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RESUMO

0 napeamento geolõgico (.escala 1:100.000) real ízado na região de São José dos Quatro Marcos, sudoeste de Mato Gros
so, revelou narcada variedade 1ito169ica. Predominam, como rochas
consideradas do embasamento, gnaisses cinzentos tonaliticos,
com
lentes e bandas interestratificadas de anfibolitos ("primeira geração")e escassas ocorrências de granulitos. Gnaisses r6seos oftalmÍticos, de composição granítica, são considerados granit6ides
porfirÍticos deformados, enquanto que alguns afloranentos de rochas calco-si1icãticas bandadas são representantes de seqüências
supracrustais deformadas e metamåtfisadas. Estas rochas são invadidas por vãrias fåcies de granit6ides rõseos e cinzas, tanto maciços como orientados. Petrograficamente, sào tonalitos, granodio
ritos e granitos 3a e ib, que aparecen no campo como blocos isclados e geralnente- alternantes (i.e. maciços "não circunscritos"),
colocados numa seqtlência que se i¡iicia com tonalitos precoces e
finaliza com granitos tardios. Estes granitõides mostrarn enclaves
de gnaisses cinzentos e de anfibolitos (',segunda geração").um cor
po anfibolÍtico de dimensões maiores, aflorando a W da ärea ,"pu"_
da, é considerado tambêm de "segunda geração',. para leste, apar.ecem alguns afloramenros isolados de ri6litos porfirÍticos,
com

matriz esferulítica.

'

Todas as unidades mencionadas são descritas peûi!,
graficamente, apresent4ndo-se adicionalmente vãrias dezenas de mo-

das de gnaisses cinzentos, anfibolitos, rochas calco-si1icáticas
e granitóides As observações geológicas são lançadas nun ,, mapa
de domí¡rios petrográficos ", que mostra a distribuição, no campo,
dos tipos petrogr.áf icos dominantes.
Determinações radiomêtricas pelo método Rb/Sr mos_
tram idades isocrônicas de LgTr I 70 rn". (quatro amostras de um ú
nico afloran¡ento) para gnaisses cinzentos, e r47z 1 1g ln". (seis
amostras) para granit6ides róseos; as razões iniciais são 0,70I7
e 0,7037 respectivamente, indicando evolução a partir de materi-

ais primitivos. Idades K/Ar

em gnaisses

cinzentos e anfibolitos

sâo

XII
da ordenr de 1500 ma.

A área mapeada é parte integrante de uma
"fa ixa
deformada" de naior extensãs, com os gnaisses cinzentos formando
o embasamento p""J rochas supracrustais (ca1co=silicäticas), com
posterior invasão de granit6ides "não circunscritos", que marca
,
por volta de 1500 mâ., um evento térmico-tectônico relacionado
ã
"l'eativação" parguazense (cic1o San Ignacio).
As correlações com unidades formais definidas em
pela falta de rnapeamento de maior
detalhe. Considera-se prenatura a atribuição das rochas do enbasa
nento lgnaisses. cinzentos, etc.) ao Conplexo Xingu, ori.ginalmente
definido na Amazônia central. As rochas calco-silicáticas, remanes
centes de seqtlências supt'aclustais mais espessas, são possíveis e
quivalentes de pacotes semelhailtes jâ rnapeados en áreas vizinlas,
(e'g' Seqtlência Vulcano sedimentar Quatio Meninas). As rochas gra
tit:ides
fora¡ri geradas provavelmente por anatexia da crosta primltrva, e pertencem a "SuÍte Intrusiva Guapé" cono redefinidano
presente trabalho. 0s anfibolitos de corpos naiores "segunda ge_
ração" são os equivalentes da suÍte Intrusiva Rio Aregre, enquan
to que os riótitos são provãveis cr.onocorrelatos do Grupo Rio Bran
'ateas vizinhas, são
dif icultadas

co.

XI I I

ABSTRACT

Geologic mapping (1: 100,000) in Sâo Jos6 dos Quatro þlarcos, southwestern State of Mato Grosso, shorved â remarkable
lithological variety. Predominantr among basement rocks, are grey
tonalitic gneisses, with interlayered
generat ion"
"first
amphibolite lenses and bands and rare granulite
occurrences.
Associated pink granitic gneisses, with ophtalmitic structures,
are probably deformed early porphyritic granites. Sparse outcrops
of banded calc-silicate rocks are rernmants of supracrustal
sequences. These rocks are invaded by several facies of pi.nk
and
grey granitoid types, both massive and slightly oriented, which

are petrographically tonalites, granodiorites and 3a - 3b g,ranites .
These granitoids are observed ,in the field as isolated
blocks
of very variable petrography, intruded in a time sequence starting
with tonalites, and ending with late pink granitoids.
Granitoids
show enclaves of both grey gneisses and
"second generation"
amphibolites; a larger anphiborite body, observed in the western
part of the nappeð area, is also considered part of this "second
generatÍon" sequence. To the E, scattered orrtcropsof porphyritic
rhyolitesrwith a spherulitic matrix; were observed.
All the mentioned units were describedpetrographically
several tens of rnodes of grey gneisses,anphibolites, calc-silicate
rocks and granitoids are also presented. Geologic
observations
are shown in a "map of petrographic domains", which identifies, as
obj ectiveJy a,s possible, the distribution pattern of the
rock
;

types.
grey
isochrons are presented, one for
gneisses (four points of a single outcrop), yielding an age
of
1971 : 70 ilâ., the other for the granitoid intrusives (sixpoints),
with an age of I472 I f g ma. S¡na11 initial ratios (0.7017
for
grey gneisses,0,7037 for granitoids),
suggest that these rocks
originated from metamorphisn and/or partial fusion of primitive
Two Rb/Sr
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material, K/Ar ages cluster around 1500 ma.
gneisses and several samples of amphibolites.

both

for

grey

The rnapped area is paft of a "deformed belt"
of
greater dimension; grey gneisses are considered basement rocks, upon which
supracrustal sequences (calc-silicate rocks) were
deposited,
later invaded by a network of granitoids. The last occurrences,
dated at about 1500 ilâ, marked a significant thermal and tectonic
event ' probably associated with the Parguazense "Teactivation"
(San Ignacio cycle).

correlation with other units, formally defined in
nearby areas, is difficult, orr account of the lack of detailed
rnapping of regional extent. There is no supporting data for defining the
grey gneisses as "Xingir Complex" rocks, since this last unit was
originally defined in Central Amazônia. Calc-silicate rocks are
probably equivalent of thicker supracrustal sequences mapped in
the vicinity (e,g. the Quatro Meninas volcanic-sedimentary sequence) . The granitoid rocks, probably g.enerated by anatexis of
primitive crust, is correlated with the "Guapé Intrusive Suite",
as here redefined. Amphibolites of the secondgenoration (specially
lhe lrrger bodies) are probably equivalent to the "Rio Alegre
Intrusive Suite" of basic rocks, while rhyolites are tentatively
conpared with the volcanic rocks of the Rio Branco Group.
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CAPÍTULO I

INTRODUçÃO

I.1 .

CONSIDERAçOES PRELIMINARES

E

OBJETIVOS

0 Sudoeste do Estado de Mato Grosso t numa vasta
faixa E-w que se estende por maîs cie s00 km, desde cáceres até
vila Bela santíssima Trindade, esteve até pouco tempo atrás
praticarnente despovoado e coberto por espessa mata. Poucas foram
as visitas de naturalistas e ge6togos realizadas durante
fins
do s6cu1o passado e iníc io do atual. A bibliografia
geolõg ica
sobre a área inclui, até hoje, pouquíssimas referências sobre
pesquisas algo mais detalhadas , jâ que a maioria delas apenas
mostram resultados parciais', decorrentes de visitas esnorádicas
a afloramentos isolados.
A partir das décadas de 50 e 60, a região começou
a ser habitada, especialmente por correntes migrat6rias oriundas
do Sul do país. Como resultado deste recente desenvolvinento, t9
da a região,antes desabitada e inacessÍve1, é hoje fronteira aber
ta ã p"squisa mineral e geol69ica (Figura 1).

0s conhecimentos geol69icos ma.is detalhados sobre
a região são todos de data nuito recente. Entre os mais significativos esforços para identificar as feições geológicas registra-se o Projeto Alto Guaporé, elaborado pela CPRM (conpanhia de
Pesquisas de Recu.rsos Minerais), con mapeamento sistemático regional de uma ârea de aproximadamente 9ó.100 k*2, em
escala

.?.

AMAZONAS

RONOÔ{u{

N

Figura 1 -

situação, mostrando as principais feições
geográficas do Éstado de }{ato Grosso. A seta identifica a locaLidade de são Jos6 dos Quatro Marcos.
Para maiores detalhes, ver Figuras Z e S.
Mapa de

.3.
L:250.000, que se estende do meridiano 5ZoWG atê os' limites internacionais coln a BolÍvia. Os resultados deste prineiro trabatho sistemático de fôlego, apresentados por FIGUEIREDO et al.
(1974), mostram que na área em discussão predoninam rochas metanõrficas e granit6ides (Figura 2) . As rochas granitõides,
em
particular, caracterizadas petrograficamente cono granitos s.s.
(granitos 3a), adamelitos (granitos 3b), tonalitos e granodioritosrconstituem vários maciços', considerailos intrusivos em rochas
do embasamento.
Alguns destes naciços de rochas granit6ides, cita
dos em FIGUEIREDO et â1, (1974), nais precisamente aqueles clistribuÍdos entre as localidades de São José dos Quatro Marcos,Ara
putanga, Cachoeirinha e Reserva d.o Cabaçal (Figura 2) , foran visitados em excursöes prévias de reconhecimento. Um deles, locali
zado a N da cidade de São Jos6 dos Quatro l4arcos (Figuras 1 e
2) , revelou-se maÌs complexo do q.ue sugerido pelos mapeamentos re
gionais, encontrando-se nessa área desde anfibolitos e gnaisses
de vários tipos até rochas granitõides cinzas e rõseas, posteriormente classificadas como granitos s.s., granodioritos e tona

litos.
Os afloranentos, embora de péssima qualidade e
bastante esparsos, apresentam-se no entanto, trâ região de
São
José dos Quatro Marcos, con dens'idade naior que a costumeira.Por
outra parte, esta â,rea encontra-se consideravelmente desmatada,
chegando-se aos afloramentos con facilidade r por meio de estradas secundhria's 'de construção recente.
reg i ão
Para os' padrões locais, portanto, esta
apresenta condições mais satisfat6rias para estudos geol6gicos
de maior detalhe. Assim sendo, foi escolhida pelo autor para rea
Iização de trabalhos mais apurados de napeamento,petrográficos e
geocronolõgicos.

obtidos, junto con interpretações e
especulações adicionais, são apresentados aqui como una contribuiçâo ainda preliminar Þara o conhecinento nais detalhado da
Os resultados
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Figura 2 - Geologia regionar (simplificada) da área de são

José dos Quatro Marcos e vizinhanÇâS, segundo FIGUEIREDO et
41. (1974), ilustrando a distribuição das principais unìdades
mapeadas. 0 retângulo hachtrrado, a sE, identifica aproxinada
mente a área pesquisada no presente trabalho. os números assi
nalam a localização dos anfibolitos datados pelo nétodo K/Ar
(.Pontos 7, 8, 34d, 44, s1-bl , sl-bZ, sg, 66.2 e gg.z. paramai

ores detalhes, ver Capítulo V ),
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regl

ao

r,2 -

.

LocALrzAç.Ao E ACESSoS

A ârea estudada neste trabalh.o está inserida na
porção Sudoeste do Estado de Mato Grosso (Figuras 1 e 2), entre
os paralelos 15028' a 15o40' s e meridianos s800o' a 58015' wG,irne
diatanente ao norte da cidade de Säo Jos6 dos Quatro Marcos. Ê' parte integrante da folha SD ZI Cuiabá, do encarte cartográfico in-

ternacional.,
Localízada a 250 kn a W de Cuiabá, a região ê ale
cançada por rodovias federais e estaduais (BR 070, BR L74
MT 155), êñ parte con pavimento asfãltico, pêssando pelas locali
dades de Cáceres e Mirassol do Oeste.
Na região nais ocidental da ã.rea, uma estrada secundãria conunica Säo Josê dos Quatro Marcos com o povoado de
a
Santa Fé. Desta, parte¡u vãrios caminhos vicÌnais, servindo
grande número de pequenas propriedades rurais.

A região oriental, por outTo 1ado, encontra-se co
berta em grande parte por espessa mata t com poucas vias de acesso e baixa densidade ocupacional agrícola. Fica assim muito difi
cultada a penetração e I consequentemente, a amostragem das lito
logias existentes, principalnente nos donÍnios das fazendas Urutau e Santa Alice (para localização ver Figura 4).

I.3 .

METODOLOGIA

.6.
Para a realização oo presente trabalho foran utilizadas netodo
logias ccmuns em trabalhos de igual natureza, Tecorrendo-se â consulta bibliográfica, interpretação fotogeológica, trabalhos de canpo e de laboratõrio. Nesta dissertação são apresentados os rezultados obtidos, devidamente interpretados e analisados.

I.3.1 .

CONSULTA BIBLIOGRÃFICA

iniciat,

avaliaram-se todos os trabalhos anteriores,
envolvendo relatõrios de viagens, rnapeamentos e conpilações, não só a respeito
da área, mas tanbém de regiões limitrofes vizinhas (ver Capítulo II). Para as
descrições petrográficas, mineralógicas, texturais e estruturais serviram de
referências, entre qrtras, os trabalhos de MRD 1980; BAYLY L972; CARMICFIAEL et
al. 1974; COX et al. 1979; DEER et a1. 1977; EHLERS q BLATI I982;HEINRICH 1965;
FryND\,IAN 1972; MACKENZIE et aI. 1982; I4ACIGNZIE & GUILFORD 1984; MASON 1980;
MEHNERT 1971; NOCKOLDS et al. 1979; RAIvISAY L977; SPRY 1974 e I\¡INKLER L977. Pos
teriormente, já na fase interpretativa, foram consultadas publicações de carãter geral, de forma a identificar e reconhecer anbientes geolõgicos senelhantes
aos caracterizados na região
(e.g.
LAIvffiRE q BOh¡DEN 1982; BARIGR et al. 1979:
\.--9o -It
KRONER 1981; I'ICGREG0R 1979; PERCIVAL G HEWSTAEYI 1978; RAGUIN 1976; FIOITIELL et
al. 1984, entre outros.).
Na etapa

A consulta da bibliografia geol6gica regional constatou a exig
tência de vários problenas, sendo alguns discutÌdos no presente trabalho. Entre
tanto, os estudos sobre esta vasta região do embasarnento cristalino estão ainda na sua fase inicial. Somente rmr volt¡ne maior de trabalhos sistemáticos de
campo poderá contrìbuir para a caracterização efetiva da geologia regional.

r.3.2 -

TNTERPRETAçÃO FOTOGEOLóCrCn

A região está coberta por fotografias aéreas branco
e preto na escala l: 60.000, tiradas entre julho de 1966 e agosto
de L967 (ASf -10IUSAF), alén de rnapas topogrãf icos na escala

.7.

1;100.000, confeccionados eTD 1973, pelo llinistério do Exército.
Estas fotografias foran utilizadas, junto com a base topográfica
1: 100.000, para o inÍcio do mapeamento e coleta de amostras. Es
tas referências, entretanto, estão ultrapassadas e mostram-se,no
nomento, de pouca utilidade , jâ que a maioria das manifestações
culturais hoje encontradas na região (e.g. estradas,propl:iedades
rurais, cidades e vilas) são muito recentes e não aparecem regis
tradas nas fotografias ou nos mapas mais antigos.
base topográfica atual izada encontra-se regis
trada nas fotografias aéreas coloridas, escala I:25,000r.encomen
dadas pela Britis'tr Petroleum lt{ineração Ltda, €n 1982 , e que cobrem uma grande parte da ârea estudada. Estas fotografias, gentilnente cedi.das pela empresa supra mencionada, foram utilizadas
pelo autor para trabalhos adicionais de campo en meados de 1983.
A fotointerpretação inÌcial foi então refinada com as novas fotos, permitindo identificar mais adequadamente algumas das feições lito1õgicas e estruturais'. A identificação de zonas honõ1ogas está, entretanto, dificultada pela monotonia do relevo, pelo
espesso manto de alteraçäo e pela similaridade fototextural nlos
trada por muitos dos tipos litoIógicos aflorantes.
Uma

I.3.3 -

TRABALHOS DE CAMPO

0s trabalhos de campo, realizados en três etapas
(fevereiro de 1982, setembro de 1982 e julho de 1983), tornaramse extremamente difíceis, po? falta de bons afloramentos. As rochas encontram-se como 1aj edos e matacões, raramente cono aflora
rnentos "in situ". Assim, os trabalhos de canpo limitaran-se a
registrar as ocorrências, descrever as litologias e, quando possÍve1, deterrninar algumas direções estruturais (fo1iações). Durante esses trabalhos, foram coletadas aproximadamente ?,00 amosno campo.
tras representativas das litologias identificadas
Estas ocorrências estão local izadas no lvlapa de Pontos

.8.

(ver Figura 4).

As interpretações estruturais

e

geológicas
subseqtlentes basearam-se em observa.ções fotogeol6gicas,dados adie
cionais de campo, e modelos pTopostos na literatura nacional

internacional.

T.3.4 -

MICROSCOPIA dPTICA

Foran confeccionadas 141 seções delgadas para estu
dos 6pticos, visando caracterizar a mineralogia e petrografia das
diversas litologias amostradas. Estes trabalhos foram executados
em microscópios Dialux (da marca Leitz) e Standard RP (da marca
Zeiss), existentes no Laborat6rio de Óptica do Instituto de Geociências da Univeìsidade de São Paulo. Para classificação das litologias amostradas realizou-se contagem modal, segundo técnicas
descritas em CFIAYES (1949) , contando-se, em média 1500 pontos por
seção delgada. A moda determinada para as rochas granitõides está
plotada em diagrama QAP, utilizando-se nonenclatura proposta por
STRECKEISEN [1976).

A composição global dos plagioclásios (teores no19
cu1 are s de Ab .e An) foi estinada pelo método de RITTMANN, obserem
vando a regra de SCHUSTER, conforne diagramas existentes
TRöGER (1979). Não foi possível estimar a zonalidade presente' de
vido ã freqtlente e por vezes intensa sericitização, principalnente nas porções mais internas do mineral,

I.3. 5 .

DETERMINAçÕES RADIOMETRICAS

As determinações foram realizadas no centro de Pes-

o

quisas Geocronol69icas do Instituto de Geociências da UnÌversidae
de de São Paülo, por métodos K/Ar (ern minerais separados)
Rb/Sr (em rocha total, para idades convencionais e isocrônicas) .

Determinações K/Ar

As determinações radiométricas pelo nétodo K/Ar fo
ram executadas segundo técnicas descritas em AMARAL et aI. (196ó) .
As aná1ises do teor de K foram realizadas em duplicata por fotone
tria de chana e por espectrometria de absorção atômica, utilizando o tÍtio cono padrão.

foi extraído da amostra em unidades de
-7
ultra altb vá'cuo, com pressões inferiores a 2 x 10'mmHgepurificado en fornos de Cu - CuO e titânio.
O argônio

Para anáLises espectrom6tricas, utilizou-se o espectrônetro de massa Reynolds, Tipo Nuclide, de fonte gasosa. 0s
resultados finais foram processados por computador eletrônico.

As constantes utilizadas no cálcu1o

K/Ar são as recomendadas Por
Àß

À

%

aoa

STEIGER

q

x

atom. de K4o em Ktot = 0,01167
Rt4o/Rr3ó = 295,5
-.3 9

K

JAEGER (1978):

= 4,962 x 1o-10u-l
= 0,581

= 93,258

das

1o-10"-I

idades
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Determinações

Rb

/Sr

As deter¡ninações Rb/Sr fora¡n êfetuadas ap6s .descríção prévia das seçôes delgadas de anostras consideradas representativas dos tipos 1ito1ógicos nais significativos. Urn conjunto
grande de anostras foi pulverizado e analisado seniquantitati
vamente pbr fluorescência de Raios Ì, obtendo-se assin as r.eIações Rbtot/Srtot. A partir desta relação as a¡nostras que apresentaram as relações nais favoráveis foran escolhidas para deternina
ções Rb/Sr e¡n rocha total.

As análises quantitativas de Rb e Sr foram realiza
das por fluorescência de Raios X. Para teores destes elementos e!
tre 50 e 500 ppn, adnite-se um erro nédio de 3å. Nas amostras cujos teores ae Rbtot e Srtot situaram-se fora deste intervalo, uti
lizou-se o n6todo da diluição isotópica (KAWASHITA LgTZ).

'As aná1ises
is6topicas foram realizadas en espectrômetro Varian-Mat tipo TH 5 de fontë sõtida,
deserito em
TORQUATO (1974). Os valores de St877S"86 for"* norrnalizados para
sr8ó/st88 igual a 0,1194.
As constantes utilÍzadas nos cá1cu1os das idades
Rb/Sr, reconendadas por STEIGER E JAEGER (197S), são as seguintes:
--a-1'
Ànf, = 1,42 x L0-11
çnr8s7nu87;* = 2,6039

t

o,oo+z

1Rr8s7nu87¡, = 0,01861

I

O,

87

t

o,00004uroLes/g

qs

= 0,03198

oooo¡

Nos diagramas isocrônicos foi calculada a variança
nédia quadrática ponderada (MSWú, nean squares of
we ight ed

deviates) que fornece o grau de colinearidade das amostTas

ana

.11.

lisadas. 0s erro s foram calculadçs levando-se ern consideração
desvio clos pontos en rel-ação a nielhor reta calculada.

o

i

J

CAPfTULO

II

TRABALHOS PRÉVIOS

sul do Craton Amazônico (ALMEIDA 1978) '
em territórios do Estado de Mato Grosso, são identificadas desde
o sécu1o passado rochas gnáissicas, graníticas e náfica-ultramá'fi
Na porção

cas, geralmente metamorfisadas

relatos pioneiros de CASTELNAU, em 1853
(apud HASUI € ALMEIDA 1970), sucederam-se várias referências soda
bre rochas graníticas na região do Rio Jauru, marco inicial
Após os

pesquisa geológica na região'
Trabalhos realizados a partir de então, geralmente
de cunho regional, têm mostrado não s6 uma notável variedade fito1ógica como tanbém a enorme complexidade do embasamento cristalino existente.

(1943), no relatório de sua viagem pelo Rio
Jauru, confirma a existência cle uma ocorrência de cobre (malaqui
ta em quartzo) ¡ locaLizada no',Morro do cobre, râ margem direita
do Rio Jauru, distante 18 km, a norte, da cidade de Porto Esperidião. Ta1 ocorrência, i'a conhecida de data anterior, foi referida
prirneiranente em CASTELNAU, em 1851 (apud CUNHA 1943)' CUNHA (op'
cit.) descreve, ro seu trabalho, as litologias locais, caracteripor
a"'" a região vizinha como sendo constituídos
de
clorita- e hornblenda-xistos. Menciona ainda um afloramento
clorita-xisto no leito do Córrego do Santíssimo, situado a, 6 km
a norte da ocorrência de cobre. Para esse autor, os anfibolltos
do Morro do Cobre são os equivalentes metamórficos de gabros ropinião compartilhada posteriormente por LASA (1968).
CUNHA

.13.

(1943) descreve cono I'anfibolito gnaisse",
clorita-xisto, quartzito nicáceo, hornblenda-xisto e anfibolitos
as rochas coletadas por CUNHA (1943). Un dos anfibolitos descritos mostrou-se portador de calcopirita, levando SCORZA a supor
que a mineralização primária estivesse relacionada a gabros ora
anfibolitizados' por efeito de metamorfismo regional.
SCORZA

No Oriente

Boliviano,

AHLFELD (194ó)

e AFILFELD s

BRAI',¡ISA

a continuação do embasamento cristalino brasileiro, que descrevem coflþ um maciço antigo de grande extensão territorial. Tal maciço seria
constituído por rochas de idade Arqueana ! essencialnente gnáissicas (or-

(f970)

reconhecem

to e paragnaisses) associadas a migmatitos, leptinitos, micaxistos, anfibolitos, quartzitos e intrusivas granÍticas pré-Paleozóicas. 0s
migmatitos presentes são interpretados cono gnaisses híbridos, in
jetados "1it par 1it" por granitos antigos, Os anfibolitos arquea
nos, que aparecem como afloramentos isolados em extensas áreas do embasamento, seriam os equivalentes netamórficos de rochas bãsicas intru
sivas e efusivas. Intercalados em xistos turmalinizados ocorre o
como
que AHLFELD ( 194ó) denomina "anfibolitos diabásicos",
por exemplo na região de Cerro Pelado. Finalmente, as intrusivas granÍticás pré-Paleoziicas, ro entender desse autor, são em parte ro
chas nuito antigas, at6 Arqueanas (?), apresentando-se con texturas maci
ças e contatos difusos com os ortognaisses.
as rochas que
ocorrem na região do vale do Jauru, considerando-as como a unidade mais antiga do Complexo Cristalino Brasileiro. Este conplexo, de prová
vel (?) idade pré-Canbriana, seria constituído por gnaisses, nicaxistos, quartzitos, anfibolitos e granitos.
ALMEIDA (1964) descreve rapidamente

VIEIRA (19ó5) define trn "Cornplexo Cristalino", constituído por gnaisses e micaxistos arqueanosr no trechocompreendido entre as
cidades de Porto Esperidião e Cáceres. Estas rochas estariam recobertas
localmente por uma fina camadade basaltos, de provável idadernesoz6íca,

(1967, 1969) define como Plataforna Brasileira uma antiga ortoplataforma consolidada durante o Ciclo BraALMEIDA
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siliano (entre o pré-Cambriano Superior e o Ordovici.ano).
Es ta
ortoplataforma é subdividida ein Pl ataf orma do Guaporé, nâ região
amazônica, e Plataforma do São Francisco, Dâ porção oriental
do
território brasileiro.
(1968), no levantamento fotogeorógico e geoquÍmico no vale do Jauru e adjacências, identifica uma unidade an
tiga, que denomina "Complexo Cristalino Brasileiro", constituída predominan
temente por gnaisses, migmatitos, granitos, anfibolitos e xistos
com veios de pegmatito. Na região do Morro do Cobre, anteriormente descrita por CUNHA (194S), os anfibolitos passam para clorita_
sericita xistos, estando a !V, s e sE em contato com granitos. Na
interpretação de LASA, esses anfiboLitos serian antigos derrames
LASA

submarinos cloritizados, sericitizados e até migrnatizados, estendendo-se como importante unidade para NNE e NE, envolvidos
por
massas graníticas. Os granitos são interpretados por LASA como o

resultado final de uma "fase orogenética granitizante,r, que tamb6m metamorfisou åt rochas basá1ticas, convertend.o-as em anfiboli
tos. Essas transformações teriam lugar en anbiente eugeossincli
na1, posteriormente transfornado em ortoplataforma antiga provavelnente pré-Cambriana
HASUI q ALMEIDA (1970) descrevem a
Plaraforma do Guaporé (AIMEIDA 1967), na região do

litologia

da

Rio Jauru

e

adjacências, constituída predominantemente por nigmatitos, gnaisses e granitos" âos quais as,sociam-se, por um lado, rochas bási_
cas e charnoquíticas e,por outro, xistos, quartzitos e anfibolitos. Esses autores apresentan uma série de iclades K/Ar e Rb/sr,
que mostram grande dispersão de valores. Una idade Rb/Sr convencional de um granit6ide da região do rio Jauru, de 1.490 ma., sugere
que toda a área estudada e realmente nuitoantiga. Várias idad^es
mais jovens são interpretadas como o resultado de renobilizações
posterioresrcausadas por eventos t6rmicos.
974) discutindo a geologia pré-Cambriana
da região amazônica, a N do paralelo l3oS, define três
eventos
tec tônic os -me tanórf ico s no intervalo compreendido entre
1900 1
100 ma. e 570 1 lS ma. O evento mais antigo, denominado rf paraenAMARAL (T

I
I

.15.

se", ocorrido entre

na., foi responsáveI por extenso
vulcanis¡no co¡n cobertura sedinentar associada. 0 segundo evento
o "Madeirense", teria ocorrido entre 1400 e 1250 na. caracterizando-se por nagrnatisno granÍtico, com deformações que afetaran
1700

e

1550

r

a cobertura sedinentar vul.cânica na Amazônia Ocidental, e¡n especial a situada na bacia do Rio Madeira. O terceiro evento, cha¡nado de "Rondoniense", ocorre entre 1050 e 900 na. Nesse interva
J.o, colocan-se os. corpos circunscritos de granitos, desenvoLvidos ptincipalnente no Estado de Rondônia,

et al . (1974), nos trabalhos de nêpeanento do Projeto Alto Guaporé realizados nuna vasta área do Sudoeste Matogrossense, subdividem o e¡nbasanento cristalino
en
três unidades. A unidade mais antiga, o "Conplexo Basal", forrnada durante o pr6-Canbriano inferior, está constituÍda predorninan
temente por biotita gnaisses, que passam lateralnente para hornblenda-biotita gnaisses e biotita-hornbl".enda gnaisses, com preFIGUEIREDO

sença ainda -de xistos¡ leptini.tos (?) e quartzitos. Separadas dèste con
junto, os auto?es def ine¡n duas unidades de rochas con caiacterís
ticas intrus ivas, denoninadas infornal¡nente de " I ntrus ivas Èds ico -U1 básicas" e "Rochas Graníticas". A unidade de "Intrusivaò BásicoUltrabásicas" está constituÍda por gabros, gabros anfibolitiza dos, anfibolitos, serpentinitos e peridotitos. Na unidðde de "Ro
chas GranÍticas", descreven-se granitos (3a), adamelitòs (.en par
te gïanitos 3b) e tonalitos, que fornan corÞos geralrnente e1ípti
cos alongados, intrusivos no ernbasanento gnáissico. 0s autores
estinaÌn una idade pré-Cambriana Mêdia a Superior para as unidades de "Rochas Graníticas" e "Intrusivas Básico-Ul.trabásicas".

et al

(1974) descrevem como Complexo Basa1 u¡na unidade rnuito antiga constituída por gnaisses, l ept ini PADILHA

tos, granulitos r Íiignatitos, granitos, anfibolitos, cataclasitos

e rochas gabro-diorÍticas.

OLMTTI q RIBEIRO FILHO (1976), nun trabalho de
cornpilação dos vários projetos real-izados no Estado de Mato Gros
so pela CPRM (Conpanhia de Pesquisas de Recursos Minerais) r concordam con as subdivisões propostas para

o Conplexo basal por
I
N

I

--J
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et al . (1974) e PADILHA et at. (I974). Esses aurores
nantêrn a denoninação de "Intrusivas Básico-Ultrabásicas', para
os gabros, gabros anflbolitizados, anfibolitos e seïpentÌnitos ,
FIGUEIREDo

introduzindo, entretanto, a denominação ',lntTusivas Ãcidas', para
a unidade de granitóides.
ALMEIDA (1978) propõe

a

denominaçäo de Craton Ana

zônico, no sentido de Plataforna, englobando a plataforna
Guaporé e o Escudo das Guianas, situados respectivanente a
e a norte.da Bacia A¡nazônica.

