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Figura 1: Proleto Granito - Localização das áreas submetidas a trabalhos de mapeamento
04

geológico e pesquisa mineral.
Figura 2: Seções estratigráficas dos lgarapés Cachoeirinha (Maciço Caritianas), Barranco
(Maciço Oriente Novo), Macaco (Mina Montenegro) e Sabão (Maciço Caritianas) ilustrando

23

os paleovales e as coberturas sedimentares.

Figura

3

:llustração de dois tipos de "stone-lines"; "stone{ine"

a quartzo e "

stone-line"

laterÍtlco, conforme conceituação de Lecomte (1988).

Figura 4: Mapa geológico parcial do bloco sudoeste do Craton Amazônico no Brasil com
indicação dos maciços granitóides.

Figura

5: Mapa geológico

do Bloco Abunã - Caripunas ilustrando a distribuição das rochas

rapakivi.

Figura

6:

lsócrona Rb/Sr de referência para os granitos rapakivi normais do Batólito Serra da

Providência.

Figura 7: lsócrona Rb/Sr de referência para o Maciço lgarapé Prêto.

38

Figura 8: lsócrona Rb/Sr de referência para as rochas Vulcânicas Ácidas de São Lourenço
situadas Junto ao Maciço São Lourenço.

Figura

9: Mapa geológico-geotectônico

do embasamento da Bacia do Amazonas, segundo
48

Cordanlet al. (1984).
Figura l0: Contexto tectônico dos granitos rapakivi de Rondônia, segundo Bettencourt &

51

Dall,Âgnol (1987; Doc 221).

Figura ll: Mapa geológico simplificado de parte do Bloco Sudoeste do Craton Amazônico L.

Flgura 12: Falxas de cisalhamento e maclços granitóides rapaklvi da porção central de
Rondônia.

-vi-

F¡gura 13
A - Detalhes da inf raestrutura da bacia rombóide Brawley, U.S,A.

54

B - Estrutura interna da bacia rombóide, segundo Sibson (1986).

54

Figura 14: Estruturas desenvolvidas entre falhas transcorrentes dextrais com padrão em
degrau e recobrimento hor¡zontal à direita.

55

Figura l5: Mapa geológÌco do Maciço Caritianas (RO).

65

Figura 16: Esboço esquemát¡co preliminar dos principais eventos associados à evolução do
Maciço Caritianas, (Adaptado de Jackson et al., 1982; Plant, 1983 e outros, sem

escala).

67

Figura 17: Esquema evolutivo preliminar de geração de rochas no Maciço Carit¡anas nos
estád¡os magmát¡co e pós-magmático (modificado de Pollard 1983).

68

Figura 18: Mapa geológico simpl¡ficado do Mac¡ço Oriente Novo.

69

Figura 19: Esboço prelim¡nar ilustrando o modelo magmátìco evolut¡vo geral das su¡tes,
7'l

subalcal¡na e alcalina observadas no Mac¡ço Oriente Novo (RO).

F¡gura 20: Esboço preliminar para ilustrar a evolução dos processos magmáticos

e

pós-

magmáticos relacionados à formação dos leucogranitos da série subalcalina e dos corpos
filon¡anos assoc¡ados.

Figwa 21: Distribuição das rochas da Suíte I do Maciço Oriente Novo no diagrama Q-Ab-Or
73

normativos.

Figura 22
A " Esquemat¡za diversas inclusôes (FKi, Oz, plag.) em FKh.

82

B - Croqui que demonstra as principais caractêríst¡cas das albitas tardias.

s2

C - O desenho sal¡enta a substituição do plag¡oclásio pelo feldspato K.

83

D - Observa-se FK "incluso" no plagioclásio ("antipert¡tas").

83

Figura 23: Esquemas da distr¡buição espacial de algumas fácies de greisens no Maciço
91

Car¡tìanas.

Figwa 24: Caracterfstlcas dos veios de quartzo simples, bordejados por granito ou por
greisen.

-vt 1-

F¡gura 25: Detalhes dos veios de quartzo com uma assembléìa mineral complexa.

F¡gura

26: Caractelsticas dos veios de quartzo com larga alteração hidrotermal

das

enca¡xantes, subìipo quartzo-f luorita.

Figwa 27'. Detalhes dos veios de quartzo com larga alteração hidÍotermal das encaixantes,
sub-t¡po quarlzo

+

topázio + biotita.
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F¡gura 28: Quadro esquemático da sequência de "emplacement" e/ou resfriamento e/ou

interação rocha-flufdo

e da distribuição das

principais alteraçöes tardías

no

Maciço

Caritianas.

Figura 29: Aspectos gerais das lnclusÕes flufdas associadas aos greisens.

Figura 30: Aspectos gera¡s das inclusões flufdas associadas aos (zinnwaldita) quartzogreisens.
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Figura 31: Diagrama retangular th (oC) X salin¡dade

(o/o

equ¡vatente NaCl) X densidade (g/cm)

para as ¡nclusões tluídas do [ilac¡ço Carit¡anas.
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Figura 32: Proposta preliminar das condiçöes de aprisionamento e evolução da fase flufda
responsável pela greisenização e veios de quartzo associados.
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Figura 33: Diagramas Q-Ab-Or normativos.
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Figura 34: Diagramas O-T+ F.¡il (Kuhne et al. 1972, apud Stemprok 1979).

Figura 35: Diagramas Ll-VlR2+(vlR3+ +vlTl¡ de Fosrer (1960, apud charoy tgTga).

F¡gura 36: Padrões dos ETR de algumas amostras de gre¡sen do Maciço Oriente

Novo.
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1

15

Figura 37: Modelo esquemático da cronolog¡a geral dos processos e da sucessão de rochas

produzidas durante

a cristalização e alteração de granitos a elementos raros associados

(Pollard 1983).

F¡gura 38: Modelo prelim¡nar da sequênc¡a de processos e da sucessão de rochas
produzidas durante a cr¡stalização e alteração dos lsucogranitos do i/laclço Or¡ente Novo.
Figura 39: Mapa de localização de porções de terrenos arqueanos do Amapá e

-vt1Ì-

Altam¡ra.

.tZ1

l?s

Figura 40: Mapa geológico de pane dos terrenos arqueanos do Amapá (segundo Jorge João
e Mar¡nho 1982).
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Figura 4l: Mapa geológico da região Serra dos Carajás

- Rio Maria ilustrando os

terrenos

arqueanos do Rio Maria e alguns complexos gran¡tóides do Proterozóico lVlédio.

Figwa

42:

126

Mapa geológico simplificado do Maciço Pedra Branca obtido através da

integração de dados de campo e da imagem LANDSAT.

Figura 43: Mapa dos principais depós¡tos de Sn na reg¡ão central de Rondônia, ¡lustrando os
padrões de distribuição radial e semi-radial em relação aos mac¡ços granfticos

Figura 44

:

D¡str¡buição

estaníferos.

dos principais campos estanfferos da Província Estanífera de
134

Rondônia.

Figura 45

133

-

Estilos de mineralização estanífera primária observados, até

o momento, na

Provlncia 6stanffera de Rondônia.
A - Sistema "pipe" brechado - Mina Potosi (Yokoi et al,, 1987)
B - S¡stema greisen acamado - Maciço Santa Bárbara (Frank, 1990)
- Sislema de veios tabulares - ¡.4aciço Santa Bárbara (Frank, 1990)

F¡gura 45

A e B: Estilos de mineralização estanífera primária observados, até o momento, na Provfncia
'137

estanífera de Rondônia,
C e D: Estilos de mineralização estanÍÍera primária observados, até o momento, na Provfncia
Estanffera de Rondôn¡a.

Figura 46: Produções acumuladas de minér¡o aluv¡onar integradas às reservas med¡da e
indicada dos principais maciços individua¡s e campos estanÍÍeros de Rondônia.
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Tabela 1: ReseNas e recursos do Sndo Bras¡l -1981 (t/Sn).

Tabela 2: Reservas ds Sn - 1985.
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Tabela 3: Evolução dos prlnclpais indicadores oficlais.
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Tabela

4:

Parâmetros lsotópicos dos granllos rapak¡vl normais
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Tabela 5: Parâmetros isotópicos das rochas granltóÍdes do Maciço lgarapé Preto
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Tabela 6: Paråmetros lsotóplcos das rochas 'Vulcânlcas Acldas Sáo Lourenço.

Tabela 7: llustraçäo das provávels diferenças entre as idades das suites granÍtlcas rapakivl e
os plcos metamórficos mais prováveis dos cinturões móveis.
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Tabela 8: Proposta prellmlnar da dlstr¡buição temporal oa assemul¿taVå'idchda ao Maclço
Caritlanas (asterisco = Klnnalrd 1985; triângulo vazio = Pollard 1983).
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do Maclço Orlentê Novo.
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Ir'¡orce oe ForocRAFrAs

Foto. l- Detalhe de dois bancos de "stonelines" da Mina Vagalume, Oriente Novo

(RO).

Zg

Foto. 2- Banco de "stonelìne", ilustrando variações de espessura em função da topografia
(Estra/a Ariquemes - Porto

Vetho).

zg
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Fotomicrografia 3 . Cr¡slal anédrico de plaqioclásio (P) em feldspato potássico de aspecto

tuNo (FK). Notar as boÍdas corrofdas do primeiro e o caráter pseudopertítico do segundo.
Fotom¡crografia em n¡có¡s cruzados. Amostra 3638C.

Fotom¡crogratia 4. Textura " bola de neve" . Observar a presença de cr¡stais tabulares de
albita (Ab) no interior e ao redor do cr¡slal anédrico de quartzo (Q). Fotomicrografia em nicóis
cruzados . Amostra 35244.
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ANEXOS

Anexo 1 - "Abstract" e conclusões dos trabalhos em discussão.
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PESOUISAS GEOLÓGICA, METALOGENÉTICA E MINERAL
NO CRATON AMAZONICO

(srsTEMATrZAçÁO CRíT|CA OE PARTE DA OBRA NO pERíODO
coMPREENDTDO ENTRE 1980 E 1992)

1. TNTRODUçÃO E OBJETTVOS

O teldo, ora apresentado, s¡stematiza criticamente parte da obra técnica/científ ica

do candidato e v¡sa, antes de tudo, cumpr¡r ao disposto no Estatuto da Universidade de Sáo Paulo,
relat¡vo ao Concurso de Livre Docôncia. Para lal julgamos ser de melhor alvitre

anal¡sar somente pane da obra que foi desenvolvida no Craton Amazônico

e

ma¡s produtivo

e restrita ao pelodo

compreendido entre l980 e 1992.

Julgamos ser de interesse e necess¡dade que a análise seja obrigatoriamente
vinculada à trajetória profissional, à evolução pessoal e aos objetivos científicos do aulor, nessa fase de

sua

vida.

Recorda-se,

a esse respeito, que movido pela vontade

crescente de diversificação e

aperfeiçoamento profissional e científico é que o autor, ao final do ano de 1980, ace¡tou conv¡te das
Empresas Brumadinho-SP para coordenar uma equ¡pe const¡tufda por 10 geólogos e, ter

a si,

a

responsabilidade de desenvolver e executar um amplo Projeto, ¡nt¡tulado "Projeto Granitos". Essa
missáo englobaria trabalhos de geologia regional e de detalhe, pesquisa e desenvolvimento mineral
sistemáticos, com o objetivo de descobrir, pesquisar e desenvolver novos depósitos de Sn e metais
raros associados (Nb, Ta, W, Y, ETR, etc.), náo só na Província Estanífera de Rondônia (lsotta et al.,
1978), como também em outras regiões do Craton Amazônico (Jamanxim, Alto Pitinga, etc.).

A estratégia, planelamento e execuçåo desse proieto, a curto e médlo prazo, por
essa equ¡pe coordenada pelo autor, possib¡litaram a geraçáo de material geológ¡co substancial que

constitui

a

base

e

alavanca para consumação paralela dos trabalhos acadêmicos decorrentes.

Ressalta-se, contudo, que essa at¡v¡dade acadêmica, embora est¡mulada e apoiada pelas Empresas

Brumadinho-SP, não constitufa o seu objet¡vo m¡neiro específ¡co. O mérito científico, se existe, deve-

se, na quase totalidade, a esse apoio decisivo privado, sem o qual qualquer iniciativa de pesquisa
científica no Craton Amazônico é condenada ao fracasso e, em menor escala, à FAPESP (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Sáo Paulo) e à FUNDUNESP (Fundação da Universidade Estadual
Paullsta).
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2. O "PROJETO GRANITO" E OS SEUS OBJETIVOS

2. 1.

lnformação histórica
Para entendimento das preocupaçöes das companhias estaniferas, em

relação aos seus objetivos mineiros, e para a justif¡cativa de lançamento e implementação de

grandes programas de pesquisa mineral a partir de 1980, toÍna-se necessário tecer alguns
comentários.

Durante a década de 1970

-

1980 a mineração de cassìterita no Craton

Amazônico e, em espec¡al, na Província Estanífera de Rondônia, processou-se, obviamente,
sobre depósitos muito bem conhecidos e com teores de

S!

mu¡to superiores a oso

g/m3. A

essa altura, por volta de 1980, os tempos mudaram-se, as reservas r¡cas se exaur¡am em
Rondônia, acentuava-se assim a lavra de depósitos com teores baixos ou próximos do limite

econômico e, muito cedo, conf¡gurar-se-ia um quadro de ¡mpasse em relação à definiçáo de
reservas de fácil lavra e à tomada de decisões que envolvessem altos r¡scos. Além d¡sso o
aumento dos custos operacionais e a constatação de teores baixos nas áreas remanescentes

e disponlveis à lavra,

configuravam

e exigiam uma mudança drást¡ca na

natureza das

operações de lavra por desmonte hidráulico e at¡tudes radicais em relação à geração de

novos depós¡tos de

Sn.

Deste modo, nesse quadro de expectat¡vas e no âmbito das

Empresas Brumadinho-SP, ¡niciou-se, sob nossa coordenação, uma ampla investigação na
Provfncla Estanffera de Rondônia, que trarla do estudo de rochas granitóìdes e dos depós¡Îos
de

S!

e metais raros associados (Nb, Ta, W, Y, Be, ETR, etc.), primár¡os e secundários, tudo

enfelxado no que se convencionou chamaf de "Projeto Gran¡to". Os objetivos gerais do
projeto e as preocupaçöes fundamentais em relação, aos sistemas aluvionares e depósitos

de "placers" assoclados, à svolução magmátlca dos slstsmas granftlcos e

mêtalogenla

associada, bem,como aos modelos conceituais genéticos e exploratórios, eram os seguintes:

Em relação às ocorrências

e

depósitos estaníferos primários

e

secundários:
- lnventálo das lnformaçóes cartográflcas e geológlcas de ocorrências e depósitos

mineraisi
- Dlstrlbuição dos cent¡os mineralizados primários;
- Dislrlbuição e posicionamento das oconências e depós¡tos secundários;

Em relaçäo à distribuiçáo dos lipos de depósitos (inclui classificação
estrutural, mineralógica, agrupamento genético, etc.)

