornicrografra 4.8). Não é observada foliação em amostra de rnão, porém em lârnina

observa-se orientação de gráo de biotita e anfibólio. Os resultados U/Pb de cinco

zircões, quando lançados no diagrama da concórdia apresentam a idade de 1425 + 15

Ma (Figura 4.9).

97-1208 Augen Gnaisse Cardoso. Em continuidade a oeste do afloramento anterior

(97 -120W) ocorrem lajes decarnétricas de augen gnaisse de composição granodiorítica

(quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, anfibólio e biotita). Veios subcentimétricos de

composição quartzo-feldspática (amostra 9"1-120P) apresentam trama concordante a

subconcordante com a foliação do augen gnaisse encaixante (Fotografia 4.9). O contato



com o magnetita granito (97-120W) ocorre ern poÍ zona de shear, indicando cinemática

em condições altamente plásticas. A insipiente foliação do magnetita granito sugere a

precocidade deste em relação ao augen gnaisse. O diagrarna da concórdia para a amostra

97 -1208 (Augen-gnaisse Cardoso) indica a idade de 1425 + 1 5 Ma e para a anostra 97 -

120P (veio quarlzo-feldspático subconcardante) indica a idade em torno de 1425 Ma.

Porém uma fração da amostra 97 -120P indica a idade de 1389 Ma. Os resultados estão

lançados em um lnesmo diagrama para efeito de comparação (Figura 4.10).

Curiosamente, a distribuição dos pontos analíticos no diagrama da concórdia

para a amostra 97 -1208 indicou que os zircões mais concordantes são os grãos maiores

(e rnais pesados). Isto sugere que, no caso desta rocha, quanto menor o tamanho do

grão, maior a perda de chumbo ocorrida através da estrutura cristalina, provocando o

distanciamento dos pontos analíticos em relação a concórdia. A variação de tamanho

dos grãos de zircão pode ser observada na Fotomiclografia 4.9.

97-135 Granito Santa Elina. A exposição desta rocha pode ser observada na estrada

entre Nova Aliança e a Mina Santa Elina e em cortes da rodovia 364. Estas rochas

apresentam as características comuns de serem isotrópicas, com cor rosa acinzentada e a

presença de duas micas (biotita e muscovita) na sua paragênese mineral. Ortoclásio e

plagioclásio estão sericitizados e quartzo e anfibólio completam rnineralogia

(Fotornicrograha 4.10), Quatro frações de zircões quando lançados no diagrama da

concódia apresenta a idade no intercepto superior 1436 + 6 Ma (Figura 4. I I ),

97-141 Granito Maraboa. Esta unidade corresponde a uma írea mapeada como Granito

Gnaisse Santa Helena por Menezes et al., (1993) É representado por um corpo alongado

situado no limite SE da Folha Pontes e Lacerda. Diferentemente dos outros corpos

graníticos desta unidade, não apresenta foliação, o que lhe confere um caráter pós,

cinemático. Esta unidade compreende granitos róseo-avermelhados, porfiróides, de

granulação grossa (corn cristais de qurtzo e feldspato de até 5 cm) isótropos,

inequigranulares. A cornposição mineralógica é qüartzo, oftoclásio, palgioclásio, biotita e

anfibólio (Fotornicrografia 4.1 1).

A idade disponível para esta unidade é de uma isócrona preliminar Rb/Sr (rocha

total) de 1275 + 125 Ma com razã,o inicial de 0,711, resultado este interpretado como



indicativo de origem crustal (Geraldes, 1996). Os resultados U/Pb para 5 frações de

zircões desta amostra quando lançados no diagrama da concórdia, apresentam a idade

(intelcepto superior) 1449 + 7 Ma (Figura 4,12).

97 -168 Granito Fazenda Ellus. Esta rocha aflora na fazendo homônima, entre

Cardoso e a sede da fazenda na forma de grandes matacões e lajedos nas laterais da

estrada de terra. Estes afloramentos são observados nas áreas topografcarnente rnais

baixas em relação às cristas de serras constituídas de sediementos do Grupo Aguapei

deformadas, sendo que as rochas graníticas são o embasamento destes sedimentos na

regìão. A rocha apresenta orientação definida pelos cristais de biotita e anfrbólio alérn

de quartzo, orloclásio e plagioclásio (Fotornicrograflra 4.12). Resultados U/Pb para cinco

frações de zircões desta amostra indicam a idade no intercepto superior de 1437 + 12

Ma (Figura 4 13).

97-169 Granito Garimpo Ellus. Esta rocha aflora ta fazendo homônima, na porção sul

do batólito Santa Helena. A amostra apresenta-se fraturada, sericitizada, sulfetada, e

mineralizada a ouro. O local de coleta é constituído por open pll (permitindo urna

exposição das rochas por mais de duas centenas de metros) onde o granito é lavrado e

transportado para as plantas de beneficiarnento para concentração de ouro. A mineralogia

principal é constituída por quaftzo, anfrbólio e biotita. Em lârnina o feldspato encontra-se

totalmente sericitizado (Fotomicrografia 4.13). Quatro frações de zircões desta amost(a

foram analisadas para datação U/Pb e os resultados quando lançados no diagrama da

concórdia indicarn a idade de uistalização de 1444 + 21}./:a (Figura 4.14), indicando que

o processo hidroterrnal responsável pela mineralização a ouro não atingiu atemperatura

de homogeneização isotópica dos sisternas U/Pb.
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Fotomicrografia 4.7. Detalhe em lâmina do Granito-Gnaisse
ll5). Os zircões analisados são translúcidos, caramelados,
anedondados (2:l) a alongados (3:l).
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Fotomicrografia 4.8. Dealhe em lâmina do magnetita Granito Cardoso (amostra 97-
120W). Os zircões analisados são translúcidos a levemente leitosos. Apresentam cores
carameladas e terminações arredondadas (2:l a3:I)..

o,20

0,18
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Figura 4.9. Diagrama da concórdia para a amostra 97-120W (Magnetita Granito
Cardoso). Os resultados U/Pb de cinco zircões desta amostra quando lançados no
diagrama da concórdia apresentam a idade de 1425 + 15 Ma. Intercepto inferior forçado
a0.
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Fotografia 4.9. Detalhe do afloramento da amostra 97-1208 (Augen-Gnaisse Cardoso)
com veio quartzo-feldspático (amostra 97-120P) subconcordante com a foliação. Os
zircões analisados da encaixante e do veio são mostrados em detalhe.
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Figura 4.10. Diagrama da concórdia para a amostra 97-1208 (Augen-gnaisse Cardoso) e
da amostra 97-I20P (veio qartzo-feldspático subconcordante). Os resultados U/Pb da
amostra 97-1208 (elípses azuis) apresentam a idade de 1436 * 15 Ma. Seis frações
(elípses amarelas) obtidas no veio Qz-feldspático indica a idade em torno de 1425 Ma, e
a fração concordante indica a idade de 1389 Ma. Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia 4.10 Detalhe em lâmina do Granito Santa Elina (amostra 97-135). Os
zircões analisados são pouco translúcidos, com coloração marrom a manom escuro. Os
grãos apresentam bipirâmides bem formadas e são pouco alongados (3:l).
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Figura 4.11. Diagrama da concórdia para o Granito Santa Elina (amostra 97-135).
Quatro frações desta amostra quando lançados no diagrama da conòódia apresenta a
idade no intercepto superior de 1436 + 6 Ma. Intercepto inferior forçado a 0.

1,5 2,O 3,22,82,4
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Fotomicrografia 4.11. Detalhe em lâmina do Granito Maraboa (amostra 97-l4l). Os
zircões analisados são pouco translúcidos, de coloração caramelada e pouco alongados
(2:I a l:l).
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Figura 4.12. Diagrama da concórdia para o Granito Maraboa (amostra 97-141). Os
resultados U/Pb para 3 frações de zircões desta amostra quando lançados no diagrama
da concórdia, apresentam a idade (intercepto superior) de 1449 + 7 }da.
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Fotomicrografia. .l2 Detalhe em lâmina
Os zircões analisados são translúcidos
alongados (3:l a 4:1).

do Granito Fazenda Ellus (amostra 97-168).
com cores entre claro a caramelo, além de
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Figura 4.13. Diagrama da concórdia para o Granito Fazenda Ellus (amostra 97-168).
Cinco frações de zircões desta amostra foram analisados e os resultados indicam a idade
no intercepto superior de 1437 * 12Ma.Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografta 4.13.
Os zircões analisados
alongados (4:l a 5:1).

Detalhe em lâmina do Granito Garimpo Ellus (amostra 97-169).
são translúcidos com cores entre claro a caramelo, além de

Gronito Gorimpo Ellus

97-169
(ó pontos)

lntercepto Superior
T:l444t2lMo
MSWD:3,3

3,43,02.62.21,81.41,00,ó

,orPóFtul)

Figura 4.14 Diagrama da concórdia para o Granito do Garimpo Ellus (amostra 97-169).
Seis frações de zircões desta amostra foram analisadas para datação U/Pb e os
resultados quando lançados no diagrama da concórdia indicam a idade de cristalização
de 1444 + 2l Ma.Intercepto inferior forçado a 0.
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5.2 Geoquímica

Os estudos químicos desta unidade permitem carac|er\zar uma variação

composicional de rochas entre tonalitos a granitos. A SSH apresenta ainda

características quírnicas que podem ser relacionadas a um processo orogenético

compatível a ulr arco rnagmático, configurando corpos sin, tardi a pós cinemáticos.

Conseqüentemente podem ser caracterizados corno granitos tipo I, diferentemente ao

proposto por Menezes et al., (1993) e Lopes et al., (1992) que, em função de utna menor

abrangência em área de amostragem, caracferizou esta unidade corno granito tipo A.

No diagrama da Figura 4.15 as rochas analisadas podem ser enquadradas nos

termos graníticos (amostras 91-116ft,97-l'16co,97-141,97-115,97-120,9'7-168 e 9'7 -

169); granodior'íticos (amostras 97 -102a, 9'1-102b e 97-108); tonalítico (amostra 97-

1 I 3) e quartzo monzogabro (97 -140).

Figura 4.15 Diagrarna QAP (Streckeisen, 197 6) para as rochas da SSH obtido através da
conversão dos resultados químicos. As rochas podem ser denominadas de graníticas
(círculos), granodioríticas (quadrados), diorítica e tonalítica (triângulo).
Campos cmposicionais: (1a) quartzolito; (1) granitóide rico em Qz; (3) granito
alcalifeldspático; (3a) sienogranito; (3b) monzogranito, (4) granodiorito; (5) tonalito;
(6*) quartzo sienito álcalifeldspático; (6) sienito álcalifeldspático; (7+) quartzo sienito;
(8*) quartzo monzonito; (8) monzonito; (9x) quartzo monzogabro; (9) monzogabro;
(10) quartzo gabro; e (10*) diorito, gabro, anortosito.
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Na Figura 4.16, observa-se uma composição peraluminosa para os granitos,

porém âlgumas amostras de composição granodiorítica e tonalítica indicarr composição

metaluminosa, características estas também marcadas pela presença de rnicas

fenomagnesianas nos primeiros e grande proporção de anfibólios no segundo grupo.

Alér¡ disso as rochas aqui pesquisadas apresentam um carâter evolutivo característico

de suítes cálcioalcalinas (Figura 4.17). O diagrama da Figura 4.18 sugere que a geração

das rochas tonalíticas a granodioríticas pode ter oconido em ambiente de arco

rnagmático e as rochas graníticas em ambiente intermédiário entre arco magrnático e

ambiente intraplaca.

Na distribuição de elementos terras raras (Figura 4.19) observa-se um padrão

caractertzado pelo enriquecirnento em terras raras pesados (de 10 a 120 vezes) e terras

raras leves (de 2 a 80 vezes) ern relação ao condrito. As amostras graníticas apresentam

forte anomalia negativa de Eu. Provavelmente durante a diferenciação o plagioclásio

cristalizado se concentrou nas rochas menos evoluídas como os tonalitos (com

anomalias positivas por ter incorporando Eu) e as rochas granilicas tornaram-se

empobrecidas neste elemento. Este resultado pode indicar a origem deste granito a partir

de um magma que sofreu diferenciação segundo a evolução de uma suíte calcioalcalina

(Clark, 1984; Bur1, 1989).

Os resultados analíticos da SSH quando lançados nos diagramas de Harker

indicam um fracionamento de fonna a promover um enriquecimento nos valores de

Na2O, K2O, Rb, Hf, Pb, Th, Ta e Nd (Figura 4.20) e um empobrecimento nos valores de

MgO, MnO, CaO, TiOz, Co, Cr, Zr e Sr (Figura 4.21) em relação à sílica,

coererÌtemente a um processo de diferenciação magmáLlica, onde elementos compatíveis

são incorporados nos minerais cristalizados no início da solidificação do rnagma,

inversamente aos elementos incompatíveis, que permanecem na fase líquida no início da

solidificação e são incorporados pelos minerais apenas nas fases fìnais da cristalização

fracionada.

No diagrarna silica versus potássio obsela-se a maior concentração de

resultados na área do diagrama com valores de KzO > 5 ppm, sugerindo que as rochas

da SSH apresentam, em sua maioria, alto K, em acordo com os resultados por Menezes

et al., (1993)
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Figura 4.16 - Indice de Shand (A/CNK) versus indice de saturação em alumina para as
amostras da Suíte Santa Helena variam entre peraluminosas e peraluminosas a
metaluminosas.
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Figura 4.77 Diagrarnas discriminantes de trends de diferenciação (Peacock, 1931). A
SSH apresenta rochas que se distribuem desde fácies alcalinas a cálcicas, corn
cruzamento dos trends no campo das calcio-alcalinas.
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Figura 4.18 Diagramas de discriminação de ambientes tectônicos (Pearce et al., 1984). Os
resultados das análises químicas indicam que as rochas do SSH podem ter sido geradas
em ambiente de arco magmático (tonalitos e granodioritos) e intraplaca (granitos).
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Figura 4.19 Padrões de elementos terras raras da SSH, normalizados pelo condrito. As
rochas mais primitivas (tonalitos) apresentam um padrão com enriquecimento de ETR
leves e os ETR pesados horizontalizados. O mesmo padrão tem as rochas
granodioriticas, porém com uma maior variação de concentração. As rochas graníticas
apresentam um padrão de ETR similar aos das rochas tonalíticas e granodioríticas,
porém com uma acentuada anomalia negativa de Eu. Os valores de terras raras foram
normalizados segundo Sun e McDonough (1989).
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Figura 4.20 Diagrarna de Harker para as amostras da Suíte Santa Helena. Elementos e

óxidos que apresentam enriquecimento com aumento de SiOz. O enriquecimento destes
elementos é coerente corn um processo de diferenciação magmâtica, onde elementos
incompatíveis se concentram no líquido residual durante a cristalização do magma.
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Figura 4.21 Diagramas de Harker para amostras da Suíte Santa Helena. Elementos e

óxidos que apresentam empobrecimento com a diminuição de SiOz, O empobrecimento
destes elementos é coerente com um processo de diferenciação rnagmática, onde
elementos compatíveis tendem a ser incorporados pelos minerais no período inicial da
cr isralização do magma.
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5.3 Isótopos de Oxigênio

Seis amostras de rochas granitóides do SSH foram analisadas para isótopos

estáveis de oxigênio. As amostras selecionadas fora:n o Tonalito Lavrinha (97-113),

Gnaisse granodirítico (97-108), Gnaisse Santa Helena (97-115), Granito Maraboa (97-

141), Granito Senana (97-1 16) e füanodiorito Comodoro (97 -127). Os resultados de

tuo/ttO foram normalizados pelo standafi SMOW e são apresentados na Tabela 5.2 e

Figura 4.22.

Tabela 5.2 Valores de ô O rochas 'anitóides da Suíte Santa HelenaAS

Amostra Descrição ôo røo
91-113 Tonalito Lavrinha +44
97-108 Gnaisse Granodiorítico + 8.9
97 -1 15 Gnaisse Santa Helena +44
97-140 Granito Maraboa + 10.4
97-116 Granito Serrana +44
97-11'7 C¡ranodiorito Comodoro + E.3

Os resultados da Tabela 5.2 indicam uma variação entre * 4,4 o/oo e i 10,4%o para

as rochas da SSH. Destes resultados pode-se dividir as rochas em dois grupos com

valores de ôO distintos: o primeiro grupo com valores de EO: +4,4o/oo (arnostras 97-

1 13, 97-115 e 97-116) e o segundo grupo (amostras 9'l-108,97-140 e97-1I7) com ô O

e¡1¡s * 8,3 %o e 10,4 %o.

Os estudos petrográfrcos do primeiro grupo não apresentaram indícios de

alteração que promovessem a diminuição dos valores de ôO. Porém a interação destas

rochas com soluções hidroterrnais com baixos valores de ðO pode ter-se dado ainda na

fase subsolidus da cristalização destas rochas. Taylor (1988) explica desta forrna

batólitos de rochas graníticas nas Ilhas Seychelles com valores de ôO de até 5,0 %0. O

autor lessalta ainda que no exemplo estudado não teria ocorrido modificação dos

valores de t¡¿.

Dentre as amostras do segundo grupo, apenas a amostra 97-141 apresenta

paragênese rnineral resultante de alteração hidrotennal, principalmente sinalizada pela
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sericitização de feldspatos. Neste caso, no entanto, o hidrotermalismo comum pode ter

provocado uÍr aumento no valor de ôO em função de altos valores de ðO presentes ern

águas meteóricas. Os resultados das amostras restantes são coerentes com valores de

ðO característicos de suítes calcioalcalinas ao passo que os valores de ôO pouco

superiores aos valores do manto (+5,0%o a 16,0%o, ver Figura 3.30) sugerem uma

derivação de protólitos mantélicos.
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bnalito Lavrinha

97-115
Granito Snta l-lelena
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Gra nod ioito
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97-'t 41
Gr¿nito Ma raboa

Figura 4,22 Resultados de isótopos de O para as rochas da Suíte Santa Helena
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5.2 Discussão

Os dados geoquímicos, de isótopos estáveis e geocronológicos das lochas da SSH

permitern sugerir tipos de fontes e ambientes de fonnação para este grupo de rochas,

característicos dos eventos formadores de crosta na região para o Mesoproterozóico

A contemporaneidade de um grande número de corpos graníticos resultou de um

importante evento granitogênico (indicado pelas idades U/?b entre l48l e 1423 Ma) e

geraçáo da crosta siálica (sugerido pelas idades modelo Sm/Nd entre 1,70 e 1.48 Ma),

incluindo, possivelmente, retrabalhamento de crosta pré-existente. O metamorfismo

(representado pela gnaissificação) sugere utna fase de estabilização desta crostq com

amalgamação e acresção possivelmente ao protocráton Arnazônico estabilizado ao início

do Mesoprotero zoico, o qual constituiu o antepaís para o estabelecimento de um arco

magmático aqui denominado de Santa Helena.

A isócrona Rb/Sr (Gelaldes , 1996) para o Gnaisse Santa Helena com idade 13 18 +

24 Ma (1o) e razão inicial de 0,711 + 0,008 deve corresponder a época de fechamento do

sisterna Rb/Sr ocorrido posteriormente 'a cristalização da rocha, uma vez que o diagrama

206PbF38u x 207Pltl23su da mesma amostra apresenta o intercepto superior ern 1433 + 6

Ma interpretada como de formação (ou intrusão) da rocha. A idade Tov (para a mesma

amostra) e de 1,62 Ma e sugere que a formação do protólito a partir do manto em um

período de ternpo relativamente cufto antes da sua cnsfalização, indicando o carátel juvenil

para esta unidade.