LAND

t-

DARBYSHIRI

(L977),

BLOOMFIELD

¿ BI,ooMFIELD (1981) apresentam resultados

q

LITIIERIANID (1979)

e

prelirninares de un

do

sul

LIlltER
amplo

trabalho regional, realizado entre 1976 e 1979 no oriente boliviano, sob auspicios do "Oversea.s Devel,opnent AdministTation Foreign and Connoweal-th 0ffice" britânico, con a colaboração do
Serviço Geoi69ico Boliviano. Para esses autores, o ernbasamento
c¡istalino boliviano está constituÍdo fundanentalnent e por unida
des fornadas durante o Proteroz6ico Inferior e Proteroz6ico Médio. A unidade nais antiga, o Grupo GranulÍtico Lonas Maneches ,
apresenta idades Rb/Sr da o.rden de 2000 ma. (Cic1o Transamazônico), Constitui-se de paragnaisse.s coÍt bandas de leptinitos, granulitos calco-silicáticos e rochas rfletapelíticas peraluninosas
corn hiperstênio e cordierita. Estratigraficanente nais novo é o
Complexo Paragnaisse Chiquitania, constituído predoni.nantemente
por paragnaisses, geralnente biotÍticos, com enriquecinento 1ocal en granada e hornblenda. Associado ao Complexo Paragnaisse
Chiquitania apa.recen an.f ibolitos, neta-anortositos, xìstós com
granada e sillinanita, granulitos, xistos com ¡nuscovita e gÌanuli.
tos com diopsídio, hornblenda e biotita. Este ConpLexo, colocado
entre o Proterozõico Inferio¡ e Protero2óico Médio, foi netanorfisado e defornado durante o Ciclo Orogênico San Ignacio (1800 1300 na.). No decorrer deste ciclo ocorre tanbén. a deposição do
Grupo San Ignacio (xistos pe1Íticos con "si11s,' de rochas básico-ultrabásicas) e a subsequente nobil-.iz.ação destas e de ot¡tras
litologias nais anti.gas, nurn cinturâo orogênico de direção Nor-

te,

gïanit6ide.

finaL do P¡oterozó_i.
co Médio ten lugar o Ciclo Orogênico Sunsas (1300 - 950 rna. )que
aconipanhado de nagmatismo

No

.r7

.

I

coneça com a deposição de molassas constituintes do Grupo sunsas,
culrninando con dobranentos de direçâo ¡INW e invasões simultâneas

de rochas granit6ides e atividades Ígneas básicas-ultrabásicas
No final do Ciclo Sunsas, ocorrido por volta de 950 rna', o escudo
boliviano está inteiranente cratonizado.
CORDANI

et a1. (1979);

CORDANT

(1981) e

C0RDANT

&

(I982) , corn base nos dados geocronol69icos obtidos
pelo Centro de Pesquisas Geocronol69icas do Instituto de Geociên
cias da Universidade de Säo Paulo, ern convênio com o Projeto
RADAMBRASIL, apresenta¡n un rnodelo evolutivo para o Proteroz6ico
<la Região Anazônica. A'o redor de um núcleo cratônico, deno¡ninado
,'Anazônia Central", com idades provavelnente Pré-Transarnazônicas, de
senvolven-se três sucessivos cinturões nóveis alinhados grosseiramente na direção NW-SE e que de N para S, constituen respectiRio
vanente as províncias Maroni-Itacaiunas (2200 - 1800 na.) '
Negro-Juruena (1700 * 1400 na.) e Rondoniana (1400 - 900 na' ) '
Conforne esta concepção, o ernbasanento regional na região sudoes
te de Mato Grosso, e portanto, a área sob estudo neste trabalho,
insere-se totalnente nos do¡nÍnios da Província Rondoniana'
BRITO NEVES

tentativa de correlação entre as unidades identificadas.èn teriit6rio boliviano (BLOOMFIELD q LITHERLAND 1979;
LITHERLAND q BTOOMFIELD 1981) e as brasileiras, realizada por
al'
OLIVATTI (1981), equipara o Conplexo Ba_sal (FIGUEIREDO et
Uma

1974) coÍt o Grupo GranulÍtico Lonas Meneches e o Conplexo Paragnaisses Chiquitania (ver Tabel-ar1). As intrusivas granitóides
no Conplexo Basal serian corlehtas aos eventos nagnáticos que !
cornpanharan os ciclos San Ignacio e Sunsas.
TASSINARI (198la) sugere algunas

rnodificações

na

idade das' quatTo provÍncias geocronológico-estruturais da Amazônia, definidas por CORDANi et 41. (1979). Para TASSINARI (op'
cit.), as idades nais prováveis para estas províncias são:

ProvÍncia Anazônia Central
Província Maroni-Itacaiunas
Província Rio Negro-Juruena
ProvÍncia Rondoniana

-

idade
idade
idade
idade

Arqueana

entre 2200 entre 1750 entre 1400 -

1800 na'
1400 na'
1100 ma'

*_r

l:¡beIa I - Coirelação eDtre es

uniìla¿le-< do e¡¡basãÍenlo

l:tili::i::::;.t'liviano

descriras e,, rerrirório

(iìLoo FIELD € !I'|ÊRLA\D

teTs'

Brasileiro

LITHERLÁ¡iD

¡

(FIGUEIREDO

et al. ¡974) e unidades
resr

"*'tìiio resr) sesundo oLrvÀrrr

@

BRAS I

L

BoL f vIÂ

Ciù1o O¡ogêni

EsrÌa- 6¡a¡itóides
lig¡áfica

Unidade

co

noóas Bãsices
Utråbãsicås

Cicl o Orogê-

thidade ¡srratis¡ífice

nico

Gra¡itõides

Roche, Básicas_
Ul

Br¿silidro

*

+

trabãsicas

950 Da.

L.000 DaG.

tlinas/thuaç1lãlo pÉ-Carùria¡o ¡

-

1.300

-

l.SÉ0 ùa.

Strlses

Plote¡ozõico

G¡4)os slrls as^tibosi

!a.

:

1.300 Da.

\
q

São Inãcio
(Espir¡reço)

Bz

Grrço

lisro São

Ignacio

S{pe¡io¡ Ætigo
Ccqlexo Pãraanaisse

? 1.&0 !e-

Ìra¡sa¡azõrico p¡é-CaôriaroC

-

:.500

re.

IDtrusir¡âs

Co@lexoEåsal Grâníticas

,q,
trÉ¿io

#-c.aùriã¡o
lndi ferrrcia¿b

Intrusivas

Bá

sico-Ul trabá-

sicas.

Î¡ansa¡¡åzõoi

cD

Þ¡orërû¿óico

r¡uer¡or

+

2.500 Da-

.

CqIeþ

Fårêgneisse
GnDo cr¿nul iro

Sills

dê ¡iorito
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Sintetizando os trabaLhos realÌzados pelo projêto
RADAMBRASIL, BARROS et al,, (1982) propõen una subdivisåo para o
ernbasanento regional no Estado de Mato Grosso. Para estes autores, todas as roèhas do enbasamento são correlatas ao Conplexo
Xingu, prirneiranente defintdo por SILVA et a1. (I974) r constituí
do por biotita gnaisses, anfibolitos, nÍgnatitos e todos os'granit6ides de anatexia. Estes autores agrupam as rochas náfica - uI
tranáficas (gabÌos, gabros anfibolitizados e anfibolitos), int¡u
sivas nas rochås do Conpl.exo Xingu, ntrna unidade denoninada Suite
IntÌ'uFiva Rio Alegre . Duas idades K/Al en. torno de 120.0 rna. colo
can esta SuÍte no Pro t ero..z'^6.i co Médio. Para os granit6ides intrusivos (g¡anit0s r gianitos gra¡ofÍricos, granodioritos, tonalitos
e ri6litos granof,íricos), qr¿e sâo napeados como corpos discretos
e1ípticos-alongados a irregulares, ..propõe-se o terno Suíte Intrg
siva Guapé. A idade destas rochas seria Proteroz6ica Superior,
ern função de duas idades convencionais Rb/Sr de 900 ! 27
^^. "
835 ! 32 rna., obtidas en granitóides que ocorren nas
Fazendas
Guapé e Sapé,

et al , (1984) dividen o Compl.exo Xingu (BARRoS Bt al. 1982), ria região de Jauru (Folha Jauru SD zI-Y'C-III ) ,
en três sub-unidades do Proteroz6í.co Inferior: Associação gnáissico-nignatítica Brigadeiirinho (Prineira Unidade), constituída
por gnaisses'de cornposição granítica, anfibol.itos, nignatitos ,
SAES

xi.stos e quartziitôs, por sua vez invadj.da pelo G"anito Santa Helena (Segunda Unidade) é pelo Gr.anodiorito Água Clara (Terceira

Unidade), posterioï a estas sub-unidades, encontïa-se a Seqttência
Vulcano-.Sedinentar Quatro Mêninas,, ealracterizada por um conj unto
de rochas básicas e ultrabásicas (vulcânicas e p.Lutônicas) ¡ neta¡notf isadas.no fácies xistb-verde (netagabros r meta-anortosi tos, rnetabas¿1tos e xistos magnesianos), associadas a restos de
netassedinentos terrÍþènos e quÍmicos. A outra unidade intrusiva
é denoninada de Suíte Intrusiva Figueira Branca, constituídâ por
urna seqtlência de rochas básicas e ultrabásicas não met¿rn6rficas,
tais cono dunitos, anortositos, troctol,itos e noritos, correspon
dendo en parte ãs Intrusivas Básico-Ult.ra.básicas de FIGUEIREDO
et al , (1974) e ã SuÍte Intrusiva Rio Alegre de BARRoS et
a1.,
(1982), Corno SuÍte Intrusiva Guapé, SAES et al-. (1984) caracteri

--'---''¡
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conjunto de rochas ácidas composto por bìotìta-hornblen
da granitos equigranulares grosseiros a m6dio, associados
a
hornblenda-biotita microadarnelitos e microgranltos porfirÍticos
aparentemente co-magmáticos", intrusivos nas denais unidades do
embasamento. As SuÍtes Intrusivas Figueira Branca e Guapé são po
sicionadas por SAES et al. (1984) no Proterozõico superior e a
Seqüência Vulcano-sedinentar Quatro Meninas entre o Prot erozõico
Inferior e o Proteroz6ico superior (protero zóico trl6dio ?) .
zam "ulu

(1984) descreve, como subprovÍncia Madeirã, a porção neridional da Província Tapaj-6s, região compreendida por Rondônia, sul do Amazonas, Norte de Mato Grosso e oeste
de Mato Grosso do su1. Nesta região, AIvIARAL (1984) critica a pro
liferação acentuada da nonenclatura e terminologia estratigráficâ, as correlações questionãveis, os ernpilhamentos baseados em
determinações geocronolõgicas duvidosas e a mã. util ização de ter
mos tais como "suÍtes" e "comp1exos". Por isto, adota um esquema
infornal para a estratÌgrafia da subprovÍncia Madeira (Tabela 2),
sen a preocupação de fixar nomes para as unidades presentes.
AMARAL

q

(1984) descrevem como ernbasamento da parte Mer:ìdional do Craton Amazônico (Escudo Brasil C"!
tral) o Complexo XÌngu, definido por SILVA et al. (I974) na região do Rio Xingu, com idade Arqueana e retrabalhado respectivamente no Ciclo Transamazônico ('2000 - 2?00 ma.) e nos
eventos
SANTOS

LOGUERCIO

1600 ma,) e Rondoniense (1000 1 100 ma.). Es
pecificamente pata o sudoeste de Mato Grosso, SANTOS q LOGUERCI0
(1984) propõem idades da ordem de 1750 ma. para o Complexo Xingu, em razão de correlaçöes com o embasamento cristalino de Mato
Grosso Su1 e Norte de Mato Grosso.

Parguazense (1500

-

Tabe

Idade
+

9s0

I

la

(l'f.A)

500

50

- Lito-estratigrafia

da

Subprovíncia Madeira, segundo AMAR{L (1934).

Unidades

Lito logias

Coberturas Brasil.iãDâs

.

Calcãrios, dolonitos, folhelhos, .arenitos,

arcõseos, jaspilitos, conglonerados.
Granitos alaskíticos, alcalinos. greisens.,
vulcãnicas associadas.

Intrusivas Graníticas (Granitos
Rondonienses) .

Sequência Sedinentar Superior

1100 :100
1350 + 50

Ilagmatisno Básico.

Intrusivas GranÍticas e Sieníticas
(Granitos lfadeirenses)
Sequência Sedimentar

1600 +

> 1500

100

.

fnferior.

Vulcanismo -{cido a Internediário
fntrusivas Associadas .
Conplexo

Cristalino.

e

.{renitos, arcóseos. conglorne¡ados, siltitos.
Basalto, diabásio, gabro.
Granitos rapakivíticos, sienitos, nonzonitos,
aplitos
Arenitos, arcóseos, ionglomerados, folhelhos,
siltitos.
Rió1itos, riodacitos. andesitos, tufos. grani
tos e granodioritos.
Gnaisses, nignatitos. granulitos, charnoqui _
tos, granitos, gra::odiori'tos, anfibolitos, Í¡e
tabasitos, xistos e quartzitos.

¡\)
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CAPITULO I

II

GEOLOGIA REGIONAL

III.1 -

CONSIDERAÇOES GERAIS

E consenso entre os vários autores citados no capítuto anterior que nesta região meridional do Craton Anazônico
predominam pelo menos três grandes conjuntos de rochas, consideradas de idade Proteroz6íca (e.g. LASA 19ó8; FIGUEIREDO et al.
L974; BARROS et al. 1982 e SAES et al. 1984).
-eonjunto mais antigo, ou embasamento propriamen
te dito, está constituído por rochas de natureza dominantemente
granítico-gnáíssica, €il parte de origem rnigrnatítica, com enclaves e/ou lentes de anfibolitos (Tabela 3). Esta associação, sucessivanente denoninada de Conplexo Cristalino Brasileiro (ALMEI
DA 1964), Cornplexo Brasileiro (VIEIRA 1965) e Complexo Basal
por
(FIGUEIREDO et a1. I974), está no momento correlacionada
BARROS et al. (1982), ao Conplexo Xingu de SILVA et al. (1974).
O

Intrusivas nesta unidade encontram-se duas assoeiações LitoLtígíeas maís jouens. A primeira ê constituÍda por
uma. associação dominantemente máfica-ultramãfica, em parte metanorfisada e convertida em anfibolitos vários, talco-xistos (?) e
serpentinitos, Ta1 associação tem sido denominada sucessivamente
de Fácies Batial do Grupo Jauru por LASA (1968), Unidade de Intrusivas Bãsicas-Ultrabásicas por FIGUEIREDO et al. (1974), e
Suíte Intrusiva Rio Alegre pol BARROS et a1. (1982). Estudos nais
recentes diferenciam, trâ região, dois conjuntos muito diferentes
de rochas náfica, ultranáficas: uma claramente supracrustal (Se-

Tabela

Âuto

3 - Litologias e idades atribuídas ao enbasanento cristalino, região Sudoeste

r

llato

G¡osso.

None proposto para a.unidade

Idade estinada

I'et rog_ruf ia

de

(t9ó4)

Gnaisses. nica-xistos. quartzitos,
anfibolitos e granitos laninados.

Pré-Ca¡rb¡i ano

Conplexo Cristalino Brasileiro

vrErRA (r9ós)

Gnaisses nuito feldspãticos (nigna

Arque ano

Conplexo Brasileiro

Pré-Canbriano

Conplexo

AL¡TEIDA

títicos?), qua¡tzo-se¡icita xisto
e quartzo-biotita xisto. cobe¡tos
local¡nente por basaltos nesozóicos
LASA

(1968)

FIGUEIREDO

et at. (1974)

Mignatito. gnaisses. granitos.
fibolitos e xistos.

¿n-

Gnaisses e granitos anatéticos.len

P¡oterozóico

Cristalino Brasilei¡o

Conplexo Basal

Médio

tes de anfibolitos, leptinitos.nica xistos. cataclasitos e filonitos.
BARROS

et al. (1982)

Gnaisses, anfibolitos, Eignatitos,
granitos de anatexia e rochas catacl ás t i cas .

Proterozóico Inferio¡

cleos nais antiSos
idades K/Ar en torno
1

SAES

et al, (198a)

Gnaisses. anfibolitos.

nignatitos.

a

ConpleÍo Xingu

Médio (Isócrona de refg
rêncía Rb/S¡ con 1430 :
ó9 oa. idade níni¡¡a. Nú-

800

co¡n

de

¡na. ) .

Proterozóico Inferior

Conplexo Xingu (Sub-uridade Bri

xistos e quartzitos.

gadeirinhoJ.

Gran i t os

Granito Santa Helena
G¡anodiorito Água CIara

Granodi

o

ri tos

¡\)
(¡¡
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qtlência Vulcano-Sedimentar Quatro-Meninas);

( suíte Intrusiva Figueira Branca,

4).

e outra intrusiva
SAES et a1. 1984; ver Tabela

a segunda associação concorrem rochas de natureza granÍtica com estruturas geralmente naciçasr [âs por vezes foliadas(Tabela 5). Para LASA (1968), é a fácies nerítica do
Grupo Jauru, enquanto que FIGUEIREDO et aL (L974) agrupan estas
litologias como a unidade de "Rochas GranÍticas". Ultimamente são
denominadas de suíte Intrusiva Guapé, por BARRos et al. (19g2).
Para

A deterninação de relações lito-estratigráficas,em
progresso ate hoje, ten sido dificultada por inuneros
fatore s .
Entre outros, citam-se as difÍceis condições de acesso, escassos
afloramentos e o -espesso manto de alteração presente.
Por outro lado, os dados geocronológicos já publicados, em número insuficiente se comparádos con a diversidade e
distribuição 1ito1ógica existente, não fornecem subsíaios suficientes para caracterizar os eventos tectônicos ocorridos
( ver
discussão no capítulo v). Para avaliar, portanto, os dad.os da riteratura, parece por ora nais tazoâvel considerar uma separação p!
ramente litológica. Define-se assi¡n un conjunto de rochas do emba
samentor'" r"p"rar das rochas máficas-ultramáficas e granitóides pos-

teriores.

III.2 -

ROCHAS

D0 EMBASAMENTO ( Sensu Strictu

)

São escassos os afloramentos de rochas do embasamento cristalino, geralmente encontradas como lajedos e natacões gnáissicos
abaulados (BARROS et a1. 1982, e observações próprias) .

A amostragem torna-sernestas condições, bastante
falha e pouco representativa da litologia geral, jâ euê, cono matacões, afloram predorninantenente as rochas quartzo-feldspáticas,

Tabele

Auto
CUNHA

(1945)

4 - Petrogr¡fta c id¡ôcs atrlbufd¡¡ l¡

I'et rograf ia

r

e

rocha¡ ¡áflc¡s-ultranáficas

.

região Sudoestc de }lato Grosso.

NoDe proposto

Idede esti[rada

para a unidade

Gabros Ânflbol iti¿edos

scoRzÂ (1943)
Grandes corpos de

rÂsÂ (1968)

anfibolitos

passen¡ freqüente!€nte

Grupo Jauru

que

(fácies batial)

a clo¡ita-se

ricita-xisto; intrusões básices
cloritizadas, sericitizadas e nlgratizedas, envolvidas por nessas
graníti cas.
FTGUEIREDo

et al. (1971)

Corpos gabróides e aetanórficos es

BARROS

et !I.

(1982)

Prã-Canbriano nédio
(?)

¡io¡

G¡bros, gabros ¡nfibolitizados
snflbolitoi: rochas int¡usivas

Prote¡ozóico Superior (duas
idailes K/Ar en plagioclãsio
e anfibólio da orde¡n de 1200

e

no

Conplexo llngu.

na. )
SAES

et al. (1984)

e supe- Intrusivas

glbros parcialncnte
anfibolitirados. ¡nflbolitos e scr
pentinitos. intrusivos no Conple¡o Basal.
sencialnente.

Meta-gabros. æta-anortositos. ngta- ba

Proterozóico Médio

SeqUência Vulcano Sedirenta¡

Quatro lt{eninas

¡¡icos,

Dunitos, anortositos. troctolltos

Sufte Intrusiva Rio Alegre.

.

saltos e xistos nagnesianos associ
ados a seili¡entos terrígcnos c quÍ
e noritos

Básico-Ultrabásicas

Proteroróico Superior

sufte Intrusiva Figueira

Bran

ca

¡\)

(/l

¡\)

o\

Tabcl¡ 5 - petro¡r¡fl¡ c ld¡dcs atrl,bufdt¡ ì¡
roch¡s grenftlcrs. região

Autor

petrografia

Sudoestc ðs lleto G¡os¡o.

Idade esti¡¡da

No[e proposto para aJunidade

(r9ó1)

Gr¡¡itos

Prë-C¡¡briano

(re6s)

Gr¡nitos

Prí-Ca¡bri¡no

HASUI G ALilEtDA (tg?O)

Granltos

Proteroz6ico Hédio (idade

^L¡tEtDA

LASÂ

convenclonal Rb/Sr eD

Gnrpo Jauru

(fácics nerftlc¡)

tor

no de 1490 na.).
FIcUEIREDo

B^n,ROS

et al.(1974)

et al.(t9tZ)

biotita tonålitos. Dicro-tonalitos e adeoglitos

perfor

Prã-Canb¡iano nédio a su-

Rochas Graníticas

G¡¡nitos, granitos gratofÍ*lcos.
granodioritos. tonalitoc e ¡ioll
tos granofíricos

Protcrozõicb Superior (duas
idades convencionals Rb/Sr
con valores da orden dc 900

Suite ¡ntrusiva

Protcrozóico Superior

Suíte Intrusiva Guapé

Granitos.

Guapé

+ 27 e 835 + g2'.".¡.
SAES

et rl.(r98a)

Biotita hor¡blenda grenitor,horg
blcndr biotit¡ ricro-graaltos.rl
cro-adancl

ttos porfirfticot
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nais resistentes à erosão.
Os escassos afloramentos dificultan também, no momento, as deterninações estruturais. Medições isoladas de foliasão
ções e outras estruturas, [os poucos matacões aflorantes,
apenas indicativos de condições locais. Na região compreendida en
tre Mirassol d'Oeste e Reserva do CabaÇâl, os biotita-gnaisses
mostram foliações pouco rnarcadas com direções preferenciais segundo N-s; N 40oE; N 15ow; N 40ow (BARRos et aI.1982).
Na

literatura inexistem referências a trabalhos estruturais
pormenorizados, de natureza local ou regional.

ma

is

das descrições petrográficas de rochas
do enbasamento, citadas na literatura, encontra-se na Tabela 3.
A maioria dos autores descreve gnaisses de vãrios tipos (em par
te migmatíticos) como litologias dominantes, com algunas referên
cias sobre a existência de anfibolitos, cataclasitos e rnicaxistos. 0s gnaisses predominantes parecem ser biotita gnaisses, com
passagem lateral para hornblenda gnaisses e biotita-hornblenda
gnaisses (FIGUEIREDO et al. L974; BARROS et a1. 1982). Xistos,
quartzitos e nilonitos são descritos como rochas intercaladas aos
gnaisses, enquanto que os anfibolitos ocorrem como faixas ou bal
das lenticulares, de variadas dinensões (BARROS et a1. 1982).
Um resumo

Estinativas anteriores sugerem idades Arqueana at6
Proteroz6íca tvtédia para estas rochas (Tabela 3). Datações geocronológicas esparsas (idades K/Ar e uma isócrona Rb/Sr de referência, conforme BARROS et al. 1982), permitem estimar uma idade
ninina para a formação das roch4s do embasamento em torno
de
1400 ilâ. rconfirmando assim algumas das sugestões

anteriores

(Ta

bela 3). Para discussão, são reproduzídos os dados corresponden
tes no capítulo V (Tabelas 13 e 14). Algumas idades K/Ar (em bio
titas e anfibólios)r êm torno de 1800 râ., mostram que a histõria regional 6 ba-stante complexa, sugerindo-se a possibilidade de
alguns remanescentes mais antigos estarem preservados sob a forma de prováveis núcleos transamazônicos (BARROS et a1. 1982).
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III.3

ROCHAS MÃFICAS-ULTRAì{ÃFICAS

(geratnenre neranorf isadas)

náficas-ultranáficas ¡¡eta¡norf isadas, mapea_
da.s cono corpos intrusivos no enbega¡¡ento e en palte com texturas
ígneas ainda cLaramente vlsÍveis, sõo citadas já desde os prirneiros tfabalhos realizados. FIcuEIREDo et al . (1974) e BARRos et
. Rochas

41. (1982) localizam várias

destas

ocorrências, que são
intetpretadas cono antigas intrusões de natureza náfica-ultranáfi
ca (Figuns 2 e 3) .

Estas rochas, que afloram isoladanente cono rnata_
cões ou laJedos ¡ ectõo na naioria das vezes on estado avançado
de alteração, envolvidas por massas granit6ides do e¡nbasämento.As
I'itologiÉs predoninantes sõo gabros anfibolitizados e serpentinizaðos, localnente cloÍltlzado6 e scricitizados, por vezes con su1

fetos

disse¡ninados.

A idade estimada para estas rochas te¡n variado de
a,rquèano (?) at6 o Proteroz6ico Médio (Tabera 4). BARROS et al .
(1982) apresentam três idades K/Ar da ordem de 1ó00 e LZ00 ¡na. en
ptagioclásios e anfib6lfos; os dados anaríticos são reproduzidos
no capÍtuto V (Tabela t7).

III.4 -

ROCHAS GRANfTICAS

As rochas graníticas constituen un inportante com_
ponente da ãrea en discussão, c{.tadas já nos primeiros trabalhos,
alnda no seculo pas sado.

.

Geralmente, as rochas graníticas afloran sob for_
na de natacões abaulados, associados a litologias gnáissicas e ¡ná
fica -ultra¡náficis. LocaJ.mente, os granitóides contê¡n .enclaves
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destas duas litologias, bem como de granodioritos e
tonalitos.
Estas rochas granÍticas tênr sido napeadas cono corpos intrusivos
no embasamento cristalino (FIGUEIREDO er al. Lg74; BARRos et

a1.

1982),.

Petrograficamente, as rochas graníticas foran cles
critas cono granitos s.s. (Sa), adamelitos (granitos. sb), grano_
dioritos, tonalitos e rió1itos. Vários autores estimaram idades
para as rochas graníticas, desde Arqueana (?) até proterozóica
Superior (Tabela 5). Uma idade cont¡encional Rb/Sr em rocha tqtal
com 1490 na. (granito da bacia do Rio Jauru), encontre_se cita_
da em HASUI Q ALMEIDA (1970). As biotitas deste granito, datadas
também por estes autores, acusaram uma idade K/Ar da ordem de
698 J ?,L ma. BARROS et al. (1932) apresentam duas idades conven_
cionais Rb/Sr em rocha total (granitóides das Fazendas Guapé e
sapé) com valores da ordem d.e 900 ! zl e gss J sz ma. os d.ados
analÍticos referentes a estas idades são apresentados no Capítu1o V (Tabelas 18 e f9).

CAPÍTULO IV

GEOLOGIA LOCAL

IV.1 -

CONSIDERAçOES PRELIMINARES

Durante as três etapas de campc realizadas na área
en estuclo, observou-se a existência de uma grande varie.lade lito1ógica. A alnostragem pontual efetuada, contudo,só pôde registrar
afloramentos isolados constituídos em sua quase totalidade por ìna
tacões abaulados de variadas dinensões. Muito mais raramente,são
observados alguns laj edos. Èstes, encontrados via de regra ao 1cn
go de drenagens, estão, na rnaioria das vezes, mascarados pelo nenos patcialmente por depósitos f luviais. Partes considerã',¡eis da
ârea napeada mostram ainda uma densa cobertura vegetal, de amplo
domínio regional, paulatinamente destruída nas duas úttimas décadas

fotointerpretativos e técnicas de mapeanrento usuaLmente empregados em trabalhos desta natureza, não
forneceram subsí¿ios suficientes para separação das unidades li
tológicas. Mesmo os caminhamentos realizados não permitiram iden
tircicar os prováveis contatos geol6gicos. A variação litológica
ê constante : matacões de rochas granít:"cas, dominantes numa determinada â.rea, são substituÍdos, a poucas centenas de metros e
der maneira aparentemente caótica, por rochas gnãissicas, anfibolí
ticas, calco-si1icáticas e dioríticas (entre outras). A experiên
cia obtida nos caninhamentos real izaðos com vistas a obtenção de
mapeanentos detalhados entra assim em conflitc con as observações
transmitidas por estudos de cunho mais regional, nos quais são de
Critérios
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finidas unidades mapeãveis de dimensões consideráveis. Ná área em
estudo, FIGUETREDO et al . Lg7 4 e BARRos er al. lggz (-ver Figuras
2 e 3) def iniran um corpo circunscrito de granito intrusj.vo nos
gnaisses do embasamento. Os perfis real izad.os pelo autor, entretanto, )nostraram uma grande variação titótógica, que apenas 1ocal
mente, ên escala de nuito detalhe (e. g. 1: 10.000 etc. ) ,
permite
caracterízat unidades litol69icas distintas. As mudanças litorõgicas' a julgar pelo posicionarnento areal de natacões, são tão
bruscas que parece difíci1 estabelecer algurn padrâo estrutural ou
lito-estratigrãfico. Qualquer mapa geol69ico da área en questão,
que não consiàere estas caracterÍsticas, deve ser considerado com
cautela e sua utilidade para definir modelos evolutivos serán Do
mÍnino, QUestionãve1. O conhecinento da georogia regional e¡contra-se nurn estágio ainda muito preliminar.

IV.2 -

MAPEAMENTO

E

LOCALIZAç.4o DOS PONTOS AMOSTRADOS

As estradas de serviço dos proprietários rurais pernitem deslocanentos satisfat6rios por grande parte da região estudada, exceção feita aos domínios das Fazendas urutau e Santa A1ice, localizadas na porção centro-1est'e da ãrea estudada [Figura
4) ' Esta parte permanece aiuda coberta por densa rnata, con
ãrvcres
de grande porte. As áreas desnatadas estäo hoje ocupadas por pastos, destin¿dos a criação bovina e culturas värias, onde os cafezais são parcela doninante da atividade agrícola, seguido de culturas normais de subsistência. 0 relevo é monótono, com altitude
n6dia por volta de 200 netros acima do nÍve1 do mar. Muito raranen
tê, estão preservadas algumas modestas elevaçðes que, via de re9râ, conserva¡n matacões vários no topos e encostas, predoninante
nente de rochas granitóicles, indistintamente associados a outras
1Ìtologias. A ausência de. relevo favorece a agricultura necanízada presente em sítios de naior porte.
Dispersos por ãreas de culturas ou pastagens, distribuem-se com nrais freqüência 'o, registros litolõgicos do emba
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samento regional. A localização dos afloramentos, encontrados no
decorrer dos trabalhos de campo, estã indicada na Figura 4. A obser
vação desta figura mostra alta densid.ade de pontos na faixa central alinhada NW-SE, contrastando con as demais regiões, onde os
afloramentos t raros ou inexistentes, estão mascarados pelo espesso nants de alteração ou por densa cobertura vegetal, localmente
preservada.
Não

é difícil,

portanto, enu¡nerar os obstáculos en

.contrados por ocasião do napeamento: ausência de afloramentos,pr€
sença quase exclusiva de natacõ,es, manto de alteração espesso e
contínuo, vegetação pronunciada, T€levo arrasado e alternância
aparentemente ca1tica de diversas litologias, em parte nuito seme
thantes.