;

- ldentit¡cação dos depós¡tos econômicos;
- lntensidade de ocorrências minerais por unidade de área;
- ldentif¡caÇão dos "trends" estruturais e controles da mineralizaQão primária;
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- Distr¡buição

de produção conhecida e tonelagem produzìda por mina ou por

unidade de área;
- Distribuìção de elementos indiv¡duais ou grupo de elementos;
- Diagramas teor - tonelagemi
- Estabelec¡mento, se possÍvel,

de modelos de depós¡tos e critérios de pesquisa,

indispensáveis à ¡ndiv¡dualização de áreas de interesse.
Em relação ao magmatlsmo granlt¡co:
- Mapeamento

à escala

1

:25.000 dos complexos granltlcos especializados, nos

blocos Jamari/Oriente Novo e São Lourenço/Caripunas, com vistas à definição
da sua faciologia interna;
-

Def¡nição

da

mineralogia, composição modal, características te)durais e

estruturais, composiçåo química, etc., como instrumentos para a elaboração de
mapas faciológicos;
- ldentificaçäo

do zoneamento magmático espacial e temporal com vistas

à

caracterização dos tipos de complexos graníticos;
- Determinação

do fndice de espec¡alização com base nos elementos Rb, Sr, Ba,

Sn, F, Li, etc.;

Determinação

do grau e tipo de alteraçäo hidrotermal peryasiva ou

localizada: feldspatizaçäo sód¡ca (alb¡tizaçåo), feldspatização potássica, greisenização,
silicif icaçåo e argilizaçâo.
-

As distribuições de minerais individuais ou grupo de minerais e de elementos ou
grupo de elementos.
Em relação à(s) metodologia(s) de pesquisa mineral e seleção de alvos de

pesquisa:
- Elaboração de curvas teor/tonelagem de depós¡tos conhecidos indispensáveis ao

estabelecimento

dos perfis de depósitos a serem pesquisados na província

estanífera;
- Definir melodologia de realce de alvos para f uturo "follow-up";
- Definir metodologia para estabelec¡menlo não

só de perspect¡vas de pesquisa

como também de alvos prioritários em diferentes setores de um campo ou
provfncia estanÍfera;
-

Seleçáo

de áreas alvos - todas as informações

¡n¡cialmente colecionadas,

¡ntegradas e interpretadas iriam compôr o corpo de dados dos qua¡s perspectivas
econôm¡cas ser¡am deduzidas para a área a ser submetida à pesquisa mineral. A

seleção seria feita em função da ¡dent¡ficação dos campos estaníferos, dos tipos

de depós¡tos mais propfcios a ocorrerem e do conhecimento dos modelos dos
sistemas granfticos mineralizados.
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2.2, D¡l¡culdades ¡nic¡a¡s prolissiona¡s

e

c¡entíficas frente

à

temát¡ca

do

"Pro¡eto

Granito": a busca de soluções.
Os trabalhos de mapeamento geológico e de prospecçäo conduzidos nas
reg¡ões Rio Jamari/Oriente Novo e Såo Lourenço/Caripunas (F¡9, 1) permil¡ram até 1985, em

caráter prelim¡nar, esboçar a distribuiçåo espacial, a organização e faciologia ¡nternas, as
caracterfst¡cas petrográficas e

o

quim¡smo dos maciços Sáo Lourenço/Caripunas, Pedra

Branca, Caritianas, Oriente Novo, Santa Clara e São Carlos (Fig.

4).

Além disso, parte das

ocorrências de mineralização primárìa foi inventariada, no que diz respeito à distribuição,

Flgura

1:

Proleto Granito - Localizaçao da áreas submetldas a trabalhos de mapeamento

geolfulco e pesquisa mlneral
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controle estrutural e litológico e caracterfsticas m¡neralógicas e as seqüências sedimentares
aluv¡onares e depós¡tos de "placers" correlativos, foram também qualificados,

os resultados

dessa atividade estão expressos nos relatórios profissionais, indicados no item o e assim
nominados: Bettencourt (1984; Doc. 23i), payo a e pinho (1981; Doc, 2gZ), p¡nho e payolta

(1982; Doc. 238),

Jr. (198A), Hibeiro (1984; Doc, 239), Grupo de pesquisa das
Empresas Brumadinho (1984; Doc. 240), Nascimento (1985, t9B6; Docs. 241, 243),
Le¡te

Cembran¡ (1985; Doc. 242).

Embora os resultados obtidos até

.lgg7, satisfizessem o escopo
das

necessidades e objetivos lmediatos prospectivos e mine¡ros das Empresas Brumadinho-sp

com v¡stas à seleção de alvos de pesqu¡sa m¡neÍal e à definiçao de modelos exploratórios
pertinentes, a análise crítica dos dados perm¡tiu perceber carências e inúmeros problemas de
entend¡mento ineÍentes aos seguintes temas: zoneamento magmático espacial e temporal,
idades, petrogênese e quimismo dos gran¡tos estanfferos, ripologias de depósitos primários e

gênese das m¡neralizações de metais raros (Sn, Nb-Ta, W, Be, y, EIB, etc,) assoc¡adas aos
granitos.

A equipe de mapeamento geológico que iniciou o "projeto Granito,, era
inicialmente composta por recém formados no IGCE . UNESP - Campus de Rio Claro, com
incipiente experiência em relação à problemática dos granitos anorogênicos e mineral¡zação
associada.

A percepção da preca¡.iedade de força científ¡ca dos dados geológ¡cos
deu-nos a consciência exata da necessidade de reformulaçâo e atualização de conce¡tos e

de empreend¡mento de estudos aprofundados com vislas à produção de dados cientfficos,
emparelhados ao escopo e objetivos da atividade profissional em desenvolvimento nas
Empresas Brumadinho. Deste modo, iá em 1984, procuramos a colaboração do Centro de
Pesquisas Geocronológicas - lG/USp; buscamos em 198S a cooperação e contribuiçåo da
equipe de geocronologia da Z,W.O. - Laboratorium Voon lsotopen Geologie - Amsterdam, no

âmbito do Projeto IGCP - 204; est¡mulamos, a partir de 1986, os trabalhos de tese dos
membros da equipe a saber, Onofre Gomes de pinho (mestrado), Washington Barbosa Leite

Jr.

(mestrado) e Bruno L.Payolla (mestrado em andamento) e angariamos, em 1989 e 1990,

recursos

da

e do

FUNDUNESp para projetos

de estudos geoquímicos e
petrogenéticos sobre os gran¡tos, conforme se depreende dos resultados parciais
FAPESP

apresentados em Bettencourt et al. (1991i Doc. 201),

Em 1991, fomos convidados a integrar e particlpar de um novo projeto
IGCP-Project 3'15, "Correlation of Rapakivi Granites and Related Rocks on a Gtobal Scate,,,
culo lançamento e reunião lnaugural teve lugar em Helsinki no perfodo entre 29 e 31 de julho

de

1991 ,

conforme Haapala (1991 b). Ao integrar-se ao lGCp-31S assumimos o compromisso

de contribuir

clentificamente, durante

a

vigência do projeto, para

o

entendimento da

distr¡buição espacial e temporal, comparlimentação tectônica, petrologia, geoqufmica e
metalogênese dos gran¡tos anorogênlcos rapakivl e das rochas correlativas contemporâneas
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que ocorrem na Província EstaníÍera de Hondônia. Ressalta"se a¡nda, ma¡s uma vez, qúe a
partir de 1988 o nível de invesligações conduzidas em Rondôn¡a toi dirigido ao estudo de
processos e náo mais ao estudo de objetos de ¡mportânc¡a econômica ìocal¡zada, o que se
coaduna com o espírito do Projeto IGCP-315.

3. OS TEXTOS QUE SERVEM DE BASE À ANÁLISE CRÍTICA

Os pr¡nc¡pais trabalhos acadêm¡cos que servem de base à análise crítica são a
seguir discriminados e, desle modo, não serão arrolados na bibliografia

final. Os textos foram

agrupados segundo temas específicos independentemente da data de publicação, o que nos pareceu
ser de maior proveito e disc¡pl¡na de racioclnio para o andamento do processo de análise.

Enumeraremos, também, as teses de mestrado dos orientandos, Prof. Washington

Barbosa Le¡te Jr., Geólogo Onofre Gomes de Pinho (falecido), o relatór¡o de ìniciaçåo científica do

aluno Rogério Farias, os trabalhos cientificos em preparação, os relatórios de mapeamentos
geológicos e de at¡v¡dades de pesquisa mineral executados pela equipe no âmbito das Empresas
Burumad¡nho-SP. Essas contribuições - as teses em primeiro plano - complementam e enriquecem o
quadro geral mais atualizado dos temas de investigação acadêmica ora em discussåo.

3.1. TEMA CENTBAL: polenc¡al eslanlfero brasile¡ro (diagnóstico em 1981)

BETTENCOURT, J,S., DAMASCENO, E.C., FONTANELLI, W.S,, FHANCO,

PEREIRA,

N.¡/., 1981, Brazilian tin deposits and potential.

ln:

J.R.¡/.

E

F¡fth World

Conference on Tin, 5, Kuala Lumpur, 1981. Paper 3 (ii), Kuala Lumpur, Ministr.y of
Primary lndustries & lnternational Tin Council, 69 p.
doc.217

3.2. TEMA CENTRAL: s¡stemas

deposicionais aluvionares

e

depós¡tos estaníleros

secundários de Rondônia

PAYOLLA, 8.1., MUZZOLON, R., PINHO,

Estratìgrafia preliminar

e

ambientes

O,G. e

BETTENCOUHT, J.S., 1984.

de deposiçåo dos depósitos

estaníferos

secundários nos distr¡tos de Cachoe¡rinha, N¡ontenegro e Oriente Novo, Rondônia.

ln:

Symposium Amazônlco, 2, Manaus, 1984. Anals,.., Manaus, MME/ONPM, p.

359-364.

doc.220
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BETTENCOURT, J,S., MUZZOLON, R,, PAYOLLA, 8.1., DALL'IGNA, L.G. E PINHO,
O.G., 1988. Os depósitos estaníferos da regiäo central de Rondônia.

Depósitos Minerais do Brasil. Schobbenhaus,

C.

ln:

Principais

& Coelho, C.S.S,, Coord. Geral.

MME/DNPM, v. ll, p.213-241.
doc.224

3.3, TEMA CENTRAL:

compartimentação tectôn¡ca
metalogenética

e

evolução magmática

e

dos granitos norogênicos de Rondôn¡a no

¡ntervalo 1,4 a 0,9S Ga

3,3.1. SUB-ïEMA: d¡str¡bu¡ção temporal e espaciaf dos gran¡tos rapakivi

de Bondôn¡a

no intervalo de 1,4 a 0,95 Ga
BETTENCOURT,

J.S. & KAEDEI, M., 1984. Reconhecimento dos granitos rapakivi

(sensu stricto) da regiáo do Rio Caripunas,

RO,

ln:

Symposium Amazônico, 2,

Manaus, 1984. Anais.., Manaus, MME/DNPM, p.271-285.

doc.218

PRIEM, H.N.A., BON, E.H., VERDURMEN,E.A.Th and BEfiENCOURT, J.S., 1987.
Additional geochronological data ot the Precambrian t¡n province of Rondônia. ln:

- Project 204, "Precambrian evolution of the
Pólo Caralás, 1987. "Enended Abstracts", Pólo Carajás,

Final Meetlng Work¡ng Group IGCP
Amazon¡an Reg¡on",
IUGS/UNESCO, p.

1

10-1 12.

doc.222

PRIEM, H.N.A., BON, E.H., VERDURMEN,E.A.Th and BETTENCOURT, J.S., 1989.

Rb/Sr chronology of Precambrian cruslal evolution in Rondônia (western margin
of the Amazonian Craton, Brazil). Jour. South American Earth Sc., v, 2, na 2, p.
163-1 70.

doc.225

3.3.2. SUB-TEMA: compartimentação tectôn¡ca e evolução crustal dos gran¡tos rapak¡vi

3.3.3. SUB-TEMA: a natureza bimodal do magmat¡smo

3.3.4. SUB-TEMA: caracterlsticas pelrogfál¡cas e qulmicas dos granitos rapakivi
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3.3.5. SUB-TEMA: pelrogênese dos granitos rapakivi

Além dos documentos asslnalados no ftem 3.3. 1. os trabalhos segu¡ntes
são indispensáveis à análise crít¡ca dos subìemas correspondentes aos itens 3.3.2 a 3.3.5.

BETTENCOURT,

J.S. e KAEDEI, M., 1984. Reconhec¡mento dos granitos rapakivi

(sensu stricto) da região do R¡o Caripunas,
Manaus,1984. Anais..., Manaus, ¡/ME

/

RO.

ln:

Symposium Amazônico, 2,

DNPM, p,271-285.

doc.218

BETTENCOURT,

J.S. e DALL'AGNOL, R., 1987.

The rondonian tin-bearing

ln: lntern.

anorogenic gran¡tes and assocìated mineralization.

Symp. on Granites

and Assoc. Mineral., Salvador, 1987. "Excursion Guides", Salvador, Super.
Geol.Recur. Minerais, p. 49-87.
doc.221

BETTENCOURT, J.S., LEITE, W:B:, PAYOLLA, B.L.

e MONTANHEIRO, T.J.,

1991.

Contribuição à geoqufmica, petrologia e metalogenia dos granitos anorogênicos de
Rondônia no intervalo de 1.270 a 950 Ma. Relatórìo cientfico submet¡do à FAPESP.
Processo Geologia 89/0305-4.

doc.201

PAYOLLA, 8.1., LEITE JH., W,8., BETTENCOURT,

J.S. e PINHO, O.G. de, 1991.

Aspectos geológicos, petrográficos e l¡toquímicos do Maciço Pedra Branca, RO. ln:

Anais do

lll

Simpósio de Geologia da Amazôn¡a, 3, Belém,

1991

.

SBG, Núcleo

Norle, p. 100-1 16.
doc.228

BETTENCOURT, J.S., LEITE, W:B:, PAYOLLA, 8.1., DALL'AGNOL, R. (em revisão).

The rapakivi granites of the south-southwestern sector of the Guaporé Sh¡eld
(western margin of the Amazonian Craton), Brazil. Mineralogy and PetrÕlogy,
Springer-Verlag, Wiene, Áustria.

doc.230

3.3.6. SUB-TEMA: melalogen¡a dos gran¡tos repak¡vi de Rondônia

BETTENCOURT, J.S., DAMASCENO, E.C,; FONTANELLI, W.S.; FHANCO, J.R.M. e

PEREIRA, N.M,,

1981.