A idade eruócrona Rb/Sr preliminar (rocha total) para a amostra do Granito

M.araboa (Geraldes, 1996) indicou 127 5 + 125 M4 com razáo inictal de 0,711 + 0,035,

sinalizando otigem crustal. O alto eIro deve-se ao espalhamento restrito dos pontos

analíticos e da grande distância entre os pontos e o eixo da razáo *uS./"S. do diagrama

isocrônico. Os resultados UiPb do Granito Maraboa quando lançados no diagrama

206PbP38rJ * 'o'Pbl"U apresentam o intercepto superior em 1449 + I Ma e pode ser

interpretada corno a idade de cristalização dos zircões (fonnação da rocha) e portanto a

idade Rb/Sr pode ser interpretada como de um evento metamórfico que tenha provocado a

abertura do sistema Rb/Sr. Esta amostra apresenta ainda a idade Tnr¡ de 1,70 Ma,

indicativa da época de diferenciação do seu protólito.



O resultado U/Pb para os zírcões do veio subconcordante (amostra 97-102 P) com

a foliação da rocha encaixante (97 -1208) apresentados na Figura 5.10 indica que o veio

pode ter cristalizado até 30 Ma após a cristalização do augen gnaisse encaixante (com

idades de 1384 + l0 Mae 1436 + 6 M4 respectivamente). A idade do zircão mais jovern

do veio pode indicar a idade mínima para o evento gerador da foliação, o que sugere uma

idade entre cristalização da rocha e seu metamorfismo dentro de um período relativamente

cuÍo de tempo. Seguindo este raciocínio, as idades Rb/Sr podem indicar idades de

resfriamento ou de reabeftura do sistema isotópico (Rb/Sr), possivelmente por eventos

posteriores, como o Evento Aguapeí, descrito no Capítulo 8.

Os resultados U/Pb das aûìostras estudadas permitem uma avaliação do quadro

evolutivo do Terreno Santa Helena. Inicialmente os resultados U/Pb concordantes das 14

amostras revelam a geração desta rochas em um intelalo curto de tempo, certamente

relacionado a um impoftante evento regional responsável por uma granitogênese de

extensão batolítica e composição variada representado pela SSH. As idades Tlrr,r¡

calculadas a partir dos dados isotópicos Sm.ô{d sugerern que o(s) protólito(s) destas rochas

se fracionaram do manto no período de tempo entre 1,70-1,50 Ga e tiveram um estágio

crustal máxirno de 250 Ma, antes de se cristalizarem (idade U/Pb em zircões). Esta

hipótese é apoiada pelos valores de t¡61¡¡ calculados para as rochas para as respectivas

idades de cristalização (J/Pb) e que variam enfre t2,6 s + 4,0 reforçando a origern

mantélica para os protólitos.

Os resultados U/Pb sugerem ainda que as rochas estudadas foram formadas durante

um evento gerador de granitóides cujos protólitos apresentam idades Tpr,,r¡ intermediárias

entl€ as idades de cristalização das rochas da SSH e do Terreno Jauru cujas rochas

apresentarn idades U/Pb (em zircões) entre 1,8 a 1,55 Ga, como pode ser visualizado na

Figura 4.23. Tal fato pode sugerir a participação desta crosta mais antiga na geração dos

protólitos do SSH, de forma que a mistura em várias proporções da crosta rnais antiga corn

material mantoderivado teria como resultado rochas com idades T¡u intermediárias entre

os dois tipos de fontes.

As rochas SSH apresentam variações nos valores de elementos maiores de

forma que as rochas de composição mais cálcicas (tonalitos) limitadas à borda oeste do

batólito e as calcioalcalinas (granitos e granodioritos) distribuídas uniformemente pelo

batólito, sugerindo que a subducção ocorreu no sentido de oeste para leste (atual). Além



do mais, as composições químicas das rochas mais evoluídas (graníticas de alto SiOz)

apresentam características equivalentes de rochas graníticas geradas em ambiente intra-

placas, como altos valores de Rb e Y +Nb.

Os dados isotópicos de O das rochas da SSH mostram uma maior complexidade

de resultados e interpretações em relação aos resultados de isótopos estáveis obtidos em

parte das rochas graniticas da região de Jauru-Araputanga. Os dados isotópicos de O das

rochas aqui estudadas apresentam valores de ôO menores de + 6,0 %oo (o valor mínimo de

õO para rochas mantoderivadas), que podem ser explicados pela reação da rocha com

soluções hidrotermais com baixos valores de ôO em condições subsolidus na cristalização

destas rochas. Os valores de öO para o restante das amostras são coerentes com material

mantoderivado.

Figwa 4.23 Diagrama de evolução isotópica de Nd para as rochas da SSH. Os valores de
Tnu estão entre 1,70 e 1,43 Ga e de sNd entre +4,1 e +2,6 (calculados para as respectivas
idades U/Pb), sugerindo a fonte mantelica Wra a origem dos respectivos protólitos. Em
vermelho estão lançados os resultados Sm/NId para as rochas do Terreno Rio Alegre; em
verde do Terreno Jauru; em azul aëreade sobreposição de dados SmAtrd dos tenenos Rio
Alegre e Jauru.

Cumpre ressaltar que a idade U/Pb obtida para o Granodiorito Água Clara (1468 *
35 Ma) no Terreno Jauru (descritas no Capítulo anterior) é equivalente aos valores das

idades U/Pb aqui reportadas para rochas do arco Santa Helena. Os resultados isotópicos de
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Nd para o Granodiorito Agua Clara também são comparáveis aos valores encontrados para

as rochas do arco Santa Helena (T¡¡a : 1,'77 Ga e tNd(r) = + 1,7). Esta equivalência de

idades pode sugerir que o Granodiorito Água Clara representa parte do magmatismo

gerado pelo arco Santa Helena, porém intrudido na crosta rnais antiga, representada pelo

Terreno Jauru, dai sua idade TDM compatível com aquele teneno. Ocorrências de outras

rochas que podem ser correlacionadas a este magmatismo no Teneno Jauru é sugerida por

outros pesquisadores (Francisco Pinho e Jaime Leite, comunicação verbal).
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CAPITULO 5

O TERRENO RIO ALEGRE

5.1Introdução

O Terreno Rio Alegre ocorre ao longo do rio homônimo, tendo como limite leste

e nofie a faixa de sedimentos dobrados do Grupo Aguapeí; ao sul é recoberto pelos

sedimentos da Formação Pantanal e a oeste pelos sedimentos (subhorizontais) do Grupo

Aguapeí.

Neste terreno ocorrern rochas vulcanossedimentares (xistos, BIF's,

metariodacitos e metabasaltos), granulitos básicos a félsicos, granitos foliados, tonalitos

gnáissicos segundo a descrição de Matos e Schorscher, (1997a e b) e pequenos stocks de

microgranitos isotrópicos. Este conjunto litológico é distinto das litologias observadas

no Terreno Santa Helena com o qual apresenta um limite definido pelas rochas

(deformadas) do Grupo Aguapeí e anomalias gravirnétricas que indicarn uma zona de

sutura (Bezerra, 1993) Rochas policíclicas (corn herança isotópica U/Pb) são

observadas no setor oeste do Terreno Rio Alegre, representados por rochas granitóides

de diversas composições. Estes resultados permitem sugerir um domínio a oeste coln

evolugão geológica distinta da Sequência Vulcanossedimentar Rio Alegre. A

Iocalizaçáo das amosü as pode ser observada na Figura 4. 1.

5.2 Rochas Vulcanossedimentares do Vale do Rio Alegre

As rochas vulcanossedirnentares do Terreno Rio Alegre ocorrem ao longo do

vale do rio Alegre, na região de Porto Esperidião (parte SE) e a vila do Matão (parte

NW), na estrada entre Pontes e Lacerda e Ponta do Aterro, na divisa de Brasil e Bolívia.



Prancha 4. (l) Rocha de composição básica do Terreno Rio Alegre (97-137).
(2) Rocha de composição básica do Terreno Rio Alegre (91-l3l).
(3) Xenólito rocha de composição anfibolítica na Suíte Santa Helena (91-116).
(4) Basaltos toleíticos nas margens do Rio Aguapeí (Terreno Rio Alegre).



A oeste deste domínio observa-se a Serra Santa Barbara e a leste as cristas das serras

Azul e Ricardo Franco, constituídas pelo Grupo Aguapeí (zona de maior deformação

desta unidade). Aspectos gerais dos afloramentos desta unidade são mostrados na

Prancha 3

Matos (1994) denominou o conjunto de litotipos vulcânicos mapeados na região

de Sequência Metalulcanossedimentar Rio Alegre (SMVSRA), denominada por

Menezes et al., (1993) como Sequência Metawlcanossedimentar Pontes e Lacerda

(SMVSPL). Estas rochas têm composição que varia de basaltos ató tufos ácidos,

associados a rochas sedimentares químicas. Matos (1994) dividiu a SMVSRA em

Formação Minouro (metabasaltos de granulação frna associados a metassedimentos

químicos como cherts e formações ferríferas bandadas), Formação Santa Isabel

(rnetar,ulcânicas e metapirocláticas de natureza riodacítica) e Formação São Fabiano

(intercalações de sedimentos clásticos e químicos metamorfizados como metacherls,

formações ferríferas bandadas e metawlcanoclásticas). As rochas intrusivas constituem

complexos diferenciados básicos (gabros e serpentinitos) com texturas cumuláticas,

metamorfisadas na fácies xisto-verde. Matos e Schorscher (1997a) interpretam as

tendências geoquímicas das rochas r,ulcânicas e intrusivas rnáficas desta região como

componentes de urn greenstone belt originado em ambiente de bqck arc. Estas rochas

apresentam, segundo Matos e Ruiz (1991), foliação principal com direção N20W

subvertical e duas secundárias (foliação de transposição e clivagem de crenulação).

As amostras analisadas compreendem rochas metamórficas (rnetadacito e

metadiorito) corn idades U/Pb entre 1509 e 1497 Ma (Tabela 5.1), interpretadas cotro

época de formação desta unidade, O caríúer juvenil é definido pelos valores de t¡¿11¡

entre +3,6 e +2,5. As unidades estudadas são apresentadas a seguir.

Tabela 5.1 Resultados UÆb e Srn4.,ld da CMVSRA

Número Descrição u/Pb (t) cuN,l(u) Tlu .ft*o(r)

9'7 -122 Metadiorito Rio Alegre
97 -124 Metadacito Rio Alegre
97 -137 Metadiorito Santa Barbara

1509 + 10 -2,7
1503 + 14 -2,4
t494 + 17 -11,3

4,3
4,8
2,5

t,54 -0, I 9
r,48 -0, 19

1,67 -0,3 6

U/Pb (t) em Ma e T¡¡¡a em Ga



Metadacito Rio Alegre (amostra 97-122)

Esta amostra foi coletada nas margens da estrada entre o Salto do Aguapeí e a

fazenda Minouro, a lnenos de 500m do afloramento onde são obserwados fonnação

ferrífera bandada e metachert. Apresenta coloração verde escura, com minerais de fina

granulometria. Microscopicamente apresenta plagioclásio parcial ou totalmente alterado

para sericita e minerais rráficos (principahnente anfìbólio) cloritizados. Epidotos são

observados dispersos pefa lâmina delgada ou em aglomerados minerais

(Fotomicrografra 5.1), Quatro frações de zircão desta amostra foram analisados e

indicaram a idade (intercepto superior) de 1503 + 14 Ma (Figura 5.1).

Metadiorito Rio Alegre (9'/ -t24).

Esta amostra foi coletada na mesma estrada da amostra 97 -122,

aproximadamente 4krn a nofte. Apresenta uma composição equivalente a da amostra

97-124 porém uma granulometria maior, além da presença de fenocristais de anfibólio

total ou parcialmente cloritizado. A matriz é composta por plagioclásio sericitizado,

anfibólio e opacos (Fotornicrografia 5.2). Três frações de zircões desta amostra foram

analisados e indicaram a idade (intercepto superior) de 1509 + 10 Ma (Figura 5.2).

Metabásica Santa Bárbara (amostra 97-137)

A amostra metabásica Santa Barbara foi coletada entre o Rio Alegre e a Serra

Santa Bárbara. A rocha apresenta coloração verde escuro, coln ulna foliação de

transposição caracterizada pelo estiramento mineral e com vênulas de quartzo

orientados concordantemente a foliação e também com pequenas dobras cabo-de-

guarda-chuva. Microscopicarnente a rocha é um anfibolito que apresenta anfibólio,

biotita, plagioclásio e granada (Fotomicrografia 5.3). Estes minerais estão fortemente

orientados sendo a granada parcialmente substituída por quaftzo. euatro frações de

zircão analisados indicaram a idade (intercepto superior) de 1494 + 11 Ma (Figura 5.3).
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Fotomicrografia 5.1. Detalhe em lâmina do Metadacito Rio Alegre com aglomerado de
epitodo. Cerca de 30kg de amostra foi processadapara a separação de zircões euédricos
de coloração amarela e translúcidos.
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Figura 5.1. Diagrama da discórdiapara a amostra metadacito do Rio Alegre (97-122).
As 4 frações (monocristal de zfucão) analisadas apresentam uma idade (intercepto
superior) de 1503 + 14 Ma. Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrognfia 5.2. Detalhe em lâmina do Metadiorito Rio Alegre com grandes cristais de
anfibólio numa matriz de plagioclásio, anfibólio e opacos. 30kg de amostras foram
processados por gravimetria e forneceram zircões euédricos amarelos a vermelhos.
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Figura 5.2.Diagrama da concórdia para o Metadiorito Rio Alegre (amostra 97-124) com
3 frações (monocristal de zircão) analisados indicando uma idade (intercepto superior)
de 1509 + l0 Ma. Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia 5.3.
zircões obtidos nesta
coloração marrom.
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Figura 5.3. Diagrama da concórdia para a Metabásica Santa Bárbara (amostra 97-137).
As 4 frações (monocristal de zircão) analisadas indicam uma idade (intercepto superior)
de 1494 + I lMa. Intercepto inferior forçado a 0.
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5.3. Discussão

O Terreno Rio Alegre observam-se rochas vulcânicas de composição variada

(basaltos toleíticos a dacitos) intercaladas com rochas ìntrusivas máficas (peridotitos) e

rochas sedimentares clásticas (arenitos e pelitos) e químicas (formação ferrífera bandada

e chert) metamorfrsados na fácie's xisto-verde,

Matos (1994) apresenta estudos geoquímicos das rochas r,r-rlcânicas e intrusivas

associadas, indicando que as rochas básicas a intermediárias possuem características

subalcalinas, sendo que os termos efusivos representam litotipos formados em assoalho

oceânico gerados em bacia de retro arco (Matos e Schorscher', 1997aeb), com as rochas

máfrco-ultramáficas intrusivas exibindo evolução e diferenciação de tendência toleítica.

As rochas efusivas apresentam alterações mineralógicas típicas de processos

metassomáticos do tipo epidotizaçdo, carbonafação e sericitização, interpretadas como

a lterações de fundo oceânico.

A Sequência Metavulcanossedimentar Pontes e Lacerda foi correlacionada por

Menezes et al., (1993) com a sequência vulcanossedimentar do Terreno Jauru. Segundo

estes autores ambas as unidades seriam correlacionáveis por suas associações de rochas

similares e contemporâneas. Esta correlação não é suportada pelos resultados aqui

apresentados, \ma yez que as rochas vulcânicas do Tereno Jauru apresentam idades

entre 1795-1747 Ma e as rochas da Sequência Metalulcanossedimentar Rio Alegre

apresentam idades entre 1509-149'l Ma. As unidades também apresentam descrições

litológicas cuja mineralogia resultado de recrìstalizaçáo metamórfica compreende a

associação clorita-granada-cianita, indicando a facies anfibolito baixo, segundo os

autores.

As propostas de modelagern ambiental para a geraçáo das rochas da SSH e da

Sequência Vulcanossedimentar Rio Alegre devem levar em conta, ainda, urna hipótese

em que o arco magmático da prirneira pode ter sido fonnado da subducção da closta

oceânica representado pela segunda. Neste modelo especulativo, após a acresções

representada pelo Terreno Jauru (1,79 a 1,55 Ga), haveria a formação do assoalho

oceânico representado pelas rochas do Terreno Rio Alegre (1,50 Ga) e de sua

subducção, gerando as rochas da Suíte Santa Helena (1,45 a 1,42 Ga) através de fusão

parcial da crosta em subducção e a hidratação do manto superior. Corrobora com este
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modelo as assinaturas isotópicas de SmA{d de ambos os terrenos, que apresentam

mesmas idades de diferenciação mantélica (Tnv entre 1,70 e 1,50 Ga). Neste sentido,

havendo fusão parcial das rochas do Terreno Rio Alegre para a formação das rochas da

Suíte Santa Helena, não seria possível distinguir a assinatura isotópica de Nd, uma vez

que o método apresenta erros absolutos maiores que a diferença de idade entre ambas

unidades. Outro aspecto que corrobora que este modelo são as idades U/Pb, uma vez

que as rochas rrais primitivas da SSH são exatamente as que apresentam idades de

cris|alizaçáo mais antigas (Tonalito Lavrinha, 1464 + 25 Ma, e Tonalito Pau-a-Pique,

l48l + 47 Ma), idades rnuitos próxirnas das idades de cristalização das rochas do

Terreno Rio Alegre (1508 a1494Ma).

Os resultados geoquímicos descritos na literatura adicionados aos resultados

isotópicos U/Pb e Smtid aqui apresentados permitem que se façam as seguintes

sugestões sobre o conjunto de rochas estudadas:

L As rochas vulcânicas e plutônicas observadas no vale do Rio Alegre representam

atividades magmáticas que ocorreram entre 1509 e 1494 l.la. O conjunto de rochas

magmáticas observado indica ainda um ambiente de cadeia mesoceânica e a sua

associação com metassedimentos clásticos e químicos sugere a deposição, dos últimos,

em assoalho oceânico.

2. Os resultados Sm/Nd (Figura 5.4) destas rochas sugerem que este complexo

representa uma crostajuvenil (valores de t¡¡1¡¡ positivos) que veio a ser amalgamado ao

longo da margem ocidental mesoproterozóica do protocráton Amazônico provavelmente

decorrente de um processo de obducção.

3. As rochas do Temcno Rio Alegre possivelmente se formalam durante um evcnto

extensional em placa(s) oceânica(s) localizada(s) a oeste (atuzrl) da crosta continental

que compunha, na época, o protocráton Amazônico no Mcsoprotcl'ozóico conlonne é

sugerido pelo perfil dos tellcnos mesoproterozóicos aptesentado na Figura 5.5.

4. Trabalhos futuros devem levar em conta a possibilidade das rochas do Terreno Rio

Alegre representarem um complexo ofiolítico.
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ldode (Go)
Figura 5.4 Diagra-rna de evolução isotópica de Nd para as rochas do Terreno Rio Alegre.

Os valores positivos de t"n sugcrem a origem mantélioa para os plotólito destas rochas.



5.4 Rochas da Fazenda Reunidas

Estas rochas ocorrem a oeste do vale do Rio Alegre (com exceção do

microgranito CarrapaTo, descrito a seguir) e poderia ser continuidade do Cráton Parágua

em território Brasileiro. Matos e Schorscher (1997a) identificam zonas de falhas ou

cisalhamentos que podem indicar a separação entre o Terreno Rio Alegre e esta unidade

descrita em território Boliviano. Este domínio localiza-se a oeste do Terreno Rio Alegre

e é representada por rochas de composição tonalitica (Gnaisse Tonalítico Aguapeí),

granodioritica (Granodiorito Rio Alegre) e granitica (Granito Lajes e Microgranito

Carrapato). Ocorrem ainda rochas granulíticas do Complexo Anfibolítico-Granulítico

Santa Bárbara, mas que não foram estudadas no presente trabalho.