Algumas centenas de quilômetros forarn percorridos
a pé ou a cavalo, através de áreas de pastage¡n ou picadas abertas
na mata; veículos foram utiLizados para deslocamentos nais distan
tes.
0s diversos perfis realizados, Dâ expectativa de
deterninar possíveis contatos, apenas cadastraran uma alternância de granitóides com rochas do embasarnento.
A falta de afloramentos contÍnuos impedìu reconhecer, com maior detalhe, tanto os linites litológicos cono as relações estruturais. Optou-se, assirn, pot registrar apenas os 1iinites de ãreas com naior freqtlência de uma deterrninada rocha, aqui
denominados de Dominioa Petnogrã¡ieoe, com vistas a oferecer ao
leitor uma imagem mais objetiva das relações de campo observadas.
Esses linites entre donÍnios petrográfÌcos são registrados no Ane
xo 1, apenas de forma aproximada, e pouco significam do ponto de
vista estrutural, uma vez que definÌr as unidades a seren repre
sentadas jâ, constitui um problema inicial. Por un lado, é fãci1
agrupar deterninados tipos 1itolõgicos, que aparecem com caracterÍsticas petrogrãfìcas ¡nuito semelhantes entre si (são representados assin vãrios donÍnios petrograficamente honogêneos con gnais
ses cinzas, gnaisses rõseos e rochas calco-silicãticas1.
Por
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outro, é praticanente lnposslvel representar separadanente os "gra
nit6ides 16seos" (petrograficanente, granitos 3b e 3a) dos "grahì
tõides cìnzas" Cgeralmente tonalitos e granodioritos). Matacões de
un deterninado tipo posiciona¡n-se a poucos netros de dÌstância de
¡natacões constituídos por outras varÌedades. AssÌln ' agrupararn- se
todos os granit6ides, ident if icando -se apenas dois donÍnios dlferentesr o das variedades granit6ides naciças e o das variedades
orlentadas (Anexo I).

ia

petrográfica e/ou estratigr:á1
fica-estrutural , regrstram-se tanbéln al grms afloranentos isolados (dioTiritos, granulitos e vulcanitos; Anexo 1).

Pela possíve1

i-nportânc

são encontrados como blocos isolados e enclaves, en ãrea com predonínio de graisses cinzentos e Cranitóidês (ver Anexo 1).
No primeiro caso, as ocorrências .T€presentam, provavelnente, lentes e corpos
tnenores de anfibolitos, que Se ençOlltran intercaladoS aos gnaiSses cittzas, en

Anfibolitos

(ver Itern IV.3.I; Figuras 6 e
7). Os arfibolitos que ocoÌren nos granitóides são provavelnente todos verda
deiros enclaves, independentenente do ta¡nanho. A W da área estudada, encon-

parte "boudinados" e

sevetamente deformados

traÌn-se os afLoramentos

<le r¡n corpo

rnaior de anfibolito, que se alarga para

Ocide¡te; 1a região, o solo é uniformernente aver¡ne1hado, e sãO
blocos isolados de a¡fibolito, geralmente alterados.

encolìtrados

Para maiores 'detalhes sobre o Mapa de Domíníoe Petrognáficos, ver discussão no Capítulo VI , ftens VI .2 e VI.3.

IV,3 -

LITOLOGIAS PRESENTES

A s-eguir, desçreven-se as características texturais,
estruturais e ninerarógicas das litologias observadas, bem cono
sua distribuição espacial e. associações de canpo. Para definìr a
granulação das rochas, foran consÌderados os parânetros citados
e¡n WLLIAMS

et al.

(.1954)

I

J

.36.
F

ina

menor que 1 nn.

Grossa

entrelmrn.e5mm.
entre 5 mm. e 30 mm.

Muito Grossa

maior que 30 mm.

Ptéd i a

IV.3.1 -

GNAISSES CINZAS

Distribuição
os gnaisses cinzas são as rochas metan6rficas mais
comuns associadas a granit6ides na par.te central da faixa
NW/Sp
(Figura 4; Pontos 14,l6,lg,Ig,Zg,6j,6g,B 6,I24,I37,I44,1S7,1Sg,161,
162 e 164). ocorrem tamb6n como lajedos nas regiões meridional
e
noroeste da área, preferencialmente ao longo das drenagens (pontos 62,r02 e 116; Figura 4) . Localmente ocorrem cono matacões cil
zentos foriados (Pontos 20,s6,92,r3r,r34,13g, r44,14s,151,1ss e 160;
Figura 4) .'
os gnaisses cinzentos são bastante variados do pon
to de vista tanto estrutuïal como textural. Em muitas áreas, os gnaisses
mostrarn forte bandado composicional e estruturas estromatíticasdo
bradas com bandas' regulares hololeucocráticas (quartzo-feraspáti
cas) de 1 a 2'3 cm, alternando com outras mais melanocrãti."r,
ricas em minerais máfj.cos. Este bandado é cortado por novas fo
liações (clivagens), identificad.as por neo-orientação dos máficos,
acentuada principalmente nas banclas escuras e nais apagada ou
inexistente nas bandas craras (e.g. ponto r0z, Figura 4). As ban_
das claras podem apareceï, por vezes, mars espessas e com aspecto
rnais hoinogêneo, adquirindo então aspecto local de gnaisses
nebu1 ít icos .
Em

outras áreas,

a

tromatitica, perde regularidade,

estrutura dos gnaisses, ainda es
passando a

mostrar bandas quar!
€il1 parte simulan

zo-feldspãticas mais Ienticulares e descontÍnuas,
.
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do geonetrias semelhantes ãs de pseudo-estratificação cruzada re
liquiar (e.g. Ponto 102 Figura 4). E freqtiente a ôbservação de.
veios de granitóides róseos., cortando discordantemente a foliação
da rocha, que inpriìnen ao conjunto estruturas estrornatíticas até
agmat Í c icas (Figura 5).

Anfibol-itos são co¡nurnente observados nos gnaisses
cinzas, Aparecem como "lentes" regulates e como "enclaves decinétricos". As "l.entes" são ern geral regulares, de espessura decinétricå, concordàntes con o bandamento dos gnai.sses encaixante.s ,
e corn estrutura "pinch and swel1"; a estrutura ilìterna destes an
fibolitos é foliada ! por vezes apresentando dobras conplexas (Fi
gura ó). Mais raros são os "enclaves deci¡nécricos" de anfibolitos

foliados, que aparecen como blocos de tananho varj.ado, , retangula
res e angulosos-irregulares (Figura 7), Estes blocos aparecen aIi
nh¿dos, errvolvidos pelo gnaisse encaixante, con contorno e es-

'lruturas internas coucordautes com a fol iação do gnaisse; tîata-se,
poitanto,de fragnentos quebrados e fratur.ados, separados pot "boudinage".

1, indica¡r-se três áreas con predomínio
de gnaisses cinzentos. No prineiro donínio, a S, os gnaisses rnos
Ns Anexo

tram bandado petrográfico de orientação predoninante NW, com nergulho acentuado para SW (nos Pontos 62 e 11b, Figura 4) . No segun
do donÍnio, na parte centraL da zona mapeada (Anexo 1), a foliação predominante 6 NW (e nergulhos para SW; Pontas 14, 18, 20 e
160). Na região Nlt¡, os gnaisses aparece dobrados, corn foliação pre
dominante NW. Enclaves alongados de gnaisses cinzentos encontranse tarnbérn freqüentemente en granitóides (Pontos 79, 80, L24 e L28;
Figura 4).

foran datadas
pelos rnétodos Rb/Sr en rocha total e K/Ar en ¡ninerais separados
(anfibólios e bÍotita). Os resultados são apÌesentados no CapítuAlgumas arûostras de gnaisses cinzas

10 V.
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Figura_ 5 - Gnaisse cinza (tonalítico) cortado por veios de
granit6ides naciços ae cor ìóseã-(;;;;ít;;'õ;
ponto 62i Fi_
gura 4), desenvolvendo estruturas mignatÍticas. Observa_
se
uF"Iegurar
estrurura
estiornaiíitcã,
conplexamen_
T
flli::: a,tlgura,e outras senelhantes (Figuras ð.2.s-rore doDrada.
L¿,r5,r4, e 20.) esta basead¿ em fotografias de af toránénto-s ]

Figura- 6 - Lente (?) de rocha anfibolÍtica con foliacão
corrcordante com a foliação do gnaisse cinzento (i"n"ii;i;ðtencaixa¡te (ponto 102; Éigura 4;

figura 7 - Anfibolito co¡n fornas poligonais em gnaisses cinzas (tona1íticos) do Ponto 102
fFigura 4). A foliação do anfibolito é concordante com a foliação clo gnaisse, que se encondo
tra cortado por veios de granitóides. A feição estrutural sugere que a rocha original
anfibolito (,representando antigos diques de rochas basálticas ?) foi deforn¿da por efÇitos
de "boudinage " .

ro
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Petrografia
São roch,as

leucocráticas de cor

pr edoninantemen t e
inequigranulares, con

cinza, Mostlan-se- desde equigranulares a
granulação fina a média. A estrutura é gnãissica bandada, ger-alrnen
te pouco ¡narcada, e está definida por nineraís nâficos agrupados

e orientados subparalelanente en faixas'nen senpre contÍnu.as. Lo
calnente, o bandamento apar ece acentuado, con faixas nelanocrãticas constituídas pr inc ipa.lmor.bo - por. anfibólios e biotita,alternan
do con faixas leucocráticas constituídas principalnente po;
feldspato cinza esbranquiçado e quartzo e, subordinadanente;biotita e
anfib6lios.

Anfibólios e biotita, que

o carãter folia
do destas rochas, ocÒrrem ern quantida<res bastante variáveis. A
g
titude da foliação (bandamento), nedida em alguns pontos ,apre s ent a
acentuam

os seguintes valores : N50oI.¡,70oNE; N4ooly,70oslv; N4sol{, sooiw;

ttsooe

,

40oNtt; N60oE,s0oNW; N40oE,+ooN.¡4';,,..t¡,s-o-9"8.ïs0qNw.i-t{.20--o-8,6,09NW.,. N40oE,
40oNW; N40onu,4soNE; N40o'u,40gslr; Nsoolrr,40oN¡; N40ow,7ooNn. N4oow,
SooSW; N4ooltl,sooNE

;

N8oohr,4soNE.

feldspatos cinza esbranquiçados são os princi _
pais ninerais. Apresentan-se geralnente equigranulares, finos a
nédios; raramente aparecem cristais nai,o.res.. o quartzo ê intersti
-Os

cia1. os náficos nais importantes são anfib6lios pretos.o bioti
tas, concentrados principalnente nas ban4as nelanocráticas. Nas
bandas quartzo-feldspáticas aparecem distribuÍdos de ¡naneira desigual. A biotita, como finas palhetas de cor castanha escura a
preta, está subordinada ao anfib6lio.
Os minerais opacos presentes são

nagnetita e pirita.

principalnente

a

Ao microeaôpio os gnaisses cinzas apresentam textura granoblástica a xenobrástica ern parte cataclástica, con qutrt
zo anëdrico poligonal , engrenado en junções trÍplices corn plagio

clásio anédrico a subédrico. Microclínio ê raro ou ausente. 0s nã
ficos (biotita e anfib6lio) mostram geralnente contornos bastantes
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regulares.

Este grupo de rochas pode ser descrito essencial
mente como hornblenda-biotita gnaisses, biotita-hornblenda gnaisses, biotita gnaisses e hornblenda gnaissses (Tabela 6) . Em termos de classificação de rochas ígneas (STRECI(EISEN 1976) ' os gnais
ses cinzas são os equivalentes modais de tonalitos e granodioritos (Figura 8).

entre os vários tipos de gnaisses cinzas
são gradacionais na maior parte dos casos, como pode ser observa
do nitidamente em alguns lajedos, especialnente nos pontos 62 e
O ccntato

L02 (Figura 4).

Minera logia

plagioclásio (o1igoclâsio, com teores de anortita
variando em torno de 20eo) ê, juntamente Com o quartzo, o nineral
mais freqtlente. Em muitas amostras, o plagioclásio totaliza mais
de 50e, da, compo.sição moda1. Em outras, tem proporções cornparãveis
ou inferiores ãs do quartzo. Apresen'ùa-se cornu¡nente en cristais a
nódricos a subédricos, efl parte gerninados segundo leis da albita
e, niais raramente, de Carlsbad. Quando an6dricos, os cristais apresentam contornos poLigonais rcgulares, engrenados con cristais
tanbõm anéclricos de quartzo. Quando alterados, nostram finas palhe
tas de sericita, associacla a cristais anédricos de epícloto e car
bonato. Ocorrem inclusões de apatita, zircão, biotita, opacos e
O

quartzo g1obu1ar. lr{irnequita encontra-se no contato do plagioclãsio com o escâssc, microclÍnic' intersticial. Localntente, o plagio

ciãsio tnostra microclínio

ocupando

fraturas.

é abundante e alJarece como cristais an6dricos e intersticiais, eln parte lnostrando formas poligonais e
junções tríplices. Aparece tanbén de forrna g1obu1ar, principalnen
te quarido está i:icluído ein plagioclás ios e hornbLenda. Exibe si
nais de deforniação tais como extinção ondulante e frattlras. En par'
O quärtzo

Tabela ó
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39,2
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L,4

20
43.7
6,5
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Ëigura

- A noda dos gnaisses cinzas representada no triân
gulo nodal Quartzo (a) - Feldspato Alcalino (potássico + albita, A) - Plagioclásio (P) . O canpo
5 é o dos tonalitos e o 4 dos granodioritos (SllUiCK
EISEN r976).
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tê, aparecem t'ecristalizados. Engloba ainda pequenos cristais de
plagioclásio e biotita.
Inclusões de apatita e opacos são comuns.
microclÍnio está presente nestas rochas em quarti
dades muito subordinadas, quase sempre como mineral fresco. Apresenta-se comumente intersticial e xenomórfico. Outras vezes encon
tra-se como pequenos cristais subédricos no interior do piagiocfã
sio, com genrinação em grade. É em parte pertítico, e pode mostrar
peciuenas inclusões idiomõrficas de plagioclãsio, bastante alteraO

das.

A biotita, o principai mineral ferromagnesiarìo, ocorre enì quantidades bastante variáveis, podendo atingiT atê 26 t
gelalem volume. Mostra finas palhetas subédricas intersticiais,
mente orientadas paralelamente ã estrutura das rochas, com pleocroismo castanho. Locallnente estão clorítizadas. Comumente asso-

ciada ã hornblenda, a biotita pocle mostrar ainda una ou outra preh
nita, corn estrutura "bow tie", alojada entre as superfícies de
clivagem. A biotita pode aparecer tanbém como inclusões no quart
zo e plagioclásio. Inclusões de opacos, ziTcão, apatita, titanita e allanita são comuns.
A h<rrnblenda, ãs vezes ausente, ocorre em quantida
de bast¿rnte variãvel , podendo at ingir até 20 ? em volume. Freqtlen
temente associada ã biotita laminar, mostra como ela, orientação
paralela a estrutura das rochas; uma segunda geração de biotita ,
fornada aparentemente por biot ítização do anfibólio, encontra-se
ora cono manchas no interior dos cristais do anfibó1io, ora nar
geando-os. A hornblenda apresenta-se nornalmente como cristais de
contorno subédrico, em parte geminados, com inclusões de quartzo
globular , a1ém de apat ita, opacos , titanita, plagioclásio, z ircão
e biotita. En algumas 1âminas coexisten as variedades verde e ca:
tanha, mas é em geral a do tipo castanho que pledomina.

minerais opacos estão comumente associados à
biotita; em parte, são raros ou ausentes. Apresentam-se como cristais anédricos de contorno irregular, usualmente com bordas de ti
tanita. 0correm tamb6¡n cono pequenas inclusões em outros minerais,
Os
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principalmente na hornblenda, quartzo e plagioclãsio.

Apatita, zircão, a11anita, titanita e granada
acessõrios comuns, ocorrendo porém muito subordinadamente.

são

rorno idiom6rrr:"";:i::""::,::';l;::lr:i ï::;:";,::: ;î::"t; r;::
tita em cristais geralmente idion6rficos. Allanita, por vezes for.
temelrte zonada, está geralmente associada à biotita e ã hornblen
da, desenvolvendo antplos halos pleocróicos. A titanita ocorre en
cristais subédricos dispersos pe1-a rocha, ou corïro grãozinhos que
bordejam minerais opacos. A granada 6 muito rara e mostra peque
nos cristais
de contorno subédrico (incolor ou rosa claro), associada ã biotita em alguns ."ro".
Muscovita, epídoto e carbonatos são comumente produtos de alteração, principalmente de plagioclásios. Prehnita ocor
re muito raraniÉrnte-, em pequenos cristais com estrutura "boh¡ tie"
nas interfácies de clivagen da biotita. Hornblenda e principalmente biotita aparecen freqtlenternente com palhetas de n¡uscovita e
grãos an6dricos de epÍdoto associado.

TV.3.2 -

GNAISSES

RÕSEOS

Distribuição e Petrografia
Esta litologia tem ocorrência mais restrita, aparg
cendo sonente na porção nordeste da áreâ estudada , a partir do po
voado de santa Fé. Aflora localmente no Rio clos Bugres (Ponto 95) ,
e nos Por¡tos 93,144 ,I4S , i 46 ,I7I e 17Z (Figura 4) , 0corre tanbém em
locais mais ao Nolte, porérn f ora dos limites cia ãrea estudada.

cor predominante 16sea acinzentada ,
inequigranulares, de granulação média a grossa ( ou até muito gros
sa). A estrututia gná:.ssica está def inida pela alternância de caSão rochas de
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estrutura cataclástica, eìn
parte oftal¡nítica: leitos claros iriegulares, nilinétricos, onde
se destaca feldspato potássico r6seo, orientado, de tamanho nâior,
subédrico'a oëe1ar-irregular, colocado en natriz ¡nais fina de quar!
zo e outros feldspatos, e leitos escuros de espessura menor coÌn
biotita e anfíbólio, anbos orientados, de granulação nuito,f_ina._..A foliação aÞresenta atitudes p.redomirrantes segun<lo lt'r.ioòoW ,sOosE )
mada cl.aras

e escuras, sinulando

urrra

e N8oow,7ooNE.

nieroseôpio os gnaisses róseos apresentan textura xenoblástica, nais ou rnenos porfir6ide, cataclástica, com
quartzo anédrico poligonal, forrnando ¡nosaicos c.on. pLag.ioc1ãsi.o e
microclÍnio. Quartzo e feldspato formam l-eitos, gue se alternarn
con outros, constituídos pr edorninantenente por ¡ninerais máficos ,
principalnen'¡e -biotita e anfibõlios. Os fe.trdspartos são subëdricos
a anédricos, dèstacando-se neste últi¡no caso principalrnente o ni
croclÍnio. En analogia à ctassíficação das rochas ígneas ( srucKErsEN
1976), estas rûchas equivalen a granitos 3a, pri.nc lpa lrnent e pe
1a preponderânci.a de nicroclínio sobre plagioclâsis.e são biotita-hornblenda gnaisses e biotita gnaísses co¡n *rornbLenda.
Ao

Mineralogia

0 quartzo está presente en quantidad.es significati
vas, geralrûente c'o¡no cc¡¡stituinte principal. ocor-re en cristais an6dricos, de formas poligonais, c o.n ju:r.ções trÍpl.ices, ou intersticial aos cristais de feldspato, Con for¡nas globulares, aparece
cono inclusões en .outTos nrinerais.. Apresenta extinção , ondulante
ben pronunciada. Inclusões ,são taras, ãestacando-se alguna apati-

ta e biotita,

nicroclÍnio apresenta-se freqüentenerrte co¡no cris
tais a¡rédricos de contorno irregular e, neno.s f reqtientene,,te, cono cÌistais subðrlricos. corrstitui o seg,undo comps.nente mais abundante nestas ro.e l^as.. Apre.senta geminação em.grade.. os cristais são
pertÍticos, englobando ãs vezes pequenos cri.stais de pLagioclásio.
Loèalnente, podem f,o r:mat megacristais Lev,ement e alterados,co¡n fiO

.4.7 .

nas palhetas de

intersticial

sericita. Outras vezes o rnicrbclínio apresenta-se

plagioclásio e quartzo. Mostra inclusões de quart
zo globular e, rnais t'atanente, de opacos e biotita.
a'o

plagioclásio apresenta-se freqtlentenente em cris
tais subédricos, gerninados segundo leis de albita e Carlsbad. EsO

tã defor¡nado em alguns casos com la¡nelas curvas de geninação. As
vezes aparece coÍto negacr.istais. Enr gelal, constituen rnosaicos jun
tamente com quartzo e microclÍnio. Freqtlentenente alterado, mosA-a
finas palhetas de sericita e grãos anêdricos de epídoto, com car
bonato intersticial. Inclusões de cluartzo globutar e ninerais opa
cos são freqtlentes.
A biotita castatrha é o nineral ferronagnesiano nais
conum. 0corre en quantidades nuj.to variáveis, não ultrapassando el
tretanto 10 B do volurne da rocha. Mostra cristais laminares-alongados geralnente subédricos, rnuitas vezes fornando agregados.Está
frequentemente cloritizacla. Norrnalnente associa-se ã hornblencla,
con a qual pode estar. interc¡esiida. Muscovita, cono finas palhetas, aparece associada. Constitui leitos orientados, alternados
com leitos quartzo-feldspáticos. São cornuns inclusões de quartzo
globular, titanita anédrica, pequenos cristais anédricos de .opa cos e diminutos prisrnas de apatita.
A hornblenda, ãs vezes ausente, ocorre em quantida
de nuito variável podendo constituir at6. Z0 % do volune da rocha.
Mostra cristais alongados prisnáticos sub6dricos a anódricos, corn
pleocroibno esverdeado, Constitui, jurÌtamente con a biotita, leitos máficos que alternani coni leitos quartzó-feldspáticos. Alterase em clorita e epÍdoto. Inc1usões de opacos an6dricos e titanita
granular são co¡nuns, alén de finos prismas de apatita.

0s ninerais opacos são bastante raros, podendo estar 1ocalnente ausentes. Freqtientemente associados ã biotita, são ané
dricos, por vezes subédricos. Quando inclusos em quartzo e feldspat o, são subédrícos.

ì
j

t

Tita¡rita e apatita são os acessórios rnais conuns ,

I
Ì

i
l
I
I

j
I

.48.

ocorrendo porén en quantidades rnuito subotdinadas. A titanita ocor
re principalnente en agregados anédricos associaclos a biotita ou
hornblenda. Apatita apresenta-se e¡n pequenos prisnas idionórficos
disseninados, cono incl.usões, pelos outros ninerais.

Finas palhetas de sericita, grãos ané.dricos de epÍ
doto e carbonato são produto, .o'rurr, da alteração dos plagioclá sios. Por sua vez, palhetas mais desenvolvidas de muscovita prirná
ria cortan comunente cristais de biotita. A clorita, juntamente
con epídoto, aparece tanbéln corno produto de al-teração da biotita

e hornbl-enda.

IV,3.3 -

ROCHAS GRANUTITICAS

Distribuição e Petrografia
Forarn encontradas apenas

três ocorrências de granu

litos, todas na região centro-oriental da área (pontos 148, 149 e
150; Figura 4). Aparecem cono natacões isolados, sen relações de
contato con outras rochas.
As rochas granulÍticas apresentan cores geraLnente
acinzentadas, porém, com tonalidades que variarn de cilrza clato a
cinza nuito escuro. Sáo rochas Ievenente orientadas e equigranula
res, de granulação rn6dia. Ã obeentsaçã,o maovoeeóploa, destacan- se
alguns cristais naiores de quartzo, anfibó1io preto e opacos [nr;ag
netita). Os ¡niirerais doninantes são de naneira getal feldspato es
blanquiçado e :ninerais náficos pleto-esverdeados, levernente orientados . Aconpanharn quartzo anédrico intersticial, opacos (nag
netita e pirita), ãs vezes assoçiados aos piroxênios esverdeados.

Ã obsez,uação mictosaôpíca, estas rochas nostrarn tex
tura "sui generis", exibindo alternância de Ieitos nuito finos
constituÍdos, por un lado, de hornbl-enda poiquilÍtica de tananho
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naior, plagioclásio e quartzo e, por outró, de ortopiroxêlìio e
quartzo. A variedade mais significativa é un diopsídio-hiperstênio
granulito. Segundo KATZ (1972),estôs iochas podem ser classificadas co¡no piroxênio granulitos (ou piricl-asitos) '

Mineralogia

plagioclásio (andesina) é o constituinte princi
pal e, juntamente con o quartzo, petfaz nais de 80 $ da rocha.Mos
tra-se genínadc segundo leis de Carlsbad e Albita, en cristais sub
6dricos a anédricos, de contorrro regular. Está freqtlentenente al
terado e¡n sericita e epídoto. Inclusões de apatita são freqüentes.
O

O quartzo ocorl'e e¡n cristais anédricos de

contor -

nos regulales poligonais, engrenados con plagioclásio' Apresenta
extinção ondulante. Inclusões de apatita são cornuns.
Dois piroxênios, freqilentenente associados, são er¡
contrados nestas rochas, Un deles é hiperstênio com pleocroisno rõ
seo claro a verde pálido; aparece como cristais anédricos a subédricos, con opacos associados. O segundo piroxênio é o diopsÍdio,
que ocorre coltro pequenos cristais anédricos a subédricos,com pleo
croisrno en tons esvercieados. Fïeqtlentemente, os piroxênios nostr an
inclusões de pequenos cristais anédricos de anfibó1io.

o anfibõlio é hornblenda verde. 0 nineral aparece
como cristais anédricos a subédricos, geralmente cono porfiroblas
tos poiquilÍticos, envolvendo plagioclásio, quartzo e piroxênios.
Mostran geninações- sinples. En alguns casos, estão localnente c1o
ritizados. En geral , a quantidade do anfibó1io é inversa¡nente pro
porcional ã clos piroxênios, o que sugere que o anfibólio é posterior aos piroxênios, cristalizando sob condições netamórficas ne-

.

nos rigorosas.
Opacos e apatíta são comuns, destacando-se a assg

ciação dos ninerais

opacos con

o ortopiroxênio, principalnente no

in-

i

l
i
I

I
I

-x.J
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anfibó1ios. Apatita ocorre usualnente corno inclusào nos
minerais da natriz. 0 epídoto e a sericita ocorren como produtos
de alteração, principalmente do plagioclásio.

terior

doS

IV.3.4 Di

s

ROCHAS ANFIBOLfT]CAS

tr ibuição

anfibolÍticas são conunente encontradas na
região (Pontos 4,7,8, 34 ,44 ,51b1 e 5lb2; Figura 2; Pontos 18, 53,
5 3 . 3 , 5 6 , 5 9 , 6 6 ,7 I , ? 4 , 8 I ; 9 0 , 9 3 , 9 9 , I 0 0 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 8 , 111 , 1 I 3 ,
Rochas

119,123 ,LZ4,L30,I32,L33

e L62; Figura 4).

Ocorrern pârticulatmente s.ob duas formas principais.
A prirneira, cono enclâves centimétricos a decimétricos, tânto en rochas grani-

tóides (Pontos 53,53,3,7L,74,90,104,105,113 e 124;Figura 4), cono en
rochas gnáissicas (Pontos 18,34,56,89,93 e 102; Figura 4), Nestas
ú1tinas, os enclaves apr.esentam formas por vezes muito regulares ,
quase poligonais (.Figura 7) , contrastando con outros casos, predo
minantes,' en'que são nitidamente lenticulares, con estruturas que
se posicionan concordant enent e ãs dos gnaisses encaixantes (Figura 6) . Jã no caso das rochas granitõides, os enclaves são ora
esférico-alongados (Figura 9 e 10) , ora angulosos e poligonais ,
por vezes constituindo verdadeiras estIuturas agnatÍticas (Figura
11).

A segunda forna de ocorrência é como natacões iso-

lados, distribuídos de rnaneira ap:arent€nente aleatória ern äreas
con predonÍnio de matacões de rochas granit6ides (Pontos , 4 ,7 ,9,
44, 51b1, 51b2, 59,66,89, 90,103,I08,111,I23,I32,133 e 162 ;Figuras 2 e
¿ì

alguns locais, por exenplo na Darte Oeste da área estudada (Pontos 99,100,119 e 130;Figura 4), aIén de alguns
afloranentos, ocorrem solos avernelhados localmente cobertos por
cangas e/ou concreções ferruqinosas. Poços escavados nesta parte
Em
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Figura 9 - Enclayes anfibolíticos alongados em.granitóideã maciços de cor cinza, equigranulares de-granul"g-1o- -*9
ãi;; giåttu (Ponto 71; Figrira-4). Ver também ftem IV'3'7'2

em granitóiFigura 10 - Enclaves anfibolÍticos alongados
'(Ponto

deð orientados de cor rósea acinzentada
4) . Ver tamb6m ftem IV .3,7 .7 -

53.3; Figura

.
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Figura 1I - Agnatito, com fragmentos de anfibolitos bandadosfoliados, em rnatriz de rocha,grãnitóide naciça de cor cinza, equigranular, de granulação média a média-grossa (ver também lten IV.3.7,2). Bn paîte, os enclaves estâo apena s separados e
levemente iotacionados pela rocha intrusiva llonto t2+; Figura
4).

Figura 12 -

Rocha calco -siIicát ica (ponto 158; Figura 4) mos
trando bandanento e deformação pronunciada, con altèrnância de
ba¡rdas claras (ricas, ern plagioclásio e epÍdoto.¡ e banda s escú
ras (rica3 en anfiból1os).
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mostram, ap6s- alguns

metros de so1o, blocos de anfibolitos

parcialmente alterados.

É difíci1 interpretar o significado geológico destes afloramentos isolados , jâ que podem Iepresentar tanto o equivalente metamórf ico de f eições maiores (e.g. cliqr:es ou lentes) co
mo enclaves de tamanhos consideráveis.
Algumas amostras de anfibc,litos foram escolhidas
para deternrinações K/Al em anfibólios (ver 1oca1ízação na Figura
2; os resultaclos obtidos são apresentados no Capítulo V).

Petr ogr af ia

São rochas nÌeso- a melanocrát j-cas ,densas n de cor pre
ta esverdeada escura, granulação'f ina a rnê"i-ia, com textura predominantemente nematoblástica e estrutura xistosa. Domina aparen
temente o anfibó1io preto esverdeado, acompanhado c1e feldspato e
quartzo, Foliadas, algumas atitudes tomadas apresentam os seguin
tes valores: N70oltt,40oNE; N80oE,ó0oNW; N30ow,60os1,rI; N20ow,40osltt.