Brazilian

tin depos¡ts and potent¡al.

08

ln:

F¡fth World

Conference on Tin, 5, Kuala Lumpur, 1981. Paper 3 (ii), Kuala Lumpur, Minislry of
Pr¡mary lndustries & lnternational Tin Counc¡1, 69p,

Doc.217
Doc. 220 e Doc, 224 já assinalados no item 3,2,

BETTENCOURT,

J.S,

e

DALL'AGNOL,

R,, 1987. The rondonian tin-bearing

anorogenic granites and associated mineralization.

and

Assoc.Mineral., Salvador,

1987.

ln:

lntern.Symp.on Gran¡tes

"Excursion Guides",

Salvador,

Super.Geol. Recur.M¡nerais, p.49-87.

Doc 221

Doc. 228 e Doc 230 referenciados nos itens 3.3.2 a 3.3.5.

BETTENCOURT, J.S., LEITE, W.8., PAYOLLA, B.L. e MONTANHEIRO,

].J.,

1991.

Contribuiçåo à geoqufmica, petrologia e metalogenia dos gran¡tos anorogênicos de
Rondônia no ¡ntervalo de 1270 a 950 Ma. Relatório cientíÍico submetido À FAPESP.
Processo Geologia 89/0308-4.
Doc 201

PINHO, O.G, e BETrENCOUBT, J.S,, 1991. Alteração hidrotermal e m¡neralização

de metais raros (Sn, Nb, Ta) do Maciço Caritianas, Rondônia. Publ¡caçâo Especial
no. 9, lG - USP. Jornadas Científicas, p. 59-61.

doc.199

3.4. TEMA CENTAL: evolução crustal e granitogênese no Craton Amazônico

DALL'AGNOL, R., BETTENCOURT, J.S., JOÃO,

X.

dA S.J., MEDEIROS, H,dE,

COSTI,H.T. e MACAMBIRA, M.J.B,, 1988. Granitogenesis in northern brazilian
region: a review. In: Hev.Bras. Geoc., v. 17 (4), p. 382-403.
doc.223

BETTENCOURT, J.S., LEITE, W.8., PAYOLLA,8.1., DALL'AGNOL, R., (em revisão).

The rapakivi granites of the south-southwestern sector of the Guaporé Shield
(western marg¡n of the Amazonian Craton),

Brazil.

M¡neralogy and Petrology,

Springer - Verlag, W¡ene, Austria.
doc.23O

o9

3.5. TEMA CENTRAL: sensoriemento remoto aplicado ao estudo dos plutons granÍlicos

em Rondônia

ALMEIDA FILHO, R., PAYOLLA, 8.1., PINHO, O.G. de e BETTENCOURT, J.S., 1984.

Utilização

de

no estudo de corpos gran¡tó¡des em
Pedra Branca. ln: Symposium Amazônico, 2,

imagens d¡gitais Landsat

Rondônia: Caso exemplo do Maciço

Manaus, 1984, Anais,.., Manaus, MME

/

DNPM, p.409-415,

doc.219

3.6. Teses orientadas:

PINHO, O.G. de, 1987. Geologia e mineralizações de Sn no Maciço Caritianas,RO.

Rascunho

de Dissertação de Mestrado. lG-USP, (não defendida devido

morte

acidental do candidato).

1992. Geologia do

LEITE Jr., W.8.,

¡,,laciço Oriente Novo (Rondônia)

e

as

mineralizaçÕes estano{ungsteníferas associadas. Tese de Mestrado, lG-USP, São

Paulo. 248p.

3.7. lníciação c¡entlf¡ca

FARIAS,

R.

1991. Geocronologia e evolução crustal da parte sudoeste do Cráton

Amazônico. Relatório Final, lG/USP - FAPESP-SP, Processo Geologia, 89/3044-8,
61 p.

3.8. Trabalhos c¡entíf¡cos em preparaçâo

LEITE, Jr., W.B.

e

BETTENCOURT,

J.S. (em preparaçåo).

Caracterização

geoqufm¡ca dos greisens do [,4acÌço Oriente Novo - Bondônia.

LEITE, Jr., W.B.

e

BETTENCOURT, J.S. (em preparaçáo).

O alb¡ta granito do

Maciço Oriente Novo - Rondônla.

LEITE Jr., W.B.

e BETTENCOURT, J.S. (em preparaçáo). Petrologia do Maciço

Oriente Novo - Rondônia.

t0

PINHO,

O. de,

BETTENCOURT, J.S., LEITE

Jr., W.8., PAYOLLA, B.L.

(em

preparação). Petrologia e metalogenia do Maciço Or¡ente Novo - Rondônia.

3.9. Relação de alguns trabalhos efetuados no âmbilo de companhias

de mineração

(relatórios e estudos inéd¡tos - 1984 a 1991)

BETTENCOURT, J.S.,

1984.

Pesquisa preliminar dos paleovales Cachoeirinha,

Queimadas e Rio Preto, Rondônia. Arquivos da M¡neraçáo Oriente Novo S.4., Sáo
Paulo, SP.

doc.231

PAYOLLA, B.L. e PINHO,

O.G. de, 1981. Relatório final do Mac¡ço Pedra Branca

executado pelo Projeto Granito, Cachoeirinha, Rondônia. Coordenador:
BETTENCOURT, J.S.. Arquivos da Mineração Oriente Novo S.4., Sáo Paulo, SP, 69
p.

doc.237

PINHO, O.G.de, PAYOLLA, 8.1., 1982. Projeto Granito Ca- choeirinha, Fìondônia.

Relatório final do Maciço Caritianas e Faveiráo. Coordenador: BETTENCOURT,
J.S., Arquivos da Miñeração Oriente Novo S.4,, São Paulo, SP.

doc.238

RIBEIRO,4.P,, 1984 - Geologia do Distrito Montenegro, Mq.'-niclpio de Ariquemes,

Rondônia. Coordenador: BETTENCOURT, J.S., Arquivos da Mineração Oriente
Novo S.4., Sáo PAulo, SP, 104 p.

doc.239

GRUPO DE PESQUISA DAS E¡/PRESAS BRUI\iIAD|NHO, 1984

Relatór¡o

- Projeto

dos trabalhos de pesqu¡sa, Município de Ar¡quemes,

Samuel.

Rondônia.

Coordenador: BETTENCOURT, J.S., Arquivos da Mineração Oriente Novo S.4.,
São Paulo, SP, 108 p.

doc.240

NASCIMENTO, J,G,C., 1985 - Projeto Gran¡to. Relatório final das áreas Reunidas e

Triunfo, Distr¡to Oriente Novo, Rondônia. Coordenador: BETTENCOURT, J.S.,
Arqu¡vos da Mineração Oriente Novo S.4., São Paulo, SP, 17 p,

doc.241

l1

CEMBRANI, J.C., 1985 - Projeto Gran¡to. Relatór¡o flnal do mapeamento do Mac¡ço

Sáo Lourenço, Sáo Lourenço, Rondônia. Coordenador: BETTENCOURT, J.S.,
Arquivos da Mineração Oriente Novo S.4., São paulo, Sp, 67 p.

doc.242

i986 - Projeto Granito. Mapeamento do Distr¡to Orienre
Novo, Mun¡cfpio de Ariquemes, Rondônia. Coordenador: BETTENCOURT, J.S.,
NASCIMENTO, J.G,C.,

Arquivos da Mineração Oriente Novo S.4., Sáo paulo, Sp, s5 p.

doc.243

4. OS MOTIVOS DA ANÁLISE CRíTICA PARCIAL

Os motivos que nos levaram à análise parcial da obra referida são

assim

justificados:
-

Os trabalhos científicos se enquadram à linha de investlgação temática, bem deflnida,
seguida pelo autor e cingida ao estudo da natureza, origem, metaìogênese de metais raros
e preciosos (Sn, Nb, Ta, W,Be,Zr, F, Y, ETR, Au, Mo, etc.), associados a rochas granitóides,

como também aos depósitos secundários correlat¡vos;
- Os granitos, pelas suas caracterfsticas genéticas, oferecem condiçöes ideais para o estudo

de processos de evolução magmática e de geração de depósitos de metais raros;
-

Os sistemas aluvionares quaternários, da mesma forma, são perfeitos ao estudo ds
processos sedimentológ¡cos e pedogenéticos, bem como aos processos de gênese ds
"placers" estanfferos;

-As

at¡vidades, na quase totalidade, se desenvolveram desde 1990

no compartimento

sudoèste do Cráton Amazônico e mais particularmente na Província Estanífera de Rondônia,

onde o cand¡dato, juntamente com os outros membros da equipe de pesquisa, Onofre
Gomes de Pinho (falecido), Washington Barbosa Leite

outros geólogos, integravam

o Grupo de

Jr.

e Bruno Leonello Payolla, além de

Pesquisa das Empresas Brumadinho-Sp, em

serviço na subsidiária, Mineração Oriente Novo, RO;
- Os resultados c¡entíficos obtidos são fruto

pesquisa mineral

de planejamento a longo prazo de projetos de

de meta¡s raros, executados por mais de uma dezena de

geólogos

coordenados pelo candidato, promovidos e desenvolvidos nas Empresas Brumadinho-SP.

5. OS CRITÉRIOS OBEDECIOOS PARA A ANÁLISE CRfTICA

Para a análise da obra o autor regeu-se pelos segu¡ntes critérios que lhs
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parecem indispensáveis e obr¡gatórios:
- Objetivo e interesse especfficos de cada trabalho índividual ou grupo de trabalhos
e sua relevância;
-

O mérito cientftico ou

tecnológico,

a

contribu¡ção ao avanço da ciência e

tecnologia e os seus beneflcios práticos decorrentes para a comun¡dade;
- A originalidade da pesqu¡sa;

- Os métodos de pesquisa cientffica ou tecnológicos utilizados e a adequaçáo dos

mesmos ao objetivo proposto, quando pertinentesl
- Os ponlos fÍacos, os seus efeitos e o diagnóst¡co para a m¡tigação.

Deixa-se claro,

de infcio, que a análise não é eldensiva a todos

os

aspectos dos trabalhos pois se restringe aos temas e aos tópicos por nós considerados
como polôm¡cos e de interesse maior ao conhecimento geológico, metalogenét¡co e mine¡ro

do Craton Amazônico. Por coerência ao rac¡ocfnio os temas centrais de análise

dizem

respeito:
-

Ao potenc¡al estanffero do Bras¡l;

-À

natureza, estratigrafia, ambientes de deposiçao e evoluçáo dos depósitos de

metais raros secundários (depósitos de "placer") da Provfncia EstaníÍera de
Rondônia;
-

À distr¡buição, idade, zoneamento magmático espacial e temporal, origem

e

metalogênese do magmat¡smo anorogênico rapak¡v¡ proterozóico panicularmenle

do sudoeste do Craton Amazônico;
-

Aos aspectos relal¡vos aos mecanìsmos de deposição fgnea fracionada, aos
processos metassomát¡cos e hidrotermais, e à natureza e evolução da
mineralização primária de metais raros associados aos granitos.

Para visualizaçáo rápida do contetido dê cada trabalho a analisar e também para

comodidade do le¡tor, os "abstracts" e resumos dos te).tos correspondentes a cada tema
foram reunidos no Anexo

1

.

6. A ANÁLISE CRfTICA DoS TRABALHOS ACADÊMICOS

6.1. TEMA CENTRAL: depós¡tos e potenc¡al estanífero do Brasil

(trabalho em d¡scussão: Ooc.217i ver Anexo 1)

6.1.1. Histórico
O contato do autor com a indústria estanífera trouxe como preocupação
inicial o desejo de ter uma visão geral abrangente da problemática dos granitos estanfferos
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do Craton Amazônico, dos depós¡tos primários e secundários associados e do estado da
¡ndústria estanífera bras¡leira em 1980. Esse desejo coincidiu com a solicitação, feita ao
governo brasileiro pela lnternational Tin Counc¡l - ITC (United Kingdom) e pelo Ministério da

lndústria do Governo da Malásia, de elaboraçåo de um documento que evidenciasse,
cabalmente, o estado da indústria estanífera brasileira àquela época (1981 ) e que, além disso,

fosse a expressão inquestionável da voz oficial bras¡leira. Essa tarefa foi incumbida a um

grupo misto, composto por geólogos das Empresas Brumadinho e um representante do
DNPM, do qual o autor fez parte.

A apresentação ê d¡scussão desse documento na Quinta Conferência
Mundial

do Estanho (1981), em Kuala Lumpur, Malásia, era mais do que desejada

pela

comun¡dade dos pafses produtores e consumidores de Sn.

O interesse mais específico, à época, dessas entidades e dos

países

produtores de Sn, era o de poderem ter uma v¡são compreensiva das reservas, estado da
indústria estanífera bras¡le¡ra e, ma¡s assustador, das perspect¡vas de crescimento, da mesma

indúskia, na década de 1980.

6.1.2. Ob¡etivos do trabalho

A preocupacão expressa dos autores foi o de trazer a conhecimento, náo

só uma revisão crítica atual¡zada da geologia, reservas, recursos e potenc¡al dos depósitos
estanfferos bras¡leiros mas também dados consistentes
mineiras

e

inéditos sobre as at¡vidades

e economia da indústria estanifera do Brasí|. Os temas abordados em detalhe

permitiram estabelecer ou defin¡r, no Brasil, a(s) ou o(s):
- Tipos

distintos de Provfncias Estaníferas;

- D¡ferentes linhagens

de rochas granÍticas potencialmente portadoras de metais

raros;
- Diferentes t¡pologias de depósitos estanlferos primários e secundários;
- Ativìdade m¡ne¡ra'minas em operação e m¡nas a implantar;

- Reservas e recursos estanfferos brasileiros:
- Economia mineral brasileira

do

$¡ a saber:

Produçäo de concentrados de S!,

facilidades metalúrgicas, consumo, balanço

de

suprimento

e

demanda, e

perspectivas futuras.

6.1.3. Mér¡tos e conlribu¡ção c¡enlít¡ca/tecnológ¡ca: beneflcios práticos ao pafs.

Pela primeira vez fo¡ apresentado um quadro confiável e detalhado do
estado da indústria estanffera bras¡leira em todos os seus aspectos. As principa¡s provfncias,

campos e distr¡tos estaníferos brasileiros foram discr¡m¡nados, e, pr¡ncipalmente, no Craton
Amazônico, essas entidades metalogenét¡cas foram ¡nser¡das e correlacionadas às províncias
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geocronológìcas e estrutura¡s anteriormente definidas por Cordani et al. (1979),
As suites intrusivas granitóides foram sumariamente un¡ficadas em funçáo

das idades, padrões de d¡stÌibuição, posição geotectônica, características petrográficas,
geoqufmicas, mineralógicas e melalogênese associada.

lnventário e visåo sumária das características dos depós¡tos pr¡mários e
secundários

de Sn e metais correlatos associados às diferentes linhagens de

rochas

granitóides e aos sistemas deposicionais sedimentares quaternários.

