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RESU/vlO

Esta d¡ssertaçao

tø/e como objetivo a ¡mplôntôç,ão do m¿todo de dataçõc, u_pb em

côssiterita no Centro d¿ Pesquisôs Geocronológicas da Universidade de São paulo.
l)ôrô tantg
utilizôrôm-se amostrôs da mineralizaçao estanífera da Subprovíncia do Rio paranã,

øûemo

nordeste do Estado de Goiés.

A

área compreende unidades

de idade mínima transamazônica, r¿presentadas pero
Complexo Granito-Gnáissico e pela Formaçõo T¡cunzô|, superpostôs por metassedimentos
predominantemente psamíticos

do Grupo Araí, com idade

aproxima

da de i.77o 1,,b, e

intrudidos por granitóidøs estanlferos paleo a mesoproterozóicos. P€gmatitos afojados
nas duas
primeiras unidades conespondem a outras manifestaçoes da
mineralizaçõo de estanho na
subprovíncia.

Dataçóes

pelo método K-Ar em muscovita situaram a idade da mineralização

nos

pøgmatitos enlre cerca de 9.000 Ma e 2.130 Mô. As análises por
U-Pb nõ cassiterita confirmaram
est€s valores na maior parte dos côsos. Quanto aos granitóides, uma idade
U-pb em côssiteritô

de 1.535157 Ma foi obtida.

A

møtodologiô u-pb em cassiteritô mostrou-se útil, desde que tomadas precduções

como a análise de vérias amostrôs distintas e a caracterização mineral prévia da fase,
a fim de
selecionar amostras isentas de inclusoes de minerais portadores de pb.
Dôtôções pelo método pb-pb resultaram inconetôs na maior parte das vezes
em função

de excesso de Pb comum dervado de inclusóøs, especiarmente de ferdspato.

A composiçõo isotópica dø Pb mais radiogênica foi verificada em côssiterita de rocha
grônitóide, analogamente ao røportado em Gulson & Jones (1992),
sugerindo que o método
pode ter melhor respostô se aplicado em mineralizações nøste tipo de rocha.
Côracterizou-s€ a ocomência

de pelo menos duas fácies distintas

pegmatitos, com base nô naturezô de suas inclusÕes.

mineralizadas nos

ABSTMCT

The ¡rurpose of this work wôs

to set up thø cassitørite U-Pb method of dôting at Centro

de Pesquisas Geocronológicas of Universidade dø São Paulo. Sampløs of tin mineralization from
the subprovfncia do R¡o Paranã, Goiés state, were used to perform the eÅpetience.
The area ìncludes un¡ts of Transamazonian minimum ôges, represented by complexo
Granito-Gnáissico and Formação Ticunzal, overlayed by m€tômorphosed sandstones ma¡nly,
with ages close to 1.77O Ma, and ¡ntruded by paleo to mesoproterozoic tin granites. pegmôt¡tes
thôt cut thø first ônd second units conespond to another mônifestôtion of tin mineralization
in
the areô.

Muscovite K-Ar ages situoted the pegmatites mineralization between

!130 Ma The cassiteritø

looo

Ma and

U-Pb analises confirmed these values in most cases, ln relation

to the

granitoids, one singlø U-Pb age in cassiterite of 1,535 +57 Ma was obta¡ned.
The cassiterite U-Pb methodology proved useful s¡nce côut¡on is taken, as dating

of many

distinct samples and mineralogical chôrôcterizôtion of the phase pnor to dating in order to select
samples without inclusions of Pb-bearing minerals.

The most rôdiogen¡c isotopic composition

of pb was veriñed in cassiterite from a

granito¡d rocÇ in analogy to what wôs reported by Gulson B Jones (1992). This suggesb
that
the method can gVe better results if applied to mineralization in such rocks.

The occunence

of at

least

two mineralized distinct fôcies was chôracterized in the

pegmatites, based on its inclusions peculiarities.
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biotita, cujo espectro esté representado ò
5.30 - Estereomicrofotografia dô cassiteritô dô amosta PF-7, fraçao >35 mesh, com
aumento de 1óX. Observar cor castanho-escura, opacidade, brilho adamantino e
forma subédrica a
5.31 - Estereomicrofotografia da amostra SUC-Q ftaço 35-60 nesh, com aumento de
39X Observar a cor pretô, opacidadø e brilho submetálico dos cristais,
anédrica predominante, além do hébito prismético
5.39 Bpectro da composição da cassitørita dô ômostra'Suc-O obtido por
mostrando sua pureza dentro dos lim¡tes de detecção do MEV-EDS............
5.33 - Difratograma de raios-X dô ômostra SUC-Q fraçao <15O mesh, que mostra ô
grande variedade de minerais prcsentes, sendo predominôntes a cassitørìta, ô
xenotima, ô columb¡ta-tantalita ø a estaringitq seguidas por volumes menores de
ilmenita, monazita, zinnwaldita e
5.34 - lmôgem de MËV de cristal de côssiterita dô ômostrô SUC-o, onde
inclusóes anédricas de columbita-tantalitô, ôlgumas intercrescidas com a
hospedeira e com rutilo. Os espectros das composições das duas últimas fases
€stõo røpresentados à
5.35 lmagem de MEV de cassiterita com inclusoes de columbita{antôlitô intercrescidas
com mica e de estôringitô. Os espectros dôs duas últimas fases astão
representôdos ò
5.3ó - lmagem de MEV mostrando ixiolita wolframÍfera e wolframitô intercresc¡dôs
formando micro-inclusão nô côssiteritô do Granito Sucuri. À direita, øspectros das
composiçoes dôs fôses
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5.37 - lmôg€m de MEV de cnstal de cassiterita do Grônrto sucuri com mrcro-inclusão
anedondada de wolframita decomposiçõo ferberítica e inclusões de mica brancq
cujos espectros estão reprøsentados ò
ó.1 - Diagroma do crescimento cumulatvo dos isótopos radiogênicos de chumbo
através do tempo geológicg mostrando que ô tôxô de cresc¡m€nto do eoTpb
atingiu valores muito baixos no último bilhão de anos como conseqüência dô curtô
møia-vida dø seu isótopo-pai, o e3su. Extraída d¿ Faure
ó.2 - Diagrama concórdia ilustrando história de perda episódica de pb. Ertrafda de

direita...,..

(19gó).....,

Faure

...

(198ó)......

ó.3

- Representaçao gráfica do modelo de Holmes-Houtermans, onde as linhas curvas
são linhas de crescimento para sistemas u-pb com valores atuais de p" de B,g e
10,
e as linhas retas são isócronas para valorøs específicos de t Extraíco de Faure
(198ó) .... .. .
6.4 - Representaçao gréfica de um exemplo hipotético de sufte de chumbos anômalos.
Extralda de Faure
ó.5 - Representoção grálÎca do modølo de wolução do pb em estágio duplo de stacøy
& Krôm€rs (1975). Extraida deFaure (198ó). ...
ó.ó - Curvas dø anolução dos isótopos de chumbo segundo o modelo da
Plumbotectônica. Extrafda de Zartman e Doe
ó.7 - Fotografìa ilustrando o procedimento de amostragem do elwio nas catas dos
garimpos € bateômento do
ó.8 - Fotografia dos veios olbitfticos/ìeucodiorÍticos ômostrôdos no Ganmpo Grotão.
Destes é proveniente ô ômostrô GROT-9 35-100 mesh
6'9 - Massa caulinizada que constitui o pegmatito Riacho dos cavalos. o matørial foi
submetido a bateamentg constituindo ô ômostô
ó.10 - Reprøsentaç,ão esquemática da estratégia de separação de U e pb por troca
iônica adotada nesta

...
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6.11-Representaçãodadistribuiçãodosíonsentreresinaaniônicaforteøsoluçoesde
écido clorídrico, Ertraída de llalton & Rocklin (1990)................... ..................-..............
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- Diagrama Concórdia da fraçõo XUpÉ-1 óO-1 OO
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ó.14 -AcimqpontosanalíticosdasamostrasGRoT-'l >35 mæheGRor-935-1oomæh
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/.7 Apresentação e Objetivos do Trabalho
As dataçoes dø mineralizaçÕes são importôntes pôrô o estabelecimento de modelagens

conceituais de depósitos minerais, definiçõo

de províncias metalogenéticas e

côrôcterizôção

das fontes dos fluidos minerôlizôntes. são feitas, via de regr4 ¡ndirøtômente, ou seja, datam_se
minerais de ganga e de alteração, ø rochas encaixdntes e/ou alteradas hidrotermôlmente.
Alguns

métodos convencionais de dôtôçõo dirøta de mineralizaçoes, como idades-modelo de pb em
galønas, podem resultar inconetas em função de histór¡as genéticas compløxas
ou da aplicação
de modelos muito simplistas (Gulson & Jones 1992).
Daviditas e branneritas têm sido datadas tentôtivômønte

por u-pb (a5r Ludwig & cooper
1984; Bjoffike et aL 1990), revelando graus variáveis de perda dos dois elementos, além de
ganho de chumbg ôo passo que umô dataçao bem sucedida de uraninita foi
descrita por

lurpin et

dl.

(1989). A utilizôçao de minerais de tit6n¡o, como

o uïilo (e.g. corfu & Andrews

98ó; schärer et al. 1986¡ Richards et al. :|gBB; corfu & Muir 1 9g9; M?zger et dl.19g9; Schandl
et dl. 1990) e a perorakita (e.9. eueen et al. j996), tem ganho aceitação. No caso do primeiro,
1

entretantq hé possibilidade de obtønçao de idades mais jovens ou mistôt haja vista sua origem
comum a paftir da quebra de titônita, titônomôgnetita ou ilmenita consideravelmente depois da
geração do depósito (Gulson B Jonøs 1999).
Dôtaçóes bem sucedidas de minerais-de-minério s6o reportôdôs por Romer

& wrisht

(1999) Romør & Smeds (1994;1997) e Romer & Lehmann (.1995) utilizando minerais
do
grupo da columb¡ta-tantalita. Bell et al. (1989) e Darbyshire et al. (1996) aplicaram os
sistemas
sm-Nd e Rb-sr em scheelita. Sulfetos de modo geral são datados pelo método pb-pb
utilizando-se técnicas de lixMação (e.g. BioMke et a/. 199O; Frei

& pettke 199ó),

Gulson &

Jones (1999) propuseram ô dôtôção u_pb de cassiterita, que tem como vantagøm a pr€sença

comum do mineral em uma variedade de depósitos.

Estô pesqu¡sô t¿ve como objet¡vo principôl estudôr

ô viôbil¡dôde da utilização dos

m¿todos de dataç,ão U-Pb e Pb-Pb øm cassiteritô nô Província Estanífera de Goiás, Suoprovíncia

do

Rio Paranã, visando à sua implôntðçõo

no Cøntro de Pesquisas Gøocronológicas ((.PGeo) do

lnst¡tuto de Geociências da UnVørsidade dø São Paulo.

Concomitôntømente, buscou-se

a geração de dados

geocronológicos inéditos da

mineralização østanífera da área østudada, que propiciassem a eluciclação da compartimentaçao

tømporal dos dVersos €vøntos presentes

na

røgião

e sua inserção no quadro

geocronológico/geotectônico regional. Para tantg utilizaram-se ôinda ôs metodologias K-Ar em
muscovita e Rb-Sr e Sm-Nd em rochô totô|.

7.2 Área estudada
A área pøsqutsada integra a Subprovíncia do
Estanífera

Rio Paraniã,

de Goiás, definida por Marini & Botelho (198ó).

qu€ const¡tui parte dô Província

A

subprovíncia localiza-se no

øxtrømo nordeste do Estado de GoiáE limitando-se, aproximadamente, pelos paralelos 1 3"S e
14"S, e pelos meridianos 47'30'W e 4ó1V (figura 1.1). Empresta seu nome

do

Rio Paranã, que

cruza seu quadrante SW numa direção grossøiramente SE-N\í.

r-

"..........-o

/

Figuro 1.1 . Môpô de lgc6liz6çõa dô éreô €stidôdô. À €squerdô, d€stôcodo øn prao. À direita, perspecti\@ ômpliôdô dô mesmô, represertddô
peh supeñc¡e h6chwôdô.

Abrônge parte dos municípios dø Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Galheirot Sao
Domingos, Nova Roma,

letaina e

Cavalcante. Trôta-se de um planalto com altitude média de

400 metros onde predominam as rochas do embasamento grônito-gnáissicg cortado por

corpos grôniticos isolados, que constitu€m cúpulôs bem formadôs,

e

encimado por

metôssedimentos predominôntementø psamÍticos, que sustøntôm senas proeminentes.

A røgião foi palco dø uma verdadeira comda de garimpeiros

nas décadas

døsencadøada pela døscoberta dø cassiterita nos maciços da Pedra Branca

de 70 e 80,

e Mangabeira, a

partir de 1973, por gøólogos da DOCEGEO.

7.3 Escala

de Tempo Geológico Adotada

Serao discutidas neste ¡tem unicômente as subdMsÕ€s propostôs para

o

Éon

Proterozóico, haja v¡stô in¿xistirem na área estudada rochas mais antigas que 9.500 Mô,
conforme ilustrôm ôs datôçoes geocronológicas efetuadas até o presente.

A escala dø tempo geológico adotada foi proposta pela Subcomissao de Estratigrafia do
Pré-Cambriano (SPS)

da

Comissão lntemacional

de

Estratigrafia (lCS),

e

aprovada pela

lntømôtional Union of Gøological Sciences (IUGS). Encontra-se sumarizada em Fuck (1 991).

Admite um limite Paløoproterozóico/Mesoproleroz5ico

de 1 .ó00 Ma, dVergentø

daquele proposto por Brito Nøtes et al. (1990). Os referidos ôutores ôssumem 9.500 e 1.800
Ma como limites pðra

o Paleoproterozóico, 1 .800 e 1 .000 Mô pôra o Mesoproterozóicg

e

1.000 e 570 Ma pôra o Neoproteroz5ico.

O primeiro representôria o início de um período de quiescência que seguiu o
Jequié,

Ciclo

(2,7 a 2,5 Ga) em que núcleos cratônicos ôrqueanos foram envoMdos e retrabalhados

por cinturões móveis de idadø compreendida entre 2.2OO e 1 .800 Mô, período definido como
Ciclo Transamazônico.

O Mesoproterozóico se carôcterizôria por processos geológicos predominantemente
cratônicos, com ôbundônte wlcanismo e plutonismo cratogênicg desenvoMmento de sistemas

de

ifue

atwdade tectônica concentrôdð em lineômentos.

O Neoproterozóico conespondøria ao peíodo em qu€ se deu a estrufuração final dos

domínios brasilianoE conespondentes às porções centrôl

e

leste

do

continentø,

e

sua

amalgamação às éreas mais antigas, røpresentadas pela região amazônica. No caso dos domfnios

brasilianos, os limites intenor

e superior seíam de 1.000 e 570 4. O Ciclo Brosiliang cujas
^

principais fases orogenéticas são atribuídas ao intervalo de 750 a 500
r€førida estruturôção.

/v1ô,

foi o responsével pela
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c's trabarhos desenvorvdos com ô côssiteritE por trôtarem-se
do tema principar desta
d¡ssertôç,:ro, estão descritog em detalhe, nos
capítulos V e V,

9.7 Reuisao Bibliogriífrca
Este estudo tevø inkio com uma pesquisa bibrioSréfìca
ampra acerca da georogia da
subprovfncia do Rio Paranã. A partir destô abordagery
tomou-se conhecimento da ø(st¿ncia

de dois tipos

principais

pegmðtitos intrudidos

de depósitos primérios de

no comprexo

Grônito-Gnéissico

cassiterita: aquerøs associados aos

e/ou Formação Ticunzar e

ôqueres

alojados nos granitóides pôleo/mesoproterozóicos.

um conjunto de dataçoes geocronorógicas existentes
na riteratura, em especiar pero
método Rb-sr em rocha totôL auxiria na definiçao da
época de intrusão dos granitóides
paleo/mesoproterozóicos. No caso dos
maciços Sucuri e soredade, as idades de cristarizöção
foram obtidas por anárises u-pb em zirc6o. o
mesmo nõo é verdadetro pôra os pesmat¡tos
intrudidos no Complexo Grônito-Gnáissico e/ou
Formaçião Ticunzaf que côrecem de estudos
geocronológicos.

optamot

por uma abordagem regional da geocronologia
do mineralizaç,ão. o
conjunto de dados pubricados constifui base para
comparaçõo e, conseqüentemente,
ôss¡m,

dos resurtadog no caso da datação de cassit€rita dos maciços granÍticos.
concomitant€m ente, o estudo geocronoró3ico
dos pegmôtitos tem, em potenciar, ô
avaliação

possibilidade da geração de dados inéditos, gue
contribuiria para elucidar a evorução desta
província minørôl no que tange à cronologiô
dos €ventos Seológicos.
Neste cont€xtg e com base nôs sugestóes
do geórogo Girmar de Assis pagottq da
Salomão Mineração Ltda., a respeito dos merhores
rocais para ômostôgem, escorheram-se
os

gônmpos xup¿, Grotao

e

Riacho dos cavalos, qu€ representam os pegmôtitos ¡ntrudidos
no
Complexo Granito-Gnáissico ø/ou iormaçõo Ticunzal, e os granitos Mangabeiia
e Sucun. O
Garimpo lngazeira, localizado a leste do Granito Mocambg foi amostrado para
verificação da
possibilidade de gènese associada à intrusao do referido
corpo.

2.2 Trabalho de Campo
Durante o trabarho de campo, vrs¡taram-s€ e ômostraram-se os garimpos
Riacho dos cavalos

e

xupq Grotãg

dos grônitos Mangabeira e Sucuri. Furos de sondagem dos
quatro primeiros foram também døscritos e amostrôdos.
lngazettra, além

Arnostras de rocha forôm coletadôs para anélises pelos métodos K-Ar
em muscovtô, ø

Rb-sr

e sm-Nd em rocha total. No caso das

anélises

por u-pb e pb-pb em

côssit€ritd,

concentrados de bateia constitufram ds amostrôs na maior parte dos casos,
embora t€nhôm_se
obtido amostras de rocha portadoras do mineral no caso dos depósitos Grotãg
Riacho dos
Cavalos e Mangabeira.

9.3 Petrografra e escolha das amostras
Vlnt€ amostrôs foram descritas petrograficamente, øm lômina delgadq
a fim de selecionar
as que preenchiam os requisitos para as dataçoes pelos referidos sistemôs
isotópicos e;/ou para
determinar os fatores que influenciariam os resultados obtidos. Dentr€ essôg
fez-se contagem
modal de doze. As descriçóes øncontrôm-se no Anexo.
Duas das amostrôs selecionadas para análises
XUPÉ-3)

pelo método K-Ar em muscovito (RC_5 e
não foram analisadas em microscópio petrogréficg haja vsta tratarem-se
de greisens de

texturô grossô a muito grossô não deformados. Tais caracterfsticas, øm princþio, justificam
a
propriedade de sua utilizaçiãg pois a granulação grossa dificulta
a difusão de Ar pelo rakulo

do

mineral

e a ausência de

deformaçõo sugere que

o

sistema não tenha sido aberto ou

perturbado após seu føchamento. Adicione-se o fôto dø serem portadoras
de cassiterita.
As ômostras escolhidas para K-Ar em muscovita totôlizaram nove, parô
Rb_sr, seis (duas
para idades convencionais e quðtro para isócrona) enquanto que
Sm-Nd em rocha totðl foi
øfefuado em apenôs uma ômostra.

2.4 Britagem, modgen peneiramento
As ômostrôs selecionadas foram submetidas ò britagem em moinho de mandfbulaE
lavagem € secagøm sob lâmpada. Aquelas d¿stinadôs à datação por Rb-Sr e sm-Nd em rocha
total forôm quarteadas, e uma das fraçoes utilizada para puvenzação ¿m moinho de bolag em
cépsulas rø¡estidas com tungst¿n¡o.

A

separação de muscovita para

o método K-Ar envolveu

peneiramento diretamente

após a britagem. A fraçao retidô nô peneira de 1OO mesh (intervalo 60-100 mesh) foi entõo
submetida à purificação em Separador Magnético tipo Frantz.

9.5 Separaçao tulagnética
As condições utilizadas para purificaçao dos concentrados de muscovita
inclinaçião ftontal

de20", inclinaçoes

Por tratar-sø

de x¡sto fino,

lôterais entre o

a amostra FXS5-9,

forôm

e 15" e conentes elétricôs de e5 a 1,5 A.
do Ganmpo Xupé, necessitou ser cominuída

com almofariz e pistilo de égata ao ¡ntøryalo granulométrico de 100-150 nesh uændo

à

desagregação da mica de outros silicatoE e posteriormente røpasæda no Separador Magnético
Frantz.

Amostrôs €m que ô separaçõo magnética gerou conc€ntrados de muscovita com pureza
infenor a 95% foram submetidas à separação com bromofórmio

(d:p,8899 g/ml). A fraçao leve

oriunda destø procedimento foi entõo purificada com auxllio de papel filtro.

9.

ó Procedimentos Analíticos

2.ó.7 K-At
Os procedimentos analíticos utilizados para datôçoes por K-Ar encontram-se descritos
øm Torguato

&

Ka¡¡ashita (1999).

A døterminação de idadøs pølo método

K-Áu requer analisar-se os røføridos elementos

em fraçöes distintas da amostra. Para a extrôção

do argônig o concentrôdo do

mineral é

acondicionado em cadinho de molibdênio e fundido em sist€ma de ultra-olto-vécuo (pressão
inferior a 10'7 mm de Hg) a temperaturôs da ordem de 1.5ooo c. Durônt€ a fusãq adiciona-se
uma quantidade conhecida (geralmente inferior a 10-5 ccSTP)
(99,98% de pure,za).

de spke enriquecido em 38Ar

os

gases liberados durônte ô fusão são purificados ao passarem

que oxida o H e o co, seguida da

pur*g"r

por fomo de cu-cuo,

por ccndensadores com carvao ativado mônt¡dos

ò temperatura do nitrogênio líquidg e finalmente por fomo de Ti, com temperaturas de até
850" Ç em que os gases ativos sðo retidos. No ñnal do processo r€stôm unicômenlt¿ os gases
inørtes, que nõo produzem interferências isobáricas com

os isótopos de arEônig

n,ão

necessitôndo serem eliminados do produto finol,
Para a análise

do potéssio em muscovit4

ôtôca-se, em béquer savillex, cerca d,z

concentrôdo do mineral com Heso4 (507o) e HF, øm aquecedor, por umô noite.
dmostras são waporadas sob lômpada fraca
resíduo.

A

por 3

91

g de

seguir, ds

^,
horas, adicionando-se então HNO3 ao

mistura é aquecida sob lâmpada forte até. atingir aspecto gelôt¡noso. c6mpleta-se

então 2ß do volume do savillex com égua tri-destilada, ø o møsmo retoma ôo aquecedor por
uma noite. A solução é transferida para frasco Erlenmqer, onde é neutralizada com NHooH e

recebe (NH)'CO: (10%). De'/e

"ntão

ficar em repouso por um perfodo mfnimo de quatro

horaq após o qual é filtrôdô, coletôndo-se o lþuido da lavagem em balão volumétrico.

o

balão

tem seu volumø completado com água tri-destilada. A soluçao é em seguida homogeneizada,
transferida para frasco de polietileng e preparada pðra leiturô no fotômetro de chama mediante

adiçõo de padrão

de

Li. Os teores

de

duplicata, em aparelho Micronal modelo

potássio sõo døterminados através de anélise em

89ó! com precisao melhor que

17o.

A reprodutibilidade analÍtica do método é da ordem dee a3%.

2.ó.2 &þ-sr
Os procedimentos ônalíticos para o método Rb-Sr estõo descntos em maior detalhe em

ïorquato B Kawashita (1994).
lnicialmente, procede-se à determinaçõo dos teores
raios-X, admitindo-se um eno médio

de

Rb

e sr por fluorescência de

de g% nos vôlores enûe 50 e 500 ppm. A partir destes

dados, seleciona-se aquelas ômostras passfveis

de

gerar

boa distribuiçao no

diagrama

isocrônicg ou aquelas cujas razöes RbÆr sejam sufici€ntemente ôltas a ponto de minimizar

a

dependência das idades obtidas em relaçõo òs razoes iniciais de Sr ((87SrÆSr),) arbifadas, no
caso do s€u uso para o célculo de idades convencionais. Nestô s¡tuaçag o teor de BTRb é
calculado pela fórmula:

ttRb:Rqrxqg7834ó,
onde o valor de Q97834ó representd d lrdçâo do isótopo

87Rb

presente no rubld¡o naûJral.

Anrf,stras cujos t€ores de Rb e de sr estverem fora

do ¡ntervôlo 50-500 ppm da¡erõo
ter as con(:entraçóes dos referidos elemøntos medidas por diluição isotóp¡cô, t¡tilizando-se
traçadores enriquecidos em ttRb e tosf.

o ataque quimico, ut¡l¡zð-se aproximadamente e1 g de ômostrô acondicionada em
6équer savillu, ao gual adiciona-se HNo, concentado e HF. A solução é aquecida a ó0" por
c
Para

uma noite,

,a

waporada até a secura sob lâmpada. Dissove-se o resfduo com HCI óN e deixa_sø
øm dquøcirrìento a ó0" c por uma noite. A solução é novamente øraporada até a secura,
e
então dissrlvida em HCI 9,ópN, da¡endo repousar por umô semana no caso de análises por
diluiçao is<:rtópica. Amostras para análise de estrôncio nôtural sõo trônsferidas para tubos
de
centrífu9a.

Aquelas para análise por diluiçao ¡sotópicô são aliquotadas em três frações, estrôncio
natural, estrôncio spike e ru5ídio spike. À duas últrmas adicionam-se quant¡dades pra/iam€nte
calculadas de splkes de composições conhecidas. As fraçöes são assim centrifugadas
até que
as soluçoes fiquem transparentes.

As allquotas s6o posteriormente depositadas em colunas de resina côtiôn¡cô AGsO!ø!r8 (200-400 mesh) prø¡amente condicionadas com HCI 9,ó9N. o Rb e o sr são elufdos com
volumes calibrados de Hcl 9,ó9N e coløtados em béqueres savillex, aos quais
adiciona-se
(50%).
Hclo4
A solução é øm seguida waporada e conduzida ao espectrômetro de massa.

9.ó.3 Sm-Nd

o

procedimento para a separação do sm e do Nd encontra-se descrito
em sflto et

al.

(19e5).
Para

o ôtôque químicg utilizam-sø øntre 50 e 1oo mg de

amostrô, dMdida em duôs

alþuotas' a natural e a spike À aleuota spike é. adicionado um trôçador combinado de Sm
e
Nd. Ambas sõo atacadas em savillex com HFzHNO, (9,1 a ó0" C por uma noite, e

)

posteriormente waporadas. Adiciona-se entõo HCI ó,2N e deixa-sø sob aquecimento
ô óoo c
por mais uma noite, evaporando-as a seguir. os resfduos são dissoMdos em HCI
!5N e
conduzidos às colunas de troca iônica.

côdô ômostra é depositada øm corunas com resina côtiônicô tipo AGSow-Xg (2oo-4oo
mesh), ditas pnmários, onde sõo elu?dos o Rb e o Sr com HCI 2,5N. os Elem€ntos
Tenas
são eluiCas com HCI ó,p N.

Rôrôs

As frôçoes em que se coletôrôm os Elementos Tenas Raras sõo anaporadas
até a secura e

dissolvdas em HCI Q2ó N. Depositam-se as frações em colunas de
secund¡lrjas. eluídas com- Hel 0,2ó N para a col€tô

pó de

Teflon@, ditas

do Nd, e HCI 0,5s N Bara a coleta do

snr:

Adicionam-se 10 pl de HrPoo às fiaçoes de Nd e sm coletadas. Apó,s a secagem,
seus resíduos
são levados à espectrometr¡a de massa.

2.7 ßpectrometia de A4dssa
As razóes isotópicas de Ar são aferidas em espectrômetro de massa de fonte gðsosa
Nuclide, tipo Re¡nolds.
Para as análises

isotópicas dos métodos Rb-Sr ø sm-Nd utiliza-se espectrômetro de

de fonte sólida do tipo Micromass vG-354 com coletor srmples, no primøiro caso,
e
cinco coletores, no segundo. A reprodutibilidade dos resultados Rb-Sr do CpGeo
ë.controlôda
massa

por me¡o do padrõo NBS-987 (Carbonato de Sr) e pelo padrão intemo
S.10. pôrô o controle da
reprodutibilidade das anéfises Sm-Nd, é usado o padrião BCR_1 .

2.8 C¿ílculo das idades
9.8.7 K-Ar
Døpois de calculado o teor totôl de potássio dô amostrô, basta multiplicar søu
valor pela
abundância molar do

*(

que ê.de0,01167%.

os teorøs de eAr radiogênico (æAr*) da ômosfô são calculados segundo ô øquôção
de
Dalr¡,rnPle e Lanphere (19ó9):
aoAfia

= 3a\ i (40ÆB), _ (4

(38/3ó), (3ól38I - 1

onde as ñ2õ6 itoöp¡cds conhecidas para o argônio atnæférico ætão subscntds com "ai
as raz&s do
do spike corn "s1 e as razöes isotópicas de drsønio nitfrira& es6o suæcr¡bs com .n". A
øApArã,

þzão

995s

ë

As constantes de desintegraçao (1,) do potéssio para argônio e ô constônte
totôl
utilizadas (haja vista o potássio sofràr desintegração para Ar ø parô
ca) s,ão de 4,962 x loro
anos' e 5,543 x'10-1o

o

anos-1, respectivamente,

conforme Steiger & Jäger (.1g77).

cálculo das idades K-Ar é efetuado a partir da equação gerar do método,

t = 1,804 x 10'qln (1 + 9,S4,oNÐ,
*K
onde

eA¡*f K é a razão ãtômicd ou moleculãr

e.8.e

10-11

8Þ-3

A constante de desintegraç,ão (1,) do Rb adotada para o célculo das idadøs
anos'l, e a razão ('sRb/7Rb)N é igual a 9,5076 + 0.0037, conforme steiger

ù

ê.

de 1,42 x

Jäger

(1977).

A fórmula geral do método para tdades convencionais pode ser exprøssa
da seguinte môneira:
B?srÆsrìì}
t = 1Â. ln {1 + (8rsrÆsr) e'zRbPsr)

o fabr

e'zRbPSÒ é obtido dtavés da epreseão

(8?Rb/5r) = (RbÆr). (Ab
p¿
'?Rb.
(Ab &5r. P*)
onde ezRbPsr) é d rdzão ãtudl destes bótopos em temos de nrtmeros de álomos presentee
numa un¡dðde
nlneral (Rb/sr) é a rdzão das concentdções destes elementos em ppm, Ab oTRb e
Ab %sr são
abundâncns soópicas do'7Qb e

doüSt

e piþ e ps são se¿ß resæctiws

&sos dtôrntcos.

No côso do método isocrÔnicg os pontos analíticos de dMenas amostrôs
cogenéticôs
ou dø diferentøs minerais de uma mesma amostrô são plotados em diagramas IrsrÊsr
x
ttRbfsr. Tais pontos
dø¿em arinhor-se segundo umô reta que rc.spe¡tô a equação:

e'Srlsr)*o

:

("SrÊSr) + (8?Rbfsr) . (eÀ,- 1).

Por analogia com a equaçõo geral da reta, expressð por

y

:

b + a& tem_se que

y=(ttsrÊsr)*"
b=(8?srPsr)
a:(B7RbÊSr)
x=(etu - 1).

Dôi tem-se que a idade (t) da rocha cujos pontos anaríticos foram protados é
proporcional à inclinaçõo da reta formada por eles, segundo a
eguação:
tg cr,

=eÀt-1. Loggt= 1ln(1 +tgcr).

l0

os fatores "a" e "6" podøm ser determinados gréfica ou estôtisticômente. No rlltimo
caso, através de regressóes, cu.¡as fó'rmulas acham-se descritas em Torquôto
B Kawashita (1994).
A técn¡cô dø regressão adotada no cpceo para o célculo de idades isocrônica:;
Rb_sr é o

modelo de Mlliamson (1968), e o resultados ônôlíticos são calculados pelo pro¡irama

pisog,

desenvolvido no Centrg utilizando-se dewio padrao de 1o.

9.8.3 Sn-Nd
A equaç;ão fundamental para o célculo de idades modelo sm-Nd pode
ser rxpressa da
seguinte maneira:
T

= (1,.) log {1 + (]4:Nd/{Nd), - C13Nd/#Nd)m
(to7sr/*NdI - (,.tsn/*l.lcL

onde 2 é ã constdnte de desjintegdção douzsm, cujo vdlot é de qós4

x 7011 anort, e (E fdtores su¡cr¡tos
k'dependem do modeto adobdo. Aqueres subscntos por 'am'são dtuda medidos
nd amostd.
No caso deste estudg utilizou-se o modelo do Mônto Depletado (,,Depløted
Mantle,),

que assum€ os segu¡nt€s vôlores para T

tn'Nd/*Nd
totsm/*Nd

:

0:

= 0,513144¡

:

0,999.

O célculo da idade pelo modelo do manto depletado (To.J segundo Depaolo (19gg)
requer a resolução da equação:
e¡u

O) =

0,95T'g

- 3T + 8,5

em que o célculo do parâmetro petrogenético el.,.l (T) ¿ feito segundo a equaçõo:
el.ld

CD: l(113Nd/sNd)-"CD - 1 I x 1oa.
(113Nd/'{¡Nd)o{R ç¡)

/

CONTEYTO GEOLOGICO-GEOTECTONICO

3. 7 Trabalhos Anteriores
Conl'orme Femandes

et a/. (1982), a região representôda pela folha

milionésimc, abronge quatro províncias geológicas d¡st¡ntös.

Brasflia ao

A primeira comprøende tenenos de

alto a médtc grau møtamórfico e sequências metawlcanossedimentares de baixo grau, ambos

de idades ôrqueônas, Rochôs metass€dimentares e metawlcônicas ¡nt€nsômente dobradas, cuja
êpoca de formaç,ão estendø-se desde o final do Paleoprolerczó¡co ôté o Nøoproterozóicg
const¡tuem a segunda província. Relacionados à tectônica brasiliana, ocon€m metôssedimentos

conglomeráticog psamíticos, pølíticos

e

carlconáticos representôntes da tørceira provlncia.

Coberturôs tabulares møsocenozóicas e coberturôs recentes formam a quarta província.

A érea em estudo constitui parte lntegrante dô

Província TocantinE

de

Þlmeida et

a/.

(1977). Nesta, østão indMdualizadas três regiões: cenÍal, conespondendo em sua maior parte
ôo Môciço Mediano de Goiét oriental, que inclui as faixas de dobramentos Uruaçu e Brasflia, e
ocidental, compostô pela faixa de dobramentos Paraguai-Araguaia (figura 3.1).
Do ponto de vistô geotectônicg a região tem sido histoncômønte alvo de conúovérsias.

Almøida et a/. (197 6) defendøram que

o

Amazônico durante
Paraguai-Araguaia

e

o

Maciço Mediano de Goiás fôria pôrte do Créton

Ciclo Uruaçuano, transformando-se øm umô zona axial entre as fôixôs

Brasllia

no

Brasiliano.

Almeida (1981) considerou o Maciço Mediano de

Goiás como parte ¡ntegrônte, juntamente com

dønominou Créton

do

Paramirim

o Géton do Sao Franciscg do que o

(Almøida'1978), estabilizado no inkio do Proterozóico ou

mesmo no final do Arqueanq após o Ciclo Jequié.
tøria se dado durante

o Ciclo

ôutor

Brasiliano.

A separação do

Cráton

do

São Francisco

BAHIA

æw
+

45W

+

Fain Paraguai-Aragua¡a
Fain Braslia
Fahe Uruaçu

Macþ
+35 S

+

55W

45W

Mediano de C'oiás
Fronteira interegtadual
Fronleira ¡nternacional
Linitee E e W da Rovlncia Tocantins

Figura 3.1. a) Mapa do teritório brasileiro subdMdido nas dez provfncias esùuturôis definidas porAlmeida etaL(1977). O polþono destôca
a área representôda pelô figura (b). b) Provlncio Tocôntins subdMdida nos fei¡os P€rôguoi-Arôguô¡ô, Brosllia e Uruôçu, e no Môciço Med¡ano
de Goiás, conbrme Almeida et aL (1977). Em desbgue, Subprovfncia do Rio Tocantins (l) Subprovfncia do Rio Paranå (ll) (órea dest¡
pesguisa), Subprovlncia de Pirønópololis-Gohnésia (lll) e Subprovfnciô lpômeri (M, integrôntes da Provlncia Estanffero de Goiós defnida por
Marini 8 Botelho (198ó). (llodilÌcada de þteilro 1999a)

Marini et al. (1981) sugerirôm a øxistência dø uma junçõo tríplice na regiõo do À4aciço de
Guaxupé, em que a Faixa Brasília representaria

do

Brasil

o iftcontinøntal

e a Regiõo Dobrada do Sudeste

o riftoceãnico.

Hipóteses acerca de acrøsção crustôl durantø o Brasiliano no Môciço Mediano de Goiás
surgiram com o trabalho

de Pimøntel et a/. (1985). Pesquisando a røgião de Arenópolis-Piranhas,

no sudoeste de Goiés, os autores conf¡rmôram a exist¿ncia dø umer província de rochas granitognáissicas de idade brasiliana, conforme

proposto por

Tassinari et al.