Ao microseópio os anfibolitos apresentam textura
grano-nematoblástica com ¡rrismas de anfibó1io formando agregados
policristalinos orientados, associados a cristais poligonais de
quartzo e plagioclásio. Localmente, ocorrem leitos quartzo-feldspá
mine r a1
ti.cos alternando com leitos de hornblenda. Biotita e
subordinado.0s opacos são principalmente magnetita e pirita.

estas
A análise petrográfica permite classificar
rochas como hornblenda anfibolitos, diopsídio-hornblenda anfiboli
tos e hornblenda anfibolitos com diopsÍdio ('fabela 7).

lvf

inera logi

a

A hornblenda e o principal constituinte; muito ra-

Tabela 7

Anos

tras

Plagroclaslo
Hornblenda

Diopsídio
,Ì

Epídoto'
Quart zo

- Análises

modais -de

7834d
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37,4 s7,7 39,6
56,0 ?.,3,7 49,5
tr
tr
t¡
4,6 3,8 1,0
2,0 4 ,8 9,9

55,s 19,0 39,s
37 ,O
66,7 49 ,6
tr
9,5 tr
4,6 1,9 tr

51b1

7A

?q

5tb2

qq

anfibolitos.

59

66.2

89.1

54.5 39 .9 36,2
36,3 47 ,r 61 ,9
tr . tT
tr
tr
tr
tr
9,2 13,0 1,9

Biotita

cl

tr

tT

tr
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tr
tr
tr
tr

tr

tr

tT

tÌ

tr
tr
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tr

Titanita
A1l an it a
Apat ita

tr
tr
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tr

Zír cão

.1
5er1c1ta

I

1 - Minerais de alteração.
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Opacos

Carbonatos
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rantente, ê o plagioclâsio o nineral nais abundante. o anfib6lio I
corre como cristais ¡naiores subédricos a anédricos, corno porfirg
blastos de até 5 nm., e co.tno pequenos cristais idiorn6rficos inclu
sos nos outros rninerais, É comun a presença de hornblenda an6dri
ca de contorno regular-poligonal , corn junções trÍptices con quart
zo e plagioclásio. São freqtlentes cïi.stais poiquilo.blásticos hospedando pequenos cristais de pla.gioclásio, clinopiroxênio e hornblenda idiomórfica. Apresenta, predoninantemente,pleocroismo esverdeado; alguns exernplares nost.ram tonalida.des ca.stanåas..Está a1
terada locâlnente para epídoto. Alên das inclusões já citadas, a
parecen ainda quartzo globular ' opacos e apatita'
O plagioclãsio (andesirra até labradorita) constitui
quase sernpre o segundo compon'ente ern volu¡ne. É subédrico a ané drico, de contorno re.gular e geninado (1eis da albita e algumas Ye-

zes de Carlsbad).4 naioria dos grãos estã altefada ern sericita

e

epídoto. Cono inclusões, encontra-se f r eqtient e.nente ho'rnb'lenda idi.g
¡nórfica-subdiomórfica, a1én de clin.opiroxênio e aPatita'

diopsÍdio ocorre ocasionalmente podendo "alcançar
porcentagens entre 5 e 10 %. Nor¡nalnente incolor a verde páfido ,
aparece na ¡naioria dos casos como pequenos criStais anédricos inclusos en criStais naiores de hornb,trenda; o.corTe tambén,associado
ao plagiociásio, enl leitos quaîtzo-feldspáticos.
O

0 quartzo é nineral subordinado ' e sua porcentagen varia por volta. de 10 9, rarament.e alcançando valores da ordem de 20 å . Apresenta-se en cristai.s a'nédri.cos poligonais. Leitos
de quartzo e feldsþato são bastante conuns, ãs ve.zes acompanhados
por proporções nenores de nine¡¿i.s ¡náf icq,s' ¡do s'trå extinção ondu
lante. ocorre t.anbén con¡o inclusões globulares ho ptr"agioclásio e,
principalmente, na hornblenda. Inclusõ'es de apatita são comuns,po
dendo t¿rnb é¡n ocorïer algun opaco.
A biotita, encontrada nuna única anostTa cono rnine*
ral acessório, constitui lanelas associadas ao anfib6lio, coÛì pleo
croj-s¡no c4stanho. Está en parte alterada 'en ,epídot.o granular.Asso
ciados a biotita ocorrem ainda op..acos, ap.stita e algurna allanita.
ì
I
I
I

J
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, allanita, zircão, titanita e apatita são a.
cessórios freqtlentes, de rnaneira geral associados ao anfib6rio e/
ou biotita. carbonatos, epÍdoto e sericita são produtos de arteração, geralnente de plagioclásio e hornbrenda. o rnicroclínio é
rnuito raro, apresentando-se intersticial .
Opacos

IV.3.5 -

ROCHAS CALCO-SILICÃTICAS

Distribuição e petrografia
Sob esta denominação estão agrupad.as un conjunto de
rochas foïteÍrente defor¡nadas que se encontran corno ocorr:ências
i-

soladas, geralmente associadas a matacões granit6ides na Fazenda
Urutau (Pontos 154,15S e 1S8;Figura 4), a1ém do ponto 120 na nes
ma Figura. As relações de contato con os granit6ides não
são obser
vada s .

São rochas bandadas de

cor pteta esverdeada predo_

¡ninante, inequigranulares, orientadas, con alternância de faixas
leucocráticas e ¡neranocráticas, Estão gerarmente dobradas de
forna conplexa. As faixas, por efeitos de cìobranento,, raramente
são
contínuas, aparecendo nais conumente cono leitos irregulares
de
fornas lenticurares por vezes c.ono estruturas "pinch and swe11,,.
'
Nas faixas leucocráticas, destaca¡n-se ferdspato esbranquiçado
e
epídoto esverdeado' Nas faixas
predorninan os anfibó1ios (i;igura 12). Destacarn-sç'nelanocrátícas
nestas rochas nódulos esverd.ee
dos de formas variadas (ora esféricos I ora alongados, alinhados
en
camadas) , con conprinento (e/ou. diânetro) que vão
desde alguns mi
1ínetros até 1s-20 crn. (Figurasls e 14). Alterada, a rocha apresen
ta cores averrnelhadas. Entre os opacos, destaca_se mactoscopicanente a pirita. A. foliação, ben narcada nestas rochas, apresenta
atitudes variadas (e. g. EW, 70oN; N4Oo[r,40oSW;NIsoW, subvertical)
.
Ao micyo seõp?jo, alternan-se

leitos irregulares

con:

Rocha calco -silicática do Ponto 158 (Figura
Uá"¿arnento e defornação. Observa-se âdicìonalnente

Fizura 13 -

4) 40:
le!

as
lrã"¿à
forrnas rle "boudins", ora isoladas, ora formando estrutu.
i"t
-;; ao
;pin¡h and swerl", .o"tiii"iaut predorninanternente por epíd[
to.

N6dulos de epÍdoto en rocha calco-silicática, res
saitadot pela ação do intelnperisno. Representarn' provavelmente '
"boudins"- isolados. {Ponto I58; Figura 4).

Figura L4 -

I
I

¡
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tituÍdos predoninant ernent e por plagioclásio, anfib6lio, epÍdoto e
piroxênio, com outros ricos ern anfibõlio. 0s n6dulos são constituídos essencialnente por epídoto e subordinada¡nente por pragio

c1ásio, carbonatos e piroxênio.s.

A textura destas rochas 6 variada e, ern geral , pre
donina¡n as texturas granoblãsticas nas bandas com quartzo, epí_
dot.o e plagioclásio, e grano-nenatobl-ástica naquelas en que pre
dornina o anfibó1io.
Estas rochas poden ser classificadas essencial¡nen_
te cono diopsídio-hornblenda anfibolitos con epídoto e hornblen
da-diopsídio anfi.boritos con epídoto. Anárises modais de três
secções delgadas são apresentadas na Tabela g.
Mineralogia

plagioclásio divide com o anfibólio a predorninân
cia nestas rochas, seguido de clinopiroxênio e subord inadanent e e
pídoto. Fr eqilen tenelrte anédrico a sub6d.ric', nos,tra cristais pol i
gonais corn j.unEõ;es t.r.Íprices, geninados segundo leis de carrsbad
e nais rarameRte de atr,bita.os grãos,:e,sìtão. s.€r,p.re fsrtsmenie alte
rados, substituÍdos por palhetas dè sericita e grãos anëdricos de
epídoto. ALgunas das raras secções pâr'ciarmente preservadas mostra
râm ser este pLagioclásicr essenciarmente labradorita. Inclusões de
quartzo globular são cornuns, alén de apatita.
O

A hornbl-en<ia mostra pleocroÍsmo verde a¡narelarlo. 0
corre como cristais subéðrico.s alongados, principalnente nos 1ei
tos escuros engrenados em parte c.om o plagio.clásio. por vezes
apaÌece cono poiquil0blastos an6dricos a subédricos, engl0bando
cristais anédricos de piroxênio, pragiocrásio subédrico e peque nos crist'ais 'idionórf icos de hornbleirda. Incrusões de quartzo gro
bul-ar e apat ita s ão co¡nuns .
O

diopsÍdio, incolor ¿ verde páfido, ocorre subor-

Tabela g - Aná1ises modais de Rochas
A¡nost¡as

720A

Cal co -s i 1i

cáti

cas.

8.1

r58.3

3r,5

35 ,8

39 ,3

tr

tT

tr

29 ,4

22 ,4

54,3

26 ,9

37 ,9

4,1

7,6

0,1

Zir cáo

tr
tr

tr
tr

tr
tr

Titanita

0,8

0,2

0,4

Apatita

tr

tr
tr

tI

Ptagioct
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Quart zo
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Hornb l enda

epídoto
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covita I

Carbonaco

2

I = Minerais de Alteraçâo.
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dinadanente ao plagioclásio e à ho'nb1enda. É mais abundante nos
leitos onde predoninam os plagiocrásios. e sua proporção dininui
sensivelmente nos leitos com hornblenda, \,fostra cristais anédricos

a subédricos. disper.sos pela matriz ou inclusos na hr.,rnblenda. Lo
calmente, crista.i.s de piroxênio mostran hornblenda desenvoivendo-se ao longo de suas clivagens.

0 epÍdoto ocorre fundame¡rtalnente de duas ¡nanei _
Ias: nunìa'de1as, aparece corno cristais subédr icos a anédricos, in
color a verde pátido. de contornos bastante regulares, apat,ecen
do pÌincipalnente ao lado do plagioclásio; ãs vezes constitui
leitos com este mineral. Localmente nostra pequenas inclusões de

quartzo globu1ar. 0corre também como produto de alteração do pla

gioclásio,

as soc

iado a sericita,

Quartzo, quando presente, ocorre de naneira subor
dínada. que. associado ao plagiocrásio, por meio de junções tríplices. quer cono inclusões globulares nos plagioclãsios e anfi_
bõ1ios.

0s minerais o.uacos são raros ou ausentes, ocorren_
do en cristais geralmente anédricos associados a titanita. A ti
tanita mostra freqtientenente cristais anédricos, en parte subédri
cos, dispersos na rocha ou associada a hornbrenda. Localmente ;
titanita pode format. agregados. A apatita está presente como in_
clusões distribuícias pelos minerais da mat'iz. 0 carbonato ocorre
de maneira intersticial, como produto de alteração.
Nódu1os

Os n6dulos, ernl¡ora cont

texturas e conposições variadas, são constituídos essencialrnente por epídoto, corn plagio_
c1ásio. quartzo e carbonato intersticial subordinados.
A textura nais conunr é a xerroblástica, com cris _
tais anédricos de epídoto, incolor a verde pá1ido, de contorno ir

161.

regular, a1én de plagioclásio subordinado, intensanente alterado
em sericita e epídoto. Apenas localrnente." são ainda observados ves
tígios de geninação albita e Carlsbad. O carbonato, intersticial ,
aparece localmente como cristais naiores. Cbserva-se ta¡nbén a
presença de zircão. En outTos exenplaÌes, o epídoto apresenta-se
poiquiloblástico, con inclusões de pequenos cristais anédricos de
quartzo de contorno rnuito irregular. Anostras constituídas quase
que exclusivanente por epídoto são freqtlentes, nostrando textura xenobìástica.

IV.5.6 -

ROCHAS DIORITICAS

Distribuição e Petrografia

dioríticas ocorren nas irnediações da sede da
Favo de Mel (Ponto 25; Figura 4), aflorando como natacões
-Rochas

Fazenda
abaulados.

rochas equigranulares rnédias a grossas, naciças, de cor cinza escura predoninante. O feldspatc, cinza esbranquiçado, é o nineral dominante, aconpanhado de minerais náficos '
principalnente anfib6lio e biotita, que ocorre en pequenas lame1as homogeneanente distribuidas (nenos que 5 % do total). 0s opacos estão representados por nagnetita e pirita. 0 quartzo,subor
dinado , é intersticial -anédrico .
São

microscôpio apÌesenta textura hipidiorn6rfica -con
cristais subédricos de plagioclásio e quartzo anédrico interstici
al, al6n cìe lanelas de biotita e cristais subédricos de hornblenAo

da.

Petrograficanente', estas rochas são ho rnb lenda'quart
zo dioritos, segundo a classificação de STRECKEISEN (1976).

.62
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Mineralogia

plagioclásio, andesina, é o principal constituin
te. Aparece ern cristais subédTicos zonados, gerninados, segwrdo reis
de car-l:sbad e albita; estão parcialnente arterados, predonrinantg
mente nas porções centrais, con desenvolvinento de lamelas de sericita e grãos anédricos de epÍdoto. Inclusões são comuns, destacando-se a apatita, aIém de pequenas lanelas de biotita.
O

A hornblenda, segundo mineral em porcentagem,mos
t'a cristais subédricos com preocroismo esverdeado, Associado a
hornblenda áparece apatita, titanita e biotita, a1ém de inclusoes
anédricas de quart zo .

0 quartzo é intersticial e ocorre en cristais ané
dricos con extinção ondulante; estã tanbén incruso na hornblendal
A biotita apresenta pleocroismo castanho e ocorre cono cristâis
de contorno irregular, envolvendo en parte pequenos cristais idio
nórficos de hornblenda, além de opacos, titanita e apatita.
Opacos, apatita e titanita são freqüentes. Desta ca-se a apatita, que ocorre dissseninada, corno- inclusão por todos os lninerais, especialrnente nos plagioclásios. Sericita e epÍ_
doto ocorrem como produtos de altera.ções relacionadas especiarnen
te ao plagioclásio; nais raramente, o epídoto encontra_se .o,no uf
teração do anfibóI io.

IV.3.7 -

ROCHAS GRANITÓIDES

Considerações Gerais

Na

naioria dos pontos descritos na região,

encon

'l
I

l
j
1
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I

tran-se principalmente rochas granitóldes, nu¡na ga¡na rnuito variada de cores, granulação e textura. As ca¡acterísticas nacrosc6pi
cas, e¡n rochas coÌrelatas, tên sido utilizadas co¡no funda¡nento de
napeanentos facio.l69icos de grande detalhe. VLACH (1985), no ¡napearnento faciolõgico do Conplexo de Morungaba, identifica trinta
e urna facies con características estruturais e petrogrãficas pr6prias, agrupadas e¡n três suÍtes nagnáticas: a Suíte R6sea, a SuÍte Cinzenta e a Suíte PorfirÍtica. Métodos idênticos f orarn aplicados para napear faciologicanente os nefelina sienitos de Poços
de Caldas. A prirneira inpressão de que as diferenças entre os vâ
rios tipos de nefeLina sienitos são ¡neranente nacroscópicos é
desnentida por estudos.nineral69icos e quÍrnicos de detalhe, no!
trando que, ã diversidade facio16gica definida na anostra de
não, corresponde variação correlata, ou até naior, en ternos de

quÍnisno de rochas e ninerais

(UtBRICH 1983; ULBRICH

1984).

Uma

discussão mais pornenorizada do napeanento facio16gico e das ex
trapolações e inferências cabÍveis, encontra-se e¡n ULBRICH (1984).
Estes exenplos, entre vários outros que poden ser
citados, nostrarn a utilidade de identificar faciologicarnente as
tochas ígneas.
As rochas granit6ides da região de São Jos6 dos Qua
tro Marcos forarn aqui descritas conforme critérios facio16gicos,
enfatizando-se principalnente a cor (cinza, rõsea, r6sea-acinzentada), a estrutura '(naciça, orientada) e a granulação. Diferen cia-se as'sin 'uma dezena de diferentes tipos de granitóides.
As variações, entretanto, não poden ser registradas
adequadarnente en napas. Não são observadas, em geral , as relações
entre os vários tipos, principalnente por falta de aflora¡nentos sa
tisfatõrios e pelo caráter quase pontual das observações de can
po.

A seguir, descreven-se as variedades, rnacro' e nicroscopicamente.

l
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IV.3.7.1 .

GRANITÓIDES ORIENTADOS DE

Distribuição e

Pelr<.rgraf

COR

CINZA

ia

Estas rochas são nuito ireqtlentes, ocorrendo prin
cipalnente nuna faixa cerÌtral que se estende para SE en d ireção aos
do¡nÍnios da Fazenda Urutau (Pontos, 2,I4,I6,22,28,64,70,87,88,90,
9I ,L27,129,138,140,r41,159 e 1.65; Figura 4). De naneira geral estes granit6des estão associados a gnaisses cinzas (Pontos 14,16 ,
28,141, ç 159). ê granitódes róseos orientados (Ponto 14). Estão
cortados ainda por veios pegnat6ides de cor 16sea (Pontos 64,I27
e 159) e contém errclaves anfibolíticos nos Pontos 90 e 140,
São rochas geralmente equigranulares, de granula -

ção fina.a média, Apresentan fraca orientação principalrnente da
biotita, sen configular caracterÍsticas estruturais meta¡n6rficas
muito marcant.es. Do¡nina feldspato cinza esbranquiçado, acornpanhado de quartzo, aparenlenente intersticial e anédrico, e bioti
ta en pequenas lanelas homogeneanente distribuÍdas ¡-5 I do to-

tal).

A foliação nostra atitude N50oW, subvertical,
Ponto ló5 (Figura 4).

no

classificação de STRECKEISEN (1976) , estas rochas são esse¡rcial¡nente granodioritos. To¡ralitos são muito raros neste grupo (ver lte¡n IV.3.7.1?),
Na

IV.3.7.2 -

GRANIToTDES MACIçOS DE COR CTNZA, EQUIGRANULARES,DE
NULAçÃO MÉDIA E MÉDIA A GROSSA

CRA

" ""1
I

i
I
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l
1

I

Distribuição e Petrografia
Estas rochas ecorrem de forma nuj.to restrita en afloramentos rup""à'do, pc,r distâncias considerãveis (Pontos 7T,75
e L24; Figura 4). No Ponto 71, encontra-se a rocha con enclaves an
fibolíticos (Figura 9). No Ponto 124, oçorren enclaves anfibolíticos angulosos (Figura 11) e gnáissicos. No mesmo Donto, os gra
nit6ides cinzas estão cortados por veios de granit6ides rnaciços de
cor r6sea (ver CapÍtulo V,Figura 20).

cor cinza predoninante, maciças, equigranulares (média e ¡n6dia a grossa), Domina o feldspato cinza esbranquiçado acompanhado de quartzo intersticial anëdrico. Os ninerais máficos estâo representados poÌ anfibólios pretos e biotita ,
en pequenas 1a¡nelas homogeneamente distri.buÍdas (-109 do total ).
0s opacos são principalmente nagnetita e pirita.
São rochas de

tos (ver ften

IV.3.7.3

As rochas deste grupo sao pr edoninant enent e tonal"i
IV. 3.7 ,72) ,

GIìANITÕIDES MACIçOS DE COR CINZA, EQUIGRANULARES,DE
FINA A MÉDIA

GRA

^¡¡qçÃ0

Distribuição e Petrografia
Estas rochas ocorren nos pontos L22,I24,135,142 e
143 (Figura 4) " De rna.nei¡a geraL estão associadas a outras litol"o
gias granitóides, alén de gnaisses cinzentos e anfibolitgs.No Pon
to L42, estão cortadas por veios. de granit6ides naciços róseos.
Jã no ponto 143 estão associadas a granitóides orientados rõseos
(Figura 4).
São rochas de

cor cinza Dredominante, naciças,equí
i
I
I

."1
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granulares con granulação fina a nédia. Do¡nina o fetdspato de cor
cinza esbranquiçada (plagioclásio), acornpanhado de feldspato de
cor 16sea cLara (feldspato potássico). O quartzo é aparentenente
intersticial xenonórfico. A bj.otita ocorre en pequenas lanelas,ho
mogeneamente distribuídas, e¡n torno de 5 t do total. Opacos estão
representados principalmente por nagnetita; localnente ocorle pi-

rita,
Estas rochas são classificadas cono granodioritos ;
f te¡n
ocorrem tanbén a1-guns granitos 3b ou ¡nonzogranitos (ver

rv.3.7.12).

IV.3.7.4 '

GRANITÕIDES MACIçOS DE COR CINZA CLARA, EQUIGRANULAIIËS,
DE GRANI.ILAçÃO FINA A MÉDIA

Distribuição e Petrografia
Estas rochas aparecen conunente como natacões isolados, principalnente nos donínios da !azenda Urutau e vizinhanças (Pontos 55,110,111,152 e 161;Figura 4). No Ponto 111, estão as
sociadas a ¡natacões de anfibolitos.

cor cinza clara ou cinza esbranquiça
da, maciças, con granulação variando entre fina a nédia.Do¡nina o
plagioclãsio,dç cor cinza esbranquiçada, aconpanhado de feldspato
potãssico de cor rõsea acinzentada, al6¡n de quartzo anédrico aparentenente íntersticial . Os rnáf icos estão representados por tita
nita (cristais co¡n dinensões variando entre 1 e 3 nm. , no ponto
55), granada (ponto 110), e granada e nuscovita (pontos 152 e
161). A biotita aparece em pequenas lanelas honogeneanente distrl
buídas, en torno de Zso do total; no ponto L52, a biotita está au
sente. Opacos são de rnaneira geral nuito raros, geralnente reprêsentados por nagnet i ta.
São rochas de

*t
l
l
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Estas rochas são principalnente granitos 3b ou
zogranitos (ver ften IV.3.7.1-z).

IV.3.7.5

-

nag

DE COR CINZA ESCURA, EQUIGRANULA
RES, DE GRANULAÇÃO FÎNA A MÉDIA
GRANITÓIDËS ORIENTADOS

Distribuição e Petrografia
Estas rochas são tanbê¡n de ocorrência restrita, aflorando nos pontos 63,124 e 136 (Figura 4). De naneira geral estão associadas a gnaisses cinzas (Pontos 63 e 124), e a granit6i
des cinzas orientados e cinzas maciços (?onto L24). A foliação apresenta atitude de N3ootrV,40oNE (Ponto 136).

'

cor cinza e.scu¡a predoninanter orien
tadas, equigranulares finas a médias. Domina o feldspato de cor
cinza esbranquiçaáa, acompanhado de quartzo intersticial anédrico
e biotita' eni pequenas la¡nelas, disttibuÍdas preferenc ia l¡nent e se
gundo a foliação da rocha, en torno de 10 I da total.0s opacos es
tão representados principalmente por nagnetita. Estas rochas são
principalnente tonalitos (ver ltern TV ,3.7 ,TZ) .
São rochas de

rv,3.7.6 -

GRANrr6rDËS MACrÇoS DE CoR CINZA ESCURA, EQUTGRANUTA
RES, DE GRANULAÇÃO FINA A MÉDIA

-

Distribuição e Petrografia
Estas rochas ocorre¡n de forma nuito restrita, a'
florando nos donínios da Fazenda Urutau, nos Ironto 57,58 e 163(Fi
I

I

,_J
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gura 4).

Macros cop

icarnente são

nuito senelhantes aos granitóides

orientados, descritos no íten anterior.
cinza escura predorninante,
naciças, equigranulares finas a médias. Donina o feldspato de cor
cinza esbranquiçada, acompanhado de quartzo anédrico intersticia¡..
A biotita aparece en pequenas lanelas honogeneanente distribuÍ das, en torno de 5 I do total.. 0s opacos são raros, ocorrenrlo prin
São rochas de coJ-oração

cipalnente a nagnet ita
Éstas rochas são principalmente granodioritos (ver

ften

IV. 3.7 .I2)

rV.3.7.7 -

Dis

.

GRANITÕIDES OR.IENTADOS DE COR ROSEA ACINZENTADA

tribuição e Petrografia

Estas litoLogias ocÖrrem nos pontos 2l ,26,27,2g ,
53.1,53,2,53.3,114,115 e 156 (Figura 4). De naneira geral., estão
associadas a granitóides cinzas orientados (Ponto 136) e cortadas
por veios de granitóides maciços, róseos, no ponto 53,1, e veios
pegnat6ides no pontos 26 e 136. Mostran glonéru1os de biotita nos
pontos 26 e ?7,e enclaves anfibolÍticos no ponto 53.3 (Figura 10).
A foliação nedida no ponto 136 apresenta atitude N3OoW,4OoNE,
São rochas de

cor rósea acinzentada predoninante

,

con biotitas orientadas, de granulação nédia a rn6dia-grossa. Destacan-se alguns cristais de feldspato, naiores que 5 mrn. Do¡nina o
microclÍnio de cor rósea carne, alternando-se ent alguns casos com
plagioclásio de cor cinza esbranquiçada. O quartzo 6 intersticiaL
xenon6rfico. A biotita ocorre en pequenâs lamelas distribuídas se
gundo a foliação, en tc,rno de 5 t do total . 0s opacos estão representados por nagnetita e pirita, e¡n quafitidade muito pequena.

I
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.

Estas rochas são essencial¡nentd granitos 3b ou nonzogr,ani tos (ve¡
Ite¡n IV.3.7,12).

rv.3.7.8 *

GRANTToIDES MACrçOS DE COR RoSEA ACTNZENTADA, EQUIGRA_
NULARES

Distribuição e petrografia

nuito restrita, enco¡¡tra_
das apenas nos pontos 24,lü e 105 (Figura 4). Apresentam cor 16
sea acinzentada, maciças, equigranulares, de granulação nédia ,
destacando-se alguns cristais naiores de feld.spato (5 mn.). Do
rnina o plagioclâsio de cor cinza esb¡anquiçada, aconpanhado de ni
croclÍnio de cor rõsea carne; o quartzo é intersticial xenonõrfi
co. A biotita ocorre en pequenas laneras homogeneamente distibuÍdas, por vorta de 5 g do totar. A magnetita estã p'esente ern quan
tidade nuito reduzida. Estas rochas são cr.assificadas corno granodioritos (ver ften IV. 5.7 .IZ) .
São rochaS de ocorrência

IV.5.7.9 -

GRANITÕIDES ORIENTADOS DE COR RÓSEA ACINZENTADA, PORFIROIDES, GRANUTAçÃO MÉDIA

Distribuição e petrografia
Estas rochas aflorarn nos pontos 53 e lt7
(Figura
4), associadas a granitóides naciços de cor rõsea, apresentando
tanbém enclaves anfibol í t icos.
i
I
ì
1

I
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cor 16sea acinzentada, inequigranula
res, de granulação ¡nédia, con biotita orientada.Domina o feldspato potássico de cor 16sea carne, aconp4nhado de plagioclásio cinaté
za esbranquiçado. Alguns feldspatos potássicos chegan a ter
2 cm. O quartzo ð intersticial e anédrico. Os ¡ninerais mãflcos es
tão representados por biotita (10 I do total) ' AnfibóIio preto,em
bora subordinado, nostra localmente cristais nais desenvolvidos.
Os opacos estão r-epresentados pela nagnetita en quantidade muito reduzida, alêm de pirita.
São rochas de

As duas arnostras ¿nalisadas são classificadas cono
granodiorito (ponto 117) e granito 3b (ponio 53), ver ltern IV.3.7.L2.

IV.3.7.10 ,-

GRANIToIDES ORIENTADOS DE CoR RoSEA, EQUIGRAIIULARES

Distribuição e Petrografi

a

Estas rochas ocorrem nos pontos 3'14,15,L7,67,68 '
74,77,125,L26,143, I47 e 158 (Figura 4). Estão geralnente associa
das a granitóides cinzentos (pontos L4,L7 e 143) , gnaisses cinzen
tos (ponto 68) ,. e rochas calco-silicáticas con nódulos de epídoto
[ponto 158), Mpstram tarnbén enclaves gnáissicos (ponto t25J e anfibolíticos (ponto 74). A foliação medida nos pontos 15'125,143 e
158 apresenta atiiudes nuito senelhantes (N50o$,70oNE; N60oW,
7OoNEl N5ool(,70osÌ4/ e N4oot4l, subvettical).
São rochas de cor predominante rósea, equigranulares

nuito variada, desde fina a grossa, con biotita orientada. Donina o feldspato potássico de cor rõsea carne ' aconpa
nhado de plagioclãsio de cor cinza esbranquiçada. o quartzo é intersticial xenonórfico. Os náficos estâo representados por biotita e¡n pequenas lanelas distribuídas conforme a foliação,por vol
ta de I T do total. 0s opacos são principalnente a nagnetita en
corn granulaçâo

,7 L.

quantidade muito pequena. Estas rochas são granitos 3b, podendo
correr exenplares de granito 3a (ver f tenr IV.3 .7 .L?) ,

o

rv. 3.7.11 - GRANIl'ÕIllES MACIç0S DE COR RoSEA

Distribuição e Petrografia

ilstas rochas ocorl'em nos pontos 5'6,23,54,60,6I,62,

t , I 2 , I 3 , ti 4 ,'r02 ,1 0 Ó , I 0 9 , I I 3 , 1 1 6 , I I 7 , 11 8 , 1 2L ,I28
15ó,157 e 162 (Figura 4),

6

6 , 6 g ,7 3, n , I , t
I
9

'

Estão associadas a gr'anitóides olientados de coT ró
sea acínzentada (Pontos 54 e 12f), granit6ides orientados, porfi16ides de coï r.6sea acinzentada (Ponto 117), gnaisses cinzas (Pon
tos 128, 157 e L6Z) e anfibolitos (Fontos 66 e L22). Localmente
coltam gnaisses cinzas nos pontos 62, L02 e 116 e são cortadas por
veios pegmat6ides róseos nos pontos 5 ,79,80 ,8 2 ,84 e 162 ' lr4ostra¡l ainda enclaves anfibolíticos nos pontos 105,106 e 113.
São rochas cle cor predomiliante 16sea, maciças, êquigrarrul¿rres a inequigranulares ' com granulação muito Var jada,de:
de fina a grossa. Domina o feldspato potássico de cor r'6sea acom
de
panhado <1e plagioclásio cinza esbranquiçado. Alguns cristais
feldspato r6seo são maiores que 5 nm. O quartzo ê intersticial
xenonrórfico. Os máficos estão representados por biotita em peque-

nas lamelas homogeneanrente distribuídas, êil torno de 3 eo do total.
Os anfibõlios f oran observados somente lot granitõi<ies do ponto 6.
A rnagnetita aparece em quantidade nuito reduzida. De naneira geral, estas rochas são granitos 3b, com raros exemplares de grano-

dioritos e granitos 3a (ver lten IV.3 .7 ,LZ) .