Deu-se uma v¡são segura

do estado da pesquisa mineral, reservas e

recursos em todas as provlncias, campos e distritos estaníferos.

Apresenlou-se um quadro econômico consistente da indústria estanífera
brasileira e perspectivas f uturas.

Elegeu-se

o Craton Amazônico e o Meio Oeste Goiano como

áreas

geológicas potencialmente favoráveis à ocorrência de depósltos estanfferos.

As conclusões obtldas ao térm¡no do trabalho e relat¡vas às reservas,
recursos, produção, mercado e previsóes foram assim resumidas:
- Fìeservas (1981)

............,.,...

245.000 t/Sn;

- Recursos (reservas + recursos)(em 1991)

- Minas

......................,.. 940.000 t/Sn;

(1981)

...................... 19;

19BS)
- Produção prevista (para 1985) .............,......
'Projetos novos a funcionar (para

(aumento de 80% em relação à producão de 198'l
- Consumo ¡nterno previsto (para

(Estimat¡va otimista para 1g8s
-

=

B;

13.000

t/Sn;

)

1985)

9.000

t/Sn;

15.000 a 18.000 t/Sn)

O Brasil continuaria sendo um pequeno exportador com um excesso anual de
cerca de 2 a 3.000 t/Sn;

- Nos anos vindouros o Brasil tornar,se-ia um país importante em relação à indústria

estanifera com um mercado ¡nterno forte e com possibilidades concretas de ser
um dos maiores pafses produtores e consumidores.

6.1.4. O impacto da publicação no âmb¡to dos países produlores de eslanho filiados ao

tTc

Os indicadores econômicos da indústr¡a estanffera bras¡leira e mais
espec¡f¡camente o quadro de reservas oficiais anualmente apresentados, sempre foram
mot¡vo de desconfiança e créd¡to relat¡vo da parte dos países produtores do S! como
também do próprio lTC. AIém disso, até 1981, conforme a ATPC Association of Tin
Producing Countr¡es (1986), nenhum estudo sério, tratando com clareza quaisquer facetas da
emergente indústr¡a estanffera bras¡leira de Sn, foi-lhe dado a conhecer. A apresentação do
estudo à comunidade internaclonal ¡nteressada possib¡litou, com muita clareza, visualizar um
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quadro realista e confiável náo só de reservas, recursos pr¡mários e secundários de Sn no
Brasil (fabela 1), como também da produção, da previsão do crescimento e da importância
da indústria estanífera brasile¡ra até o ano de 199S.

TABELA 1: Reservas e Recursosde Sn do Brasil - 1981 (t/Sn)
Estado/

Beservas (t)
lnferida

Território

Recursos
Total

97.723

125.734

376.000

.835

68.595

142.000

29.725

107.000

24.O90

15.000

21

3.302

30.000
3.830
TOTAL PARCIAL

:?:_:::

9.500

690.500
945.776 t

Fonte: Bettencoutt et

al.

(1981; Doc.

zlt)

O impacto da publicação no selo da comunidade estanífera internacional
foi assim apreciado pela ATPC-Association of Tín Produc¡ng Countries (1996):

...lt was the contribut¡on by Bettencourt, Damasceno, Fontanelli, Franco
and Pere¡ra to the Fifth World Conference on Tin in Kuala Lumpur (1981) that first removed the

curtain on the .unfold¡ng tin resources, production potentials and the heightened mining
activit¡es ¡n Brazil by calling the tin world attention to the first initiat est¡mates of the enent,
size and the richness of the tin resources in Brazil...

Os números acima relatados e as previsóes fe¡tas, convenceram os pafses

produtores de Sn do gigantismo do Brasil neste setor e trouxe temores fundamentados do
que poderia aconlecer no anos vindouros, face à atitude pollt¡ca brasileira em relação a esse

insumo mineral. Além d¡sso

o artigo de Ottley (1984; apud ATPC-Association of Tin
Producing Countries, 1986) confirmou o acerto dessas prev¡sões e temores, conforme
declaração expressa nesse artigo:

...With the continu¡ng fiscal incentives

in Brazil for the

exploration,

development and product¡on of tin, among other metals, plus their tremendous potential to
increase ptoductlon and mostly at low dlrect and overall costs, it can be antec¡pated that
Brazil's tin production will continue to grow. This is l¡kely to result in even higher tonnages of

tb

t¡n for export and as Brazil ¡s iìbt ã member of the ITA (lnternational Tin Assoc¡ation), nor the

Producer's Assoc¡ation, it can result in even grealer difficulties for the world's t¡n produc¡ng
industry and metal prices,..

6.1.5. O comportamento da ¡ndúslr¡a estanlfera bras¡leira até 1985 face ao diagnósl¡co

de 1981.

A partir de 1982 o Bras¡l passou, de um exporlador lfquido de Sn sem
muito sign¡ficado no mercado, para a condiçåo de segundo produtor mundial em 1985 e o
primeiro em 1988. O crescimento vertiginoso que derrubou todas as previsões anteriores, foi

devido à entrada em produçáo da Mina de Pitinga, AM, reconhecidamente rica, e numa
época em que os países da associaçáo dos produtores mundiais restringiam as suas cotas
de exportação de modo a tentar equilibrar preços mais elevados para o S¡.
Conforme quadro de reservas, ([abela 2), referenles ao ano base de 1985
e a situação evolutiva dos principa¡s indicadores of¡cia¡s que se segue (fabela 3), percebe-se

que a previsão de Beltencourt et al. (1981; Doc. 217), foi pessimista em relação à produção
de concentrados e de metal primário e à exportação, que superaram todas as previsões, em

1985. Por outro lado a posição foi otim¡sta em relação ao consumo ¡nterno, um pouco menor
daquele de 1981

.

TABELA 2: Reservas de Sn- 1985

tnd¡cada

Estados

I

lnferida

I

(.3)

('3)
----------l

-;;;;;l
33.41e.2e4

6.704.000

|

161

.8'15.318

-.._.__-.._1

I 816.000
4.140.411

3.028.199

4.909.420

I

I

255.570

I

I

1.458.489

I

.____t_.

I

172.616

522.892

-;;*''*1

;ä;,*

I

70,376.363

I

241 .133.032

Teor méd¡o ponderado da reserua medida: 848 g/Sn/m3;

oados elitrafdos do Anuár¡o M¡neral Brasileiro (1986). MME"DNPM, v.
Fonte: DNPM - DEM.
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'1

,

p

2l3-216;

TABELA 3: Evolução dos princ¡pais ¡ndicadores ofic¡a¡s
lndicadores

Prev¡são (1981) para (1985(*)

Situação em 1985 (**)

13.000 t/Sn

26.s14 1/Sn

15.000 a 18.000 1/Sn
(estimativa ot¡mista)

24.701 t/Sn

Produção Concentrado Sn
Produção metal primário

lmportaÇão metal

10

Exportação metal

2.000 a 3.000 t/Sn
(excesso anual)

Consumo Aparente-(Concentrado)

20.067 t/Sn

26.514 t/Sn

Consumo Aparente-(Metal)

(*)

t/Sn

9.000 t/Sn

4.644 t/Sn

Bettencourt at al. (1981).

(**) Dados obtidos de Santos, J.E.S. (1986). Estanho.

lnr

MN¡E-DNPM,

eds.

Mineral. Brasíl¡a, MME-DNPM, V.6, p.48-49. Fontes: DNP|\4-DEM;
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OUARTERLY BULLETIN OF TIN STATISTICS; BUREAU OF MINERAL RESOURCES e
GEOLOGY AND GEOPHYSICS-AUSTRÁLIA.

Em relaçáo às reservas oficiais de Sn no Bras¡l referentes ao ano de 1g8s

(Iabela 2), as seguintes considerações devem ser feitas:
-

As reservas integradas (medida, ¡ndicada e inferida) configuram um total de
517.997.126 m3 de minério aluvionar. Observa-se que näo há referência alguma
em relaçáo aos teores médlos de

g¡

relativos às categorias de reservas indicada e

inferida o que inibe qualquer estimativa de S¡ contido global;
- Não há discriminação entre reservas de minérios/aluvionar e primário;
- A reserva medida

de Sn estimada em 1985 gira em torno de 145.530 t e a de 1981

é da ordem de 70.958 l/Sn. Em comparaçáo aos teores médios de

Sn

observados em Rondônla em 1985, em torno de 500 g7m3, as reseruas ind¡cada e
inferida de 1985 seriam da ordem de '173.000 t/Sn contido, e os valores integrados
(medida + lnd¡cada + inferida) equivalentes a 318.000 t/Sni
- Ao se

comparar os quadros de teservas med¡das correspondentes aos anos

1981

e 1985 percebe-se um aumento substanc¡al, em 1985, em todos os estados com
potencial estanffero (fabela 2), e equilfbrio entre os montantes correspondentes às
categorias indicada e inferida, mesmo considerando a produção acumulada de

$¡

entre 1981 a 1985 da otdem de76.272 t/Sn, Santos (1988), Contudo, o panorama
real das reservas brasileiras de Sn em 1985 não é esse e os dados oficiais não

computaram as reservas da M¡na Pitinga que,

já em 1986, conforme

Minérios

Extração & Processamento (1985) totalizavam valores da ordem de 300.000 t/Sn e
2.000.000 t/zircon¡ta associada a ETR.

18

O desempenho e evolução da ¡ndústria estanlfera brasileira após a quebra

de Outubro de 1985 (dissolução do lnternational Tin CouncillTC e queda dos preços de Sn)
a perda de exportaçáo nos anos 1986 e 1987 aliadas à superprodução em 1988 (excesso de

oferta de Sn e restrições de expoftaçäo), devida ao surgimento do grande garimpo do Alto
Parafso, Municfpio de Ar¡quenas, RO, bem corno
discussáo pois esses tópicos estariam

o

panorama atual, não serão objelo de

à margem das prev¡söes efetuadas no lrabalho de

1981. A mesma justificativa se aplica à análise do quadro atual da ¡ndústria em relação à
situação observada em 1981.

6.1.6. Os efe¡tos pos¡tivos nas companhias estaníferas brasileiras

Em face dos resultados e do diagnóstico da evolução da indústria

no trabalho em paula, os investidores tomaram
para a existência, no Brasil, de estilos diferentes de

estanífera braslleira apresentados
consciência do potencial latente
depósitos de

$¡ e metais raros

associados e da ¡mprescindfvel e premente mudança de

postura em relação à geraçåo de novos depósitos econômicos de modo a benefic¡ar-se de

um mercado francamente compensador. Demonstrou-se ser de necessidade imper¡osa a
revisão de conce¡tos, sistematização de conhecimentos geológ¡cos, revisão de métodos de

prospecção

e

pesquisa, uso

de técnicas modernas de mapeamenlo geológico,

de

prospecçáo e pesquisa, de modelagem de depósitos minerais, indispensáveis à elaboração

de modelos conceituais prospectivos que pudessem permitir o isolamento de zonas de
interesse específico à pesquisa,

Em obediêncìa

a

esse espfr¡to, no Estado de Goiás as Empresas

Brumadinho reat¡varam v¡gorosamente as atividades de pesquisa, já iniciadas em 1979 sob a
coordenação do Prof. Eduardo C.Damasceno e, em Hondônia, iniciou-se o "Projeto Granitos"

sob responsabilidadede:J.Bettencourt. Nos Grupos Paranapanema, Brascan e Best-Cia-SP,
estruturaram-se equipes de pesquisa e vasta açåo exploratória mineral foi desencadeada não

só em Rondônia como também no resto do Craton Amazônico, nas regiöes estaníferas de
Abonari, Xingú, Tapajós, Teles Pires, etc..

6.2, TEMA CENTRAL: amb¡enles

de

deposição

e tipos de depós¡tos

estaníleros

secundários de Rondônia
(trabalhos em análise: Docs. 220 e 224i ver Anexo 1)

6.2.1. Metas de lrabalho em relação ao tema

Como decor¡'ênc¡a do lnventário, da sistematização dos conhecimentos
geológicos e da estimativa do potencial de Sn do Brasil e metais raros associados (Nb, Ta,
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W, ETR, Y, etc.), consubstanciados e discutidos em Bettencourt et al. (1981; Doc.217), e
obedecendo ao espfrito do "Projeto Gran¡tos", iniciamos em 1981 uma ampla investigação
que tinha como objetivo central o estudo dos s¡stemas aluvionares e depósitos de "placers"

associados que ocorrem nas regiões: Central
Lourenço/Macisa (Fig.

de Rondônia, Alto Candeias e

t ).

Ao se elaborar o "Projeto Gran¡tos", em

'1981,

as

fundamentais (agora detalhadas), em relação aos sistemas aluvionares
secundários de

$¡

São

preocupaçoes

e aos depósitos

associados se prend¡am à decisão de conhecer e entender:

- A evolução dos sistemas deposicionais quaternários no espaço e no

tempo e os

processos envolvidos;
- As mudanças de nível marinho e das condições cl¡máticas durante o Qualernário,

do

indispensáveis ao controle da evolução

s¡stema fluvial

e dos "placers" de

metais raros;
- O background estratigrático e o delineamento dos estratos estanlferos;
- As idades dos sistemas aluvionares;

- A natureza das áreas fontes v¡a identÍficação dos m¡nera¡s pesados;
- Os modelos conce¡tua¡s dos depós¡tos de

e

processos genét¡cos indispensáveis

$¡

à

secundários a saber, feições gerais

identificação

de alvos ou áreas de

interesse;
-

As fácies sedimentares de melhor potencial estanífero e a sua d¡stribuição
espacial;

- Os modelos de leores e tonelagens dos depósitos estanÍferos;
- Reservas e recursos.

Os resultados dessa investigação deveriam prover bases seguras para o

estabelecimento não só de modelos conceituais genéticos confiáveis, indispensáveis à
adoção de modelos exploratórios adequados aos d¡ferentes amb¡entes e tipos de depósÍtos
de "placers" e, como também, para a definiçäo clara de alvos de pesquisa.

Configurou-se, além disso, ser

de urgênc¡a a redução de custos de

pesquisa em alvos prior¡tários através da aplicação de tecnologia de pesquisa mineral ma¡s
ef¡c¡ente e do uso apropriado de lécnicas disponíveis.

Desta forma, como decorrência das atividade de campo e de laboratório

levados a efeito, até 1987, parte dos obietivos propostos foram alcançados e os resultados

estáo consubstanciados nos dois trabalhos fundamentais, já referidos que, a seguir, são
analisados.