(1981).

13

Pimentel

&

Fuck (198ó, '1987,

{!

1il1

1991, 1994) e Pimentel et al. (1996)

uma

considøraram

)'dm/
/ /

wolução

tectônica na região sudoeste de

.!l ,r

t

ProvinciÂ

TocanfinsV.,.

Goiás øm ômb¡ente de convergência

de

placas lrtosféricas duronte o

Neoproterozóico, com consumo de

litosfera oceânica seguido de
choquø

de

massas cont¡nentôit o

que tøria propiciado a agregaç,ão de

Ìlílír:'í.
ìr¡il¡:ìtì¡.

ôrcos ensimáticos imaturos e
formação de umô môssa

a

protocont¡nental maior. Segundo
Pimentel

&

Fuck

(1987) é

possfvel

que este arco tenhô continuidade

nofte

ea

LEGENDÁ

I

a

r*.ør-'

F.lB Fø|ot!

.

at4øtt

f] s.c*ø"r..

f_--_l S.qJa.Eh nFolar.rcrót¡(b

ffi

d¡'r.
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ffia'o-*ro
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@l
-,-trr
Mq)
ut¡¡l
Ctltú.bA,otu ¡êteo

sul, acompanhando o

Lineamento Transbrasiliang

c"o"*-

e

M¡ìaon)

o,rô¡ir¡c¡

¡ncluindo

seqüência

metavulcônossedimentar

de

Rosa (figura 3.9). Com base

gravimétrico

de

Haralyi

s.

Mara

no mapa

&

-

c¡ø6-r¡sEl¡¡ "¡¡*u¡ø¡-.
vrik¡.û.d*¡sr.ñ
Qoi..s,-r.ro,.q'a-o
lì-rì
u-l-!

Figurô 3.1.

EËl c¡è.rù6

(crup¿

Elen¡---r

Bâisllr)

l,lopô geotectônico do ce¡úo-o€ste brôsileiro segundo pimentel

et êl (199O.

Hasui

(1981) e na ørolução geotectônicô esboçada por Reis Neto (1993), os ôutores defendøram
que tal lineamento representôria uma zona de sufurö entre o Créton Amazônico e o lv1ðciço
Mediano de Goiés.

Ku¡lmjian (1994a

trajetóia

do

, b) confirmou,

metamorfismo

magmático. Viana

&

através

da seqùência /vlara

da anélise dø dados geoqufmicos e da

Rosa, suo ørolução øm ambiente

Pimentøl (1994, 1995) datarôm

por Sm-Nd e

Rb-Sr

o

de

arco

desenvoMmento

deste ôrco entre 900 e ó30 Ma, com fechamento do sistema Rb-sr entre ó00

e 5ó0

lv1a.

Segundo estes ôutores, ôs carôcterísit¡cos gufmicas dos ortognaissøs de Môra Rosa indicam
formação em ambiente do tipo arco-de-ilhas. Fuck (1994) reportou a datôção do mesmo arco

por Pimentel & Fuck (1992) ø Pimentøl et

a/.

(1993) em cerca de 930

a

ó50 Mô.

l

l
1

lntegrante desta zona de convergência de brocos cont¡nentôi,

foi datado por

o complexo Bôno Arto

em aproximädamente 1300 Ma (Fuck et a/. 1989), loadø
considerada
pelos autores como registro da época da colisão.
Rb-Sr

Nilson ef ar. (19g4) concruíram que

o extenso

rineamento crustar NS,NNE

do

centro_

norte de Goiás "representa manifestôção magmática de nfteamønto
continentôl ocon¡do
1 ó00-1 700 Mô". N€ste contøxtg
os granitos tipo søna Branc4 de afinidode

há

arcarina.

representar¡ôm uma fase

de pré-iftou de

ift

imafuro, enquônto gue os do tipo sena da Mesq
aflorantes ô oøste dos primeiros, de características
metaluminosaq østariôm associados à crosta
continentôl adelgaçada em processo de rifteamento.
os complexos bésico-ultrabásicos de
cana Brava e Niquelândia e o complexo Alcalino de Peixe
constituiriam, respectivômønte,
magmatismo baséltico toleitico e complexos alcalino-carbonatíticos

comuns neste t¡po de

seqüência. Sirva

øf a/. (1996)

Niquelôndia há777

+10

Ma,

relataram metamorfismo

de

fácies granulito

no

comprexo

em conseqùência da orogênese brasiliana.

coneia et a/. (19g7) defendem uma ørorução porimetamórfica para
as rochas dos
complexos Bano Arto, cana Brava e Niguerôndia. sua
formaçao teria se dado há cerca de
!0
Gô, durante episódio de extønsõo ritosférica, seguida
de eventos metamórficos no Meso (1,3 _
1,2 Ga) e Neoproterozóico (gg - 0,7 Ga), reracionados a encurtamento
e espessômento
litosférico durante col¡são continentô|.
Ku¡rmijian & Dias (1gg1) sugeriram uma ¿voruçõo tectônica para
Goiés que envorveria ,,o
¿stôbølecimento dø dois s¡stemas de murtiarcos-bacias
marginais,,, um com o créton do são
paløoproterozóico-Mesoproterozóicg
Francisco durante o
e outro com o Cráton Amazônico

durante

o

Møsoproterozóico-Neoproterozóico. Tar evorução teria
sido acompanhada por
prccessos de acresção, desenvolvimento
de rifteamentos e superfcies de deslocamentg
culminando com a orogenia brasiriana, responséver pera
atuar estruturôção em flor do Maciço
Mediano de Goiás.
Fuck ('1994) considerou

o fragmento crustar do centro de Goiás, que engrobano granito_
greenstonæ arqueanos ôcrescidos de tenenos
ortognáissicos paleoproterozóicos cobertos ao
norte por metassedimentos mesoproterozóicos e justôpostos peros
comprexos Bano Arto,
Niquelândia e Cana Brava e por segùências wrcanossedimentôres,
como um tôgmento crustôr
complexo, um microcont¡n ente, de comportômento independente
durante o ciclo Brasiliano.
Seus limites se dariam, a oeste, pera zona de cisôrhamento que

o sepôra do arco maSmét¡co

neoproterozó¡co e, a leslq pelôs rômpôs ftontô¡s que justapoem øxposiçóes de crosta
inferior,
representadas pelos referidos .orpioor, sobre os t€Íenos
Sranito-gnéissicos.

do exposto nô literôtura acerca da geologia de Goiés, pode-se
aventar uma wolução gøotectônica que remonta ôo Arqueôno. As unidades nais
antigas
Em sfntesg a partir

estariam representadas pelos tenønos

do lipo greenstone belb e granilo-gnaisses cofl.elatos. No
Pôleoproterozóicg teriam sido acrescidas rochas granÍticas dø composição granoCioítica
o
tonalÍtica, mostrando características isotópicas

de rochas derivadas a partir de

pro,::essos de

fusão parcial dø crosta cont¡nentôl ma¡s ôntiga, atualmente representadas pelos ortogrraissøs
do
Complexo Granito-Gnáissico.

No limite

Paleo/Mesoprot

erozóico

(1

7OO-1ó00 Ma) teria oconido um rifteamento

cont¡nental na região de oconência do Lineamento Transbrasiliano, cu.ja fase pré-ift leria
como
man¡festaçõo magmética os granitos do tipo sena Branca e como seqüência
sedimentar
associada as rochas do Grupo Araí. À crosta cont¡nental em vias de riftøamento
egJariam

associados os granitos do tipo sena da Mesa.
Brava constituiriam manifestaçöes

os complexos de

Bano

Alto, Niquelåndia e cana

do magmatismo basáltico toleítico comum em ômbiente de

nft.

Durante o Brasiliang a região teria se envoMdo numa colisão com o créton Amazônico,

oconendo consumo de placa oceânica e posterior colisão de

massôs

continentôit dôndo

origem a um arco magmático cuja expressão superñcial tem sido ø¿rdenciada por geoqufmica,
entre outros métodoq desde o sudoeste de Goias até as imediaçõøs dø porto Nacional
Finalmente, tena

oconido a deposição dos sedimentos pelítico-carbonéticos do Grupo

oo).

Bambuf,

levemente døformados em funç5o dø inúmeras reativações.

3.2 Geologia Regional
No domlnio da érea em estudg ocor€m tenenos do complexo Granito-Gnáissico
(sensu ìv\arini et a/., 1984), as unidades proterozóicas, constitufdas pøla
Formação Ticunzal
Grupo Araf

e

gran¡tos

tipo sena

Branca,

eo

subgrupo paraopebas

do Grupo

Bambuf,

relacionado à orogênese brasiliana. Coberturas detiticas terciérias e alwionares quatemáías
também estão repres¿ntadas (figura 3.3).
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Figura 3.3.

3.

lrreo p€squisôdô - Subprovfncio do

Rio Poronã (sansu tvlanni

E

ESO{I)O

B Botelho 1986). QtldilÍcada dos autot6).

9. I Complexo Granito-Gnáissico
Almeida (19ó8) individualizou, no cøntro-oeste

crétons Amazônico

do Brasil, uma ampla faixa øntre os
aføtada por episódios orog¿nicos durante o

e do São Francisco

Neoproterozóico. As rochas mais antigas aflorôntes nesta faixa, denominadas Pré-Cambriano
lndiferenciado por Barbosa et al. (1966 inBerbefi 1980) designou de Complexo Basal. lncluem

vários tipos

de

gnaisses

e

migmatitos, leptinitoE biotita-xistos, mérmores, quartzitos,

metaconglomeradot para-ônfibolitos e rochôs granfticas cataclasadas, todos ma¡s ôntigos que
1.100

À¿1a

ø rømobilizados durante os ciclos orogênicos mô¡s novos.

Cunha et al, (1981) atribuíram a esta unidade ô denominação Complexo Goiano, sob a

alegação de grande complexidade litológica
pôrametamórficas

e estrutural, "de que ôs seqüências tipicamente

são aparentemente concordantes com ôs rochas granito-gnéissicas e

granulfticas mais antigas' e de que "nem todas as litologias presentes em tal unidade poderão
ser consideradôs basais às que as superpÕem", desaconselhando a utilizaçõo

Marini

et a/. (1984)

e

"Basal".

descra¡eram suas rochas como litologias granito-gnáissicas

relativamente monótonas, "provavelmente dørivadas

composição tonalftica

do termo

granodiorÍtica",

de antigas rochas

plutônicas de

de "ø(tensa continuidade lateral" e

"notével

homogeneidade química e mineralógica", propondo o nome Complexo Granito-Gnéissico.

I7

Dôcl'rs geocronológ¡cos r€centes demonsüam

qu€

o

complexo G¡ônito_Gnáissico

constitui urr domínio transamazônicg com ¡dddes enlre 1,/so

e

2.000 Ma, que contém

núcleos arclueanos preservados (Fuck et a/. 19g7).

(1999a) subdividiu as rochas integrantes do Complexo Granito-Gnéissico
no
setor centrôl da subprovíncia do Rio paranã em quartzo dioritos e granodioritos (GRA)
e
Bot¿:lho

Srdnitos cinzðs (GRB), pertencøntes à mesma séne magmática, cálcio-alcalina, sendo os granltos
GRA precoces e os GRQ tardios.

os flrônitos

GRA afloram a sul e a leste

do Maciço da pedra

e nas imediaçóes da
cidade de Nova Roma. Compreendem rochôs quartzo diorít¡côs e grôníticat equigranulares
médias a grossðt compostôs por oligoclásio-andesina, homblenda, biot¡tô, quôrtzo
e feldspôto
Branca

potássico. Apôt¡ta, zircao, granada, ¡lmenitô, pirotitô e esfalenta são acessónos.

Os irônitos

por toda partø no setor centrôl da Subprovíncia do Rio parana,
em núcleos menos deformados. Comportam granitos 'stt'cto sensü, granodior¡tos
€ tonalitos,
GRB afloram

constituídos essencialmente por oligoclásig microclínig quôrtzo e biotttE e por ôpôtitô,
zircão e
granada como acessórios.

3. 9.

2 Formaçao Ticunzal

ldentificada por Marini et a/. (1979b), a Formaçõo Ticunzal recobre os gnaisses
do
Complexo Granito-Gnáissico. É de distribuiçao muito restritô e esté representada por micô-xistos
grafitosos, mica-xistos, grôfita-xistog gnaisses grafitosoE quartzitos micáceoE por

v"z6

turmallnicos ou ôrcoseanos, sericitô ø sørjc¡tô-cloritô xistos, m¡cô-x¡stos granatíferos e tremolitôxistos (Femandes et al., 1982). O pôcote encontrô-se por vezes intrudido por grônitos

do tipo

Sena Branca ou por suas manifestaçoes pneumôtolíticas e hidrotermais. Segundo lv\anni et

a/.

(1978), exi6e metamorfismo de fáciøs anfibolito e røfometamorfismo para fécies
xistos verdes.
Para a deposição dos sedimentos originários destes metamorfitos, Marini et a/. (19g4)
sugeriram ambiente marinho restrito

de

éguas guentes

e

salgadas,

com intensa atMdade

orgånica, resultôndo em deposição em zono redutora.
De acordo com Botelho (1992a), a seqüência é deformada por ciælhamento orientado

segundo a direção NS a N10.

3.9.3 Gruoo Ara¡í
Os metassedimentos paleoprot€rozóicos da porç,ão centroleste do estado de Goiás
sao tômbém representados pelo Grupo Araí, definido por ùyer (1970) conlo um conjunto
de
metamorfitos que recobrem discordôntement€ orô o embôsamento granito-gnéissicg
ora os
xistos do Grupo Araxé.

constituem o Grupo Aroí as formações Anaiog na bose, e Trai'os, no topo. segundo
fuer
(1970), da primeira fazem parte metôss¡ltitot filitos, metdpølitos, quôrtz¡tos
finos a grossos, por

vezes ôrcoseônos, m€taconglomerados, alêm de metawlcânicas intørmødiárias

e

básicas; na

Formaçao Traíras oconem metassiltitos, filitos, quartzitos, cálcio-albititos, célcio-filitos e
colcérios

o Grupo Araí nôo ¡nclu¡ ô pôrte superior de suas litologias, consideradas
por Araújo & AVes (1979) como pertencentes ao Grupo Bambuí, nem os cálcio-albititos
impuros. Atualmente,

(Dardenne, 1 980 e Dardenn e et a/., 1978), além de possuir metawlcânicas
ácidas na Formação
Traíras (Femandes et a|.1989).

\er

(1970), as rochas deste grupo ø<ibem møtamorfismo de fácies xistos
a ørolução da bacia Araí, Femandes et al. (1ggg) propuseram um ambiente inicial

segundo
verdes. Para

flwioJacustç representôdo pelo Formaçõo Anaiag sucedido por sedimentôção de côráter
plataformal, compreendida pelas rochas da Formaçao Traíras.
Fuck

& Manni (1981)

classifìcaram os grupos Sena da Mesa e Araí e a Formaçao C¡nastra

como homotaxiais ao Grupo Araxá.

o

Grupo Arôí representaria fácies proximois, de borda de
plataforma, è løste da baciô, enquanto que o Grupo sena da Mesa compreønderia
fécies mais
distaig a oeste delô.
Botelho (1999a) atribuiu nova conotação estrôtigréñcô e geotectônica ao Grupo Araf
tradicionalmente considerado como encaixante dos granitos estanÍferos através dö ôscønsôo

destes por diapirismo.

o autor

afirmou que os reføndos maciços seMram como fonte de

clastos pôra o conglomerado basal do grupo, afforante a sudoeste e nordestø do Maciço
da
Pedra Branca.

3.9.4 Granitos Btaníferos da suborovíncia do Rio paranã (tipo sena granca)
Fuck B /vlarini (1978) definiram a província de granitos elanÍferos do centroleste
de
Goifi dMdindo-a nas subprovfncias ocidøntal e oriental. A ocidental compreenderia os corpos
Sena

do Encostg Sena Dourada e sena da Møsa, circunscritos por metôssedimentos do Grupo
19

e os corpos sena Branca, Florêncio e cachoeira do Funil, bordejados por
metôssødimentos do Grupo Arôi constitu¡ndo, em ambos os côsos, núcleos de estruturôs
søna da Mesa,

dômicas ou brôqu:ônt¡clinais. A subprovíncia oriental ôpresentariô corpos ellpticos intrusivos no

complexo Granito-Gnéissico, incluindo os granitos das senas sucuri, pødra Branca, Mendeg
Mangabeira, lngazeiro e Riacho dos cavalos, além dos granitos d€ Nova Roma e campos Belos,
os seis primeiros envolvidr:s por rochas do Grupo Araí e os dømais pølas do Grupo Bambuf.
os

dutores reportarôm efø¡tos de diapirismo nos granitos de ambas as subprovfncias em várias
épocas.

Femandes et al. (1982) adotôram a terminologia "granitos t¡po s€nô Branca,' para as
intrusóes denominadas S¿na do Mendes, Mocambg pedra Branca, sucuri e Soledade, alegando
semelhanças textural, m¡n€rôlógica
árøa incluída na Folha

e metalogenética com o Granito Senô Brônca, aflorante
ao milionésimo SD.p9 Goig ô o¿ste.

na

A subdMsão da Província &tanífera de Goiás propostô por Marini et a/. (1985) e Mrrini e
Botelho (198ó) denominou as subprovíncias de Rio TocantinE Rio Parana, Pirenópolis-Goianésia

e lpameri (f,gura 3.1). As duas primeiras conespondenam às províncias ocidental e oriental de
Fuck

& Marini (1978), respedivômente.
uma descrição mais detalhada dos granitos estanÍferos da pødra Branca, Mocambg

Mangabeira e søna do Mendøs

dqe-se a padilha &

Laguna

(19g1), que os descrø¿eram como

sendo const¡tuldos basicamønte de biotitô granitot

e dø muscovta ou biotitô-muscovita

granitos subordinadog const¡tuindg segundo Marini

Botelho (199ó), corpos circulares com

orientação minøral difusa, predom¡nantemente
feldspato potássico

e

cristôis

&

porñlticoq

d€ quôrtzo azulado. os

ôpresentando megacistais de

principais corpos da subprovfncia

distribuem-se segundo alinhamento regional N3O!l (Botelho et aL j9g6).

Manifestaçoes tardi

e

pós-magméticas estõo reprøsentadôs por microgranitog aplitos,
grônitos pegmôtóides, granitos pórfiros e greisens. padilha & Laguna (19g'1)
consideraram e$es
Srônitos como intrusVos no Complexo Granito-Gnéissico ø/ou Formação Ticunzal, em ambiente

do Pôleoproterozóico e inkio do /vlesoproterozóico. Tais corpos teriam
sofrido diapirismo ø cdtôclase no final do Mesoproterozóico e no limite
crôtoS¿nico, no fim

Neoproterozóico/Cambriano. Segundo os autores, datariam da época da intrusão ôs ôlterações
tardi-magmáticas e as mineralizações østanÍferas.

Do ponto de Vstô geoquím¡cg Marini B Botelho (198ó) côrôcterizaram
os grôn¡tos
estanlferos de Goiés como ricós èm sic" peraruminosos,
célcio-alcarinos

e

arcðrinos

(principalmente os da Subprovíncia do Rio Tocantins) peftencentes
e
à S¿rie llmen¡tiì de lshihara
(1981). A ôss¡nôtura geoquímica dos Elementos Tenas
Raras l¿vou Marini & Botelho (.19g4) a
sugerirem cogenetic¡dade com os riolitos da base do Grupo Araí.
Botelho (1999 a, b) separou os gran¡tos da parte central cla
subprovíncia

nas famílias magméticas 91

e

g2.

A

família 91 seria mais antiga

e

do

Rio paranõ

estariô presentø em todos

maciços da subprovfncia, enquônto que gg seria mais jovem, oconendo
principermente nos
maciços Pedra Branca e Mangabeira. Os granitos de ambas as famflias possuiriam
côractelsticas
de grônitos do t¡po A, sendo os 91 alcalinos e os gg metaluminosos ö p€rôhrminosos
e
responséveis pela maioria dos depósitos de estanho.
Comparando suôs ¡nterpretaçoes òs dataçoes u-pb em zircão de pimenter
et ar. (1gg1),
Botelho ('1999b, 1997) conclui pela existência de dois conjuntos granÍticoE
distribuídos nas
subprovfncias do Rio Tocôntins e do Rio paranã: um de 1.770
Ma, conespondente à g1/ e outro
'1.580
de
Ma, rølacionado ò 99.
pimenter (1gg3) dataram
através dø diagramas isocrônicos Rb-Sr em rocha
totôl os grônitos 91 e g2 aflorantes no Maciço Granítico da pedra
Branca. Apesar dos elø¡ados

Boterho

&

enos das idades obtidag os dados confirmam preliminarmente as conclusöes
de gotelho
(19924 b) ô respe¡to das idades relatMas das duas famílias
dø grônitos, e conoborôm a
contemporanøidade do Granito Pedra Branca com o Soledode e
o Sucuri, os últimos dôtados
porPimentel eta/.(1991)atravésdométodou-pbøm
zircãoem1.769+er,/\ae1.767+1orvß,
respectivômente. As razões iniciais

de østrôncio da ordem de 0,710 indicam origem dos

môgmôs por refusõo de crosta continentôl mais antiga.

Quanto à g¿nese destes granitos estaníferos, a hipótesø aventada por
Barbosa ef al
(19óó) suseria ongem por remobilização de material
derivado do embasamento grônodiorftico
e ascendido diapiricamønte. Araújo

&

Alvæ (1979) defenderam origem e wolução masmática

distintas pôra os corpos aflorantes nas atualmente denominadas Subprovfncia
do Rjo Tocantins
e Subprovíncia do Rio paranã, advogando que os maciços desta sõo
mais jovens do que os
daquela (¡ir À/arini et a/., 19BS).

Com base em dataçoes U-pb em zircao, ptmentel et al (1991) concluíram pela
contemporaneidade entre os grônitos da subprovíncia do Rio paranã
e a sedimentação Araí, e
2!

por idôdøs

jovens parô os corpos da Subprovincia
do Rio Tocantins em reldçõo ôos dô
subprovír'cia do Rio Paranõ segundo os ôutores, ôs côrdcteríst¡cas geoqui,rircas
dos granitos da
subprovírrcia do Rio paran,ã e dos rioritos da base do
Grupo Arôí s¿iî compatfueis com
môis

derivação a partir da fusão de crosta ¡nfenor p ré_eÅistenTe.
lvßrini et a/' (1984) considerarôm os grôn¡tos estanÍferos
do centroleste de Goiés como
crdtogênicos subwlcânicos sømelhantes aos do créton Arnazônicq ,,ømbora
se possam trator
de granitos tard¡- a pós{ectônicos de Ciclo Trans¿mazônico,. pimente
I et a/. (1991)estenderôm
essa simir¿ridade ao superSrupo Bpinhaço, aflorante
na Bahia e em Minas Gera¡s.

3.9.5 D¿:formação g A4etamorfrsmo

A '€gião €m estudo foi pôrco de deformaçoes dricteis e nrpteis,
sendo as primeiras
responséveis perô Seraçao de zonas de cisôrhômento
regionais de orientação N\r e NNE

(Botelho 1992a).

A

zonô de cisarhamento N\r conespondena ô ôntigôs zonas
subverticais muito
profundag de idade transamazônica, originérias
de um rift mesoproterozóico

onde teriam se
alojado os môc¡ços graníticos e depositado a bacia
Araf. Reativaçõo durante o Brasiliôno seria
responsável pelo desenvoMmento de foliação
m¡lonítica subvertical N15o-N1óo nos maciços
granÍticos, em especial no Mangabøira
e no Mendes, causando recristôlizôção das micas dos
greisens deformados e reorientação
dos porfiroclastos de topézio.
As zonas de cisôrhamento NNE ôfetam as unidades do
Neoproterozóicg e seriam de
idade brasiliana côrôcterizôm-se por foliaçião milonítica
subvertical de onentôç,ão NS-NggE. No
interior dos maciços granÍticos, se môn¡festôm p€ra
recristôrizôção das micas dos g¡ôn¡tos
greisenizados e greisens e pero fraturamento
do ferdspato e cassiterita, com desenvoMmento
de mica nas fraturas.
Quanto òs deformações rupteis, compóem-se principalmente pelos
sistemas de frafuras
NW e NÇ delìnidos por Padilha & Laguna (1981)
e caracterizados por Botelho (1984) no
Maciço Pedra Brônca. o primeiro, de direções enùe
N140 e N1óe controra a corocaçõo

de

microgranitos e granitos porfiíticos nos maciços graníticos

e condiciona zonas

greisenizadas
mineralizadas. É exemprificado pera minerarizaçõo no
Maciço Môngabe¡ra (Boterho 199pa). o

segundq posterior, de direçoes entre Ngo e Nó0, controrô
os erementos mais tardios da
woluçao dos granitos: ôs zonas greisenizadaq os firões de
aprito
granitos
e de

porfiríticos.

22

seSundo Boterho (1ggga), os granitos não-greisenizados manifestôm
a açtão destas
deformaçoes única e exclusivamente pelo desenvolvimento dø
mica flna nos planos de
cisalhamento, recristalizôçõo da biotita magmátic4 saussuritização
plagioclásio e
recr¡stôl¡zação quasø completa do quartzo. Já as zonas de granitos greisenizados
parecem

do

ïet

desenvoMdo paragênese de fécles xistos verdes médio, com biotita,
arbita, epidotg titônita,
føngita, microclínio e quartzo, o autor chama atenção para a gøração
dos chamados "pseudo-

grøisens" em virtude destas deformações, os quais se diferenciam
dos verdadeiros pøla
ausência de fluorit4 n¡obo-tôntôrôtos e cassitentô, e pera composiçõo
da mica, que é
muscovftica, em contraposição à føngÍtica dos greisens verdadeiros.

3.3 Geologia das mineralimções estanlferas
Remonta

a 1973 e 1974 a descoberta de

Mangabeira, respectivômente (padilha
Sanmpeiros

&

cassiterita nos môc¡ços

dô pedrô Branca e

A região foi, então, invaciida por
e intensðmente prospectada no período de ig73 a 19g5 pelas empresas

DocEGEo, MELAGo, Tricontinental

e

Laguna 19g.1).

Goiés EstonhoTEmpresas Brumadinho (Botelho

et

d/.

198ó).
Segundo os tlltimos ôutoret os principais t¡pos de mineralizaçao primária
conhecidos
nas subprovíncias do Rio Tocantins e do Rio paranð incluem:
a) albititos com cðss¡ter¡ta disseminada, nos grdnitos sena Dourada (garimpos/minas
de
pera-EmarBuriti)
cruzetro/lvþta Azur e
e sucuri (garimpos dos cachonos e Tatu);

b) exogreisens (?) em quartzitos com wolfamitô, cassiterita e tantalita,
no granito Sena
Dourada - garimpcs pela-EmaÆatu;

c) endogreisens de fratura e de cúpula com côssiteritô nos granitos Sena
Dourada
(Garimpo Pela-Ema/Areia), sena Branca, Mangabeira (Garimpo passa-e-Fica
Branca (Zona

da Bacia,

Faixa placha e Monch,ão

)e

pedra

dos Baianos)

d) endogreisens de fratura com berilo no Granito Sena Branca;
e) exogreisens de ftatura com côssiterita e sulfetos em grônito-Sna¡sse

e filonitos junto às

bordas dos granitos pedra Branca (borda sul) e Mocambo (Garimpo lngazeira)
Ð pegmôtitos com cassiterita, tôntal¡tô e wolframita no granito sena da Mesa e nos
pesmôtitos da região de Monte Negre de Goiés (pelotas,
Arapuá, Xupé, Alto
Atoleiro) e de São Domingos (Garimpo do Cónego Bonito).
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Uma descrição môis detôlhôdô dos grôn¡tos estaníferos
Mangabeira e Sena do Mendes

¿w|-sea

Padilha

&

Lôgunô

da pedra Branca, Mocambg

(1981). Formaçõo de albita a partir

de feldspato alcalino, de muscovita a pôrtir dø biotita, e de ffuorita e topézio na trônsfomôçõo

de feldspatg são as reações tardi-magméticas destøs granitos relatadas pelos autores, sendo
que a última estaria intimamente ligada à mineralização.

3. 3. 7 Pegma

titos encd kados np Complexo Gra nito-Gnáisstèo

Os garimpos Xup4 Grot6o e Riacho dos Cavalos localizam-sø ô nordestø da cidade de

Monte Alegre de Goiás, condicionados por umô zona de cisalhamento regional de direção NNE que compreende os trends xupê.-Gtotão, Riacho dos cavalos-Atalaia e Mono RedondoMutuca (Montônhetro 1994). Tais garimpos são caracterizados por corpos aplftico-pegmatfticos

ou greisens intrudidos em "granitos diferenciados" (denominação do autor) pertencentes ao
Complexo Granito-Gnáissico, muscov¡tô granitos pegmatóides de idade indeterminado e xistos

da Formaçõo Ticunzal. Parô Pôgotto

e

Kenii (in Botelho e¿ a/. 1986), as intusÕes constituem

corpos descontfnuog afetados por foliação milonÍtica regional N-N10, mineralizados com Sn,
Ta-Nb, quartzo, mica e caulim. contêm frequentemente berilo, espodumênio e turmalina,
embora não em concentrôções øconômicas conhecidas (Botelho ',l992a).

3.3.'1.7 XupÉ

o

depósito do Xupé apresenta como litotipos, segundo Montônherro (1994) granitos

diferenciados, muscovita Sranitos pegmatóides, filonitos da Formaçião Ticunzal, anfibolitos, e o
Pegmôtito Xupé. Os primeiros tratôm-se de rochas cinzentas
grossa oriundos

de tafturô cataclástica média à

de esforços sobre as rochas do Complexo Granito-Gnáissico. Os muscovita

granitos pegmôtóides ôpresentam-se como rochas claraq de te)dura média ò grossð e esÍuturô

maciça aflorantøs ao sul

do

Pegmatito Xupé.

orientação NNW localizados a oeste

os

anfibolitos oconeriam como diques de

do pegmatito. os

granitos diferenciados e a Formação

Ticunzal sõo enca¡xôntes do pegmatito.

o

pegmôtito xupé, de cørca de 95 Km de extønsãg apresenta-se como diques, sil/s ou

bolsões pegmatÍticos, configurando uma forma em meia-lua. Está condicionado por zona de
cisalhamento N-NÇ apresentando caimento

deTo a 80"

nas øxtremidades e vertical na porçao

mødiana. O corpo comporta associaçóes mineralógicas predominantemente constitufdas de

feldspato caulinizado ø quôrtzo ou d€ muscoùta e quartzo com granulaçõo grossa,
além de
exlbir zonas ou bolsões de aplitàs distribuídos (liøatoriômønte. Montmorilonitô,

magnet¡tE
apatita, sulfetos, berilo, fluorita e øspodumênio constitu€m outrôs fases
minerais identificadas. É
mineralizado com cassiteritô de granulaç,ão f,na, na associaç,ão quartzo{eldspáticô,
ò grossô, nô
ôssociôção quartzo-muscovítica, bem como em columbita{antalitô (Montônhøiro .19g4).

Os guôrtzitos, xistos e filitos da Formação Ticunzô|, orientados na direç,ão
nordeste, têm
mergulhos de alto ângulo a subvert¡cais para NW. Tratam-se de rochas
cinza-escuras de brilho
sedosg granulaçao fina à média, compostas predom¡nôntem ente de muscovitô/sericitô
e
quartzo (ômostra FXS5-9, anexo). os quartzitos em particular podem
apresentôr bandamento

centimétrico branco

e

associada à muscovita

ou pretg refletindo a presençô de turmôl¡nô negra
e quôrtzo nas bandas escurôt e a predominância de quartzg com
cinza-escuro

muscovitô subordinada, naquelas majs claras (amostra XUpÉ_g, anexo).

A

descriçõo

do furo de sondagem FXSS, com

aproximadamente

go metros

de
profundidade, rø¡elou intercalaçõo de granodiorito branco (amostra
FXS5-3, anexo) de textura
grossa,
média ò
por vøzes cataclástica, composto predom¡nôntem ente
de feldspato, quartzo e
muscovita verde, com xisto/f¡lito cinza. o primeiro litotipo predomina
largamente.

3.3.7.9 Gnorao

O

garimpo

do Grotão caracteriza-se pela

intørcalação

de

pegmatitos ¡ntensômente

caulinizados com milonitos quartzo-feldspáticog cuja foliação principal
¿ de orientôção NE com

alto mergulho para NVI a subvertical. Destdcô-se ð presønça de filoes leucocréticos
de
granulaçõo muito fina, concordantes, de espessuras
decimétricas ø cor branca, portadores de
cassitentô e de fluorita azul.

Tais filões exibem um ôspecto bandadg em

que art€môm-se níveis centiméûicos

brancog de tø(ura muito fina, e cinza-clarog de texturd fina (amostra
GRoT-2 , ane¡<o). Ao
microscópio petrográficg rø¿eram uma composição à base de pragiocrésio,
cujo teor de
anortita é de diñcil identiñcaçao em função da granulaçðo diminuta.
os cristais €ncontam-se
orientados paralelamente segundo o eixo cristalográfico C As bandas
mais escuras diferem das
claras pela presençô de muscovita, maior abundância de quartzo granulaçao
e
l¡geiramente mais
grosæ' Tais rochas tratam-se provavelmente de albititoE
embora limitemo-nos

a classificé-los

genericamente como løucodioítos.

A descriç,ão do furo dø sondagem FGSS, com
cerca de ro m decomprimentg rwerou
presençô
ô
de um biot¡ta-musiovita grônod¡orito isótropo a røtemente
deíormadg de
granulaçoo média, vanando
do cinzo ao vermelho_come

intensg portador de furmalina
(amostras FGS5-1 e 2. onexo)
intercalado com rocha branca de teKurô
catðclástica desde ñna
até grossq contendo feldspato, quartzg
muscovtô verde e turmalina (amostra FGS5-3,
anexo)

conelacionével ôos muscov¡tô granitos pegmatóides
pegmatito.

3.

3. /. 3 RtACHo Dos

do Xupé. Ambas são

encaixontes do

AvÆos

o

depósito do Riacho dos cavaros comporta
mironitos finos, vermerhoq intensôm€nte
alterados, com foriação NE subverticar,
¡ntrudidos por pesmôtitos

concordôntes representados
por nfueis métricos brancos, cuja
composiçõo principar é a base de caurim
contendo cristôis de
muscovita com 3 a 4 cm dispersos. oconem
borsoes de greisen com
Sranuração finô ôt¿ muito
grossa compostos por quartzg
muscovita verde e cassiteritô.

o

furo de sondagem FAS-1 g, com cercê de
1ó4 metros de compr¡mentg é const¡tufdo
predominôntem ente de monzogranito
brancg composto por caulim¡feldspatg
muscovitô
verde, quarrzo e turmarina negra. A rocha
apresenta te*ura variévør desde fina
até Srossa em
funçao do grau de deformaç,ão (amostra
g-3,
FAsl
anexo). e é coneracionéver dos muscovitô
gran¡tos pegmatóides do Xupé.

3.3.7.4

INGAzEIRA

o

depósito da rngazeira rocariza-se no contôto
oeste entre o Granito Mocambo e o
complexo Granito-Gnéissicg ao longo de
um sistema de falhas. comportô catôclôs¡tog
milonitos
e fllonitos de gronitéidcs do complcxo ¡ntrudidas por granéfiros
e dplitos, As rochos
cataclásticas/mironrticas e os apritos intercaram-se
ríûnica e concordôntemente, as primeirôs
ôpresentôndo øspessurôs variéveis e
descontinuidade lateral e vertical (relatório
intemo dô
GOAS ESTANHO). Botefho (1gg9a) considerou-os
como mironitos de granitos GRA cortados
por 3rônitos cinzo GRB e por
ôpr¡tos. Borsoes de greisen de ta.turd grossd
ô muito grassa estãa
associados, os mironitos exibem foriaç60
NE de arto ånguro mergurhante pôra
Nìr.
"os côtacrôs¡tos ôpresentôm cororaçao
cinza-clarq grônuragão média-fina, estruturô

ori€ntadô, foriaçõo catacrástica, expondo
deformaçtão e arongômento de guartzo
e feldspato e

neoformôç6o de sericita ô pôrtir daqueles
últimos". Em superfcie, ôpresentdm-se
ôvermelhôdos.
Jé os aplitos são rochas brancaq'
de granulaçõo fina e estrutura maciça (relatório
¡ntemo dô
GOÁS ESTANHO).

o

furo de sondôgem FrS-', com cerca de
1go metros de comprimentg c,)rtô
sericitaquartzo xistos finos com granada (amostra
Fls2-! anexo), milonitos quartzo-feldsptìt¡cos
cinzðs
de granuraçõo médja (amostra Frsg-4, anexo)
rargamente prødominantes, e oprir.os
broncos
(amostro FrS2-5, anexo).
os mironitos e os ôpritos ôpresentôm composiçião gran,>diorftica.
É
fteqüenre a oconência de surfetos
nestas rochô,, seSundo reratório

intemo da GoÁs

ESTANHO.

A mineralizaç'ão de cassiterita associa-se
às bandas milonfticas. o mineral
tem geralmente
granuraçõo inferior a 2 mirímetros
e aparece acompanhado de irmenito (reratório intemo
da
GOÁS ESTANHO),

3. 3.