.72.

IV.3.7.I2 - A CLASSIFICAçÃO PETROGRÃFICA DOS GRANITÓIDES

As rochas granit6ides, previamente classif icac[¿.¡s
em função de suas características petrográficas macroscõpicas,são
agol.a agrupaclas conforme a classificação de STRECKEISEN (1976).De:
crevem-se, assin, tonalitos, granodioritos, granitos 3b e gratritos
3a, com ônfase ntaior na identif icação cie feições texturais e mineralógicas.

IV.3 .7 .L2.\ -

Di

s

tr ibui

TONALITOS

ção

Macroscopicalnente,estas rochas são granit6ides orientados de cor cinza, granit6ides maciçgs de cor cinza, equigra
nulares (granulação m6dia e média a grossa) e granit6ides orientados de cor cínza escura, equigranulares (granulaçâo fina a nédia). ver ftens IV.3.7.r, rv.3.7.2 e IV.3.7.5; pontos de Localização: 63,7I,7 5,89 ,L24 ,136 e 138 (Figura 4) .

Pe

tlografia
0s tonalitos, ccinforme descrição indicada

nos ltens

correspondentes, apresentam-se comumente como rochas equigranul.a
res de cor cinza (clara e escura), naciças. Algunas amostras estão orientadas por alinhamento dos minerais máficos. A granulação

varia entre fina a grossa. Domina plagioclásio, acompanhado de
quartzo e biotita. Anfibõlios e opacos estão presentes; em alguns
casos, observ'a-se pirita. 0 quartzo é anédrico intersticial.A bio

.73.

títa está

homogeneamente distribuída, mostlando localmente alguna

orientação.

A obsenuação mieroacõpiea de vãrias anostras colo
ca em evidência a textura hipidiomórfica, constituÍda por crisr.ais
subédricos de plagioclãsio e quartzo anédrico. Microclínio é nais

raro e intersticial. 0 anfibõlio é geralmente idiomõrfico e
biotita ocorre em pequer¡as lamelas. Tonalitos com textura xeno
m6rfica são raros.

a

Aná1ises modais deste grupo 1ito1õgico são apresen
taclas na Tabela g (ver tanb6m Figura ls), petrograficament€, e5tas rochas são classificadas como tonalitos, com variações para
biotita tonalitos e hornblenda- biotita tonalitos.
Mineralogi a

0 plagioclãsio (andesina e subordinadamente oligoc1ásio) é o principal constituinte destas rochas, aconpanhado de
quartzo e nuito subordinadanente por nicroclínio. Geralmente, os
cristais são sub6dricos e tabulares. Quando anédricos,mostram fornas poligonais e junções tríplices com quartzo e microclínio.
são comuns as geminações do tipo carlsbad, arbita e periclínio
apresentam-se tanbém fracamente zonados. A alteração é n,ais acen
tuada nas porções centrais (con sericita, epídoto e carbonato).
A borda dos cristais mostra-se, entretanto, limpida, Mirmequitas
são muito raras e ocorrem nos contatos microclínio-plagioclásio.
Registran-se inclusões d.e opacos, apatita e biotita.
;

0 microclÍnio, raramente geminado, apresenta-se em
cristais an6dricos intersticiais. Pouco alterados, são localmente

pertÍticos.

o quartzo ê anédrico intersticiar com extinção o!
dulante. Aparece também como inclusão globular no plagioclásio e
no nicroclínio.

Tabela 9

- Anãlises

modais de rochas tonal í ti cas.

\¡
5

Anostras
P1

agioclãs io

Feldspato

63.18

7L

75.2

89.

1

L24.4

r24.6

T24.7

Ls6.2

s9 ,2

56 ,3

62 ,7

59,4

43,?

58,.5

47 ,2

57 ,7

53 ,1

tr

tr

0,5

3,4

1,9

1,3

L,?

4,5

0,9

138

Potãssicol
Quart zo

27 ,7

16 ,3

L6 ,7

22,7

33,2

28,9

38,4

29 ,8

31 ,3

iotit

a

L2,2

z0 ,4

11,6

13,5

12,8

10 ,4

12 ,7

10 ,2

9,4

0,3

2,3

0,3

1,9

0,3

1,1

0,3

covita2

tr
tr
tr

tr

a,2

tr
tr
tr

B

Opacos
Mus

tr

tr

Tl-rcáo

Titanita

tr

tr
tr
tr
tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

6,7

6,8

3,C

Prehnita2
Al lan
Ep

ita

ídotoZ

Apatita
Carb orr"aoZ

Hornb lenda

tr
tr
tr
tr

1 - Inc1ui Albita Pertítica

tr

tr
0,2

tr

tr
0,5

tr
tr

tr
tT

tr
tr
tr

tr
5,2

2 - l'{inerais ce Alteraçãc

tr

tr
0,3

tr

tr
tr
tr

0,8

tr

75.

lo
a
a
a
3

.lii ï'
b

Figura lS- A ¡noda das rochas granitõides
representada no tri_
ângulo rnodal Quartzo (Q) _ Feldspato
Alcalino

(potãs

sico + albita, A) - ptagiocrásio (p). As di;irõ;;
corresponden a proposta apresentada por STRECKEISEN
(1e 76)

.
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A biotita, com pleocrolsno castanho, é o minerâ1
ferromagnesiano.. mais importante. ocorre como lamelas em
parte
cloritizadas. As inclusões mais freqüentes são de minerais opacos,
aparecendo tanbém a1lanita, com arnplos halos pleocrõicos, al6m de
zircão, apatita, epidoto e sericita. Ocorre ainda prehnita , com
estrutura "boh,- tie", nas clivagens da biotita.

A hornblenda, verde a castanha, aparece em quantidades mais subordinadas. os cristais são subédricos a euëdricos ,
de contornos regulares. Em alguns casos são poiquilíticos, englobando cristais de plagioclásio.

os minerais opacos, €fl cristais anédricos, aparecem
geralmente associados aos minerais ferromagnesianos (-especialnel
te biotita). Em alguns casos, nostram bordas de titanita.

Apatita, zircão e allanita são minerais acess6rios
de ocorrência comum. Apatita aparece em pequenos cristais euádricos. 0 zircão ocorre nais raramonte, em pequenos cristais idio
m6rficos, geralmente associados a biotita. Allanita deserrvolve an
plos halos pleocrõicos na biotita, e aparece associada ainda ao
epÍdoto.

A tìtanita aparece normalmente de forma anëdrica ,
associada a opacos e biotita. Alguns pequenos cristais idiomfirficos estão dispersos pela matriz; por veze.s, aparece bordejando ni
nerais opacos.

Sericita, carbonatos, epÍdoto e clorita são consti

tuintes secundãrios, ocorrendo cono produtos de alteração de plagioclásio e biotita.

IV.3 ,7 .L2.2

-

GRANODIORIT'OS

.77.

Distribuição

Estas rochas corresponden, rnacroscopicanente r aos
granitóides orientados de cor cinza, granit6ides naciços de cor
cinza, equigranúlares (granulação fina a lnédia), granit6ides ¡naciços de cor cinza escura, equigranulares (granulação fina a ¡nédia), granitõides naciços de cor rósea acinzentada, equigranula res, granit6ides naciços de cor rósea acinzentada, porfir6ides (gr3
nulação nédia) e granitóides naciços de cor 16sea. Ver ftens fV.3.
7.1-, IV.3.7.3, IV,3.7.6, IV,3.7.8, IV.3.7.9 e IV.3.7.1-1; pontos de
Localização 2,L6,24, 5 7, 58,64,7 0, 87, 101,TL7,L22,I24,I27,L28 tI29
140,143 e 165 (Figura 4).

Petrografia

0s granodioritos apresentan-se comunente corno 1ochas de cor cinza, r6sea acinzentada ou rósea. São normalmente orientados por disposição planar dos ninerais náficos; ¡nais rara
¡nente são naciços. A granulação ,é nuito variada, encontrando- se
exernplares equigranulares con granulação fina, nédia ou grossa ;
algumas anostras são porfiríticas.Do¡nina o plagioclásio de
cor
esbranquiçada acompanhado de quartzo e biotita. O quartzo ê ané drico intersticial e a biotíta está conumente distribuÍda segundo
a fo1-iação da rocha. Corno acessórios, observam-se minerais opâ¡ns'0s anfib6lios ocorrem nuito raranente (para ¡naiores detalhes, ver
os lte¡rs citados aci:na).

värias secções delgadas
mostra textura hipidion6rfica predominante, com cristais subédricos de ptagioclãsio e nicroclínio, e quartzo anédrico intersticial , além de biotita em -Dequenas lânelas. Anfibõlios s¡o raros ou
ausentes. 0bserva¡n-se tanbém alguns exenplares com textura xeno ¡n6rf ica. '
A obserttação nicroscópíca de

Aná1ises ¡nodais efetuadas em dezoito secções delI

,---'
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gadas deste grupo litol6gico são apresentadas na Tabela 10 (ver
tanbém Figura 15).. Estas rochas são classificadas cono granodig
ritos, con exernplares ainda de biotita granodioritos e hornblen-

da-biotita granodioritos.
Mineralogia

0 plagiociäsio, essencialnente oligoclãsio, é
o
principal ,contitui;te, acornparrhado de quartzo e microclÍnio. os
cristais nostran-se freqtlenternente subédricos e tabulares; outras
vezes são anédricos e poligonais, engrenados con ¡nicroclÍnio e
quartzo. Geminações do tipo Carlsbad e albita são conuns. Estâo
f reqilentenente al terados ern sericita, epíd<-rto e carbonato nas pol
ções centrais, enbora o contorno dos cristais seja 1Ínpido. lvlostram-se fracarnente zonados, Mirnequitas säo mais aburidantes nestas rochas, devido a porceìÌtagen ¡laior de nicroclínio. Inclusões
são raras, destacando-se quartzo globular, apâtit.a, biotita,titanita artédrica e muito rararnente alguns opacos. Às vezes, aparece algun plagioclásio co¡n inclusões de nicroclÍnio.
O

nicloclínio, freqtlentenente pertÍtico e quase sen

pre geninado, apresenta-se norrnal¡nente subédrico. En algunas arno:
tras de textura xenon6rfica, o mineral apresenta-se an6drico. Inclusões de quartzo g1obular, biotita, apatita e opacos são conuns ,
aié¡n de pequenos cristais de plagioclâsio.

0 quartzo é anédrico intcrsricial,

com

extínção

on

dulada. Inclusões são conuns, destacando-se a1ën de apatita, pequenos cristais de plagioclásio e nicrocl.ínio. Localnente poligonal , mostra junções tríplices co¡n microclÍnio e plagioclásio.
A biotita, em parte cloritizada, é o mineral ferro
rrragnésiano nais irnportante, com pleocroÍsno castanho, I¡rclusões de
¡nj.nerais opacos, ailanita, prehnita, zircão, apatita, epidoto e
sericita são freqtlentes.

Tabelâ

02

16,1 24

10 - A¡álises ¡odsis de Rochas Gla¡rodi o¡íticas '
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A hornblenda é rara ou ausente. Mostra cristais gub
édr ico s 1Ímpidos, con pl-eocroisno verde a castanho, associada a
biotita. Observan-se ainda inclusões de opacos, apatita titanita,
epÍdoto, z ircão e quartzo globular.
0s ninerais opâcos são cotnurnente anëdricos, ocorren
do preferencialmente junto aos rninerais ferromagnesianos. Apresen
tan bordas de titanita,

A apatita, zircão e allanita são acess6rios connrns.
A apatita desenvolve prisnas idio¡n6rficos distibuídos honqgeneanen
te pêlos ninerais Ëa rocha. O zircão, co¡no cristais idion6rficos
zonados e a allanita, tamb6rn zonada, desenvolvem de maneira geral
anplos halos pleocrõicos, pr inc ipalrnent e nas biotitas.
..

Sericita, carbonatos, epîdoto e clorita são ninerais secundários, ocorrendo como produtos de alteração de plagio
clásio e biotita. A titanita pode ocorrer tanto en cristais idio¡nórf icos, cono de forna granuJ-ar, associada aos opacos e biotita.
Prehnita, rara, está pr'€sente nas clivagens
titâ, nostrando estrutura "bow tie".

IV.3.7,I2.3 .
Di

GRANI

da bio

OS 3b OU MONZOGRANITOS

stribuição

Estas rochas são, en sua rnaioria, granit6ides naciços
de cor cinza, equigranulares (granulação fina a ¡nêdia ), granit6i
des naciços de cor cinza c1ara, equigranulares (granulação fina a
nédia-), granit6ides orientados de cor rósea acinzentada e granit6i
des orientados de cor rõsea, equigranulares (ver Itens IV.3.7.3,
IV.3.7.4,IV.3.7,7 e IV.3.7.10; pontos de localização 3,6,2L,23,26,
53,54,55,60,61 ,62,66,68,69,79,80.84.102,r09,110.1r3,114,117,118,124,

. 81.

12s,136,152,156 e

161

Figura 4)

Petrografia

gr.anitos 3b são nuito freqüentes, apresentando se de rnaneira geral rnaciços con cores róseas e cinzas e orientados
com cores rõseas -e 16seas acinzentadas. predonina o feldspato po
tãssico, ora de cor rõsea (principalnente nas rochas de granulação
nais grosseira, ou porfiriticas), ora de cor esbranquiçada. São geralmente equigranulares; exenplares porfiríticos sâo raros. O quart
zo é an6drico e intersticial. A biotita, bastante subordinada,, es
tá quase senpre honogenearnente distribuÍda. 0pacos, anfib6lios ,
granada e titanita ocortem ocasionalmente.
Os

A obsez,oação míenoacõpica coloca en evidência a tex
tura hipidiom6rfica con cristais subédricos de plagioclásio, Íricroclínio e quartzo anédrico. Algurnas rochas nostran textura xeno¡nõrfica; com junçõ'es tríplices entre os contatos dos ninerais .
Texturas cataclásticas são mais raras; neste caso, o plagioclásio
apresenta-se com la¡nelas de geminação defornadas e o quartzo en_
contra-se em pequenos ¡nosaicos, por provável recristalízação
dos
grãos iniciais. A biotita, 1amínar, está distribuída hornoçneanenre,
exceto nos exernplares foliados onde o nineral aparece orientado;Eq
tre os acessórios figuram opacos, zircão, titalrita, prehnita, nus
covita prinãria (en alguns casos), granada, fluorita e anfib6lios.
Anã1ises moda is ern trinta e una secções de lgalas são
apresentadas na Tabela 1I (Ver tambén Figula 15). Estas rochas são
classificadas cono granitos 3b (ou rnonzogranitos) e biotita nonzogranitos com hornblenda.

Mineralogia

0 plaaioclä-sio (oligoclásio) é mineral suborciinado.
Mostra-se predoninant enent e subédrico. Nas rochas con texturas xe.
i

oo
¡..)
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nomõrficas e cataclâsticas o plagioclásio é anédrico, poligonal
e englenado com quartzo e microclinio. 0s cristais de plagioclã
sio são zonados e geninados segundo leis de albita e Carlsbad.Nas
porções centrais, -nostran alteração em sericita, epÍdoto anédrico
e carbonato. A borda dos cristais , entretanto , é freqtlerrtemente
1ímpida, ressaltada en parte por rnirmequitas que ocorrem n,as interfaces de contato cou¡ cristais de nicroclínio. Pequenos cristais r-[e plagioclãsio inclusos no microclÍnio, podem mostrar tam
bén alguma mirmequita. Ocorrem tar¡bén inclusões de quartzo globu1ar, apatita, titanita, opacos, biotita e microclíno.

. 9 *icroclínio apresenta-se

em

cristais subédricos

a anédricos, conì gerninação em grade e algumas vezes Carlsbad.Pêl
títicos, em alguns casos aparecem com formas poligonais e junções
tríplices com plagioclãsic,¡ e quartzo. Raramente alterados, apresentam inclusões de quartzo globular, opacos, apatita, biotita,
a1érn de pequenos cristais <ie plagioclásio e epídoto anédrico.
O quartzo apresenta-se an6drico intersticial, co¡n
extinção ondulada, em alguns casos com formas poiigonals e jun-

trípIices, engrenados con plagioclãsio e microclínio. Quan
do incluso em outros ninerais de rnatriz, mostra fornas globulares principalnente no¡ plagioclisios e microclínio. Inclusões de
apatita são comuns.
ções

A biotita ê o principal mineral ferromagnesiano ,
con pleocroÍsmo castanho. Está honogeneamente distribuída e em
parte cloritizada. Mostra inclusões de apatita, zircão, titanitt,
opacos e allanita; observa-se tambên alteração para epÍdoto e
sericita. A hornblenda aparece em duas amostras, €D pequenos
cristais sub6dricos, associada e biotita. Ten pleocroÍsmo castanho esverdeado. Observam-se inclusões de opacos, apatita, epídoto e zircão.

minerais opacos apresentam contornos irregula
res, ocorrendo preferencialmente junto aos minerais ferromagnesig
nos. São geralmente anédricos, raraniente aparecendo algum cristal idiomórfico. Bordas de titanita são comuns. Ocorren tamb6m co
Os

.84.
mo inclusões em outros minerais.

Apatita, zircão,titanita e allanita são acessórios
comuns, ao passo que fluorita, granada e muscovita ocorrem mais
raramente. Apatita mostra diminutos cristais de contorno j.diom6rfico, distribuídos geralmente como inclusões em outros ninerais ou
ainda bordejancio ninerais opacos. Allanita desenvolve halos pleocróicos na biotita; por vezes, mostra zoneamento e geminação.
A fluorita apresenta-se de folna intersticial e a
granada em pequenos cristais idio¡nõrficos, pontilhados por mine
rais opacos. Nestas rochas, particularmente, a muscovita aparece
como mineral primãrio, geralmente como lamelas ben desenvolùidas,
extinção ondulante e inclusöes de rninerais opacos.

Sericita, carbonatos, epÍdoto, prehnita e clotita
são minerais secundários ocorrendo como produtos de alteração,prin
cipalrnente de plagioclásio e biotitas. A prehnita desenvolve estrutura "bow tie" nas interfaces de clivagen da biotita.

IV.3 ,7 .12,4

Di

-

GRANITOS

3a 0U SIENOGRANITOS

str ibuição

Macroscopicamente, estas rochas são granit6ides orientados de cor r6sea, equigranulares, e granitõides maciços de
cor rõsea (ver tambén ftens rv.s.7.l0 e IV.3.7.r1; pontos 5 e 15g,

Figura 4).
Petrografiê

Os granitos 3a tem ocorrência restrita

e são de cor

.85.
Dorósea predominante, maciços e equigranulares, finos a rnédios'
mina o feldspato potássico de cor rósea ' acolnpanhado de plagioclá
sio cinza esbranquiçado' com qualtzo an6drico intersticial' A bio

tita 'e rara e pode ocorrer alguma granada'

A obseroação microseópíea destes granitos coloca
com
.levemente porfiróide ,
em evidência a textura xenon6rfica,
cristais anêdricos de plagioclãsio, microclínio e qualtzo'em par
te recristalizados, de formas poligonais, formando pequenos mosaicos. A biotita, mui.to Iafa' ,apafeçe en finas lamelas hornogerea
mente

distribuídas.
As análises modais deste grupo

tradas

litológico são mos -

na Tabela 12 (ver tamb6m Figura 15)'

Mineralogi

a

rnicroclínio, principal componente destas rochas'
€il parte
apresenta gerninação em grade, com cristais an6dricos '
cristdis de
com fornas poligonais e por vezes englobando pequenos
plagioclásio 9 quartzo. PertÍtico e raramente alterado' mo stra
ainda inclusões de opacos, apatíta e biotita'
O

0 plagioclásio, essencialmente oligoclásio ' ocorre
são predomisubordinadamente ao feldspato potãssico' Os cristais
nantemente anêdricos a subêdricos com contornos irregulares 'fraca
tem formas
mente zonados. Localnente, alguns cristais anédricos
poligonais, constituindo mosaicos com microclÍnio e quartzo' Gemi
alnações do tipo albita e Carlsbad são comuns. Os plagioclásios
cen
teram-se em sericita e epídoto, preferencialmente nas porções

trais. As bordas dos cristais são 1ímpidas; mirmequita aparece nos
contatos plagioclásio-microclínio. Intercrescimentos granofiricos
intersticiais são freqüentes. 0correm tamb6m inclusões de quartzo g1obular, a1ém de apatita, biotita e opacos'
oquartzoapresenta.seanédricointersticialcom

æ
cr.

Tabela 12 - Anã1ises modais de Granitos
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extinção ondulante. Enr a.lguns casos, for¡na mosaicos juntanente com
rnicroclínio e plagioclásio. 0corre ainda cono inclusões globulares
en outros ninerais da ¡natriz, alén de ¡nostrar inclusões de apatita e biotita.
A biotita nostra pJ.eocroÍsno en to¡n castanho, e e:
tä en parte cl.oritizada. O ¡nineral estã en geral honogeneamente
distribuÍdo. Inclusões de apatita, zircãö, opacos, titanita e alla-

nita são comuns.

0s minerais opacos nostram-se fteqtlentenente con
contornos irregulares, ocorrendo pref,erenc i a lnent e junto ãs bioti
tas . São geralnente an6dricos.

A apatita, zircäo, titanita e allanita sâo acessÞ
rios conuns, ao passo que a granada ten ocorrëncia nuito restrita. A apatita nostra dininutos cristais idion6rficos distribuÍdos
pelos ninerais da matriz, 0 zircão é nuito raro, ocorrendo pr.eferencialnente junto âs biotitas. A titanita ocorre ern pequenos cris
tais incJ.usos na biotita ou ainda bordejando ¡ninerais opacos.Alla
nita desenvol.ve halos pleocr6icos na biotita e pode estar local¡nen
te associadÀ ao epÍdoto.

Sericita, epÍdoto' e clorita

ninerais secundã Tios, ocorrendo corno produtos de alteração de plagioclásio e biotita.

IV. 3.

8*

são

ROCHAS VULC,ÂNICAS

Distribuição e Petrografi

a

Nos donÍnios da Fazenda Sanra Alice (Ponto 167, Fi
&parecern alguns rnatacões de rochas vul-cânicas. Constituí

gura 4),
ocorrência única até o nonento na ãrea e não são conhecidas

as

l

.88.

relações de cc,ntato con outras rochas do' embasa¡nento. A distribui
ção dos matacões, cobrindo apenas algumas dezenas de n2, sugere
tratar-se de aflora¡nentos parciais de um dique ou corpo vulcâni:
co menor.
São rochas de

cor

aver¡ne

lh.ada predominanter

naci -

ças e po'rf iríticas. Destacan-se alguns cristais rnaiores de quarl
zo e feldspato róseo claro, localrneite alterados para una nassa
esverdóadã escura, A natriz, predorninante, é afanítica.
fenocristais nais ou rne
nos idio¡nórficos de plagioclásio, nicroclÍnio e quartzo, irnersos
nuna matrÍz esferulítica de cor êvernelhada. Alguns destes esferulitos apresentan, en seus núcleos ' pequenos cristais de quartzo, en parte idionórficos, dos quais partern "plunas" ou "fibras "
de feldspato nicro-cristalino avermelhado, en parte alterado,Nos
interstíciot ãot esferulitos .ê comun,a existência de cristais a
nédricos de plagioclásio, f reqtlente¡nente alterado e quartzo.
Ao mieroecópdo, apresentam

A análise petrográfica pernite classificar
rochas cono ri6litos

(conforrne

STRECKEISEN

estas

1979).

Mineralogia

plagioclãsio, constituído por albita secundâria,
de
apresenta-se zonado, con conplexas geninações segundo leis
Carlsbad e albita. Está freqtlentenente alterado en epídoto e uma
nassa anédrica de cor esverdeada (cloritas?).
O

fenocristais de quartzo, iCiom6rficos e subdio
n6rficos, estão geralmente corroidos. Ent parte, reconhece-se aig
da a forma idionórfica bipirarnidada.
Os

0s fenocristais de feldspato potássico [nicroclÍ nio ?) são subêdricos, corn geninação en grader en parte alterados'

.89

.

imersos na matriz esferulÍtìca,
Opacos, zircão e

apatita são acess6rios comuns, ocorrendo, entretanto, muito raranente. fpídoto ocorre em agregados

anëdricos, principalmente ccmo produtos de 'alteração dos feldspatos, junto com a nassa esverdeacla (clolita ?) ,

CAPfTUtO V

GEOCRONOLOGIA

v.t -

Rb/Sr E K/Ar

C0NSIDERAç0ES PRELIMINARES

A iau¿" do enbasanento regional desta porção meridional do Craton Amazônico tenr sido considerada cono Pré-Carnbriana desde os primeiros trabalhos realizados (ver Tabela 3).
Estudos geocronol69icos mais nodernos adicionam no
vas Ìnterpretaçöes, sem entretanto esclarecer conpletamente o panorama. En parte, a falta de definições deve-se ao tipo de trabalhos geocronol69icos realizados, baseados no estudo de amostÌas
isoladas,' num enbasamento ainda nuíto pouco conhecido geologicamente. Para infornação do leitor, resumen-se as datações geocronol6
gicas conhecidas ' nas Tabelas 13 (dados nb/Sr) e 14 Cdados K/Ar) ,
que são tambëm repetidas, para facilitar a discussão, nas Tabelas
15, 16, L7, 18 e 19. Conentam-se, a seguÌr, as diScussões encontra
das na literatura prévia.

prìmeiras datações geocronolõgicas I apresentadas por HASUI I ALMEIDA (1970), foran realizadas pelos mêtodos
Rb/Sr e K/Xr CTabelas 13 e 14).0s resultados confirnam as prevlAs

sões anteriores, nostrando tamb6m acentuada dispersão de idades .
Nota-se a grande diferença entre a idade convencional Rb/Sr de

um granito da região de Jauru (.1450 na.) e a idade K/Ar de suas
biot itas (-698 : 2l ma . ) . Por outro lado , gnaisses e anf ibol itos vi
96;
zinhos apresentaram idades K/Ar da ordem de 1140 ! 80
^".
"
1 68 *".r r€spectivamente. HASUI 6 ALMEIDA (1970) interpretaram e:
tas idades como resultado de uma perda parcial de argônio, em ra

Tabela I3 -
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A localização das aoostras aplcsenta-se na Figura ló.
valores No¡¡nalizados en função de (sr86/s¡8trn = o,ttro
Idade convencional calculada con razão (sr87/s¡8ó)i - 0,705

¡++) Idade isocrõnica de 1430 + ó9 aa. (Figura f7)
constentes: ÀRb - 1.42 x l0-llanos-l
Rb85r'P587 - 2,ó039 + o,oso
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Figura 16 - lrlapa de Localizaçáo das amostras do Complexo xingu e Suítes
Intrusivas associadas,na região do Rio Jauru,
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geocronologicamente pelos rnétodos K/er e Rb/Sr, segundo BAR
ROS

et a1. l9g2 (ver Tabelas

13

e 14 ).
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.94.

zão de efeitos térrnicos associados ã história dos geossinclíneos
rnargi-nais vizinhos (Faixa de Dobramentos Paraguai - Araguaia).

€ MANTOVANI (L975,apud TASSINARï 1981 b )
apresentan quatro novas idades Rb/Sr para rochas do enbasarnento
regional en Mato Grosso I Tabela 13) . Para estes autores, a evo1ução geológica de toda a porção sudoeste do Craton Amazônico es
taría relacionada a una faixa móve1 con idade entre 1400 e 1100
rna,, cuja principal fase de dobranentos teria ocorrido por volta
de 1400 na. O intervalo de tenpo entre 1000 e 900 ¡na. correspon
deria a eventos intrusivos associados com a invasão dos granitos
estaníferos, notadanente no Estado de Rondônia, Finalnente,por
volta de 750 na., o extreno SW do cinturão netarnórfico sofre
reativação, constituindo um evento pré-tectônico ao Ciclo BraBARRETO

s

i 1iano.

(t976, apud. TASSINARI 1981 b) acrescenta aos
dados geocronológicos existentes onze novas ídades. Quatro são
datações convencionais Rb,/Sr ('Labela 13), sete são idades K/Ar
(Tabela 14)..Este autor constrõi, para rochas supostas do enbasanento regional , uma isócrona de referência Rb/Sr, com idade de
1200 ma. e razão inicial (s.87lsr86) igual a o,zós,
HAlttA

discussão nais conpleta do panorarna estabeiecido pelas datações geocronológicas é apresentada por BARROS et
41. (1982). Estes autores definen um Çonjunto de unidades lito-estratigráficas na área napeada (ver ¡esurno nas Tabelas 3, 4 e S)
e analisam as datações já existentes na literatura, äs quais a.in
da adicionam doze novas deterninações (oito de Rb/Sr e quatro
K/Ar, ver resumo nas Tabelas 13 e 14), Destas, três idades foram
obtidas por KAWASHITA ( inédito, apud TASSINARI 1981 b), sendo una
pelo nétodo Rb/Sr e duas pelo nétodo K/Ar, para BARROS et al.
(1982), a unidade mais antiga é a do Complexo Xingu, para o qual
é elaborada uma is6crona Rb/Sr de referência, con idade de 1430:
69 nra. e a razão inicial st877sr86 de 0,70r J o,oor (Tabela r5,Fi
Una

gu'r

a 17), indicando provavelnente a idade de formação do Conplexo.

Entretanto, os alados K/Ar de rochas do nesno Conplexo revelam idades que varian entre 1881 156 rr. e 933 t 20 na. (Tabela 16). Os
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16.
Parâ
¡eferências
e
constantes
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(+) idade convencionat calcute¿lå con razão (sr87/sr86)i = 0,70s
(+Ð id_ade isocrônica de 1430 + 69 Ea. (Figura
17).
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Figura l7- Diagrama isocrônico de referência Rb/Sr para rochas
do Complexo Xingu, na região de Jauru, segunclo BÁR
ROS er al. (1982). Núneros de orden na Tabela 15.
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isocrônico de referêncj-a Rb,/Sr para rocìras
granÍtj.cas da região de Jauru, segundo 'IEIXIIR^
TASS INARI (1984). Núnleros de orden na Tabela 1S.
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| Â tocelização das snostres aplesenta-se na Figule 16.
" Para ¡efe¡ências e constentes utilizadas, ye¡ Tabela 1¡1.