As rochas estudadas são descritas a seguir e aspectos gerais dos afloramentos

destas unidades são mostrados na Prancha 5.

Tabela 5.2. Dados U/Pb e Sm/Nd para as rochas da Fazenda Reunidas.

Numero Descrição U/Pb (Ma)* eN¿(o) erua¡r'; Tuv J

9l-121
91-12f
9'7-t42
97 -t44
97-t44

Gnaisse Tonalítico 1384 + 40 -4,7
Microgranito Carrapato 1400 + 24 -I1,2
Granodiorito Rio Alegre 1412 + 21 -5,1
Granito Lajes*** 1360 -74,8
Granito Lajes* *'e 1606 -14,8

3,6 1,52 -0,24
4.2 t,49 -0,42
3,6 1,58 -0,24
0,0 r,69 -0,44
3.4 1.69 -0.44

* Idades UÆb obtida por diluição isotópica ern rnonocristais de zircão,
+* e"0,,, calculado para a idade U/Pb. Tor¡ em Ga.
x **A amostra 97 -144heve o e¡¿1,¡ calculado para as duas idades U/pb obtidas.

Gnaisse Tonalítico Rio Aguapeí

Esta unidade foi observada nas margens do Rio Aguapeí , na area de dissertação

de mestrado de Pinho (1992) São rochas gnáissicas de composição tonalítica, de

coloração rósea, com granulometria grosseira a média (Fotomicrografia 5.6), cuja

composição varia de tonalitos a trondjemitos.

A relação de contato entre as rochas desta área (Pinho, 1992) apresenta

grande complexidade, uma vez que são observadas rochas de cornposição
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anfibolítica com alto nível de deformação em contato com rochas de composição

tonalíticas e graníticas foliadas. Ocorrem também rochas de composição monzogranítica

anisotrópicas prrovavelmente resultado da fusão local das rochas tonalíticas.

A amostra coletada apresenta composição lonalit'ica, com variações laterais com

litotipos com foliação fraca a intensa. No local de coleta ainda observam-se bolsões

monzograníticos com contatos graduais com o tonalito. Três frações (rnonocristal) de

zircões do tonalito foram analisados e os resultados quando lançados no diagrama da

concórdia resultaram em uma idade de 1383 + 40 Ma (Figura 5.5). Todas as frações são

ooncordantes (foi observada apenas uma população de zircões) e se distribuetn por

sobre a concórdia com uma variação de idade entre 1400 Ma e 1360 Ma, sugerindo ter

oconido o processo de fusão do tonalito (e forrnação do monzogranito), provocando a

rehomogeneização isotótica parcial do sistema U-Pb, e a consequente distribuição dos

resultados analíticos.

Granito Lajes

Esta unidade ocorre na porção Sul do Domínio Rio Alegre, ao longo da estrada

de acesso para Casal Vasco, sendo recoberta parcialmente pelos sedimentos da

Formação Pantanal. Foi descrita inicialmente por Matos e Ruiz (1989) e é constituída

por um glanito cinza foliado de granulometria fina (Fotomicrografia 5.7). Seis frações

de zircões (monocristais) fora analisados e quando lançados no diagrama da concórdia

resultam em duas idades distintas. A primeira é definida por duas frações que indicarn

uma idade imprecisa (pelo alto erro) de 1608 + 200 Ma. Quatro outras frações de

zircões indicam a idade de l31O + 34 Ma (Figura 5.6), sugerindo que esta rocha, como o

Gnaisse tonalítico Rio Aguapeí, teve o sistema U-Pb rehomogeneizado após o período

de ternpo correspondente a sua cristalização.

Mi crogranito Carrapato

O microgranito, aqui denominado informalmente de Carrapato, apresenta uma

coloração cinza a ros4 textura fina, equigranular e isotrópico. Microscopicamente esta



rocha apresenta quartzo, k-feldspato e plagioclásio e poucos opacos. Uma intensa

sericitização envolve os feldspatos, não sendo observadas biotitas (Fotomicrografia 5 8).

Oito frações de zircões (monocristal) foram analisadas e indicam uma idade de

1453 ! 5l Ma (Figura 5.7). Ocone uma grande distribuição dos pontos analíticos,

sugerindo que esta rocha pode ter passado por processos posteriores a sua cristalização

que tenham alterado o sistema U-Pb. O erro (t 51 Ma) foi obtido através de um número

acima da média de análises (oito), quando comparado com as outras amostras analisadas

(3 a 5 frações analisadas).

C'rano diorito Rio Alegre.

A oeste do Rio Alegre são observados lajedos e blocos de rochas de composição

granodiorítica, aqui informalmente denominado Granodiorito Rio Alegre. Sua composição

mineralógica principal é quartzo, plagioclásio, k-feldspato e anfibólio (Fotomicrografia

5.9). Em amostras de mão não é observada orientação mineral, sendo a rocha de coloração

cinza a rosa e granulação grosseira. Na Figura 5,8 é apresentado o diagrama da concódia

para esta amoslra (97 -1.42). Sete frações de zircões (monocristal) foram analisadas e

indicam uma idade de 1453 + 51 Ma, com pontos discordantes e desalinhados que

indicam composições isotópicas distintas e sugerem que a rochas possa ter passado por

processos que alteraram a composição isotópica original.
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Fotomicrografia 5.6. Detalhe em lâmina do Tonalito Rio Aguapeí (amostra 97-l2l). Os
zircões analisados são mostrados em detalhe.
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Figura 5.5. Diagrama da concórdia para o Tonalito Aguapeí (amostra 97-121). Três
frações (monocristal) de zircões do tonalito foram analisados e os resultados quando
lançados no diagrama da concórdia resultaram em uma idade de 1383 + 40 Ma. As três
frações são concordantes. Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografia 57. Detalhe em lâmina do Granito Lajes (amostra 97-l4l). Os zircões
analisados são mostrados em detalhe.
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Figura 5.6. Diagrama da concórdia para a amosra 97-l4l Granito Lajes. Duas frações de
zircões indicam a idade de 1606 Ma e duas outras frações indicam a idade de 1310 Ma.
lnterceptos inferiores forçados a 0.
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Fotomicrografia 5.8. Detalhe em lâmina do Microgranito Carrapato (amostra 97-123). Os
zircões analisados são mostrados em detalhe.
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Figura 5.7 Diagrama da concódia para o Microgranito Carrapato (amostra 97-123). Oito
frações de zircões (monocristal) foram analisadas e indicam uma idade de 1453 + 51 Ma.
Intercepto inferior forçado a 0.
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Fotomicrografta 5.9. Detalhe em lâmina do Granodiorito Rio Alegre (amostra 97-142). Os
zircões analisados são mostrados em detalhe.

Figura 5.8. Diagrama da concódia para o Granodiorito Rio Alegre (amostra 97-142). Sete
frações de zircões (monocristal) foram analisadas e indicam uma idade de 1453 + 5l Ma. .
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5,5 Discussão

A hipótese da extensão do Terreno Parágua na região oeste de Mato Grosso tem

por base apenas uma eventual continuidade geogrifrca do terreno \ma vez que falta

estudos geológicos de detalhe. O grupo de rochas observado na área em estudo no extremo

oeste do Terreno Rio Alegre tem similaridades com as associaqões litológicas descritas na

Bolívia (Litherland et. al., 1989)., porém os resultados do estudo U/Pb realizado ern

zircões destas amostras não permitem definir uma história geológica coerente e de

continuidade entre os dois terrenos.

O Cráton Parâgua foi definido englobando as rochas do Complexo Pensarniento,

que compreendern granitos pré, sin e tardi-cinemáticos, gerados, segundo Liherland et. al.

(1986), durante o evento San lgnácio. A estas rochas dicionado de plútons alcalinos corr

características anorogênicas (rapakivíticas), possivelmente ocorem nesta área na Bolívia,

também descritas em Rondônia. As idades Rb/Sr e IIA¡ das rochas do Complexo

Pensamiento estão no intervalo de tempo enfre l4O0-127O Ma, o que fevou Teixeira e

Tasinari (1984) a sugerir a Província Rondoniano/San lgnácio.

As rochas aqui estudadas não apresentam lirnites geocronológicos precisarnente

defrnidos porém sugerem ter uma história geológica policíclica, em função dos

resultados analíticos U/Pb em zircões indicarem idades concordantes porém variando

entre 1,60 a1,30 Ga, caracterizando o Domínio Fazenda Reunidas integrante, até que se

defina com mais precisão essa associação de rochas, do Terreno Rio Alegre. É

interessante notar que esta variação de idades não é uma variaçáo entre as idades das

rochas, mas corresponde a variações de idades de zircões pertencentes a cada uma das

rochas analisadas, com exceção do Gnaisse Tonalítico Rio Aguapeí, que apresenta zircões

cor¡ idades dentro de um intervalo de tempo menor (1400 a 1360 Ma)

Estas rochas encontram-se cobertas pelos sedirnentos do Grupo Aguapeí, cujo

início e final de deposição provavelmente varia entre 1,3 Ga a 0,95 Ga segundo

Litherland et. al., (1989), limites temporais estes de acordo com os resultados

apresentados no presente trabalho. Conseqüentemente a colagem das rochas policíclicas

aqui descritas na borda oeste do Terreno Rio Alegre, é anterior a 1,3 Ga, configurando o

embasamento para a Bacia do Grupo Aguapeí que se estende desde o Terreno Jauru (a

leste) até o Cráton Parágua (na Bolívia).
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CAPITULO 6
A Suíte Intrusiva Rio Branco

6.1 Loc izaçáo e Distribuição das Unidades.

As rochas desta unidade foram inicialmente descritas por Oliva et al., (1979), denominada

de Complexo Sena de Rio Branco. Barros et. al., (1982) efetuara:n um estudo mais

detalhado, definindo o Grupo Rio Branco. Posterionnente Leite et al., (1986) integraram

dados de mapeamento geológico na região de Rio e definiram a Suíte Intrusiva Rio Bratco

(srRB)

As rochas desta unidade aflora:n no Terreno Jauru e tiveram um estudo r¡ais detalhado

através da coleta de uma maior variedade de litotipos. Isto permitiu, através de uma maior

quantidade de análises e variedade de analises isotópicas, avançar no entendimento da gênese

da SIRB. Os dados isótopicos de U/Pb e St/Nd estão sumarizados na Tabela 6.1. A

localização dos pontos amostrados pode ser vista na Figura 3.1. Aspectos gerais dos

afloramentos desta unidade são apresentados na Prancha 6.

6.2 Relações de Contato entre as litologias

As amostras RB-01 a RB-12 foram coletadas em um perfil contínuo de direção oeste

para leste com início a cerca de 2 Km da cidade de Salto do Céu e com aproxirnadamente 5

km de extensão. As rochas apresentam contato litológico, variando de termos gábricos a

granófiros de cornposição granilica ao longo do perfil. Nas proximidades do ponto onde foi



coletada a amostra Rb-06 observa-se a presença de textura de mistura com porções de

composição básica com porções de composição felsica e textura tipo rapakivi.

A SIRB é representada por duas associações principais, uma de composição gabróica

(rnais subordinada) e outra granítica. A primeira compreende tipos granulares, eventualmente

subvulcânicos, com composições de tendência mais básica. Estas rochas são melanocráticas,

isotrópicas, corn plagioclásio, piroxênio e anfibólio. De fonna mais restrita tais rochas podem

apresentar caráter porfirítico, resultado da presença de cristais aredondados de piroxênio

(pigeonita) subcentirnétrico envolvido por uma matriz equigranular de plagioclásio, anfibólio

e piroxênio.

A segunda associação ocorre como granitos leucráticos, avermelhados a róseos,

Este grupo grupo é representado por rochas leucocráticas, com textura subvulcânica e

composição granítica, isótropas, via de regra equigranulares e frequentemente grosseiras

com quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino, anfìbólio, titanita, biotita e opacos. Esta

fácies é predorrinante no contexto geral do pluton, sendo nonnal ainda a observação de

variações laterais com facies mais ou menos grossas. Relativamente às fácies

leucocráticas predorninantes, as relações de campo indicam claramente cristalização dos

termos básicos quase que simultânea, com mistura mecânica parcial (comingling) enfre

as duas associações. Estas facies gabróicas destacam-se freqüentemente como xenólitos

subarredondados a fusiformes em diferentes estágios de assimilação nas massas mais

ácidas. Localmente resultam rochas híbridas pela interação avançada, cujas feições rnais

notáveis desta mistura são feldspatos alcalinos manteados por finas películas de

plagioclásio.

6,3 Petrografia

Os estudos petrográficos indicaram que as rochas da facies predomina:tte da SIRB

são de composição granítica com textura subwlcânica, granulação média ou porfirítica de

rnatriz granítìca. O plagioclásio apresenta moderado a fofte zonea:nento, com núcleos

conoídos de feldspato alcalino com freqüentes inclusões primárias e manteamento por

plagioclásio. A biotita ocoffe em palhetas idiomórficas, constituindo o principal acessório e

encontra-se comumente alterada para clorita. Os demais acessórios incluem apatit4 zircáo e

opacos.



As rochas de composição básica são gabros a monzogabros, predominantemente

equigranulares, porém microporfiríticos freqüentes, com matriz basáltica. Os fenocristais são

compostos por piroxênio (pigeonita) alterado para clorita e sericita. O anfibólio verde azulado

(homblenda) ocoffe em proporção equivalente ao plagioclásio e a augita, que apresenta

hábitos retangulares a ripiformes, podendo apresentar bordas conoídas. Detalhes

petrográficos das amostras analisadas são mostrados nas Pranchas 7, 8 e 9.

A possível interação das duas fases rnagmáticas contrastartes é sugerida,

microscopicamente pela presençE nas variedades de composição grantica, k-feldspato

zonado e corroído, manteado por plagiocásio; e nas variedades básicas por plagioclásios

coroídos, relacionados a processos magma commingling. Neste contexto, a existência de

termos mais ácidos com textura tipo rapakivi poderia sugerir xenocristais provenientes do

magma básico, englobados e constituintes da matiz supostamente hibridizada. Neste caso, as

texturas seriam geradas em um ambiente de rápido resfriamento (quenching) de um magma

mais basico, com alta temperatura de fusão (indicado pela presença de pigeonita, piroxênio de

alta temperatura), posto em contato com o mágma felsico, rnais füo confome sugerido pela

presença de textura granofirica nas porções mais diferenciadas do magma felsico.

A análise petrográfica das rochas da SIRB também indicou um forte processo de

alteração hidrotennal cnactenzado pela sericitização dos feldspatos, uralitização dos

piroxênios e cloritização dos opacos. Observa-se tambóm a clontizaçáo de anfibólio nas

amostras mais ácidas. A seritização dos feldspatos é indicada pela presença de finas palhetas

de sericita tanto nos plagioclásios dos termos mais básicos como nos feldspatos alcalinos nos

tennos mais ácidos. Nos termos mais ácidos observa-se a alterção hidrotermal ocorrendo nas

bordas de cristais de ortoclásios, sendo o núcleo parcialmente preservados. Em alguns cristais

obserya-se o núcleo intensamente alterado e a borda parcialmente alterad4 resultado do

zoneamento com diferentes cornposições.



Prancha 5 ( I ) Rochas graníticas granofíricas da SIRB (amostra Rb- l0).
(2) Rochas basiilticas da SIRB (amostra Rb-O1)
(3) Detalhe da mistura entre rochas graníticas da SIRB (porções de rochas básicas envolvidas por rochas de composição granítica).
(4) Afloramento de rochas félsicas (litotipo predominante) da SIRB (amostra Rb-12).



Prancha 6 Rb-01 Basalto (plagioclásio, piroxênio e anfibólio).
Rb-02 Basalto (plagioclásio, piroxênio e anfibólio).
Rb-03 Gabro (plagioclásio, piroxênio e anfibólio).
Rb-04 Gabro Pórflro (plagioclásio, augita, pigeonita e anfibólio). Os zircões obtidos são mosrrados em detalhe.



Prancha 7 Rb-05 Basalto (plagioclásio, piroxênio e anfibólio).
Rb-06 Granito (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio) Observar o zoneamento do k-feldspato.
Rb-07 Granito (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio).
Rb-08 Granito (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio) Observar o zoneamento do k-feldspato.



Prancha I Rb-09 Granito (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio).
Rb-10 Granito (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio). Observar o zoneamento do k-feldspato. Zi¡cões obtidos são mostrados em detalhe.
Rb-l I Granito granofírico (K-feldspato, plagioclásio, quartzo e anfibólio). Observa¡ o zoneamenro do k-feldspato.
Rb-12 Granito granofífico (K-feldspato. plagioclásio, quartzo e anfîbólio) Observar o zoneamenro do k-feldspato.



6.4 Estudos isotópicos U/Pb e Sm/Nd

Foram realizados trabalhos de datação segundo a metodologia U/Pb em zircáo para o

grupo de rochas félsicas e básicas. No ponto Rb-10 foram coletados 20kg de amostra de

rocha fésica para fins de concentração mineral e separação de zircões. No ponto Rb-04

foi coletada uma amostra de basalto em função da alta concentração de U na rocha

analisada previamente, o que poderia facilitar a concentração de minerais pesados e

obtenção de grãos de zircões para fins de datação. Um amostra de 3OKg foi processada e

foram obtidas cerca de 2 dúzias de zircões.

Da amostra Rb-10 forarn analisadas 4 frações de ztrcão (rnonocristal) após abrasão

de duas horas. Os resultados, quando plotados no diagrama da r (e forçados para zero)

apresenta urna idade no intercepto superior de 1423 + 02 Ma, interpretada como idade

de cristalização da rocha. Os pontos são concordantes e resultaram numa idade com alta

precisão e pequeno erro (Figura 6, 1).

Da amostra Rb-04 4cinco zircões foram escolhidos para anítlise U/Pb por diluição

isotópica. Os resultados quando lançados no diagrama da concórdia apresenta uma idade

de 1469 + 31 Ma (Figura 6.2). As idades U/Pb são cerca de 300 Ma mais antigas que as

idades Rb/Sr reportadas por Barros et al., (1982) de 1 130 +72Ma (Sr/Sri"r"i"r:0.708) e

uma isócrona Rb/Sr (Cepegeo, dados não publicados) de 3 pontos cujo resultado é de

1126 +39 Ma (Sr/Sr;";"i"r:0.716). Esta diferença de 300 Ma provavemente é resultado da

atividade hidrotermal que permeou as rochas da SIRB, uma vez que não há evidência de

metamorfi smo regional nesta unidade.

Alíquotas das mesma amostras pulverizadas para as análises químicas foram utilizadas

para as análises isotópicas de Nd. Os resultados estão apresentados na tabela 6.3 e

indicam diferenças entre as rochas máficas e félsicas. As concentrações de Sm e de Nd

para amostra Rb-04 apresentam valores anômalos em relação às outras amostras básicas.

A média de concentração nestas rochas e de 22 ppm para o Nd e de 5,2 ppm para o Sm,

enquanto a amostra Rb-04 apresenta valores de 49,6 e 8,7 ppm, respectivamente. Os

valores de eNalq (8,9) e Tov (1,17 Ga) também são anômalos em relação ao grupo de

rochas básicas e podem ser resultante do fracionamento relativo entre Srn e Nd.

Colaboram com esta hipótese as altas concentrações de minerais acessórios como

monazita e apalifa, o que explica os altos valores de terras raras observado nesta



amostra, Em função do valor anômalo obtido para a amostra Rb-04, ela não foi levada

em consideração na interpretações seguintes.