9

Gra nÌtos

B ta nlferos

3.3.2./ tuA¡{aqsnpA
O Granito Mangabeira situa_se 40 Km a
sudo€ste de Monte Alegre de Golés pela
estrôda
GO-1 18 (figura 3.3) Apresentô forma
aproximadamente c¡rcurôr com diômetro
de cerca de 3,5
Km ø apófise de forma inegular
no extremidadø sudoest€.
Seu litotipo predominante, denominado
GrA por padilha

& Lasuna (.l9g.l) e g1c por
Boterho (19g2a), const¡tu¡ um biotita
3rôn¡to de granuração média a grossô, textura grônurari
com

feldspato potéssico róseo (microclhio) plagioclásig
qudrtzo azulado e biotita. Tem
como
acessónos fluoritq epido-z oizita, zncãoe
dpatita, segundo padilha & Laguno (19g1)
ou fluoritô,
zircãg monazita e thorita' segundo Boterho (1gggô).
As arteraçoes sofr¡das côrôcterizam-se por
albitizoçõo fraca, tronsformaço da
biotito priméria em sidero-firita rit¡níferô
fÇngitô e
recnstalizaçõo do quôrtzo (Botelho .1999a).

+

A apófise' com cerca de g

Km

de comprimento e 5oo metros de

rargura, é composta
por muscovita-granito-gnaissóide (GrB),
segundo padirha & Laguna (.rgg1) ou
reucog.anitos
GGR) granitos q/oluídos (Spd) e leucogranitos
à olþito e topézio (GAT) bem cema per
granitos metassomatizados e greisens,
seSundo Botelho (1ggga) que constituem

jazimentos arwionares
mais ricos

1999a)

o

a fonte dos

do setor, conhecidos como Garimpo passa_e-Fica

(Boterho
GrB trata-se de rocha hororeucocrátic4 granurar
média e porfirtica, composta de
2't

feldspatcs brancoE quôrtzo, muscov¡tô
branca ewerdeôdô
tardios nrinerarizados, tais como grèisens
ou rochas
Cr

r-Je

e

biotitd, que contém corpos

natureza pegmatóide.

feldspato alcalino presente é

o microcfirio albitizadg enguônto que o plagioclésio
ôpresen* composição no intervaro arbita-ori30crásio.
oconem ainda fluoritq topézio e
côss¡terit4 a última em cristais de
e3 a 9,0 milímetros (padilha & Lasuna 19g1). A muscovita

branca presente tem compos¡çõo fengítica
e é onunda cJa transformaçõo do biotita (Botelho
1999a),
c)s reucogranitos (LCR) s,ão equigranurares,
e têm como fases principais

o microcrfnig o
guôrtzgoalbitaeafengitôlitiníferaecomoacessóriasozircõoeamonazita.sãomuitoricos
€m fluofita. por fim, os granitos à arbita e topézio (GAT)
oconem como duas pequenas
inclusÕe; de cerca de 3oo m de diâmetro
constifurdas por quartzo,
arbita, microcrfnio, toBéZ¡O

e uma mir:a intermediária entre fengita e zinnwaldita (Botelho
199pa).
As ômostras de granitos cor€tadôs são cinzøntas,
ewerdeadas ou rosa-ewerdeodas,
exibindo foliaçao bem def,nida e granuração
média ou fina. É comum seus cnstais apresentôrem_
se fraturados e o quôrtzo completamente
recristalizado, configurando agregados
de cristais
poligonizados sua mica, verde-parda,
ôparece na forma de grandes cristais bem
formados e
orientadot enquônto que o microclínio exibe
albitização incipiente. Tais características pôr€cem
indicar origem a partir da greisenizaçõo dos granitos.

3.3.2.2 Sucunt

o

Grônito Sucuri situa-se à nordeste da cidade
estrada Go-1 18 (fiSuro 3.3). Apresentô formô
eríptica
comprimento aproximado de 3,5 Km.

de

rerezina

de Goiás, ao rongo dô

com eDio môior na direçõo NóoE e

'o

ritotipo predominante no maciço é o biotita granito
de cororaçËio cinz4 mesocréticq
granulação média
textura cataclástica, ôpresentôndo localmentø
fluorita
sulfetos
disseminados. o maciço exibe processos
tardilcós-magmáticos notéve¡, com oconência
de
faixas albitizadas e greisenizadas e porções
de microgranito. É comum ô presença de veios
de
guartzo hialino e microcristaling òs vezes
com cristais de pirita disseminadq cortôndo
o biotitô
Sranito' (Botelho et aL 19g6).

e

o

e

pragiocrésio presente peftence

largamente o extremo arbÍtico.

o

ao

¡ntervôro arbita-origocrésio, predominando

ferdspoto arcoríno, microcrínig encontra-se quase
totarment€
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substituíco por ôlb¡tô, de manøira que, muitas vez?Â, lem-se verdadeiros albita granitos (amostra
SUC-2, anexo). Fluorita é muito abundante, oconendo inclusive nos veios
de quartzo hialino
qu€ cortôm a rocha. Como mineral acessórig hé allanita.

o

Granito Sucuri é texturôlmente diferenle dos demais da subprovíncia,
bem como no

gue tang€ òs suas associaçÕes de minerais e rochas tardi- à pós-magméticas:
enquanto que nos
outros corpos estas associaçóøs são constituídôs por guartzo + Li-micôs +
topézio em roclras
do t¡po greisen, no Granito sucuri sõo de cassitenta - sulfetos - minerais de Be em
zonas
albitizadas

e albititos (Botelho 199pa). Søgundo

Bilal (199.1 ¡jr Botelho 199pa),

apresentô conelação muito boa com os granitos da parte norte
(Subprovíncia do Rio Tocôntins).

o

do Maciço Søna

maciço

Dourada

IV GEOCRONOIOG|A

4. 7 Trabalhos Anteriores
Os primeiros trabalhos de cunho geocronológico sobre o centro-oeste
e centro-norte
brasileiros datanr da década de setentô. Neste, Hasui & Almeida (1970)
e{asui et al. (1975)
reconheceram, através de dôtôçö€s K-Ar em minerais e øm rocha
total, umô dispersão de
røsultados pôra ômostras do Complexo Granito-Gnéissicg refletindo que
',tal érea tena sido

afeteca por ¡mportante a/ento em tôr¡o

de 3,000

m.a.,,

Além do Arqueang os ciclos

Transamazônico, Uruaçuano e Brasiliano foram identificados.

et a/. (1981) adicionaram novôs dôtôçÕes Rb-Sr àquelas jé existentes,
definindo
áreas intemas (ou províncias) do Complexo Granito_Gnéissico de idades
Tassinari

arqueanas,

transamazônicas

e

brasilianas. Em isócrona

de

referëncia em que constôm seis dôtôções de
Hasui et a/' (1 980) e quatro de Tassinari et dl. (1981) nas imediações
do municþio dø paranã, os
tlltimos autores obtverôm uma idade aproximada de 9.100 Mô com razião
inicial de est.Öncio

(ri) de Q704 sugerindo

"a formação

de tais rochas durônte o ciclo Transamazônico, a part¡r de

material pré-existente".

A isócrona de referëncia

Rb-Sr

publicada por Femandes et

a/,

(19g9), que soma dados

r€lôtivos às éreas ôbrôngidôs pelas folhas ao milionésimo Brasllia e Goiás, fomece
uma idade de
9.0ó0 Ma com ¡ de Q708.
Reis

Neto

(1

983) e

Reis

Nøto & Cordani (1984) reportôrôm uma idade de 3.900 Ma para

a unidade em isócrona de reterência que reúne ômostrôs de
Pirineus, røgião

área

a norte da lnflø<ão dos

do Alto Tocantins.

Neto (1983) e Reis Neto & Cordani (19g4) reuniram gnaisses e xistos da Formação
Ticunzal na mesma isócrona de referência. os gnaisses ôpr€sentôrôm idadø
de g.150 Ma com
Reis

¡

de 0,702, considerada como a da formaçao das rochag enquônto que os xlstos fomeceram
idades aproximadas de ó45 Ma, registrando a atuação do Ciclo Brasiliano.

Hôsu¡ ef a/. (1980) dôtôram metôwrcônicôs

da base do Grupo Araí, obtendo idade
convencional Rb-sr de 1.920 Ma, atrìbufda à époce do metamorfismo. concluíram, entãg pela
inclusõo dos grupos sena dô Mesa, Arôí e Araxé ¡ra Faixa uruaçu. Três dôtaçóes Rb-sr de
Tassinari

et

a/. (11991'), somôdas àquelas

de Hôsul ø¿ a/. (1990), permitiram ô

diagrama isocrônico de rererència para o Grupo Araí. A idade obtida de

1

consìtrução de

.17o+g4

!1a, com

¡

de Q710;¡Q001, refleïtria a época do metamorfismo destas rochas.
Reis

Neto & Cordani (1984) trataram sepôrôdamente metôss€d¡mentos e metêwlcânicôs

do Grupo Araf. Os primeiros ôpresentarôm idadø Rb-Sr em isócrona de referëncia de 4lo Nâ e
rt de 0,765. segundo os autores, os dados ôtestôm homogenøização isotópica ,lurônte o
evønto Brasiliano. Quanto às metawlcânicas, nao foi possfuel

o

trôçado de isócrorra dada a

dispersão dos pontos, mas dados obtidos pelo método K-Ar em rochô totôl côrôcterizôram ô
ôtuação do a/€nto Brasiliano sobre as rochas.
Análises u-Pb de duas fraçoes

de zvcao dos riolitos do Grupo Araí por pimenlel et aL
(1991) fomeceu idade de 1.771+e Ma, bem maior gue ôs estimat¡vds anteriores para
a
deposiçao dos sedimentos do grupo. Ra¿elou também ô presença de componente hørdado
partir de protólito com idade da ordem de 2.1óO Mô.

os

granitóides reconhecidos nas áreas

a

do Grupo Araxá e do complexo Granito-

Gnéissico fomeceram idades dentro do intervalo de tempo dø ó'15 Ma a 4óo Ma nas dataçóes
K-Ar eføtuadas por Hasui & Almeida (1970), enquanto

que

umô isócrona Rb-sr

de reterència

(Hasui et al. 1980) datou-os em 1,550 Ma. euatro análises Rb-Sr foram somadas
às de Hasui ef
al.

(1980) em

Tassinari

et al. (1981), € o conjunto delas plotado em diagrama isocrônico. Duôs

isócronas traçadas não resultarôm conclusvas døvido à grande dispersão dos pontos analÍticoE

la¡ando os autores

a

sugerir

a

utilizaç,ão

de

metodologia radiométrica

de

maior poder

interpretativo.
Novas tentôtivôs de datação Rb-Sr dos maaços granÍticos goianos resultaram frustadas.

Neto (1981) observou Srande dispersão dos dados relativos ao Granito Sena da Mesa em
isócrona de referència. caracterizou ôpenôs o 6/ento Brôsiliôno, conoborado por duas
Reis

dôtôções K-Ar em minerais.
uma forte dispersão de pontos entre alinhamentos conespondentes a 1.550 e 1 .1go Ma

em diagrama isocrônico Rb-Sr de referència, além de alta 4 (e730) foram constatadôs por
Femandes et aL (1982) para os granitos tipo Søna Branca.

Neto (1983) reuniu dados søus e dô l¡tørôturô sobrø os grônitos
aflorôntes a leste
dos maci<;os Sena da Mesa e Seno'Branca (Subprovíncia
do Rio Tocantins) em utnô isócrona de
referënci¿, identiflcando retôs relativôs a idades de 1.g20
e 1.55ó Ma.
Reis

Análrses radiométr¡côs dos granitos Sena da Mesa, sena
Dourada e Serra Branca, reunidas

por

l'leto & cordôni (1994) em isócrona de referëncia Rb-Sr, fomeceram
idade de i.465
Mô com r' de 0,792. Um conjunto de isócronas paraleras com
idadøs aproximadas o 500 Mo
conobor,:rr.r qudtro ¡dades brasilianas obtidas por K_Ar
em biotita (530t1ó Mô, 532+14 Mô,
538+13 ¡: 513+p0 Ma) medidas pølos autores.
Reis

ls(:crona Rb-Sr obtida para o Granito Pedra Branca por
Marinl et a/. (19g5),atestou idôde
de 1.405+21 Ma A r' dø o,7oo+o,ooó, controradô apenôs por um pontg
foi consideradô
pelos aut'cres dø varor e significado impreciso em virtude
da sua baixa precisõo ( +o,oóo),
quando c,rnsiderados os d€mô¡s pontos. os autores
dôtaram greisens deste corpo em 4ls+1g
Ma a partir de uma isócrona de apenas dois pontos, e conelacionaram
a fenômenos de intenso
cataclôsamento ø cisalhamento regionais.
Pimentel et a/. (1991) datôram os grôn¡tos soledade
Paranã, e sena da Mesa, da subprovíncia

do

e sucuri, da Subprovfncia do

Rio Tocantins, pero

Rio

método u-pb em zircão. para o

pnmeiro identificaram uma idade de 1.769tg
ôtuôçião

do ciclo

Brasiliano.

o

como a época da cristalizaçãg bem como a
Granito sucuri, com idade eoTpbl*p 6 de i.767 +lo /vla, r6lelou
^^ô

ainda a presença de componente herdado de idade arqueanô (3,3
Ga), O valor de 1.574 Mô
foi obtido como idade mfnima para o Grônito sena da Mesâ,
cercô de go0 Ma mais novo do
que as idades obtidas para os corpos da Subprovíncia
do Rio paranã, em contradiçõo com
dataçóes ônteriores. Tais dados lø¿aram os ôutores ô concluir que
os granitos desta subprovlncla
forarn contemporåneos à sedimentação Araí e anteriores ôos granitos
da Subprovíncia do Rio
Tocantins.

Botelho (1992a, b) separou os granitos da parte central da subprovfncia
do Rio paranã
nas famflias magmáticas 91 e 99. A família
91 seria mais antiga e estaria pr?l'ente

em todos

maciços da subprovfncia, enquanto que
99 seria mais jovem, oconendo principðrmente nos
maciços Pedra Branca e Mangabeira. comparando suôs ¡nterpretôções
às datações u_pb em
ztrcão de Pimentel et a/. (1991), concluiu pela existência de dois
conjuntos
granitos,

de

distnbufdos nas subprovíncias

do

Rio Tocantins

e do

conespondente à 91, e outro de 1.ó00 Ma, relacionado

à

99.

Rio paranõ: um

de 1.770

lvÉ,

Botelho

&

Branca. Apesar

Pimentel (1993) dataram por Rb-Sr 91 e g9

do Maciço Granítico da pedra

dos enos das idodås serøm grandes, causando inclusVe superposição dø

valores, os dados confirmam preliminarmente as conclusões de Botelho (1992a, b) a respeito

das idades relativas das duas famílias de granitos,

e conoboram ô contemporaneidade do

Granito Pedra Branca com o Soledadø e o Sucun. As razóes iniciais indicam orìgøm dos magmds

por røfusão de crosta continental.
Quanto aos p¿gmôtitos encaixados no Grupo Araxá e no Complexo Granito-Gnáissicg
suas dataçöes

pelo método K-Ar em muscovita ôcusôram idades entre ó90 e 885 Ma (Hasui &

Almeida 1970).

Em sfntese,

o

pônorômô geocronológico aponta idades

de

r¿trabalhamento

transamazônicas para as rochas do Complexo Granito-Gnáissico no âmbito da área estudada.

est€ ciclo tômb¿m estaria rølacionado
Formôç,ão Ticunzal. Ainda

no

o evento

A

møtamórfico que afetou os sedimentos da

Paleoproterozóico, hé cørca

de

1

.77O Ma, teriô havido a

sedimentaçõo Arôt contemporaneamente à intrusão dos granitóides da famflia magmática 91 .
ldades próximas ô 1.ó00 Ma caracterizam os granitóides da família gg, hospedeiros da
mineralização estôníferô na Subprovíncia
sedimentaç,ão brasiliana.

A

ôtuôção

do

do Ciclo

Rio Paranõ.

Ao Grupo Bambuí seria atribuída

Brasiliano na érea estudada

foi rdentificada em

todas unidades litoestratigráñcas, com øxcøção do Complexo Granito-Gnáissico.

4.2 Dados Geocronológicos e Discussões
Vsando à obter um controlø geocronológico abrôngente da Subprovíncia do Rio Paranã,

procurou-se amostrôr um grupo dVersificado

e

røpresentativo dos diferøntes tipos de

mineralizaçao estaníferô. Foram visitados os garimpos Xupé, Grotao, Riacho dos Cavalos e

lngazeira, representôtVos de mineralizaçóes associadas ô pegmôtitos alojados no Complexo
Granito-Gnéissico €/ou Formaçôo Ticunzal,
Sucuri. Furos

e

aqueles presentes nos granitos Mangabeira e

de sondagem das quaûo primeiras oconências foram igualmente descritos e

ômostrados.

4.2.7 lr1étodo

K¿lt

O sistema K-Ar tem sido tradicionalmente utilizado, em especial em minerais separados,
há décadas. Sao particularmente adequados para suô aplicaçião a biotita, a muscovitô

€

os
33

dr3ilo-mtnørô¡s (Faure

198ó). No estudo de minerahzações, os métodos K-Ar e 4oAr/eAr t¿m

sido usados para datar rochas þneaå associadas e 'zncaixônt€s de episódios destô natur€za,
através da dataçao

de minerais de ganga e de alteração hidrotermal (Hanes 1991).

Com o advento do método

oo\tfoñ, algumas nuôncøs do comportômento
do argônio

têm sido ølucidadas, trazendo restriçoes à aplicação do método K-Ar convencional ou novas
interprøtôçoes aos dados gçrodos, em especiôl quando as premissas parô o uso deste sistema

isotópico são quebradas, ou sejô, o s¡stema é aberto ou perturlcado.
Tendc, em v¡stô que este estudo lida com a dataçao K-Ar unicamente de muscovita,
farømos uma abordagøm geral das novas pøculiandades

do

comportômento isotópico do

mineral quando submetido a alguns processos geológicos.

A perda de argônio dos minerais pode se dar principalmente por fusõo parcial ou total

da rocha, metamorfismo ou aumønto de temp€rôturô por sotenômentg e intemperismo
químico ou ôlteração por fluidos êquosos (Faure 198ó). A perda de argônio rodiogênico pelas
micas brancas depende, além da temperôturô

e da oconênc¡a de

recr¡stalizaçðo parcial ou

completô, do tempo de residência a temperaturôs elø¡adas (Dunlap et al. 1991).

A

do argônio em micas depende também da granulaçãg como
Hanson & Gast (19ó7) e Hart (.19ó4) para ambientes de metamorfismo de

retentividade

demonstraram

contôto (/i? Silbørman et a/.
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4). Nos processos que envoVem ôum€nto de temperatura,

a

perda de ôrgônio se dé quando aquøla ultrapasæ ô tempørdturô de bloqueio do mineral, que,
no caso da muscovitq é de 350+50" C (Hanes '1991 ).

Na maior pôrte dos côsos, as idades K-Ar registram
røsfriamento

do

mineral datôdo abaixo

o tempo passado

desde o

da suô tempørôtura clø bloqueio (Faure 198ó). A

muscovita, €ntretôntg cristaliza num ômplo intervalo de temperôturas, inclusMe abaixo ou muito

próximo da sua temperatura de bloqueio (Hanøs 1 991). Nestes casot constitu¡ fenamønta
interessante para a aferição da idade do metamorfismo de rochas de baixo grau (Hanes 1991).

Segundo \lijbrans

I

McDougall ('198ó), as idades isotópicas K-Ar dos minerais podem

ser alteradas ou por um ø/€nto térmico em que

o

mineral original seja preseruado ou por

reaçõo químic4 como ô recristôlizaçao. No pnmeiro côso, o s¡stema isotópico seria perturbado

unicamente pela difusão de argônio através do mineral, enquanto que no segundo haveria uma
tendência de zerar totôlmente o geocronômetro.

os ôutores postularam que

a deformação ou

a intørôção com fluidos sob condiçöøs de fáciæ xistos verdes acelerariam muito ôs tôxas de

recr¡stal¡zação em relaçõo à mera difusão de argônio
através

do retículo cristôlin6, resultôndo em

idades menores para rochas que terìham sofrido østes processos
mô¡s intensam¿ntø. wjbrans &

McDougall (1ggó) exemplificaram
reliquiar

e

o

fenômeno estudando pelo método acArl.)Ar fengita
muscov¡tô neoformada òs expensas da primeira. os espectros
dô muscovitô

registraram, sem maiores perturbôçoes, a deformação
somente nôs amostras em que ë.atingido
grau
o
metarnóffico dnfiborito supønor, situaçião em que não resta môis
fengita reliquiar.

Dunrap et a/. (1gg1) comprovarôm gu€ o sistemô K-Af pode
ser pouco pertr.rfcado em
micas reliquiares (detríticas,/porñroclásticas) que sofreram
deformação sob condiçöe:.; de fácies

xistos verdet desdø que

a

temperôturô não tenha excedido aquera em que hé perda
significativô de argônio durante o 6/ønto.
Perkins

(199ó) afirmou que pode haver reequilíbrio ou recnstalização
de muscovitô

religuiar em deformação sob baixo grau metamórficg
mesmo sem que haja widências tø.turôis
do fenômeno. Datou por o.ArleAr micas oriundas das minerarizaçoes
de Zn-pb-cu e de cu e da

deformação nos depósitos

de

Rosebery

e Mount Lyeil, respectvamønte,

Austráriô. A mica
reliquiar, dervada da mineralização pré-deformaçõg ocone
como ôgregôdos randômicos de
muscovita, ao pôsso quø aquela gerada pela døformaçag
sob temperôturôs de cerca de 300Ç
é mais alongada, definindo a foriaçao das rochas. Ambas as geraçoes oconem
nô mesmô
dmostrô numô proporçao de 70:30 de muscovta neoformada para
røriquiar, e definem um

único platô no espectro oo{rfeln, que é tomado como ô idade
da deformação. Logo, não há
r€Slstros de idades pré-deformaçag e a muscovrtô reliquiar
sofreu reequilhrio/recristalizaçõo
durante o €xlento.
Variaçoes no diômetro de micas coexistentes podem resultôr
em diferenças substôncieis
nas temperôturôs de bloqueio e nas idades K_N eûNfeN (Hames
& Bowring 1994). Kirschner
(1996)
et a/.
exempfif,caram o fenômeno através de um espectro ooVfnV
em forma de escöda
para micas geradas por deformação. As primeiras
fraçöes de argônio liberadas foram aFibufdas
à mica mais fin4 gerada nos últimos estésios do evento,
enquanto que as façóes liberadas em

temperaturôs maiores representôriôm

a

mica mais grosæ, formada nos primórdios da

deformação.

Ao trabalhar com minerais de pegmôtitot

Laughrin

(19ó9) concruiu pera propriedade da

util¡zaçao do m¿todo K-Ar para a dôtôçao de micas presentes
nestes corpos em funçõo de
alguns fôtores:

1o) esses minerais ntio incorporam quantidades
significativas

de excesso de

que incorporem umô pøguena quantidade
de €xcesso dø
potéssio minimiza o eno;

2o) ainda

aþ

ooA4

seu alto conteúdo de

3e) L¡Vngstone et a/. (1967 rh Laughlin
19ó9) demonstrarôm qu€ as rdades K_Ar

micôs em um

de plagioclésio e

te'eno que sofreu metamorfismo regionar concordavary
rogo, nõo há perda
de argônio maior nas micas do quø no plagioclásio
dev¡da o um ¿vento térmico
subse,qüente. Poster¡ormente, Lanphere
& Dalr¡nple (1976 ì,j Hanes 1991) vieram a
demc'¡rstrar que o plagioclésio pode fornecer
idades muito jovens em funçõo de sua
baixa
tempe:ratura de broqueio e de sua susceptibiridade
à arteraçõo, o que invôridô este

ôrgun,anto.

Nir ausência de estudos que parametrizem precisamente
os intervaros

de temperôtura e
pressão ô que østiverôm sujeitos
os concentrados de muscovitô datôdos nesse
esfudg f¡cô
claro que os dados mais confiéveis são aquøles
sobre minerais primános (þneos) ou sobre
minerais metamórficos totalmente recristelizadol
os dømais podendo røpresentôr perda parcial
de argônio radiogênico ou misturas de idades
de populações distintas, cr¡stôlizôdas em 6/entos
de idades diferentes.

Na tabera 4.r estão ristados os dados anarÍticos
K-Ar

de nove concentrôdos de
muscovita, arém de outra fom€cidô na ritøratura
sobre a região. segue_se uma bra¿e discussõo
a
røspeito dos dados no contø,.to de cada garimpo/depósito.
4.9.7./ XupÉ
Duas amostras

do comprexo Granito-Gnáissico procedentes do garimpo
Xupé foram

P'tencem ao furo de sondagem
profundidade. Aré cerca de óo metros,
analisadas.

passa a

que possui aproximadômente go metos
de
constitui-se de arterito ocre rosado em superfrcie, que
FXS5,

brancg onde podem-se identificar porçóes com

a textura pegmatóide original da rocha
preservada. Nestô pôrte, são encontrados
restos de ferdspôto, quartzo e muscovita v€rde.

No intervaro de cerca de óo a 75 metros de profundidade,
interceptô xisto muito fino
cinza-øscuro. Deste intefvôro provém a amostra
xS5-2. Dal até o fim, compõe o testemunho
granodiorito brancg de granuraç,ão
média ò grossô e textura pegmatóide deformada,
em que
são identificados ferdspatg quaftzo emuscovita,
e que const¡tu¡ a
ômostrô FXS5-3.

Tabe/a 4./. Dados anallticos K-Ar
Paranã (GO).

ns de

ne

de

rocha

de concenLddos de muscowta da Subprovlncia do

rnôterial

%K

€Ar rad.
(ccSTP/c)

Ar atrn.
(%)

idade

3,O7

299,11

7,91

1.573

27 (1,7%)

muscov¡tô

7,84

985,51

0,52

1.855

40 (9,9%)

9reßen

muscovtô

7,U

1112,64

2,65

2.19q

26 (1,2%)

FGS5-3

grôno.Ji.\rit^

muscovltô

8,óO

1092,91

q38

'1.790

93 0,3%)

FAS18-2

monzG

muscovtta

8,4ó

1187,64

0,62

1.984

9ó (1,3%)

greßen

muscovitd

7,81

111ó,58

0,49

9,00ó

24(1,2%)

leuco-

muscovitô

7,97

90ó,31

1,3

567

14 (2,4%)

muscovitô

8,11

203,87

1,25

<R2

11 (9,0%)

460

e(1,%)

lab.
7475

camr).)
FXS5-2

x¡sto

muscovltô

7476

FXS5.3

fino
grôno.Ji^rit \

7

477

XUPE-3

7

478

7

480

crôn¡tc)
7

479

RC-5

472

PF-?

aran¡tô

7473

Rto

Pt-7

leucocranitat

7474

PF-9

GAT

muscovitô

8,49

172,87

4,O3

1110*

CAVAL-

grônrto

biotitô

7.12

161,1

1,8

.ANTF

effo
(À4a

e %)

498,1

GAT - grônito com dtbitô e topázio (s¿nju Botetho I 999ô)

A amostrô FXS5-2 ¿ um croritô-muscovita{uôrtzo x¡sto de grônuraçao
muito finô, em que
a clorita e ô muscovita ocorem submilimetncamente interestratifìcadas.
A presençô da clorita
explicô o baixo teor de potéssio da amostra (3,07%). A idade obtida
é de 1.573+97 lvþ.

A ômostrô

FXS5-3 constitui muscovitô monzogrônito pegmatóide
branco,

de granuraçao

média, composto por microporfirocrastos de plagioclésio e de feldspato
ôrcôrino, com eó a 2,0
milímetros, dispersos em matnz constituída por agregado em mosaico
de grãos e subgr6os de
quartzq plagioclésio e feldspato arcalino (ortocrásio + microclínio)
de granuraçao fina (e1 mm).
A rocha exibe ø¡idências de metamorfismo e de deformação sob condições
de baixo grau, na
forma de sericitizaçao incipiente do plagioclésiq substituição
completô da b¡ot¡tô por clorita
pr€sençô
mais opacos,
de muscovita fina concentada em níveis submilimétricos descontfnuos
e
orientados plano-parðlelamente (planos de foliaçao) além da muscovta
môis grossa primária,
segrø3ôção pronunciada dø quôrtzo e contatos fortemente suturados
entre os cristait tanto da
matriz quônto nos microporñroclastos. A idadø para estô amostrô
é de 1 .g55 +40
ô.

Do Pegmatito Xupé propriamente d¡to, dôtou-se a ômostrô Xupé-3, que^
constitui um
greisen de tødurô grossa a muito grossô composto predominantemente
por quôrtzo hialino e,

subordinôdamente, por muscovird verde, coletôdo na pilha de rejeito do garimpo.
sua idade é

de2129¡26

tvÁ

4.9.7.9 GRorAo
Deste garimpg apenas umô amostra
Provém

do

test¿munho

de

do

Complexo Granito-Gnéissico

de número

foi

analiæda.

que comportô ôlterito ôt¿ uma
profundidade aproximada de go metros. Desta at¿ cerca
de g5 metros, ocone biotitô_
muscovta granodiorito cinza de granulaçao média, fortømente røcnstalizadg que
gradô parô
sondagøm

FGS5,

muscovitô granodiorito variando do cinza ao vermelho-came intenso,
Tøm granulaçõo média e
textura cataclésticô, onde são pronunciados os efe¡tos de recrifôlizôçag
sericit¡zaçôo e
distorção de maclas no plogioclésio, segregôção de quôrtzo e substituiçõo
completa da biotita
por clonta. Ocone até uma profundidadø aproximada de 40
metros.

A partir destô cota até o fim do tøstemunho, tem-se rnuscovita granodiorito pegmatóide
brancg de textura fanerítica fina até grossa, microporfirítica, que constitu¡ ô ômostrô
FGS5-3. Os
micropórfiros ôpres€ntôm dimensõøs de Q5 a 3.0 milímetrog contatos suturados
extensômente recristalizadas, estando dispørsos em matdz muito fina (eo5 mm

e

bordas

em média)

fortemente recristalizada.
krnks fteqi)entes

A

intensidade da deformaçao também

das maclas polisintéticas

do

ë

ø¡dente nas distorçoes ø

plagioclésio. MuscoVta primária mostro-se em

grandes cristais b€m formados dispostos aleatoriamente, envolvidos
com freqüência por
agreSados de muscovta fina da segunda gerôç,ão, que se dispôem segundo
bandas

submilimétricas paralelas entrø s¡, acompanhadas de €stiramento

do quartzo. A idade obtida

parô estô amostrô é de 1.790+93 Ma.

4.

9.

7.

3 Racno Dos C,AvAros

A amostra FAs18-9 é oriunda de testemunho de sondagem com cerci! de 1ó4 metros,
e repr?ßenta o complexo Granito-Gnáissico. Até 30 metros de profundidade, o
furo interceptô
altento friávef que se carôcteriza, nos primeiros g metrot por variaçoes do ocre,
em superficie,
ao vermelho-vinho, onde identificam-se cristais de muscovita. Tratô-se de alterito d€
rocha
xistosô. Dos 9 até os 30 metros, o material assume cor branca, e constitui-se por
umô massa

de

coulim e muscovitE com rôros cristais de turmalina.

No intervôlo compreendido dos 30 metros até o fìm, o testemunho é composto por
rocha branca, dø granulação variávå dø fina até grossa em função de intønsidades tômbém

de deformaç;ão, textura pegmatóide, constituldô por feldspatog muscovitô verde,

variáveis

quôrtzo ø turmalina.

A

amostrô datada

é

proveniønte

do

intervalo

ente

117,26

e

izo,43 nretros de

profundidadø. Anélise microscópica rwela trôtôr-se de muscovitô monzogrônitg
de granulação

média inequigranular (Q5

a 5,0 mm) afetado por deformaçõo inc¡piente

manife,i;tðdô por

segrøgação de quartzo e desenvolvimento de contôtos lobados a suturados entr€ o ; grôos.

A

muscovlta ocone nô forma de grandes cristais reliquiares. A idade obtida para esta ôm()strô
¿ de

1.984+9ó

Mô.

conelacionada ao Pegmatito Riacho dos cavalos, ô ômostra RC-5, proveniønte de pilha

de reieilo, trata-se de greisen de tøxturô grossa a mu¡to grossô composto exclusivamente por
qtrôrtzo hialino (70 a 807o do volume) e muscovtô verde em blocos, além
de cassirerita
subordinada disseminada. Sua idade

4.

9.

7.

4

é,

de 9.0061¡94

M\a.

Gp.,q¡vro fuANaaettn q

A ômostragem deste corpo granítico concentrou-se na região de sua apófise sudoeste.
Trôtam-se de rochas graníticas greisenizadas ø albitizadaE ø<tensômente deformadas durante
o
Brasiliano. Analisou-se três concentrados dø muscovttô.

A

ômostrô PF-g comporta monzogranito branco-acinzentôdg de textura média
inequigranular (Q05 a 9,0 mm), que exibe foliaçao definida pela oíentação plano-parolela
de
muscovita verde bem formada, cujas dimensões vanam de 0,1 a 1,0 milfmetros. os feldspatos,
representados

por

microclínio incipi€nt€mente albitizado

e por albita, mostrôm-se

erctensivamente frôturados. Sua idadø é de 5ó7 +'l 4 Mô.

Monzogrônito branco-esverdeadg de ætrutura xistosa e granulação fina inequigranular

(01 a 07 mm) com

cristais anédricos

a subédricog de contomos inegulares e contatos

suturadot comument€ com fraturas, const¡tui ô ômostra pF-7. A muscovita é bem-formada,
oconendo em planos grosseiramente paralelos e muito descontínuos. A rocha é cortada por
veio pegmatóide com a mesma composiçao bésica da hospedeira. Nas suas imediaçóes
disseminaçóes de cassiterita. A idade obtida para esta amostra é de 553 + 1 .l Mô.

há

A

arnostra PF-9 compreende granitóide

tle cor verde-rosadô int€nsô, estruturô xistosô e
granulaç,ão fìna (Q15 a 1,0 mm), èomposto basicamente por albita
ø topázio em ônanjo
granoblástir:o e por muscov¡to (dimensõo média de 0,3 mm) disposta ôleôtor¡amente,
às vezøs

concentra(la em níveis paralelos mal definidos.

A

existência dø arsenopirita, cujos contomos

estão pres(:rvados pela oconência de opaco nas bordaE substituíca por øscoroditô (Botelhg
informaçõo vørbal), que transcende os limites destes gröos e lendea acompanhar a €strutura
dô

rocha, oc<;n¿ndo inclusive ao longo das clvagens da muscovrta, sugere ô superposição
de
øvento h¡clrotermal tardio sobre a rocha. Possui cassiter¡tô disseminada e fluorita abundantg
além de atr)resentôr-sø môlaquitizadô. Fomece idade de 4óO+9 Mô.

4.9.7.5 t\scussoEs
As Jataçóes K-Ar em muscovita obtidas para três rochas þneas do complexo Granito_
Gnéissico, conelacionévøis ôos "muscovitô granito6 pegmatóides de idade ¡ndeterminadô"
de
Montanhe¡ro (1994), fomeceram idades

de 1.79{)23, 1.955+40 e 1.984l:e6

Mô.

A

mais

foi obtida em rocha incipientemente d€formada, evrdenciada pela segregação do
quartzo e desenvoMmento de contôtos lobados ô suturôdos €ntrø os grõos.
A muscovita
antiga

ocore como cristais reliquiares, que podem ou não t€r sofrido reequilíbrio em função da
deformação. Assim, é plausível que tenha havrdo apenas perda parcial de argônio pela
muscovita durantø o ør'ønto.

As duas outras dataçóes foram obtidas em rochas com grôu avançado de deformação
sob condiçóes de fácies xistos verdes, øAdenle na forma de sericitização de plagioclásio,
cloritizaçao de biotita, nøoformação de muscovita, sesregôçãc pronunciada de quartzo e forte
recristalização da matriz. Nô amostrô que fomece a idade mais jovem, a deformaçõo foi
particularmønte intønsa, provocandg além das transformaçóes citadag
extensivô recristalização

das bordas dos microporfiroclastos

e

distorçao marcadô das maclas polissintáicas do
plagioclésio. Em virtude distg a idade de 1.790193 Ma pode ser considerada
como ¡dade
mlnima ou de resftiamento

A outra
1

ômostra

do €vento metamórfico que afetou

a unidade.

do complexo Granito-Gnaissico datôda por K-Ar fomeceu idade de

.573+27 Ma. Trata-se

de um xisto muito fino, em que a

muscovita acha-se

submilimetricamente int€restratificada com clorita. Além disto, seu tøor d€ potássio é baixo.
granulaç,ão

fina da rocha favorece a difusão

do

A

argônio, ø a intrincada relação tø{ural da

muscov¡ta com ô cloritô lwanta suspeitas a respølto da conñabilidadø do dado. Ass¡m, l¡mitôr-

nos-¿mos ô tratá-lo como uma possÍvel idade mínima para o a/ønto metamórlico oconido nô
região,

Já as duas dôtôçoes obt¡dôs em muscovrta dø greisens, que constituem vôriaçoes
faciológicas dos pegmat¡tos estaníferos intrudidos no Complexo Granito-Gnéissicg fomeceram
idades dø 2.129+26 e 2.O06124 Ma. Os argumentos científicos citados no infcio desta sessõo
a respeito da datação de muscovrtô de pegmatitos permitem considerar østes dados como as
idades verdadeiras da geraçõo destes corpos. Neste contextg o Complexo Granito-Gnáissico e

a Formação T¡cunzôl são môis ôntigos do que 9.150 Ma, e as idades Rb-sr e K-Ar discutidas
anteriormente para o pnmeiro reôlmente representôm perda total ou parciaf de isótopos
radiogênicos por pôrte de suas rochas em funçôo de um ø¡ento geológico posterior.
Por

firy dataram-sø três concentrados de muscovitas do Granito Mangabeira. Os dados

obtidos foram de 567 +14,553+1'1 e 46oilg Ma. As duas,3mostras que possuem idades mais
ôntigôs parecem ter sofrido døformação sob condiçoes limiares entre

vistô

o

o rúptil e o dúctil,

haja

extens¡vo fraturamento exibido pelos seus feldspôtos. Toddvia, esta deformação deu

condiçóes para a geração de muscovita bem-formad4 oriunda do ø/ento, o que ôtribui total
crédito às idades obtidas.