Tabele 17 - Idades x,/,ql Pele a sulte Intrusiva Rio Alegle'
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autores acreditan que esta divergência nas idades pode ser expli
Cada pela coexistência de ¡rúc1eos mais antigos preservad.os, correspondentes ao Ciclo Transamazônico (sic) , com iclades da ordem de
1800 flâ., enquanto que idades mais jovens (da orden de rz00 - 900
rna. ) , document ariarn o re-equi1íbrio isotópico e a perda <ie Ar
pol resfrramento regional pré-Brasiliano.
As duas Suítes intrusivas, a R j.o Alegre e a Guapé,
'teriarn para BARROS et a1. (1982), ioades de corocação em torno
de 1250 e 900 - 850 flâ., respectivamente. A idade da Suíte Intrus i va Rio Alegre , proposta por estes autores , baseia -se princ ipal mente em duas datações K/Ar (de 1227 e 1245 Dâ., ver Tabela 17),
enquanto que a sugerida para a Suíte Intrusiva Guapé fundamentase en ciuas <iatações convencionais Rb/sr e uma idade K/lr
( en
muscovita de pegmatito, ver iabelas 1B e 19). Iciades mais jovens
(e.9. K/Ar de 700-b50 flâ., ver Tabela 19) são atribuíoas ao aquecrmento pós-intrusivo de rochas da Suíte intrusiva Guapé por e-

ventos Brasilianos.
TEIXEIRA G TASSINARI (1984), elaboraram um novo dia

grama isocrônico Rb/Sr de referência para as rochas intrusivas ,
outrora consideradas do Complexo Xingu, utilizancio para ta1 os da
dos das alitostras 10, 11, 13, 2I , 24, ZS, 26, 27 , ZB, Zg e 30, já
discutidos por BAIìRos et al . (r9s2 ; ver. Figura 18 e comparar com
Figura 17: dados listados na Tabela 1s). A idade obtida, de 1400
ma. (com razã'o inicial de 0,703) é considerada por estes autores
como indicativa da época de formação dos granit6ides, originados
por fusão de naterial diferenciado do mantc. Para TEIXEiRA 6 TASSINARI
(i984), as dataçãoes K/A,r rnaj-s jt-rvens, com intervalo de 1300-1100
ma., e 1000-900 flâ., documentam a duração de possíveis períodos de
aquec imento e resf riameltto , ocorridos na Província Rondoniana,que
sc estabili zaria tinalmente por volta de 1000-900 ma. As idades
K7'Ar nais antigas, por outra parte, indicam a presença de nücleos
cratônicos pietéritos, hipótese jâ levantada anteriormente po¡
BARROS et at. t1982).
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NOVAS DETERMTNAÇÕES GEoCRONOLÕGTCAS

Qualquer interpretação .das datações geocronológi_
cas, tais como as discutid¿s nas páginas anteriores e as novas
ao.ui apresentadas, rrão podem afastar-se das conclu.sões qeológico_es
tratigráficas gerais, enanadas das observações de canpo, Na área
sol¡ discussâo,existern gnaisses cinzentos de colnposição predoninantemente toltal Ítica a granodiorÍtica, que por sua vez estão associados a lentes de anfibolitos. Este cornplexo, provavelinente po
limetamórfico, encontra-se cortado por veios mignatÍticos e,1oca1
mente, por nanifestações graníticas de dine¡sões ¡nodestas [prin_
cipal- ente granitos 3b), Estes granitóides são intrusivos e por_
tadores de enclaves anfibolíticos e de ¡¡naisses cinzentos. Diferencían-se assirn, claranente, pelo rnenos três conjuntos lito-estratigráficos, representados pelos gnaisses cinzentos, pelos

anfibolitos e pelos granitóides intrusivos.

Algumas anostras coletadas no canpo foran escolhi_
das para deterninações radiométricas pelos métodos Rb/Sr e K,/Ar.
Pelo nétodo Rb/Sr foran dataclos os grraisses cinzentos e os v â.rios tipos de granitóides, plovenientes da área napeada con maior
detalhe e representada no Anexo 1 (ver localização das anostras
na Figura 4). As datações pelo nétodo K/Ar foram realizadas ern
alguns gnaisses ciÌentos e anfibolitos. No caso dos anfibolj.tos,
as anostrås datadas são þm parte oriundas da área napeada em deta
the (.anostras 59, 66.2 e 89.2; ver localização nas Figuras 2 e
4) e de regìões vizinhas a Araputanga e Cachoeirinha, situadas a
NIV de São José dos Quatro Marcos (.amostras 7, B, 34d, 44, 51.bÌ e
51.b2; ver localização na Figura ZJ. Os dados analÍticos destas
determinações (-quinze pelo nétodo Rb,/Sr e quinze pelo nétodo K/Ar)
encontran-se nas Tabelas 20, 2I , 22 e 23.

ns deterrninaçðes Rb/Sr forarn executadas exclusiva
nente em rocha tota1, e são utir.izadas para idenrificar os even
tos de homogeneização isot6pica do estrôncio. Muitas vêzes
"rl
tes evenros estão diretamente relacionados ã própria formação das

I
i

I

.101.

rochas. A interpretação das idades Rb/Sr foi efetuâda por rneio de
diagramas isocrônicos (Rb87/Sr86 versus s"87,2s"86) q,ru permitem
determj.nar, por regressão linear, r¡ão sõ a idade como tarnbém a ra
zão inicial Sr87/sr86 do conjurrto supostamente cogenético
trado, de suma inrportâncÍa para a caracLerização da evolução ",no,
geo1ógÍca regional . As retas i socrônicas obtid¿s nestes diagranas, em geral
inclicat ivas dos episódios formadores de rochas (FAURE 1977; FAURE ¿ POWnl,L
1972; CORDANT 1980), são tambén utilizadas para rochas policíclícas. Como se

os isótopos radiogênicos do estrôncio redistribuen-se no decorrer de
evento, promovendo a re-honogene ização do sistema isotópico.
sabe,

cada

As determinações K/Ar foran executadas en btbtitas
e anfibõlios, que são particularrnente indj.cados por suas propriedades favorávers ã retenção do argônio. As idades K/Ar são interpretadas corno valores nfninos do resfrianento regional (DALRYMPI.E
I"ANPHERI 1969j CORDANI 1980). O seu valor nunérico, no caso da existência de
un núnero consi.derável de idades IVAr concordantes, deve documentar um episó<lio de resfrianento e,/ou soerguimento (regional ou loca1 , conforme a arnostragem), ocorrido após inportante eyeììto térnico.
€,

Contenta-se a seguir os no.yos dados radionétricos,
procurando caracterizar os prováveis cîclos tectônicos ou ternotectônicos, ocorridos na região.

V.3 -

DISCUSS.IO DOS RESULTADOS RADIOMÉTRICOS Rb/ST EM GNAISSESCIN
ZENTOS TONATfTICOS

Dois conjuntos cie gDaisses ci¡rze¡rtos tonalíticos
(pontos 62 e LA?, Figura 4.1 , aparentenente contenporâneos, foran
iniciatnente selec ionacios para deterrninações Rb/Sr en rocha totaI. Dosagens semíquantltatîvas nostt aran que as razões Rb/Sr dos
gnaisses do ponto b2 era¡n ¡nuito baixas (,nenores que 0,00ó) enquanto que as correspondentes ao ponto 1ûZ variavaÍ¡ entre 0,35S
e 0,641 [Iabela 20), 0ptou-se, poïranto, para deter,rninações Rbi

)

O
¡.J

Tabele

20 -

Dedos

Núnero de

Núnero de

or¿lenr

canpo,.

ânalíticos Rb/Sr er Gneisses Cinzentos (tonelíticosl ¡la ¡egião de Sâo José dos
euet¡o l,larcos.

Núnero

de

Laboret6rio

C-IozBI
7268
MAC-10282 7269
MAC-I02B3 7270
M^C-10204 7271
MAC-1028S 7272
I'{AC-I028ó 7273
M

'
r'

Núneros de or¿e¡ plotados nâ

qassificâçeo Petrogffica

Biotita

8ó

sr(ppD)

41,4

209,,0

0,574 + 0,016

z2,0

130 ,9

172,5

0,487 + 0,014
0 ,541 + 0,015

cneisse

Gnaisse

nb

8

s¡87/sr86.r.
0,7I816 + 0,00023
0,71s51 + 0.00015

Biorita cnaisse
Biotitâ Gnaisse

37 ,2

297 ,3

0,35S + 0,010

c¡aisse

4t,1

202,2

0,589 + 0,017

0,7t177 + 0,00017
0,71920 + 0,00019

31.2

140 .8

0,641 + 0,018

0

Eiotita

FiSura 19.
Figu¡a

As anosttas são toilas do ponto 102,

- 1.42 x lo-llånos_I
(n¡8s/n¡87)o - 2.6039 + o,oo17
¡ns8s/o87¡" - o,olt6r + o,oooo5
qs87 - 0,03t98 + 0,00004 ! úotes/g

Constentes: ìRb

7/s'

Rb(ppn)

Gnâisse

"* valores
1.

Dornaliza¿los

0

,71679 + 0,00027

,71867 + 0,00005

e¡ funcão de (slE6/sr88)n-0.1191

.103.

Sr

apenas nos gnaisses

tonalÍticos do últinìo ponto,enqua[to

que

os do ponto 62 foran datados exclusivamente pelo nétodo K/Ar [Ia_
beLa 22).

0s dados Rb/Sr das rochas do ponto 102 aparecem com
pouca
quando 1ançadas num diagrarna isocrônico Rb87/Sr86
^dispersão
.o, Sr87¡Sr86
lFigtrtu 19). Maiores incertezas são introduzidas prin
cipalnente pelos pontos 5 e 6, não alinhados com os restantes e, adicional
'nente' pela falta de dados corn baixos valores da razão Rb/sr (r¡le nores que 0,355). A isócrona nostrada na Figura 19 foi construí
da corn apenas quatro,pontos, indicando uma idade de 1971 t ZO ¡nal
con razão inicial Sr877gr86 de 0,7017 l o,ooos e MSUD de 0,1875.
0s resultados obtidos devern ser utilizados con alguna cautela, pe
las ¡azões apontadas, principalnente no tocante ã idade calcula_
da. Observa-se que as idades Rb/sr convencionais dos pontos 5 e
6 (para uma razão inicial de 0,7017) são de 2061 e 1g43 na., res
pectivamente. São significativas as diferenç.as entre os dados
obtidos para as rochas dos pontos S e ó, e os de¡nais, utilizados
na construção da is6crona. Explicaçôes pa.ra estas discrej:âncias po
dern ser várias. Para o ponto S, localizado acina da reta isocrôni
ca, pode-se. tr.rpo, retençâo local de Sr radiogênico ou concentra ção anôrnalas do elemento por efeitos netassonáticos posteïiores
tanbê¡n locais. As razões obtÌdas para a rocha do ponto 6, situa,tas,
abaixo da ¡eta isocrônica, poderian refletir algum re-aquecirnento,ou
perda de Sr radiogênico, causado por fenôrnenos locais de cataclase. e/ou re_
cristalização, o que, no entanto, não se confirnou petrograficanente.

entretånto, algumas razôes. para supor que a ida
de e a razão inicial calculacias sejan inclicativas de processo de
foÌnação das rochas analisadas. Tod.as as. anostras utilizadas para
a análise (.rochas 1 até 6, ver Tabel a Z0 è Figura 19) provên, a
níve1 nesoscópico de afloranento, de rochas metanõrficas aparentenente cogenéticas, claranente relacionadas entte si. E¡nbora a
prudência aconselhe que a Ídade obtida, de 1971 na. não deva ser
considerada cono deflnitiva, a isócrona apresentada é a que nais
se acerca de urna "is6crona verdadeira". cono conclusäo prévia inHá

dica.-se que os gnaisses cinzentos tonalÍticos da regÌão de São Jg
sé dos Quatro Marcos são rochas derivadas de nraterÌais direta ou ig
diretanente procedeDtes do rnanto superior ou, entã.o, or Ì g ùrados por
i
t

¡

.104.
-""9)
\L

-,.

"-1'rr*'

^

ô''

tdode = i.97llt 70 m.o.
(srslsfï i= o,7ol7 : qooos

MSWD: o,ì875

0,70

Figura l9 - Diagrama isoc¡ônico verdadeiro Rb/S¡ pa¡a os gnaisses
cinientos da região de São José dos Quat¡o l"larcos. Núneros de o¡dem na Tabela 20.

Figura 20 -. Enclave de gnaisse cinzento ( G ) contendo
"enclaves " e lentes de anfibolito (ern preto), envolvido
por tonalitos e granodioritos (poltilhado), por sua vez

cortados por diques de granitos róseos 3b (cruzes) e por
veios pegnatói.des (en branco). Nos tonalitos e granodio-

anfibolitos (em preto)
inferior da figura (Ponto 124; ver localização
Figura 4). Ver tambén discussaì no texto (ltens V.4

ritos

observam-se enclaves de

porção
vr .3)

.

na
na
e

ì

.105.

recristalização de nateríar crustal extremarnente prínìitivo, nuito
empobrecido em Rtr. A sua ida<Je de recristatização e,/ou homogenei_
zação isotópica parece ser Transarnazônica, cla ordem de 200C
ma.
(com variações entre 1850 e 205ù ma.,ve:: Figura
19J.

A conclusão apresentada contrasta f orteìnente com
a nìostrada aritel iormente por outl'os âutores (e.g, BARROS et al
. 1gg2
ver Figu'a 17). 0s novos dados sugeren que os gnaisses cinzentos do
embasamento são rochas muito antigas, de iclacle Ti.ansamazônÍca.

v.4

DISCIJSSÃO DOS RESIJL.TADOS RADTOMÉTRTCOS Rb/SC
NO CONJUNTO
DE GRANITÓIDES IN'I'RUSIVOS NO EMBASAMENTO GN,dJSSICO

Confcrne foi observado .anteriorrnente (Iten V.2
)
apresentan-se na região de são Jos6 de
Quat'o Marcos várias ocorrências de granit6ides intrusivos (ver capítu10 J\¡), Estes granitóides mostïam enclaves variados rle rochas gnãissicas e anfiboliticas. 0s granit6ides róseos (granitos do tipo 3b), ern particu_
1ar, invadem gnaisses cizentos tonaríticos e apresertan l0carnen
te. contatos intrusivos discordantes con tonalitos e granodioritos
Ësta feição pode ser observada na Figura 20 (ponto 124;Fígura
4),
que mostïa de nuneira resunida e e¡n escara
mesoscópica de afloramento, as relações mútuas entre as três litologias observadas (grani
tóides vários, anfibolitos e gnaisses cinzentos). Identificam_
se
dessa maneira.',didatlcamente.", reiações estratigráficas
que ape_
nas repetem observações de carnpo mais abrangenres, No ponto
lZ4

(Figura 4, ver tambén Figura 20), os tonalítos e granodioritos
a_
presentan enclaves de gnaisses cinzentos, Estes gnaisses
contérn
por sua vez, enclaves de anf ibc_rlitos que são observados tanbém
nos
tonalitos e granodioritos. Todo este conjunto está invadido por
granìtos róseos 3b,
Cabe, portanto,

distinguir os granitóides

róseos 3b.

mais novos, dos tonalitos e grancdiotitos que" conto os anteriores,
são tambén intrusivos em gnaisses cinzentos do enrbasamento:
a con-

j

I

.106.

clusão é vá1ida tanto a
ða ârea mapeada,

níve1 1oca1 (e.g. Figura 20) cono a n ível

possÍve1,com estes dados geô1ógÌcos, a deterninação de pelo menos três isócronas diferentes para as rochas intrusivas: uma de referência, para o conjunto de todas as rochas
Ê,

granit6ides , englobando nela tanto granitos 3b cono tonalitos e
granûdiùritosi a segunda, I'estTita apenas aos tonalitos e grano.dioritos; e a terceira, finalmente, incluindo as informações contjdas nos granitos 3b.

A isöcrona conjunta de referência para todos os gra_
nitóides, corn dados detalhados na Tabela 21, aparece 1ançada na
Figura 21. 0s pontos distribuen-se, con poucas exceções, muito
uniformemente ao longo da reta isocrônica. ¡ idade obtida é de 1505 j
20 ma.cornrazão inicial sr87/5186 d" 0,7azg ! 0,000j, e MSryD ïelati
vanente baixo (0 ,57ó3) .
resultados obtidcs nascârarn, entretanto, variações importantes. As observações geológicas nostran claranente que
existen na áiea pelc menos dois conjuntos de rochas. gï¿nitóides
<ie idades diferentes, a granítica, nais nova, e as rnanifestações de
tonalitos e granodio¡itos. Construii. apenas una isõcrona de refe
rência, na pÌesença de tais evidências geolõglcâs, sìgnifica ocul
tar variações que poden, por vezes, se¡ ¡nuito significatìvas.Jus_
tÌfica-se, porta to, ô tt atamento por separado dos granitos 3b e
dos tonalitos e granodioritos, cono discutido nos doìs îtens seguintes.
Os:

V.4.1 .

DISCIJSSÃO ÐOS RESULTADOS RADIOMÉTRICOS Rb/STEM GR,qNITOS 3b

de seis anostras de granitos ró
seos 3b, cuja iiócrona aparece 1ançada na Figura 22. A colineari
dade dos pontos é boa, afastando-se apenas o pcnto I da reta iso
Ten-se obtido dados

labela 21 - Dados enalítfcos Rb/SÎ en g¡enitóideg ds legião de Sâo José dos quatlo Matcos.

de
OrdeD'

Nú.De¡o

Núnero de

Nú ero

de

Car¡porr

Lâboratório

MÂc-23
MAC-06
ìIAC-66,I
MÀC-87
MAC-89. ¡
M^C-63.18
M-AC- 79.1
MÂC-60
MAC-S;

6sói
6564
6565
ó566
656 7
6568
7274
7275
7276

Oassificaç-eoPetrcgrãficâ Rb(ppn)

Grs¡ito 3b
Grenito jb
cranito 3b

l{úeeros ¿a o¡¿leñ plotados nes

r23,3

94,6

4t2 ,6
107

104 ,8

347 ,4

12,7

564,0

45,9

122 ,2

3b

142 ,0

191,4

3b

151,5

243,Z

3b

133,9

260,2

Tonaliro

Figuras ZL,22,23 è 24
" Â localização dlas ar¡ost¡as rpt"r.rra"-ru na Figurs 4.
Constentes: fRb - 1,42 t 10-llrrror_1
{nu8s/n087¡r, - 2,6039 + o,oo47
¡m8s/m87)" - o,oL86l + o,oooo3
qs8? -o,olt98 + o,oooo4 u roles/g

'

124,9

t18,2

Clenodiorito
Tonalito

cranito
crenito
Granito

sr(ppn)

'r'vafores

,4

Rb

8

7,/

sr86

2,948 +

0,083
0,664 + 0,019.
3,20ó + 0,090
0,874 + 0,025
0,219 + 0,005
0,t84 + 0,004
2,156 + 0,061
I.569 + 0,044
7,493 + 0,042

0,76142 + 0,00066
0,71761 + 0,00035
0,77266 + 0,00104

O,72t35 + 0,00213
0,70760 +.0,00050
0,70596 + 0,00073
0,74911 + 0,00014
0,73685 + 0,00012
0,73550 + 0,00009

nors¡elize¿los en funçâo de 1S1867S188¡o-0.1191

O

--¡

!

'j

108.
sr8tS¡6

ar/

0,775

,/t

or
0,760

0,745

ldode

:

1.5O5

I

20 m.o.

tsrsTsj6l i:o,7029

t

o,ooo3

MswD: O,5763
N9 Ponlos :9

0,730

0,7t5

0,7Ø

o,5o
Figura 2l

l,oo

l,Þu

3,50 Rb8tSr86

4vv

os granitóides
Diagrama isocrônico de referência Rb/Sr Para
de ordem
da região de São José dos Quatrc' l"larcos. Números
na Tabela 2I.

sPTsF
O,775

o,745

o,730

ldode

:

1.4

72 + l9 m.o.

(s¡7sr86) i:0,7037

t

o,ooo4

MSW0. 0,2820
No- Ponlos : 6
o,7 r5

o,705f

sjo R¡8lsr86

Figura 22 - Diagrana isocrônico de referência Rb/Sr para seis granitos
3b da região de São José dos Quatro Marcos. Núrne ro s de o r
dem na Tabela l1
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crôn ic¿. Ulnu rìova isócrona de c i nco pontos (Figura 23), não
re si gnif icamente da represent¿rda na Figura anterior.

dife-

A isócrorìa de scis pontos, aqui preferida ( ver þ-i
gura 22 e comparar com Fi quríì 23) fornece jcl¡rcles clc 142I 1 l9 ,,,"1
e razão inic ia1 de 0 ,7 037 I 0,0004, com NlSh'D igual a 0,2g20.A cliferença com a i s6crona da Fi grrra 23 não 6 est.Írt j sticamcnte si.gni
ficativa, int1 icanclo (luu1 a divet'gência introcìuzicla pelo afastameì1to algo m¿ricr clo ponto da leta isocrônica carece, na realidade, de impc.,rtânc ia.
1

Dados de canpo e petrográficos, junto com as infor
mações errtanadas dos estudos isocrônicos acima inclicados, mostram
que os granitos r'õseos 3b são uma suÍte cogenética dc rochas, cuja idade de colocação avali¿r-se ern torno cle L470 rìlâ. DerÌvam essas rochas de magnas gr¿initöides rel.ati.vamente ¡rrintitivos, a juJ

gar pelas b¿tixas razões ilticiais, originailas por difererìciaçño de
material llrârrtétic<; (contamirrado cluranEe a sua passagem crustaT? )
ou, formado por fusão parcial de nrateri¿1 crustal relativanente
primitivo (.rer discussão no f tem VI . 7 ) .

v,4.2 -

DISCUSSÃO

E

Dos

RESULTADOS RADIOMÉIRICOs

Rb/sr

EM T9NALITOS

GRANODIORITOS

Apenas três amcstras de rochas tonalÍticas ou gra
ncdioríticas foram analisaclas isotopicanente, fornecendo a is&ro
na inclicada na Figura 24, A irlaCe obt jrlr 6 cte 1734 t 226 nìa. .o,u
razão inicial stBT/sr86 ¿c 0,701g t g,000g, e MSWD de 0,745l.tJma
is6crona s6 baseada em trôs pontos ê, de escassa utiliclade, e os
valores obticlos devem ser consiclcrados apenas como sugestões a
serem ratif icados ou retif icaclos ern estr¡dos posteriores.
cas

Fica em aberto a questão <las relações petrogenéti
e geotectônicas entre gran i tos 3b e tonalj tos-granodÌori.tos.

.110.
g87srs
0,775

o,760

o,745

ldode

o,730

:

1.490

(srsls¡6)

t:

! l2

m.o.

o,7034

! o,ooo2

:

SWD O,O8IO
N9 Pontos = 5

M

o,7 t5

q7034

F

igura

Diagrama isocrônico de referência Rb/Sr para cinco granitos 3b
tla região de Siro.losé dos Quatro iuarcos. ¡¡ío foi considerado o
ponto 1 nos cálculos isocrônicos (ver Figura 22 ). Núrneros de
ordem na Tabela 2l .

23

g87sræ
o,725

./
o,720

o,715

o,7to

ldode

:

1734 !2?6 m.o.

(srgsrsl i = o,7019
MSì,v O:0,7451

!

qooog

N9 Ponlos. 3

o,705
o,7ot9

töo n087s,86

Figura

24

Diagrama isocrônico de referência Rb/Sr para tonalitos e gra
nodioritos da região de São José dos Quatros lrlarcos. Números
de ordem na Tabela 21.
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Discute-se aeui apenas as duas 6bvias poss ibil idacies altern¡it ir¡as .
a serem ratificadas futuramente com base em dadcs geocronológi cos mais arnplos e a geoquimica de elementos tIaços e menorcs:

a) caráter cogenético de granitos 3b e tonalitos-granodioritos,os
primeiros apenas representanclo fases f inais de unr magmatismo nais
complexo, iniciado com manifestações tonalít jco-gr:'nociioríti cas: neste ca -co " lrão devem ser espeïada s idades isocrônicas sìg
n if i canente c1i f erent es l
tr) granitos e tonalitos-granodjoritos representando duas linhagens
.liferentes,af¿rstadas genética e ternporalnente entTe sì ( rrer
ftens VI.l e VL7).
A discussão precedente confirrna, como conclusão ge
de
rll, a existôncia de rochas granitói¿es conr iclades em torno
1505 - \47 C rna. , portanto anteriores ãs fases intrusivas represen
tadas pelos gïanìtó.ides ronConianos (TEIXEIRA & TASSINART 1984 ).

os e:tudos geológicos e geocronológicos desenvolvi
dos não identificaram na ârea estudad¿r rochas granitóides mais j9
ven.s (e. g. 900 ma. ) , equivalentes ãs que na 1i teratura são def ini
semelhantes
das como pertencentes na SuÍte Intrusiva Guap6, ou
I BARROS et a1. 1982).

V.5 -

DI SCIISSÃO NOS RESULTADOS RADTOMÉTRICOS
ZENTOS TONALfTTCOS

E

K/AT EM GNATSSES CTN-

ANFIBOLITOS

determinações K/Ar em anf ibó1ios e biotit¿rs
efetuada s nos gnaì sses c inzentos tonal ít jcos do ponto 62 ( Figura
4). apreseiltam Lrrì1 consistente padrãc, de idade, varianCo entre 1581
e 1505 ma. (Tabt:la 22).
A.s

0bservâ-S€. conì regularidade

que na mesmâ amostra

ts
ts

t\)

Tabela 22 - Dados analíticos l(/Ar

Núnero de
Orde¡

1
2
3
4
5
6

Número de
Canpo'

Laboratório

MAC-628

5SSZ

C-628
lfAC-62C
I{AC-62C
l.fAC-62D

5351
5355
5381
5357

MÂC-62D

5359

!,t

Núnero de

e¡¡

Gnaisses Cinzentos ftonalíticos)

¡q5iffç¡çle petrográfica

Mate¡iaL
Analisado

Biotira Hornblenda Gnaisse
Biotita Hornblencla Gnaisse

Biotita
Anfibótio
Anfibólio
Biotita
Anfrbólio
Biotita

cl

Hornblenda graisse c/biotita
Hornblenda gnaisse c/biotita

Biotite gnaisse cÂbrnbler¡da
Biotita gnaisse c,/Horribl€nda

r As ataostras são todas do ponto 62, Figura
4.
Constantes: lx40 eD Ktotal - l.ló7 x l0-2
tB-4,962x10-l0anos-1
tK-0,581xlO-lOanos-l
e¡407¡r3ó . 29s,S
K39- 9J.2sEl

da regiâo de São Josê dos Quatro Ma¡cos.

IX

tflu(ccsrn/e)xro-ó rl'"t,

Idade (l'lÂ)

5,2135

49

7.00

1,08

1549

|,AZgz

9

8,43

6 ,09

+ 34
1460 + 47
1519 + 4t
1581 + 44

,3005

113,57

4,94

6,5181

ó03 , t9

I,07

r,o48s

193,93

15,97

1

ó

,3714

581

,7r

4

,05

-+

29

1.553

1505 +

43

.113,

as idades nais ¿ntigas são as dos anfibõlios. Cor¡o esperado, as
biotitas coexistentes definem idades mais jovens. Uma exceção ocor

re na anostra MAC 62c, onde o anfib6lio aparece con granul,ação m;i
to fina e intercrescido con biotita e plagioclásio, rnostrando ida
des ¡nenores que as da biotita associada.
Nove anostTas de anfibolítos, coletadas na área des
trabalho e regiões vizinhas (Figuras 2 e 4, ver tamb6n ftem

te
IV.3.4), tiveran suas idades radionétricas K/Ar determinadas.
resultados são apresentados na Tabela 23.

Os

0bserva-se um padrão coerente de idades K/Ar, a gran
de maioria situada por volta de 1500 rna. U¡na exceção 6 a amostra
MAC 59, que apresentou urna idacle de 1404 ! 42 mu.

ser feitas a respeito
das idades K/n apresentadas. Ìlo caso dos anfibolitos,as anog
tras foran c')letadas nuna área relativanente grande (Figura 2) , e
Algu,nas considerações poden

signifìcar urn padrão de idades K,/Ar de cunho regional . An
fibolitos , por outro lado, sãs encontrados cono enclaves en gr:anit6ides e gnaisses cinzas, As idades K/Ar dos gnaisses cinzentos torìalÍticos e dos anfibolitos são muito senelhantes, da ordern de 1500 na., que 6,por sua vez, nuito similar ã j.dade Rb/Sr
isccrônica de pelo menos parte dos granit6ides (Figuras 2I , 22 e
devem

23)

.

0 consj.stente padrão de ìdades KrlAr, obtido nas
díversas litologias, identifíca a época do resfria¡nento e/ou do
soerguimento regional, ocorrido ap6s a colocaçãc dos granitõides
ìnirusivos, por volta de 1500 na.
Comparações

entre as idades ora apresentadas

belas 2? e 23), con as citadas

(,Ta-

trabalhos anteriores (Tabela 14),
tornan-se difÍceis, principalnente peta dìstribuição anplanente
regìonal das amostragens precedentes. O conpl-exo cristalino não
teve necessariarnente a Ìnesnâ evolução geotectônica en toda borda
meridional do Craton Anazônico. Estudos geocronológicos, com aten
ção mais voltada ãs questðes 1íto-estratigráficas, poderão resol
ver as questðes oia pendentes,
em

I
I

I

.,,.1

Tâbela 23 ' De¿os enelltlcos I/Â1 eD ¡ochas snfibolfticas
Ma¡cos, Àreputenge e CacùoeitiDla,
Núnero de

de
Canpo*

Nú¡nero

Orden

NúDeto

Oassifieação petrogrãficâ

Mate¡ial

iro c/di.ps.
tlorn.lhfibolitoc/diops.
Hcrnblenda,nfibotito

Ânfibó1io
Ánfibólio
Änfibõlio

de

7
MAC-08
MÁC-34d
MAC-51b1
MAC-51b2
MÂC-44
MAC-66.2
MAC-59
MAC-89.2

4970
4972
197 3

4976
4977
4996
512 6

St27
512I

I

loln..i\nfibol

Diopsíaiotbm.rú¡fibolito Anfibólio
HoÍblendå ¡nfibotito
Ânfibólio
DicpsídioHon.¡nfibolito Ânfibólio
tb¡nblendaArfibolito
Ânfibõlio
Hon¡bl.ende,qnfiboliro Anfibólio
Diopsídiotbm.¡nfiboliro Ánfib6tio

das a¡nostras åpresenta-se

na Figu¡e

- 1,167 ¡ t0-2
IB=4,962xl0-l0anos-l
lK = 0,581 x lo-lOarros-l

constentes: tx40 eo Xtgtel

A140/À156 = z9s.

K39.93,2581

tX

lrflu(ccsre/e)

Laborarório

I'|A.C-0

' A localização

do eEbesaDeqto tegionâl da região de São Josó dos quatro

s

4.

o,7309

68 ,67

0,3311

30 ,20

0,7472

6s,45

O.ZL9Z

t8,98

0 .30 70

27 ,90

1.06¿6

0,6604

60,97

0,2692

22,23

1.2180

11r,48

xro

-6

¡,rrarm

Idade(MA)

4,18
15,79
4,5I
2l,53
Il,47
3.2a
2,80
7,33
L,97

1535 + 47
1503 +

42

1463 +

41

1455 +

50

lS03:82
ts/1 + 3s
1516 +

40

1404 +

42

1507 +

37

cAPf'ruto vI

RESUMO

E

CONSIDERAÇOES FINAIS

capitulos anteriores foi apresentado o arcabouço descrítivo e experinental que permite, agora, realizar algu
mas discussões de carâter geral , em parte especulativas. para fa
cilidade do leitor, coneça-se esta parte con um breve resurno das
características petrográficas, que foram anplamente descritas no
Nos

capítu1o IV.