A

primeira publicação (Doc. 220), preocupa-se

em definir

as

características das sequências sedimentares correlat¡vas aos processos de modelamento de
relevo associados às alternânc¡as climáticas reg¡stradas no Quaternário, a distribuição e as
idades relativas das mesmas, como também a caracterizaçäo dos amb¡entes e os respectivos

processos de deposição sedimentar.

O trabalho de 1988 (Doc. 2241, calçado
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no

de 1984 (Doc. 220), introduz

¡nformações complementares

em relação às fácies de

sedimentaçáo como também qualifica e caracteriza, mals amplamente, os tipos de depós¡tos
estanlferos secundários mais importantes e as reservas de Sn do Grupo Brumad¡nho, em
Rondônia.

6.2,2. Melodolog¡a de pesquisa cientílica e a sua adequação aos ob¡et¡vos dos trabalhos

Da leitura dos te)ítos entende-se que os auÌores privilegiaram

os

princípios geomorfológicos estabelec¡dos por Bigarella e Mousinho, (1965 a, b e c), Bigarella

et al. (1965) e Meis (1971), já aplicados ao estudo do QuaternárÍo Bras¡leiro, para

a

caracterização das fe¡çöes morfopaleoclimáticas dos sedimentos correlativos observados em

Rondônia,

e

¡nterpretações genéticas decorrentes. Enfatiza-se

a

interdependóncia entre

sedimentação, geomorfologia e paleocl¡ma e demonstra-se que as alternâncias climáticas,
observadas no quaternár¡o brasÍleiro, resultaram de avanços cfclicos e recuos das geleiras
nas áreas de alta latitude.

Como reforço aos cr¡térios estabelecidos por esses autores, deve-se
refer¡r a Sutherland (1985), que adm¡te

que a concentração de minerais pesados observada

nos "placers" resulta da interação, mu¡to particular, de variáve¡s ta¡s como regime tectônico e

de processos eldernos atuantes à superffcie, estes controlados fundamentalmente pelo clima.

Deste modo esses parâmetros se enquadram totalmente no domínio geomorfológico e,
como decorrência, a abordagem paleogeomorfológica é essencial para entender, em todas
as escalas, a formação e evolução dos depósitos de "placers", o que é assunto de elatrema

complexidade, conforme postulado por Force (1991).
Em refação aos métodos de estudo util¡zados para a caractèrizaÇåo dos
colúvios de cobertura e dos "stone l¡nes" seguiu-se em parte o método clássico de Riquier
(1969) que compara as caracterlstlcas desses materiais através

de:

análise granulométrica

lotal do solo e das areias entre 2 e O,O2 mm, morfoscopia das areias, estudo quant¡tat¡vo dos

minerais pesados, natureza

e

mineralogia das argilas, anál¡ses químicas

for

hações

granulométricas e datações indiretas. Contudo ênfase maior foi dada ao estudo dos perfis de

terreno, posição dos eslratos no s¡stema geomorfológico, distr¡buição dos centros de
enrlquecimenlo de minerais metálicos, estudo da erosäo atual nos "stone lines", buscando as
relaçóes espaciais das litofácies identificadas nos s¡stemas deposicionais.

6.2.3. Mérilos, contr¡bu¡ção c¡enlíl¡ca e benelfc¡os práticos dos trabalhos

Embora o tema em discussão tenha s¡do objeto de estudos anteriores por

Waghorn (1974)

e lsotta et al.

(1978), espec¡ficamento em relação

ao Quaternário de

Rondônia, os autores se empenharam em esboçar um quadro convincente, porquanto suje¡to
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a

refo¡'mulação

e correçöes futuras, da história deposicional e evolutiva dos

sistemas

aluvionares e dos "placers" estanlferos associados. Ressalta-se que os estudos säo lruto da
integração de informaçÕes geológicas, de superffc¡e e subsuperfície, representativos de um

volume impressionante de dados históricos resultantes não só de trabalhos de prospecção,
pesquisa, desenvolv¡mento e lavra, como também do árduo trabalho da equipe de pesquisa
conduz¡do entre 1980 e 1988 na Mineração Oriente Novo S/4,

A

contribuiçáo c¡entífica

é

digna

de nota e

expressa-se pela

caracterização: das sequências deposicionais, das condiçöes paleocl¡mát¡cas e ambÍentes
de deposição das mesmas, dos ambientes mais propfc¡os à mineralização e dos alvos de
pesquisa estanífera prior¡tários. Além disso, na região central de Rondônia, foram definidos

os tipos de depósitos de "placers" a Sn, Nb-Ta, as suas características geométricas, a
variabilidade dos teores desses meta¡s, os volumes de minério e as categorias de reservas
rasas e profundas.

Pelo exposto, acredita-se que

a

contribuição

é

efetiva, oportuna e

conflável, e os teritos constituem fontes de ¡nteresse e consulta para estudos similares no
âmbito do Craton Amazônico.

6.2.4. A estraligrafia do Ple¡stoceno-Holoceno de Rondôn¡a

6.2.4.1.lntrodução

a complex¡dade que caracteriza a evoluçåo dos
sistemas deposicionals do Ouaternário torna-se imprescindÍvel e obrigatória uma análise
Levando-se em conta

crftlca de alguns tópicos polêmicos, à luz dos conhecimentos mais recentes, Os reparos a
serem feitos dizem respelto: ao controle da sedimentaçäo quaternária pelo nível eustático
marlnho,

à problemática da formação e evolução das linhas de pedra ("stone lines") e

sedimentos sotopostos associados, às idades atribuídas às sequências sedimentares, bem

como

à

nomenclatura relativa

à

classificação

de rios. Para melhor compreensáo da

discussão seguinte, o leitor deverá reportar-se à Figura 2.

6,2.4.2. Nível eustát¡co mar¡nho e sed¡mentaçäo cenozóica (controles da sed¡mentação)

Conforme Klein (1991) os c¡clos sedimentares globa¡s, preservados
estratigraf icamente, representam

os teslemunhos de fenômenos e processos de grande

envergadura. A origem dessa ciclicidade sedimentar, incluindo os sed¡mentos portadores de
ocorrências metálicas, parece ser controlada por variaçÕes de circulação oceânica causadas

por mudanças climáticas e por processos, gerados pelo manto, que desencadeiam

a

tectônica de placas.
Miall (1990) ao avaliar cr¡t¡camente os argumentos clássicos relat¡vos à
¡nterpretaçáo do nível marinho eustático global, defendidos por muitos cientistas na década

de oitenta (Grupo EXXON), mostra que as tectônicas local e regional folnecem um caminho
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viável para interpretar a história do nfvel marinho.

A

correlação,

estratigraficamente assenta-se

à

escala global, dos ciclos sedimentares preseruados

no pressuposto de que as variações do nível do

mar

controlam a sedimentaçäo ou erosäo em diferentes pontos do planeta. Sendo síncronas e
universals, a elevação do nfvel marlnho induz à Sedimentação, e a queda do nfvel marinho à

erosão produzindo, consequentemente, uma sequência sedimentar limitada por
discordâncias ou descontinuidades deposicionais, correspondentes a ciclos globais de
variação do nível do mar. As causas principais das mudanças do nfvel relativo do mar
(eustasia) e das mudanças do nfvel da crosta terrestre (tecton¡smo e isostasia) são devidas a

fatores eustáticos principais:

a

glácio-eustasia,

a

tectono-eustasia

ea

geóido-eustasia,

conforme Mörner (1980; apud Martin et al., 1986). Em última instância a causa da variaçäo

do nfvel do mar remonta à e¡rtensão das calotas polares. Perfodos glaciais de baixo nfvel
marinho, induzindo à descida do nfvel marinho, ao entalhamento dos rios e à erosão, e
perfodos interglaciais promovendo a subida do nível marinho e a agradação de rios
entrelaçados,

o

preenchimento de canais entalhados,

a

denudação,

o

suprimento de

sedimentos aos rios e, em última instância, à deposição de sequências sedimentares.

6.2.4.3. Conceitos

de sequência sedimentar e implicaçöes em relação às causas de

sedimentação dos sislemas aluvionares de Rondônia
Sequência: (Segundo Sloss, 1963) - Unidades estratigráficas rochosas constitufdas por uma

ou mais unidades litoestratigráficas formais, perseguidas ou reconhecidas interregionalmente sobre áreas continentais e em diferentes bacias de plataformas.

A causa é tectônica. As sequências quaternárias de Rondônia parecem não
estar nesta categoria.

Sequência: (Segundo Vail et al., 1977a, 1977b) - O conceito de sequência estratigráfica
fundamenta-se em secções de sfsmica de reflexão e controle estratigráfico.

Elas podem assumir várias ordens de grandeza

e

são limitadas

por

discordâncias, descontinuidades deposicionais ou superflcies de afogamento.

O desenvolvimento das sequências säo devidas, segundo o mesmo autor, à
variação do nfvel do mar (ou de base). As sequências sedimentares
quaternárias de Rondônia podem estar enquadradas neste conceito (Fig. 2).

Segundo Gallowey (1989), as sequências estratigráficas assumem várias

ordens de grandeza, materializando um episódio de sedimentação. São limitadas pelas
mesmas superfícies (discordâncias, descontinuidades deposicionais ou superffcies de
afogamento). A causa do empilhamento deve ser entendida como sendo devida à interação
entre a variação do nível do mar ou de base, subsidência e suprimento de carga sedimentar,
como resposta ao clima e tectônica da área fonte.
Configuram-se, assim, conceitos diferentes que levam a interpretaçÕes
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diferentes. No caso das sequênc¡as de Rondônia o conceito de Galloway é o que melhor se
aplica. A sequência I (F¡9. 2) seria interpretada como um ep¡sód¡o de sedimentação ocorrido
durante um clclo de subida/descida do nfvel de base, pressupondo-se:
- Subida do NB

= deposiçåo do pacote;

- Descida do NB = erosão no topo (disòordânc¡a).

A sub¡da do NB induz, em seu início, uma sedimentaçáo catastróf¡ca,
como resposta à busca pelo seu novo perf¡l de equ¡líbr¡o. Ter-se-¡a a formação dos
conglomerados residuais por fluxo de detritos, conforme interpretação ¡n¡cial de payolla et al.

(1984; Doc. 220). Entretanto acred¡tamos que estes fluxos possam ter ocorrido em
condições subaquosas (lacustr¡nas), o que explicaria a ausência de estruturas e matriz
argilosa nos conglomerados residuais. Presentemente estamos inclinados a não concordar
que estes sedimentos possam unicamente indicar a existência de climas áridos, ao tempo de
sua formação, pois podem também ocorrer em climas úmidos (Miall, 1978).

Oscilações na taxa de assoreamento versus taxa de subida do nivel de

base propiciariam

o

desenvolvimento

de drenagens extemporâneas e deposiçáo

dos

conglomerados de retrabalhamento por fluxos aquosos.

O paulatino ajustamento ao novo perfil de equilíbrio, paralelamente à
contfnua subida do nÍvel de base inibe, crescentemente, o suprimento que passa a ser
dominado por carga suspensa. A sequênc¡a passa à pelít¡ca, por decantação, e náo por
movimentos.

de massa como até então preconizado (a náo ser que haja estrutura; de

escorregamento inquestionáveis).

O ciclo se encerra

quando ocorre

a

queda

do

nível de base,

estabelecendo-se a discordância e encerramento do episódio de sedimentação.
O mesmo raciocfnio pode ser aplicado para a sequência 2 (Fig. 2).

Com base na premissa de que a subida do nivel de base corresponde à
resposta continental da sub¡da do nfvel do mar e que esta se processa durante perfodos
lnterglaciais, é lfcito admitir que cada uma das sequências ¡dentificadas correlaciona-se com

estádios ¡nterglaciais

e as discordâncias, no

¡nterior cont¡nental,

a

pelodos glaciais.

Portanto, à luz dos conceitos mais modernos de sequência (Vail, Galloway), a interpretação
seria oposta à proposta pelos modelos de Payolla et al. (1984; Ooc.22Ol e Bettencourt et al.

(1988; Doc.224).

6,2.4,4. ldades das sequências sedimentares
Ao discutirem as idades das sequências sedimentares I e ll os autores, em

ambos

os

trabalhos, atribuem

às sequências idades qualificadas como

Holoceno,

Pleistoceno Superior, Pleistoceno lnferior, Pleistoceno Médio. Por vezes, indicam ¡dades em
números -

Ex:

10.000 anos

ou l1.O00 anos para o l¡m¡te Pleistoceno Superior-Holoceno

-

sem que se tenha, como suporte, qualquer dado geocronológ¡co. lsto é uma prática não

muito apreciada por muitos pesquisadores do Ouaternár¡o. Ressalva-se, contudo, que a

estraligrafia proposta em ambos os trabalhos representa a tentat¡va de estabelec¡mento de
uma estratlgrafia relat¡va que só poderá ser desfe¡ta quando se obtiver dados de datação
absoluta.

Outra observação a ser fe¡ta diz respeito à seguinte imprecisão: Os rios
anastomosados referidos pelos autores sáo, hoie.em dia, cognominados de rios entrelaçados

e resguardo da confusåo com rios anastomosados
que, em sl, é uma designação dada para um padráo fluvial bem

("braided rivers,') para dilerenciação
(,'anastomosed rivers")

diferente dos rios entrelaçados.