A idadø mais jovøm, cerca de 100 Mô inferior

às demais, parece refletir a superposiçõo

de alteraçõo deutérica sobre a rocha, possivelmente de abrangência espacial limitada, na forma

de

malaquitização generalizada. Embora bôstante discordante das demais dataçóes deste

corpg

esta idade é a mais coerente com aquela obtida

do Granito Pedra Branca (475+19 Ma) por

por Marini et a/. (1985) para os greisens

Rb-Sr.

1.9.9 A4étodo ßþ-Sr

O

sistema Rb-Sr

é

absolutas. ldades modelos

usado atualmente com r€seryas para determinaçoes

ou convencionais

geocronologia aproximada, podendo delimitar

Rb-Sr,

de

idadas

por ø<emplo, são riteis apen.ß pi¡rô

o tempo de oconência, a idade de

vários

processos petrogenéticos ou a idade de reservatórios crustais ou mantélicos particulares que
estejam envoMdos em um procøsso geológico (Shirøy

1

991).

Por este método foram obtidas umð idade convencional em rocha totôl

Granito-Gnáissicg uma idade convencional

do Grônito Mangabeira e

do Complexo

uma enócronô pôrð o
4t

Granito sucuri. os dados analÍticos da primeira unidadø, juntômente
com aquele disponfvel na
literôturô, encont!'ôm-sø listados nä tabela 4.11. A compilação dos
dados analíticos dos
granitóides intruciidos no Complexo Granito-Gnéissico e/ou Formaçao
Ticunzal na Subprovíncia
do Rio Paran,ã, acrescidos daqueles produzidos nestô pesquisa, compÕem ô tôbelô
4.lll.

labela
Na

de

4.lt.

Dados ana/lticos Rb-Sr
do Rio Paranã (GO).
Nq de

Rochô

Rb

laFr

3884
13291

co-ó11
FGS5-1

gnôlsse

grdn+.

146,1

Comp/exa Granito-GnáÌssico

Sr

"'Rb/

(ppm)

8óSr

163,6

9,61

"'Sr/

esr

0,7936

ldade
(Ma I

2.354t90*

Refe-

rência
Hôsu¡ e¿

al 19Ao
351,4

diorito
-r

rocha

127,9

8,129

0,934480

1.9ó0a58**

NT

€m

Côlculôdô com rôzôo iniciåtde estôncio (r) igu€lô 0,705.
NT: neste bobôlho.

A amostra FGS5-1 pertence ao complexo Granito-Gnéissicg tendo sido coletada
no
Garimpo Grotão. É proveniente de furo de sondagem cujos primeiros g0
metros são
const¡tuídos por alterito.

A porçôo

amostrada e datada é oriunda do intervôlo entre gO a g5
metrot que comporta biotíta-muscovita grônod¡oritg de granulaçao médiq inequigranular.

A

rochô mostrô-s€ recristôlizadô, apresentando ananjo em mosaico e contatos
fortemente
suturôdos nos cnstais que constituem ô matriz, além de abundôncia de subgrãos. percebe-se
sericitização incipiente do plagioclésio e discreta distorção de sua macla polissintéticq
além da
completa clontização da biotita. Fomeceu idade convencional de 1.góo+5g Ma.
o intervalo de
40 a aproximad amente 70 metros de profundidade tø¡e a muscovita de sua rocha
dôtôdô por
(vide
K-Ar
søção anterior).

O cálculo da idade convencional Rb-Sr desta ômostrô foi efetuado utilizando-se
valores
de r' de 0,705, e Q73Q que resultôram em 1 .9óot5g rvl. e 1 .754Lse Mô, respectivômente.
Como a melhor idade mlnima do ø/ento metamórfico que ôfetou as rochas

do compløxo

Granito-Gnáissico é balizada pelo método K-Ar em muscovitô em 1.7goLe3
Ma, o úlümo valor

foi descartado, assumindo-sø pôra d amostra a idade de 1.góof58 Ma. Além dissg
uma ¡ de
0,7Q5 é a mais esperada para rochas dø derMaçõo
þnea.

do

Tabela 4.lll. Dados analíticos Rb-Sr em rochd totdl dos granitos estdníferos da Subproulncia
Rio Paranã.
Ne

de lab.

Nq

de

Rb

Sr

(ppm¡

"'Rb/
eSr

"'5r/

lnnm'l

2,988

1

,489+ 39

in l\asui et
dI 198Q

88

1

.324+ 3ó

n llasut et
al 1980
in Flasui et
at 1980
inltasui et
al 1980

Rochô

ldade

sóSr

4000

PBL-14

granito

519,9

16,6

107,1

40ó5

pBL-10

grônito

482,9

20,4

78,1

9,1

4æ2

PBt.1G

granito

493,6

13,1

13q9

3,0ó8

1.9óOr-32

4157

PBL-1C

grônito

383,0

16,7

71

,4

2,499

1.ó0ç+39

1147

co-1ó18

grônito

444,7

21,2

70,0

9,267

'1.553+47

s350

tt-570

dacrto

434,5

45,1

99,64

1,3538

384ó
13990

granfto

co-ó18

624,4

1

,525+ 40

4+ 47

5,5

153,4

4,177

19,7

954585

5,8007

r,JvJtsu

1397

5,1 5

0,8549

2.010i58

1

Refer¿inc¡a

1

.57

ri et al.
1980

Has

Tas: ¡nari

ef

al. .1981)
áarui et al.

i980
s¡eno-

Pt-12

7

43,7

NT

orãñita)

5333

granito

LL-ó43

299,6

Tôssinari
dl.

5334

LL-ó45

granito

5349

LL-ó34.5

gran¡to

30ó,4

4&6

JMR-14c

grônito

617

,4

13287

SUC-18

monzo-

SPS-709

suc-2

13288
13q89

181,9

134,7

0,7993

+,07

1

.612+ 49

¿f

(981\

Tassindri

ef

¡,/ 1l ÕR1 \

ef
,/ f'lOC1\

98,15

1,2511

1,353+31

34,3

59es

2,2597

1.803t41

445,4

35,8

39,18

1,ó033

NT

albita
arônito

¿?ô 9

50.1

27,æ

1,5848

NT

SUC-3

s€no-

637,8

40,0

51,5ó

1,9030

NT

SUC-4

monzo-

3ó,ó9

1,7398

NT

Tassinôri
R€is

Neto

¡.lOA?ì

oranito

'r

M¿diô dôs idðd€s côtculôdô

NT: n¿ste

com

594,9

rôzar€s inicÉis de

esÍôncio (r)

¡gu€is ô

0,705 e 0,730.

rðbôlho,

pedrô 8rôncô
Amosfôs 4OOO, 4Oó5, 4C109, 4157, 1147 e 5350 - Grônito
Môngôbeirð
€
13990
Grônito
384ó
AmosÍô
Amostôs 5333 e 5334 - Grðnito Soledôde
Amostsô 5349 - Gr€nito Mocômbo
Ænoslôs 4óOó,'13987, SPS-709, 13988 e 13e89'Gronito Sucuri

Do Grônito lvlangabøira, datou-se amostra de sienogranito rosa clôro leucocráticg de
textura porfirftica e granulôção média ò grossa. Seus pórfiros de microclínio têm dimensóes de
1,0 a 8,0 milfmetros, apresentam forte exsolução em f¡letes e dø subst¡tulçôo, além de conter
bordas albfticas. Encontram-se dispersos em uma môtriz finô (0,9 mm, em m¿dia), cujos cristais

estão ananjados em mosöico,

e

compr¿endønì øssenciôlmente quartzg microcllnio ø

ol¡goclésio. Ocone biotitô numa proporção inferior

a

17o

e

muscovita

de duas $ørôÇóes: ô
43

nd forma de grandes cristôit ø a secundéna, como agregados lenticulôres
microcristalinos oriundos da alteraça'o de feldspato, localizados øspøcralrilønte nas bordas

primér¡a,

destes.

A ioades-modelo, calculadas

a partir

de vôlores de

r€spectMôÍìente, os seguintes dados, 1 .39ó150 Ma
resultôdos é consøqüência da alta razão

ttsrfsr

f

e

iguars a Q705
1

.391 +

e Q730, fomeceram,

50 Ma,

A

coerência dos

da análisø, de maneira que é lkito assumir para

este corpo a média døstes valores (1.393+50 Ma) como sua idadø convencional. Este dado é
cerca dø 1 i:iO Mô môis jovem do que aquele reportado por Hasui et a/, (1980) para

o

mesmo

grônitg entrctanto ômbos trôtôm-se de idades convencionais, o que l¡mitô especulações

mais

aprofundaclas.

A arnostragem do Granito Sucuri foi efetuôda em pedreira às margens da estrada GO'1
1 B, totali;.ando quôtro amostras. Duas delas (SUC-1 B e SUC-3) tratam-se de monzo a
sienogranitos com grôus variéveis

leucocráticag

de

de albitizaçao ø defcrmação. São rochas cinza-claras,

textura fanørÍtica média inequigranular

microclínig alkrita-oligoclásio

ø quartzo como

a

porfiítica. Compoem -se de

e de biotita parcial ou
indepedente. A fluorita é

min€rô¡s essencia¡t

totalmønte cloritizada como varietal, além da clorita como fase

acessória. Apresentôm efeilos de deformaç,ãolmetamorfismo incipiente, mônifestôdos por lørc

sencitizaçõo

do

plagioclásio, distorção

de sua nncla polissintética, e presença de discretô

foliação na forma de planos submilimétricos descontfnuos e sigmoidais onde se concentrôm
cristais de muscovltô de granulaçião finô orientôdôs plano-paralelamønte.

A

ômostra SUC-9 constitui albita granito cinza-clarg løucocrático,

de

tø<tura

inøquigranular média, em que os máficos presentes são a biotita, incipiøntementø substitr.¡ída

por clorita, e

a

clorita como fase independente.

Um encrave microgranular, de forma elipsoidal, constitui a ômostrô SUC-4. Em relação às

ômostôs SUC-18 ø SUC-3, difere pelô ôbundånc¡a ligeirômente maior de feldspato alcalino e de
biot¡ta, e pela texturô fina. Tem composição monzogranftica.

O diagrama isocrônico gerado p€la anélise de tais rochas fomeceu umô retô com MSWD
extrømamente alto

(95) o que pode ser aûibuído à

pequena dispersão dos pontog

conseqüência da grondø similaridade composicional das amostras (monzo

e

sienogranitos).

Além disso, sabe-se que o Rb está contido essenciôlm€ntø na fase potássica dos feldspatos, e

que os albititos são sempre muito pobres em

K

e

Rb (Bonin 1982). Some-se a isto

o alto valor

da

¡ de €strônc¡o fornecida pero diagrama, que é, de 0,97648 e denota ô ôtuaçao

de

processos tarcli- a pós-magmáticos iobre
estes l¡totipos, Por este fatores, o dado obtido
carecø
de significado geológico, Adicionando-se ô estes pontos analíticos
a análise de Reis Neto
(1983) (tabera 4.ilr), obtém-se uma sensfver
merhora do MS!íD (-70) mas o d¡agramð ôinda
fomece uma enócrona, cuja tdade ê de 1.492+64 lvÁ.
Bonin (1989) obseryou os seguintes fenômenos
nos complexos anelares e nos batólitos:

- rochas mais ø¡oluldas (granitos albitÍticoq
hiper_alcalinos ou hiper_aluminosos) possuem
razÕes
iniciais mais eløradas;

-

razÔes iniciais mais elevadas østõo nas fácies
(albita, cryolita, pirocloro e thomsenolitô

que contém as mrn€rôlizôçõøs disseminadas

nas rochas hiper-alcalinas; columbita, xenot¡mô
ø

thorita nas rochas hiper-aluminosas);

- razöes iniciais de Sr mais er¿vadas são tônto mais
ôrtôs quanto maior é a razao média RblSr.
Bonin (1989) acredita que a tøndência a¡orutiva
do Rb e do Sr asso.ados às
mineralizaçóes e dos valores elevados das razÕ€s iniciais 87SrÆSr
podem ser explicadôs pela
presønça de fases fluidas abundantes
e por uma lixMação seletva da crostô (Sr, pb...)
permitindo umô reomogen€izaçao isotópicô
fusao parcial da mesma.

com ô crostô sem que haja contôminaçõo

por

A reomogeneizaçõo isotópica seria totar, em toda mossa da rocha,
não

havendo diferença entre os dados anarfticos das rochas
não arteradas

e

aqueras dô zona

mineralizada.

4.9.3 t4étodo Sm-Nd
A møtodologia Sm-Nd foi utilizada exclusivamente pôrd uma amostra
do Granito
gran¡to
o alb¡tô
de número SUC-2, cujos dados analíticos encontrôm-se listados

Sucuri,

na tabela 4.1V.

idade. carcurada pero modero de manto depretado (Depaoro
lggg),

valor
1

de e*

carcurado p.rrô uma idade

.767 +1O ì'lã (Pimentel et

de

cristôrizaçõo aferida

éde g.003145

A

Ma. O

por u-pb em ztrcão de

at 199j) ê de +1,p4.

A ¡dôde-modero próxima a 2,0 Ga é considerada a época de
diferenciação do manto
superior do magma parentar deste granitóide. o varor positivo
de e* de 1,e4 reforça
a

hipótese desta rocha ter-se originado a partir de material jwenil,
dønvado do manto superior
pouco tempo ôntes.

Tabela 4.M Dados dnallt¡cos Sm-Nd de albita sranito do A4acico Sucui.
,.,5m/
r43Ncùr
,Nd
Nq de
Nq de
Rocha
Sm

(oom)

lâl-\
SPS-709

SUC-2

ôlb¡tô

1?307

92,265

141Nd

tsNd

o,127394

qs11908

6^tafo;

14,24

T''r

€¡ua

+

1,24

Entretôntg Pimentel et al. (1991) suger€m a possibilidade de existência

(Ma)

2.003+45

de

zircóæ

herdodos com idade de 3,3 Ga, o que pode indicar presençô subordinada de materiôl crustôl
na font€ magmática da rocha, ou então incorporação
a ascensão

do magma para níveis crustôis

de zvcöes das rochas encôixantes durante

mais el€vados.

V CR|STAIOOUIUIA DA GSS\TER\7A

5.7 Generalidades
A

côssitentô como fase mineral primáia

écidas, pegmatitos graníticos

e

greisens, e

é encontrada comumente em roclras

þneas

em veios hidrotermais de batxa ô altö temp{:rafura €m

rochas graníticas ou nôs encô¡xôntes ao longo

do

exocontôto

.

ocone em escamitos (e.gr

Mitrofanov B Stolyarov 1982; Eadington & Kinealy 19g3), wlcônicas écidas (e.j¿ Lufl<in
197ó) ou
intermediérias (a5l cook 1977), e até em kimberlitos (e.gz Nekrasov B Nekrasova 197g).

Pode resultar da decomposição da estanitô (e5l Karwowski

& \llodyka 19g1) ou

ocorer como pseudomorfa da tealita (e.9. Cook 1977), da hematita e do ortoclásio (Deer et a/.
1992¡ Klein & Hurlbut 1993), do quôrtzo (Lôwrence 1960), do topézig da turmalina,
da piritô,
da arsenopirita, dô esfôler¡ta e da b¡smutinita (Ramdohr 19g0).

Curiosamentg pode substituir fósseis

ou

ôprøsøntar raras formas pseudodendrlticas

(Hodge-smith 1943, vofamoff
relatou a substituição

distrito

de

t9ó0 e Lawrence 1963 in raylor 1979). Lawrence (i957),
completa de hastes de crinóides e de gastrópodes por cassitørita no

Ton¡ngton, Austrália, tøndo sido preservados døtalhes morfológicos intemos e

extemos. Atribuiu

o fønômeno à interaçao de soluçoes de

estônatos alcalinas

e

hipcg3ênicas

com éguas subtenâneas.
sua variedade colomórfca é conhecida como estônho xilóide (Deer et al. i99g) ou
"

wood t¡n'.

Lufl<in

(1977) descrø¡eu wood tjn de Black Rônge, Novo Mâico, como cassiterita

submicroscópica a finamente cristalina, estruturôda em camadas concêntncas. Grande pôrte das
amostras estudadas pelo ôutor continha núcleos ou inclusões de riolito ôlterôdos e substitufdos,
além de cristais de hematit4 cristobalita e calcedônia. A côssitenta døscrita oconeria na forma

de agregados m¡crocristalinos até cristais alongados, com poucos microns de comprimentg
dispostos radialmønte.

os

primeiros estudos sobre

wood fin

sugeriam origem

a

part¡r

de

proc€ssos

supérgenos, nô ronô dø oxidação

fiã/or t979). Jones (1995 in f aylor 1979), refenu cassiterita
xilóide gerada da oxidação da estônitô, e cook (1977) a rølatou como produto dô
decomposição de sulfossais portôdores de estanho, A côss¡terita xilóide também oconeria em
ambiente ):enotermô|, em veios e em lavas dacíticas bolManas (e.g. Cook 197D. Lufuin (1977)
considerou a cassiterita xilóide oriunda de soluçoes hipogênicas no caso de Black Range.

A

<:xistência

dø cassiterita secundária é defendida por muitos pesquisadores

Blanchard '1947 ¡ lawrence 19ó0; Turaki

B

Pastor 1 995).

(e.gl

A fase foi identificada como produto

de oxidaça,c dô estônita por Sharko (1971).
Tanrbém foi døscrita em associação com minørais de baixa temperatura, como zeolitôE

øm veios clo distrito de Tonington (Lawrence 1957). Contudg Taylor (1979) mônteve que a
cassiterita <t um mineral de ôltô temperôtura (900 a ó00" C), baseado em dados

de inclusóes

fluidas.

A hipótese de origem intramôgméticô foi refutada por

Lehmann (1990), ø<ceção feita

ôos pøgmatitos, com base øm estudos de solubilidade da fase øm diferentes fugocidades de

oxigênio. Dados

de

inclusÕes fluidas

formação da fase entre 300

e 500" c

de

vénos depósitos confirmaram temperôturas de
na maior pôrt€ dos côsos, e salinidadø dos fluidos

comumente no intervalo de 5-20 % em peso equvalente de NaCl. Linnen e \filliams-Jones
(1991) e Linnen et al. (1999) documøntaram a oconência de cass¡terita magmática em um
complexo aplÍtico-pegmatítico tailandês, bôseôndo-se em dados petrogréficos, geoqufmicog
isotópicos e de inclusóøs fluidas.

como mineral detrÍticg é muito comum em sedimentos alwionares lipo placer (e.g.
Hosking

&

camm 1984) derivados de rochas écidas estanífera s (Deer et a/. 1992; Klein

g

Hurlbut'1993).

A

cassiterita aparece freqüentementø associada à turmalina, topázio, fruoritô, ôpôtita,

lepidolita, wolftamitô, molibdønitô, piritô, estônitô, esfalerita, galena, rutilo, hematita, môgnetitô,

b¡smutg bismutinita, pinotitô e arsenopirita (Deer et a/. 1992¡ Klein & Hurlbut 1993; Craig &
Vaughan 1994).

5.2 Crista/ografra
segundo cohen et a/. (1985), o óxido dø estanho (sno) existe somente na forma
cristalina, ié que o grande tamanho do íon snn* impede a formaçião de polimorfos
vftreos

coordenados tetrôedr¡cômente,

A côss¡ter¡ta é um óxido pertencente ôo Grupo do Rutilo (Tio) que inclui, além das duas
fases mencionadðs, ô plrolusita (MnOn) e a plattnerita (PbOn). Éstes minerais apresøntam
fórmula
geral
são tetrôgonars e iso-østrutura¡s (peckett 19g2¡ Klein & Hurlbut

)o"

1993).

No caso da cassiterita, cada íon de estanho está rodeado por seis íons de oxigênio
em
coordenaçõo octô¿dricô, ao passo gue cada íon de oxigênio tem tr¿s fons de estônho

à

suô

voltô, ocupôndo os vértices de um triângulo quase equilátero (Deer et al.199g). Entretôntg
as
d¡stôncias entre o estanho e os søis oxigênios nõo são idênticas, podendo sør agrupadas
em
quatro diferentes das outrôs duôs. lsto se dwe à configuraçião eletrônica
do Sna*, que ocasiona

do octaeoro ø ôumenta o grau de covalência das ligaçoes atômicôs oôylor,
1979) Farmer et a/. (1991) explicaram o grau de covaléncia das ligaçoes Sn-o pela dist6ncia
med¡dð entre os dois íons, que é, menor que a somô dos seus rôros e permite
o
umô distorçõo

compartilhamento

de

elétrons, bem como

a

incorporação diadóguica

de

impurezas na

estrutura do mineral.

cada octaedro compartilha duas de suôs arestas com outros octaedros e os dois
véft¡ces r€stôntes com dois outros octaødros (Cronemqer 1957 in Cohen et a/. 19gs),
o que
resulta em cadeias paralelas ao eixo c. Estô distribuição espacial permite ô existência

de cadeias

abertôs entre ôs octaédricas contendo fileiras de posiçoes interst¡ciais octaédricas. Tais posições
intersticiais são todas da mesma forma e tômanho e maiores que as posiçóes octaédricas
do
sn4*. Há também posiçoes intersticiais tetraédricas, embora não ananjadas em cadeias (Hurlen

1959 in cohen et a| 1985). pequenas quôntidôdes de lons estranhos podem ser incorporadas
nas posiçóes inteßtic¡ait com possfueis danos ò esÍutura cristalina (Cohen et
al. lgBS).
Os parâmetros da cela unitéria da cassiterita, conforme relatos da litøratura, encontram-se
listados abaixo.
Mryah¡sô

ôs

(19ó8) afirmou que

t€mperôturas

de

formação da

côssitenta se reflelem nas dimensões

de sua cela unitána.

a(Ä)

c(Ä)

referência

4,736 - 4,7 42

3,183 - 3,190

Mvôhisa (19ó8)

4,7355 - 4,7371

3,1807 - 3,187s

Gonchôrov & Filôto/ (1971)

Goncharov & Filatov (1971) consideraram que a variação dos parâmetros da cela
unitéria
dô côssitentô dø Sherlovaya Gora ràñer- a nôtureza e o conteúdo dos elementos menores
incorporados nô estruturô cristôlinô da fase. Segundo os autores, a incorporação dô maior parte

dos compostos de oxigênio ¡so-estruturô¡s ao SnOo nô cass¡ter¡tô causônô contrôção do seu
retkulo cr¡stalino; o oposto se verificaria somente com os compostos dos elementos
vn*,
Moa*

e Pb4*. Goncharov B Filatov (1971) afirmaram quø a pressão é fator dominante na substituiç,ão
isomórfica na côssiterita, favorecendo a incorporaç6o de elementos que reduzem
o volume do
cristal.
Clark et a/.

(197ó) relataram uma conelação negôtivô entre o volume da cela
unitéria e o

contøúdo de impurezas na côss¡teritô. Elementos como o te e oTi causariam uma reduçõo
mais
ôcentuada deste volume em compôração a concentrações equivalentes de Ta e
Nþ sendo que

o parômetro cmostrôria

as maiores variaçÕes.

O decréscimo do parâmetro ç bøm como do volume da cela unitéria da
estôriônl relacionados, segundo Luftin (',l977), à substituiçao

A

do

cassiterita,

Sna* por Fe3n.

cassiterita tende

a ôprøsøntôr-se idiomórfica €m vtrtude da sua energia interfacial
(Lehmann 1990). ocone, também, com hébito maciço granular
anédrico ou em cristais
subédricos a euédncos comumente zonados, mas pode ser renifomte com fibras rad¡ôdôs
no
caso do østanho xilóidø (Klein & Hurlbut 1993; Craig & Vaughan 1994). prismas llOl
e JOf Oi
i

e bipirâmides lllrl e ior t I sao as formas mais comuns dos seus cristais (Klein B Hurlbut
1993) bem como prismas com t€rminôções piramidais (Taylor 1979). Formas mais exóticas,
como crista¡s aciculares

(a5z

Cook 1977)

e

fibras que lembram fios de cabelo (hair-t¡ke)

também sõo reportadas na literatura (Hosking 19706 inlaylor j979).

os

hábitos cristalinos diversos

da

cassiteritô rcfletem condições especfficas de

oconência (e.9. Cook 1977;Ïq1or 1979). A temperaturas de cnstôlizaç,ão mais baixas,
as formas
tendem a alongadag enquanto que ô altôs temperôturas, o eixo c sofre comprøssõo.
Assiry
acima de ó00o C predominam bipirâmides ou octôedros obtusos com subtipos bipiramidais
colunares, acima

de 500o c cristais tabulares, a 450o

temperaturas inferiores a 450"

Ço

c

mono ou bipirâmides agudas e a
hábito seria pnsmético (shneider 1937 in Taylor 1979).

Mesmo dentro de um único depósitg gerôlmente ô cassiteritô das últimas gerações é
mais
alongada do que a das primeiras (e.5¡ Ngoan 1980). A tendência é que cassiterita
bipiramidal e

nôo prismét¡cô ocorra prødominôntemønte em ômb¡entes pegmatíticos (Iaylor 1979
e outras
referências).

A geminação da cassiterita søgundo i ol I |, que pode ser cíclica, gera a charnada
macla
joelho,
'joelho
em
ou
de estanho" (Deer et a/.199p). Maclas lamelares, originadas por pressáo,
são mu¡to raras (Ramdohr 19BO).

A

presença

ixiolita, wolframita

de

inclusóes

de

magnetitô, irmenita, rutilo, tôp¡olita, columbi,:a, tôntêl¡ta,

ou ferberita, scheelita, ilmeno-rutilo, rubi, hematita, ôrs€nopir¡til,

urôninitô,

zircão e quaftzo nô cassiterita, bem como de inclusoes fluidas, é largamente relatada rra
literatura
(e.9. Greaves et a/. 1971; voronina et a/. 1979a; raylor '1979 e referëncias;
Anwar {? El-Dahhar

1981; Grigor'yør & Dolomanova 19Be; Cemy et a/. 19gs; Linnen et al. 199e¡ craig g Vaughan
1994). Minerais mais raros como a halloysitô e a hercinita também sõo reportados
Q/oronina øf
a/.19786).
Anwôr ø El-Dahhar (1981) descrø¡eram inclusões como pequ€nos corpos inegulares,
na
forma de bolhas, que øxibem contaios embainhados com a côssiteritô e rarômente oconem
em
formas subédricas ou euédncas. Já as inclusoes fluidôs mostrôm-sø em formas alongadas,
com
seus eixos maiores paralelos òs zonas de crescimento do mineral (esz Haapala
& Kinnunen

1979).
Voronina et a/. (197 8a) relôtaram que côssiterita de granitos e pegmatitos têm

o menor

conteúdo dø micro-inclusóes; quando exist€nt€t suas inclusóes tendøm a ser grandes. O
maior
número de micro-inclusóes, em especial dø minerais portadores de reno, é enconfado
em

cassiterita de greisens e veios de quôrtzo.

Desborough

&

Sainsbury

(97O) descrweram

a oconênciô de cassiterita exsoMda em

môgnetitô na mina de Lost River, Alasko. lntercrescim€ntos epitaxiais de côssiterita com wodginita

também são relatados na literatura (Dunn et al. 1979).
Khvostova et a/. (1983) encontrôram estdringita como inclusão em cassiteritô do
Sibéria.
Numa rara oconência desta fase em kimberiitoq Nekasov

&

Nekrasova (1978) descrø¿eram a

prøsençô de picro-ilmenita e wolfamita como inclusões.

de tôpiolitô (Dunn et al. 197g), columbita (kmdohr 19gO) e tantolita (CemÍ
et a/. 1985) foram identificadas, podendo totôl¡zar 15% do volume do cristal. No caso
Ð<soluçÕes

especffico da tôpiolita, Bu¡ke et a/. (19ó9) acreditam gue ôté gSVo em mol deste mineral podem
entrar isomorficamente nô estruturô da cassiterita. lntercrescim€ntos microscópicos com ixiolita

sõo iguôlmente røportôdos (Cern! B Ercit .'19g9). Cemi et a/. (19g5) ¡¿l¿¡6¡6¡ cassitentô
como
exsolução ¿m cr¡stais de wodginitô dã Dakota do Sul, Estados Unidos.
Burl(e et a/. (1969)

entre cassiteritô, østôr¡ngitô

e Khvostova et a/. (11993) postularam a existência de isomorfismo
e tapiolita, além de uma série de tântôlo-n¡obôtos. com bôse em

€studos por difraçao de raios-X e análises químicas, concluíram ser ô estaring¡ta uma
vanedade
intørmediéria entrø ô côssiter¡tô e a tôp¡olita, e sua composição resultado da subst¡tuição
de Sn e
Ti por Fe, Â\n, Ta e Nb.
Outra feiç6o identificada em cass¡tør¡tô são os vacúolos. Sob condiçÕes normais,
uma
soluç,ão praservada em vacúolos tende a sepôrôr-se em fases gasosôs, lþuidas e
sólidas, mas

quando

soluçóøs são fortemente supersaturadôs, as fases sólidas tendem a predominar
volumetric.imente. Segundo Grigor'yør & Dolomanova (19g2), vacúolos em minerais
formados a
altas profu'rdidades, tømperôturas e pressões (p€gmat¡tos ou depósitos hidrotermôis
ø:,.tas

de

altô

temperatura) são maiores que agueles desenvoMdos em døpósitos gerados próximo
à
superffcie. Em geral, não excødøm 1,5 mm de dimensão, sendo predominôntes
os de
centésimos ou milésimos de milímetro. Podem conter minerais singenéticos e ¡so-estruturais
à
cassiterita ou outros capturados durantø seu crescimønto, como tumalina, quartzg
micas e
sulfetos (Grigor'yø¡ B Dolomanova 1989).

5.3 Propriedades Físicas
A dureza dô

côssiter¡ta está compreendida

no intervalo de 6

e7 e sua dønsidade

varia

de ó,8 a 7 ,1 glcm3 (Kløin & Hurlbut 1993).

é

Sua clivagem

planos de part¡çôo em
É

muito frégil efnável

jlooi

e 1fi01, estanoo presentes tômbém

i e {Ol l i (namdohr 1980;

Deer et al. 199e¡ Klein & Hurlbut 1993).

fraca segundo

llll

1oroi,

.

Apresenta o côstônho e o côstônho quôs€ preto como cores usuais, o amarølg o laranja,
o vermefhg o verde-pélido, o branco e o incolor são mais raros (Taylor 1979; Klein & Hurlbut

1993). No interior de um único cnstal é possfuel obseryar variaçóøs dø cores na forma de
manchas mal definidas, segmøntos de cores diferentøs ou zonação. Em um møsmo depósito
esta variação também é ø<rensa, comumente com os cristais das últimôs fases mais pálidos
ou

incolores (Grubb
1971).

& Hannaford 1966; raylor 1979; Goncharov &

Filatov 1971; Greavæ et

at.

O

brilho

é

adamantino, submetálicg grdxo

trônspôrente, e søu traço é branco (flLin

Grubb

&

rarômente

g Hurlbut t ççA).

Hannôford (19óó) demonstrôrôm qu€ ôs zonôs, assim como os cnstaig mais

escuros da cassiteritô possuem maiores razóes Fee'/te3*
Berzina

ou baço. É translúcida,

&

Dolomanova (19ó7) relacionôrôm

integrônte de inclusÕøs dø tapiolita ou

,

a presença de urânio, como

elemento

de minerais de urånio, com as cores mais escuras do

minerô1.

Greaves et a/. (1971) relacionaram à côssiteritd mais escura um maior conteúdo de teno

total, presente em inclusões d€ magnet¡tô e na própria cass¡tørita.
Goncharov

&

Filatov (1911) perceóeram diferenças nos parâmetros da cela unitária

entre côssiterita de cores distintas, e concluíram que elementot como Fe, W, Ba, Sc, Be e Mn,
causariam deformaçóes anisotrópicas

no retfculo do

cristal, gerando as cores marons.

Entretônto, elementos como o Ti gerariom contrôção isctrópica, nõo alterando a cor do mineral.
Kanishchø¿a

mais escuras

&

Romanenko (1977) encontraram umô conelação positiva øntre ôs cores

e os teores de te e

Ti substituindo isomoficamente

o

Sn na cassiterita. Os

conteúdos destes dois elemøntos nas røgiões mais escuras dos cristais øxcederiam em uma
ordem de magnitude aqueles das regióes mais claras.
Trabalhando com cass¡ter¡tô xilóide
geral enTre a variação

do Novo Mâico, Luftin (1977) obsørvou

rølação

de cor em luz transmitida da incolor a manom escura, passando pelo

bronze, amarelo, laranja e vermelhg com o ôumento do conterido de Feoor. Todavia, amostras
distintas de møsma cor podenam ter diferenças de vérios porcentos deste óxido.

outros ølementos, no entôntg pôrecem ser responsiíveis pølas diferentes cores de
cristais zonados de cassiter¡ta de Aberto]/re, Tasmônia. Taylor (1979) relatou um aunìento nos
teor€s de Mn, Ti, Ta, NÇ Ni, Co e Cu dos fragmentos ¡ncolores até os pretos.
Altemativômente, Horn (1980) postulou ô presença de carlcono em cassiterita da Bolfuia

como responsével pelas cores escuras da fase. Para o autor, o elemento se distribui em parte
paralelamente às zonas

de crescimønto dos

cristais, em pôrte antiparalelamente

ou como

corpos inegulares, ou aindô sob a forma de fina poeira de pigmentos de carbono.
Anwor & El-Dahhar (1981) relacionaram ôs cores möis escuras da cassiterita de greisens e
rochas grøisenizadas øgfpcias ao maior conteúdo de feno. Anôlogômente, cohen et a/, (199s)

creditôram

o marom da

cassitenta natural ao conteúdo

de

Fe3*, enquônto çlue

oen et

d/.

(1989) conciuiram que ô côss¡tentô marïom
ma¡ores teores

de Ta, Nb e, freqüeh@mente,

do

w

greisen dø Mono potosi Brosil, aprøsenta

ôo pôsso que ô ¡ncoror é guase purô (-99%

SnOr),

swôrt & Moore ('1989) postularam gue a variação de cor existente døte-sea
diferenças
nos t€ores de urônio, responsével por defeitos do retlculo em Vrtude
dø suô f¡ssão ou
decaimento.

ïrabalhando com cristais zonados, lzorct et a/. (19g5) concluíram que
as bandas mais
€scuras côracterizavam-se por maiores teores de feno juntam€nte
com conteúdos mô¡s altos de
Ti ou de Ti e Nb+Tô simultaneamente, enquônto que as
bandas claras eram relatMamente puras.
zagruzina et a/. (1987) perceïeramque ô côssiteritô preta contém
mu¡to mais urônio que
a incolores ou brôncô. Além disso, ôpresentô diferenças de duas ordens
de grôndezô nos
Ïeores de urônio entre zonas de cores diferentes dentro de um mesmo
cristal. Atribuíram o
pleocrolsmo do mineral à presença dø inclusÕes orientadas.

A presença de exsoluç,ão de columbita esté sempre relacionada òs corøs
mais escuras
da cassiterita de Jos Prateau, Nigéria. o conteúdo de Feo, Nbno,
ø Taeos ¿ mô¡or nos

cristais

pretos do que nos incolores. A côssiteritô incolor
tende ô cont€r teores mais altos de SnOo
(Ogunbajo 1993).

o

pode apresentar propriedades magnéticas, cujas causas sðo
Romdohr (961 ln rqlor 1979) wu nas exsoluções de columbita¡tapiolita

minerar

controversas.

ô raz,ão

para o comportamento magnético da côssiterita, hipótese
refutada por Hanus
Grubb & Hannaford (19óó).

Valores

ôinda

&

Krs

(1gó5) e

de

magnetismo natural remanes cente em côssitørita semelhantes
ôos dos
basaltos da Europa central foram relatados por Hanus e Kß (1gó5).
os autores relacionaram

o

maior magnetismo das amostras estudadas a um conteúdo de feno
mais elø¡ado (aïë 0,6%)
pres€nte na estruturô cristalina da fase, e demonstrarôm
sua utilidade no estudo

de

paleomagnetismo.

Altas razões Fee*¡ut* seriam a causa do môgnetismo da cassiterita
conforme Grubb &
Hannaford (19óó). Tais razóes encontrar-se-iam nos cnstais
côstônho-avermelhados oriundos de
p€gmatitos ou de depósitos hidrotermais nõo-sulfetados.
Menos de 10% do Fee+ oconeria na
forma de inclusões de estônatos hidratados (Fesn(oH)J e anélogos
estanfferos da ilmenita ou
hematita, lø¿ando-os a concluir gue "a cassiten ta é. era mesmô
intnnsøcômente envoMda em

ôlgumô senão na mô¡or pôrte

do môgnet¡smo,'. Voron¡na et

a/. (197 Ba) também identificaram tais

hidro-estanatos de feno na cassitørita, alëm de FeSnO..