VT.1

-

RESUMO PETROGRÃFICO

Descreve-se na região de São José dos Quatro Marcos e vizinhanças urna grande va¡iedade 1itolõgica de rochas ígneas e metanórficas. Estas litologias, agrupadas en donínios, estão representadas no rnapa do Anexo 1. Destacan-se como variedades
metamõrficas: gnaisses cinzentos e róseos, granulitos, anfiboLitos e rochas calco-si1icãticas, e cono variedades Ígneas: dioritos, granitóides e ¡iólitos. Regionatnente, observan-se nestas

rochas leves efeitos retrogressivos identificados pela saussuritização dos plagioclásios, cloritização da biotita e hornblenda
e uralitização nas variedades con piroxênio. Feição por outro 1agranitóides e tanbén
ação biotita-prehníta.
do

co¡num em

em

gnaisses cinzentos é a associ

As príncípais características das variedades 1ítoIõgicas da região de São José dos Quatro Marcos estão sunarizadas
t

t

-*.i
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a seguir.
Os gnaisses cinzentos são cons.tituídos

por oligo-

c1ásío, quartzo e mais raranente microclÍnio, possuen conposição
predoninante tonalítica e mais raramente granodiorítica, conforme
observado no ften IV.3.1. Trata-se de rochas polideformadas, por
vezes con padrões muito conplexos de dobranento, que tarnbérn são
encontradas cono enclaves nos granit6ides da região. 0s náficos
nais conuns nos gnaisses são hornblenda e biotita, gera.tmente clg
'rít:zadas, que ocorren en proporções nuito varíadas. Sericita,car
bonatos, clorita e epídoto são produtos de alteração. Corno acessó
rios destacan-se apatita, opacos, titanita, allanita e zircão.
En contraposição, os gnaieses yóseos que aparecern apenas na parte setentrional da área napeada, são rochas conposicionalmente gra
níticas, nas quais predonina o microclÍnio, A estrutura é oftalnítica-cataclástica, con os cri-stais ¡naiores de microclinio a1inhados e orientados, colocados en matriz de granulaçâo mais fina,
também or

ientada.

_ Algumas raras. ocorrências de rochas metf,n6rficas
con ortopiroxênio encontradas na ãrea foram, neste trabalho, de
nominadas de rochas granulítioas, A paragênese principal está cons
tuída por andesina, hiperstênio, diopsídio e quartzo, sobre os
quais cresce, de maneira poiquilítica, hornblenda en pårte altera
da.

Os

anfíboli¿os, encontrados corno enclaves e blocos

isolados, são litologias rnuito conuns na reg'ião, A I{r, constituem
corpô de dinensões regionaís (Anexo 1). Hornblenda e andesina (e/

ou labradorita) são os principais constituintes. Ðiopsídio,c¿uartzo e particularmente nicroclÍnio e biotita são ninerais subordinados. Corno opacos destacam-se nagnetita e pirita. Sericita,epí
doto e caÌbonatos são ninerais de alteração.
Algunas ocorrências de rochas caLco -s iLicã.tícas aparecern cono pequenos donínios isolados. são rochas bandadas cons
tituídas principalrnente por hornblenda, plagioclásio (labradoritaJ, diopsídio e epídoto. São texturalmente muito cornplexas. O

---1
LI7

,

epídoto forna juntarnente con o plagioclásio leitos disruptos e
boudinados, gerando nassas de aspecto nodul"ar (Figura 14). O plagioclásio está intensamente saussuritizado e algurna calcita pode

estar presente.
Apenas una ocorrência de

díorito foi

encontrada,

constituídas principalnente por andesina e hornbl-enda.
Quartzo e biotitâ são ninerais bastante subordinados. Cono acessó
rios destacan-se opacos, titanita e apatita, esta ú1ti¡na muito
fîequente e honogeneanente distribuída.
São rochas

granitõides, representados na região por onze
facies diferentes, foran classificados cono tonalitos, granodioritos, granitos 3b e granitos 3a. 0s ninera.is predoninantes são
quartzo, oligoclásio e microclínio. Destacan-se,corno rnáf icos, bio
Os

tita e hornblenda e,

cono acessórios, opacos, a11ani,ta

e titani-

A Íntina associação entre os vãrios tipos de grani
tóides sugere relações de natureza genética; os dados nodais representados no diagrana Felspato Alcalino-Quartzo-Plagioclásio (Fi
gura 15), espalham-se reproduzindo tendências caLco-aLeaLinas
de bæíao a mádio-K (tbna1ítica-granodiorÍtica.), como definidas por
tsoltllliN 19tì2 (ver Figura 25 e conparar com Figura 15).

LA.IT4EYRE &

Os tonaLitos são constituídos por andesina (e nenos freqüentemente por oligoclásioJ, quartzo e nicroclÍnio, este
ocorrendo raramente. Como ninerais máficos destacan-se biotita,
hornblenda, opacos, zircão, allanita e titanita. Sericita, carbonatos, epídoto e clorita são produtos de alteraçâo, particularrnen

te de plagioclásio e biotita. Ocorre ainda prehnita conì estrutu
ra "bow tie".
oligoclásio o seu principa1 constituinte, seguido de quartzo e microclínio. Dos minerais
máficos, a biotita é o nais conun, enquanto que a hornblenda é ra
ra ou ausente. Opacos, titanita, zircão, allanita são ninerais acessórios. Sericita, carbonatos, epídoto, prehnita e clorita são
Os gz,anodioz,itos têm no

i

'','

¡
I

..i

I18.

Figura 25 - Tendências calco-alcallnas de variação em
diagranas rnodais QAP para granitóides, segundo LAMEYRE
q BoWDEN 1982 ( a - calco-alcalina tonalítica-trondhje
mítica ou de bajxo K; b - calco-aIcalina granodiorÍtica ou
de n6dio K; c - calco-alcalina nonzonítica ou de alto K).
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produtos de alteração.
Os gz,anitos 3b são

nicrocl-ínio e quartzo

constituÍdos principalnente poï

oligoclásio subordinado. Biotita é o
rnineral ferrornagnesiano mais frequente e hornblenda õ raríssima. 0pacos, titanita, allanita e zírcão são minerais acessóríos ,
podendo ocorrer ainda alguna fluotita, granada e nuscovita. Como
mineraís de alteração aparecen sericita, carbonatos, epídoto,preh
nita
e clorita.
corn

nicroclínio, aconpanhado de quartzo e.oligoclásio (muito subordinadoJ. 0bserva-se
ainda a presença de biotita, a1én de zircão, titaníta, allanita ,
opacos e, rnuito raranente, granada. Sericita, epídoto e clorita
Nos gz'anitos Ba, predornina o

são minerais secundãrios.

Riólitos, só encontrados nun 1ocat, são rochas por
firíticas constituÍdas por feldspato potássico, plagioclásio (arnbos nuito alterados) e quartzo. Destaca-se,na mattiz, a textura
esferulítica.. Corno minerais acessórios aparecen opacos, zircão e
apatita. Epídoto e clorita são ninerais de alteração.

VT.2 - O MAPA DE DOMINIOS PETROGMFICOS

Nas áreas fortemente intenperizadas e com falta
de afloramentos adequados, fica extremanente díficultada ou até
impossibilitada a realização de napeanentos geológicos de detathe. A escassez de dados geológícos pode ser,nesse caso, nelhor
registråda quando se opta por identificar apenas os "domínios pe

trográficos", deflnidos por neles prevalecer, deterninado tipo 1i
tológj-co.

0 mapa de domínios petrográficos deve ser
pretado con muita cautela, pelas seguintes razões:

INTCI

I

I

J
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a) por um lado, o mapa pretende transmitir apenas observações petrográficas, reduzindo dras ticamente as interpretações;
b).por outro, os limites dos donÍnios só podem ser definidos de
naneira aproximada e suas relações geométricas mútuas não po_
dem, portanto, ser ut ilizadas para deduzir idades relativas ou
padrões estruturais.
As interpretações estratigráficas e estruturais de
verão estar, em conseqtiência, fortemente baseadas nos seguintes
argunentos:

a) observações locais, das quais devem ser extrapoladas, com o
vido cuidado, relações mais gerais (e.g Figura ?0).

de

b) interpretações baseadas no padrão textural e/ou de def orrnação
das rochas (e.g. ortognaisses ou "granitóides pré- tectônicos "
são anteriores a granitóides maciços vizinhos).
c) embora arriscadas, interpretações baseadas na possÍve1 história evolútiva das rochas (e.g. rochas calco-silicáticas defor
,
madas e metamorfisadas, supostas posteriores a gnaisses po1 ide
formados do enbasanento)

.

0 rnapa de domínios petrográficos é portanto
uma
tentativa de representar planimetricamente a distribuição dos ti pos 1ito169icos. Em áreas de geologia complexa, o próprio
mapa
encarregar-se-á de transmitir principalrnente observações
e poucas inferências e de alertar para as ousadias que inev itavel mente são perpetradas quando se parte para interpretações geo 16
gicas de naior abrangência.

T21.

VI. 3 -

SEQÜÊNCIA LITO-ESTRATIGRÃFICA

extrair
afirmado no Item anterior, é difíci1
conclusões gerais dos napas apresentados, já que as observaçoes
geológicas são apenas pontuais; delas devem ser derivados os fundamentos para as conclusões mais gerais.
Como

exemplo de af loramento, por denais instrutivo ,
está repïesentado no desenho esquemático da Figura 20, que retrata parte de um lajedo constituído principalmente por granitóides
cinzas (tonalitos e/ou granodioritos), no qual se encontra um enclave de dimensões nêtricas de gnaisse cinzento, apenas parcialmente reproduzido. O conjunto, que contém enclaves de anfibolito,
é cortado por veios e diques de granitóides róseos e pegmatitos.
tJm

As relações de idades são muito claras. A manifestação derradeira é obviamente a do veio de pegmatito (com quar
tzo, microclínio e muscovita). Na ordem de idades, do mais jovem
para o mais antigo, seguem os granitóides róseos, os granitóides
cinzentos e finalnente os gnaisses cinzentos.
A observação dos enclaves anf ibolíticos sugere his
tórias nais complexas. 0s anfibolitos contidos nos gnaisses cinzentos como veios e bandas concordantes, representam provavelmente níveis de rochas meta-básicas e, em alguns casos, de rochas me
ta-sedimentarest en outros pontos. são observados freqtientemente
Fragmentos e "boudins" de anfibolitos, concordantes com a fol ia
ção dos gnaisses. Não se descarta a possibilidade de que alguns
enclaves em gnaisses cinzentos sejam, de fato, verdadeiros xenõ1i
tos cle rochas meta-básicas, englobadas pelos possíveis precursores magmáticos dos gnaisses cinzentos.

"rrrimeira qeração" de anfiboLitos f s.
cede-se outr¿¡. a dos anfiboLítos 2 cont idos nos qranitóides ( cinzen
to.s e róseos: e.g. Ponto rz4,Fipura 4),No ponto rz4 os enclaves
anf ibol ít icos e-stâo colocados em rocha tonalítica-granodiorítica,consti
A esta prováve1
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tuindo, o conjunto, uil enclave composto de maior tamanho, €m forma de "gota" (Figura 20).
Esta interpretação indica que devem existir, prova
velrnente, pelo menos duas gerações de rochas anfibolíticas
( e
suas respectivas rochas precursoras .) , a primeira ligada ã hi st6
ria complexa do enbasamento e a segunda de idade prõ-granitõides
c inzentos e põs-embasamento gnáissjco. Fica também claro que cleven existir várias gerações de invasões granitóides cinzentos, to
das elas,entretantq anteriores à colocação das manifestações róseas (Figura 20).
Esta seqtlênc ia I ito-estratigráfica constitui
uma
eo,l ?tna geral, conf irmada e observada (geralmente , de mane ira ape níÌs parcial) ern muitos pontos visitados. Esta coluna apresenta-se
na 'fabela ?,4, como narco central de referência. cabe agora locali
zar temporalmente as outras litologias.
0s uulcanítos são provãveis constituintes de um
dique (ou corpo geol69ico menor), aflorando em ârea dominada por
blocos isolados de granitóides rõseos; são, portanto,provavelmente
posteriores .a esses granitóides.
As noehas caLco-siLieã.ticas aparecen principalmente cono três pequenos domínios espalhados pela ârea mapeada. Loca
lizam-se en regiões dominadas por granit6ides (cinzentos e rõseos). Estão fortemente deformadas, mas com padrões diferentes dos
apresentados pelos gnaisses. São rochas evidentemente supra-crLtstais. colocadas (e posteriormente metanorfisadas e defornadas) so
lrre un embas¿¿mento.lá constittrÍdo. Strgere-se, portanto, que são roch¿rs pelo me
rros posteriores aos gn¿ìisses cinzelltos e róseos (ver ftens VI.6, VI.9 e \¡t.10).

0s gnaíss¿s z,ôseos são provavelmente rochas grani
tordes porfiricas deformadas, a julgar pela mineralogia e fextura (ver Item IV.3.2 ). Nas vizinhanças,encontram-se granitóidesma
ciços em aparente contato (intrusivo ?) com os gnaisses rõseos
(Anexo 1). Estes gnaisses róseos devem ser. em conseqtlência, ante
riores a esses granitóides, representando uma geração de " gtanitos
-1

Tabela 24 - Relações lito-estratigráficas
inloruir COt r.lrçõ.sÊ!1¡rttsr¡li.rs.
UnlA.dêt
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pré-tectônicos" , con histõria evolutiva, portanto,ligada diretamente ao ernba s ament o gnáissico.

três ocorrências de granuLítos estão posicionadas no donínio petrográfico dos gnaisses cinzentos (Anexo 1) I en
bora seja difíci1 fazer interpretações, estas rochas de alto grau
As

deven ser renanescentes de eventos de "granulitização", possivelnente anteriores aos eventos de recristalização, dos quais se de'rivam os gnaisses cinzentos (e outras rochas do ernbasamento gnáis

sico).
Pouco pode ser dito sobre a idade do corpo anfibo1ítico naior (Anexo 1). Trata-se de rnanifestação de grande porte,
de provável origen ígnea, que parece estender-se por vários quiJ.ô

netros, fazendo parte de un corpo anfibolítico de expressão regio
nal (rnapeado cono ta1 por FIGUEIREDO et al, L974 e BARROS et al.
1982). As indicações da existência deste corpo (e.g. solo avermethado) no napa do Anexo 1, estendem-se como conprida faixa, çe es
tá, para E, ern contato aparente com variadas litologias (gnaisses
cinzas, grånitóides rnaciços e granit6ides defornados). Frente a
estes argunentos caben duas interpretações cronológicas:

a) o corpo ígneo precursor do anfibolito é anterior aos granitóides
(portanto, intrusivo nos gnaisses cinzas e posteriormente metamorfisado e defornado)

.

b) o corpo ígneo básico 6 posterior aos granitóides, coÍìo pat'ece
sugerir o tnapa do Anexo 1, a julgar pelo .traço dos donínios pe
trogrãficos (aqueLe que linita o corpo de anfibolito
pat:ece
coyt.ar os outros donínios).
Esta rlltina interpretação, contudo, deve ser rejei
tada, já que supõe posterior metarnorfisno do corpó básico, metarnorf ismo este que não afetaria os granit6ides vizinhos, hoje ajlrda naciços. Por outro 1ado, as idades K/Ar dos anfibolitos (idade
de resfrianento) concordam com as idades Rb/Sr dos granitóides
(de formação e/ou de colocação) , ambas situadas por volta
de
1500 na.

I

.t25.

tar

de
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Estas observaçóes fornecem subsídios para conp 1e *
forma tentativa, a coluna estratigráfica da Tabel- a 24.

OS GNAISSES CINZAS E

ROSEOS

Os gna.isses einaentos foran considerados cono uma
unidade, enbora sejam complexos do ponto de vista petrográfico. A
parecem polidefornados e são os ¡naís prováveis candidatos para

representar o etnbasamento nais antigo da região. São,por un lado,
o assoalho para depósitos de cobertura (e.g. rochas calco-si1icáticas) e,por outro, rocha encaixante para invasões de nagnas gran j.tóides (nos quais aparecem, freqtientenente, gnaisses cinzentos
como enclaves). As foliações (bandanento) predorninante são N40-70E
e N40-50W. A ú1tima direção coincide, grosseiranente, con
de foliação estratiforme encontrado nas unidades bolivianas (granulitos e paragnaisses tr an s a¡na z ôn ic o s e San Ignacio, conforne
LITHERLAND q BLOOMFIELD 1981),

A idade isocrônica Rb/Sr, da orden de 2000 ¡na. (lten V.3), pode ser en parte contestada, já que a isócrona
foi
construída inteiramente com pontos caracterizados por baixas razões isot6picas. De qualquer naneira, a idade níni¡na destes gnais
ses é superior aos 1472 ! 19 na. encontrados para os granitõides
róseos (f tern V.4,1)
0s gnaisses cinzentos são citados en várias
regiões da funazônia e conside¡ados païtes integrantes do Conplexo
Xingu(e.g. SILVA et al . 1974; SANToS et al. 1979; CUNFIA er a1. 19Bt;
ARAÚJO et a1 . 1982; BARRoS et a1 . I1BZ; DEL'ARCO er a1. 1982).Des
conhece-se, por enquanto, o significado petrol6gico destäs rochas, e parece prematuro fazer cornparações definitivas com os gnais
ses cinzentos aqui descritos (ve? lten IV,3.l).
Em

áreas arqueanâs de escudos do mundo inteiro,são

l
I

'
I
ì

_.i
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lito-estratigráficas caracterÍsticas (e.g. BARKER et al. I979; BRIDGWATER et al . 1978 ;
COLLERSON E BRIDGWATER 1979; COLLERSON Et a].,. 1976i GLTCKSON &
SHERATON L972; HALL q FRIEND 1983; HUNTER et al. 1978; KRONER 1981 ;
MARTIN et al. 1983; MCGREGoR 1979; ROLLINSON s WINDLEY 1980; SËNGUPTA et al
1983.) . Os "grey gnaisses" são rochas bandadas, con hist6rias
polinetanõrficas e conposição tonalÍtica predomínante, CaÌacteri
zam-se em geral por apresentaren razões iniciais Sr87/st86 t,-rito
descritos "grey gnaisses"

co¡no

unidades

'baixas. Existem algunas senelhanças entre estas rochas . arqueanas
e os gnaisses cinzentos da região de São José dos QuatTo Marcos
Ambos os tipos são tonalÍticos, e os gnaísses da área em estudo
são caracteristicanente nuito pobres en Rb, sugerindo fornação a
partir de material nuito prinitivo (nanto ou crosta inferior )
Comparações entre os gnaisses cinzentos de São José dos Quatro Mar
cos con os "grey gnaisses" típicos, ficam na dependência de naiores esclarecirnentos geoquÍmicos e geocronológicos.
Os gnaisses z,õseos são o provável resultado do ne
tarnorf isÍro de antigos granitos porfiríticos. Na região arnazônica,
são conuns as referências a granit6ides porfiríticos, tipicamente encontrados cono nanifestações (sin- ou p6s-tectônicas ?) atri
buÍdas ao Cornplexo Xingu (e.g. SCHOBBENHAUS et a1 . 1984) nas,
por outro lado, são rnuito escassas as infornações sobre gnaisses

róseos con estruturas oftalnÍticas-cataclásticas. A foliação pÌedoninante é N50-80Ir.

VI.5 -

OS ANFIBOLiTOS

Anfibolitos poden originar-se por metamorfisno ora
de rochas Ígneas bãsicas intrusivas ou supracrustáis (orto-anfibo
litos) , ora de rochas sedimentares de conposição adequada [paraanfibolitos). As conotações pal eogeográf icas e geotectônicas são,
ern arnbos os casos, drasticanente diferentes. Inporta, portanto ,
especular sobre a possíve1 rocha original dos anfibolitos observa

I

1'r1

I

i
l
l
i

dos na área.

l

0s critérîos par.a rec.onhecer possÍveis origens são
fundament alnen t e dois, baseados en parâmetros quÍnicos e mineraló
gico-estruturaís. os orto-anfi.bolitos reprocruzern o quirnisno de elenentos maiores, nenores e traços tÍpicos das rochas básicas (.ba
saltos' diabásios e gabros), que pode ser detectado ern diagrarnas
.simples de variação, Anfibolitos corî tendências quÍrnicas diferentes ãs das rochas básicas devem ser, p01'tanto, para-anfibolitos.
muitos casos, o netanorfisno nâo elimina por
completo argumas caracterÍsticas ninerarõgicas ou estruturais (e.
g' "pi11ows" preservadas, bandado petrográfico recorrente e çontrastado indicando a presença pretéTita de acamamento sedinentar,
etc.J' Do ponto de vista rnineralógico, a abundância de minerais o
pacos (nagnetita e/ou ilrnenita) de muitos basaitos e gabros pode
ser refletida na abundância paralera desses ninerais nos produtos
Em

metanorfizados,

. A observação da mineralogia (Tabela 7) e das textu
ras e estruturas sugeîe que a maioria dos anfibolitos encontrados
na área pesquisada (Anexo 1) são provavelmente orto-anfibolitos
Trata-se de rochas foliadas, não bandadas, que aptesentan piroxê_
nio ern alguns casos (e.g. enclaves nos pontos g9, 66 e I24; bto_
cos isolados no ponto 59; Figura 4, e nos po¡tos 7, g, 34 e SI
;
Figura 3). Prováveis para-anfiboritos, encontrados nenos freqüente
nente, diferencian-se dos anterio¡es por apresentàr pelo menos
una das caractelísticas seguintes: bandado regular (dobrado ou
não ) de provâve1 origen sedinentar; proporções minerais incompa_
tÍveis com derivaçâo de rochas básicas (e.g. rochas con abr-urdante bio
tita lanelar; porcentagens signi.f icativas de quartzo). Estas ro_
chas são encontradas nos pontos 102 e I03 (Figura 4). e nos pon_
tos 44 e 51 (amost¡as 51b2; Figura 3). En alguns pontos visitados
[e.g. pontos 51; arnostras 51bl e SIb2, e IZ4) orto_ e para_anfibo
litos parecen coexistir como blocos isolados, em lentes e encla
ves englobados por outras litologias.
Um

caso algo especial de

orto-anfibolito é o nela_
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anfibolito encontrado no Ponto 5l (arnostras 5Ib1, Tabela 7, Fígu_
ra 3), É uma rocha naciça., quase ultranáfica, provavelnente derivada de rochas Ígneas nelanocráticas pré-exis.tentes (e.g. nelaga_
bro; hornblendito ?J.

VI.ó -

AS ROCHAS CALCO-SILICÃTICAS

As rochas calco-silicãticas, pr'esentes na região ,
estão constituídas por una alternância de bandas, nas quais a mineralogia básica é representada por labradorita, hornblenda, diop
sÍdio e epÍdoto. Quartzo é raro ou inexístente e a prehnita e a
grossulária estão ausentes. A hornblenda, poiquiloblástica, ê, p"
1o menos en parte, posterior aos denais minerais. Os n6dulos de
epídoto são praticanente mononinerá1icos (lten IV.3.5 ).
Esta níneralogia define claramente o quinisno das
rochas originais: foran nargas e/ou rochas carbonãticas "impuras', ,
pobres en álca1is e com combinações adequadas de CaO, MgO, SiOZ ,
FeO-Fe203 e A1 2O3 . Do ponto de vista sedinento 16gico , devia pre
doninar nestas rochas o componente de precipitação quínica (carbo
natos e sí1ica, precipitada cono "chert,'), cotn pouca participaçào
do conponente epiclástico (provavelnente argilo-ninerais (?), para justificar a presença de 41203 no sisteÌna quÍnrico),

diferente é o dos nódulos ricos em epÍdo
to. 0 quinismo do epídoto [por presença de Ca, A1 , Fe3+e Si) in
dica que o nateÍia1 original eïa constituÍdo provavelmente por
n6dulos e/ou bandas maís ricas en Fe e rnais pobres em Mg ( associação de Fe-calcita e/ou siderita + calcita, con sÍlica e argilo
rninerais). Nódu1os senelhantes foran descritos por
PERCIVAL 6
HELMSTAEDT (1978J, numa seqtlência meta¡norfisada de arenitos e fothelhos, do Devoniano inferior de New Brunswick, Canadá. Estes nõ
dulos são supostos de origen diagenética e agora mostran epÍdoto
e quartzo corno rninerais principais, con prehnita e trenolita como
Caso algo
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fases subordinadas. Esses autores propõem as seguintes reações pa
ra a cristalização do epídoto, que podem tambén ser âplicadas,com
pequenas modificações, ao caso em discussão:
2 FeCO, = FerO,
CaCO,

C0 +

(a)

COZ

+ 0,4 Fer0, + 0,8 SiOz + 0,55 AI4(Si4O10) (OH)A

Ca, (Feo

,aAIz,)

(Si3O12) (OH)

+ Z CO, + r ,7

HzO

=

(b)

(a) representa a oxídação de siderita (ou do componen
te siderítico da calcita) para óxído férrico, e a reação (bJ a
posterior cristalização do epídoto, por reações entre calcita,óxi
do férr ico , s Í1ica e caol init a.
onde a reação

As bandas con labradorita, diopsídio, epídoto e
hornblenda podem ser interpretadas ã luz das reações estabelecidas para os sistenas CaO-MgO-Si0
_AI2O3 _
Z-COZ-HZO e CaO-MgO-SiOZ
CO.-HZO (e.g. WINKTER 1977; SKrppEN 1974; STORRE q NTTSCH r97z;
GORDON ç GREENWOOD 1971)
que são represenrações sinplificadas de
"
nargas e rochas carbonáticas .inpuras. Nesses sistenas, epÍdoto é

substituído por zoisita, plagioclásio por anortita, e a hornblen_
da ( inadequadamente I ) por trernolita ( que é mineral que cris
taltza a tenperatura nenores). As reações de interesse aparecem
listadas na Tabela 25, e são representadas na Figura 26, para z
Kb ( pressão total igual à pressão de fluidos) e no espaço T_XCOZ.
A aplicação ao caso em estudo õ inediata. A mineralogia encontra_
da nas bandas descïitas só é estáve1, nesses sistemas quínicos, a
baixas XCOZ (u.g. 0,1 ou nenor), A ausência cle prehnita identi_
fica, para 2 Kb, tenperaturas ¡nínimas de 430 _ 4S0o C, já que a
prehnita s6 6 estáve1 abaixo do ponto invariante IL A associação
epídoto-labradorita-diopsídio (l hornblenda) sugere temperaturas
máximas similares ãs do ponto invariante rrI, da orden ,Je s00-sz0o
c
(Figura 26). Ã pressões naiores, as temperaturas são nais erevadas. Dados experirnentais, citados en taÍINKLER (I977, p. 108) indi_
can que as temperaturas estinadas da Figura 26 deven ser aumentadas ern 80o C (para pressões de 4 Kb) ou 1500 C (para 6 Kb); par_
te desses incrementos, no entanto, são anulados pela presença de

,j

TabeLa

O
25

Reações ¡netam6rficas en nargas e

dolonitos inpuros (t{INKLER f977. di¡eita, as associa
^
nais altas ou T nìai s altas).
ções estáveis a X-C0"
¿

(r)
(2)
(3)
(4)

-

(ó)
(

8)

(e)

(r0)
(

11)

(72)

.-(r4)
(rs)
(r6 )
(17)

grossulária + 1 quartzo = I anortita + 2 wollastonita.
calcita + I quartzo = I wollastonita + 1 C02
anortita + 2 crlcita + L quartzo = 1 grossularí^ + 2
COz
anortita + 1 calcita + I wollastonita = 1 grossu:.âria +
t ClZ
zoisita + 5 calcita.+ 5 quartzo = J grossulãria + S ç9, +
I HZO
zoisita + I quartzo = I grossulária + S anôrtita + Z HZO
zoisi ta + I C0, = 1 calcita + 3 anortita + I H20
zois ita = 6 anortita + 2 grossulãria + I corindon +
3 H2O
zoisitã + Z calcita = 2 grossulária + L corind.on + Z COZ+
I HZo
calcita + 3 anortita = 2 grossulária + I corindon + j CoZ
prehnita = 2 zoisita + 2 grossulária + 3 quartzo + 4 HzO
prehnita + I calcita = 1 grossulária.+ | HZO + 1 C02
prehnita + 2 C0, = 2 calcita + Z zoisita + 3 quartzo + Z
HZO
tre¡nolita + I calcita + I quartzo = 1 diopsíalio + S COZ+
1 HZo

Fórnulas de alguns rninerais: gt'ossurát,ía: cajA12(si04)j; prehníta: cart(oH)
rLAlzsi30ro);
zoís ita: Ca2Ai j {0 (0lt)si04 I Si207 } ; t?emoLíta : ca2Mgs{ (0tj) Si8O2
2I

?

}

.
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Figura 26 - Curvas aproxinadas de estabilidade para as rea

ções (identificadas por números) representadas na Tabela Z5l
para 2Kb de pressão de fluidos (H"0 + C0.), no sistena CaO _
Mg0 - Si0" - H,0 - C0? - (1A1ro.1l
¿
'
¿
¿
¿ S' ' Rs colposições das fases
rninerais são representadas no triângu1o Ca0 - Mg0- Si0.; triân
gulos nenores identifican as associações estáveis e, aflr-s ao.
canpos 1i¡nitados pelas curvas de reação. para fontes e dis
cussão, ver texto. An: anortita; Cc: calcita¡ Di: diopsídio;
Do : dolo¡nita; Fo : forsterita; Gr : grossulárìa; pr I prehnita;
Q: quartzo; Tr: trernolita; Zo: zoisita,
I

-"t
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Fe2* no sistena, já que é sabido que esse elenento, nos silicatos
magnesianos, deprime por vezes significativanente as tenperatu
ras de estabilidade, Portanto, pode ser estabelecido o seguinte esquena
de cristalização, a tÍtu1o informativo, Þara a associação labrado
rita-epídoto-diopsídio (t hornblenda) , supondo decréscimo de
Jtl - 30o C por inf1uência de Fe2+nos silicatos:
Kb pressão total ( 6 Kn profundidade):
mínima de 430o C, máxima de 500o C.