Tabela 6.1 Resultados U/Pb e Sm/Nd para as rochas da Suíte Rio Branco.

funostra Nd Sm U/Pb (Ma)+ "/ 6^otot tNd(r) T¡v+++

Rb-0 t
Rb-02
Rb-03
Rb-04
Rb-O5

Rb-08
Rb-09
Rb-10
Rb-t 1

Rb-12

t469 + 3t
t469 + 3t
1469 + 3l
1469 + 3l
1469 + 31

t 469 +31
1423 + 02

1423 + 02
1423 + 02
1423 t 02
1423 + 02
l4z3 + 02

Rb-06 64,33 12,69
Rb-07 58,59 12,5

)a ñ) < {q
25,t7 5,62
21,35 4,72
49,64 8,71
20,62 4,73

81,13 t6,9
74,28 t4,49
69,55 t3,40
58,09 I t,9t
92,7t l8,1fl

-0,31 -9,8 +1,9 t,75
-0,31 -10,4 +1,2 1,80
-0,32 -I0,0 +t,9 t,73
-0,61 -8,3 +8,9 t,t1
-0,30 -9,4 +t,6 t,79

-0,39 -t4,t 0,0 l,8l
-0,37 -13,1 +t,7 1,82

-0,39 -14,3 -0,3 1,84
-0.40 -1.4,9 -0,5 1.85
-0,41 -14,8 -0,2 1,82
-0,37 -13,4 -0, r 1,84
-0.40 -t5.2 -1.0 t.89

* idade U/Pb (em Ma) obtida por diluição isotópica em monocristais de zircão para as amostras
Rb-10 (1423 + 02 Ma) e Rb-04 (t469 + 3l Ma).

tr¿¡,¡ Calculado para a idade U/Pb.
*** ldade em Ga.

As diferenças de valores de Sm e Nd entre o grupo de rochas félsicas e o grupo

de rochas básicas são esperadas em função das rochas mais evoluídas (rochas felsicas)

tenderem a ter altos teores de elementos incompatíveis,

Valores atuais de gna para as rochas básicas estão entre -8.3 e -10.4 e para as

rochas félsicas estão entre -13,1 e -15,2, indicando que as rochas básicas tiveram uma

evolução diferente desde a sua separação do manto comparado com as rochas félsicas. O

protólito destas teve uma separação do manto em um período de tempo anterior, quando

comparado com as rochas básicas e uma evolução diferente dos isótopos de Nd durante

o tempo geológico (Figura 6.3).
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Figura 6.1 Diagrama da concórdia para o granófiro da SIRB (amostra Rb-10). As 4 frações
de zircão (monocristal) indicam uma idade de 1423 + 2Ma (intercepto superior).
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Figxa 6.2 Diagrama da concórdia para o gabro da SIRB (amostra Rb-04). As 4 fiações de
zircão (monocristal) indicam uma idade de 1423 + 3 Ma (intercepto superior).
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Figura 6.3 Diagrama de evolução isotópica de Nd para as rochas da SIRB. Rochas básicas
em azul; rochas felsicas em verde. Em cit:rza estão representados os resultados Sm/l.ld das
rochas do Terreno Jauru, embasamento da SIRB.
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6.5 Geoquímica

As doze rochas da SIRB foram analisadas para elementos maiores e traços. Quando

lançados no diagrama de caractenzaçã;o das rochas, a SIRB indica cornposição entl e

rnonzogranítica, quartzo monzogábrica e gábrica (Figura 6.4). O índice de Shand (A/CNK)

versus índice de saturação em a.lumina indica variações entre rochas de metaluminosas

(associação leucocrátic4 caracrerizaÅa por minerais mais effiquecidos em Al como a biotita) a

intensamente metaluminosa (associação básica, onde o par de minerais como piroxênio e biotita é

característico de suítes metaluminosas).

O diagrama discriminante de trends de diferenciação (Figura 6.6) sugere que a o grupo

de rochas félsicas são alcalinas e o grupo de rochas básicas são calcicas. Os dados sobre o

quimismo das rochas da SIRB foram utilizados para construção do diagrama de discriminação de

ambientes tectônicos apresentados na Figuras 6.7 e 6.8. Os resultados indicam que as rochas

podern ter sido geradas em ambiente anorogênico (felsicas) e intraplacas (básicas).

Figura 6.4 Diagrama QAP (Streickeisen, 1976) obtido a partir de dados químicos para as

rochas da SIRB, indicando composição entre quaftzo monzogabro a monzogranito. Canpos
composicionais: (1a) quartzolito; (1) granitóide rico em Qz; (3) granito alcalifeldspático; (3a)
sienogranito, (3b) rnonzogra.nito; (4) granodiorito; (5) tonalito; (6*) quaftzo sienito
alcaìifeldspático; (6) sienito álcalifeldspático; (7x) quarlzo sienito; (8*) quartzo monzonito; (8)
monzonito; (9*) quartzo monzogabro; (9) monzogabro; (10) quartzo gabro; e (10*) diorito,
gabro, anortosito,
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Os resultados analíticos dos ETR das rochas estudadas foram normalizados pelo condrito

e apresentados nas Figuras 6.9 e 6,10, Os padrões de ETR obtidos para as rochas básicas são

subhorizontalizados coûr um leve enriquecimento em ETR leves e sem anomalia positiva de Eu.

Os padrões de ETR obtidos para a associação leucocrática apresentam um enriquecimento em

ETR leves e um empobrecimento em ETR pesados e anomalia negativa de Eu indicando um

fracionamento de Eu como resultado da sotidificação do plagioclásios no fase inicial da

cristalização magmática. Observa-se também um enriquecimento nas concentrações dos ETR em

direção aos termos mais evoluídos

Os resultados analíticos destas rochas quando lançados nos diagramas binários de Harker

(Figura 6.11 e 6.12) sugerem, de forma geral, dois agrupamentos de rochas. O prirneiro

composto pelas amsotras RB-01 a Rb-04 e outro grupo composto pelas amostras Rb-08 a RB-

12. Os diagrarnas de Haker ainda sugerem uma correlação positiva entre concentração de SiOz e

de KzO, Rb, Zr, Ba, Nb, Sr, Hl Ta, Tl, Th e U, E uma correlação negativa de SiOz corn CaO,

Cr, MgO, FøO:,V, Ni, Cu, Zn e Sr.. De fonna geral os diagramas de Harker sugerem duplo

agrupamento das amostras, caractenzatldo a bimodalidade da SIRB, com um grupo de amostras

com alta sílica e enriquecido em elementos incompatíveis e um grupo de amostras pobre em sílica

e enriquecido em elementos compatíveis, Duas amostras (Rb-06 e Rb-07) tenderr a se localizar

de forma intennediá¡ia entre os dois grupos em acordo com suas características petrográficas,

que indicam cornposição de mistura.
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Figara 6.7 Diagramas e discriminação de arnbientes tectônicos (Pearce et al., 1984) Os

resultados das analises químicas das rochas graníticas da SIRB indicarn ambiente anorogênico

para a sua fonnação.
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sua lonnaçâo.
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horizontalizado é característico de basaltos toleíticos continentais. Os valores de terras laras

folam nonnalizados segundo Sun e McDonough (1989).
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Figuras 6.10 Padrões de terras raras para as rochas félsicas da SIRB. A anomalia negativa

de Eu indica que o grupo de rochas félsicas representam facies evoluídas resultante de um

processo de diferenciação rnagmática (Humphris, 1984). Os valores de terras raras foram

normalizados segundo Sun e McDonough (1989).
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Figura 6.11 Diagrarnas binários de Harker para elementos maiores e traços para o SI'RB. O
grupo de rochas félsicas apresenta alto valores de sílica e 65%) e enriquecimento em

elementos incompatíveis (Zr, Rb, K e Ba). O grupo de rochas básica apresenta baixos
valores de sílica (<50%) e enriquecimento em elementos compatíveis (Fe, Cr, Mg e Ca).
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Figura 6.12. Diagramas binários de Harker de elementos traços para o SIRB. Os diagrarnas

indicam a birnodalidade da SIRB, com um grupo de rochas félsicas e outro de rochas

básicas. As amostras Rb-06 e Rb-07 tendern a se localizar entre os dois grupos, resultado de

suas composições de rnistura.
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6.6 Isótopos Estáveis

Oito amostras da SIRB (rocha total) foram analisadas para isótopos estáveis de

oxigênio, cujos resultados foram normalizados pelo sxrndarl SMOVr' (t8O/t6O =

0,0039948) (Tabela 6.2 e Figura 6.18). Desta forma os valores de ôr8O obtidos variam

de +5,4oÁo a +8,4V¡r (nas rochas mais básicas) e 1,3o/ott a + 9,OtYn (nas rochas

félsicas). Portanto as rochas do primeiro grupo apresentam menor influência crustal

comparado com as rochas do segundo grupo. Os resultados obtidos são compatíveis

com as variações de ôr8O para rochas básicas (gabros e basaltos) descritos por Taylor

Q97\ e de sienitos e traquitos descritos por Sial (1990), conforme pode ser observado

na Figura 3.30. O prirneiro grupo apresenta resultados equivalentes com valores de ðl8O

próximos de 5,5'/ro, normais em rochas manto-derivadas (gabros e basaltos).

Tabela 6.2. Dados de isótopos de O, H e S para as rochas da SIRB.

Amostra Oxigênio* Hidrogênio xx Enxofre

Rb-01
Rb-02
Rb-04
Rb-06
Rb-07
Rb-08
Rb-09
Rb-12

+ 5,8
+ 5,4
+ 5,6
+ 8,3
+ 7,3
+90
+ 8,9
+ 8,7

nd
-88

nd
-83
-85
-90
-85
-92

nd
+ 3,8

nd
+ 0,'/
+ 1,2
+ 2,8
+ 6,1
+q,

* Os resultados de isótopos de O são apresentados normalizados pelo SMOW.
** Os resultados de isótopos de H são apresentados normalizados pelo SMOW.
x** Os resultados de isótopos de S são apresentados normalizados pela troilita do
Canyon Diablo (CDT).
nd não determinado.

Os resultados das análises de isótopos de H para as rochas da SIRB indicam

valores de 8H entre - 83 a -93 %0, Estes resultados, quando lançados no diagrama ôH

v¿rszs ôr8O (Figura 6,13) não apoiam a participação de soluções hidrotermais com

águas rneteóricas nas amostras estudadas da SIRB. A nonnalização levando em conta a

assinatura isotópica atual de águas marinhas (SMOW apresenta Hô = 0) indica a

ausência deste componente de sub-superfìcie, mesmo levando em conta a evolução da

assinatura isotópica deste reservatório do decorrer dos períodos geológicos (Figura

614).
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O grupo de rochas básicas da SIRB apresenta valores de ðS entre + 0,7 e + 3,8

%o sugerindo uma fonte manto-derivada para a sua origem coerentemente com os

valores de tN¿. Já o grupo de rochas félsicas apresenta valores de ôS entre + 2,8 e + 6,1

%0, sugerindo um componente crustal na gênese de seus protólitos. Isto é coerente com

os valores de sulfetos em meteoritos (utilizados para a notmalização e que poftanto

apresentam ôS:0), cujas composições são interpretadas como equivalentes a

cornposição da Terra anteriormente aos processos de diferenciação e formação de crosta

continental.
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Figura 6.13 Diagrama com os dados de ôt8O da SIRB
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6.7 Discussão

As idades U/Pb (em zircão) obtidas para as rochas félsicas e básicas do SIRB

situam-se enire 1469 e 1423 Ma e marcam o período de tempo de cristalização das

rochas da suíte. As idades modelo T¡y, interpretadas como idades de extração

mantélica, indicam que o protólito das rochas básicas foi formado entre 1,86-1,82 Ga. O

protólito das rochas felsicas é aproximadamente contemporâneo conforme indicado

pelas idades T¡y entre 1,80-1,73 Ga e os valores de e¡r¿ variáveis entre + 0,1 e - 0,9

sugerem a existência de cornponente crustal no processo genético do respectivo

protólito (Figura 6.3).

Como as rochas básicas da SIRB tem eNd positivos (o que é interpretado como

derivação rnantélica), é possível ainda sugerir que foram formadas a partir de um

processo underplating a exemplo dos granitos rapakivi descritos na Finlândia (Rämö,

1991). Desta forma magmas de composição basáltica já diferenciados do manto e

localizados na base da crosta continental teriam sido reativados no Mesoprotero zoico. E

provável que um processo de caráter extensional intracratônico permitiu a fusão de

rochas básicas underplating e esta fusão forneceu também calor para a fusão da base da

crosta gerando magma félsico e cristalização de ambos os magmas (básico e félsico) ern

níveis hipoabissais. O uso dos mesmos condutos ou o contato em níveis mais rasos da

crosta permitiria que os magmas estivessem em contato, originando texturas comingling
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6.7 Discussão

As idades U/Pb (em zircão) obtidas para as rochas felsicas e básicas do SIRB

situam-se entre 1469 e 1423 Ma e rnarcam o período de tempo de cristalização das

rochas da suíte. As idades modelo Tp¡¿, interpretadas como idades de extração

mantélica, indicam que o protólito das rochas básicas foi formado entre 1,86-l ,82 Ga. O

protólito das rochas felsicas é aproximadamente contemporâneo conforme indicado

pelas idades Tuv entre 1,80-1,73 Ga e os valores de eN¿ variáveis entre * 0,1 e - 0,9

sugerem a existência de componente crustal no processo genético do respectivo

protólito (Figura ó.3).

Como as rochas básicas da SIRB tem eNa positivos (o que é interpretado como

derivação mantélica), é possível ainda sugerir que foram formadas a pafür de um

processo underplating a exemplo dos granitos rapakivi descritos na Finlândia (Rämö,

1991). Desta forma magmas de composição basáltica jâ diferenciados do manto e

localizados na base da crosta continental teriam sido reativados no Mesoproterozoico. F,

provável que um processo de caráter extensional intracratônico permitiu a fusão de

rochas básicas unclerplating e esta fusão forneceu também calor para a fusão da base da

crosta gerando magma félsico e clistalização de ambos os magmas (básico e félsico) em

níveis hipoabissais. O uso dos mesmos condutos ou o contato em níveis mais rasos da

crosta permitiria que os magmas estivessem em contato, originando texturas comingling
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e rochas híbridas, marcadas pela presença de textura tipo rapakivi. No entanto ainda não

foram encontrados todos os membros de uma suíte AMCG na região.

As rochas félsicas estudadas apresentam composições químicas caracferizadas

por alto teores de SiOz, NazO, KzO, FeA4g, F, Zr, Nb, Ga, Sn, Y e elementos terras

raras e baixos valores de Cao, Ba e Sr, coerentes com as característcas químicas de

granitos rapakivi descritos na literatura. Os valores de ô18O para as rochas l¡ásicas da

SIRB (Rb-01 a Rb-04) variam de +5,4 a +5,8%o, as rochas de misturas (Rb-05 e Rb-06)

apresentam valores de 6t86 6s +5,6 a r8,3o/oo e as rochas félsicas de +7,3 a +9,0o/oo. Os

valores mais baixos de ô18O são compatíveis com rochas de derivação mantélica, como

descrito por Taylor (1974). As rochas de rnistura e felsicas apresentam valores de ôr8O

compatíveis com rochas crustais como repoftado por Sial e Ferreira (1990). Todos os

valores de ôt80 das rochas da SIRB não apresentam assinatura metamórfica (Mathews,

1994). Valores de ôO, õD e ðS são coerentes com uma fonte magmática, sugerindo que

as soluções hidrotermais são ofto-derivadas.

Os resultados referentes às sisternáticas U/Pb e Sm,ô{d ora apresentados estão

em concordância com os resultados obtidos em suítes correlatas investigadas nas

Províncias Rio Negro-Juruena e Rondoniana (Sato e Tassinari, I 997). Bettencourt et al.,

(1999) descrevem suítes de rochas rapakivítivas anorogênicas, como por exetlplo a

Suíte Intrusiva Santo Antônio (1406 + 32 Ma, idade U/Pb), intrusiva na crosta rnista Rio

Negro-Juruena e Rondoniana. As suítes anorogênicas descritas em Mato Grosso (SIRB)

e Rondônia são reflexo em ambiente intracratônico do evento mesoproterozóico (1450-

1420 l|./ia) gerador do Arco de Santa Helena desenvolvido na margem SW do

protocráton Amazônico. Em ambas as regiões as suítes rapakivíticas são anorogênicas

em relação às encaixantes, porém são orogênicas em relação ao arco em

desenvolvimento na borda do cráton.



CAPITULO 7
O Grupo Aguapeí e as Suítes Intrusivas
Guapé e São Domingos

7.1 O Grupo Aguapeí

A região SW do Cráton Amazônico passou por um processo de estabilização

durante o final do Mesoproterozóico que proporcionou a deposição de espessos pacotes

de rochas sedimentares do Grupo Aguapeí (Figueiredo et al., 1974; Souza e Hildret,

1980; Saes et al., 1992; e Menezes et al., 1993). Esta unidade foi dividida nas

Formações: Fortuna (correspondente ao pacote basal constituído de metarenitos

ortoquartzíticos intercalados com metaconglomerados oligomíticos), Vale da Promissão

(forrnada por uma sequência pelític4 constituída de metassiltitos, filitos, ardósias e

metapsamitos finos); e Morro Cristalina (formada por metarenitos, intercalações de

metaconglomerados e finos leitos de rnetassiltitos) (Prancha 9).

Litherland et al, (1986 e 1989) descrevem com detalhes os arnbientes de

deposição do Grupo Sunsás na Bolívia e de acordo com Saes (1999) a deposição das

duas unidades (Grupo Sunsás e Aguapeí) seria contemporânea. Segundo Litherland et

al. (1989) o Grupo Sunsas teve o seu início de deposição há 1300 Ma (idade IlAr mais

jovem do Complexo Pensamiento) e portanto pode-se sugerir que o início da deposição

do Grupo Aguapeí tenha começado no mesmo período de ternpo.

O encerramento da deposição de ambos os Grupos tem o seu registro definido

tanto no Brasil como na Bolívia. Naquele país Litherland et al., (1989) apresentam

idades Rb/Sr de granitos intrusivos nos sedimentos do Grupo Sunsás de ídade Rb/Sr de

-1,0 Ga.



Prancha 9 (l) Sedimentos do Grupo Aguapeí. Observa-se o contato enFe Fm. Vale da Promissão e a Fm. Morro Cristalina.
(2) Rocha milonitizada da Fm Fortuna. A lineação é ortogonal ao plano da foliação milonítica, caracterizando o cavalgamento.
(3) Fotomicrografia de sedimento da Fm. Fortuna (Grupo Aguapeí ) sem a deformação.
(4) Fotomicrografia de sedimento deformado (observar plano da foliação milonítica, clivagem de crenulação e plano axial da crenulação).



No Brasil o período de tempo final da deposição do Grupo Aguapeí pode ser

definido através da idade K/Ar dos minerais formados durante a rnilonitização que

caracterizou a deformação desta unidade durante o evento denominado thrust Aguapeí.

O conjunto de análises isotópicas K./Ar em sericitas obtidas nestas rochas miloníticas

permitiram definir um evento ténnico que atingiu as unidades da região. As amostras

selecionadas para o estudo foram: (7418) milonito da Formação Fortuna; (7520)

metarenito da Formação Foftuna; (7419 e 7512) xistos da Seqúência Metar.ulcano

Sedirnentar Pontes e Lacerda e os resultados estão no intervalo de tempo entre 957 Ma

a 876 Ma (Tabela 7.1). As amostras de metarenitos do Grupo Aguapeí forarn

selecionadas por apresentarem micas (sericitas) formadas como conseqüência do

metamorfismo que atingiu esta unidade. Uma das amostras apresenta estrutura

rnilonítica, resultado da deformação também imposta à estas rochas.