(1969) e Bdnerjee et a/. (1970), entretôntg
nõo encontrôram reraçõo entre
razão Fee* re3* ø o fraco fenomagnetismo da cassitørita,
e atnbuíram esta prc,pr¡edôde
Bônerjee

ô
à

presença de 1V" de impureza de feno em
estado superparamagnéticg na forma r.le hematita
e/ou môgnetitô.
Greaves et a/. (1g71) consideraram as incrusões microscópicas
a submicros,:ópicas cfe

môgn€tita responséveis perô propriedôde, enquanto
relacionaram-na à proporçao total de

gue Goncharov

& Firat ¡v (1971)

feÍo no minerô|.

Moore & Howie (1979) o magnetismo da cassiterita do
depósito de ciigga Head,
Comwall, lnglatenô, seria consøqüênc¡a dôs concentraçöes
eløvadas de tungstênio, tônto na
forma de abundantes inclusões de wolfram¡ta, quônto
nô própr¡ô estrutura dô cassiterita, onde
Para

atingiria valores

de

aIé.1.61Vo em peso,

Estô carôctørlstica dô cass¡teritd tem dificultôdo os processos

dø beneficiamentg na
medida em que suôs propriedades fsicas semelhantes
òs da magnet¡tô tomam problemética a
sua separação por meios eletromagnéticos ou gravitacionais,
sendo sua recuperôçõo muito
baixa (Grubb 6'Hannaford 1góó) euando magnética,
sua susceptibiridade é semerhante òs da
ilmenita e da worfiamita, impossibiritandg também
neste côso, a utirizaçao de métodos
magnéticos. Voronina et a/. (1978a) relatarôm que
na sepôraç,ão da côssiteritô, somente .l O% do
seu volume vai para a fração eletromagnética. os
autores ôtr¡buirôm o fenômeno à distribuição
não uniformg em setores, do môgnetismo nos cristô¡s.
Através de um geotermômøtro baseado nas composições
isotópicas de oxigênio do
par cass¡tentô-quartzg Borshch€rÆkry et a/, (1979)
determinarôm a temperôtura de formaçõo da
fase em numerosas associações deste tipo na y's¡ô
cøntrôf obtendo varores de 295 a 450" c.
estudo de incrusoes fluidas primérias de cassiterita presente
em greisens

o

Haapafa

& Kinnunen (1979) a identificarem temperaturas

rwou

mfnimas

de cristalizaçõo parô ô mesmô

enTre 260 e 390o C.

Dados de inclusöøs fluidas de côss¡terita bolMana
obtidos por Hom (19g0) rø¡elaram
temperôturds de homogeneização de 370 a 4950
Ç enquanto aqueres da côss¡teritô de
Comwall, lnglatøna, indicaram 359" C (Campbell & panter
1990).

No que tanse ò respostô do minerar ôos processos georóg¡coq ,,a
côssiter¡ta é
substanci¿rlmente in€rte durante a räcristalização
e o møtômorfismo' (Levitsk¡i 1g53 in Le'edøt
19ó7) No ambiente supérgeng a côss¡teritô presente em placers
mostra efeitos de abrasão
superfìcial,. que ocôs¡onô redução da granulornetria
e aumento

da

esfericidade, sendo

extrømômante resistente à oxidação e soluç.ão (Craig & Vaugha
n 1994).

5. 3.

/ ltn.>oriedades Alcës

5. 3.

/.'l

tl.uz

Tn¡Nsutrøa

Enl låmina dergadq a cassiterita mostrô-se incoror, amarerq
côstanha ou vermerh4 com
índices dr,: refração e binefringência erøvados. É uniaxial posit¡va,
apresentando_s e pot vezes
anômala ccm gV de O a 38" (Deør et a/. 1992).

Quando presente, seu zonômento em bandas craras, amareradas,
e bandas escura,
castanhas ou côstanho-avermerhadas, é marcante à ìuz
nôturôr. rzoret et a/. (19gs) aferiram a
espessurô das bandas øscuras da fase de alguns jôzimentos
da Galícia, encontrando vðlor€s no
¡ntervôlo de 5 a 10 ¡rm. Segundo Moore & Howie (1979),
tôl zonômento nõo teria refaçõo com
ô pequenô variação nos conteúdos de feno ou de quaisquer
oufos elementos, conforme
observado na cassiterita de Comwall, lnglatena.

conforme lzoret et a/. (-l 985 e referências), 'ô presença de
bandas €scuras nô cassiterita
represønta a incorporação dø uma franja da interfôce sórido-rþuido,
enriguecida em impurezas,
e constitui umô zonô representatva de substituiçoes que r€speitam
a neutralidade elétrica do
cristal".

tarmer et al. (1991) estudaram

ô

côss¡tenta

de

Comwall por catodolun;rnescência,

concluindo que os tipos de zonamento existentes na fase
classificar-se-iam em bandamento de
crescimento lôrgo, zonamento oscilatório fino e zonamento em
setores. o pr¡meiro, oriundo de
mudanças progressivas no ambiente de cristalizaçõq atingiria
até 150 ¡rm de espessura. o
zonamento oscilatório apresentaria bandas com espessura máxima
de 15 pry podendo ocorer
coniuntômente com o primeiro e terce¡ro tipos. Estaria relacíonado
a fenômenos de difusão na
camada de soluçõo imediatamente adjacente ao crÍstal €m
crescimentg não t€ndo relação com
a composição química principal do fluido. o zonômento
em setores refletina ocrescimento de
partes do cristal em fcces de formas cristalogréficas
diferentes.

As variedades ¡ntensômente colondas podem ser moderôdô a fortemente pleocróicag

desde o ar¡arelo ewørdeado pálid'o até o castanho avermølhado intenso (Deer
et a/. 1g9e).
Mu¡tos ôuiores r€portam que ô cassrter¡ta pegmatítica é a mais intensômente preocróica
(e.g.

& Gonyer 1930; Voronina et a/. 1g7ga), enquônto que aquela presente em greisens
é
pôrc¡almente ø a de veios hidrotermais e ptpes medianamente pleocróica
(rayiot 1g7g
Berman

e

referências).
Muitas vezes

o pleocroísmo localiza-se erôticdmente em

éreas especfficas

dos cristôiE

o que teria como causa princ¡pôl distorçoes cristalinas ao redor dos íons

Sn4*. Tô¡s d¡storções
são provavelmente mais ac¿ntuadas em cassitenta de alta
temperatura (Tayior 1979).

5.3.'1.9 Luznrntnoa
Em luz refletida, a cassiterita

é cinza crara e sua refletMda de

ê.

de 1o,r a 19,e% (Deer et

a/' 1992; craig & vaughan 1994). Apresenta pleocroísmo muito fracg vrsfvel
apenls nos limites
de grãos e de maclas, além de ônisotropia distinta, geralmente môscôrôda por
reflexóes ¡ntemas
brancaq amarelas e mônom-ômar€ladas (Ramdohr l gBO).

5.4 Propnedades euímtcas
A fase pode ser lentamøntø atacada por écidos ou fusfuel em álcalis (Deer
et at. 199g).
Tem, na sua composiçãg cerca de 78,6% de estanho e e1,4%
de oxigênio (Klein

& Hurlbut
1993), mas incorpora variados elementos maiores, menores e traços na
sua estrutura . cemi et
a/. (1985) encontrôrôm teores totais de óxidos de Nþ Ta, Fe
e Mn entre 1,71 e 14,i7vo em
pøso n6 cassiteritô do pcgmatito peerlæs, Dakota do
Sul, Btados Unidos.
Dentre os elementos maiores, a fase pode incorporar

Pryor

& lfrobel 1950 rir Grubb Þ

reportaram teoræ de 1,7

+

0,2 e 1.55

aTé.

cerca

de 7,8% de feno (e.g.

Hannaford 19óó). Desborough

+ 0,1 7o em peso de feno

&

Sainsbury e97O>

em dois cristais de côss¡terita

ø<soMdos em môgnetitô e analisados por microssonda eletrônica, conclulndo que
o elemento
estônô ¡ncorporado na estruturô da primeira. Voronina et al. (1g7ga),
entretantg detenderam
quø a proporção de Fe3* incorporado isomorficamente
na cassiterita ntão excederia e33%,
Também o Tio, Que é iso-estruturar ao snoo provavermente sejo
incorporado no
røtículo da fôse, substituindo o estanho {a¡10r 1g7g; lzoteT. et al.
1gg5). os teores deste
elemento reportados por Dudykina (1959 inTrylor 1979)vao até90.000 ppm.

voron¡nô et a/. (197 Bb) rørataram ô presønçô de Aroo. de centésimos
até p,5 porcento
na maior pôrtø dô cassiterita. Os conteúdcs de HnO na fôse poderidm
atingir valor¿s da ordem
de 1Vo em peso.
Os teores de NbnOu atingem até cerca de 4,SO% (e.g. Ogunbajo 1993).
Khvostova ¿f al
(1983) determinôram concentrôçóes de TanOu de 2 até.5,6Vo
em cassiteritô inclusa em m¡nerô¡s
de tântalo; outros relôtos na literôturô diwlgam conteúdos de atë 13,67%

deste óxido no

mineral (Clark et a/.1976).

Segundo Möller et a/. (1999)

e Ceml &

Ercit (1989), a côss¡t€ritô incorporaria um

componente de columbitaÂapiolita, e ô substitu¡ção do sna* por Ta5* e Nbs*
respeitaria

a

estequiometria desta, segundo a reação
3Sna* +> (Fe, Mn)'Q*

A

+

g(Ta, Nb)s*.

podø contør índig especiarmente sud variedade colomórfica, onde
os
teores deste elemento atingem até 97" (Iaylor 1979). lvanov B Rozbianskaya (1961
in Taylor
1979) sugeriram a substituiç,ão do Fee* por ln3* na cassiterita, enquônto que
zara'ina et dt.
(1 9ó1

cassitenta

) atribuíram a presença dø índio a suas similandades

em raio iônico, potencial de

ionização e eletronegatividade aos íons sna*. zne*, cu*, cue+, Fee+ e Fe3r.
Stø¡enson & Taylor
(1973 in Taylor 1979) não døtectaram quaisquer conelações
entre o fndio e outros
metôis

trôços.

Conteúdos de algumas dezenas até cerca de 9.000 ppm de Sc côrôcte¡zôm
ô côss¡teritô

(a5r Dudlina 1959; Borisenko & Lizunov 19s9 inrqk'¡r 1979). A
entrôda deste elemento
respeita, segundo Borisenko & Lizunov (1959 in[aylor 1979), aseguinte
reação:
gSna*

+r

Sc3n

+

Nbs*.

A natureza iso-estruturôl do zro, do Hfco ø do snoo permite à cassiteritô incorporar
também os dois primeiros. Möller & Dulski (19g3) reportôram teorcs deZr

de Hf de até 420 ppm em cassiterita, mas conteúdos de
Nigéria foram relatados por Osunbajo (1993).
Dulski

ef

até.

de

atéS.gOO ppm e

1e,36% de zrorem cassiterita da

ar. (1982) perceóeram diferenças nas razöes

zr/Ht enrre

cassit€rita d€
pegmôtitos ou greisens e aquela hidrotermal nos depósitos
bolManos. No primeiro côso, tô¡s
razóes são da ordem de 1e enquanto que nos demais são próximas a 1oe
o que pôrece

refletir, além

de condiçôes

fsico-guímicas

de formaçag uma

reração com

depósitos, pois seus valores ôumentam do pré-Cambriano ao Terciário.

a idade dos

Möller

&

Durski

pegmatitos, e de 28

(1983) reportdram razoes

+ 1q

zr\lf de 4 + 2, quando ôssociôdôs a

em depésitos hidrotermais. os teorøs ôbsorutos de zr

e

Hf, maiores

nos depósitos pegmatÍticot variam por um fator menor que três en oconências
indMduaiE
enquônto que a razão Zr+lf é, razoavelmentø constônte. Bta rôzão para rochas
leÍ.¿s,i(tæ e
meteoriticôt bem como para zircão de granitóides, é de 43 + B.

ïeores de tungst¿nio na cassiterita variam de 730 a g.700 ppm, de 6c,)rdo
com
Dudykina (1959 inTaylor 1979). Segundo Möller et a/. (1988), a incorporação
døst€ elemento

no røtkulo do mineral respe¡tôriô a reôção
VÉ* + 9Fe3* +> 3Sna*.
Elementos como V, pq As, Sb, Mo,

Ag

Bi, Ga, Be, k

e U também podem estar presentes.

Moore & Howie (1979) encontrarôm até O,Oe% de irídio na côssiteritô de Cornwall.
As baixas concentrôçöes de pratô ø chumbo refletinam, segundo stø¿enson

e

Taylor

1973 in Taylor 1979) dificuldades na substituição do Sna* por østes elementos,
haja vista serem
os m€smos respectMômente mono e bivalente. Entretônto, Moh (1ggg) confirmou que
o
chumbo está presente na cassiteita na forma de pbo, embora acredite que possa
ocor€r no
estado quadrival€nte, pois a plattnerita (pboe) também possui estruturô do
tipo rutilo.
Em relaçõo ao urânio, Beaina

&

Dolomanova (1967), ao estudarem sua oconência no

mineral ôtravés dos traços de fissão

deste elemenlo, consideraram-no presente incorporado em
fases distintas. Tais fases seriam minerais de urânio ou outros microminerais,
øm part¡culôr
tapiolitq localizados nôs zonas de crescimento da cassiterita e freqüentementø
orientados uns

em relação aos outros ou em certas direçoes cristalográficas. Os teores de urônio
aferidos
atingiram até 21 ppm. Na ocasiõg os ôutores sugeriam a dôtação
de minérios estanlferos ôtrav¿s

dos traços de fiscão do urânio na cassiterita.

swart & Moorø (1989) mediram concentrações de urânio em cassiterita
da lnglatena
enhre o e ó ppm, com os teores môiores pr€sentes nas bandas
môis escurôs.
zagruzina et al. (1987) obtveram reoræ de urônio entre o,o1

de 55 depósitos das

antigas uniõo soviética

e eo,o ppm em cassiterita

e Tchecoslováqui4 da Mongólia, chin4

Malésia e
Austrália. O elemento não estaria incorporado isomorñcômente na fase,
mas em micro-¡nclusÕes

de óxidos do grupo do rutilo, predominantemente.

Tôis mineraig tenam dimensões da ordem

de centésimos de mícron e, em urlude dø suas semelhanças €strutura¡s e
cristaloqulmicas com a
,,impurezas
côssiteritô, formôriam intercresc¡mentos epitaxiaig configurando
subestruturais". os

autores cor"nprovôrôm ainda que tôntalo-niobôtos
principô¡s :oncentrôdores

de urånt nô

e

minerôis da sërie tapiolita-rutilo s,ão os

côssitentô através das fortes conelações positivôs

encontradtrs para os teores de Nb + Ta e U neste mineral.
utili.zando esp€ctroscopiô de emiss6o, cohen et a/. (19g5) demonstraram que os fons

do tipo r!ia* que substituem o

o

Sna* na estrutura da cassiterita são

sia*, T4*,

z(* e w4*,

enquonto l:¡ue os prováveis íons M3* que ocupôm ô mesma posição são o Al3n, cÉ*, Fer* ¿ yr".
O Nbs* tarnbém substitui o Sna*, Ocupando as posiçoes intersticiais, identificaram Snet, Bôe*,
côe+ cue*, Mge*, Mnq*, Nie* e Na*. De forma gerar, os teores dos dMersos elementos m€nores
€
traços tøn(jem a ser maiores na cassitørita pegmôtíticô e dø greisens øm detrimento daquela
dos
depósitos do tipo veios ou sulfetados, em particular no que diz respeito a Ne Ta, Sc, zr e
u.
Comportar,rento inverso sø verìfìca para ln, !f, pb, As, Sb, Mo, AS, Bi, Ga e Be.

Pli¡'er et a/. (1991 ) estudaram ôs concentrôçóes de elementos traços e tenôs raras øm
cassiterita da Austrália, partindo da premissa de que a fase é "adequada pôra tôl e:tudo porque
se forma sob amplas condiçoes

de

P-T-X ø é. resistenle

possivelmente a geoquímica de elementos trôços

ao intemperismo e erosõg, preservando

e tenas rôrôs do fluido

mineralizante,'. Os

conteúdos totais de tenôs rôrðs vôriam de zero a 15.ó ppm e refletem, como os sp¡dergtrams,
os
padrões e contetidos destes elementos presentes no fluido ø nas rochas
atrav¿s dos quais
passou. o mesmo se vørificô parô os elementos trôços estudôdos - ln. sr, Rþ
G, sc, Be, As e sb.

Schneidør

et a/. (1978)

conelacionaram

a

concentração

de

elementos-traços nô
cassiterita com seu ambiente geotectônico nos depósitos da BolMa. perceberam um ôumento

do teores de

ll

e Gô na

côssiterita desde os pegmôtitos

e

greisens pré-cambrianos até as

do tipo p¡pe e " ?stanho-pórfìros", de idade Terciária superior, além de um
decréscimo do conteúdo de Ne Ta ezr. Atra¡tés de um diagrama do tipo NbÆa - NbÆn,
mineralizações

sepôrarôm depósitos pré-cambrianos e møsozóicos dos de idadø terciária.
Dulski et al. (1982) confirmaram

o decréscimo dos teores de

Ta

e Nb das mineralizações

bolivianas pré-cambrianas òs terciérias, associado ao aumento de !Ø, (Fe

Ao

estudarem

a composição isotópica de oxigênio dô

+ Mn)

Ga ø Sc.

cassiterita

da y'sia

Borshchøvskiy et a/. (1979) definiram um intervalo de valores dø ô18O entre +3,0

Central,

e +J ,7 o/@, e

carôcterizarôm intervôlos øspecífìcos para duas associaçÕes mineralógicas distintos. Observaram
uma coerência de valores em cassiterìta de épocas semelhantes,

e

enfatizaram a tendencia

de

døcréscimo dos mesmos em mineralizaçoes mais jovens, ôssumindo ¡nclustve valores negativos,
conform¿ documentôdo em outras partøs do mundo.

5.5 Caracterização das Amostras

A

døscrição

dos concentrados dø

cassiterita baseou-se

øm observaçóes

ao

esterøomicroscópio e ao microscópio pøtrogréfico dø luz trônsm¡tida, em análises de difraçao

de raios-X (DRX) e øm anélises ao microscópio eletrônico de vanødura

(MM.

Asanálisespordifraçãoderaios-XforamefetuadasemdifratômetrodamarcaPhillips,
modelo P!11710, com ânodo de Cu, tensáo de 40|tr' e conente de 40 rnA, no Laboratóno de
Côrôcterizôção Tecnológica da Escola Politécnica da UnVersidade de São Paulo. Utilizaram-sø as

fraçoes

<'1

50 mesh de cada uma das

amostras, submøtidas apenas

à

separação com

bromofórmio.

As análises em microscópio eletrônico de vanedura com analisador pontual por
dispersão

de

energia (MEV-EDS) forôm efetuadas em €quipamento Leicô Stereoscôn 440l

Quantimet ó00S no mesmo laboratório. Utilizaram-sø voltagens de 90 keV, As lâminas foram
montadas com cristais de côssiterita da fração

>35

mesh e cobertas com carlcono.

5.5.7 Peqmat¡tos eJleêlxados De Complexo Granito-Gnáissico ø!2u Fo¡mação
Ticunzal
5.5.7.7

XUPÉ

A cassiterita do Pegmôtito Xupé é castanho-escura, opôcô ou localmentø translúcida, e

um
bipiramidal. Quartzo e feldspato ocorrem aderidos à superflcie dos

tem brilho submetélico ô grôxo. Os cristais são subédricos e as faces preservadas sugerem
hébito predominôntemente

I

,

graos (figura 5.1).

Analisada ao microscópio ótico de luz transmitida, ô côssitørita apresønta-s€ translúcida

opôca, ¡ntensamente pleocróica døsde

o

castanho-clarg quase lncolor, até

o

ô

côstônho-

avermelhadointenso.Søupleocrofsmoëhelerogëneo,demanøiraque€nquantoôlgUns
domínios do crjstal mostram as corøs mô¡s intensôs, os imediatamente ôdjôcentes exibem cores
intermediáriôs ou claras.

A

análise por difração

de raios-X rø¡elou a presençô de cassitentô e de minerais do

grupo da columbita{antalita (figura 5.9).
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Fþura 5.7. ,Estereomicrofotografra da amostra Xupé-|, fraç'ío

35ó0 mesh, com

dumento d¿: 39X. Os cistais são castanho-escuros,, opdcos e apresentdm bilho
submetátiet d grdxo. Quando subédricos, seu hábito é bipiranidal (vide porção

¿l\-

superior dinzita da fotogrdfra).

Fþura 5.2. Difratograma de ratos-X da amostra Xupé-|, íraçao <750 mesh, que
mostra a presença largamente predominante de cassiteita sobre minerais do
da c o Ium b ita - ta n ta Ii ta.
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A côssiterita deste depósito aprøsentit pequenos
teorøs de niób¡o ø tântalo na suô estruturô, conforme o

espectro obtido por MËV (fìgura 5.3).
Fraturas, via

de regra preønchidas por feldspato ou

qudrtzg são comuns nos

cr¡sta¡s (fìguras

AlSUns grôos ôpresentôm grôndø quantidade
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Fgurð 5.3. Espøctìl) dô composição da cassternô da

ômostrô Xup¿-1 obt¡do

5.4

MEV. Observôr

ô

¡rm, estando vutualment¿ ôusøntes minerais de

outra composiçôo (figurô 5.5).

pres€nçô dlscretô de nióbio e tåntôlo.
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tigurô 5.4. lmagem de MEV de cristôl de côssiteritô cortôdo por fôturô pr€enchidô com

feldsp€to potássico.

O

mesmo minerôl oco¡re tômbém como inclusão

m

porçáo

cenÍôl d¡r€itô do cÍist8l. MineGis do gruÞo dô columbita-tôntôlit! sóo comurE como
inclusóqs e elcoluçó€s, ø{bindo, no pdmeiro côso, fìlrmôs eu¿dricôs 6 subétl¡È¡s.

dir€ita estão representados os espectros d8s composiçõ€s

d€

columbitô

e

À
do

feldspôto, resÞectivômente.

S- {K

{.30!chtru
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9.¡l
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SuÞ.r FIl{

Wt*
',ffi,,'"',
r'ar¿\,

abundôntes ificlusö€s

de

feldspôto potÉssko e

frôturôs pûrôlelðs preenchid¿s com quorÞo,
conforme €sp€cr¡o de MÊV (ôcimô).

As

microinclusÕes

columbitatantalita

de

minerais

do grupo

ôpresentöm

da

{ñVt 0 - al rrv
Aur.. FTL
¡v.r :0. P..rr¿r 50r Rü.¡ntns¡

0

composiçÕes

representdtivôs tanto do extremo niobífero da série (figura

5.4) quanto do extremo tantalÍføro (figura 5.ó).

Sõo

abundantes e têm dimensoes de até 30 pm, mosFando,
nô maior pôrte, formas subédricas. Corpos anédncos, via

de

regra menores

do que 10 pm, tratam-se

possVelmente de exsoluçoes (figuras 5.4 ø 5.7).

Rutilo com teores variáveis

de

,li

Ii lir I i I
9.R13

I

t(.U

ch 2!?¡

Fgurô 5.ó. Espectro de MEV dôs inclusó€s dos
minerôls do grupo dô columbit€-tôntôlito com
composiçð€s no ø(Ûemo tôntôlffero.

tôntalo

(struverita, segundo Deer et a/. 1992) também

ocorrem øxsoMdos

nô

cass¡teritd,

ôpresentam dimensöes intenores
(figura 5.8). Cemi

et al. (1986)

a 40

ø

pm

reportôram

rutilo com teores de tântalo de 7,6 a 44,9%
øm pesg 4,9 a 15,9% de nióbio e 4,1 a B,4Vo

de feno, para teores de titânio enTre 34,2
82,4%, oconendo casos em que
predomina sobre o tit6nio.

o

e.

tântalo

colxnbitd-tôntslitô € ø$oluçó€s dô m€sma fôse de fomss inegulör€s
e dinensóes menores que'10 J¡m.
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de feldspato e com inclusoøs de minørais
predominantem€nte do grupo da columbita-tdntalita, francômente mønores do que as do

A

øxistência dø cassiterita com inclusÕes

primeirg reflelem ô pr¿sønça dø populaçóes de cnstais de gênøsøs diferenTes, possiv€lm€nte
relacionados às fácies quartzo-feldspéticas

muscovítica

de

granulaçõo grossa,

de granulação fina, no primeiro côso,

no segundo caso, do

t? quôrtzo-

Pegmatito Xupé del;critas por

Montanheiro (1994).

de MEV de cristôl de côssiteritô com eßoluçôes de ûilo, que
de tåntalo, ðl¿m de fe[o e nóbio. EJpecttos de MEV do
rutìlo, mosÍôndo ðs composiçöes rel€tÛôm€nte ncôs e pobres em tåntôlo, estão
Figurô 5.8. lmôgem

ðpresento t€or€s vôriáveis
reÞresentôdos à drrert¿.

l.

I llt I I I

I

5.5.7.9 GnorÃo
Døste depósito, dataram-sø duas amostras: GROT-I, em duôs fraçÕes, que conøsponde

ao concentrôdo de bateia, e GROT-9, constrtuída por côssiteritô øxtraída dos filóes albitíticos
primários. As anélises

por microscopia ótico, difraçao d¿ raios-X ø microscopiô eløtrônica dø

vanedura foram øfetuadas unicômente em GROT-1
Caraç¡¡enza-se pøla

.

cor côstanho-escurô. É opaca a translúcida, e exibe brilho graxo

a

ôdamantino. Na maior pôrte sub¿dricas, ôpresentô, todavia, cristais euêdricos com hábito
ó5

Figura 5.9. Btereom¡crofotografra

dumento

de

32X.

A cor da cassiterita é

predom¡ndntemente opdcos
esquerda da fotografra)

F¡gurd

da amostra Grot-|, fraçao 35-ó0 næh, con

a

castanho-escur4

e subédicos. fueu britho é

com cistais ?
.-

adamantino

(porçao

graxo, e o hábito bÞinnidal (cristal ao centro).

5.70. Estereomicrofotogmfra da amortra Grot-Q fração 35-ó0 mesh, com

aumento

de 76x

obseruar cor castanha-æcura, presença de cistab opacos

transtúcidos, e fomd

tende ao adamantino.

e

subédic4 denotando hábito bþiranidal. O bilho dos grãos

e

bipiramidal Analogamønte

ò

amostra

do

Pegmatito Xupé, contém volumø significatMo de

silicatos aderidos à supørfície dos gåos (figuras 5.9 e 5.10).

J:

t'i

Fþura 5.79. Difratograma

de

da amosba Grot-I, lração <750 mesh,
de casstteitd e a oconência relatMamente

raios-X

indicando a presençd predominante

menos sþnifrcativa de kiolita, columbtta-tantalita e drawta.

4!

Curiosamente, ønquônto as inclusões dø mica branca ocorrem da maneira usual, as de

albita estóo sempre ou qroru

,urpr"

"soltas" dentro de vacúolos, atingindo dimensões da

ordem de 10 a 150 Fm, A m¡cô branca, bem como

o guôrtzo, ocone

também adørida

à

superfície dos grõos de cassit€r¡tô (figura 5,1 3a ø b).
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figurô 5.13
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imôg€m de MEV

¡nclusó€s

rl

vôcllolos

mosfôndo

de ôlbit6 'soltôs'

€

inclusóes

brðncð. Em

de

em
m¡c6

4 os mesmos

min€rðis oconendo

tômbém
dô
côssit€rita. Os especfos do olbitô
e dô micô estão r€pr€sentados

ôderidos
1,983 k.9

ch

209.

9.!
zrc

ch ?Zt-

em

ce

à

sup€rf,cie

d.

outros cristais podem apresentar-sø quôse puros. Neste caso, ocorrem unicamente
inclusóes, ou cristais agregôdot

de

minørais

do grupo da

columbita-tantalita, que atingem

dimensÕes de 20 a 130 Fm (figura 5.14a e b). Mais uma vez, as caracteísticas microscópicas da
cassiterita revelam uma populaçao em que pelo menos duas geraçöøs estõo representadas.

Cabe ainda ressaltar a rara oconência de micro-tnclusóes de galena, bem como a de
pintôs dø ouro na supørficie da cassiterita (figuras 5.'1 5 e 5.16).
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imagens

de MEv de

côss¡t€ntô prôtrcôm€nte pu¡ð/ €m quø

ôs

inclusó€s/ôgreg€dos

exclusvômente

e ôtingem dimensó€s de 90 ô

n

s¡io

de columbitô-tôntôlitr
130

Ém. O espectro de su6 composiçóo

ri

predominônte esté repr€sentsdo em

\t

b,

8û¡.r

¡ R¡ta¡

Dl

Ên¡
ngl

t lr

À

esquerda, ¡môgem dø MEV
Figurô 5,15.
evidenciôndo ô rôÊ presençô de mrcro-inclusöes

de

gôlen€ nô côssiteitô

Acimô, o especto dð fôse.

dô ômostô

GROÍ-1.

Fþura 5.77. ßtereomicrofotograña

dumento

dd dmostd

RC-3, fração

3540 mæfl com

de 3px. Os cistais são castanho-escuros, opacot e exibem bilho

submetálico ou adamantino. observar a forma bipimnidal dos grãos euédicos na

porção supeior direita da fotografra'

€.

- 20 k.U
r Prrr.t3

Suprr ETfl
50r R.m¡ntn9t

Figura

5.1ó.

especÍo de MEV

mosfando

d

ocor¿nc¡ô de
pintô de ouro
parciôlrnente

inclusa

€m

côssttentô do

6.9{3 krU
ch !J7-

5.5.7.3

RtACHo Dos

17.2

Grotôo.
>

?g ct!

GvAtos

Nøste døpósito foram coletôdôs duas amostras: umd

dø concøntrôdo de

batøia,

denominada RC-3, ø umô de greisen grosso, com cass¡terita priméria, denominada RC-5. As
análises

com microscópio ótico, de difraçao dø rôios-X e de microscópio eletrônico de

varrødura foram executôdôs em RC-3, porëm RC-5 foi submetida à dataçao

por ôpresentar

cristôis maiores e com menor volume dø silicatos ôgregados.

A cassiterita de RC-3 É castanho-escura,

opôca,

e

exi6e brilho submøtélico ou

adamantino. Predominantemønte subédrica, cont¿m alguns cristais que preseryam ôs faces da
bipirâmide.

É

significativo o volume dø silicatos adøridos à sua superfície (figura 5.17).
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Frgura

5.78. Etereomicrofotografra da amostra RC-5, fraçiio >35 mesh, com aumento

de 8X, que mostra ao cor preta, a opacidade e o bilho submetálico dd cdss¡teita

Fþura 5.79. Btercomlcrofotografra da amostra RC-S, fraç,ío 35-ó0 mesh com
aumento de 7óX. Os cistais são predominantemente Castanho-escuros, translúcidos

com ntlmero sþnifrcativo de grãos tansparentæ,
Predominam cis tais s u bédicos.

e

apresentdm

bilho vltreo.

¿1
\-

de duas maneiras no que tanse à sua cor e diafaneidade' os cristais
maiores que 35 meshsão pretos, opu.o, ø de brilho submetélico; os mønores são castanhoRC-5 caracteriza-se

escuros, translúcidos a transparentes,

e de brilho vítrec (figuras 5.18 e 5.1g). Os c.ristais de

ambas as granulaçÕes apresentam-se predominantemente subédricos.

7t

Ao microscópio ótico, são transparentes e mostram forte pleocroísmo irregular, ou em
domínios, de castanho-es/erd"Âdo claro até castanho-avørmelhado intenso, Apresøntam-se
fraturados segundo duas direções principais a aproximadamente 6O".

Além da cassiterita, østõo presentes minerais do grupo da columbita-tantalita, dravita,
quartzo, zinnwaldita, calcopirita e rutilq conforme a análise por difração de raios-X (figura 5.20).
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Figura 5.90. Diftôtogrômô de roios-X dô ômostra RC-3, que rørela a presença predominante de cassiterita, seguida de columbitô{ðntôlitô, drôv¡tô,
quôr¿o, zinnwaldita, calcopirita e n¡tilo.

Espectro da composição da fase obtido por MËV

demonstra que

a

:

Super FTl,l
0 - 20 k€U
Presstr 50s Remèlningl

50s

0r

cassiterita deste depósito ôpresenta

conteúdo baixo dø tântalo incorporado na sua estrutura
(figura 5.9.1).

de MEV mostram que as fraturas da
encontram-se preenchidas por quartzo, E

lmagens
cassitørita

notável

a pureza dos

cristais, virtualmønte isentos de

inclusÕes; quando ocorøm, são de quartzo ou mica

q.703 keu

ch 2¡{5-

Figura 5.21. Espectro

9.8

{6

>

ct5

de MEV dô composiçôo dô

côss¡teritô dô amostra RC-3.

branca. Minrzrais de tântalo existem como fases tardias, ocorrendo agregados à superfkie dos
gr6os de côssiteritô ou preønchendo Åicrovønulaçoes (figuras 5.92).

Há pølo menos três minerais de tântalo distintos ¡ntercrescidos, segundo indicam as
relaçÕes te)durô¡s.

O

m¿nos abundantø trata-se

de óxido

quase puro

dø tåntalo com

contr¡bu¡çôc discreta de føno ¿ ainda mønor dø nióbio, composiçao compatfvel com minerais

da série da tapiolita. Óxidos mais complexoE à base de tântalo e chumbg com ou

sem

østônhq cornpløtam o conjunto. Suas composiçóes químicas ø oconência são similares às dos
minerais

d() subsrupo da

microlita, grupo

dos pirocloros, podendo-se classificé-los

preliminarm,rnte como plumbomicrolrta e estanomicrol¡tô, respectivôment€.

20 k.U
9ùP.. 611,1
,- Pr.t.rr !0. RB rn¡ ûrr

n ïr¡

r

tlgurô 5.9!. lmôgem dø MEV de cristôl de côssrteritô d6 ðmosùô RC-3 que ôpr€sentô compostos de tåntôlo tôrdios, ôgregsdos ò su€ suÞ€rñci€ ou
preenchendo micro\4¿nulôçó6, constitufdos de óxidos complø<os de tåntsb, €stônho e chumbo, com teor€s discrøtos de nióbio e f€flo.
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Minerais

do grupo da columbita{antôlitô existem na forma dø

cristais isolados (ñgura

s.93),
-RFV| 0 - A0 k.U
lqs Pr!!!¿'

50s

Sú!.r

FTt¡

Rlnåìn,nor

0

tigurô 5.93. lmôgem de MEV d€ cnstsi de columbrtô exibindo fe¡çóes de substrtuição

por tontalûa, tôis hses oco¡r€m ¡sohdôs no concentôdo de côssiteitô RC-3. À ciireitô
estóo representôdos os esp€cfos das composiçóes dôs duôs fôs€s.

5.5.7.4 lNa¡zøna
A côssiteritô deste døpósito é castanho-média a escura, opacô ô translúcida e ôpresentô
brilho submetálico ou graxo. Quanto ò forma, predomina a subédrica tendendo à anédrica
(figura 5.24).

Ao microscópio ótico de luz tritnsmitidð, o contomo dos cnstais mostra-se inegular.

Sua

cor varia do castanho-amarelado ao calanho-avermelhado intønsg porém nõo ôpresentôm
pløocroísmo. São translúcidos ô opacos e exibem forte zonação marcada pela altemôncia
de
bandas milimétricas castanho-claras € escuras.

Além de seporaçao gravimétrica com bromofórmio, a fraçao <1so mesh foi submetidô ò
separação magnética com ângulo frontal dø 25o, latøral
preMômønte ò anélisø por difração

de

raios-X.

A

de

15o

e 1,7 ampéres de

coÍenTe

cassiterita incorporou preferøncialmente o

resíduo nãomagnéticg embora volume signiñcativo tønha sido separado na fraçião magnética,

74

ocasionôndo perda de amostra. Entretanto,

o

procedimento foi eficiente na eliminaçõo de

ilmenita, que constituiu a fase dominante Oa fraçao magnética.

Figura 5 94. Estereomicrofotografia da ômosfa INGA-g, ftação 35-ó0
com aumento
escura, tendência å tanslucidez, bnlho submetálico ou gfttxo e li¡rmo subédrica å anédrica.

m6k

A anélise de difraçao de raios-X do resiCuo nõomagnético (amostra INGA-2) røtelou

zircão, pinotita

de 39X. Observar cor castônho-médið

I

0 - e0 kru

Prr¡r!!

ô

SuÞ.r Fltl
50r R:neintngr

ô presença de

e moganita além da côssiterita

(figura

s.2ó).