4 Kb pressão ( 12 Km ):
T' mínima de 4800 C, náxirna de 5500

C,

6 Kb pressão ( 18 Km J:
T nínina de 5500 C, náxina de 6200

C.

calco-si1icáticas se
adaptaram ã invasão dos granitõides, As tenpeÌaturas indicadas
são, portanto, as que prevalecian na rocha encaixante na êpoca
do evento n¿gmático de 1500 na.
Não há dúvida de que as rochas

É interessante especular sobre a profundidade a
qual foi realizado o rnetamorf is¡no e que é tamb6n a profundidade
de colocação dos granit6ides, E possíve1 calcular vários "gradi
entes térmicos", tonando corno base a tenperatura estinada, para
o metanorfisno das rochas calco-si1Ìcáticas, e dividindo pelas
profundidades correspondentes. As vãrias estinativas obtidas são,
então, as segujntes:
2 Kb ( 6

de profundidade

gradiente rnédio de 70-80o

C/Km;

4 Kb (I2 Kn de profundidade

gradienre médio de 40-460

C/Km;

6 Kb (18 Kn de profundidade

gradiente médio de 30-34o c/Kn.

Km

Os valores obtidos são artificialmente altos, já que retratam
um gradiente de resfníamento de provãveis anomalias térnicas, re

presentadas pelas invasöes de granit6ides, e não un gradÌente

geo

.133.

ténmíco médio. 0s aspectos estruturais, citados no ften VI.7 (ver
também Figura 27) indicam que os granit6ides mais tardios colocaram-se, com cert eza, em rochas encaixantes (eT parte granit6ides
prévios) de comportamento rúpti1. Este comportamento não é necessa
riamente incompatíve1 com a colocação de magmas em profundidades
significativas. Pequenas massas magmáticas como as que são supostas no esquena da Figura 27 , passam rapidamente, por resfriamento
súbito, do estado p1ástico ao rúpti1.

função desta discussão prefere-se aceitar como
nais prováveis profundidades do metamorf ismo das rochas calco-si
1icáticas, valores da ordem de vários Km (> 6 Kn).
Em

VT.7 - AS ROCHAS GRANITOIDES

As rochas granitóides são tonalitos, granodioritos
e granitos 3b e 3a; dioritos são muito raros. No campo,alternam-se
matacões das várias facies, sem aparente controle estrutural
ou
padrão de zonalidade. Em muitos dos pontos visitados, os granitos
3a e 3b são encontrados apenas como manifestações menores (e.g.
veios) , cortando tonalitos e granodioritos (ver ftem IV.3.7) .

Poucas são as conclusões que podem ser formuladas
a partir destas observações. Em prirneiro lugar, cabe pouca dúvida
acerca da origem magmãtica destes granitóides (e.g. veios, enclaves, etc), tendo-se colocado cono rochas intrusivas em gnaisses
do embasamento (e rochas associadas). Não se conhece a forma dos
corpos; o padrão de afloramentos não e compatÍve1 com a existên
cia de rnaciços circunscritos, mas apenas com a de corpos pequenos (lenticulares ?, irregulares ?), litologicanente variados ,
pr"ovavelmente relacionados de naneira complexa, por interdigitações, com a rocha encaixante.
Com

base nestas observações, apresenta-se , na Figu
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Ta 27, un esquena conpatível con as observações de campo, para o
qual é suposta urna invasão seq{lenciada de pequenas massas rnagnáticas (de tonalitos iniciais para granitos 3b e 3a finais) , num
regine ligeiranente tensional . Fraturas nos granitóides, nesses
sistenas, tenden a se fornar facilmente, já que os magnas ( total
ou sõ parcialnente fundídos ) resfrian-se rapidarnente en função
do pequeno volume. 0 resultado final é, no nível presente de erosão, un corpo con aspecto de "nega-agmatito" (utilizando a ana'logia proposta por H. SCHORSCHER, con. pessoal). Não é fáci1 deduzir a proveniência dos nagrnas. Pelas baixas razões iniciais e as
características geológicas, originam-se provavelmente por fusão
seqilenciada (anatexia) de rochas crustais prinitivas. Nesse caso, tTataf-se-ia de pequenos volunes de nagnas anatéticos, que
são rapidamente expelidos após a sua fornação, e cujo súbito res
fria¡nento inpede longos deslocamentos vertic,ais. prefere-se este esquena, ao alternativo que supõe manifestações relacionadas
com a atividade de uma cúpula nagnática de dinensões rnaiores, ain

da oculta en profundidade.
Ernbora

não sejan conhecidas as relações genéticas

entre tonalitos e granodioritos, por un lado, e granitos poï ou
tro, as características petrogrãficas sugerem que se trata de
rochas integrantes de uma suíte calco-alcalina (ou várias suítes calco-alcalinas; ver f tern VI.1), cono sugerido pelo conjunto
de nodas (Figura 15).
A idade aproxirnada do "enplacement" dos granitóides é de 1500 na. (isócronas Rb/Sr, ltern V.4), Estas rochas não se
colocam como "maciços circunscritos" e, portanto, seu padrão geo
1ógico de intrusão difere significamente daquele que é proposto quase unaninemente para naciços proteroz6icos da Anazônj.a
Central (.e.g. rnaciços das "suítes" p6s-Uatunã), représentadas en
napas como "rnaciços circunscritos" (ver discussão e¡n SCHOBBENFIAUS

et al.

19841.
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Figura 27 - Desenho esquemático, mostrando urna seqliência
de colocação de granit6ides (tonalitos, granodioïitos e
granitos 3b e 3a) , conpatível con as evidênc j,as de campo
(e.g. corpos pequenos, diques, lentes, etc.; localização
controlada em parte por fraturas, principalmente no caso
dos granitos 3b e 3a; etc,), a, b e c representan una se
qttência tenporal: d é o nÍve1 atual de erosão. Supõe-se ro
cha encaíxante rúptit (identificada pelo pontilhado) , com
contTole estrutural de localização de magmas por fraturas
reais ou vi¡tuais (algurnas das quais aparecem indicadas no
desenho); as linhas curvas são horizontes de referência. A
escala é apenas indicativa. Supõe-se no esquena una área
suj eita a fenôrnenos tensionais.
J
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VI.8 -

VULCANITOS

A

única ocorrência de vulcanitos registrada

na

área (Anexo 1) reveste-se de importância, apesar de sua raridade, porque mostra a existência de vulcanis¡no ácido no protero
z6ico Mõdio (idade inferior a 1500 ma. ?, ver Tabela 24).Ocorrên
cias de maior irnportância são napeadas " a 30-50 Kn a. N da pre
sente área, com a denoninação de Grupo Rio Branco (e.g. BARROS
et a1. 1982). 0s vulcanitos aqui identificados estão provavelnen
te relacionados a esse evento vulcâníco.

vr . 9

-

IÌ-{TEßP&E,TAçoES GEoTECT0NiCAS: UMA DTSCUSSÃ0 pRELTMTNAR

. As discussões sobre as unidades geo169icas na Arnazônia Central linitan-se, por ora, erl poucas hipóteses principais de interpretaçäo geotectônica, baseadas predon inant enent e en
datações geocronológicas e esboços geológicos regionais (devidos,
principalmente, à atrvidade dos geológos do Projeto RADAMBRASIL e
do "Proyecto Precámbrico" boliviano).
A prineira hipótese, proposta por AMARAL (e.g. AMARAL L974 ; AMARAL 1984), sugere que a r'egião amazônica, jã
consolidada como craton, foi posteriornente afetada por três
eventos tectônico-t6rnicos sucessivos de reativação (1700 - 1SS0
ma. Paraense; 1400 - 1250 na. Madeirense; 1050 - 900 na. Rondoniense).

A segunda hipótese, enunciada por

CORDANI

e cola-

boradores (e.g, CORDANI et a1. 1979; TASSINARI et a1. 1979) pro
põe a atuação de vários eventos geotectônicos, con fornação de
uÍra ârea estável central de "vocação cratônica" e acresçäo sucessiva de faixas nóveis narginais (2200 - 1800 na., Província Ma
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roni-Itacaiúnas a NEI 1700 - 1400 na', Província Rio Negro-Juruena a SW; Província Rondoniana, 1400 - 1100 na., externa à ante
rior; ver tanbén Capítulo II)

terceira hipótese, que en parte incorpora feições contidas nas duas prirneiras, ê a que enana dos estudos reali
Uma

zados em função do Proyecto Precámbríco, realizado na Bò1Ívia (LI
THERLAND et 41. 19S5). Estes autores supõen uma área cratônica cen
tral,, a Amazônica, com ida<les acima de 1400 ma,, que é bordejada,
na sua margea su1-ocidental , por vários cinturões nóveis, todos
provavelrnente de evolução ensiá1ica. () primeiro é o cinturão nóvel San Ignacio (1300 na.) ao qual se sucedem externamente os cin
turões ¡rõveis Sunsas (na Bo-tívia) e Aguapeí (lro Brasil, com corlti
nuação neri<1iona1 rra Bo1ívial arnbos datados e¡n 1000 na' ). 0s cin
turões Sunsas e Aguapeí desenharn un "V" co¡n a abertura para NNW
e r'értice no território boliviano. 0 cinturão móve1 Aguapeí se si
tua cono cunha de percurso NNW, entre a â'rea cratônica arnazônica
a llE, e o cinturão nóvel San Ignacio a SW, tei'ninando após 700 Kn
c.ie ccmurimento, no domínio dos granitóides rondonianos (ver au tores citados, Figuras 3 e 4). Para su1 , o cinturão Aguapeí esta
ria em contato, a E, con faixas brasilianas e a W, corn a faixa Sun

sas bol ivi ana,
A área pesquisada insere-se, no contexto das duas ú1
tinas pÌopostas, na faixa Rondoniana (e.g. CORDANI et al. 1979) e
na ârea de influência da faixa brasiliana (LITHERLAND et al .
1985). Cabern aqui algumas considerações, mais para encaninhar
pesquisas futuras, do que para formular respostas definitivas.
Chana

a atenção a presença, nesta ãrea,de

rochas

^87,^86 sáo muito baixas (0,702 para os
cujas razões iniciais Sr"'/Sr"gnaisses cinzentos e 0,703 para os granitóides r6seos; para cuidados na interpretação, ver ltens V,3 e V.4). Este conjfunto de
rochas deriva-se, direta ou indiretamente, de materiais prinitivos. As idades possîveis sáo as já citadas: 2000 na.(?) para os
gnaisses .cinzentos, e 1500 na. para os granitóides róseos. As idades K/Ar de gnaisses cinzentos e anfibolitos são uniforne
mente de 1500 na.

.1 38

A forma e as possíveis relações geom6tricas das ro
chas granitóides, compatíveis com aS observações de campo, aparecem representadas no esquema da Figura 27. Este "maciço" granitõi
de .não mostra f eições de "maciço circunscrito" (i. e. anorogênio e/ou põs-tectônico), e deve ser considerado como manifestação
de afinidades tectônicas duvidosas, cronologicamente relacionado
ã chamada "reati.vação Parguazense" ( definida originalmente para
o Escudo Guianense, ver discussão e literatura em AMARAL 1984, e
'SCHOBBENHAUS
et. a1. 1984), e formado por invasões de sucessivos
aportes de magmas anatéticos, que solidificaram perto do 1oca1
de geração ( ver discussão no ftem VI.7).
pa.noï,ama
Estas considerações sugerem o seguinte
geoLógico para a ãrea representada no Anexo 1. Eventos tectôni
cos, provavelmente relacionados ã reativação Parguazense (? ;
ciclo San Ignacio,conforme LTl'IIERLAND et a1. 1985) deformam uma
seqtiênci-a supracrustal (representada pelas rochas calco-si1jcá
ticas) depositada sobre um embasamento crustal antigo (representado pelos gnaisses cinzentos de 2000 ma.), culminando com magmatismo granítico de idade 1500 ma. Uma interpretação alternati
va -e a que não separa os gnaisses cinzentos (e róseos) das rochas calco-si1i.cáticas, considerando anbos litotipos parte integrante de
uma única seqtlência, posteriormente deformada e metanorfisada ( V.A. JANASI e N.S. GOMES, com.pessoal l.

alternativas citadas acirna, prefere-se
aqui a primeira, por várias razões que isoladamente são frágeis,
mas que se reforçam nutuamente:
Das duas

(0,7017) dos gnaisses cin
zentos fotam clcfìn'idas apenas com base em quatro pontos (Figura
19); a isóclona, entretanto, é "verdadeira" (rochas coletadas num
só ponto) e de boa qualidade.

a) A idade (2000 ma.) e a tazão inicial

b)

granulitos encontran-se apenas em 'areas dominadas por ocorrôn
cias de gnaisses cinzentos e podem, portanto, ser considerados
como possíveis remanescentes de urn antigo enbasamento granul í-

Os

tico (pré- 2000 ma. )

.

I
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c) As rochas.calco-silicáticas não f orarn observadas ern gnaisses
cinzentos (por ex., co.mo lentes ou bandas ) e o seu padrão de
deformação parece diferir daquele observado nestes gnaisses.
0 panorana geológico, referido acÍna, transforna a
de
ârea estudada en paÌte integrante de urna "faiæa defonn'ada "
inportância regional, cujo significado geotectônico é discutido
nos ftens seguintes, onde sãô apresentadas algunas alternâtivas ,
a tÍtulo especulat ivo:.

a) A "faixa deformada" regional representaria um cinturão nnõve1
("mobile belt"); se os gnaisses cinzentos fora:n o e¡nbasanento das rochas calco-silicáticas ( e de outras rochas associadas, hoje desaparecidas por erosão), então o cinturão ¡nóvel
apresentaria una evoiução ensiã1ica, con retrabalha¡nento de
rochas nais antigas ( 2000 ma.; e.g. CORDANI et a1 .
tr979 ;
LITHËRLAND

et

a1

.

1985).

b) A suposição de que gnaisses cinzentos è rochas calco-silicáti
cas são parte integrantes de una única seqtlência supracrusta!
transforna o "cinturão nóve1 ensiálico" cit.ado acina, en cinturão nóve1 de caráter 'desconhecido, que adiciona tectonicarnente nateyíaI. crustaL ãs margens de núc1eos cratônicos pré" existentes (e,g. CORDANI et a1 . 1979), ora depositando esse
rnaterial crustal sobre crosta não aflorante na ár'ea, ora o adi.;
cionando, por acresção sinples, diretanente ãs bordas cratôni
e

as.

c) A "faixa deformada" regional representaria una "ott" dè reativa
ção tectôno-magnática de platafornas ântigas, com ou sem parAMARAL
ticipação de mgterial supracrustal ¡nais novo (e,g.
r984).

d)

ser descartada, a nÍve1 ner.amente especulativo, a hipótese 'de que a zona napeada seja um bloco aióctone, colocado nessa região por fenômenos tectônicos ¡nais ou menos complexos. Várias circunstâncias podern ser lenbradas, baseadas
principalmente em ¡nodelos que são corriqueiramente aplicados
Não deve
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para ocorrências f_anerozóicas. Urn exemplo

típico, não necessaria-

aplicável ao ProterozóÍco, é encontrado na nargen ocidental da América do Norte, constituÍda quase inteiranente por

mente

justaposição de blocos a1óctones ("terrenos"), soldados ãs mar
gens continentais por efeitos tectônicos vinculados a fenôme
rÌos de novi¡nentação de pl-acas (e. g. HOWELL et al , 1994 , e mui
tos outros). Esta possibiJ-idade parece, contudo, mais dificil
de ser aþlicada ao caso da geologia Sul-amêricafia, a julgar pelos trabalhos de sÍntese nais recentes (e.g. LITHERLAND et

al.

1985).

Como proceder para fundamentar una ou outra alter
nativa, ou ainda outras possÍveis explicações? As îespostas passan inevitavelmente pelo penoso processo de rnapeanento detalhado e coleta de dados novos e abrangentes, e sua interpretaçáo em
funçÃo de enfoques estruturais, petrográficos, geoquínicos e geocrono1õgico9.
Äs hipóteses citad¿rs, forçosariente contrastadas, são cotoca-

literatura e serão ratificadas, ou retificadas,
por trabalhos futuros de maior detalhe. 0 panorana apresentado na
presente pesquisa não pernite naiores definições. Cabe lembrar,
contudo, que as idades nais confiáveis, aqui citadas, são as obtidas para o evento nagmático granitóide, da ordem de 1500 ma. ,
i.mpondo, portanto, nudanças e ajustes nos esquemas, tanto geol6.gi
cos como geocronológicos, propostos para a borda SW do Craton Ana
zônico (como, por exemplo, as propostas de CORDANI et al. l9Z9 ;
TEIXEIRA E TASSINARI 1984; BARROS et al. 1982; SAES et a1. 1984;
das de nianeira taxativa na

LITHERLAND

et al.

1985).

. 141.

vI .10 -

COMPARAçõES COM ÃREAS VIZINI'IAS

EA

DENOMINAÇ.ÃO

FORMAL

DAS IJNIDADES NÍAPIIAI]AS

A Tabela 24 resurue as cat'acterísticas geol6gicas e
petrográf icas das unidades mapeadas, e as coloca em seqtlência teÌn
po'.a1. Para separar evidências cle inferôncias pol' vezes perigosag
optor¡-se por ut j I izar täo somente nomes inf orma,is scnl conotações

estrl¡t igriIicus.

l:sta catrtellt jr-rstif ica-se plenamente, iâ que as
unidades formais indicadas na literatura sâo objeto de polêmicase
merecem, em parte, s6rios reparos. Os c6digos estratigrá.1ìicos
siio muitos rigorosos na def inição cla s unidades sedimentares (e. g.
PDTRI et al. 1982) e não existe motivo païa não exercer idêntico
r i gor na caracteri zação clas trni dades metamõrf icas ou Ígneas do
ver
e¡nbasamento ( para uma cliscussão sobre "sulteS" Ígneas
III,BRICII, 1984).

to ao princÍpio de prioridacle, ben como por razões cle econorni a 1 iterãria ,pref ere-se aqui não propor
Por respei

nomes fornrais novos, mas apenas estabelecer possÍveis correlações
com a nomenclirtlrra proposta por autores anteriores, sal.ientandoal
guns clos irroblemas encontrados e partindo para redefinições,quan-

do necessário.
As possíveis corïelações, resuniclas na Tabela 26,
devem ser consideradas preliminates, pot' motivos que são discuti
clos a seguir,
Os gnaisses eínzentos do embasamento' junto com os

anfibolitos inter-estratificados ("prirneira geração" ou anfiboL{'
tos I ) , são as uniclacles mais antigas da ãrea. Na I iteratura, estas rochas são tidas como correlatas do Complexo Xingu, definido
por SII.VA et al. (Ig7 4) na Fol.ha Araguaia ( a mais de 1000 kn de
di stânc ia I ) . Esta correlação é geralmente aceita (.e.9. BARROS et
a1 . 1982; SAES et 41. 1984) , nas 6 totaLmente pnena'turq, por com-

P

Þ

Tabela 26 - Correlações entre unidades descritas na região de São José dos Quatro
Ilarcos, Sudoeste de l'lato Grosso e regiões \rizinhas.
Unid¡Cc! ¡¡fotr¡is ôcscti!45 na rcSi¡o
de 5ão Jo¡ã do5 Qu.lto Éalcos (ver T¡bc¡¡ 2l).

Un¡¿3¿es dÊsclitãs .E fIGUEIREDO 't

vulcsltot.
(riõlitot).

f

Grs.¡¡6:ics Rõseos.
(trasrto! !b c 3.).
tsóc¡on¿ dc rcier¡Àci¡ Fb,/St coa 1't7: '
l9 D..

Pochas Gr¡r-ítices.

¿I. !.974 (Projcto Altc Gra¡:rá)'

tjniCac-s Dêsc¡r!atG Bloo¡'f¡ÊLD E L;11lg8
LÂ\D I 79 c LtTHERIÂIiD 6 EL00l'F¡ELD 198¡

tlnid¿dcs de5crit¡5 cÀ S^ES Êt ¡1.

l98a (FoIh¡ Ja!ru).

(C'.iei!c Eolivi¡no).
GTupo nrô Bruco.

gncæ dc Ii o Éruco
(¿iabãsios G ¡iodacitos).
Pré-Cånbrieo S!Perior.

([râritos. adale]:tas. ¡roodi.critos a !c¡sliros).
Prc'-Cari¡rido t€dio ¡ lDférior.

l,jnidâdcs descrit.5 cr l¡ÊRCS ct rl.
19tr (Folh: Cuiabí: R.|Y3RASIL).

l\)

(¡¡ðIjros, d¡ciros, b¡5rl!os c 8¡bros).
t rcrcrc:óico H¡dio
lsõ-c¡on¡ dê Ref.¡ênci. Rb/Sr cor
1.130 I 7l re.
crai:tõides G!.@. G3 (c.g.'crani:c 5u
Ja\ir¡. ct idrdc dÊ 1.J17 ¡.; ¡sóc¡c¡¡
ôc ¡ r ic rêici a Rb/S¡) '
Fro¡.¡ô!6ico ¡'e-dio.
Ciclo Sãn tEi¡Gio 1.300 - 2000 È¡.

5uítc Iatrusiva Guapá.
(Er¿nit05. 8¡¡rô¿ioritos e tcn¡li¡os).
E¡ctero¿6ico SupGriot.
ldade .o¡vcncioñ¡¡ Rb/5¡ dc 900 E¡.

Sulte Inrrusiva Gurgã.
(bio!itÂ-i¡o¡¡b'itncie ¡:aritor.
8r¡nitot).
P¡otero:órco Sugetior.

ricrc-

C¡uit6rccs Ci¡,:¡s.
(;¡er.o¿lo¡itgs . tot3l:!c5).
Ârfibolitos.
tdedês f,/^¡ d¡ o¡dcq de 1.500 E3'

c¡ I co-5 i

li cit

¡r.t:usir.s r;5iaås,/ LlLttãÞã9ica5'
s
(Eetrog.taÞros aafibcliti;!Cca.
scrpcntiDilot c Peridofibol:tot,
!itoj).
Prã-Catrbriæo ¡tãdio s ¡nf.tiot.

12.
¡\ifibolitcs
!¡o¡cro:6iso F€dio.

Su!tc t¡¡r¿s¡v¡ R¡o Aicti..
(8ebros. tãb¡o5 sfibolitj.:edos
.
sf ibolito!).
P¡otc¡crórco l:c-dio.
l¿ådc f/Ar d¡ oidc! dc l-2ó0 ae.
scqüâncie ïul crne se¿iÈ.nta! qu¡t¡o

cru?o Xisto S.! ¡8¡¡clo.

i c13.

}1.niD¡s.

(acrag¡bror. Dcta-¡¡.rtosito'.
såltoi c ¡lstos Þ¡g¡.rirDo¡).
Prot.ro¿õico Yãdio.

Gr,.issc5 Rõr.os (Grilíticos)'
C¡¡¡:scr' cin:¡t (ton¡tí¡icoi).
ts6c¡o¡¡ dc ¡cfctêlcr¡ tb/Sr coa l '971 '
70 E¡.
l¿¡ie5 I/^¡ ¡i¡ ordc¡ ¿G 1.500 ¡¡'

CoEplc¡o l¡s¡!.

(biotita 8n¡issê3. ùotdblc¡d¡-bio
tit¡ gneisle5. biolite tnai5scs.
¡i5tot c qu¿ttzit03).
Prá-€¡cbrÍano lÈfetiot.

CoEÞlcxg Pareßî¡is3c C¡iquitani¡ c

6rupo G¡anulíticg Lo!.! Fenêc¡l¡.
¡nfibolito3 ¡l. tc¡¡-¿¡o¡(per¡giristc3.
tôsitos. ¡igtot c 81.tulito'r.
tsóc¡o¡¡ dc ¡cfe¡õncir Rb/Sr cot : ¡'C00

¡¡.

P¡o!. ro¡óico ¡nfctlo¡.
Ciclo lraar¡na:ô¡ico.

Coiplcxo l¡o8u.
(tieisscs. r¡f ibolitos. !ithâtito5
e graait6idcs dG ú¡!G¡i¡.).
P¡otcro:6ico t{ádio ¡ I¡fcrio¡
!s6cron¡ dc rcfcrËnci¡ Rb/Sr co!
:..4f0 . ó9 .r.

ci.nito 5et¡
Ague Cl¡t¡.

rct¡bi-

¡{.1cn¡ a 6r¿ngdiorito

Coñ¡lcxo fi¡8u- sub si¿edê l¡i,8edçl¡inho.
(8n¡isr.i. ¡¡fibolitc!.
¡itErtitos.
tistos e guar¡:i!ot).
Prcîc:oréi<o hfc¡ic¡.

.t43,
para¡ regiões muito distantes entre si, sen contar con

estudos
Rochas do "ernbasa¡nento", apenas

que mostrem continuidade lateral.
por serem "antigas," não estão necessarianente correlacionadas en
tre si. Por outro lado, correlações tentativas con o entbasamento
boliviano foram levantaclas por OLMTTI (1981; Tabela l) ' que

equiparamoConpl-exoBasal(FIGUËIRËDoeta]-.1974)ounaisrecentemente o Conplexo Xingu (

BARROS

et aI.

1982) 'com o Grupo Gra

nu.títico Lomas Maneches e o Conplexo ParagnaisSe Chiquitania. Es
ta correlação, assim como a citada ânteriornente, deve ser considerada corn cautela ( ver também LITHERLAND et al' 1985)'

os gnaísses v'ôseos da Tabela 24 sào aqui considerados, provisorianente, cono antigos granitos porfiríticos' Portanto, "pre-tectônicos" se conparaclos com os granit6ides naciços
e orientados. Como nagJnas, invadiran as rochas do embasarnento'pa
ra serem posteriornente defornados após o resfrianento ( durante

o Ciclo Transamazônico ?).
De difíci1 interpretação sào as pequenas ãreas pre
servadas de v'oehas sup?acz'ustat)s" que devem ter estado associadas a conjuntos sedirnentares de importância ¡naior ' hoie desapare-

cidosporerosão.NaFolh¿rSD-z1-Y-C-III'Jauru'SAESetal'(1984)
identifica¡n faixas alongadas <ia "seqtiência vulcauo-scclir cntur Qua
tro Meninas", constituÍdas por rochas básicas (en parte con estru
turas almofadadas preservadas) e ultrabásìcas (xistos nagnesianos e serpentinitos), associa<los a vários tipos de rochas sedinen
tares, cono silexitos neta-arenitos,, etc. (do tipo "greenstone
belts" ?). Ênbora não sejan citadas' nessa seqtlência ' rochas caIconco-s11icátícas1 a unidade Quatro Meninas õ, por ora' o ünico
junto estïatificado antigo, citado na litelatura do Sudoeste de
cles
Mato Grosso, ao qual podem ser refericlas as rochas supracrustais
critas no presente trabalho' Não será surpresa se estudos futuros
nostrareln a existência constante e abundante de outras seqtlênciasq
(BLoOMFIELD
vulcano-sedinentares na região. No Grupo San Ignacio
LIT}IERLAND1979;LI.I'HER],AND&tsLOoMFIELDl981)sãodescritosni
bandados
caxi stos com Íìrcni tos, metÍ1 -set'l imentos ferriferos não
clc rocllits
(,'rnctir- j.rotìsto¡¡cs"), t,onlLtzs caL<.to-s i Liaât'[cats' "sills"
jnûdos' Particuhísit.rr:;-rrl tr.trlrísit:i¡s o xistos firrl'itosos, SuboTd

-j
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San
larmente, urn dos conjuntos bãsicos-ultrabásicos do Grupo
Ignácio, o chanado Conplexo Suponena, é petrograficanente muito
semelhante ã Seqtiência Vulcano-sedinentar Quatlo Meninas de sAES
et al. (1984). A presença de rochas calco-si1icãticas foÏtalece
a correlação anter ior.

os gt'anitóides intrusittos róseos e cinzentos são
urna unidade característica, possivelmente muito posteríor ao emba
samento cri.stalino (intervalo de 500 na' ente as duas unidades ' a
julgar pelas idades citaclas; ver Iten V'4) ' No contexto tectônico
local,trata-se de granitóides tardi-tectônicos ou' quando nuito, de ocorrências sintectônicas; alguns clesses granitõides ende mi
contram-se levemente foliados por orientação principalnente
cas (e.g. ltens IV'3:7.1, IV' 3'7 '5, IV'3'7 '7 ' IV'3'7'9 e IV'3'7'
10).

Jauru (SD-21-Y-C-lII),SAES et a1 ' (1984)
Una é considenapeiam cluas unidacles de granit6ides diferentes'
pelos
rada parte integrante do Conplexo Xingu' e está constituída
maciços Santa HeIena (granitico) e Agua Clara (granodiorÍtico) '
A seguna¡nbos com estruturas orientadas e dinensões batolíticas'
Na Fo1'ha

daunidadegranitóide,correlacionadaà''SuítelntrusivaGtrapé''
con contatos
(BARROS et al. 1982), é rnapeada cono corpos nenores '
tcctônicos ou intrusivos. Trata-se dc biotita- hornblencla grani
tos 3a e 3b, e ,,rnicrogranitos" porfiríticos. A comparação entre
(1984J mos
os trabalhos de BARROS et a1 ' (19821 e de SAES et al'
grani
tra que é ainda preaaturo definir, forrnalnente' unidade5 pre
no
t6ides no embasamento. da região' As conclusðes apresentadas
dois "tipos"
sente trabalho, por outro 1ado, indican que existem
antide granitóides diferentes. o prineiro 6 o dos "granitóides"
('ingos que partilhan da hist6ria de consolidação do enbasanento
claranente
tegrantes do "Complexo Xingu") ' aparecendo corno rochas
p"È- ou sin- tectônicas (gnaisses r6seos ' por outra parte ainda
também
não plenamente identificadas e descritas na região' colìo
en toda a Amazônia Legal). A segunda geração ó a de "granit6ides" nais novos ' pïodutos de eventos tectôno-nagmátÌcos supostade São Jos6 dos
mente desvînculados da geração anterior ' Na área
e granitos 3a e 3b
Quatro Marcos, são tonalitos, granodioritos

'*-1
I
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A juigar pelas datações e por inferências geo169icas (ftenr V.4)
a diferença entre o aparecimento dos dois tipos ( o anterior, re
presentado pelos gnaisses 16seos do embasarnento, o posterior, pelos granitóides intrusivos) é de pelo nenos 500 ¡na., na ãrea estudada

.

Esta discussão nostra que é conveniente nedefinir
a "Suíte Intrusiva Guapé", aplicando o none unicanente para rochas granitóides, maciças ou leve¡nente orientadas, claranente intrusivas no enbasarnento, con idade aproxinada de 1500 rna. e, por
tanto, relacionadas â "reativação" Parguazense (Ciclo San Ignacio ?).

"Suíte Intrusi
va Rio Alegre" uma unidade de rochas bãsicas e ultrabãsicas. SuBARROS

et 41. (1982) definiran

co¡no

gere-se preservar este none para identificar os oov'Poe anf¿bo|-ít¿
coe maio?es (e/ou os anfibolitos da "segunda geração" ou anfiboLitos 2' ver Iten Vr.3), distîibuÍdos regionalnente na Inargern SW
do Craton Amazônico. (FIGUEIREDo et al. 1974; BARRoS et 41. 1982;
SAES et al. 1984; LITHERLAND et al. 1985).
Os escassos blocos de ouLeanitos, descritos no pre
sente tTabalho, são provãveis crono- corielatos das rochas vulcânicas do Grupo Rio Branco (BARROS et â1. 1982).
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