As amostras de xisto foram coletadas em afloramentos próximo da localidade de

São Domingos e não evidenciam a deformação ruptil que atingiu as rochas do Grupo

Aguapeí. Porém as idades IIA¡ são semelhantes às idades obtidas em sericitas do

Grupo Aguapeí, indicando que o evento térmico ocorrido por volta de 900 Ma tern uma

área de influência maior do que a ârea atingida pela deformação nas supracrustais.

Estes resultados IlAr (Tabela 7.1) indicam um evento térmico cujo resfriamento

ocorreu por volta de 980-880 Ma e estão em concordância com a idade K,/A¡ de um

basalto intrusivo no Grupo Aguapeí de 97'/ + 35 Ma. (Carneiro, comunicação escrita) e

os resultados K/Ar em veios quaftzosos mineralizados a ouro intrusivos na Formação

Fortuna com idades entre 925 e 817 Ma (Geraldes, 1996), ldades K/Ar em biotitas

desta ordem acham-se reportados Barros et al., (1982) em plagioclásios dos basaltos e

gabros do Grupo Rio Branco (idades entre 1000 e 850 Ma)

Tabela 7.1. Resultados K/A¡ ern sericita para as unidades atingidas pelo evento térnico
Sunsás/Aguapeí.

SPK unidade VoI( o/o erto Ar (rad) Ar (atm) Idade
lMnì

Erro
lM¿ì

7418 4.9836 I 5823 244.53 1'19 957 23

7520 Aorr¡neí 4.9660 t 3928 223.39 0.80 894 20
7419 xisto 7.47ls 3.0815 326.97 l,24 876 28
7521 xisto 3 3667 2.49t8 162.79 0.98 947 29
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7.2 As Suítes lntrusivas Guapé e São Domingos

As unidades magmáticas tratadas neste Capítulo apresentam características

anorogênicas e são intrusìvos na Suíte Santa Helena e no Grupo Aguapeí (Prancha l0).

Compreendem unidades com posição cronoestratigráfica das mais jovens na região,

características estas observadas nos trabalhos de campo e em concordância com os

trabalhos publicados. As unidades magmáticas tratadas neste Capítulo apresentam

características anorogênicas e são intrusivos na Suíte Santa Helena e no Grupo Aguapeí.

Compreendem unidades com posição cronoestratigráfica das mais jovens na região,

características estas observadas nos trabalhos de campo e em concordância com os

trabalhos publicados.

Segundo o mapeamento realizado pela CPRM (Menezes et al., 1993) a Suíte

Intrusiva Guapé está representada por urn único corpo rochoso (Figura 5.1), localizado no

canto NE da Folha Pontes e Lacerda. As análises isotópicas Rb/Sr disponíveis na literatura

indicam uma isócrona rocha total (com cinco pontos) de 950 + 41 Ma e Rl de 0,70292 +

0,00136.

O Granito São Domingos aflora ao sul do C¡ranito Guapé (Prancha 11), sendo

representado por um único corpo cujas relações de contato sugerem ser intrusivo na Suíte

Santa Helena. Esta unidade apresenta idades U/Pb entre 939 e 916 Ma e valores de t¡¿6¡

enlre -2,1 e -1,6 (Tabela 7.2). Não foram obtidos dados U/Pb para o füanito Guapé. A

seguir é apresentada uma descrigão das amostras analisadas.

Tabela7.2. Dados U/Pb e Sm.ô.ld para as rochas neoproterozóicas do Terreno Pontes e
Lacerda

Numero Descrição U/Pb* Rb/Sr tN¿(o) tNd(t)** T',

97 -r07
97 -118a
97-118b

Guapé nd 950+50 -11,9 +1,2- 1,28 -0,57
São Dorningos 939 + 19 -1"/ ,'7 -7 ,1 2,21 -0, 1 5

São Domingos 914+15 -18,1 -7,6 2,22 0,15

* ldades U/Pb em Ma obtida por diluição isotópica em monocristais de zircáo.
**Os valores d" €*0., para as amostras 97-118a 1 97-118b foram calculados para as

respectivas idades U/Pb. O valor de eNd(r) para a amostra 97 -10'I foi calculado para a
idade Rb/Sr de 950 Ma.
Torr,r em Ga. nd = não determinado
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Prancha 10. (1) Afloramento do Granito São Domingos na Fazenda Flor das Serra (97-118a).
(2) Detalhe do aflorameto (97-118a), com xenólito de gnaisse cinza, provavelmente da Sufte Santa Helena.
(3) Pegmatito intrusivo nos a¡enitos da Fm. Fortuna (Grupo Aguapeí).
(4) Detalhe da Suíte Guapé (afloramento na Folha Jauru).



Suíte Intrusiva Guapé (SlG)

Nos trabalhos de campo desenvolvidos no atual projeto a SIG foi identificada

apenâs com uma fácies de rochas graníticas grosseiras, isotrópicas, aflorante internamente

nos lirnites do batólito da Suíte Santa Helena. Ao microscópio a amostra é definida como

granito (senso stricto) com textura equigranular, constituído por quartzo e k-feldspato

subcentimétricos e plagioclásio com granulação rnédia. A biotita (marrom-esverdeada)

ocorre er"rì palhetas milimétrica idiornórfrcas, constituindo o principal acessório e encontra-

se comumente alterada para clorita. Os demais minerais acessórios são zircão, apatita e

opacos. Esta amostra não foi estudada pelo rnétodo U,/Pb, uma vez que a vatiação

rnorfológica dos poucos (-15) grãos de zircões não definia uma população segura para

datação. Urna isócrona Rb/Sr reportada por Menezes et al., (1993) indica uma idade de 950

+ 40 Ma. Sua idade To, de 1,2'1 Ga com sNd(r) de +1,2 (calculado para a idade Rb/Sr).

O Granito São Dorningos (GSD)

O litotipo mais característico do GSD (coletada a sul do rio Guaporé, na Fazenda

das Rosas) é uma rocha de coloração esbranquiçad4 textura isotrópica localmente

orientada e granulação frna a média. Seus principais constituintes são o feldspato alcalino,

quartzo e plagioclásio (Fotomicrografia 7.1), e acessoriamente biotita e muscovita

(amostra 97-118b), Quatro frações de zircões desta amostra indicam intertcepto superior

com idade de 939 + 19 Ma (Figura 7. 1).

Uma segunda amostra foi coletada na Fazenda Flor da Sena, ao nofte do rio

Guaporé. Esta amostra apresenta coloração cinza esbranquiçada e seus principais

constituintes são microclínio secundado por quafizo e plagioclásio (Fotomicrografia 7.2).

Biotita, muscovifa e granada são minerais acessórios. Observam-se fases pegrnatíticas que

apresentam ern lâmina intercrescimento gráfico de quartzo e k-feldspato, alérn de biotita e

muscovita. As análises U,/Pb em monocristais de zircões indicam a idade de 914 + 15 Ma

(Figura7.2).



Fotomicrografia 7 .1. Granito São Domingos na Fazenda Flor da Serra (amostra 97-l l8a).
Os zircões analisados são mostrados em detalhe.
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Figura T.l.Diagrama da concórdiapwa o Granito São Domingos na fazenda Flor da Serra
(amostra 97-1 l8a). Quatro frações de zircões indicam a idade de 939 + 19 Ma.
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FomicrograftaT.2. Granito São Domingos na Fazenda das Rosas (amostra 97-118b). Os
zircões analisados são mostrados em detalhe.
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Figura 7.2. Diagrama da concódia para o Granito São Domingos na Fazenda das Rosas
(amostra 97-ll8b). As análises U/Pb em monocristais de zircões indicaram a idade de 914
+ 15 Ma. Sete cristais de zircões foram analisados, porém 3 deles localizam-se acima da
curva da concórdia þrovavelmente por dissolução incompleta dos grãos) e não foram
utilizados para o cálculo da idade.
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7.3 Geoquímica

Apenas três amostras coletadas (uma da SIG e duas do GSD) foram analisadas para

elementos maiores, traços e ETR, O tratamento destes resultados foi realizado de forma

conjunta numa tentativa de se averiguar a cogeneticidade das rochas coletadas, ficando

ressaltadas, na verdade, impoftantes diferenças entre elas. Os dados forarn lançados

também nos lnesmos diagramas da Suíte Santa Helena para efeito de cornparação entre os

granitos jovens e suas encaixantes. Desta forma o tratamento dos resultados analíticos

demonstrou que a amostra coletada da SIG (97-107) e urna amostra da GSD (97-118b)

apresentam composição granítica ao passo que a amostra do GSD (97-118a) indica

composição granodiorítica (Figura 7.3). A Figura 7.4 indica uma composição

peraluminosa para as três amostras analisadas, semelhante, portanto, a Suíte Santa Helena.

Na Figura 7.5 as amostras da SIG e do GSD apresentam composição predominante

cálcica, diferentemente às amostras da Suíte Santa Helena que indicam um trend

calcioalcalino, ressaltando no entanto que o número restrito de análises dos granitos joves

impede uma aflrmaçáo mais conclusiva. Este fato também impede uma inte¡pretação dos

dados químicos do Granitos Jovens quando lançados no diagrama de ambientes tectônicos

(Figura 7.6), em função das discrepância obselada.

O padrões dos elementos terras raras (Figura 7.7) indicam um compoftamento

diferente para cada amostra, o que confirma a heterogeneidade geoquímica das amostras

analisadas. A amostra 97-107 (SIG), apresenta enriquecimento em ETR leves e

empobrecimento em ETR pesados. A amostra 97-ll8a (rocha granodiorítica do GSD)

apresenta tambérn enriquecimento de ETR leves e empobrecimento de ETR pesados,

porém com um padrão sub-horizontalizado. A amostra 97-l 18b (rocha granítica do GSD)

apresenta empobrecimento em ETR leves, enriquecimento em ETR pesados e uma

proeminente anomalia negativa de Eu. Este último padrão de ETR é coerente com o

padrão da granad4 o que pode ser explicado pela grande quantidade deste mineral

observado na amostra em questão.



Figura 7.3: Diagrama QAP (Streickeisen, 1976) obtido a partir de dados químicos para as
rochas da SIG e GSD. As rochas analisadas apresentam composição granitica (97-107 em
círculo e 97-118b em quadrado preenchido) a granodiorítica (97-118a em quadrado vazío).
Também estäo representadas as áreas correspondentes aos resultados químicos das rochas
intrusivas mesoproterozóicas da Suíte Santa Helena. Campos composicionais (1a)
quartzolito; (l) granitóide rico em Qz; (3) granito alcalifeldspático; (3a) sienogranito; (3b)
monzogranito; (4) granodiorito; (5) tonaiito; (6*) quartzo sienito ácalifeldspático; (6)
sienito ácalifeldspático; (7*) quartzo sienito; (8t) quarlzo monzonito; (8) monzonito; (9*)
quartzo monzþgabro; (9) monzogabro; (10) quartzo gabro; e (10*) diorito, gabro,
anorûosito.

Al,Q/(Coo+tlo,o+K,o)

FigwaT.4lndice de Shand (A/CNK) versus índice de saturação em alumina para as rochas
do SIG e GSD. O diagrarna indica que as rochas analisadas têm composição predominante
cálcica. Também estão representadas as áreas correspondentes aos resultados químicos
das rochas intrusivas mesoproterozóicas da Suíte Santa Helen¿.
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Figura 7.5 Diagramas discriminantes de trends de diferenciação (Peacock, 1931). As
amostras da SIG e do GSD apresentam composição cálcica, diferentemente dos resultados
da SSH. Também estão representadas as áreas correspondentes aos resultados químicos
das rochas intrusivas mesoproterozóicas da Suíte Santa Helena.
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Figura 7.6 Diagramas e discriminação de ambientes tectônicos (Pearce et al., 1984). A
composição das amostras 97-107,97-118b indicam ambiente sin-colisional e da amostra
97-118' ambiente intra-placas. Também estäo representadas as áreas conespondentes
aos resultados químicos das ¡ochas intrusivas mesoproterozóicas da Suíte Santa Helena.
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Figura 7.7 Padrões terras raras para as rochas da SIG e duas amostras do GSD.
valores de terras raras foram normalizados segundo Sun e McDonough (1989).

7.4 Isótopos de Oxigênio

Três amostras foram analisadas para isótopos estaveis de oxigênio: amostras do

Granito Fazenda Guape (97-107), Granito São Domingos na Fazenda Flor da Sena (97-

I l8a), Granito São Domingos na Fazenda das Rosas (97-l lSb). Os resultados de 160/180

foram normalizados pelo standart SMOW e são apresentados na Tabela 7.3.

Tabela 7.3 Resultados de õ O para as rochas graníticas intrusivas na Suíte Santa
Helena.

Amostra ôO%o
Granito Faz.Guape + 9,6
Granito S. Dom ngos Faz. Flor da S. + 8.6
Granito S. Dom nqos Faz. das Rosas + 9-0
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Figura 7.8 Valores de ô O para as rochas graníticas intrusivas na Suíte Santa Helena.

Os resultados da Tabela 7.2. indicam uma variação s¡l'rs r 8,6yoo e + 9,6 %o

(Figura 7.8) coerentemente com valores de 6 O característicos de rochas graníticas de

bordas ativas e de supracrustais, como pode ser visto na Figura 3.30. Os resultados de

isótopos de O sugerem a participação de rochas supracrustais na geração dos protólitos

desta rochas.

7.5 Discussão

Os resultados químicos e isotópicos das rochas das suítes Guapé e São

Domingos indicam protólitos e processos de geração distintos, muito embora o pequeno

número de amostras estudadas, impossibilita obter conclusões definitivas sobre suas

características genéticas. Tanto nas análises de elementos maiores (classifrcação) quanto

nas de traços (definição de tipos de magmas e ambientes de geração) os resultados

sugerem diferentes em coerência com valores de DNd entre +1,2 e -7,6. Apesar disso os
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resultados isotópicos de U/Pb definirem a época de geração contemporânea destes

corpos intrusivos.

As idades aqui repoftadas obtidas pelo método U/Pb em zircões em granitos

intrusivos no Grupo Aguapeí definem o limite temporal para a deposição deste grupo no

Brasil por volta de 930 Ma. Neste sentido, o ambiente marinho onde foram depositados os

sedimentos sofreu inversão e passou a um regime compressivo que gerou dobras em áreas

localizadas (como ao longo do vale do Rio Alegre, Figura 1.3) e a intrusão de colpos

graníticos aqui estudados. As idades IlAr entre 1000 Ma e 870 Ma em sericitas de

sedimentos dobrados do gnrpo Aguapeí estão em coerência com os dados repottados por

Litherland et al., (1989), de forma que as idades dos granitos intrusivos nos sedimentos do

Grupo Sunsás na Bolívia apresentam de idade Rb/Sr ao redor de 1,0 Ga.
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CAPITIJLO 8
Súmula da Evolução Tectônica

Os resultados reportados nesta tese, adicionados aos dados existentes na literatura,

permitem chegar a algumas conclusões principais sobre a evolução do SW do Craton

Amazônico no estado de Mato Grosso.

O greenstone belt Alto Jauru

No Terreno Jauru foi identificado um evento rnagmático de idade U/Pb entre I,'19 Ga a

1,75 responsável pela geração de rochas lulcânicas e graníticas (Figura 8.1). Estas roohas

apresentam T¡¡a entre 1,92 e 1,86 Ga e valores de t¡¿6¡ entre + 2,8 e + 2,0 que sugerem uma

origern rnantélica. Os resultados químicos indicaram uma composição granítica-granodiorítica

peraluminosa e calcioalcalinq e os elementos teffas raras indicam fracionarnmento magmático

para as rochas gnáissicas deste temeno, compatíveis com ambiente de arco vulcânico.

O Arco Magmático Cachoeirinha do Terreno Jauru

O Terreno Jauru também foi palco de um evento gerador de rochas datado entre

1,58 e 1,52 Ga. Suas rochas possuem T¡¡¿ entre 2,04 a 1,74 (t¡¿11¡ entre -1,7 e +3.0),



indicando uma origem híbrida corn materiais juvenis e componentes de crosta mais antiga na

geração dos magmas destas rochas.

Os resultados quírnicos das rochas intrusivas deste terreno definern a existência de

grupos de rochas graníticas, granodioríticas (peraluminosas) e tonalíticas (rnetaluminosas)

com características de suítes geradas ern ambiente arco rnagmático (Figura 8.2). Os

elementos traços e de ETR revelam um processo de fracionamento na cristalização

rnagrnática para a geraçáo destas rochas, corroborado pelos valores de ôO entre +9%o e

+6%0. Corpos graníticos mais jovens (idades U/Pb entre 1,48 e 1,38 Ga e t¡¿11¡ entre -1,3 e

+ 3,7) possuern uma assinatura geoquímica de materiais fonnados intra-placas (rnagmatismo

pós-orogênico).

A Suíte Santa Helena do Terreno Pontes e Lacerda

Neste terreno um importante conjunto de rochas granitóides formou-se entre 1480

Ma a 1420 Ma (idades U/Pb). Apresenta idades T¡¡¡1 entre 1,70 Ma a 1,50 Ma (t¡¿1¡¡ entre

+3 e +1 e valores de ôO entre r 8 3o/oo e +10,4o,4o). Os dados isotópicos sugeren formação

de suas rochas em ambiente de arco distal (Figura 8.3), à margem continental pré-existente

(corn idades entre 1790 e 1550 Ma).

Suas rochas apresentam composições químicas entre termos graníticos

(peralurninosa), granodioríticos, tonalíticos e dioríticos (metaluminosa). característicos de

suítes calcio-alcalinas, com o padrão de distribuição de elementos terras raras cornpatível

com processo de diferenciação magmática.. Os resultados químicos sugerem que a geração

das rochas tonalíticas a granodioríticas teria ocorrido em arnbiente de arco magmático em

coerência com os dados isotópicos, já as rochas graníticas provavelmente em ambiente

intermediário entre arco magmático e ambiente intra-placa.
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A Suíte Rio Branco no Terreno Jauru

As rochas desta unidade são intrusivas no Terreno Jauru (Figura 8 4) e foram

formadas entre 1460 e 1427 Ma (idades U/Pb). O grupo de rochas básicas apresenta Tov

entre 1,88 e 1,80, com t¡¿1¡¡ entre + 1,9 e + 1,2 e as rochas felsicas apresentam TDM entre

1,88 e 1,'74, com t¡¿1¡¡ entre - 0,9 e - 0,1. Tais parâmentros sugerem a derivação mantélica

dos magmas das rochas básicas e participação de rochas crustais na formação dos magmas

das rochas do grupo felsico. Valores de ôO entre + 8,4%o e 4 5,4o/oo para as rochas básicas e

entre + 9,0 e+'1,3 para as rochas felsicas corroboram com esta interpretação.

Elernentos maiores e traços apontam para a bimodalidade química da Suíte Intrusiva

Rio Branco, o que é corroborado pelos diferentes padrões de ETR dos dois grupos de

rochas. Os resultados também indicam cornposição gabróica para os grupo de rochas básicas

(com característica peraluminosa) e composição granítica a quarlzo monzonítica pata o

grupo de rochas félsicas (com característica metaluminosa). Dados de campo e de

petrografia indicam a presença de mistura de magmas, com textura comingling, tipo rapakivi

e rochas híbridas, Quimicamente as rochas da Suíte Intrusiva fuo Branco são coerentes conr

ulna geração ern ambiente intraplacas..

A Sequência Metar,ulcanossedimentar Rio Alegre do Terreno Rio Alegre

O Terreno Rio Alegre (Figura 8.5) apresenta rochas formadas entre 1504 Ma e 1494

Ma, representadas por metavulcânicas (metadacitos) e metaplutônicas (metadioritos e

anfibolitos), associadas a rochas intrusivas máfica-ultramáficas (peridotitos e piroxenitos) e

rochas sedimentares de origem clástica (metarenitos) e química (metachert e fonnação

ferrífera bandada). Dados quírnicos da literatura indicam a formação da sequência de rochas

em ambiente de assoalho oceânico e ambientes deposicionais associados.