6.2.4.5. A problemática dos "stone-lines"
Os "stonelìnes" e colúvios associados que ocorrem nos setores mineiros

de Rondôn¡a foram por nós considerados' nos dois artigos em discussáo, como sendo
pedimentos detríticos, assentados sobre uma paleosuperffcie erosiva antiga e gerados em
condições de clima árido. Admit¡mos, também, que boa parte dos componentes rudáceos
(canga) originou-se de retrabalhamento de nlveis de concentraçáo de ferro regolítico
que
formado em período anterior e lrisamos, sem muita veemência, que há indfcios ev¡dentes
boa parte dos "stone-lines" seia de natureza autóctona (esidual), e formada sob condições

climáticas tropicais. outros pesquisadores dessa região entre os quais citam-se waghorn
(1974), lsotta et al. (1978) e Aleva (1980), acreditam que esses estratos representam a zona

de acumulação mecânlca de um peffil regolftico "standard". No resto do craton,
especificamente nos setores do Baìxo e Médio vale do Bio Amazonas, essas entidades foram

consideradas por Bigarella e Ferreira (1985), como sendo representativas de depósitos de

encosta qua se situam em inconformidade erosiva sobre

laterita Para Meis (1968)'

Journeaux (1975 apud Bigarella et al., 1985) e ventura et al. (1975) constituem colúvios
amarelos e paleopavimentos rudáceos situados no Pleistoceno Superior'

osreparosaseremfeitosdizemrespe¡toâosproblemaSdeclass¡ficação
e aos mecanismos de gênese e acumulação de minerais econômicos insolúveis nas
condições superficiais, não havendo, da nossa parte, nenhuma preocupação no sentido de
já
abordar o(s) modelo(s) de redistribuição vertical e lateral dos elementos metálicos móveis,
que o tema não constituia obieto de pesquisa dos trabalhos em discussáo
A problemática da gênese dessas rochas é controvertida' mal entendlda e

não resolvida. As hipóteses genéticas disponÍveis na lìteratura sáo as mais variadas. Em

trabalho recenle Lecomte (1988) revê de forma exaustiva

o

modelo de gênese desses

luz dos
sedimentos em cond¡ções de clima equator¡al quente e úmido, com o obietivo de' à
modelos dlsponlveis, escolher a hipótese genética mals consistente e cafactefizar o tipo ou

t¡posdemecan¡smosquecomandamaformaçãodeanomaliasgeoqulmicas,associadasao
substrato rochoso e a m¡neralizações, se existirem Duas hipóteses genéticas sáo assim
propostas reconhecendo-se duas tendências, uma à autoctonia e outra à aloctonia'

Pelahipóteseautóctonaos''stone-lines''seformamnolimìteinferiofde
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impregnaçäo

de água (no perlil regolÍtico) por migraçäo, movimento d¡ferencial e

acumulação progressiva, "per descensum", de material grosso. Está claro que em toda a
coluna impregnada de água os fenômenos de lixiviação e homogeneizaçáo simultânea são
responsáveis pelas caracterfsticas ffsicas dos colúvios

e formação de horizonte argiloso

amarelo supel¡cial (Mazzucchelli, 1989). Pela hipótese cláss¡ca alóctona os "stonelines" são

considerados por lr,lazzucchelli (op.cit,) como equ¡valentes dos pav¡mentos detríticos
desenvolvidos à superlfc¡e, em terrenos ár¡dos, subsequentemente recobertos por material
coluvial lransportado que pode ser de natureza var¡ada: fluvial, lacustre ou de transporte
eólico (Heinzelin, 1952, 1955; Tr¡cart e Cailleux, 1965 e RiquieÍ, 1969, apud Lecomte, 1989).

6.2.4.6. O caráler autóctono ou alóctono dos "stone-lines" de Rondônia
A observaçáo e estudo das exposições das sequências sedimentares nas
minas a céu aberto dos d¡stritos mineiros de Rondônia nos permit¡ram constatar os segu¡ntes
fatos:
- A presença ocasional

de mais de um nível de "stone-lines" (Fotos

I

e 2) nos perfis

regolft¡cos de encosta, denunciando movimentos de massa descendentes;
- Espessamento dos "stone-lines" nos sopés das encostas bem como af¡namento

ou, por vezes, desaparecimento da unidade, rumo ao topo das colinas;
- Descontlnuidade dos horizontes, pr¡ncipalmente nas litologias graníticas;

- Presença

de clastos transportados ("boulders") e de componentes rudáceos

(canga) estes, provavelmente, or¡ginados de retrabalhamento

de nfveis de

concentraçåo de ferro regolitico formado em pelodos geológicos anter¡ores;
- Presença

de

se¡xos

de

composiçao lítica variada, bem selecionados e

arredondados, herdados de sed¡mentos conglomeráticos antigos;
Estas observações não foram enfatizadas nos trabalhos de 1984 (Doc.
220) e 1988 (Doc.2241 e, por si, const¡tuem fatores que abonam e reforçam a hipótese de
origem alóctona mais espec¡ticamente no domfnio dos plutons graníticos.

Nos terrenos gnafssÍcos, de topografia quase plana, portadores de
mineral¡zação primária de meta¡s raros há evidências de formaçäo "in sltu" de "stonel¡nes"
(autoctonia), que são a seguir nominadas:
- Persistênc¡a homogênea do horizonte de "stonelines" a grandes distâncias;
- Paralelismo da camada à topograf ia;
- Espessuras do banco, variáve¡s, porém mais espessas nos altos topográf¡cos;
-

O contato marcante entre o hor¡zonte superior H., (ambiente de lixiviação), e o
horizonte de acumulação

-

H, ("stoneline"),

conforme Figura 3t

A predominância do tipo "stone-line" laterít¡co. Neste caso (F¡9. 3), ressalla-se o
horizonte (b), formado por remanescentes lateÌÍticos ("duricrust"), e o horizonte (c)
caracterizado por acumulação de nódulos litorél¡cos (ver classif¡cação dos perfis
de "stone-lines" discutido em Lecomte (1988).

c7
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Deve-se esclarecer que em nenhum momento realìzamos trabalhos
geoqufmicos com

o oblet¡vo de discr¡minar: os padrões de

dispersáo geoqufmica dos

elementos maiores e menores; a expressão no perfil de lntemperizaçäo e à supedfcle (solos)

da ass¡natura geoqufmica do "bed-rock"; o mecanismo de formaçåo das anomalias
geoqufmicas e a persistÊncia destas em sÍtios mineralizados ao longo do perfil de
intemperização, até aos solos residuais. Estas lnformaçóes certamente constiluem fatores de

discriminaçáo importantes entre

as hlpóteses, autóctona e alóctona, que não

serão

discutidos neste te!íto,

Em função da nossa experiênc¡a em Rondônia e das observações
assinaladas, acredilamos que os processos responsáveis pela evolução dos perfis regolíticos

em Rondônia resultam da interação e convergência de processos climáticos, biológicos,
geomorfológicos, sed¡mentÕlógicos e qulmicos complexos operativos em bancos laterfticos

antigos (paleosuperf lcies cenozóicas ou talvez Ìestos de superffcies mais antigas) e em
outras unldades llticas do "bed-rock", destrufdas ou localmente preservadas na área.

Por outro lado, deve-se considerar que os perfis laleríticos referíveis ao
Pleistoceno Médio e Superior podem estar presentemente sendo submet¡dos

a

processo

franco de desenvolv¡mento e transformações sob condições de clima de floresla tropical

úmida. Como

identificar

e

discriminar

as influências, climáticas, geomorfológicas

e

geoqufmicas, holocênicas e atuais, que estão em curso, e os eteitos qufm¡cos, biológicos e

de migraçåo "pe¡' descensum" dos componentes lfticos grossos? De qualquer modo os
estudos efetuados, até hoje, sobre essas formações residua¡s, säo exfguos e imperfeitos e

não são suficientes para uma definição clara sobre a origem autóctona ou alóctona dos
"stone-l¡nes" de Rondônia. A esse respeito, devemos citar a exper¡ência de Aleva (1980) na

lndonés¡a

e Rondônia. Esse pesquisador cons¡dera que o padräo estratigráfico de

perlis

transverssais de alguns vales é bastante intrincado o que sugere que a gênese dos "placers"

e "stonelines" não decone de um único episódio temporal, mas sim, de um processo
intermitente de. concentração, erosão, redeposição, etc,, provavelmente muitas vezes
repetido.

6.3. TEMA CENTFAL:

comparlimenlação lectônica, evolução magmática
metalogenética dos gren¡tos anorogên¡cos de Rondônia

e

no

intervelo 1.4 A 0.95 Ga
(O texto em

discussão: Docs, 199,

2O1,

217,218,22O,221,222,

224, 225, 228, 230i ver Anexo 1)

6.3.1. Méritos e contr¡bu¡ção científ¡ca dos trabalhos

O tema central em discussåo é amplo e aborda especialidades as mais
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variadas. Deste modo, e por conven¡ência, os mér¡tos c¡entÍf¡cos e utilidade prática de cada

trabalho

ou grupo de trabalhos, quando pertinentes, serão apreciados nos ¡tens

correspondêntes a cada sub{ema.

6,3.2. Os textos e ob¡etos de pesqu¡sa sob anáì¡se crít¡ca

Os trabalhos efetuados pelo autor e colaboradores, restritos à Provlnc¡a
Estanífera de Rondônia e d¡rig¡dos à gran¡togênese e metalogenìa associada, seräo objeto de

análise crítica separada. Pareceu-nos também importante seguir à risca a temática do lGCp-

315, proposta pelos melhores especial¡stas dessa área de conh¿ûimento (ver Haapala,
1991b). Nela, resume-se o estado da arte ma¡s recente, consolidado por diferentes grupos
de pesquisa, em relação à evolução dos gran¡tos rapakivi e metalogen¡a de metais raros
associados (Sn, Nb-Ta, W, F, Be, ETR, Y, etc.). Os objetivos de pesquisa a serem resofvidos

a curto e médio prazo são também focalizados nesse documento. A análise cltica dos
textos se¡'á efetuada em contraponto aos tóp¡cos prlncipais de pesquisa presentemente
objeto de atenções especiais. Buscaremos demonstrar os ítens sobre os quais os objetivos

de pesquisa foram atingidos,

evidenciaremos

os pontos

carentes

de

¡nformações,

nominaremos os tipos de estudos complementares a serem efetuados bem como os temas a
merecerem pesquisa clentíf ica f utura.

6.3.3. Os problemas de nomênclatura dos gran¡tos rapakivi

A identificaçáo e class¡ficação dos granitos rapakivi e o uso adequado do

termo rapakivi no Craton Amazônico, vem sendo fe¡tos de maneira arbitrária, sem mu¡to
respeito à terminologia (Vorma, 1976) em uso. Os problemas são os mais variados: mu¡tas

ocorrências de rochas granfticas, apenas com evidências restritas de textura rapak¡vi foram
consideradas còmo espécies tfpicas e, em muitos casos, variedades náo associadas a
viborgitos e piterlitos e com telduras normais apenas em cristais isolados, têm sido também
descritas como rochas rapakivi tfpicas o que nåo é uma prática recomendável; a suposiçåo

de que há posicionamento sincrônico de tipos de granitos são ¡dênt¡cos, com

visivel

desprezo às variaçóes de ¡dades reveladas por granitos muito sim¡lares; a constatação de

que as caracterfsticas petrográficas
substancialmente

e

qufmicas dos gran¡tos rapakivi não diferirem

dos demais granitos anorogênicos do t¡po A, o que torna subjetivo

qualquer tentaliva de separação e ¡nterpretação.

Mesmo levando em conta essas dificuldades, estamos incluindo os
Granitos Últimos de Rondônia (1,05 - 0,95 Ga) no grupo dos gran¡tos rapak¡vi, "sensu lato",
apesar da inexistênc¡a de tenura rapak¡vi tlpica no Grupo Mais Jovem (0,95 Ga) e ocorrência
somente de variedades porfiríticas e p¡terlítlcas no Grupo Mais Velho (1,05 Ga). Essa decisão
se baseia no zoneamento e coexlstênc¡a espacial das variedades granfticas, no quimismo, no
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caráter bimodal de boa parte dos maciços, nos controles e condições genéticas s¡m¡lares aos

gran¡tos rapakivi tfp¡cos e também por acred¡tarmos que esses cronogrupos constituem,
ainda, pulsos intrus¡vos muito mais jovens dos complexos graníticos rapakivi de Rondônia.
Esta idéia, a ser testada por trabalhos de pesqulsa adic¡onais, vem

a reforçar a proposta

antiga d6 lsotta et al. (1978), que consideraram todas as rochas graníticas anorogênicas
presentes na área do Projeto Provlncia Estanífera de Hondônia, cognominadas Suite lntrusiva
Rondônia (1,6 - 1,3 Ga), como peftencentes à famllia dos granitos rapak¡vi.

Outro problema diz respeito às denominaçÕes atribufdas às assocÍações
especfficas de rochas granflicas de Rondônla situadas entre 1,4 a 0,95 Ga, já discutidas em
maior detalhe em Bettencourt et al. (1987; Doc,221), e Bettencourt et al. (1991; Doc.201). As

denominações são as mais variadas, por vezes confusas,
"Younger Gran¡tes of Bondônia" (Kloosterman,

e são assim enumeradas:

t966; 1967a,b; 1970),

Complexos Vulcano

e

Bon, 1972), Evento Rondoniense (Amaral, 1974), Gran¡tos
Anorogênicos (Souza et al., 1975), Granitos Tipo Bondoniano (Montalvão et al., 1979),
Plutônicos (Verschure

Granitos Rondonianos (Leal et al., 1978), Suite lntrusiva Rondônia (lsotta et al., t9Z8), Suite
Rondoniana Oassinari et al., 1984), Assembtéia de Granitos Hondônia

e Costa

Marques

(lssler et al., 1985), Su¡te lntrusiva lgarapé Preto, e Su¡te lntrusiva São Lourenço (fassinari et

al., 1984). Percebe-se que, na malorla das vezes, justamente pela inexistência näo só de
mapas faciológicos dos maciços, como também de amostragem sistemática e de número
s¡gn¡flcante

e

representativo

de anál¡ses geocronológicas, cronogrupos de idades

e

caracterfsticas contrastantes foram englobados, pelos autores, na mesma designação. Este

fato constitui,

a

nosso ver, um ponto fundamental de discórdia que exige revisão,

sistematização crft¡ca e entend¡mento futuro entre os pesquisadores da área,

Por ora oplamos por agrupar os plutons graníticos de acordo com a
revisão efetuada por Bettencourt et al. (1987; Doc.221l, complementada e modÌficada por

Priem et al. (1989t

Doc. 2251.

Deste modo, os seguintes cronogrupos podem ser

dist¡nguldos: Suite Serra da Providênc¡a ('l,4 - 1,2 Ga) conforme Leal et al., (1978), Granitos
Rapakivi Mais Jovens ('1,27 - 1,18 Ga), Granitos Últimos de Rondônia, estes abrangendo dois

cronogrupos, ou seja, Grupo Mals Antigo (1,05 Ga) e Grupo Mais Jovem (0,95 Ga).

6.3.4. SUB-TEMA: distribuição temporal e espac¡al dos gran¡tos rapakivi de Rondônia

no intervalo de f ,4 a 0,95 Ga
(Textos em discussão: Docs. 218,222,225; verAnexo

6.3,4.

1)

1, Tendênc¡as atuais
Os trabalhos mais recentes conduzidos à escala mundial nas clássicas

províncias rapakivl (incluso os granitos anorogênicos

ou pós-orogênicos correlat¡vos),

a

saber:
- Escudo Fennoscandiano (Vorma,

1976; Nurmi e Haapala, 1986; Haapala, 1988;

z')

Haapala

e Rämö, 1990; Vaasjokl et al., 1991; Rämö, 199la; Amelin et

al.,

1991a);
- Continente Norteamericano (Emslie, 1978, 1991; Anderson, 1983; Van Schmus et

al., 1987; Anderson e Bender, 1989);

-Escudo Ucranlano, U.S.S.R. (EsipÖhuk, K.Ye, 1991; Amelin et al.,
Vplikoslavinskiy et

al.