Dentro dos limites

de

detecção da microscopia

eletrônica de vanedura, modo EDS, a composiçõo da
cassiterita da lngazeira é pura, conforme
figura 5.25.

o espectro da
{K

{.883 t(ru
ch 25T¡

t0.0
cr

39

Figura 5.95. Especto de MEV da compos¡ção da
cassiteritô dô amosta INGA-9, indiccndo purezô
dento dos limites de detecçðo do MEV-EDS.
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Frgum 5.9ó. Diñõtogramô

de mios-X da amosta ll'.tGA-9 não-magn¿ticô, que mostrô a presençô de côssiteritô, zircao, p¡notita e mogônitô

nô

fração <150 øesâ

lmagens

de MEV da

sl

ômostra

evidenciam a existência de fraturas finas,

!a

não-prøenchidas em toda suô extensão.

Localmente,

hé quartzo

precipitado

nelôE que øngloba em ôlguns pontos
cassiterita

fragmentos

da cassiteritô

hospødeira.

Tais ôspectos texturais sugerøm
atuaçdo

de

a

cataclase incipiente sobrø

os cr¡stôis (figura 5.27).

^þd

t4.

No que tonge à existência de
inclusÕes, a cass¡terita deste

v

depósito é

hÞ"

.!.

'

t'

,rJ¡

,¡ a..*-:

Å

5.97. Aspecto tø<turol do cðssiteritô do omostro INGA-9 em imogem de
MEV. A precipitaç,ão de quartzo ao longo de fraturas e a englobaç,ão de
Fìguro

frôgmentos da cassiterita hospedeira neste sugerem
incipiente sobre os cristais.

ð ôtuôção de cataclas¿
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bôstante s¡mples. Estão prøsøntes, unicamønte, rôros ø diminutos crista¡s de scheel¡tô ônédricot
na maior pôrte das vezøs elipsoidais ou anedondadoE quø ôpresentam dimensões de ôté 10

pm (fìgurô 5,28), e abundantes cristais dø biotita, com cerca de 5 a '130 ¡rm (figura 5.,ì9).
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ômostô ÍNGA-9. Em b, øspecto dø MEV
dô composiç6o dô gcheelitô.
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cassiterita

de MEV mostrôndo cristôl de
côssit€rit6 com abundant€s inclusó€s dc biotitô,
cujo €specÍo estó represerìtôdo á diteitô.
Figurô 5.99. lmôg€m
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5.5.9 SrsnltoS Estaníferos (ttBA Sena Brancal
5.5.2.7 hla¡ve,qanvA

A

:aracterizaçco da cassiterita

estereomtr:roscópio, haja vista
inteiramønt

do Granito constou unicamente de sua observação ao
amostra apresentar volume muito pequeng que foi

a

e resewado para dataçao.

Mr:'stra-se castanha-escura

e opacô a localmente translúcida, onde assume cor

avermelharja. Seu brilho é odamantino e sua forma subédrica a anédrica,
conforme figura 5.30.
Aprøsenttr silicatos agregados à superfície dø alguns cristais.

Figura 5 30' Estereomicrofotogrôfiô da cassttenta dô ômostrô PF-7,
frôçéo
escura, opacidade, brilho adamôntino e formo subédnca à anédnca.

>35 mesh, com ôumerìto de 1óx. observar cor cast¡nho-

5.5.9.9 Sucunt

A cassiterita deste maciço é castanha-€scurô a prøta, opôca e tem brilho submetélico.
A
maioria de seus cristais é, anêdnca, mas o hábito prismático curto
é. perceptíVel naqueles
subédncos. Apresenta-se freqüentemente maclada (figura

5. 3 1 ).

Ao microscópio ótico de luz transmitida, é tanslúcida, e varia do castanho-amarelado
ao
castanho-avermelhado intenso, não homogëneo, o que confereaos graos
aspecto manchado.
o pleocroísmo é discreto, e se manifesta pela mudança na intensidade das tonalidadøs
avermelhadas de poucos graos. Há zonaçõo submilimétnca, acentuada por
altemôncia de cor .

Figur€ 5.31 . Estereomicroñctogrôfia do ômostô SUC-o, frôçao 35-ó0 m6h, com ôumento de 39X. Observar ô
bnlho submaálico dos cnstôis, forma anédnca predominônte, além do hóbrto prismáhco curto.

A

composição mineral da fração granulométrica <150 mesh

cor pr€tô, opocidade e

é das ma¡s variadas,

estando presentes em volume significativo cassiterita, xenotima e columbita-tantalita, além de
ilmenita, monôzita, estar¡ngita, zinnwaldita e anatiísio em quantidades menores (f¡gura 5.33).

Conrposicionalmente, a côss¡terita mostra-se pura

dentro dos limites de detecção

da

-Rflvr o - 20 k.u
Ùc¡ 50 ¡ Pres"tt
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t
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0

microscopia

eletrônica de vanødura (EDS) (figura 5.32).

No quø tange às inclusÕes, hé grande abundância
e variedade delas na fase estudada, geralmentø anédricas

e menores que 40 pm. As mais comuns

tratam-se de

columbita-tantalita, quø pode oconer associada a rutilo
(figura

5.34) ou

intercrescida com wolframita também

é comum

(figura

5.3ó), mas ô última fase pode oconer isolada, na forma

de pequenos
cassiterita

I. 883 l(.U

ch 2Í{¡

mica (figura 5.35). lxiolita wolframlfera

I0

ï8

.0
c

Especto do compos(ðo dô côssiteritô
d6 ômosüô SUC-0 obtido por MEV, mostcndo sua
purezo dørfo dos limrtes de detecçåo do MEVFigura 5,39.

EDS.

cristais anedondados (figura 5.37). Tem-se ainda estaringita como inclusão na

do Granito Sucuri(figura 5.35).
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Fþura 5.33. Difratograma

mosta

a

de raios-X da amosta SUC-/ fração <150 mesh, que

cassiterit4
grande uariedade de minerais præentes, sendo predominantes a cassiteritq

a xenotimq a columbita-tdntat¡ta e a ætaringit¡ seguidas

itmenit7 monazita, zinnwaldita e anatásio.

por

volumes menores
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W A4ETODO U-Pb
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ó.7 Fundamentos Teóricos do SÌstema lsotópico U-Th-Pb
ó.7.7 Comportamento qeoquímico do urânio- kjnip e chumbo
O urânio e o tório pertencem è série dos actinídeos. Por apresentarem configuração
eletrônica semølhante, possuem propriedades geoquímicas similares. Ambos oconem na
natureza no estôdo de oxidaçao tetrôvôlente

e seus raios iônicos æo de

1

,1

0 Â e 1,05

Ä,

respectMamente, o que lhes confere a capacidade de substituírem-se mutuamente.

O Th exibe ôpenôs um €stôdo de oxidôçõo, sendo insolwel em água e inerte durante os
processos exógenos, enquanto que

o U pode

assumir estado de oxidação hø<avalente sob

condições oxidantes, oconendo na forma do íon uranil (UOe*e), que é solwel em égua.

O Pb é um fon bivalente de raio iônico igual a 1,39 ¿" solúvøl em ôltôs temperôturôs.
bôixas tempøraturas ele é facilmente complø(ôdo

O

Ue

o

Em

por môt¿riô orgônica.

Th estão entre os elementos mais incompatíveis durante a fusão parciaf sendo

fortømente enriquecidos em rochas þneas graníticas relôtivômente às basélticas e ultramáficas. A

diferenciação geoqulmica progressiva

do

manto superior resultou na concentrôção destes

elementos nas rochas da crosta cont¡nøntô|.

O Th é pouco ma¡s incompatív€l que o U durônt€ a fusão parcial de matørial mantélico.
Também o Pb é um elemento incompatfu€|, embora em menor extensão do que o U e o Th, e

tende a ser enriquecido em rochas graníticas. Esta abundôncia muito maior do Pb nas rochas
crusta¡s constitui uma fenamenta útil na detecçao

de contaminação crustal na medida em que

ôs

composiçóes isotópicôs des,te elemento sofrem deslocamentos mu¡to môis acentuôdos em
direção ôos valores crustôis do que as de estrôncio ou neodfmio.
Gnôisses granulíticos pré<ambrianos apresentôm concentrôções muito baixas

de certos

elømentos litófilos de grandø raio iônico (LlLÐ principalmente U e Th, o que podø ser dø¡ido ò
remoção do elemento por fases ffuidas ou ô ø/entos magméticos na crosta infeíor.

o rl¡ é, ine¡te durônte a ôlterôção de baixa temperôturô,
solúvel no ambientø subsupørficial

enquanto que

o u é muito

e eficienteme.te transportado pôra os oceanog onde é.

removido por s€drmentos pelágicos e pela ôltera;(ão da crosta oceônica.
com exceçõo dos
carfconôtos (enriquecidos em U), as razöes'lhu das rochas sedtmentôr€s
são similares òquelas

das rochas þneas.

o

ç,xt€nsôo da que

U.

o

l'¡ ocone

O

pb também é transferido da crosta pôra os
oceônos, môs €m menor

pr¡nc¡pôlment€ em fases acessórias de ôltô temperôturd, como
a monazita

ou o zirciic, enquônto que o pb restr¡nse-se quase exclusMamente ôos feldspôtos,
onde
substitui c potássio. A galena constitu¡ a principal fase mineral de pb
comum. Minerôis
secundário,;
apr€sentôn

de Pb (cerusita (pbCO3) e

ônglesita (pbSOJ) sõo relativômente

rôro,

môs

composiçöes isotópicas similares òs das galenas òs quais estõo associados.
A anélise
isotópica ccPb em gossansfomece informações ô respe¡to de døpósitos
minerais potenciôis.

o

I

u ocone no zircão e também em mlnerais formadores de rocha, rimites de graog

deføitos cristalinos e fraturas, dø onde podø sør facilmentø removdo. outras
fases que incluem

uelouThsãoauraninita,ðtorianitô,atorita,aallanita,aôpôtit6,ôxenotimôeatitanitô.

ó.1.9 PrincípicS básicos da dataç¡ío pelo s¡stema U_Th_pb

o

u tem três isótopos

o

Pb apresenta quatro isótopos estáveis:

todos radioativos: e38u, e3su e r34u. o Th apresenta um
isótopo rôdioôtvo de longa meia-vida, o e3ïh, e cinco de cufta meia-vida que
ocorem como
filhos intermediários das sénes de decôimento do e3'u, e3su e e3ïh. suas abundâncias
isotópicag meias-vidas ø constôntes de decaimento estõo listôdas na Tabela ó.1.
radiogênicos

e

r¿presentôm

naturais,

*pq *pq

os produtos finais de

æ'pb e rupb.
os três últimos são
e3ïh,
d€cô¡mento do e3su, e3su

e

respectVôm€nte, sendo suas abundôncias expr€ssas em razões com 8pb.

As séries de decaimento do u e do Th pora pb podem ser resumidas nôs
sesuintes
equações:

-+ rupb +
e3su
-+ eoTpb +
e38u

e3ïh

Bcr

+ óp-

7u.

+

4þ-

-+ rupb + óo + 4B-

rabela ó.1. Abundânctas isotópicas, metas-wdas (T,o) e constantes
de decdtmento (2) dos
isótopos de tJ e Th. Referêncies: (1),Stetger e Jager'ilçZZl (e) lederer
et a/. flòü1. Crtufau

"

Faure

lsótopo

Abundância(%)

Meia-uida (anos)

Constante de decaimento

@nos
YJðU

e3sU
e3aU

e3Th

Referência

)

99,2743

4,468x10e

1,551 25x10'1o

1

o,7900

0,7038k10,

t84B5x1Oio

1

0 0057

2,47x105

9,80óx10ó

2

100,00

14010x10e

4,9475x1O41

1

Arazão ôtual e38ul3su é iguol a 137,8g. como

o

e3su

decai cerco de seis vezæ mais rapidamente do que o ss}l), ele

era significatMamente mais abundante nos primórdios da
história da Tøna. Conseque ntemente, a tôxô de produçõo dø
eoTPb

no rlltimo bilhao de anos tem sido quase negligenciável
(figura ó.1). Qualguer variação na abundância
de rc7pb que
não sejô complementada por umô variação similôr dø mpb
pode ser atribufda somente a ø¡entos geolfuicos muito

llm. (O.t

Figurô ó.'1. D¡€g¡ômô

do

crcsc¡mento

dos isótopos rôdiogénicos de
chumbo ôÍôvê do tempo geológ¡co.,

A compos¡ção isotópicô do pb em minerais contendo
U e Th pode ser expr€ssa por meio de três øquaçÕes:

&PblsPb
rupblspb

E

cumulôtivo

antigos.

mTPbl(,4pb

¿

= (rupblüpb)i +

e3sulo4pb (e^r,_
1)

= (mTpblepb), +

e3sulo4pb (ørft _
1)

= (eæpbfspb)r +

e3pThlolpb (eÀr, _1)

mostôndo que ô tÐ€ de crGcim€nto do
no úhjmo

rc7Pb ôtingu
vôlores muito bôixos

bilhðo de ðnos como conseqú¿nciô dð curtð

me¡€-vido
Ð\tofdô de

de seu

Föure

isótopo.p€t

(198ó).

o

Èfu.

onde,

*t*Pbl*Pb : razõæisotópicas pb
de
no mineml na época da anélise;
(*t*pbl*pb), : razões isotópicas iniciais de pb incorporado no minerar na época
formação;

ot*ttul*pb
),1,ì"9e À3

e

:

ntlhl*pb

:

razóesisotópicas do mineral na época da anélise;

constantes de decaimento do

ot.U,

trtu

o.Ih,

"

respectMamente; e

da sua

t:

temÞo pôssôdo desde

o

fechamento

do

sistøma pôrô

u, Th, pb e todos

firhos

intørmediários.

um mineral é adequado parô datações u-Th-pb quando é retentrvo com respeito
ô est€s
elementos e seus fìlhos ¡nterm€diár¡os e quando ocone amplamente
d¡str¡buído numô
variedade de rochas.
mineral que melhor sôtisfaz estas cond¡çoes é o zircðo,

o

cujas

concentrôçÕes médias de u e Th s,ão da ordem de 1,350 ø 5s0 ppm; resBectvamente.
Estes
elementos subst¡tuem isomorficamente

o Zr*n (raio iônico:qg7 Å) ou oconem em

inclusões

de tontô no zircão. Al¿m d¿stes fatoret o zircão não concentra Pb na cristalizaçao
dø/ido do
grande raio iônico e pequena côrga deste elemento, apresentando,
conseqüentemente, ôrtôs

razoes UlPó e ThlPl:, o que ôumenta sua sensibilidade como geocronômetro.

ó.7.3 Diagrama Concórdia gle Ll-pb
n"u o'uu
os decaimentos
de

paru

"

das seguintes maneiras:

*'pb

o*pb

"

podem sør resumidamente expr€ssos

(*Pblttu)*:eL1t-1,
(notPbltuu)*:eLx-1,
onde

(n*otpbft*"rr*

:

o*otpbl*pb

-

(*tpbl*pbr

nt*ttul*Pb
A soluçõo destas equaçóes due fomecer idades concordantes. Se substituk€m-se
as
constôntes de døcaimento e valores especfficos de f no lado dirøito
das equaçoes, é possfuel
obterem-se pares

de (*pblttu¡*

(notpblttu)* para cada varor de ¿ Estes são as
coordenadas de pontos represøntando sistemôs u-pb que têm dados concordantes
em
coordenadas cle

(*pblttu)

"

* e (*'pbf'uu) *. As equações mencionadas acima s6o as

equôções paramétricas de uma curya que é

o local de todos os sistemas

u_pb concordantes,

curyô esta que receóeu o nomø de Concórdia (\løtherill 1g5ó). A idade do
sist€ma a qualquer

tempo d€ sua formação é indicada pela sua posição nô curyô. Enquanto o sist€mô permanecer
fechadg ele ræide sobre a concórdia e suas idades U-Pb sao concordantes e indicativas
da
idade do sistemô. A perda de pb por algum evento georógico døsloca o ponto
representôtivo

do

s¡stema ao longo

de uma linha que conectô sua idade e a origem. Todos sistemas locados

sobre estô linha têm dados discordantes, € a mesma recebø o nome de Discórdia (figura
ó.2).

206 pb *
-ã5ãu-

;r

o

2

0

Fisurô

6

810t2

ó.9. oiôsrdmô aon.ol'oa

(198ó).

os

4

14 16 t8 20 22 24 26 2A

il*uåTïo,Jftot"'0er",

cristais podøm perder ftaçÕes variáveis

episódicô

de pb. Exrðfdo de

30

Fôur€

d¿ seu pb radiogênicg mesmo tøndo

experimentôdo o mesmo conjunto de condiçoes, em funçião de seu tamanho, concentrôção

de u e danos sofridos por radiaçõo. conseqùentemønte, um conjunto de fraçoes de zircão de
uma mesma rochô plotô como uma séne de pontos sobre a discórdia. Extrapolando.se a
discórdiq temos dois pontos de intersecção com a concórdia que røpresentam a idade da
cristalizaçao original dos minerais e a idade do sistemô desde o seu fechamento após um
evento de perda de PQ desde que haja evidências gøológicas da oconência do mesmo.
senag a discórdia pode ser intørpretada como perda continua de pb por difusao. Esta perda
também pode estar relacionada a danos nos minerais devido à radiação cr do u e do Th, que
resulta na formação dø canais microcapilares através dos quais

a égua penetra no

cristal.

Quando da ascensão e erosão da rocha, østa égua ê liïerada, côregôndo pb dissoMdo. Rochas
que tenham perdido guantidades variéveis dø u em conseqùência de intemperismo qufmico

plotam acima da concórdia e formam linhas retas que passam pela origem e intersectôm
concórdia em um ponto quø indica a idade da rocha, desde que a perda de u seja recente.

a

ó.1.4 Diaqrama Concórdia gle U-Th-pb
o'oTh
concórdias que combinam o decôimento de
e u também podem ser utilizôdas.

Entretantg dada a similaridade das meias-vidas do

ntlh

e do

tttu,

a concórdia baseada nas

razoes (n*pt¡l'oTh)*

"

,n*oorttu)* tende a ser retìlinea, o que conduz a grandes enos

nô

intersecçõo ,lestô com a discórdia.
Em

'irtude

da diferença das propriedades geoqufmicas do U e do Th, é possfuel

ocoïerem nrudanças nas rôzões Th/u durante ô ôlteração øpisódica ou ganho/perda contfnua
dos átomo;-pais. Também podem oconer tôxôs d¡ferentes de perdô de o*pb totpb em

"

relaçõo ao "*Pb. Tais fracionamentos resultôm em discórdias u-Th-pb que nõo passam pela
or¡gem e cuids intersøcções inferiores nõo têm significado em termos dø tempo geológico.

ó.7.5 lsóc'rpnaS U-Pb. fh-Pb e Pb-Pb
As equaçoes gerais do decôimønto do u e do Th para pb podem ser utilizadas para
o*pbl*pb ottul*pb, ootpbl*pb
construçõo,le isócronas em coordenadas de
e

o*Pbl*Pb

u

n'oÏhf*Pq

"

anôlogamente ao sistemô Rb-Sr.

"oruuppb,

A incl¡nôçao destôs isócronôs indica

a

idade da suÍte de ômostras, desdø gue o sistemô tenha se mantido fechado e que as ômostrôs
tenham razões isotópicas iniciais de Pb idênticas.

De maneira geral, isócronas u-Pb nao sõo confiéveis porquø
côusa

o

¡ntemperismo qulmico

ô perda de u. Entretantg isócronas de Th-pb sao úteis, haja vista estes elementos

poderem ser quôntitativômente retidos.

*pb t"u notpb
A conjugaçao dos esquemas de decoimento o"U
e
for"cø u,
controle de idade baseado nas razóes isotópicas de pþ que são insensfueis òs perdas deste
elemento. A relaçao enTre a razão

ootpbl*pb

ø o tempo é funçao da diferønça nas meias-vidas

dos seus respectivos pais, e pode ser expressa atavés da equaçião

ttpbl*pb-(*tpbrPotpbl :

o*pbl*pb-<*pol*poll

j
137,88

eLh-j
e^1t

-1

A quolidade da reta não é afetada por perdas recenta de u ou pe mas depende dos
requ¡sitos de que todôs ôs amostras tenham a mesmo idade, ô mesmô composição isotópica
inicial de Pb ø que tenham permanecido sistemas fechados. Este método tem ô vantagem de
calcular idades sem que seja necesséno conhecer a concentraçõo do pb. Entretantg o método
ôpres€ntô as dewantagøns de que (1) a mistura de dois Pb de composições isotópicas distintas

define linhas retas sem significado em termos de idade de formação ou de razöæ lhU, e de

que (2) ô composição isotópica inicial do Pb nião pode
s€r prontômentø determinôdô, fðzendo
necesséria a anélis¿ de fases tiwes de u, como a gôr€nô e o ferdspato
arcarino.

6.7.ó UsA de tsótopos gþ pb em deoósitos minerais

o

estudo

de

¡sótopos radiogênicos em depósitos minerais fomece ¡nformaçöes
ô
respe¡to da idade da mineralizoç6o e de 6/entos postenores;
e sobre a fonte dos elementos
que formam o depósito mineral. As idades das minerôrizôções
são medidas, via de regrq,
indiretômente, ou seja, datam-sø mineraís de ganga e de alteração,
e rochas encôixôntes

øou

alteradas h¡drotermalmente.

consideroçoes a respeito dds fontes dos elementos que const¡tuem
as mineralizaçöes
baseiam-se nas seguintes premissas:

(1)

as ra¿oes iniciais calculadas

ou medidas conespondem à composiç,ão isotópica do sistema

hidrotermal gerador do minéno;

(9) ôs ôss¡nôturôs dos fluidos reflelem fielmenle a composição
ìsotópica dos reservatórios
rochosos com os qudis o s¡stemô hidrotermal interagiu; e

(3) as razoes isotópicas contemporâneas dø
todos reservdtórios possíveis são conhecidas.
ó. 7.ó. 7 lo¡oæ-øooao pa-pa
Na qualidade

de minerar de pb comum, a garena foi ampramente utirizada nô concepçõo
de modelos de arorução da composiçõo isotópica do eremento.
As composiçóes

isotópicas

de Pb de Salena de depósitos minerais foram inicialmente usôdds pôrô
estimôr as idadøs dos
mesmos a partir da comparaç,Éo com curyôs de crescimento
de pb dos modelos teóricos.
Atualmente, os isótopos de pb são empregados na avariaç6o
das fontes do pb e de ouffos
rnetôis, parô identificor perturbqçó€s pós-mineralizaçõo
e para definir províncias (Kenich 1991).
Alguns dos modelos clássicos de woluçõo do pb sao introduzidos
a seguir.

6.1 .6.1 .1

Modelo de estégio único de Holmes (194ó) e Houtermans (194ó)

Premissasr

-

a'lena era originolmente fluida e homogênea;

- nesta épocô o U, o Th e o pb eram uniformemente distribufdos;
- a composição isotópica

do pb primordial

era a mesma em

todos

lugares;

- poster¡ormente ô Teffô tornou-se rígidE com pequenôs
diferençôs resionais nô razão u/pq
- quando da formação de um mineral de pb cornum, esle elemenïoé
separado do u e do Th e
sua composiçõo isotópica permôn€ce constdnre desde então.

o

modero de Hormes-Houtermôns cons¡derð ô composiçao isotópica de quarquer
ômostrô de Pb comum como resultado de uma wolução em estég¡o
único. Assume que pb

o

radiogênico é produto do decaimento de u e rh na região fonte e que pb
o
total (primordial +
r.adiogênico) é incorporado nos depósitos minerais através da galena.

n nzao

*pol*pb,

por exemplo, por ocas¡õo deste estégio é expressa por

{*ebl*eb), = (o*Pbl*pb), + ottul*pb

(er1r- ext1,

onde

{*Rul*eo), =

d*pbl*pb)
ottul*Pb

:

:

razão isotópica do pb comum deidade

N

razão isotópica do pb primordial na Tena ranos atrés;

razão døstes isótopos numa região fonte particular de pb comum
no tempo

preSenle¡

: tempo passado desde a remoção de uma amostrô de pb comum da sua fonte;
T : idade da Tena.
t

Pode-se æcrever equações simirares Þara

os outros €squemas de

decôimentq

lançando-se mão das seguintes constôntes:

(*pbl*pb)

:

ao

(ætPblGPb;,

=

6o

:p
e3ïhløPb :

(ruPbfuPb)

:q

e3ïhl38g: *

nttul*Pb

<u

Quando fé constônte, ô equaçôo acima gera um conjunto de retas que pôssôm
atrav¿s
de um ponto comum representativo do Pb primordial. Tais retôs chamam-se isócronas

e

inclinação depende excrusivamente de

I

sua

dæde que rseja conhecido, chumbos comuns que

tenham ø¡olufd o em regiöes fontes distintos e tenham sido removidos
das mesmas ao mesmo
tempo plotôm na intersecção das suas curvas de woluçõo respectivôs (dependente
de lr) com
a isócrona conespondente às suas idades. A isócrona relativa ao
receie o nom€ de

t:o

Geócron4 porque todos Pb de estágio único modemos na Ïenô e nos
meteoritos plotam
sobre ela (figura ó.3). rdades modelo e varores de p podem ser calculados,
bastando pora isso
atribuir-sø os volores aferidos.e disponfveis na literôturô para ao e
bo.

ãpt/ a

pb

hgurô ó.3. Represenbçóo gróficô do modelo
de Holñes-Houlemôns., onde ôs
linhôs curvôs sãolinhôs de crescim€mo
Þôrô sisterus u-po com uuÀlÃ JtLìi
de F de 8,9 e 10, € €s l¡nh6s ret¡s sðo bócronos pðrô vôtores
6pecíñcos de f
Extraldô de tôure (198ó),

A

maioria

dos

depósitos

min€rô¡s cont¿m chumboE class¡f,cados

como anômalos/ que fomecem ¡dôdes

enöneas

pelo modelo

do

estágio

único, algumas vezes negativas ou
futuraE por conter€m môis pb
radiog¿nico

com

do que

o modelo

senô compatÍvel

(figura ó.4). As razóes

isotópicas dos chumbos anômalos de

_
r8r.rô ó.4. R@resentôçóo

epb/

roapb

Sráfcô de um ø(empto hipot¿tico
de chumbos ônômôlos. Extaldô d€ Fdure

(198ó).

de

sufr€-

u:n dôdo corpo de min¿r¡o gerarmente formôm rinhas
retas em coordenadas de e*pblqpb e
mTPblePb
ou ruPblsPb ewPbfsPó, que podem ser atribuldas
à mistura de pb ordinério de
estágio único com quantidades va náveis dePb radiogênico
derivado de minera¡s crusta¡s com U

efh.

A ø<istência de chumbos anômaros na maioria dos depósitos
de minério, com ø(ceção
dagueles em seqÙências wlcânicas e sedimentares de
arcos-de-ilhôs, prôticamente invalida o
uso do modelo em estágio tlnico para a wolução do pb.

9l

6.1 .6.1 .9 Mc¡delo

dø evolução contfnua (Cumming & Richards 1975)

Postulô um cr¿scimento linøar

dø

¡-t

ao longo do tømpo geológico, considerando uma

média regiorral dô crosta como fonte da galena.

Modelo de estágio duplo (StacE/ & Kramers 1975)

ó.1 .ó.1 .3

Este modølo postulô urna primø¡ra
øtapa de e:,rolução para

o

Pb ô partir de

4,57 Ga, ccm razóes iniciais primordiais

7,192

e a, :

39,908, seguida

de uma

segunda fas'q iniciada hé 3,70 Ga, com

9,735 e

:

o

r€prøsønta

3ó,837.

ô

um evento de

razão U/th

p

A idade de 3,70

Seoquím¡ca (formaçao

qual

¡r:
:

Ga

diferønciação

da crosta) após o

do

Ë

¡

reservatório se

rfô/¡0.¡ô
Figr¡rô ó.5. Repr€sentêç6o Sróficô

øm estágío duplo de Stócey
(198ó).

&

do modelo de ør'otuçõo do pb
de t6ure

Krômels (1975). Êxùofdô

mantør'e constante.

Todos chumbos ø¡oluídos neste røseryôtório

e removidos dele em algum tempo no

passado dwerão possuir razões isotópicas que caem sobre ô linha de crescimento entre os

Pontos Q

e

P (frgura ó.5).

A

¡dôde da separaçõo pode ser calculada pelas equações das

isócronas,

eoiPbløPb -

nøPbl*Pb

19.998: 1
eL* -eL* ¡e
-i1,1s2 137,99 e''1t -e7.1t

eæPbløPb - 31.230

e3eTh
eÀ3T'- er'3t
ffipblspb _ 1j,152 c38U eì"l.t _ ej\1t

onde

f':

3,70 x 10e anos.

O modelo em estágio duplo não sø aplica a chumbos cuja composiçao isotópica tenha
sofrido mudanças em Vrtude dø mistura com quantidades variáveis dø Pb radiqênico depois
da separação do reservatório, ou que tenham residido sucessMômøntø em sistemas de rochas
com rôzóes U/Pb e ThÆb diferenTes.

O Pb pode ser trônsportado por flu¡dos hidrotermais a partir de plutões em resfriamento
para as rochas encôixôntes para døposição øm veios ou depósitos de substituição. Tal pb é
suscetfuel

à contaminação por mistura com outros chumbos durante o transporte ou por

ôssoc¡açõo com minerôls dø U e Th ôpós a deposiçõo. Conseqüentemenlq chumbos deste

tipo

de depósitos definem |inhas retas nos diagramas de evoluçãg que podem ser interpretadas
conforme as equaçóes do modølo em estégio único.

6.'l.6.1 .4 Modelo em multi-estégios
Aplica-se no cdso do Pb ter estado associado a vórios sister¡as com razÕes U¡Pb e ThlPb
diferentes e ler residido neles por tempos vôr¡áveis.

A mudança de

sistema pode se dar por

trônsporte físico do Pb de um reseruatório ô outro ou por mudança na razão U/Pb através dø
ganho/perda de U ou ainda de perda/ganho de Pb de razõo isotópica diterenfe.

As equôções que €xpressôm ôs rôzöes isotópicas de chumbos desta natureza não
podøm ser resoMdôs, já que os valores de p dos diversos sistemas envolvidos, bem como o
tempo d€ residência de Pb em cada um døles, são desconhecidos, Todavia, os padrões que as
mesmôs g€rôm em diôgramas

de wolução de Pb podem ser reconhecidos e interpretados

quantitativôm€nte.

lndependentemente do número de vezes que as razÕøs UtPb e IhtPb tenham variado
ôo longo da história do Pþ o tempo passado desde a homogeneização final da composiçôo
isotópica do Pb e o pr?sente é dada pela inclinação da isócrona Pb-Pb.

ó.1.ó.9 A

^/otuÇ4o

Dos RESERVATóRoç

Um reservatório podø ser definido como qualquer unidade geoqufmica da Tena que

trocô mat¿ria e enetgia com seu ambiønte. O somatório do Pb contido em todos reservatórios

døte

ser igual aos valorøs da Tena global (bulk

eartù. No quc tônge ôo Pb, podem-se identificar

três:

1) manto;
2) crosta continøntôl superior,
3) crosta continental inferior.

O modelo dô Plumbotectônica (Doe & Zôrtmôn 1979,Zaftman & Doe 1981 e Zartman B
Haines 1988) considera quôtro reservatórios distintos: mantg crosta continøntal superior, crostô

continøntal infenor
acrescional

e

litosfera subcrustal.

ßte modølo

postula

o pnncþio de um estágio

de crescimento continentôl há 4,2 Ga, seguido de uma øroluçõo da

crosta

continentôl através de orogêneses a intervalos de tempo r€latvamente iguais que misturaram

frações do mônto e porções da crostô continental pré-existentø e da l¡tosførô subcrustôl pôra
ô
formaçao dø novos orógenos. tais uÅ¡dades g¿otectônicôs compreendem, segundo os
autores,
os componentes proximal, d¡stal e cunhô do manto.

No conceito d¿
necessar¡amente ør'entos

de

B

Haines (19g9), as orogêneses não representôm
construção de montanhas, môs s€ryem parô quant¡ficar a

Zôrtman

distribuição global da ativrdade orogênica, tøndo ocsmdo a intervalos de cerca de 400
Ma;
A crosta continentôl inferior apresenta baixas concentraçÕes de U (01_1 ppm) e baixas
razöes e38tJfuP6 (0,5-5) os conteúdos de Th e pb (j -o e e-20 ppm, respectivamente)
não são

tão ma¡s baixos em relação à crosta continental superior, enquônto que a razão e3ïhlspb
é
levemente menor, Segundo Zartman B Doe (19g1), a depleção seløtrva do u está relôcionôda
ô
grôndes ep¡sódios orogênicos associados ò formaçao

de

novos segmøntos

consideram

a

de

crosta continental.

crostô superior

ea

crostô inferior

segmentos crustais distintos côpôzes

indøpendentemente

Eles

de participar

¿.

i

em estégios subsequentes de

desønvoMmento do modelo. postulam também uma
razão e3sulsPb quase rdêntica pôra o manto e a crostô

total.

r

Zôrtmôn

Th/lJ

&

Haines (1988) explicam a razõo

do mantg que é

menor

do que a

através dø uma reciclagem preferencial

do

atual

calculada,

U em relação

ac Th de voltô para o manto. lsto seria resultado
insolubilidade

å

da

Figurô

-'':Ë.-

ó,ó. Curvês de evotução dos isótoi)os de

do último e conseqr¡ente carência nos ;HffJä,åii"""åi"J3'rr*

prumbotc:fôn¡cô.

sedimentos marinhos e nos produtos de ôlt€ração dos basaltos de fundo oceânicg
ø<clui

o que

o elemento dôs plôcas em subducç,ão.

o

modelo considera ainda

o

envoMmento

do

manto

no processo até

uma

profundidade de ó70 km. Os autores propóem a avaliação da extensão (altura
e área) da crosta
pré-existente que participa em cada wento orogênico através de duas
funçóes, gue lanam em
conta o desgaste da crosta continentôl superior pela erosõo e a perda de crosta continental
e
d¿ litosfera subcrustal atrôv¿s de processos tectônicos.

os diagramas de woluç,ão do pb søgundo o modelo da plumbotectôn¡cô constôm dô
figura ó.ó.

A

cuwa a reprer"ntu ornuÅto, a

bo orógeng

ea

ce d

ascontribuiçoes das crostas

supenor e inferior, ræpedivômente, ao orógeno.

ó.2 Amostragem

va de røgra, a amostragem constou da coleta do elúvió existènte às margens dos
corpos ôquosos que ocupôvôm ôs côtôs abandonadas dos garimpos na época da vsita,
e do
bateamento deste material (figura ó.7). No caso do Granito Sucuri, amostrou-se diretômente

o

solo das éreas de ôntisos garimpos.

A

pureza dos concentrados obtidos

foi

semprø supenor

existentes, principalmente nas ômostrôs dos garimpos Xupé

feldspatg mica branca e quôrtzo ôgregôdos

e

a go%. As

impurezas

Grotao, tratavêm-se de gr,ãos de

à superfÍcie da cassiterita.

Nëm de concentrados de bateiq algumas amostras

de

rocha foram obtidas. No

Garimpo Grotõo, amostras dos filões dø ôlbititos/eucodiontos portadorøs de cassiterita
foram
coletadas in situ (frgura ó.8). Cassiterita extraída a partir de veios pegmatóides subcentimétricos
via britagem, peneirôm€nto e seleç,ão visual e manual dos cristais é a única ômostrð
obtida patô

o Granito Mangabeira.

A própna

massa caulinizada que

compóe o Pegmatito Riacho dos Cavalos foi o môtøriôl

bateado (figura ó.9). Amostrou-se também os bolsóes de greisen associados.

ó.3 Preparação das amostras
Estô etôpô
ômostras ø

de

tøre lugar nas dependências do cpGeg lôboratór¡os de preparação de

U-Pb.

Os concentrados de bôteia foram

inicialmente peneirados

em cinco

intervalos

granulométricos: >35 mesh(0,49 mm) 35ó0 n6h(0,49-O,eS mm) ó0_100
mesh(0,p5e,149

mm), 100-150 mæh(0,1494,105 mm)

e <'l5O mesh(O,IOS

mm). Os três primøiros foram

utilizados para dôtôção.

façóes foram entõo submetidas à separação dos minerais løres ø pesados em
bromofórmio (d:9,8899 g/ml) vrændo à eriminar ferdspatg mica e quôrtzo. Nas amostr.rs
em
Tais

que a mica incorporou a fraçõo pesada, provavelmente devido a uma composição
mais rica na
molécula zinnwaldita (d:2,90 a 3,Og g/cm3 cf.Deer etal.1999) segundo indicam as anélises

Ftgura

ó.7. Fotografia ih¡shando

o

procedirnento

de

amcsbagern

do dri¡io

nðs cðtôs

dos garimpos e

bateamento do rrBterial.

Figun ó.8. Fotogrôfiô dos veios albitíticosularcodioríticos

amosÍados

ro

Garimpo Grotão. Destes é

prøøtiante

ô ôrnos?ô GROT-9 35-10o z¡eså

Figun ó-9.

it¿1¿ssa

caulinizadô

que constitui

bðtearnento, corstituindo a amostra

K-3.

o

Pegmatito Rjacho

dos

Car¡alos.

O mataial foi

subm¿bdo

a

por difrôção de raios-X abordadas no cðpftulo

V

procedeu-se ainda à separaç,ão via ¡odeto de

møtileno (cl= 3,3p5 st/ml).