A pequena diferença de idade desta unidade em relação às rochas da Suíte Santa

Helena (20-50 Ma), e o seu posicionamento a oeste indicam que provavelmente a colagem
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do Terreno Rio Alegre ocorreu posteriormente a formação do Terreno Pontes e Lacerda e

conseqüentemente foi amalgamado ao protocraton Arnazônico entre 1,38 Ga (idade de

estabilizaçáo do Arco Santa Helena) e 1,30 Ga (provável idade de início de deposição do

Grupo Aguapeí). Diante destas pressupostos é possível sugerir que as r''ulcânicas do Rio

Alegre representariam uma crosta oceânica parte obductada e parte subductada que deu

origem ao arco magmático Santa Helena.

As Suítes Intrusivas Guapé e São Domingos

No período Meso-Neoproterozóico foram geradas unidades graníticas representadas

pelo Granito São Dorningos (idade UÆb entre 939 e 916 Ma) e pela Suíte Intrusiva Guapé

(idade Rb/Sr de 950 Ma) no Terreno Pontes e Lacerda (Figura 8.6). No mesmo período de

tempo o Grupo Aguapeí foi deformado, conforme sinalizam as idades KlAr (910 a 840 Ma)

em sericitas. Esta equivalência de idades sugere que durante o encurtamento crustal causado

pelo evento Aguapeí houve fusão parcial da crosta e geração de magmas graníticos crustais.

Análises quínicas destas rochas graníticas revelam ampla variação composicional,

possivelmente resultado de diferentes origens. Elementos maiores indicam classifrcações

entre granito a granodiorito, ao passo que os elementos traços apontam para magmas

cáLlcicos e peraluminosos, originados ern ambientes de colisão e intraplaca). Os dados de

Sm/Nd de rnodo sirnilar indicam diferentes fontes (valores de eNd(r) entre -0,2 e -2,1), não

sendo excluída a possibilidade do füanito São Dorningos ser urna unidade alóctone.
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CAPITULO 9
CORRELAÇOES TECTONICAS

9. I Correlações Regionais

As unidades observadas na regláo SW de Mato Grosso têm sido enquadradas em

duas províncias geocronológicas. A mais antiga corresponde a Província Rio Neglo-

Juruena, (e.g. Cordani eL al., 1979) que engloba rochas com idades entre 1,8 a 1,4 Ga. A

Província ocorre em uma faixa alongada na direção N-NW desde o estado de Mato Grosso

até os estados de Amazonas e Roraima. A unidade mais jovem corresponde a Província

Rondoniano/San lgnacio (e.g. Teixeira et al., 1989), que engloba rochas com idades entre

1,4 Ga e 1,0 Ga, identificadas nos estados de Mato Grosso e Rondônia.

Este item tem por objetivo discutir as correlações entre unidades regionais descritas

na literatura e as unidades estudadas, a partir dos resultados isotópicos e geoquírnicos dos 3

telrenos aqui individualizados: o Terreno Jauru, subdividido no arco de ilhas (greenstone

belt Alto Jauru) de idade I,'79-1,75 Ga e no arco magmático (Cachoeirinha) de idade 1,57-

1,53 Ga; o Terreno Pontes e Lacerda representado pelo arco magmático Santa Helena

(1,45-1,42 Ga), intrudido pelas suítes Guapé e São Dorningos (950 e 930 Ma); e as rochas

de idade -1,50 Ga do Cornplexo Vulcanossedimentar Rio Alegre. O Terreno Jauru contém

ainda a Suíte Rio Branco, de característica anorogônica, formado contemporaneamente ao

Arco Santa Helena ('\,42 Ga). As suítes Guapé e São Domingos, por sua vez, de idade entle

930 e 915 Ma, ocorrem no Terreno Pontes e Lacerda.



O Terreno Jauru

As rochas do Terreno Jauru são interpretadas como integrantes da Província Rio

Negro-Juruena. Os resultados obtidos permitem sugerir que, no estado de Mato Grosso,

esta província é constituída por rochas pertencentes a duas unidades distintas, geradas,

respectivamente hâ 1,19-1,15 Ga e 1,57-1,53 Ga. Cada um destes eventos formadores de

rochas com características distintas representa orógenos distintos. O prirneiro grupo de

rochas gerado em arco lulcânico intraoceânico e o segundo gerado em arco magmático

desenvolvido em margem continental ativa. O quirnismo destas rochas é compatível com

rochas geradas arnbiente de back arc e MORB (Pinho et. al., 1994), sendo que as idades

U/Pb (SHRIMP) reportada por Tassinari ef al., (1997) e por Pinho (1994), estão entre 1,8 e

1,'12 Ga, concordantemente com as idades para estas rochas aqui propostas (1,79 a 1,75

Ga)

A estruturação do greenstone belt Alto Jauru segue a orientação geológica regional,

cotn alinharnento de corpos wlcânicos e corpos intrusivos na direção preferencial N-NW.

Esta mesma geometria estrutural é observada no Estado de Rondônia nas unidades

Complexo Jamari e Cornplexo Gnáissico-Migrnatítico Juru, unificados recenteÍlente como

Complexo Jarnari (Arnorirn et. al., 1999a e b, Scandolara e Amorim, 1999). Ersfe complexo

é, caracterizado por rochas supracrustais (Arnorim et. al., 1999a e b; Scandolara et. al.,

1999a, b e c; Scandolara, 1999) com paragnaisse feldspático, granada-biotita gnaisse,

sillimanita gnaisse, biotititos, kinzigitos, rochas calcossilicatadas e anfibolitos. Resultados

U/Pb (SHRIMP) de 1,7 5 Ga reportados preliminarmente para coberturas

vulcanossedimentares em Rondônia apresentam variações de idade equivalentes (-1,75 Ga)

ao greenstone belt Alto Jauru (Amorim et. aL, 1999).

Estes resultados permitem sugerir que a associação de rochas paleoproterozóicas do

greenstone belt Alto Jauru observadas em Mato Grosso tem continuidade para N-NW

alcançando o Estado de Rondônia, sendo representado nesta região por uma associação de

rochas de idade contemporânea. Entretanto, a continuidade fisica destas unidades em nível

de afloramento é irnpedida devido a existência da cobertura Cretácea do Grupo Parecis.
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Os dados isotópicos U/Pb e Sr¡/Nd e composição quírnica das rochas estudadas

permitem fazer algumas especulações sobre os seus ambientes de formação e compará-los

com estudos em unidades equivalentes existentes na literatura. Exemplo de associação de

rochas como a observada no Terreno Jauru pode ser encontrada no Orógeno Penokeano na

América do Norte. Este orógeno é interpretado como uma acresção lateral de um arco de

ilha na margem SE do Cráton Superior (Sirns, 1989) com subducção em direção ao cráton

arqueano, e cuja estabilização deu origern ao paleocontinente Laurentia. O orógeno é

dominado por uma associação de rochas vulcânicas e plutônicas (Reed et al.. 1993; e

Robertson et al., 1993) e as composições químicas para as rochas plutônicas gerahnente

sugerem lrend calcioalcalino com afinidade relacionada a arco (Sirns et al., 1989 e 1992).

Dados isotópicos U,?b (1,88 a 1,86 Ga) e Sm/Nd (Tnv entre 1,9 a 1,8 Ga) sugerenr que a

maior parte do material magmático se originou de fontes juvenis (de forma similar ao caso

estudado em Mato Grosso), apesar de haver contribuiçáo localizada de crosta mais antiga

(Barovich et al., 1989; Van Wyck and Johnson, 1997).

O Arco Magmático Cachoeirinha

O A¡co Cachoeirinha (1,57 e 1,53 Ga) não tem continuidade identificada ern

trabalhos publicados alérn da região de estudo, Isto pode decorrer da sua interrupção sob os

sedirnentos do Grupo Parecis (a norte) ou por ainda não ter sido identificado através de

trabalhos de datação radiométrica no Estado de Rondônia e na Bolívia. Por outro lado

rochas graníticas tipo rapakivi, de característica anorogênica, ocorrem na região de

Rondônia com idades equivalentes, Bettencourt et al,, (1999), repoftam idades UiPb da

Suíte Intrusiva Serra da Providência (1606 + 24 a 1532 + 45 Ma) que pode ter sido gerada

por rnagmatismo intracratônico reflexo da subducção contemporânea na margeÍn continental

existente a W-SW (atual). Seguindo este raciocínio, rochas originadas durante este este

evento (1,57-1,53 Ga) poderiam ser encontradas a W-SW da região central e oeste do

estado de Rondônia, ou até mesmo como intrusões nas rochas do Cornplexo Jamali.



Exernplo de associação de rochas com as rnesmas características quírnicas. isotópicas

e de idades equivalentes as rochas do arco Cachoeirinha são descritas no Escudo Báltico,

geradas durante a orogenia Svecofeniana. Ali ocorrem rochas cujas composições variatn

entre gabros e granitos, sendo os granodioritos tipo-I os predominantes e as rochas

metassedimentares associadas são interpretadas como integrantes de um complexo

acrecionário formado adjacente ao Craton Kareliano de idade arqueana (Ramo et al., )999).

São definidos 4 grupos de rochas graníticas, segundo Eklund et al., (1998): granitóides sin-

cinemáticos (l,89-1,88 Ga, a maior parte do plutons); pós-cinernáticos (1,88-1,87 Ga);

tardi-orogênicos (1,84-1,82 Ga); e os pós-orogênicos (1,81-1,79 Ga), Os dois primeiros são

suites calcioalcalinas, o terceiro tem assinatura geoquírnica de granitos tipo S e o quaúo

grupo são granitos alkalinos. Tal subdivisão não foi identificada no presente estudo.

Ern geral a composição isotópica de Nd para as rochas granítóides no Escudo

Báltico são unifortnes com valores de t¡¿¡1-1,65 çoy e idades T¡¡a variando entre -1,1 a +0,5 e

2,Io e 2,29 Ga, respectivamente (Huhma, 1986; Patcheft e Kuovo, 1986, Lahtinen e Huma,

1997; Ramo et al., 1998). Estes valores sugerem a parlicipação de material mais antigo na

formação dos magmas destas rochas, apesar de que mesmo com os trabalhos de

mapeamento de detalhe da Finlândia, ainda não foi identilìcada uma crosta mais antiga no

Terreno Svecofiniano. No caso do Terreno Jauru, a crosta mais antiga que possivelmente

contribuiu para a geração dos corpos plutônicos do arco Cachoeirinha é exemplificada pelas

rochas paleoproterozóicas do greenstone belt Alto Jauru, com idades entre 1,79 e 1,75 Ga.

O Terreno Pontes e Lacerda

As rochas da Suíte Santa Helena (1450 a 1430 Ma) correlacionam-se tempor almente

às rochas da Província Rondoniano/San Ignácio (e.g. Tassinari e Teixeira, 1984). Em

Rondônia neste período de tempo ocorrem rochas graníticas rapakivi intludidas nas rochas

da Província Rio Negro-Juruena, e são interpretadas como suítes intrusivas anorogênicas.

Bettencourt et, al., (1989) definem a geração desta unidade entre 1,6 e 1,0 Ga (idades

Rb/Sr), porérn ern trabalho mais recente Bettencourt et. al., (1999) definem o Rondoniano



com idades U/Pb entre 1606 e 980 Ma. A correlação temporal (idades U/Pb) destas rochas

de Rondônia com as rochas da Suíte Santa Helena permite sugerir que parte das rochas

anorogênicas descritas em Rondônia (Suíte Intrusiva Santo Antônio, de idade U/Pb de 1406

+ 32 .ll4¿), pode ser reflexos intracratônico do processo de subducção responsável pela

geração do arco magmáLtico que originou as rochas calcioalcalinas da Suíte Santa Helena.

A comparação das rochas do Terreno Pontes e Lacerda, por sua vez com os

granitóides de áreas a leste (na Bolivia) é prejudicada pelo fato das datações disponíveis

naquele país se limitarem ao método Rb/Sr e K/Ar.

A correlação desta unidades no Estado de Mato Grosso e ern Rondônia perrnite

ainda sugerir que o limite oeste (atual) do proto-cráton Amazônico o final do

Paleoproterozóico seria representado pelos limites setentrionais destas unidades, cuja

configuração atual em mapa pode ser observado na Figura 9.1, representado pelo limite do

Terreno Pontes e Lacerda no Mato Grosso e da Província Estanífera em Rondônia.

Complexos acrescionários constituídos por rochas geradas em arcos magmáticos de

idades e características equivalentes aos aqui apresentados são tradicionalmente descritos no

Escudo Báltico e na América do Norte (e.g. Reed et à1.,1'993, Eklund et al., 1998). O arco

rnagmático Santa Helena apresenta, por sua vez, algumas características semelhantes e

outras diferentes aos exemplos previamente utilizados Penokeano e Svecofeniano). Ern

relação ao complexo acrescionário Penokeano, as semelhanças são as variações

composicionais dos corpos plutônicos e suas composições químicas. Outra sernelhança

interessante entre as rochas do Penokeano e as rochas do arco Santa Helena é a assinatura

de isótopos de Nd, com valores de t¡¿1¡¡ positivos em ambos os casos. Em relação ao

Escudo Báltico, as sernelhanças coÍì o arco Santa Helena são em relação aos litotipos e

respectivos químismos, e também ao tipo de placas envolvidas na colisão. Porém as

assinaturas isotópicas de Nd são distintos: no Báltico os Tp¡a e os valores de t¡¿11¡ sugerem

uma impoftante participação de uma crosta mais antiga durante a geração dos maglnas das

rochas plutônicas, contrariamente ao obseryado nas rochas do batólito Santa Helena.
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Conseqüentemente as rochas do arco Santa Helena apresentam associação de rochas

com quimismo e assinaturas isotópicas que definem seu caráter juvenil (corno no evento

Penokeano na América do Norte), porém controles geológicos regionais (rochas

contemporâneas intrudidas na crosta mais antiga representada pelo Terreno Jauru), indicarn

o desenvolvirnento deste arco em margem continental ativa (corno no caso do Escudo

Báltico). A partir destas características, propõem-se que o ambiente de formação para o

arco magmático Santa Helena seja distal em relação a crosta pré-existente, ou seja,

apresente uma proximidade porém uma participação secundária desta crosta mais antigas na

geração dos magmas que deram origem as rochas granitóides aqui apresentados.

O Terreno Rio Alegre

As rochas da Sequência Metavulcanossedimentar do Rio Alegre não apresentam

unidades correspondentes no estado de Rondônia e na Bolívia. Corno foi descrito nos

capítulos anteriores, esta associação vulcanossedimentar se originou provavelmente durante

a geraçáo de crosta oceânicas em cadeia meso-oceânica. O terreno gerado por este evento é

rnais antigos (1,50 Ga) do que o arco de Suíte Santa Helena (1,45-1,43 Ga), tendo sido

arnalgamado ao protocraton Amazônico possivelmente entre 1,38 Ga (idade de estabìlizaçâo

do Llco Santa Helena) e 1,30 Ga (possível idade de início de deposição do Grupo Aguapeí)

Idades U/Pb de 1,34 Ga em granulitos ern Rondônia (Tassinari et. al., 1999) sugerem um

evento colisional impoftante que pode estar correlacionado com a colagem do Terreno Rio

Alegre ao Terreno Santa Helena.

Geograficamente a continuidade deste terreno deveria seguir a direção NW (direção

da estruturação desta unidade) e adentrar no território da Bolívia, porém esta hipótese ainda

carece de confirmação,
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Dornínio Fazenda Reunidas

O Domínio Fazenda Reunidas tem limites geocronológicos mal definidos, porém

sugere ter uma história geológica policíclica em função dos resultados analíticos U/Pb er¡

zircões indicarern idades variando entre 1,60 a 1,30 Ga. A localização deste domínio no

extremo oeste do Terreno Rio Alegre sugere sua continuidade e possível correlação cotn o

Cráton Parágua descrito por Litherland et. al. (1989), englobando rochas do Cornplexo

Pensamiento, geradas durante a Orogênese San Ignácio.

O Cornplexo Pensamiento, por sua vez, é composto por rochas graníticas de

composição calcioalcalina de idade Rb/Sr entre 1400 e 1280 Ma. Os diversos corpos

graníticos desta unidade são de sin a tardi tectônicos (granitos Poerto Alegre, Florida e

Guarayos). tardi a pós tectônicos (granitos Bella Vista, Padre Eterno, Três Picos,

Diamantina e Orobaya) e sin a pós tectônicos (granitos Piso Firme, Suíte Sierro Grande e

Complexo Alcalino El Tigre). Petrologicamente, os dados dos granitos bolivianos sugerem

urna variação de sienogranitos a monzogranitos, com misturas tardias de granitóides de

cornposição granodiorítica, o que levou Saes e Fragoso Cesar, (1996) a reinterpretá-los

como uma suíte calcioalcalina formada em ambiente de arco magrnático

Os granitos Serra da Providência (Rondônia) foram correlacionados com base nos

dados Rb/Sr aos granitos do Complexo Pensamiento por Teixeira e Tassinari (1984),

Litherland et. al., (1986), Bettencourt et. al., (1987) e Teixeira et. al., (t989). Desta forma

estes autores sugerem o elo entre os Cinturões San Ignacio e Rondoniano. Esta correlação é

embasada pela proxirnidade e continuidade destas áreas, mas somente estudos de maior

detalhe (principalmente de datação U/Pb) na região de fronteira entre Brasil e Bolívia

confirmarão tal hipótese. Bettencourt et al., (1999) apresentararn a idade U/Pb de 1606 Ma

para a Suíte Intrusiva Serra da Providência, o que nos leva a crer que os eventos

Rondoniano-San lgnacio provavelmente não são correlacionáveis.



A Deforrnação Sunsás/Aguapeí

Na região sul de Rondônia são descritas associações de rochas compostas por

paragnaisses (derivados de metaturbiditos), rochas básicas e graníticas metamorfisadas na

fácies anfibolito e granitos anatéxicos (Rizzoto et. aI.,1999a). As rochas graníticas e básicas

apresentam idade U/Pb de 1,1 Ga e os granitos anatéxicos de 1,08 Ga (Rizzoto et. al.,

1999b). Esta associação é interpretada como originada durante um processo de riftearnento

(corn magmatismo bimodal representado pelas rochas básicas e os granitos), deposição de

sedimentos em ambiente marinho, subducção da crosta oceânica pré-formada e colisão com

metamorfismo e fusão parcial dos metassedimentos (Rizzoto et. al., 1999c).

Estes movimentos crustais podem ter tido continuidade ao sul, de forma a ser

representado pelo aulacógeno Aguapeí, com um maior avanço no processo de abeftura

oceânica durante o período rift a nofte, e menos intenso a sul, representado (no Mato

Grosso) pela deposição do Grupo Aguapeí em ambiente intracratônico. A inversão da

abeftura oceânica, colisão com metamorfismo atingindo a fácies xisto verde baixa ao sul é

marcado pelas idades K/Ar em sericita com idades entre 1000 e 900 Ma (idades de

resfriamento). Ao nofte este mesmo evento atingiu a fácies anfibolito alto e a anatexia de

metassedimentos, marcados pelas idades U/Pb de 1, I Ga.