1991a;

1978 - apud Rämö, 1991a); demonstram que os granitos

rapakivi bem como as rochas contemporâneas plutônicas básicas, vulcânicas
bimodais e diques de diabásio, formam cinturöes alongados descontlnuos em
escudos précambrianos e se situam no intervalo de idade entre 1,75 e 1,0 Ga.
Os objetivos de pesquisa do IGCP-315, em relação a esta linha de investigaçäo,

é o de entender a
Proterozóico Médio

razâo

do confinamento mais comum a cinturöes do

a lnferior como também ao fato de se restringirem ao

interualo de idades já referido.

6.3.4.2. Os problemas ligados à determinação de idades e zoneamento temporal dos
granitos de Rondônia

No infcio dos nossos trabalhos em Rondônia encontramos

muitas

dificuldades para estabelecer idades das diferentes linhagens de rochas granfticas, com
vistas à seleção de maciços especializados a metais raros/favoráveis

à pesquisa

mineral.

Apesar da existência de número substancial de dataçöes Rb/Sr eK/Ar, Já executádas por
vários autores, os problemas que foram identificados são os seguintes:
- Pouca atenção

foi dispensada às diferentes linhagens de rochas granfticas

e

amostragens sistemáticas não foram executadas em fácles diferentes, dentro de

cada pluton. Em muitos casos os estudos geocronológicos não foram
acompanhados de trabalhos detalhados petrológicos e o significado real das
idades não são claramente entendidas;
-

Nem sempre

as

interpretações efetuadas levaram

estruturação interna dos complexos

em consideração

e as relaçöes espaço-temporais de

a

fases

intrusivas intracomplexos;
- Seria possfvel supor e demonstrar posteriormente a existência de vários episódios

magmáticos plutônicos, configuraçäo de zoneamento magmático de complexos

e

que ostentam diferenças de idades patentes e de
importância fundamental não só à evoluçào magmática dos plutons como
uniseriais

polisseriais,

também à metalogenia correlata;
- Em relação às ídades das rochas metamórficas do embasamento da Provfncia Rio

Negro - Juruena (1,75 - 1,55 Ga) e das Provfncias Rondoniana (1,55

-

1,35 Ga) e

-

1,1 Ga) os dados geocronológicos foram diferentemente
interpretados. Os modelos tectônlcos relativos a esses cinturöes móvels são
Sunsás (1,3

polêmicos e revelam contrastes de ldélas dos pesquisadores dessas provfnclas,
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como também, limitaçoes sérias em relação ao entend¡mento dos complexos
gnafss¡co-graníticos e granulfticos mal conhecidos conforme já amplamente
discutidos em Bettencourt et al. (1981, 1987, 1991; Docs. 217, 221,2}1ri
- Não foram levados

em considetaçäo a estrelta v¡nculaçáo temporal entre as

rochas da associaçào anortos¡to-mangerito-charnoquito, granitos rapakivi e
rochas basálticas.
-

As rochas charnoqufticas e mangerfticas foram tradic¡onalmente cons¡deradas
como parte do embasamento metamórfico. Sabemos hoje que boa parte dessas
rochas são contemporâneas aos granitos rapakivi.

6.3.4.3. Aprec¡ação dos dedos geocronológ¡cos: méritos e beneflc¡os c¡entlficos dos
lrabalhos
Com

o objetivo de dirimir dúvidas é que no trabalho de Bettencourt

et

Kaedei (1984; Doc. 218) tentamos reagrupar e discut¡r os dados radiométricos exíguos,
disponlveis na literatura, das rochas granfticas plutônicas e vulcânicas ácidas dos maciços
São Lourenço e Caripunas (Figs. 4 e 5), bem como daquelas do Maciço Oriente

Novo. Os

diagramas isocrônicos deixaram patente, à época, a ex¡stência de dois episódios rapakivi
plutônicos

a

1,27 Ga e 1,18 Ga

e um episódio vulcânico ác¡do assoc¡ado ao plutonismo

rapakivi a 1,12 Ga equivalente, em parte, às Vulcânicas São Lourenço, de Basei (1977) estas,

por sua vez, correlacionáveis às Efus¡vas Ácidas Caripunas de Leal et al. (1978). O diagrama
isocrônico de Oriente Novo indicava uma idade de 1.03 Ga que acreditavamos, à época, ser
representativa da idade dos granitos estaníÍeros de Rondônia.
As contribuições de Priem et al. (1987 e

i988i Docs,222,225) permit¡ram

não só a melhoria substanc¡al da caracterização do magmatismo rapak¡v¡ de Rondônia como

também uma visualização mais clara e def¡nição mais precisa das idades. lsto foi possÍvel
graças à existência de mapas faciológicos mais elaborados como também de amostragem
adequada e farta, executados pela equipe de pesquisa do Projeto Granitos. Os resultados

obtidos confirmam o pico melamórfico das rochas do embasamento, situado em 1.5 Ga,
referido por Te¡xe¡ra et al. (1989), e caracterizam, momentaneamente, a existência de quatro
cronogrupos graníticos situados a 1.45 - 1.35 Ga, 1.26 - 1,18 Ga, 1,05 Ga e 0.95 Ga, conforme
discussão nos Docs. 222 e 225 já referidos. Evidencia-se assim, que as linhas de raciocfnio
esboçadas em 1984 permaneceram válidas, embora tenha sido revelado um quadro de

idades que não era nitido nos trabalhos de Bettencourt et Kaedei (1984; Doc, 218), e
Bettencourt et al. (1987; Doc, 221),
O reconhec¡mento do evento fgneo granítico situado entre 1,05 - 0,95 Ga

tem uma implicação imporlante em relação à Provlncia Grenville, Canadá, onde plutonismo

de ¡dade similar foi documentado. De particular interesse são os dados de Gower et al.
(1989) que identificaram, na Provfncia Grenville, um evento plutônìco granftico que ocorreu
entre 1,08 - 1,0 Ga (idades U - Pb) em contraste a uma pulsaçáo mais jovem e de curta
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Ga.

Além dessas diferenças de idade assinalam-se

contrastes de composição e estilos de posicionamento mu¡to similares ao que foi constatado

nos maclços Caritianas, Pedra Branca, Såo Carlos (0,95 Ga) e nos maciços Oriente Novo e
Santa Clara (1,05 - 1,03 Ga), conforme Bettencourt et al. (1991; Doc. 201) e Leite Jr. (i992).
As idades da Suite Serra da Providência (1.a - 1.2 Ga) e da Suite lgarapé

Prelo (1.19 Ga), apresentadas por Tassinari et al. (1984), bem como das Vulcânicas São
Lourenço (Basei, 1977) e Vulcânicas Caripunas (Leal et al,, 1978) merecem discussão
partlcular já que foram, somente em parte, objeto de dataçöes pelo grupo do Prof. priem.

Os dados radiométricos Rb/Sr, disponfveis na literatura referentes às
rochas graníticas rapak¡vi do Batólito Serra da Providência, do Maciço lgarapé preto e das
Vulcânicas Ácidas São Lourenço foram selecionadas e reagrupadas em funçáo de critérios

que levaram em conta, principalmente, a distr¡buição dos tipos de fácies e telrturas
rapakivÍticas dos granitos e rochas vulcânicas. Os resultados apresentados no relatório de

iniciação científ¡ca do nosso orientando Farias (1991), representaram uma contribuição às
¡nterpretações geocronológicas e seräo a segu¡r discut¡dos,

6,3.4.4. As idades do Batól¡to Serra da Providênc¡a
Para efeito geocronológico comparativo, 5 amostras de rochas situadas

no Batól¡to Serra da Providência (Fig. a), foram reagrupadas e ut¡ltzadas. Elas representam
gran¡tos rapakivi normais, cujas caractelsticas petrográficas (Leal et al., 1978), não deixam

margem

a dúvidas em relaçáo à filiação rapak¡vltica- Para a execução do

diagrama

¡socrônlco Bb/Sr em rocha total não foram ut¡l¡zadas todas as outras amostras de corpos

lsolados, situados a ap¡'oximadamente 250 Km do Batól¡to que outrora compuzeÌam as
lsócronas correspondentes, nota-se bem, à Suite lntrusiva Serra da Prov¡dência, conforme
conceituação de Leal et al. (op.cít.) e Tassinari et al, (1984).

O diagrama isocrônico obtido (fab. a e Fig.6), evidenc¡a uma idade de
1.270+7g Ma e razão iniclal 87517865r, iguat a 0,71931 +0,04519. Mesmo levando em
consideraçäo os erros altos, os valores resultantes contrastam com as ldades obtidas para a
Suite Serra da Providência já fornec¡das por Leal et al. (op.cit.) e Tassinari et al. (op.cit.), que

foram, respectivamente, I .414142 Ma (idades convencionais) e 1 .400 + 57 Ma para razão
87S1786Sr em torno
de 0,713 + 0,00s.

O valor resultante da nova isócrona mostra-se coerente com as ¡dades
das fácies plutônicas rapaki dos maciços São Lourenço/Caripunas fornec¡das por Priem et
al. (1989: Doc.225l.

Contudo devemos ressaltar que atividade magmática rapakivi com idade
em torno de 1.4 Ga exlste, porém, até à data, ninguém foi capaz de demonstrar cabalmente a

d¡stribulçáo espacial desses corpos. As evidências sáo as mais variadas iá que no bloco São

Lourenço/Caripunas duas amostras de granitos rapakivi normais (Loc. 25), apresentadas por
Priem et al. (1989; Doc. 225) indlcaram idades de 1.407 Ma, para razåo inicial igual a 0.7134
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e quatro amostras representativas dos Gran¡tos porfiró¡des da regiäo NE de Oriente Novo
(Ron-126, 4 amostras) datadas pelos mesmos autores forneceram a ¡dade de 1.432a170 Ma

pa'a razã,o inicial 87517865r, igual a i0.2044 +0.0060.

TABELA

4:

Farâmetros isotópicos dos granitos rapakivi normais

do Batólito Serra da

Providência
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6.3.4.5. As idades do Mac¡ço lgarapé Preto e das Vulcânicas São Lourenço

A exemplo do procedimento util¡zado no Batól¡to Serra da Providência,
foram reagrupadas somente seta amostras ffab. 5), dos granitos rapakiv¡ restr¡tas ao Maciço
lgarapé Preto. O dlagrama Rb/Sr em rocha total (Flg. 7), ass¡m obtido, indica uma ¡dade de
1.268+111 Ma e razäo 875r/86sr

= 0,7099610,07683. As

rochas vulcânicas que ocorrem

junto ao Maciço São Lourenço (Figs. 5.8; Tab. 6) foram também reagrupadas em função do
conhecimento da disnibuiçäo das fácles rapakivi plutôn¡cas e vulcânicas ác¡das associadas
(Bettencourt et al., 1991, Doc.

201; Priem et al,, 1989; Doc.

t7

2251 e

de amostragem mais

representativa. A ¡sócrona Rb/Sr obtida através de nove pontos (Fig.

I

e Tab. 6) fornece a

idade de 1.2241:22 Ma e razão 87517865r em torno de 0,71862!0,02024.
As amostras situadas fora do Maciço lgarapé Preto náo foram utilizadas,

devido à desconfiança que se teve em relaçáo à sua natureza rapak¡vítica pois não foi
possfvel ¡dent¡ficálas no CPGeo-|G/USP. As ¡dades obtidas mostÌam-se mais coerentes e
s¡m¡lares àquelas já observadas no Bloco São Lourenço/Caripunas e no Batólito Serra da
Providência.
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TABELA 5 - Parâmetros isotóp¡cos das rochas gran¡tóides do Maciço lgarapé preto
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Fonte dos dados: Leal et al. (1978) e Tassinari & Teixeira (1977)

Os dados geocronológlcos referentes às Vulcânicas Acidas Sáo Lourenço

(rab. 6 e F¡9. 8) säo discrepantes das idades apresentadas por Base¡ (1977) e Bettencourt e

Kaedei

(1984; Doc. 218).

Contudo, mostram-se consistentes com

as

idades

correspondentes às fácies lgneas plutônicas do Cronogrupo Granitos Rapak¡vi Mais Jovens

de Rondônia (1,27 a 1,18 Ga). No nosso entender essas rochas representam, na realidade,
uma manifestação fissural do magmat¡smo granítico rapakivi s¡tuado entre 1,27 a

l,l8

Ga, o

que deixa claro a necessidade de redefin¡çäo das chamadas Efusivas Ácidas Caripunas de
Leal et al. (1978).

1a

TABEI-A 6 - Parâmetros lsotóplcos das rochas Vulcånlcas Ácidas São Lourenço.
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6.3.4.6. A Relevância dos Dados lsotópicos baseados no Método Rb/Sr
Conforme Haapala (1988), as idades radiométrlcas U/pb obtidas em
zircões dos granitos rapakivi têm demonstrado d¡ferenças substanciais não só entre
complexos diferentes mas também entre fases intrusivas de um mesmo complexo. As ¡dades

mais baixas e mais discordanles são observadas nos granitos leucocráticos, por vezes
estanfferos, considerados como sendo mais jovens. Esta situação já assinalada no granito
rapakivi Nordingra, Suécia, por Welin e Lundqvist (i994 apud Haapala, tgBB) é expressa pela
idade, U/Pb em z¡rcóes, da ordem de 1,58 Ga e a correspondente idade Rb/Sr mu¡to mais
baixa, em torno de 1,42 Ga (Sri

=

0,718 a 0,725). Estas discrepâncias, segundo Welin e

Lundqvist (op.cit.), são atr¡bufdas à redistr¡buição dos isótopos devido à açäo da circulação

dos fluidos pós-magmáticos. Para

o

Craton Amazônico, Dall'Agnol et

al.

(no prelo)

enumeram os dados radiométricos Rb/Sr (rocha total) dos gran¡tos rapak¡vi tfpicos de
Parguaza e Surucucus situados a 1,55 Ga, e demonstram haver concordância entre a idade

Rb/Sr e aquela fornecida pelo método U/Pb, da ordem de 1,S Ga. Contudo no bloco da
Provfncia Amazônica Central-Este as idades isocrônicas Rb/Sr se concentram no intervalo
compreendido entre 1,8 e 1,6 Ga, sistematicamente mais iovens do que as idades obtidas em
zircões, pelo método U/Pb, variáveis entre l,BB a 1,82 Ga, conforme discussão em Lafon et
al. (1991 ) e Dall'Agnol et al. (no prelo).