A

seleçdo dos cristais foi efetuada com auxírio

de rupa binocurar otlmpus,

modero
SZH10. Nesta ocasiõg foram eliminados cristais de cassiterita com
silicatos aderidos è superfcie,
além de €vøntuô¡s crista¡s de outros minerais-de-minério (ilmenita,
hemotita) e de silicatos
pesadog c,cnstitufdos geralmentø por zircão e turmôl¡nô.
Prol:edeu-se entõo à ravagem dos grãos com umô mistura 1:1 de
HNo, concentrado e
HCI óN por 30 minutos em ultrô-som, seguida de filtagem e
lavagem com cercô de 8o ml de

Hno fìltraoa em Millie. As ômostras GRoT-g
soluções f()rtementø amareras quando retiradas

e

INGA-2 (todôs granulaçóes) ôpresentarôm

do urtra-som. Gurson & Jones (199p) utirizarôm

procedimønto similar para a eliminaçao de traços de sulfetos
e remoção de chumbo comum dô
superfkie tios cristaig tendo relatado um aumento das razÕes ftpblspb
nas amostrôs lôvôdas

d€sta forma em relaç,ão òquølas lavadas somente com HCl.

Visando à facilitar a dissolução dô cassitentô

e lilerar inclusÕes de

mica, føldspato e

quartzg cuja existência foi identificada por microscopia eretrônica
de vanødura (vide seção
5 5) cominufram-se as fraçóes ò granulaçao inferior a 140 mesh, utilizando-se
almofariz e pistilo
de ágôtô. Foram então peneiradas em malhas de nylon descartadas após o uso pafa
cada

fraçaq

a fim

de ø¿itar-sø contaminação.

Finalmente, as fraçoes de cassiterita foram submetidas à nova
separaçõo com

iodeto de

metileno paro øliminação da mica, feldspato e quaruo. Este procedimento
certômente nõo
øliminou o volume total de silicatos qu€ oconem como inclusõeE
haja vista a dimensão de
s€us

cristais frequentemente ser inferior

a 140 mesh. seu empreso tø/e como objetvo

a minimização

deste volume.

-

A sepôrôçõo magnética foi eføtuada €m ôpenôs uma das fraçoes - INGA_2 óo_1oo
øerá
em virtude da recuperaçõo de cassiter¡ta na fraçõo magnética nôo ser
s¡gnificatvô (e.g Grubb

&

Hannaford 19óó; Voronina et al. 1979a). para

o

utilizaram-se inclinações frontal e lateral de 2e" e 1,o

split em Separador Magnético tipo Frantz

A deconente

ølétrica.

Após o procedimento compreto, cada uma das fraçoes apresentôvô
massas da ordem
g
de 90 mg até pouco mais de g, e puÍ?za maior do que 99To (vide fotografias
na seção 5.5).

ó.4 Evtração do U e do Pb.
ßtô etapa baseou-se no procedimento descrito por Gulson & Jones (1gg2), trônscrito
na íntegra abaixg com a introduçião de algumas modificaçoes,
"CassÊente (SnO¿

concentates of

uarytng

punty (usually >95%) were oblâ¡ned by
A few samples were subJected b

heavy medid dnd magneti. sepdrati)n procedures.

furher classituaton by magnetic susceptbirity and grarn size. rnit¡a^y, sepràtes were
washed only will Z /vl HCI but where Enp b cona.tne-d t-aee anounb oÍ sulndes,
laret altiquog were washed for - 30 nÌn ¡in an ul?asonic bah w¡d1 z A4 HNoy'7 /'/ HCt
Finally, samples were r¡nsed w¡th water and clean mehanor ro remove ani taces of
the heavy media. lhe nttic-hydroclonè aciC leach removes suhsbntidl ámour6 of
common h, profubly derived from frne-graned sutfrdes, shown by the ¡ncrease in
*rcPfu n mmples tedched widl HNOr4iCl when compared w¡h
those washed
onty i4 HCI (see tdble g).

kqh
lowertubpþ

Samples werghng up to 780 mg were pldced i,.tto
hydrohemal dgestiol
vessels (kogh 7973) with tun¡ng HCt (9.3 M);
9 ml HCl wds used for each 50 mc
cdss¡terite. for he WnSer samples witt
ratics, a Mh-eïU spke wãs

aMed to the sample at he time of drgestion; for the older

samples, añfu-NU spike
wds added to na dl¡quot folowiing dbestjon. lhe sdmples were di,gested at _
C
for 48 to 79 h ln several younger sampreq, <s% of the cassiterite dissorvee even w¡t1
ddd¡t¡onal aciC dnd exta dd¡s ¡n he oven (see Tabk g). Crushng úte sdmple to
@ss
litough d 49-pm siéte achieted mdrytnally better dlgestion ¡n some samples. .lhuq the
welght of sdmple ðndlyzed h some cases was <S mg.
After d¡gtestion, he HCl steryú wds 77 M. lhe solutin was d¡luted wiü1 waþr
to - t hl mked in nd ultdsontc futh, and pssed through a O.S cnf &d of cleaned
AG7-X8 ræn wr¡ich colrected he
tnned¡dre¡a. Any remdhng
was eruted wrdl
7 nL 7 tul llCl lhe U wds eluted by usiog 7.5 tl4 HCt lhe pb was further punfed
by
pdssng djrough d m¡crocolumn G Al qtf AGI_X8 res¡n æd) ¡n 7 Ál HBt: ptocessi4g
blank for
IOO mg sampls uanèd from Ag b 0.3 ng pb. Ltranium was separaÞd
mass spectomeler anal¡as wtlt macroporous r6¡n in nitic dciC med¡um.
Ledd isotoæ ldtics were measured on d vG lsondss 548 run iq fuIy automatic

gØ

-

h

-

h

-

õr

modq eroß on he tuFbPpb were + 0.7
ualues > 7000."

%

(go) for vdlues of <50 dnd

+

7%

for

ó.4.7 Dissolução da cassiterita
Prime¡ramente, pøsou-se

ente 90 e 905 mg de ômosûa so6re power sheetem bôlança

analítica Scaltec. modelo SBC 91. Estø montônte foi então trônsferido para bomba

de

Tefion@

do

tipo Pa4 com capacidade deg3 ml, à qual adicionou-se 2 ml de Hcl 1oN para cadô 50 mg
de
ômosEa. As bombas foram lø¿adas à estufa à tømp€rôtura

de 900" c, inicialmente por cerca de

ó5 horas. como algumas fraçóes necøssitaram retomar à estufô, optou-se por um tempo mfn¡mo
de permanência de cerca de guôtro dias (9ó horas). RC-5 60-100 næh necessitou ôindô
de
mais alguns dias nô estufa (tempo total de 190 horas) acrescida de e ml de Hcl 1oN.
suc_o
óo_

1oo mesh não dissolveu, apesar da adição de g ml de HCI e do tempo total na estufa de
horas, tendo sido døscartada.

gQO

98

l

Após a dissoluçog as soluções foram transferidas para béqueres sauillex ø pesadas em
balança analítica. Cerca de

1ß do volumø total da solução foi transferido para outro savlllex

e

pesado, constituindo a alíquota para análise por diluiçao isotópica (Dl). A esta, adicionôram-se

duas gotas

de splke

KU-2G (eo8Pbl3su), pesando-se novamentø. As soluçÕøs foram então

evaporadas sobre chapa a ó0" C e condicionadas em 1 ml de HCI 8,3 N para postørior øxtração

do

Ue

do

Pb em colunas

de troca iônica. As soluçÕes røsultantes apresøntaram-se amarelas ou

azuis, as últimas gøralmønte transformando-se øm amarelas com

o

passar das horas. Precipitado

branco, provavelmente silicático, esteve sempre associado òs soluções.

ó.4.2 Colunas glq troca iônica

A

østratégia

de extração dø U e Pb adotada nesta pesquisa consistiu dos

passos

ilustrados na figura ó.10.
Colunas de HCI
cl

colela
ds Pb

t

DI

[*,*,-\

il
ct

ilf

Colunas de HBr

Coluna de HNQ

Figura ó.10, Representoção esquemética dô estrôtégiô
U e Pb por trocô iônico odotada nesto pesquiso.

de sepôrôção

de

Previamente à separaçõo do Pb e

do U øm colunas dø troca iônica, ôs amostras foram

submetidas a ultra-som por um período dø 30 a ó0 minutos com

o objetivo de

eliminar o

r€síduo branco invariavelmente presente. Apesar deste procedimønto, algumas delas
mostraram-se turyas ao longo de toda a søparaçao nas colunas.

O objetivo da utilização de colunas de

HCI

e a remoçao do estanho , gue tem seu pico

de retençao em resina aniônica em HCI aproximadamente 7N (figura 6.11), procurando
minimizar problemas de saturação da resina com este elemento e perda de U e Pb. Foi efetuada
duas vezøs para cada amostra. As colunas de HBr e HNO, são para purificaçao

do Pb e do

U,

respectMamente.
Para

o procedimønto em HCl, empregaram-se colunas de polietileno convencionais, com

cerca de 10 cm de altura e 9 cm de diâmetrq preenchidôs com 0,5 ml de resina AG1-X8 (9004OO mesh)

na forma clorídrica. Esta foi lavada

e

condicionada com HCI 8,3N.

A fraçao

depositada foi intøiramente coløtada em sawllex limpo, bem como o volume de 1 ml de
B,3N adicionado à coluna para r€moçõo de chumbo a¡entualmente retido na resina.

HCI

A coleta

de U consistiu da adiçao de 2 ml de HCI 1,óN, duas vezes, coløtados em savillex separado. As
amostras foram anaporadas e condicionadas em 1 ml

extraçao de chumbo,

de

HBr,

no côso daquelas destinadas à

e 2 ml de HNO3 concøntradg no caso das amostras destinadas

à

extração do U, e reservadôs pôra punficação em HBr e HNO, respectivamønte.

,.)

nô od¡.
¡r. od!.
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F¡gurô ó.11. Representaçåo da disûibuição dos fom

enre resino aniônico ficrte e soluçöes de écido cloídrico. Exüalda de Wôlton &

Rocklin

(1e90).

Para

U-Pb

do

o

HBr, utilizaram-sø colunas

de Tøflon@ retrátil modeladas no próprio LaboratÓrio d¿

CPGeo, com ôproximadamente

9 cm de altura e O,B cm de

diâmetro.

A elas,
100

ft,,

ôdicionou-se 0,1 ml de resina AG1-XB (9oo-4oo mæh) na forma ciorÍdrica, procedendo_sø
à
pb
rotina øm HBr 1N com coleta de
com Ficl óN. À soluçao coletôda adicionou-se 1 gotô de
H.PO, suprapuro diluído eO vezes, e a soluçiio foi então evaporada.

A

purificaçõo

do u

baseou-se

no procedimento descr¡to por

Babinski (1g93), e

do uso de colunas convencionais dø polietileno preenchidas com 9 ml de rr,:sina AG1xB (200-400 mesh) na fonna clorídrica, a qual foi lavada com HCI e Hno e condicionada
com
HNO, concentrado. A ômostra foi depositada e lavada com HNO. concentrôdg
e o lJ coletado
cons¡stiu

com Hoo e HCI óN. À soluçõo obtida adicionou-se 1 gota de Hrpoo suprapuro ,Jilufdo
20
v?zeq e a mesma foi waporada.
O branco analítico para 150 mg de ômostrd foi de e4ó ng.

ó.5 Espectrometria de massa
As análises isotópicas de u e pb por especfometria de massa foram øfetuadas pelo
Dr.
Márcio Martins Pimentel, com o ôcompônhamento da ôutorô deste estudo, no Laboratório

de

Geocronologia do lnstituto de Geociências da UnVersidade de Brasília. Excetua-se
a ômostrô

5 >35

RC-

mesh, analisada no CPGeo

o

øspectrômetro

de

do lnst¡tuto de Geociências da Unversidade de São paulo.
massa utirizado é de marca Finnigary modelo 9ó9, cujo

f¡acionamento por unidôde de massa atômica afendo em padrÕes NBs sR 4 9g1

e 9ge

está

entre 0,12 e O,14Vo para as condiçõøs da análise.
Filamento simples de rênio foi utilizado para a deposiçao de

pe enquônto que para u

empregou-se filamento duplo, também de rênio. Empregaram-se ainda sílica gel e Hrpoo.

A aferição das razóes isotópicas de chumbo requeriu

temperôturas no intervôlo de

1000 a 1200" c a ñm d¿ obter-se uma emissõo rôzoôvelmente constônte e prolongada.
Além
distg foi necessério lazer a medição do isótopo rypb com multiplicador de eléûons _

contador de íons. Algumas algumas tiveram todos isótopos medidos com multiplicador
de
elétrons - contôdor de íons (peak junping).

os enos analfticos dôs rôzóes isotópicas a 95% de confiança sihlôrôm-se ente o,1so e
0,484% para,æpblspb, 0,134 e 1,o7% para ooTpbApb, e o,104 e 0,456% para rupbl*pb.

ó.ó Restt/tados e Discussões
A avaliação dô maior pôrte dos resultados vlu-se fortømente prejudicada pelo pequeno
número de análises bem-sucedidas para cada depósito (geralmente duas), øm especial no côso
dos diagranras isocrônicos e07Pbf*Pb-nftPblspb,

Os dados analíticos foram calculados com

o

progrôma PBDAT (Ludw¡S), versãto 1.p4

revsada enrjunho de 1993, e estão listados a seguir.

6.ó./ Pegmatitos encaixados no Complexo Granito-Gnáissico øþU

Formação

Tia1nmil

ó.ó.7./ Xtpr
Das três fraçóes submøtidas

à datação (>35 mæh, 35-60 næh

somønte a mais fina fomeceu dados de Pó e

e

60-100 mæh),

de U, enquônto que a de 35-60 mesh gerou

dados dø composição isotópica e concentração dø Pb.

Tais

problemas podem ser atribufdos à

presença de volume significatMo de reslduo branco, de composição provavelmente silicética,
na soluçõo durante ô separação por troca iônica, quø tenderia a d¡ficultar a øraporação e

ionizaçao no espectrômetro

de

massa, analogamente

ao efeito produzido pela sllica gel

empregada na deposiçõo da amostra no fllamento (ø.9 Roddick & Chapman 1991).

A presønça de resíduo silicético tem como

causa a abundância

de inclusóes de mica

branca e feldspato potéssico nô côss¡tønta, além das venulaçÕøs dø:;Te e dø quartzo (vide
seçao 5.5.1 .1).
XUPÉ-1

óO-100 mæhpossuiteores deU e de pb de 11,75 e36,77 ppm,

respectvament€. No diôgrôma Concórdia, seu ponto analítico é altamente discordante (lìgura
ó.1

9). Forçðndo a regressão da discórdia parð o interceplo infenor zero, obt¿m-sø uma idade

mfnima

de

3.ó1 8 +

1

'l

Ma.

A escolha deste valor para o intercepto inferior baseia-se nô ôpôrente

ausência de qualquer ørcnto térmico sobre a órea posteriormente ao Transamazônicg

conforme dataçoo K-Ar de muscovita da omostra xuPÉ-3 em 2.129L26 l,lß, relatada na sessão
4.9.1. Forçada para o Transamazônicg a regr€ssão fomeceria um ¡ntercepto superior impossfuel.

A idadø K-Ar da muscovta foi utilizada para a coneção da composição de pb inicial segundo
Stacq¡ & Kramers (1975).

ú

Tabela 6.//. Dados analíticos

de lJ e Pb

Anosta Æo

Cqrcentdçæs
(wn)

(rÐ

cassiteita da subprovíncia do Rto paranã (Go).
Razæs

n
a4a)

UPbPb
35{0#

xupÉ-l 133,19

1'1,75 36/79

-

93,814 o,7587g 1,6i86

14,39 18,14

-

94,356 0,68649 1,4888 0,171305 3,99937 0]6óú4

o,39oog3

li,isss 0,330197 cr93

2si7

3ó1g

óG'100#

GROT-1 15ó,03

.1019 1ó18

9518

0,0948s1 39403 881s

1s9s

>35#

GROI-I 1ó9,'18 13,408 48,ó33 -

93,455 0,68't9g 1,5796

450,141 5890,99

35-æ*

GROI-g 148,54

1q893 18,708 -

93,644 0,ó8349 1,4817 0,999446 3,49107 0,114019 1995

159ó

18ó4

31,ó90 954583 1,1s'13 0,399óó9 6,89737 0,197396 913s

9æ8

9Oó9

9039

99óO

35-100#

RC-s 1ó1,53 3,8004 ó,8339 5.75
>35#

RC-s 159,77

-

33,50ó 0,37906

1]978

35-óO#

Rc-5

91,10

7,1543 9,455ó ?,55

34,943 0,51553 1,1016 0.39781 6,418A9 0,11967A 1898

ó0"100*
+

razõ€s botópicas de chumbo coíEijas pôrô branco analftko de g+O nS e fr
** rôzões atômicês congdas para brarrco analftico de q4ó
ng, frðc¡onômento poí unlcade de
'*+ ¡dðdes calculôdas com ôs constantes recomendadas p¿la IUGS (Stei5€r & J ager 1977).

massa atômxa

&. o,1e%, sølee chumbo comurfì.

Tabela ó.//. Dados analítÌcos

de U e Pb da cassiteita da Subprovíncia do Rio Parana (GO) (continuação).

>35*

INGA-9 198,90

170,37 7,5096 5þ1

495ó9 0,44669 0,9ó548 0]33633

0217094

0]177A6

85

199

1993

3s-óo#

-

93,437 0,11896

90,ó81 A,'tt|1

,

33,734 0,s16s3 1.0931 0,097885 1,611A4 0,194311 ó09

loOO

9019

394,76 115,69

-

118,90 0,90964 0,3407

138ó

1470

INGA-9 119,59

!,0018

óo-100#
^¡,AG.

INGA-9 903,50
óo-1oo#
ñ-r,^,\G.

PF-7

167,90

>35#

PF-7

97,79

0,999486 9,91548

0,@9141 1339

35-óO#

$rc-o

150,44

>35#

* razões botópicas de chumbo conþlias para branco analftico & 0,4ó ng e fracø'tam¿nto poí unidade de massa atômica
de Q19%.
++ razóes atômicas conigklas para branco
ônalftico de 0,4ó ng fracionamento por unidade de massa atômicô de 919%, qo*ee chumbo comum+** idades calculadas com ôs constôntes recomendadas pela IUGS (Ste8€r & Jöger 1977).
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Figurð ó.'19. Diagrsmð Concórdi€

XUpÉ

-1 60-100 nerh.

No diagrama isocrônico Pb-Pþ plotaram-se ôs amostras xupÉ-r gs-oo mesh

e

60-1o0

mesh, cqa isócrona fomeceu umô c¡frô dø 3.905+940 Ma de difícil interprøtôçao (figura ó.13).
t0.8
t8,1

.'., "/',

t8
207Pb

t./

,./

-.4

// .)'
.¿/' óG'l00#

,.1

t1

,'/'

204pb
l7 .2

's-oo+

16.8

16.

t6.

206PbÆ04Pb
tigurô ó.13. D¡ogrômô hocrônico Pb-Pb dôs fr6çó€s 3S-óO
1

OO /reeá dô ðmosüû XI.JPÉ-1

n6h e

óO-

.

O contøúdo de Pb de XUPÉ-1 35-óO mæh quase très vezes maior que o da fração óO1OO mesh sugøre trôtôrem-se

de amostras de caractelsticas diferentes, e indica que a fraç,ão

granulométrica mais grosæ concøntrô preferencialmente os cristais da gøração de cassiterita rica
105

em micô ø føldspato potássico idøntiñcada por microscopia eletrônica de vanedura (seção
5.5.1 ,1). Ovørsby

(1975) rølatou teores de Pb em feldspato da ordem de 19 a 90 ppm.

Assumindo-se a idade de 9.129+26 Mô como coûetô pôrô a mineralização no døpósito
Xupe, venfica-se que o ponto analÍtico da amostra no Diagrama Concórdia está døslocodo para

a direita, indicando uma composição enriquecidô no isótopo

m7Pb.

Conforme discutido na

søção 6.1.2, qualquer varìação na obundôncia de rc7Pb que nõo seja complementada por uma
variação similar de eÚPb pode ser atribuídô ð eventos geológicos muito antigos. Logo, é plausfvel

admitir-se que

o

Pb incorporado no feldspato potéssicg que predomina nô amostrô, tem

côrôcterísticôs isotópicas

de

Pb antigo.

N€stø contexto, ôs composições isotópicas inicia¡s

de Pb de cada uma das fraçoes

repr€sentôm m¡sturas dôs compos¡ço€s isotópicas dô cassiteritô e de suas inclusoes. Logo, é

violada uma das premissas básicas da utilizaçõo dos métodos u-Pb

e Pb-Pþ e a

isócrona

trôçôdô no diagrama Pb-Pb representaria uma linha de mistura, crja idade carøcø de significado

geológico (Faure'1 98ó),

ó.ó.7.9 GnorÃo
No côso deste depósitg tøm-se dados de Pb e de U para duas façoes gronulométricas

(>35

e 35-6O nesh) de GROT-1, que tratô-se de um concentrado de bateia, e pôra umô
fraçao de GROT-9 (35-100 mesh), que constitui amosrô de veio albitítico/ìeucodioítico. GROTmesh

1 35-100 m6h, enkelanto, fomeceu razões atômícas e idades ôpôrentes pb/lJ ineais, tendo
seus dados isotópicos sido utilizados unicamente parô construção

de isócrona Pb-pb.

As concentraçöes de U das amostras variaram de 1Q89 a 14,39 ppm / enquônto que os
teores de chumbo concentrôm-se próximos aos 18 ppm em duas dølas e 48,ó3 ppm na outa.

A alta concentrôçao de Pb da última fação mencionada (GROT-1 35{,0 nesh) está relacionada
aos altos volores das razóes atômicas Pb/lJ citadas ônteriormente. Da mesmô forma que no

depósito Xupé, a cassiterita do Grotáo tãrclou rP¿ftencer ô duôs geraçoes por microscopia
eletrônica de vanedura (seçao 5.5.1.9), uma rica em ¡nclusõ€s de albita e mica branca, e outa
praticômente pura, com raras inclusões de columbitô{antalita. Mais uma vez, a premissa da

dataçao geocronológica da utilizaçao

de amosfas com razões isotópicas

iniciais iguais é

quebrôda.

>35 mæheGROÍ-235-1@ mæh
forçadôs a zero para cada uma delas em

Plotadas no diagrama Concórdia, ôs ômostrô GROT-1

não alinham-se. Efetuando regressÕes lineares

106

to{

separadg obtêm-se idacjøs mfnimas de 9.5'18+18 e 1.854r-75 Ma, respøctivamente (figura

6.14).

Por trdtdr-sø

dø amostra do þrimário ø apresentar ponto analítico mais concordônte,

GROT-9 fomece um

dado mais confiével. A coneção de Stacey & Kramers (1975) foi efetuado

com vôlor arbitrôdo de 9.000 Ma.

2000

2oFr
,3gJ

0.

r600

2O6PÙ

238u

a

0.2

GROT-g

lntercepb àt

35-100#

9518i'18 ônd 0t'1

Mo

(MswD=0)

207Pb/23flJ

GROT-I >35#

6

207Pbl235t
,\cimð, pontos ônalfticos dss ômosf€s GROÌ"1 > 35 /rerlr e
/rerá plotEdôs em Diôgrômô Concórd¡ð, À direrta, p€Ée
supenor, r€g¡cssão linesr entre o pgnto ônôlltco dð €mosfð GnOT-1
>35 n6h e intercepto inþrior zero, aboixo, regressåo lineðr €rite o
Figuro ó.14.

GROT-? 35-100

ponto €nðlftico dô ômostrð GROT-9 35-1OO nesh e intercepto

hbior

zeto.

Os pontos analíticos, em øspecial aquele dà façao GROT-1 >35 mesh,

ø<itliem

pronunciada discordância. Diagrama isocrônico U-Pb, onde esté traçada isócrona de referëncia

com idade de 2.000 Ma (figura ó.15), mostra que ambas ôs fraçoes sofieram aporte de u, a do
primério (GROT-9 35-1OO nesh) em menor proporção.

Os pontos analÍticog em especial aquele da fraçao GROT-1 >35 mesh, ø46em
pronunciada discordância. Diagrama isocrônico U-Pþ onde østé traçada isócrona de relerëncia

com idade de 9.000 lvla (figuro ó.15) mostra que ambas ôs frðçõ€s softeram aportø de U, a do
primário (GROT-2 35-1OO næh) em menor proporção.

Quanto ao diagrama isocrônico Pb-Pb (figura ó.16), apresønta ainda o inconvøniente de

que a dispersão das razöøs 'otPbl*Pb ø e6PblqPb ¿ prôticômønte inexistente, sendo o dado

de 4.952+410 Ma fomecido totôlment€ desprovido dø significado geológicg no mfnimo por
ser mais velho

do que a idade da Tena.
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GROT-'I

>35#

GROT-9

35-100#

206

204

?æ/204
isocrônico U-pb dôs 6mosrôs GROI-1 >35 nesh e
urónio em progorçóes
vôriáveis quônC ) comparôdôs à isócrooâ de røtur¿nciô de 9.000 ¡¡ô.
Figurd ó.'15. Diogrômô

GROT-9 35-100

mein que elelam gônho de

Gnot-t

tes+

17.4

¡

¡'

/

,1.0
207

_

16-6

a

204

/

Ì

r6.2

o*r'rr-'rooo
tdôde=4959t410 Mô
MSIØD=

/

1 '1,'1

¡/

/
cnor-t ¡s-oo*

206/æ1
Figun ó.1ó.

À

esqu€rda, diôgrômô isocrônico Pb-Pb dôs ñ'dçó¿s

>35 m6h e 35-óO

/¡¡esá

dô ômosÍô GROT-I, e 35-1OO /rerá dô ômosùô

GROT-g. A áreô d€stôcadð no retångulo ôpôrece ðmpliada à dir€itð.

ó.ó.7.3 RacuoDosAvuos
Este

é o único depósito cujas frôções grônulométricas estudadas (RC-5 >35 mesh,35-

60 mæhe60-1@ nesh)), são todôs do primário.
As fraçoes >35 mesh e 60-100 nesh apres€ntôm teores de U de 3,8 e 7 ,15 ppm e de
Pb

de ó,83 e9,45 ppm, respectivômente. Em ambos os casot cerca de 80% do Pb é comum.

A

anélise

do concentrado de, bateia døste depósito (amostrô

RC-3

>35 mesh) ao

microscópio øletrônico de vanedura (seçao 5.5) ranelou que os cr¡stôis dø cassiterita são
isøntos

de irclusóes, encontrando-s€ associados a raros grãos de

columbita-tentôlltô, gue

podem apresentar teores de U e Pb de 9,8 a 9.445 ppm e 1,28 a 499 ppm, respectMômente
(e.9. Romer €t Wrisht 1992; Romer

& Smeds 1994, 1997¡

Romør

& Lehmann 1995). lntervalos

de concenhilçóes tão omplos dificultam a ovaliação do eontribuigão da fase na cornposição
isotópica da cassiterita.
Óxidos complexos de Ta e PQ com ou sem Sn, oconem como fases tôrdiôs, ôgregados
ò supørfície rla cassiterita
Pb comum

ou prøenchøndo venulações, implicando contribuição indesejável de

êc conteúdo total de Pb da amostra.

Esta rrrovável "herança"

de Pb revela-se no diagrama Concórdia, ondø o ponto analftico

da fraçao >35 mesh pode tør este fator como causô dø sua discordôncia ra¿ersa. Reflele-se,
também, na ausência de alinhamønto destø com o ponto da ftaçao 60-100 mesh (ñ3ura ó.17).
Trôtados em søparado, os pontos das frações

>35 mesh e ó0-100 mesh fomeceram

idades de 9.0ó1 +38 e 9.260L17 Mô, r€spectivôm ente, em regressões forçadas a intercepto
infenor zero (figura ó.17), sendo a primeira considørada môis indicôtiva da idade mlnima do

depósito em funçao do seu grau maior de concordância. A escolha do valor zero pôra
regressão baseia-se na ausência

de ercnto térmico posterior ao

a

Transamazônico na área,

conforme dataçõo K-Ar de muscovita da mesma amosVô em 9.006!94 Ma, discutida na seçõo
4.9.1, eutilizada pôrô a coneção de Stacø/ B Kramers (1975).
Em diagrama isocrônico U-PÇ quando compôrôdos ò isocrona

Mô, o ponto analÍtico da fraçao

de referëncia de 9.00ó

>35 mesh moira perda de urâniq ôo passo que o da fraçao

60-100 meshindica ganho do ølemento (figura ó.18).
O diagrama isocrônico Pb-Pb (figura ó.19) gerou idade questionável de 2.984t100 Ma,
em analogia à idade de mistura obtida para o Pegmatito Xupé.

>35#

ó0-100#
?O6Pþ
238U

t

¡
207h/2ÆU

eoon
¿3ÛJ

ó,17. Acimô, pontos únð¡ft¡cos dos frôçoes >35 nesh e 60-100
/r¿rá ds ômosÍo RC-s plotados em Diôgrômô Concórdi€. À direitô, pôrt€
superìor, rcllr€ssðo lineôr do ponto ônôlftico dð froção >35 Æ¿rl, €
¡ntøcepto int€rior zero, ôbôixo, regressðo linear do ponto ônô|ftÈo dð
ftôçáo ó0-100 rr¿rrô inletcepto infettot zerc.
Figurô

/./

206
204

23Ê1204
isocrônico U-Pb dð 6mo6t"ó rc-5 øn que ô frdg6o >35 rr¿s,
ra/€lô perdô de urónto, €nqusnto que ô frôçõo de óG100 /r¿5, dernonsüô gônho do
Figurô ó.18, Diâgrômô

el€mento.
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99ó0i17 ônd Oa1
(MSVD=0)

Mô
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Frgrrô ó.19.

À €squerdô, diðgrômô ¡socrônico Pb-Pb dôs frôçóes >35
nesh d8 €mostå RC-s. A óreô destôcôdô no retångulo

n6h e 60-100

206/204

ó.ó.1.4

.t

, -/

erìconfô-se ômpli€dô

à direitô.

INaAZHRA

Døste depósito/ anal¡sôram-se quôtro frðçoes da amostra INGA-9,
mesh,

,r'

r'

e 60-100 nesh submetida ò separaçao

>35 nesh, 35óe

môgnét¡cô conforme os ângulos ø ômperagens

descritos em ó.3, dando orìgem òs fraçoes ó0-100 mesh magnética e não-magnética.

As concentraçöes de U de cada umô d.rs fraçoes variam de 20,681 e 170,37 ppm,
enquônto que as de Pb situam-se no intervalo de 3,1187 a8,1771. Os teores máximos dø U em
cassiterita relatados na literatura (e.9. Bezina

&

Dolomanova 19ó7; Swart

& Moore

'1989;

Zagruzina et al. 1987 ; Gulson B Jones 1992) sôo de 21 ppm.
Plotadas

no diagrama Concórdia, INGA-9 >35 nesh, 35-60 mesh e 60-100 mesh não-

môgnética sõo altômente discordantes, as primeiras duas localizando-se muito próximas ao

¡ntørcepto inferior.

A

røgrøssão

dos pontos fomece a idade de 2.037 Ma, com alto eno

(+ 1 .ó34 Ma) (figura ó.90). Lançando-se no mesmo diagrama apenas INGA-9 >35 mæh e 60100 mesh não-magnética, o valor da idade não se altera sign¡ficativamente, môs o ero diminui
sensivelmentø; com INGA-9

35{,0 mesh e 60-1@ mæh

nõo-magn¿t¡ca,

o valor da idade ê de

2.030-t-49 À4a (figura ó.21). Os valores dos intercøptos inferiores, em todos os côsot são
totôlmente desprovidos de significação geolósicq e podem sør atribufdos à perda de pb ou
aportø de U em 6/ento recenle, de natureza intempérica. Para a coneção de Stacøy B Kramen

('1975), utilizou-se o valor de 2.218
seguir.

iv1a,

obtido em diagrama isocrônico Pb-Pb, discutido a

,/"
./ '¿../.
/
1Ã0./

óo'1oo# ñM.AG
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,---

.-'t

,_.-

.¿'

_..¿'

Figurô 6.90.

lñtercepb ôt

9037:1ó34 ônd 91190
(MSVD='17)

a

A

esquerdô, Diôgrôma Concórd¡o dô

amostfô INGA-g. frôçô€s

^

100 mer,

>35 nesh 35 60

náo-môgnéticô.

A

n6he

60-

ére¡ destdc€dô

no

¡cim¡.

røtånguìo encontô-se ômpljada

,

e07Pù/235U

0.¿0

0.16

206Pt

!!f!

238U

o,ra

'¿'

23AJ

/

..¿

-.¿

-..,./'
L-../'

tntercepb ðt
905ót49 ond 97,7¿8,9M6
(MSWD=0)

-7
/-'
rntercepb €t
/
.,..,"
no/ ,.//'
9030:L49 ðnd 8,9A4 M!
(MswD=o)
,/ ,..'

?0TPE/æ5U
Figurô

æ7Pb/23Ð

ó?1. A esquerdô, Diôgrômô Concórdiô dôs frôçóøs INGA-q >35 n6h e ó0-1OO øerá nõo-môgn¿ticd; è direit! Dhgr€ms

Concórdiô com ôs frôçó(s 35-60

n6he

óO-1OO

/rerá nðo-môgn¿ticô dô mesmô ômosÍð.

O diagrama isocrônico U-Pb døsta ômostra comprovô gônho s¡gnificôtivo de urân¡o nôs
fraçóes >35 mesh e 35-60 mesh, enquanto que ô frôção 60-100 nesh não-magnética ø<ibe
perda do elemenlo, quando comparôdos à isócrona de referència de 2.056 Mô (figurô
ó.g9).
Þrplica também os teores ônômôlos do elemento nôs duas primøiras.

238/æ4
Figurô ó.99. Diðgrômô tsocrôníco lJ-Pb

dô ômostô INGA-9, que mosÍô gônho

do elemento pelôs f€çó€s >35 nesh e 35-60 nesh elq,uanlo
que ó0-100 n6h a!.ibe pe.da do el€fneflto. O diôgrðms t€mbán øçlicô
s¡gnificôtivo

os teores ônômolos de urånio d€s duâs prirneirôs frôçó€s,

O diagrama isocrônico Pb-Pb apresentô grande dispersao dos pontos analfticos quando
plotadas as quatro frôçóes disponíveis (figura ó.93). Considerados apenas três pontos (ø<clufda
INGA-9 ó0-100 mesh magnética), o diagrama indica idade transamazônica para a mineralização,

porém com øno maior do que a própria idade - 2.918+2.700 Ma (figura ó.24). Þ<clufdos os
pontos relativos às amostras submetidas à separaçao magnética, a idade mantém-se a møsmô,
porém o øno baixa sensivelmente: +50

ô (figura ó.94). Considerados ôpenas os pontos das

^
fraçoes magnética e não-magnética de INGA-9 6}-1l¿c: mesh (ñgura ó.95), a idade obtida é de

724+210 Ma, gue ¡ndica comportamento como sistemô total ou parcialmente aberto em
relaçõo a algum €v€nto geológico, provôvelmente em funçõo da granulação mais fina. A relativa

coerência das idades obtidas pelos métodos U-Pb

e

Pb-Pb sugere que a perda de Pb ou

aporte de U toi recente, não tendo afetado o sistemô Pb-Pb.

ll3

?t)7Pù
2O4Pù

Figuró ó.93. Diôgrômô

35-óO

isocrônico Pb-Pb dôs frôçóes >35 n6h,
môgn¿ticô e não-môgnáicô dô

n6h e ó0-100 /rer,

amostrô INGA-9.

20eb/204Pb

206Pb/204Pb
Frgurô ó.94. Disgrômôs isocrônicos Pb-Pb dô

6mostó INGA-9, ø(clufdôs

e nðo-mogn¿ticd, à d¡re ð, Os pontos ônô|ftìcos est¡lo

o frôçó€s

ó0-100 /r¿srmôgn¿ticô,

dGt¡codos pelo6 røtår'€ulo6 t8cejedos.

à €squerdô, e

ó0¡ 00 /tetámôgn¿ticô

206Pb/204Pb
tigurô ó.95, Diôgrômô isocrðnrco pb-pb das fi-dçóes 60-100 ñerh

môgnéticð e Âão.magn¿ticô dô ðmostrô |NGA_9.
estóo destðcôdos pefos retångulos Íôce¡ådos.

Os pontos

ônôlftcos

O conjunto dos pontos analít¡cos dos quatro pegmatitos estudôdos acima em diagramas
isocrônicos mtPb-eøPb e rupb-eøpb (fiSura ó.pó) rørela que, com exceçôo do depósito Xupé,

há um conjunto de pontos grosseiramente alinhados, quôndo exclufdas três anélises
problemáticas (GROT-1 >35 mæh, Rc-s 35-óo mæh e INGA-9 óo-1oo mesh magnëtica).
Reportando-se aos dados de campo, tem-se que, nos locais amostrados,

o

pegmatito Xupé

esté intrudido em metassedimentos dô Formaçao Ticunzal, enquônto que Grotõg Riacho dos
Cavalos

e

lngazeira estão €ncôixôdos em gnaisses

ø milonitos ortoderivados do

Complexo

do Pb da cassiterita østuddda conter uma quantidade significatpô de
Pb radiogênicg os valores de p destes depósitos ilustrôm estô polaridade, pois as fraçoes do
Granito-Gnáissico. Apesar

(>18,0) enquônto que os dos demais pegmôt¡tos
no intervalo de 10,77 a 1d08 (tabela ó.lfl) denotando a ôssinôturô isotópica

P€gmatito Xupé fomecem ¡rs elørados

localizam-se

distinta do reservatório que interagiu com o fluido mineralizante do primeiro.