O último evento magmático na região SW do cráton Amazônico tem idade U/Pb

entre 939 e 916 Ma e gerou rochas que apresentam características composicionais

indicativas de terem sido formadas em ambiente intracratônico posteriormente a deposição

dos sedimentos do Grupo Aguapeí e do Grupo Sunsás, possivelmente em uma bacia

sedimentar conectada (Saes, 1999). A idade de geração das rochas plutônicas aqui descritas

apresentam equivalência no tempo com as idade K/Ar que por sua vez indicam a idade da

deforrnação Aguapeí entre 970 e 840 Ma. Neste mesmo período de tempo são descritos

granitos gerados durante a Orogênese Sunsás (Litherland et. al., 1989) na Bolívia. Neste

país este evento gerador de rochas graníticas é de{inido por idade Rb/Sr entre 1280 e 950

Ma e idades IlAr entre 1078 e 795 Ma sendo interpretado (Saes, 1999) como resultado de

subducção com direção de oeste para leste que finalizou com a colisão do Terreno San



Pablo (a oeste da Bolívia) com o Complexo Pensamiento, já estabilizado e denominado de

Cráton Parágua por Litherland et. al., (1989). Esta possível colisão entre o Terreno Pablo e

o Cráton Parâgta teve como conseqùência o encurtamento crustal que resultou na

Orogênese Sunsás na Bolívia e na deformação do Grupo Aguapeí no Brasil.

9.2 hnplicações Tectônicas

Os resultados aqui reportados podem contribuir para estudos de reconstrução

paleogeográfica, ulna vez que na reconstrução do supercontinente Rodínia foi proposta a

Amazônia justaposta com a Laurentia e Báltica como resultado da fusão entre 1,1 e 1,0 Ga

(Iloffman, 1989; Dalziel, 1992). Sadowski e Bettencourt (1996) sugerem que a Amazônia

tarnbém estava justaposta com a Laurentia e a Báltica a 1,6 Ga e separaram-se durante um

rifteamento Mesoproterozóìco que iniciou um novo Ciclo de Wilson que encerrou com a

formação do Rodínia.

A definição do Cráton Parágua por Litherland (1989), por sua vez, foi criticado por

Sadowiski e Bettencourt (1996) uma vez que, segundo estes autores, o Cráton Amazônìco teria

a sua extensão até o território Boliviano. Porém não se descarta a hipótese de que o Terreno

Parágua tenha se comportado como um bloco independente, configurando uma área estável

cratonizada no período anterior a sua colagem ao Cráton Arnazônico.

Em suma, propõe-se que a borda oeste do protocráton Amazônico neste período de

ternpo (-1,3 Ga), era constituída por uma sequência de acresções laterais correspondente

aos Terrenos Jauru, Pontes e Lacerda e Rio Alegre (incluindo o Domínio Fazenda Reunidas)

e Terreno Paríryua. Uma proposta equivalente foi sugerida por Litherland et al. (1989), de

forma que o SW do Cráton Amazônico apresentaria uma sequência de 5 orógenos a partir

do núcleo Arqueano (Cinturão Maroni-Itacaiúnas, Cinturão Ventuari-Tapajós, Cinturão

Rondoniano, Cinturão San lgnácio, Cinturão Sunsás) com idades decrescentes

paleoproterozóicas a mesoproterozóicas.

t'7'1



Os resultados aqui reportados permitem duas hipóteses para a correlação geológica

na região estudada e a região da Bolívia. A primeira seria que as rochas policíclicas são

continuidade do Cráton Paríryua, o que por sua vez indica que as idades Rb/Sr e K/Ar

descritas na Bolívia para os Complexo Pensamiento são resultado de processo de

rehomogeneização isotópica e não são idades de cristalização, corno originahnente

interpretadas (Litherland et al., 1986). A segunda hipótese, mais convincente, seria que o

Domínio Fazenda Reunidas não representa a continuidade do Cráton Parágua, o que nos

leva a propor que entre o Terreno Rio Alegre e o Cráton Parâgua teria ocorrido a acresção

de um terreno suspeito (no conceito de Howell, 1995) corn história geológica distinta e não

correlacionada corn os seus vizinhos e que, consequentemente, não nos permite, por falta de

informações, caracterizar com precisão a evolução geológica completa do SW do Cráton

Atnazônico.

Os resultados apresentados na literatura (e.g. Dalziel, 1992, Dalziel ef al., 1994;

Unrug, 1997) supoftam o modelo tectônico de que no período Mesoproterozóico existiram

grandes massas continentais estáveis e a deposição de sedirnentos cratogênicos sucedeu a

grande amalgarnação que deu origem ao supercontinente Rodínia. Um ponto de dúvida que

ainda pennanece é a paleogeografia deste supercontinerite. Os principais modelos

paleogeográficos existentes para o Rodínia são de Danziel (op. cit) e Unrug (op. cit.) nos

quais os autores sugdrem justaposição do leste do Laurentia (hoje representado pela

América do Norte, Groelândia e Escócia) e do Gondwana (rJpresentado hoje pela América

do Sul, África, Austrália e Índia), Desta forma pode-se sugerir que a evolução do Cinturão

Grenvilliano no continente Americano apresentou uma paleogeografia composta de uma

grande massa continental onde ocorreram sedirnentações em diferentes latitudes.

O modelo de reconstituição paleogeográfica que considera a existência de uma

grande massa continental é ainda referenciado no trabalho de Tosdal (1996), no qual o autor

utiliza dados de isótopos de chumbo de área do nofte da Argentina, nofte do Chile, sul do

Peru e da Bolivia e compara-os com dados da Província Grenville (Canadá) e da Escócia. O

resultado desta análise é que o norte da Argentina apresenta assinatura isotópica semelhante

ao da Escócia e do Canadá. Os dados do norle do Chile. sul do Peru e da Bolívia são



equivalentes e se assemelham com as assinaturas isotópicas do Cráton Amazônico. O autor

conclui que as unidades estudadas constituíam parte do supercontinente Rodínia porém no

período da sua fragmentação pafte da crosta correlacionável ao Laurentia permaneceu

colada ao Cráton Amazônico e hoje encontra-se inserida na Cadeia Andina

As investigações geocronológicas, por diferentes métodos, destes terrenos pelmitiu

delinear uma grande Faixa Móvel continental de largura variável, com registros

radiométricos desde a Argentina até o Canadá. A existência deste grande cinturào

Mesoproterozóico (Grenville) tem sido referida nos seguintes países: Cuba (Renne et al ,

1989; Ballard e Van der Voo, 1989, e Patchett e Ruiz, 1987); Honduras e sul da Guatemala

(Horne et. al., 1976); na Colôrnbia (Kroonemberg,l982; Priem et. al., 1989; e Suarez,

1990); na Bolívia (Litherland et. al., 1985; Litherland et. al., 1989; e Lehmann, 1979), na

Argentina inúmeros trabalhos têm sido publicados sobre terrenos de jdade

mesoproterozóica: Mon e Hongn (1996), Ramos (1989), Dalla Salda et. al. (1993) e Dalla

Salda et. al (1991; no Chile (Pacci et. al , 1980; e Damm et. al.. 1990); no Pet'u

(Shackleton eT al., 1,979; Wasteneys et. al., 1995; Cordani ef. al., 198 5, e Tosdal, I 995).

Hoffinan (1991) sugeriu uma reconstituição de um paleocontinente fragmentado no

Paleoproterozóico e reagrupado por colagem no Neoproterozóico cle forma que áreas

intracontinentais evoluíram para zonas de rifts e para margem continentais. Antigos

arnbientes de margens continentais evoluíram para zonas de colisão e pata zonas de sutura

intracontinentais. Por este modelo o Cinturão Rondoniano/Sunsás teve sua fortnação em

área contígua ao Cinturão Grenville. Hoffìnan (1989) sugeriu ainda que o Crátou

Amazônico fez parle do Rodínia e a convecção desenvolvida abaixo deste supercontinente

estacionário (resultado do efeito " tampão") é comprovado pela associação de riolitos,

sienogranitos, anoftositos, gabros, enxames de diques e rifts.

No Terreno Grenville são descritos (Gower e Tucker, 1994) eventos acrescionários

(Elzeveriano, entre -1,58 Ga) extensivos (Penowriano, -1,47 Ga) e metatnórficos

(Elsoniano entre 1,4-1,3 Ga).'O segundo evento é contelnporâlìeo ao desenvolvimento de

um processo de colisão de placas litosféricas no Cráton Arnazônico (arco Santa Helena) que

foi seguido, a partir de 1,35 Ga por um processo extensional com geração de uma margem



foi seguido, a partir de 1,35 Ga por um processo extensional com geração de uma margem

continental passiva (Grupo Sunsás) e um rift intracontinental (Grupo Aguapeí o Mato

Grosso e Nova Brasilândia em Rondônia). O ciclo de Wilson teria sido completado pela

cicatr\zaçáo dos oceanos gerados pelos processos extensivos precedentes.

Por enquanto não existem dados paleomagnéticos na Atnazônia que corroborem

com a hipótese destas acresções representarem uma colagem que resultou em uma grande

massa continental pré-Rodínia, apesar disto ter sido sugerido por Rogers (1996), que

postulou a formação do supercontinente Ártica no período de tempo entre 1,8 e 1,7 Ga.

Seguindo ainda este raciocínio, a fragmentação deste supercontinente teria como

conseqüência o estabelecimento de uma massa continental independente representada pelo

proto-cráton Amazônico que apresentou dois eventos de acresção após a frssão do Ártica: o

arco Cachoeirinha (1,51-1,53 Ga) e o arco Santa Helena Q,a8-1"a2 Ga).
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ANEXO 1

Resultados U/Pb

Notas para as Tabelas 1 a 5:

*: M, NM referece a frações magnéticas separadas no Franz (a 5 amp). Em parêntesís

þnl = multigrão; [1] = monocristal.

#: Não corrigido pelo branco analítico ou Pb comum (não radiogênico) original.

t: Corrigido pelo branco analítico e pelo Pb comum (não radiogênico) original

{: Baseado nas constantes de decaimento de Steiger and lager (1977).
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ANEXO 2

Resultados geoquímicos



Rochas lntrusivas do Greenstone Belt Alto Jauru

Amostra 97-133 97-147
sio2 73,42 69,87
At2c)3 13,46 13,52
Fe2O3 3,21 6,05
MnO 0,06 0,17
MSO 0,48 1,03
cao 1,19 1,37
Na2O 3,92 3,48
Kzo 4,O7 4,25
Tio2 0,28 0,51
P205
P.F,
Total

Be

Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Rb
Sr
Y
Zî
Nb
Mo
Ag
ln
Sn
Sb
Cs
Ba
Hf
Ta

TI
Pb
Bi
Th
U

Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

0,07 0,14
0,47 0,39

100,63 1 00,78

22
-5 -5
00

3,2 3,1
11 -10
-10 14
43 158
15 16
1,3 1,3
00

70 106
212 301

148 139
8,3 7,8
1 ,4 0,8
-0,5 -0,5

0 0,1
1 2,2

0,13 0,07
0,4 0,6

1328 't 199
4,3 3,9

0,49 0,22
1,2 0,4

0,28 0,52
11 18

0,07 -0,05
7,18 6,37
2,79 1 ,626 35,8
52,7 68,6

6,184 8,863
24,3 36,3
5,05 7,66

0,936 1 ,7713,84 6,31
0,65 0,95
3,84 5,44
o,82 1 ,12,67 3,33

0,4'1 I 0,519
2,88 3,43

0,435 0,537



Rochas plutônicas lntrus¡vas do Terreno Jauru

Amostra 97-1 97-1 97-1 97-1 97-1 97-1 97-1 S7-1 97-1 97-1
sio2 73,38 44,07 73,26 70,74 73,37 70,77 68,26 67,74 71,12 55,38
At203 14,05 16,63 14,21 15,55 14,04 15,34 15,73 16,24 14,77 16,21
Fe2o3 1,94 16,98 2,00 2,61 2,05 2,93 3,94 3,82 3,84 9,06
MnO 0,05 0,19 0,05 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,08 0,'14
MSo 0,32 7 ,17 0,47 0,78 0,4 0,83 1,02 1 ,29 9,91 4,76
cáo 1 ,37 8,29 1 ,89 2,92 I ,3 2,99 2,62 3,22 3,19 7 ,04
Na2O 3,7 2,86 3,62 4,34 3,48 4,19 4,61 3,96 4,21 3,39
K20 4,66 0,83 4,09 2,72 5,14 2,62 2,79 3,15 1 ,77 ',1 ,9',1

rio2 0,21 2,26 0,23 0,33 0,22 0,33 0,52 0,49 0,28 1,1p2c5 0,08 0,3 0,08 0,1 1 0,09 0,11 0,21 0,19 0,12 0,48
P.F 0,58 0,39 0,27 0,59 0,68 0,76 0,46 0,75 0,63 0,5
Total 100,34 99,97 100,23 100,73 100,8 1oo,sZ 100,21 100,9 100,92 99,97

8e3222121222
v 17 358 I32 82652 31 33 169
cr0590000025089
co 1,9 76 2,6 5,4 2,5 5 6,8 7,5 6,6 27
Ni 014724 00000044
Cu0420000014042
zn 40 138 46 65 37 68 60 79 51 102
ca 18 24 17 19 14 19 16 21 14 20
Ge 1,3 1,5 1,2 I 1,1 1 0,8 1,2 1,3 1,3
4s0000000000
Rb 154 13 123 76 74 71 46 93 39 40
Sr 270 532 350 628 282 429 552 585 459 703
Y 30 26 23 22 14 16 '19 18 17 30
Zr 175 137 163 122 187 172 236 165 90 133
Nb 17 7,4 9,2 4,3 2,6 7,5 3,7 I 6 6,7
Mo 0,4 0,8 0,3 0,7 0,4 0,7 0,6 0,3 0,7 0,7
490000000000
ln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sn 1,5 1,6 1,5 1,9 0,7 1,5 0,7 2,6 0,6 1,2
sþ 0,13 0,09 0,18 0,07 0,21 0,'1 0,09 0,14 0,07 0,09
Cs I 0,4 0,9 2,3 0,4 0,6 O,4 1,9 O,4 0,5
Ba 1160 432 1505 999 2376 1210 2134 1057 840 1002
Hf 5,3 3,5 4,8 3,2 4,7 4,6 5,8. 4,5 2,6 3,7
Tâ 1,18 0,39 0,61 0,29 0,22 0,52 0,17 0,43 0,52 0,22
w 0,6 1 0 0,4 3 0 0,2' 1 ,9 0,3 0,5
Tt 0,92 0 0,95 0,86 0,4 0,71 0,26 0,74 0,19 0,32
Pb 35 738 14 32 28 19 31 11 12
Bi 0000000000,08
Th 24,1 1,52 23,4 3,67 16,3 19,6 5,75 14,6 5,14 3,78
u 8,64 0,32 3,33 1,13 2,O7 3,06 1,11 1 ,14 1 ,11 0,75
La 50,3 20 61,9 29,7 1o4 57,8 50,9 55,2 26,2 31
ce 94,3 43,4 115 45,7 2o0 105 95,6 106 50,1 65,4
Pr 10,77 5,566 11,83 5,511 20,79 10,39 10,93 11,27 5,595 8,027
Nd 37 ,9 24,1 39,7 20,2 75 36,1 41,7 41 ,4 20,5 34,5
Sm 6,86 5,42 6,5 3,43 10,2 5,46 6,67 7,11 3,8 6,95
Eu 0,977 1 ,941 0,862 0,889 1 ,948 0,934 2,12 1 ,132 0,837 1,845
Gd 5,42 4,9 3,97 2,8 4,8 3,35 4,01 4,88 2,63 5,65
Tb 0,85 0,81 0,63 0,42 0,53 0,46 0,53 0,65 0,42 0,84
Dy 4,67 4,53 3,52 2,45 2,54 2,55 2,75 3,25 2,49 4,87
Ho 0,99 0,9 0,71 0,53 0,45 0,51 0,58 0,58 0,51 1

Er 2,89 2,58 2,26 1 ,64 1 ,43 1 ,57 1,78 1 ,52 1,64 2,88
Tm 0,433 0,358 0,344 0,224 0,155 0,242 0,219 0,18 0,25 0,433
Yb 2,82 2,3 2,26 1,24 0,89 1,51 1,33 0,89 1,63 2,75
Lu 0,418 0,351 0,378 0,215 0,157 0,272 0,221 0J34 0,278 0,415



Suite Santa Helena

amostra 97-116fi 97-116co 97-102a 97-113 97-140 97-141 97'115 97'120

sio2 73,38 76,17 66,62 55,99 50,02 50,43 77,46 75,51
At203 13,25 12,6 15,37 16,15 16,37 12,46 11,47 12,5
FeO 1,92 0,53 2,9 4,81 5,69 6,25 0,31 1 ,2
Fe2O3 0,01 0,34 0,75 1,77 5,44 1,56 1,26 9'56Mgo 0,025 0,04 1,59 5,14 3,97 11,44 0,06 0,28
cão 0,94 0,68 3,12 6,87 8,97 10,92 0,27 1,01
Na2o 3,3 3,02 3,28 3,07 1,78 1,76 2,91 3'66
K2C. 5,49 5,74 3,48 1,2 1,84 0,45 5,27 4
Tio2 0,28 0,05 0,58 0,35 1,78 0,6 0,15 9,23P205 o,O5 0,04 0,08 0,09 0,09 0,08 0,04 0,06
MnO 0,04 O,O1 0,05 0,12 0,15 0,16 0,02 0'05
P.F. 1,26 0,91 1,97 2,76 2,75 2,89 0,96 1,13

Total 99,945 100,13 99,79 98,32 98,85 99 100,18 100,19

54211121
10 10 10 17 25 40 10 10
-5 -5 53 89 470 186 -5 -5
17 24 48 162 34 863 16 24
2,1 30 11 40 35 53 38 2
0026853624700
0 11 0 114 49 69 0 0

38 20 73 114 97 73 50 81

20 20 21 19 21 14 19 17
1,7 1,6 1,4 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7
00000000

235 228 94 25 62 14 186 134
57 48 441 666 626 284 29 101
74 50 20 7,6 12 14 73 50

211 47 222 81 50 51 185 137
23 19 6,5 4,9 2,3 1,9 18 6,4
2,8 30 0,9 6,6 1,6 1,5 1,2 2,9
00000000
00000000

8,1 1,7 3,5 1,2 1 43 8,8 14
0,11 0,13 0,43 0,27 0,6 0,28 0,14 0,22
4,4 2,4 4,5 0,5 5,4 0,2 2,1 0,9
306 216 1601 428 784 137 326 402
8,2 2,4 6,3 1,9 1,3 1,2 6,9 4,3

2,77 7,24 0,55 0,51 0,4 0,5 4,6 0,75
1 ,3 167 2,3 26 30 29 214 1 ,7

2,47 2,35 0,95 0,26 0,47 0,06 2,36 1,01
60 63 32 10 19 15 60 37

0,57 0,38 1,66 0,21 0,69 0,47 2,74 0,66
23,1 22,6 4,71 1,16 1,28 0,42 13,9 15,5
9,82 19,1 1,63 0,7 0,52 0,15 4,22 3,87
54,6 47,7 62,7 17,4 7,19 4,6 63,1 37,6
82,6 77 84,4 28,5 1 5,6 12 91 ,1 53,5

10,78 9,151 9,968 2,949 1,871 1,738 13,78 7,173
39,9 27,2 36,2 12 9,12 8,48 56,8 28,7
8,43 6,11 5,65 2,13 2,18 2,1 13,2 ô,5

0,381 0,11 1,658 0,784 1,093 0,829 0,624 0,662
8,05 5,55 4,33 1,53 2,22 2,45 12,2 6,75
1 ,65 1,32 0,71 0,27 0,36 0,44 2,36 1 ,27
10,6 8,37 3,56 1,27 2,01 2,32 13,5 7,47
2,46 1,78 0,69 0,24 0,4 0,5 2,85 1,59
8,22 5,67 1,93 0,65 1,19 1,42 8,82 5,06

1,485 1,066 0,255 0,091 0,184 0,187 1,404 0,861
10,6 7 ,17 1,54 0,58 1,14 1 ,18 8,82 5,84

1 ,647 1,143 0,251 0,095 0,175 0,188 1 ,328 0,943

Be
Sc

Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga

As
Rþ
Sr
Y
21
Nb
Mo
Ag
ln
Sn
Sb
Cs
Ba
Hf
Ta

TI
Pb
Bi
Th
U
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yþ
Lu



Suite Santa Helena (continuação)

97-108 97-102 97-105 97-127 rF 97 -168 97-169 97-',106

66,61 68,05 69,06 69,87 76,54 75,98 70,97
14,46 14,46 14,73 15,82 12,54 13,52 14,14
2,38

1 ,6 4,05 4,26 2,88 1,52 I ,47 3,55
1,7 1,64 1,05 0,77 0,22 0,27 0,60

3,22 3,24 3,08 2,92 0,84 0,16 2,13
3,42 3,50 3,60 4,18 3,48 3,50 3,16
3,7 3,82 3,69 3,43 4,72 4,80 4,97

0,63 0,57 0,53 0,38 0,18 0,16 0,46
o,14 0,20 0,14 0j4 0,05 0,02 0,13
0,07 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,05

1,78 0,79 0,79 0,67 0,56 0,47 0,49

99,71 100,38 100,98 101,11 101,08 100,44 100,65

12
10 I
56 49
47 43
11 11
24 25
00

50 45
20 20
1,6 1,3
00

125 141
318 303
21 22

195 213
7,8 8,6
1,4 1,4
00
00

1,7 1,4
0,64 0,47
5,2 5,8
747 764
5,8 5,8

0,86 0,78
23 14

1 ,25 1 ,2532 21
2,21 0,18
10,9 10,2
4,45 4,44
44,4 38,6
63,2 70,'l

7 ,579 7 ,98428,1 29,3
4,95 5,06

1,181 I,165
4,25 4,11
0,64 0,64
3,42 3,54
0,68 0,7
1 ,97 2,03

0,303 0,296
1 ,99 1 ,790.263 0.291

322
óct
-5 11 20

-10 -10 13
1,5 1,6 5
000
0 0 -10

42 33 45
17 16 18
1,6 1,1 1 ,2000
157 101 I 13
96,5 83,1 200
64 13 54

161 76 286
8,1 7 9
0,6 0,6 0,7
000
000

1,4 1 2,1
0,08 0,2 0,1
0,8 0,7 2
454 937 1495
5,4 2,7 8,2

0,84 0,91 0,41
0,5 1,5 -0,2

1,12 0,61 1 ,2426 11 22
0 0 0J2

16,1 5,17 6,67
8,14 2,68 3,16
64,6 10,7 54,8
97,5 32,4 1'.18

15,68 2,486 12,65
57,2 9,43 52,9
11,7 2,07 11 ,11,505 0,447 1,797
9,65 1,73 9,67
1,64 0,28 1 ,738,8 1,89 9,59
1 ,77 0,41 1 ,885,45 1,34 5,24

0,873 0.241 0,742
6,27 1,62 4,29

0.868 0.287 0,609

1
ô

42
14

8,4
0
0

53
18

1

U

97
273

aa

306
7,1
0,9

n
0

1,3
0,08

1,6
1142

7,7
0,31

0,7
1,03

12
0,06
6,13
1 ,58
48,9
90,6

10,33
38

6,87
1,101

6
0,96
5,27

1,1
3,09

0,448
2,78

0,409

2
4

26
13

4,4
19
42
69
21
0,9

0
76

687
15

196

0,4
0
0

1,8
0,08

1,5
1616

5,4
0,43

o,2
0,67

25
0

7,59
1 ,76

36
69

8,283
29,8
5,13

1 ,154
3,47
0,53
2,59
0,48
1,42

0,1 84
1,1

0.172



Suite lntrusiva Rio Branco

Amostra RB-01 RB-02 RB-03 RB-04 RB-05 RB-06 RB-07 RB.O8

sio2
At203
Fe2o3
Mgo
caO
Na2O
R20
P205
Mno
rio2
PF
total

Cr
Co
Ni
Cu
Zî
Ga
Ge
As
Rb
Sr
Y
Z1
Nb
Mo
Ag
ln
Sn
Sb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta

TI
Pb
Bi
Th
U

45,52 45,15 44,97 47,54
16,2 15,71 15,85 13,32

13,73 1 3,9 13,86 16,43
6,95 6,1 7,06 4,36
8,76 8,74 8,77 5,56
2,75 3,11 2,75 4,56
1,02 0,81 0,97 0,82
0,31 0,49 0,31 0,62
0,19 0,2 0,19 0,23
2,O4 2,3 2,1 3,72
2,71 1,63 2,6 2,41

100,18 98,14 99,43 99,57

225 235 256 290
116 154 135 87
58 52 57 55,1

133 107 146 54
67 94 62 50

103 105 121 194

45,02 61,68 60,63 71,32
16,26 13,75 13,46 12,9
13,43 9,64 9,66 3,95
7,12 2,04 2,05 0,56
8,74 3,85 3,86 0,88
2,71 3,8 3,56 3,34
1,03 3,62 3,56 5,',1

0,33 0,32 0,33 0,05
0,19 0,14 0,15 0,09
2,09 1,49 1 ,61 0,45
2,69 1,18 1,49 1,11

99,61 1 01 ,51 100,36 99,75

20
1,4
-5

20
1,4
70

21
1,8
-5

23
1,5
16

245 106
123 24
56 37,9

150 23
60 29

117 1 19
20
1,5

23
1,6

-55
28 111 ,2

546 204,12
26 71 ,4136 431 ,6
11 28
2.2 2.4

0
-0,'1

0
o,2

12
19

29,3
14
11
96
22
1,6

6
171 ,6
98,04
119,1
554,1

óö
1,8

0
0,2

16,9
1 ,35

1,7
1488,2

87,18
180,71
18,745
82,77
17 ,34
2,698
1 5,51
2,94

18,O7
3,86

11,62
1 ,72'l
11,25
't,674

14,4
6,2
154

0,56
17

-0,05
18,'15

5,57

24,7 19,7 28 13,1
566,26 560,99 572 191,81

25,8 32,7 26 103,8
138,7 139 132 281
12,8 10,6 11 22,3
1,3 9,6 2,6 2,1
0000

-0,1 0,1 -0,1 0,1
2.6 4 1.7 9,7

2,63 1,33 0,29 6,73
1,7 2,2 '1,8 0,1

382,5 575,3 354 273,9
16,79 18,32 18,6 38,6
38,71 41,52 35 80,17
4,69 5J2 4,704 10,555

24,17 26,45 22,6 55,8
5,66 6,47 5,4 15,47

1,938 2,15 1,8 4,352
4,74 5,22 4,94 14,66
0,86 0,98 0,87 3,08
4,81 5,54 4,7 17,75
0,94 1,1 0,89 3,55
2,63 3,18 2,53 9,38

0,345 0,423 0,35 1,209
2,36 2,84 2,19 7,62

0,337 0,414 0,341 1,14
3,6 3,s 3,5 7,1

1,04 0,92 0,76 1,68
18,4 105,3 22 23,7
0,12 0,14 0,1 0,07

-5 5 16 6
-0,05 0,74 0,19 -0,05

1 ,67 1 ,07 1 ,37 4,09
0,66 0,33 0,37 't,23

7 ,8 19,7
0,73 0,73

1.4 1,3
371 1143,3
19,9 62,64
36,4 132,71

4,915 14,21
23,4 64,24
5,54 13,81

1,753 2,963
5 11,9

0,83 2,15
4,76 '12,19
0,95 2,51
2,55 7,38

0,367 1,051
2,31 7,24

0,355 1,057
3,4 11,5

0,89 3,21
1 3 84,8

0,08 0,42
I 18

0,1 I 0,07
1,36 12,2
0,39 3,37



Suíte lntrusiva Rio Branco (continuação)

RB-08 RB-10 RB-11 RB-12

71,43 71,46 69,44 70,08
12,95 13,03 12,95 13,04
3,71 3,86 4,25 3,64
0,43 0,46 0,36 0,31
o,92 0,91 1,18 1,12
3,49 3,35 3,38 3,51
5,2 5,7 5,23 5,13

0,04 0,04 0,05 0,04
0,07 0,08 0,09 0,o7
1,42 0,43 0,5 0,43

1 ,1 0,92 1 0,81
100,76 100,24 98,43 98,18

11 13 12
23 21 50

22j 62,7 34,3
18 14 65
14 12 13
82 94 106
22 22 22
1,6 1,4 1,7
-5 -5 -5

172,2 162,5 157,6
86,15 104,55 108,6
85,9 83,7 123,5

554,1 585,5 519,6
36 38,4 38,1
2,1 2,4 1,9
000

o,2 0,1 0,3
15 14,2 97,9

11,74 0,53 8,93
1,4 1,4 1,1

1677 ,2 1555,9 '1551 ,983,05 62,8 106,09
174,62 133,47 203,98
18,18 14,465 21,963
77,61 64,14 95,95
16,22 14,18 20,04
2,747 2,672 3,139
14,33 12,37 18,44

2,5 2,33 3,4
14,32 13,67 19,95
2,97 2,83 4,14
9,03 8,65 12,32

1 ,323 1 ,307 1 ,7939,04 8,99 11,73
1,323 1,293 1,745
14,7 15,3 13,6
4,99 6,6 7,32

100,2 315,5 157 ,50,6 0,58 0,59
19 19 22

-0,05 0,06 0,07
17,65 14,62 18,67

6.2 4.89 4,88



Suítes Guapé e São Domingos

Amostra
sio2
4t203
Fe2O3
MnO
Mgo
CaO
Na2O
K20
Tioz
P205
P.F,
Total

Be

Cr
Co
N¡
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Rb
Sr
Y
Z¡
Nb
Mo
Ag
ln
Sn
Sb
Cs
Ba
Hf
Ta

TI
Pb
B¡
Th
U
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

4

10
1,2

0
0

46
25

0,9
-5

211
514
2,7
106

4
0,5

-0,5
-0,1
1,2

0,12
6,4

1049
3,6

0,31
1

2,92
83

0,37
7 ,78
2,58
21 ,2
30,7

4,219
14,1
1,95

0,458
0,84
0,11
o,47
0,08
o,24

0,027
-0,0'1
0,034

581
2
2

-5
0
0

1'l
0

't1
'19

1,8
396

82
59,1

79
36

5,4
0,3

0
0

4,0
0,07

1,5
0,76

1,4
0,71

JO
0

27
44,3
42,4
97,1

12,36
47 ,2
1 3,9

0,297
12,7
2,35
1 3,1
2,49
6,67

1 ,128
7 ,26

0,909

97-107 97-1 18 A 97-1 1 I B
73,4 75,48 74,72

15,03 14,77 14,58
1,08 0,56 0,85
0,01 0,19 0,02
0,19 0,01 0,09
0,83 1,19 1,02
4,31 5,64 4,22
5,22 2,68 4,87
0,16 -0,01 0,06
0,05 0,02 0,02
0,56 0,45 0,62

100,84 100,98 101 ,07

13
4
5

-5
0
0

14
0

28

0,8
475
187
221
6,5
111
2,9
0,5

n
0

0,6
0,08
4,9

0,16
0,3
1,9
50

0
6,18
8,01
6,24
13,7

1 ,615
6,43

1,7
0,457

1 ,29
0,2

0,94
o,2
0,6

0,096
0,73

0,1 16



ANEXO 3

Resultados SmAId



amostra localidade rocha

97-129 Faz. Alvorada granilo
97-130 Araputanga gabro

97-131 Araputanga tufo
97-132 S.J.O.M. granito
97-133 S.J.Q.M. gnaisse

97-134 Cachoeirinha tonalito
97-136 Cachoeirinha granodiorito
97-138 Cachoeirinha granito
97-139 Cachoeirinha granlto
97-145 Cachoeirinha granito
97-147 Cachoeirinha gnaisse

97-148 Cachoeirinha gnaisse

97-149 Cachoeirinha granito

97-150 Cachoeìrinha tonalito

Resultados Sm/Nd para rochas do Teneno Jauru

idade Nd
U/Pb (ppm)
1394 64,21
1550 23,07
1747 22,04
1546 38,65
1795 34,40
1536 25,88
1468 21 ,61
1521 67,67
1440 35,82
1562 38,91
1587 23,70
1586 40,40
17 44 15,7 4
1549 28,41

Sm 147sml 143Nd/
(ppm) 144Nd 144Nd
9,s5 0,08993 0,511595
4,85 0,12716 0,512029
3,90 0,1072 0,51174
5,96 0,09336 0,51 1632
6,20 0,10889 0,511711
5,24 0,12247 0,511913
3,48 0,09751 0,51 1758
9,01 0,0805 0,51 1501

5,23 0,08834 0,s'11602
5,89 0,09165 0,511605
5,97 0,'12673 0.51 1869
6,72 0,10064 0,511639
2,75 0,10557 0,511712
5.53 0.11774 0.511884

E(Nd) E(Nd)
t=0 t(U/Pb)
-20,34 -1,27
-11 ,87 3,94
-17 ,70 2,56
-'19,62 0,87
-18,07 2j6
-14,14 0,48
-17 ,16 1 ,73
-22,17 0,49
-20,21 -0,21

-20J6 0,89
-15,01 -0,77
-19,48 0,06
,18,05 2,35
-14,70 0,98

r(DM) f
Mâ

1773 -0,54
1773 -0,35
1853 -0,46
1777 -0,s3
1926 -0,45
1876 -0,38
1675 -0,50
1754 -0,60
1743 -0,56
1786 -0,53
2047 -0,36
1882 -0,49
1865 -0,46
1829 -0,40



amostra local¡dade

97-101 Rio Sarare granito
97-102 F. Trian. grânito
97-105 F. Trian. gnaisse
97-10ô F. Trian. gnaisse
97-107 F. Guapé granito
97-108 F. Guapé gnaisse
97-113 Lavrinha tonalito
97-115 Rod 374 granito
97-118a S. Domingos granito
97-1 18b S. Domingos granito
97-120E Cerdoso granito
07-120W Cardoso granito
97-120P Cardoso granito
97-135 S.EIina gran¡to
97-140 Peu-a-Pique tonalito
97-141 Maraboa gran¡to
97-168 Faz. Ellus gran¡to
97-169 Garimpo Ellu granito

Resultados Sm/Nd para rochas do Terreno Pontes e Lacerda

¡dade Nd
UtPb (ppm)

nd 13,82
1445 37,14
1424 37,86
1424 47,10

(Rb/sr) 950 16,81

1435 16,08
1464 11,97
1433 47,54
939 4,01
914 4,42

1423 50,20
1423 18,47
1411 20,76
1436 16,99
1434 9,11

1449 139,35
1437 58,23
1444 10,05

Sm 147sml 143Nd/ E(Nd) E(Nd)
(ppm) 144Nd 144Nd t=0 (U/Pb)

2,73 0,11961 0,512131 -9,90 nd
5,97 0,09719 0,511841 -15,54 2,90
6,96 0,11 11 0,51 '1981 -12,81 2,83
9,93 0,12751 0,512194 -8,ô6 3,98
2,34 0,08447 0,511894 -14,52 -0,16
3,04 0,11445 0,512036 -11,75 3,39
2,11 0,10658 0,511965 -13,12 3,76

10,45 0,13289 0,512183 -8,88 3,08
1,11 0j6712 0,512363 -5,36 3,08
1,22 0,16711 0,512335 -5,91 2,90
9,41 0,11337 0,512039 -11,69 3,55
3,11 0,10194 0,51195 -13,41 3,88
5,25 0,15286 0,512387 -4,89 3,05
3,45 0j2289 0,5'12114 -10,22 2,71
2,22 0j4737 0,512385 -4,94 4,14

33,39 0,14485 0,s12274 -7,11 2,61
11,21 0,11636 0,512068 -11,13 3,69
1,99 0,11946 0,512084 -10,80 3,51

r(DM) r
Ma

14ô9 -0,39
1563 -0,51
1567 -0,44
1491 -0,35
nd -0,57
1537 -0,42
1532 -0,45
1618 -0,32
2215 -0,15
1 313 -0,15
1516 -0,33
1482 -0,42
1628 -0,22
1549 -0,38
1s00 -0,25
1698 -0,26
1518 -0,40
1514 -0,39



amoslra localidade

RÞ,01 S. do Céu
Rb-02 S. do Céu
Rb-03 S. do Céu
Rb-04 S. do Céu
Rb-05 S. do Céu
Rb-06 S. do Céu
Rb-07 S. do Céu
Rb-08 S. do Céu
Rb-09 S. do Céu
RÞ10 S. do Céu
Rb-11 S. do Céu
Rb-12 S. do Céu

rocha

g abro
gabro
gabro
gabro pórfiro
monzosienito
monzosienito
monzosienito
granófiro
g ranófiro
g ranófÌro
g ranófiro
granófiro

Resultados Sm/Nd para rochas de Suíte ìntrusiva Rio Branco

idade Nd
U/PÞ (ppm)
1469 25,02
1469 25,17
1469 21 ,35
1469 89,82
1469 20,62
1423 64,33
1423 58,69
1423 81,12
1423 74,28
1423 69,55
1423 58,09
1423 92,76

Sm 147smt 143Nd/ E(Nd) E(Nd)
(ppm) l44Nd 144Nd t=0 (U/Pb)

5,59 0,1351 1 0,51 1 595 -0,78 I ,85
5,62 0,13497 0,512029 -10,41 1,24
4,72 0,13380 0,511740 -9,96 ',t,91

11 ,29 0,07606 0,51 1632 -25,10 -2,33
4,73 0,13867 0,511711 -9,37 '1,59

12,69 0,11930 0,511913 -14,12 0,00
12,04 0,124'10 0,511758 -13,08 0,16
16,08 0,11987 0,511501 -14,34 -0,33
14,49 0,11793 0,511602 -14,85 -0,49
13,40 0,11650 0,511605 -14,83 -0,20
11,91 0,12392 0,511869 -13,40 -0,13
18,17 0,11853 0,511639 -15,21 -0,96

r(DM) f
Ma

1745 -0,31
1804 -0,31
1734 -0,32
1864 -0,61
1785 -0,30
1811 -0,39
1818 -0,37
1841 -0,39
1845 -0,40
1816 -0,41
1842 -0,37
1886 -0,40



amostra localidade rocha idade
U/Pþ

Sequência Vulcanossedimentar Rio Alegre
97-122 F. Minour metadac. 1503
97-124 F. Minour metadir. 1 510

S7-137 Rio Alegre amfibolito 1494

Resultados Sm/Nd para rochas do Terreno Rio Alegre

Domínio Fazenda Reunidas
S7 -121 R. Aguape tonalito
97-123 F. l\¡inour granito

97-142 Rio Alegre granod.

97-144 Lages granito
97-144 Laqes granito

Nd
(ppm)

Sm 147Sm/ 143Nd/
(ppm) 144Nd 144Nd

9,29 2,46 0]6007 0,512497
4,68 1,23 0,15967 0,512412

25,12 s,19 0,12501 0,s12061

1383 29,33
1540 40,45
1412 40,42
1326 49,97
1578 49,97

E(Nd)

7 ,26 0,14968 0,512397 -4,7

7,63 0,11409 0,512063 -11 ,21

10,01 0,14976 0,512375 -5,13
9,03 0,1093 0,511877 -14,84
9,90 0,1093 0,511877 -14,84

E(Nd) r(DM)
t(U/Pb) lvla

-2,7 5 4,32 1536
-2,46 4,73 1484

-11,26 2,48 1677

f

-0,19
-0,19
-0,36

3,65
4,16
3,61
0,01

3,38

1524 -0,24
't490 -1042
1578 -0,24

1691 -0,44
'1 691 -O,44
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Mapa Geológico Regional
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