206Pb/e04Pb

2ß1201

ó.9ó. Diôgr6môs isoc.ônicos ø7pb-upb (esquerdô) e ec8Pb-so?b (direits) ¿om os pontos ôn€lltcos de todôs fr6çö€s dos p¿gmôtitos
Xup¿
(elipses), Grot'so (cruzes), Riôcho dos cavalos (x¡ses) e lngozeko (ckculor). observd ð
conc€ntðç6o dos pontos segundo otrnlioäento, o que
sug€.e contemporôneidôde dos depósrtos, e o composiç6o ísotópicô dbthtð dôs Í-ôçö€s då ômostrô XUpE_t,
Figurô

Tabela 6.lll. ldades-mdelo
calculados segundo Stdcq

t

xupÉ-r

¿oloo*

e

valores de p
Kraners (7975)

731

INGA-g óO-'100# MAc

- ó59

>35#

- 1459

GROT-1 35-óO#

- 9952

GROT-2 35-100#

- 2467

GROT-1

ó.6.9 Granitos ßtaníferos (tipo Sena Branca)
ó.ó.9.7 lleNoasøp¿
A amostra

PF-1

fomeceu dados de composição isotópica de pb das frações >35mæh

e 35ó0 mæh, e de concentração do elemento apenas da última.
PF-7

35-ó0 mesh possui 324,76 ppm de u e 115,69 ppm de pþ ambas concentrðções

anômalas se considerados os dados publicados até

o

presente (e.g. Bezina

&

Dolomanova

19ó7; Swart & Moore 1982; Tagruzina et al. 1987 ; Gulson g Jones 1 999). plotado no diagrama

concórdia,

o ponto

analítico e¡ibe uma elipse

de eno grande,

mas

é pouco

Fazendo-se regressão ô interc€pto infenor zero, a idade mlnima obtida é,

discordante.

de 1.470+e4

lv\a
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(fÌgura ó.97). Todavia, ô ôtuação

do Brasiliano sobre o maciço é indicada por análises pelo
método K-lv de mica branca (vde seçao 4.2.1), cuja média de 5óO Ma foi utilizada como
intørcepto ,nferior para outra regressõo.

A

idacje obtida,

de 1.535+57 Ma (figura 6.97),

é

coøtenTe, dentro dos enos analÍticos, com a idade convencional Rb-Sr determinada por Hasui
et a/.

(198$ para o granitóide de

1.57

4t 47 Ma.

lntercepts ôt

1470194 ûnd

0l'ì

Mô

(MSwD=0)

?onb/235u
/r¿srplotôdô em Oiôgrômô Concórdiô. À esqu€rdô, regrøssão linelr ð intercepto infefior zero, à direitô, regr€ssôo 6
intercepto inþrior d€ 5ó0 Mô, reprøsentötivo dô atu€çðo do ciclo Erosilhno sobr€ o Grsnito Môngôbeirô, conforme ônólise de m¡cô brdnc€ pelo
método K-Ar.
Figurô ó.97. Frôç6o PF-7 35-óO

Em diagrama isocrônico Pb-PQ as frações

alinham-se segundo reta conespondente

>35 mesh e 35-60 mesh da amostra

à idadø de

1

.425

+79 Ma (figura ó.p8),

concorda, dentro dos enos analíticos, com aquelas gøradas pelas análises U-Pb.

207

204

2061201
Figurô

ó.98, Diðgrðmo isocrðnico Pb-Pb dðs fràçóes P[-7 >35 e 35-ó0

/¡¡¿rr. Os pontos ônðlfticos estão d€stâcðdos pelos
Í6ceþdos.

r€tån$llo6

pF-7

que

Ao estudar pølo método K-Ar em micas a mineralização de Sn ø W na forma de sheeted
ve¡jrs ìntrudidos

em rochas monzog;aníticôs , Bray e Spooner (1983) corrcluíram pela

oconência durantø intervalo

de cerca dø 30

mìlhöes

dø anos após a

sua

intrusão dos

monzogranitos (aferida por isócrona Rb-Sr em 301 +19 Ma), estando associadas aos sheeted

em aproximadamente 980+9 Ma) a greisønização e
destes litotipos. Este intervalo conesBonderia ¡guêlrrìente ôo t€rnpo decor.rido

veins (idade estimôda
caulinizaçáo

por

Rb-Sr

desde a intrusao até o resfriam€nto das micas a aproximadamente 950oC. Assim, a diferença
entre ôs idades convencional Rb-Sr em rocha total e U-Pb em casstteitô do Granito Mangabeira

pode reflet¡r a duraçao do processo geológico formador da mineralização.

Resta, todavia,

confirmar estes dados por U-Pb em zircão, hôjö vistô ôs perturbaçoes sofridas pelo sistema Rb-Sr

øm granitos alterados hidrotermalmente

eo

caréter meramentø aprox¡môtivo das idadøs

convencionais obt¡dôs por este método (søçao ó.2.9).

Wl CONCLUSOES

Os métodos geocronológtcos da sistemática U-Th-Pb são úteis para datações de

o

cassit€r¡tô, seguindo-sø
côrôctønzação

procedimønto descrito neste trabalho. Recomønda-se

a

prâia da fase mineral por microscopia eløtrônica ou outrd técnica de aplicação

sømelhante, a fim de identificar e døscartôr ômostrôs portadoras de inclusóøs, em especial as de
minerais que incorporem Pb.

O recurso da

análise

de fraçóes granulométicas distintôs da mesma amostra rø¡elcu-se

inefrciente, não havendo diferença significativa das composiçóes isotópicas de Pb entre elas.

Dø/e-se procurar utilizar várias amostras de cada depósito. Cassrteritas dø maciços granÍticos

pôrecem constituir exceção
radiogênicas, a exemplo

à

regra, apresentando composiçõ€s isotópicas

de Pb mais

do caso relatado em Gulson B Jones (1992). Quanto à separaçião

magnética, no único caso estudado a técnica mostrou set efrciente, ainda que tenhô gerôdo

enos grandes na idade U-Pb.

Quanto aos proced¡mentos qufmico-analfticos, a introdução
minimizar

o

do uso de

HF poderia

volume de reslduo silicético das amostrôs øm soluçao, facilitando a ionização/

vaponzação no espectrômetro cie massa e minimizando os eros analíticos das leituras.

Com respeito ôo comportamønto

do

mineral øm relação ôo sistemô U-Pb, diagramas

isocrônicos indicam a susceptibilidade da cossiterita a trocôs gufmicas. De modo geral, as

ou perda de tJ elou Pb. É sistemáticg todavia, que frações
provenientes de ômostras de rocha exibam grau de concordância mais ølwadg em

ômostras revelam ganho

contraposiçôo àquelas dos concenûados de bateia.

A
fases,

mineralização estanlfera nos pegmôtitos Xupé e Grotião esté representôda por duas

que podem estar relacionadas ao mesmo a¡ento mineralizante ou ô episódios distintos.

lsto reflete-se clôrôment€ na natur€za das inclusoes que ocorrem nô côss¡ter¡ta dos dois
depósitos' ou predominantement€ f€ldsÉticô, com contribuiçao de mica branca e quôrEo, ou

composta preferenciôlmente por minerôis do grupo da columbita{antalitô, estôndo presentes
rutilo, gôløna e ôt¿ ouro em quantidaäes suborcjinadas. Quando dø composiçao feldspática, tais
inclusóes influenciam foftemente os teores de pb total pres€ntes na cassiterita.

A

cassiterita

do

Pegmatito Riacho dos cavalos

é

quase liwe dø inclusõe;. estando

presentes apenas fases tardias pertencentes provavelmente ao subgrupo da microlita, grupo

dos pirocloros, e ò série da tapiolita, precipitadas na superffcie do mineral ou em venulðtções.
No depósito da lngazeira, ô cassiter¡tô apresentô inclusóes de biotita ø scheelim e ø<ióe

evidências

de

cataclase. Quônto

à

cassiterita

do

Grôn¡to Sucun, possui incltsÕes de

composições vanadas, que incfuem columbitatantalitô, rutilg estôringita, wolframita ixiolita e
mica branca.
Partø significativa

dos depósitos estudados mostra ausência de alinhamento dos pontos

analÍticos no Diagrama Concórdia, conseqüência da forte infiuência

do chumbo contribufdo

pelas inclusóes. Todavq foi possivø|, na maioria dos casos, identificar o Transamazônico como
evento formador da mineralização nos pegmôtitos.
As idades isocrônicas Pb-Pb dô cassiter¡tô foram coerentes com os dados U-Pb soment€

pôrô os depósitos lngazeira e Môngabeir4 sendo mais velhas nos demais. Nestes côsot
as
isócronas são interpretadas como linhas de mistura, que indicam a participaçao de chumbos de

composiçÕes isotópicas iniciôis dist¡ntôs no sist¿ma.

Acerca da geocronologia da mineralização estanífera da Subprovíncia

do

Rio pôranã,

algumas questões forôm l6/antôdôs. primeiramente, constatou-se/ com base øm dataçÕes pelo

m¿todo K-Ar em muscovita, confirmadas pelos dados de u-pb em côssiter¡tô, a existência de
um ø/ento min¿ralizador ¡mportônte nos pøgmatitos intrudidos no Complexo Granito-Gnéissico
e/ou Formaçõo Ticunzal relacionado ao Ciclo Transamazônico. As referidas datações impl¿am
uma idade mfnima transamazônica para o Complexo Granito-Gnéissico e a Formaçõo Ticunzal na
érea estudada.

No Pegmatito xupé, a idade obtida por u-pb em côssiteritô de -3.óoo Ma difere daquela
medida por K-Ar em muscovita (2.1p9a2ó ô) sugerindo que o pb das inclusöes de feldspato
^
potéssico presøntes seja ôntigo.

O døpósito da lngazeira fomece idades U-Pb e Pb-Pb em côssiterita transamazônicas,
indicativas de que o mesmo pertence ôo sistema de pøgmdt¡tos, e que suô gênøse nião esté
relacionada à intrusão do Granito Mocambg situado imediatamente ô leste deste depósito. Em

120

diôgramôs isc¡crônicos Pb-Pb, os pontos ônalíticos dos pegmôt¡tos Xupé, Grotag Riacho dos
Cavalos e lngiazeira alinham-se grosseirômente, indicando contømporaneidade.

As ntineralizaçóes estaníferas relacionadas ao Granrto Mangabeira são mais jovøns, com
idade U-Pb de 1 535 + 57 Ma. A idade Pb-Pb do mesmo mineral

é,

de 1 .425+79 l,lß.
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ANEXO

SUC_1

Grônitóid¿ cinzô-ciôro, leucocrático, de texhjrô fônerfticô médiô inequigranulôr, cortado por veios de cerca de 1,O
a 2,0 mm de espessura.
Compóem ô rocho cristôis de microclinio e de plagioclásio, preóominôntemente subédricot cujôs d¡mensõ€s
vôriôm de 0,3 ô 4 mm. Ocupa os espaços intercristôlinos um ôgregôdo em mosôico de quôrtzo, essenc¡ôlmente,
com quôntidôdøs menores de m¡croclinio e plagioclásig cuþ grônulôçôo ôbnge desde 0,1 dté 1,0 mm. Os
contatos enù¿ ôs fasøs são planos até levemente suturôdos.
O microclínio exibe pertitas d¿ substitu¡çõo e do tipo st¡ng, estÃ mais rôrô. O pr¡meiro tipo denotô albitizôçôo
pronunciôdô do feldspôto ôlcôlino.
A compos¡çao do plôgiocláslo s¡tuô-sø. no interyalo €lbita-ol€oclásio, Btô fôse minerûlðpr€senta€e zonôdô, exibe
senc¡tizôçôo incipiente e mosúô, Wr veze, as maclas da albita dobradas, Pode oconer inclusa no microcllnio.
Os méficos presentes na rocha são ô biotita, na maior pôrte dôs \¡¿zes total ou pôrciôlmente substjtufdô por clonta
e opôcos, e ô clorita propriamente d¡ta. A biotitô ocone tômb¿m inclusa no microclfnio e no plagioclésio.
Tem-se ffuorita como fase acessória.

A rocha é cortodô por zonas de cisdlhamento dìscretas, ond€ ô granulação é muito fina (0,1 mm em média) e os
m¡nerôis filitosos assumem orientôçõo plano-pôrôlela.
CompÕem os ve¡os quôrEo, ffuoritô ø proporçÕes exEemômente pequenas d¿ biotita.
A ôlbitô e o quôreo oconem tamMm na forma de micrownulaçÕeq qu€ cortôm os f¿ldspôtos. A albita é muiùc
comum tômbém configurðndo bordas nos feldspôtos ôlcôlinos.
PLAGIOCÁSIO: relevo menor do que o do quðrEo; sina¡s óticos (+) e (-). Ângulos de extìnçðo: 19-13, 17-j7,
1 3-1 4, 1 5- 1 5, 1 4-1 5, 1 4-1 ó. Albitô-oligoclásio.
BIOTITA MONZOGRANITO

suc-9
Grônitó¡de cinzô-clôro, leucocrétjco, de texhjrô fônerÍticô médiô inequ¡granular hipidiomóffica, cortôdo por \4eios
mil¡mébcos ô centm¿ttcos.
As dimensões dos cristôis variam de 0,2 a 40 mm. Os de plagioclás¡o são dominantemente subédricos, enquônto
que os de feldspôto ðlcalino são subédricos a anédricos e os de quôrÞq anédricos. Os contôtos enúe os grãos
são do tipo suturôdo.
O plagioclásiq predominônte na rocha, tem seu teor de anortitô no intørvôlo ôlb¡tð-oligoclás¡o. Exibe machs de
deformação e môclas dobradas.

Os feldspôtos

alcôlinos enconûôm-se completômente substituí\dos por ôlbita, eibindo maclas da albita
extemômente finôs e desencontôdas.
Como fase vôrietôl tem-se a biotib, que ocore em agregadoe de dim¡nutôs pôlh€bs (91 mm) de ort¿ntação
aleatória e apresentô subgtituiçao incipiente por clorita. Ocone também clorita como fase ¡ndep€ndente.
Como ôcessórios tem-se allônita, ðpôtita e fluonta, ô rlttimô viô de r¿grô associada à biotitô ou ìnclusa noo
plôgioclásios.

Pl^GlOCl^SlO' Ângulos de extnção, 17-18

(+)

3-3

(+)

- albita.

MONZOGRANITO A[3ITIZ,.\DO
SUC.3

Granitóide c¡nza-méd¡g leucocrático, de texturô fanerítjca média m¡croporñríticô. A rochô exibe fol¡ação definidô
por agregados de m¡côs de texturô fina orientados plano-parôl€lamente, de mane¡rô ô configurar finas bandas
miliméticôs ô submiliméticaq desconúnuas e slgmoidais.

Os microporfiroclôstos (q5 a 3 mm) predominôntemente subédricos, compóem-s€ quôs€ exclusivamente de
feldspato alcalino do tipo microclíno, qu€ exibe albitizôção incipiente € pertitôs em st7;ogle6, bem como le¡¡e
recristalização e substituição por muscovita nôs suôs bordôs.
O plôgioclásto, que ocore em proporçáo bôstônte subordinada, é do tipo albita-oligoclésig e mostô-se
sencitzôdo.
A matiz dos porfiroclôstos ¿ consuufda por um agregado quôrÞo-feldpÉtico €m mosaico, com lôrso predomfnio
do quareg cujos grãos e subgrãos ôprøsentôm dimensões ente q05 e 1,0 mm.

A

naturezô dos contatos entre ôs fôses quôrEo{eldspétkôs

¿ lobôdô ô suurada nos

micropórfiros e

predôminantemenk plôna enÍ€ os grôos da matiz.
Como vôrizbl ocone a biotta, que nõo raro mosfa fe¡çóes de substitrJ¡çõo por um agregôdo de granulôçéo muito
finð de muscovitô/senctta acompanahda por opacos anéckicos. A musco4ta é orig¡nária exclusivômente da
deformação.
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Allônita, z¡rcão e nuorita sao ôs fôses ôcessórias. A fluorita ocorre össociðda ôo quôrtzo intercristalinq onde mostôse orientada, como microvenulôçoes juntamente com epídoto, e ìnclusô no plagiocláslo.
SIENOGRANITO

SUC-4

Granitó¡de c¡nza-claro, Ieucocrátìco, de texturô fanerítica médra microporfiíüca, que ôpresenta encr,rve cinzôescuro, microcristôlinq de formô ¿lipso¡dal.
A hospedeira do enclave ¿ essenc¡ôlmente a mesmô que SUC-3, exceto p€la ôbundôncia ligeirômente môiot de
plagioclásio.

O.encrcvø ¿ constjtufdo por um a9r€g6do em mosaieo d¿ quôrEo, ôlbitô € føldspêto alcalino, cuþs cllslôis.sáo.dô
ordem de q05 a 1,0 mm. Apres¿nta microporfiroclôstos de plôgioclásio e feldspato alcalino de cercô cie 1,0 mm
em média. Sõo abundôntes os subgrãos, Da mesm6 forma que a rocha hospedeira. As micas mostôm orientaçõo
plôno-parôlelô.

da hospedeirô nô proporçóo ente plôgioclásio ¿ feldspôto alcalino, sendo o
primeiro predominônte, e p€la môior ôbundânc¡ô de biotita, quarEo e fluonta. Apresenta também allôlìitô como
Em termos composicionôis, drfere

acessório.
O encrave pode ser classificado como um BIOITA MONZOGRANITO.
PF-2

Grônrtóide brônco-acinzentado, de texturô fina in¿quigranulal que exbe foliaçao definidê pelô concenfôção de
m¡côs. CompÕe-sø basicamentø de quôrEo, feldspðtos e muscovita.
As dim¿nsÕes dos cristôis variam de 905 ô 9,0 mm, Os feldspôtoE representados por albita e mrcroclfnio, sðo
subédricos e mostôm-se exiensivômente fraturôdos, com contôtos desde plônos, côncavo.convexos até
levemente suturados, O m¡croclfnio eibe ôlbiüzôção
O quarEo ¿ abundônte e ocone na f,cma de agregados de 9rã06 e subgrãos poligonizôdos de contatos plôno6 e
côncavo-convexoE cuþ d¡mensoo m¿dia é de 0,5 mm. Exib€ fracô exbnçôo ondulônte.
A muscovtô ocorø nô forma de palhetas bøm formôdas grosseiramente orientadôs plano-paralelamente, que se
concenúôm em níveis submiliméticos descontínuos. Suas dimensões variôm de 0,1 a 1,0 mm.
Como acessório, ocone ôpatjtô ôbundônt€.

¡ncipiønte.

i

MSNZQGRANIIO
PF.5

Grônitóide

de cor ro6a-esverdeada e texhrra médiô inequigrônular. A rocha exbe foliação conferida

orientação plôno-parôlelô de mrcôs.

pela

:

mm,
que,

CompÕ€m ô rocha ci'istois de microclfnio e oligoclésio com dimensóes variáv¿is ente 1,0 ¿ 90
predominantemente subédricos, d¡sp¿rsos numa mafiz qudrtzo-feldspética fortemente recristalizada. Os cristôis
dô môfrz apresentam-se tônto sob a formô de diminutos grõos e subgrõos como de cnstô¡s estirôdos
jUntam¿ntecommuscoÍtôorientadôplôno-pôrôlelomente,conferemmarcanteXistos¡dadeàrochô.
O microclinio exib€ umô texturô "malhadô" e es¡Ãælece corìtatos lobôdos ô suturados com as dømais fases. O
plôg¡oclásio preservô via de regrô suô foma, e mosúô onentação ¡ncip¡ente dos seus eixos C Seus contatos
âs ouúas fases variôm de pldnos ou côncavo-convexos, predominôntemenle, a le'remenle sutufôdos. O quôrEo
oconø exclusivamente na mötiz, na ma¡or parte dôs vezes forlemente estjrado. A muscovita ocone como
palhetas de ôté 9,o mm de comprimento perfeitamente paralelizadôs.
Como acessórios, a rochô apresenta cðssiteritô, fluoritð e ôpatib abundante.

l

l

com
grôndes

Pt-7

vaio

Granitóid¿ l¿ucocrático brônco-es/erdeadg de estutura xistosa e grônulação finô inequBranular cortôdo por
Pegmôtóide.
Compoem a rocha essencialmente microclfn¡o, oligoclás¡o e quarEo, que se ôpresentôm como 9rã06 diminutos,
anédricos a subédricoa, de contomos iregulares e contato6 suRirôdos. O frôbJrômento dos crist¡is é uma
bôst¡nte comum. O microclfnio apresenta texurô 'malhada', d¿notaùvô de albitizaçao, a quôl se verifica
na fcrma de bordas precipitadas sobre o
A muscovita
único vôrietal presente; dispoe-se segundo planos gfosse¡ramente paralelos
descondnuos, Como acessório ocoÍe côssiteritô. A proporçôo modal dôs fðses sug€re uma
MONZOGRANÍTïC,\

éo

microclfnio.

feição
hmbém
e mu¡to
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O veio compreende basicamente a mesma mineralogia da hospedeira, difeindo desta por ôpresentar cassit¿ritas
disseminôdôs e f)elo fôto de possuir alguns pórfiros, principôlmente de microclfnio, quø atinSem dìmensóes de até
1,0 cm. Nas ìme(liôçóes do v¿io ô rocha hospedeìrô também apresenta disseminôçóes dø cassiter¡ta.
PF-9

Grônitó¡de de cor verde+oæda, østruturô x¡stosô e grônulôçðo finô, com dimensó¿s dø 9róo vôriando enüe 0,15 e
1,0 mm.
Compó¿m a rocha essencialmente topézio e quôr¿o, em ôrônjo grônoblásticg ôlém de muscovitô de onentôção
aleôtóriô concenfôdô em níveis paralelos maldefini,Cos.
Obs€rva-sø corio acøssólio. uma fôse rôrnbica .substituídê por um agregado cnptocnstalino dø colorôção
es'rc(deada e ocÍe, cuja ocon¿ncE Eanscendø os l¡mltes dos gréos e ôcompônhô d øsûufurð dô lochd, oconendo
inclusive ao lorrgo das clivôgens da muscovita. O contomo do mineral se mosûô preseruado em função dô
oconência de urna fase opaca nas suôs bordas. Trôta-se de ôrsenopintô subsbtufda por escorodita.
Aindô como acr?ssórios ocorem fluoritô e cassiterita, østa últimô exüemômønte subord¡nôdô.
PF-1?

Grôn¡tóide rosa.ôcinzentado claro, leucocrático, de textura equúrônular hipidiomórfica méd¡ô ô Srossô, porfirltjcô.
Os pórfiros são subédricos, com 1,0 ô 8,0 mm de dimensõo, e compreendem predom¡nðntemente microclfnio,
além de oligoclisio øm proporção subordinado, O microclfn¡o ðpresentô forte ø)Golução em filetes (stingleb) e de
subst¡tuiçõg e F)ode conter plôgioclásio como inclusão. A ôlbitô ocone como bordas sobre o microclfnio.

agregado em mosaho d€ cristaìs com dimensão média de Qg mm,
por
quôrEo e, subordinadêmentø, p€lo microclín¡o € oligoclás¡o. O quôrEo
predominôntemente
represøntôdos
CompÕ€m

a r¡ìôtiz dô rocha um

øxibe uma tonôlidôde ôzulada mocroscopicamente,
As micas brôncôs d¡stinguem-s¿ em do¡s tipos' uma na forma de cristais primários d¿ muscc¡r'ita ¿ ouÙo como
agregados lenticulares m¡crocr¡stalinos onundos dô ôltøração de feldspotos, esp€c¡almente nôs suôs bordas,
Ocone b¡otitô em proporção murto inferior a 1%. Como acesório tem-se fluorita.
GROT-9
Rochê de ôspecto bandôdo em que se ôlt€môm nfueis centiméticos brôncos, de tø(tt1rô fina, e cinza-clôros, de
textura fina à média.

As bandô brancôs dô rocha sôo compostas por plagìoclásio, cujos eixos C acham-se em perfeita orientôçôo
parôl¿lô e ôüngem d¡mensõ€s máxjmôs de q5 mm. O quarEo ocone em proporçÕes exùemamente subordinadôs.
As bôndas cinzas diferem das brancas p€la granulôção mabr (cnstôis da ordem de 1,o mm), pelô môior
abundância de quaru]o e rr¿la preænçð de muscovita ftl,, O quôrEo mosÛð-se €stirôdo
A rocha eib€ duas foliaçóes, apôrentem¿nte um conjunto sç o que se carôct€riza muito b€m pela deformação
dôs muscovitôs. Exibe ôindô recnstalizôção pronunciada revelada pelos contatos suturados dos cristab e pela
abundância de subgrãos.
Fluorita ôzul e cassiterita oconem disseminôdas em ambas as bðndôs.
FXSs.9

Clorita-muscovitâ-quôrEo x¡sto c¡nzô, de bílho sedoso € grônuhçéo fina em que a muscovita marca a foliaçðo e o
quôrEo pode ôpresentôr-se sob ô formô d¿ grãos ou de agregödos m¡crocnstal¡nos lenticulares
Os opacot r€presentados pela môgnetita, são pouco abundôntes e oconem sob ô forma de crista¡s subédricos
frôUrôdos e conofdos corìcenfadoE em dim¡nutôs lentes concordðntes com ô fol¡ôção.
A muscovt¡ ocone submil¡meftcômente int€restôtificadô com clorita, sendo a prime¡rô predominante.

fls9-9
Rocho de cor cinza-clarð e textura finô ôpres¿ntando porfroblasto6 de tom cinza-¿sverdeado-escuro e dimensóes
vôriando ønte 1,0 e 40 mm.
Rochð compostâ por grãos de quartzo e plôgioclásio de granuhção exEemamente vdriadô (0,8 a Q15 mm) muito
fraturôdos e moldos segundo plônos de orientação srstemética, dbpersos numa finissima matlz sericÍtica orient¡da.
O plögioclásio eib€ seric¡tização e, locôlizadament€, ôlteraçao pôrô cl¡nozoizita.
Os porfiroblôstos de granôda tamb¿m eJ¡bem forte fraturômento, cujos plônos aprøsentam-se cloritizðdos.
A pr€sønçô r¡.etéßta de biotita é inferidô p€h exist¿nc¡a de opacos com hábito em pôlheta, provôvelmente

peøudomárficos sobre es¡a fdæ.
obs¿rvôm-se cristais de zircão anedondôdos.
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expressivô d oconênciô de mðgnetita.
SERICITA-QUAÂIZ O XSTO
E

Fts2-4

M¡lonito cinza, de composiçõo grônodioítca. Exbe granulação m¿diô e fol¡ôção definida pelo estirômento do
quôrEo e p€la orientação plôno-paralela dos filossilicatos.
A Sranuhçõo da rocha é exûemamente variével, estando compreeendidð no interuôlo de Q05 a dO mm. Seus
gréos apr€sentôm formas anédricas de contomos exÍemômente in€gulares e cont¿tos fortemente suüJrados que,
juntamente com ô ôbundånciô de subgrõoE sug€rem intensô recÍstalizaçõo dinâmicô. CompÕem estes cdshis
quarEo, plag¡oclás¡o, ortoclás¡o e microcllnio.
As fases quaru o-f€ldspaticas encontðm-se
/oMdôs por agregados de grônulôçõo muito finô de muscovtôs
oriøntôdôs concentadas em niveis paralelos mal-definidos aos quôis se ôssociô clinozotzita.
O quôrEo pode oconer ainda como fôse de segregação metamórfica, na forma de grand¿s cristais estjrôdos, com
eKjnção ondulônte pronunciadô e contôtos suturôdos.
O plagioclásio øxibe sericitjzôçõo môrcônte,
Ocone ôindô biotita primária de coloração ¿werdeada que apresentô agulhas de rutilo(?),
Como ôcessórios oconem zircôes anedondados com halos pleocróicos e opôcos ônédr¡cos envoMdos por
bordas de material s¡licáüco.

e

Fls9-5

Milonito de composição gronodiorfbca, cor brôncô e granulaçôo finô à méd¡ô, Exrb€ um aspecto bôndôdo.
CompÕ€m ô rochô raros microporfirocldstos (1 ô 3 mm) de plôgioclásio e feldspato ahalino dispersos numa maûiz
fina (< 'l mm) exûemamente recristôl¡zadô, em que os gráos mosFam-se anédncos e com contôtc,s subJrados, e
os subgrõos são ôbundôntes. CompÕem estr maûiz plagiocÉsþ feldspato alcôlino e quarEo,
O plagioclásto é a andesinô e exbe sericitizôçõo pronunciadô, enquanto que o feldspato ôlcalino ocone nô forma
de odoclésio e microclfnio.
Grôndes cristôis de quartzo, comparáveis ôos microporfiroclôstos em d¡mensãq mostôm estirômente e €xtinção
ondulônte fortes, consistindo em produtos de segregação.

Os máficos são representados unicamente p€la bioütð, que ocore rara e localizadamente e eib€ intensô
ôlterôçõo parô. clorit. A muscovta é, de oigem secundária, distibuindo-se segundo bôndôs submilimétrcas
descontínuas.

É

pouco abundante.

Os opacos sõo anédricos e oconem em proporçao muito subordinada.
FAS18-3

Muscovita monzogrônito brancg leucocrático, de granulação méd¡a inequigranulat hipidiomórfico.
A rochô é composta essenc¡ôlm¿nte de ol¡goclásio sub¿drico e de ortoclás¡o e quarEo anédncoq todos exibindo
contatos lobôdos ô suturados e d¡mensÕes ente 0,5 e 50 mm. O microclfn¡o ocor€ subordinado.
em mosaico de grandes cristôis de quôrto, com leve extinção ondulante e contôtos desde côncavoconvexos
a
^gregôdos suturados evidenciam segregôç6o desta fase.
A muscor'ita é ô ún¡ca fôse varietal e ô turmalina negrô euédrica é acessória.
FG55-1

Granitókle cinza, leucocrárco, de texturô fanerftca m¿dia, h¡plidiomórficô e equigranulôr. As dimensóes dos crbtais
variam de Q5 a 3,0 mm.
Os grõos exib€m contôtos foftemente suturôdos, e ôqueþs que ocupôm posiçÕ€s intercristôlinôs mostôm-s€
recristalizôdos, como ¿ øMd€nciôdo pelo ôrônjo em mo6ôico, granulôçõo finô e abundância de subgrão6.
C plagioclásio, subédricg é ô fôse predominante. Sua composiçðo localza-se no intervalo da andesina. Exibe
zonação, finô sericitizôção extemômente incip¡ente e discretô distorção dô macla da albita em alguns cristab.
O feldspato alcaling predominantemente anédnco, ocone como ortoclásio e como microclfnio, e não ôpresenta
p€rtitôs.

O quar¿o é anédrico e ex¡b€ frôca extinçõo ondulônte.
Tônto o plagioclésio quonto o feldspôto alcalino e o quarEo ocorem intercrhital¡namente.
As fôses máficôs são representadôs por biotita, ¡nteiramente clorrtizadE e por muscovitô, largamente predominônte
sobre a primeira. Como acessório tem-se turmôlinô negra.
BIOTNA-MUSCOVITA GRANODIORITO
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FGS5-2

Grônitóide dø coloraçõo hererogåneq vôrìando do cinza ao vermelho-came, leucocrático, de textJra fanerftica
média inequigranulôr. A grônulôçóo vôriô de q2 ô 3,o mm.
A textura ¿ côtôclásticô, com predomínio de cnstais ôn¿dicos d¿ contôtos fortemente sutuñdos, ôbundôntes
subgrôos e extinção ondulônte no quôrEo, Prøsençô d¿ mirmequitos e importante s€ricitizôção do plôgioclés¡o.
L¡geírô d¡storçõo dôs maclas da albita. Locdlizôdômente ocofiem agregados de grandes cristôis (0,1
mm em média)
de quarEo com contôtos suturôdos e ftaca e)itinçóo ondulðnte, o que evidencia cristalizôçéo poster¡or à côtaclase
môis intensô.

A composçõo mineral da rocha é basicamente plôgioclôsio, feldspato ôkôlino, quarEo, muscovb e biotita. O
.plagioclásio é a Única. fase qu€. mônté¡ umô tendêneìa à.sub€driði -e gode ser clasificado como -ônd€sind.
O
feldspôto alcôl¡no ocone como ortoclásìq predominôntemente, e como microcllnio.
Os grôndes cnshis de musco/ita apresentam orientação ôþôtória, enaqunro que os de
Srã fina, produtos dô
cataclase, tendem ô dispor-se segundo bôndfôs submil¡m¿ticas desconlnuaq d¿ configurôçõo sþmoìdal.
Ao
longo de ôlgumôs destôs bôndôs há concentôçOes de môgin€titôs €u¿dricðs,

Possfveis crist¡ls reliquiares de biotita ôpresentôm-se completamente cloribzôdos.
MUSCOVITA GRANODIORITO

FG55-3

Granitó¡dø branco, leucocráticq de texhira fanerltica média microporfiítica. Os pórfiros possuem d¡m¿nso€s de
q5 d 3,0 mm, contatos suh¡rôdos e bordds ext€nsômente recrist¿lizôdas. Também o môt€riôl da matiz, composto
por um ananjo em mosôico de grãos e subgrõos da ordem d€ qO5 mm ou menores, mosûô forte recristalizôçôo.
Compõem a mineralogia essenciôl plôsioclésio, feldspôto ôlcôlino € quôrEo, enquanto que a muscovit¡ constitui
ô
única fôse vôrietôl e ô tuÍmôlinô é ac€ssór¡a.
A fase predominante é o plagioclásio subédrico do tipo ôndes¡nô, que exib€ finôs môclas dô albitô com distorçó€s
e kl;,t¿5frcqúentes, além de môclôs da p€nclinô. Apr€senta finúsima sericúzaçõo.
O quartzo ocone ainda como fase dø segregação metamórñcô, constihjindo ôgregôdos lenticulares de cristôis dô
ordøm de 1,0 mm sem extjnção ondulônte.
O feldspato ôlcôlinq essencialemente anédrico, é do tipo ortoclésio. Mosüô e}solução incip¡ente na foma de
rôrôs pertitas em filetes.
A muscovita ocorre em duas geraçöes distjntas: uma primária de grandes cristô¡s bem formados, sem or,entação
prcfercncial, cujos grãos s6o freqúentemente enroMdos por agregados de muscovta de textura fina
oa segunoa
gerôçãg que se dispóe segundo finlssimas (subm¡l¡méticas) bandas paralelas enùe s¡ e com o estiramento
do

quôrEo,

Turmal¡nô, em cristôis

su&dricos

a euédncos, é a única fase acessórìa.

GRANODIORITO
FXS-3

Rocha b6nca, leucocrátcq

de

grônulôçðo médiô, composta

por

microporfiroclastos

de

plôgioclásio

e

de

feldspôto ðlcalino com 0,ó ô 2,0 mm de d¡mensão d¡sp¿rsos nurrô môÍiz constitufda de um agregaão em mosaico
de grãos de granulaçðo finô (0,1 mm) e subgrãos de quôñzq plôgioclásio e felclspôto alcalino. Tanto os

porfiroclastos quanto os grõos do môtiz mosúôm conbtos fortemente suhjrados, sendo que inclustve o
plag¡oclás¡o tende à ônedria, o que ø/idenc¡a recristalizôção dinômicô intensô.
O plagioclásio é do tipo andesina e exibe sericitização ¡nc¡pþnt€. O feldspôto ôlcalino ocone como ortoclás¡o,
pr€domindntemente, e como mhroclfnio. Uma segregação pronunciada de quartzo é evidenciôda peh presençô

de

níveis lentculares de cristôb d€stô fôse com dim€nsão nìâia de 1,o mm parô os grãos individuais.
As fdses máficôs são repres€ntôdôs por biotito fina totôlemente substiufda por clorita € opôcot e por muscovita
petþncente a duas çraçÖes: umô øimáriô, de abundilrrcia muito subordinada, e umô secundériq de gra fina,
cujos cristab ocoreñì concenùôdos em nfveis submilimétrcos descontínuos e ori€ntados plano-paralelomentq
conferindo à rocha discretô foliôçôo.
uma avaliaçõo modôl bôseada exclusivamente na composçðo dos microporfiroclastos sugere uma compo6ção
monzogranftica para a rocha.
XUPÉ-?

de granuhção rnédia, em que se ôltemam centimeùicamente nfr¡r¿b brancos e cinza-escuros a
pretos. Os primeiro6 ôpresentôm composição quôrEozô corn muscovib, sendo que o quarEo apres€ntô-se
Rochô x¡stosa,
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levemenle esbrôdo e com extjnçôo ondulônte. Os nfu¿is cinzd-escuros são muscovíticos, com quôrEo e turmôl¡nô,
sendo que est¡ ocone d¿sde disseminêdô d¿ predominante, configurôndo vørdôdeios nfueis de turmôlinito.
De maneirð Serdl. os crista¡s de turmal¡nô ôpr¿sentam seus eixos Corientôdos.
Os nfueis cinza-escuros dìf¿rem dos brancos pelô predominânciô da muscovtô erì r¿laçáo ôo quarEo, p€lô
grônulôç6o môis grossô, pelo forte estiramento do quarEo e pelô presençô de turmôi;tô.
ruRMALI NA.MUSCOVITA-QUARIZ O XISTO