Os pulsos magmáticos rapakivi rondonianos situados a 1,4 - 1,2i 1,95;
'1,26-1,18; '1,05 e 0,9 Ga (Priem et al., 1989; Doc.225, Bettencourt
e
et al., 1991; Doc. 230),

nos forçam a questionar esse número de pulsos e indagar se o escalonamento temporal
realmente existe. Em face dos argumentos já apresentados acreditamos que a confirmação

dessas idades ou obtenção de valores precisos só poderá ser conseguida por datações
U/Pb, em futuro próximo,

6.3.4.7. Pesqu¡sa

futura: o papel da geoqulmica ¡sotópica para a resolução dos

problemas relat¡vos ao zoneamento temporal dos granilos rapakivi
Os resultados isotóp¡cos baseados nos métodos Rb/Sr, U/Pb, Sm/Nd,
3H"74H" e Pb, recentemente apresentados pelos pesqu¡sadores
Neymark et al. (199i),
Rämö (1991a), Vetfin er al. (1991), Vaasioki et at. (1991) e Lafon er al. (1991), estão a
demonstrar:
- A capacidade

de obtenção de idades precisas através do método U/Pb que não

só discrimina as idades dos protolitos dos magmas rapakivi como também as
idades de posicionamento crustal desses magmas;
- D¡screpâncias entre idades obtldas pelos métodos U/Pb e Rb/Sr;

-A

possibilidade de revelarem

a

natureza da crosta envolvida na geração dos

magmas, bem como elucidaçäo lndirela dos mecanismos de retrabalhamenlo e
volumes envolvidos de crostas iuvenis protolfticas;

-A

possibilidade de elucidação

da natureza metamórfica ou lgnea das rochas

4t

orig¡nais que foram tund¡das para gerar os granitos

e rochas

mangeríticas-

charnoquíticas, como resposta da ação de magmas máficos profundos.
Em resumo, a adoção dos métodos U/Pb e Sm/Nd, para a obtenção de

idades mais seguras, é de urgente ¡nteresse para

a resolução de problemas relativos às
idades, critérios de gênese, natureza e taxa de partic¡pação dos protol¡tos dos granitos
rapakivi de Rondônia.

Como informação adicional podemos ad¡antar que, dentro do espírito do

projeto conjunto com a Z.W.O. Labo¡atorium Voor lsotopen Geologie, Amsterdam, estão
sendo investigados os granulltos e gnaisses que servem de encaixantes aos gran¡tos rapakivi,
pressupondo-se

a obtençåo de vinte determinações de idades Sm/Nd e Rb/Sr em rocha

total, quinze análises de idades pelo método Sm/Nd em fases minerais e duas análises U/Pb
em frações de zircão. Os novos dados seguramente vão permitir uma visão mais clara sobre

a composiçäo isotóp¡ca e o caráter juvenil ou näo das porções da crosta que deram origem
aos granitos rapakivi, e uma definiçáo ma¡s precisa da idade real de formação das rochas do
embasamento na porção central de Rondônia.

6.3.5. SUB-TEMA: comparl¡mentação tectôn¡ca, evolução cruslal e gênese dos gran¡tos

rapak¡vi
(Textos em d¡scussão: Docs. 198, 218,221,222,225,230, ver Anexo
1)

6.3.5.1, Contr¡bu¡ção cientffica dos trabalhos

Os tenos em discussão oferecem uma contribuição c¡entífica efetiva
particularmente em relação à distinção e evoluçáo dos cronogrupos de gran¡tos rapakivi e
rochas básicas penecontemporâneas geradas no intervalo '1,27 a O,95

Ga. Os

resu¡tados

obtidos são confiáveis e, hoje, os Ìe)ítos servem de guias de referência e pontos de partida
seguros, para invesligações geológicas de detalhe. A contribu¡ção cientffìca, embora suleita
a reformulação contfnua, expressa-se pela caracterização parcial:
- Do ambiente de geração dos granilos de ¡dades compreend¡das entre 1 ,27 a 0,95

Ga e dos seus contrôles tectônicos de intrusäo;
- Da distr¡bu¡çáo espacial e temporal dos plutons graníticos rapakivi;
- Do vínculo provável

do magmat¡smo granÍtico a um grande cinturão constitufdo

por rochas de idade Grenville, faixa esta que inclue a Provfncia Grenville na reg¡áo
þste da América do Norte, os granulitos do Oaxaca no México, o Maciço Garzòn
nos Andes da Colômbia, a Sierra Nevada de Santa Marta e o Bloco Aroa-Misión.
estes na Colômbia.
- Oos cronogrupos de rochas granltlcas rapakivi;
- Da natureza anorogênica, posiclonamento crustal raso e caráter bimodal de boa

parte dos complexos granitóides;
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- Da gênese dos granitos provavelmente por anatex¡a crustal de rochas granulíticas;
- Da composiçáo tfpica dos granitos, similares aos do Tipo

A e aos granitos ¡ntra-

placa.

6.3.5.2. O estado atual do conhecimento
Granitos tapak¡vi ptotetozóicos
Os granitos anorogên¡cos do tipo rapak¡vi e rochas máficas assoc¡adas se

formaram sob a ação de reg¡me de tectônica extensional e, via de regra, são da ordem de
100 a 300 Ma mais jovens do que a crosta metamórfica de méd¡o a alto grau c¡rcundante.
Dados de sfsmica profunda indicam que os granitos rapakivi da Finlândia posicionaram-se
em área de baixa espessura crustal, da ordem de 40 km, na área do Batólito Viborg (Luosto,
1990 apud Haapala & Rämö, 1991). O magmatismo rapak¡vi proterozóico é de caráter global

e vários autores tais como Bridgwater e Windley (1973, apud Rämö, 1991a), Anderson &
Bender (1989), Hoffman (1989), Gurn¡s (1988) e Ramo (1991a) ¡dealizaram diferenles modelos
para explicar o controle e causas de geração desse magmatismo proterozóico, ou se¡a, se
está diretamente ligado a orogenia ou se é exclusivamente anorogênico. Contudo o modelo

mais recente é o de Hoffman (1989) lá considerado e aplicado, com modificações, aos
gran¡tos rapakivi da Finlândia (ver Rämö, 1991a). Hoffman (op.c¡t.) acred¡ta que esse tipo de
magmatismo pode estar associado à formaçáo dg um supercontinente proterozóico precoce
(Laurentia-Baltica) que promoveu soerguimento mantélico a grande escala, fusão parcial no

manto super¡or fusão anatética subsequente da crosta continental me geraçáo dos granitos

anorogênlcos. Nesse conte)to, os gran¡tos rapakivi e rochas básicas associadas são
conslderados como sendo der¡vados de magmas anorogênicos produz¡dos de acordo com o
mecanismo proposto.
Deste modo, a meta de investigaçáo à escala mundial, é o de explicar se

o magmat¡smo rapakivi resulta de fusão parcial de uma crosta orogênica espessada ou se

é,

em essência, exclus¡vamente anorogênico.

De acordo com Emslie (1991) as rochas da associação AMCG
(anortosito-mangerito-charnoquito e granito rapakiv¡) observadas nos c¡nturões clássicos
proterozóicos já referidos, se pos¡cionam entre 100 a 600 Ma após a parada dos processos
geradores de magmas cálc¡o-alcalinos, que é o magmatismo tfp¡co de processos orogênicos.
Desta forma, a qualificação de suites como sendo de natureza anorogênica ou pós-orogênica

é, de certo modo subjetiva,

a não ser que haja uma diferença expressiva de centenas de

milhões de anos em relação ao evento anterior.

Emslie (1978), Anderson (1982)

e

Hoffman (1989) postulam que o

magmatismo anorogênlco proterozóico deve estar v¡nculado a processos mantélicos. Além
d¡sso os estudos de Anderson (1983) e Anderson e Bender (1989), sugerem que a gênese

dos gran¡tos anorogênicos exige uma crosta juven¡l diferenciada do manto pouco tempo
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antes da ¡ntrusão das rochas graniticas (¡ncluso os gran¡tos rapak¡vi). Ressalta-se, contudo,

que estas op¡n¡ões náo sáo conclus¡vas já que os resultados obtidos por Neymark et al.

,54 - 1 ,57 ca),
localizado na ¡nterface Craton Arqueano Fennoscandico/C¡nturão Dobrado Sveco fenldico
(1991) no Batól¡to Anortosftlco-HapakivÍtico de Salmi, Karélia Soviética

(1

(1.9 Ga), permitem outras interpretaçöes. Baseado em dados isotópicos referentes a Nd, Sr,

e Pb, o autor ev¡dencia uma diferença marcante entre as feições isotópicas desse
batól¡to e aquelas observadas em outros mac¡ços rapak¡vi do Escudo Fennoscandiano.
Constata-se, também, que o batólito incorporou volume significante de material crustal
U-Pb

arqueano e exibe metalogenia diversa.

Estas conclusões são corroboradas pelas observações efetuadas por
Moralev

e Glukhovsky (1991) nos granitos rapakivi do Escudo Aldan, Sibéria

(U.n.S,S.).

Esles foram gerados por retrabalhamento de crosta arqueana continental, posicionaram-se

em regime de teclônica eldensional e foram condicionados por dois compartimentos
tectônicos a saber: zonas de falhas (batólitos alongados) e s¡stemas de falhas aneladas
(estruturas dôm¡cas),
Estas diferenças marcantes vêm a configurar a possibilidade de existência

de compartimentos tectônicos diferentes envolvidos na gênese dos gran¡tos

rapakivi

proterozó¡cos, bem entendido.

Gtan¡tos rapak¡v¡ do Prcterozó¡co Super¡or/Paleozó¡co lnferior

Os granitos rapakivi situados em faixas dobradas do Precambr¡ano
Superior e Paleozóico lnfer¡or têm sido obletos de estudos pos Kúster & Ulr¡ch (1991),
Wernick et al. (1991) e Ulbrich et al. (1991). A grande ¡mportância dessas pesquisas deve ser

devidamente ressaltada ao se cons¡derar a falsa ¡dé¡a, já consolidada na literatura, de que a
maioria das ocorrências clássicas se situa em intervalo de tempo lim¡tado (1,75 a 1,3 Ga) e
sempre restrita a ambientes cratônicos.

As investigações de Kuster e Ulbrich (op.cit.) d¡zem respeito a plutons
rapakivi que ocorrem na Somál¡a (idade U-Pb, 464 a 474 Mal, norte do Sudão (idade U-Pb,
570 Ma) e oeste do Sudåo (idade Pb, 7a2 Mal. Esses maciços são de natureza tarditectôn¡ca

e anorogênica e posicionam-se em

ambiente tectônico extensional (pósjechamento de

bacias e rifteamento subsequente) relativo à Orogenia Pan-Africana.

As investigações de Wernick et al. (op.cit.) estão sendo conduz¡das nos
complexos rapakivi da Província ltu-SP. Esses plutons invadem as rochas do Proterozó¡co,
associam-se a zonas de cisalhamento e exibem idade Rb-Sr em torno de 590 Ma.
A geraçåo do magma rapakivi responsável por essas rochas deve passar,

obrigatoriamente, pelas fases de subducção

e colisão, O

posicionamento f¡nal dos

complexos relaciona-se à fase anorogênica do Evento Brasiliano, que comporla alçamento,
d¡stensáo e mov¡mentação transcorrente subsequente ao longo de estruturas pré-existentes.

Em contraposição Ulbrich et al. (op.cit.) assinalam dois grandes grupos
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de rochas granitóides com afinidades rapakivi a saber: os chamados

s¡enogranitos-

wiborgíticos do C¡nturão ltu-São Paulo (tardi a pós Evento Brasiliano, idade Rb/Sr variável
entre 620-580 Ma) e a Suite Mangeritica-Granftica Gnáissica de Såo José do Rio Pardo - sul

de Minas Gera¡s e norte de Sáo Paulo), Para esses autores o posic¡onamento dos gran¡tos
do Cinturäo ltu é controlado por falhas direcionais tardi a pós Evento Brasil¡ano. A Suite São
José seria condicionada por zonas de clsalhamento dúctil situada em terrenos migmatft¡cos,
que representam remanescentes metamorflzados de magmatismo pré-Brasiliano (100 Ma?).

por analogia às áreas clássicas de
oconência de granitos rapakivi, torna-se necessário a execução de trabalhos futuros

É nosso desejo

adicionais para esclarecer
ambiente,

o

ressalvar que,

mecanismo de geraçäo de magma rapakivi nesse t¡po de

o posicionamento espacial e a ausência de rochas máficas e ácidas vulcånicas

contemporâneas.

6.3.5.3. As associações do lipo AMCG em Rondônia e a posição temporal relat¡va às
orogen¡as
A associação do t¡po AMCG ora observada em Rondônia (ver Figs. 4, 5)

poderá indicar que os granitos rapak¡v¡ posicionaram-se em crosta juvenif proterozóica
penencente aos cinturões móveis Hio Negro - Juruena (1,75

-

e Rondoniano

1,55 Ga)

-

Sunsas (1,5 - 1,1 Ga), enlre aproxlmadamente 50 a 600 Ma após as culminâncias orogên¡cas

respectivas. Deste modo, alguns pontos de discussáo ja referidos, merecem a seguir
atenção panicular.

Da análise da Tabela

7

parece-nos v¡ável acreditar que

cronogrupos pertencentes aos Gran¡tos Últ¡mos de Rondônia (1,05

-

os

dois

0,95 Ga) sejam

francamente anorogênicos em relação aos cinturões Rio Negro-Juruena

e

Rondoniano,

porém pós-tectônicos em relação ao Cinturão Sunsás. Drlvìdas perslstem em relação à real
natureza pós{ectônica ou anorogênica do cronogrupo mais velho (1,05 Ga) que exibe uma
d¡ferença mfnima de idade da ordem de 50 Ma em relação à Orogenia Sunsás e é coevo ao

Evento Rondoniense de Amaral (1974), este situado entre 1,05 - 0,9

Ga. A este respe¡to

podemos c¡tar o exemplo de terrenos ketilidianos do sul da Groenlândia, descr¡tos por
Gulson e Krogh (1975, apud Rämò, 1991), Os granitos rapakivi dessa região posicionaram-se

a 50 Ma depois da formação da crosta juvenil

Proterozóica (1,8 Ga), sendo assim

conslderados como de natureza pós{ectônica.
Mesmo considerando o raciocfnio exposto, as linhas de evidências que

são francamente favoráveis à origem anorogênica da associaçåo AMCG observada em
Rondônia, podem ser assim enumeradas:
-

Náo há evidências de magmatismo cálcio-alcalino típico de

processos

orogenéticos mais jovens que 1,52

AI¿ICG de

Ga. Os granitóldes da associação

Roòdônia ê da região do lvfunlcfp¡o da Lábrea (básicas e ultrabás¡cas Ciriquiqui Figs. 4 e 11), não estão vinculados a magmat¡smo tlpico de processos formadores
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de crostas orogênicas;
-

Associação fntima entre magmat¡smo charnoquítico

e

metamorfismo da fácies

granulítica;
- Evidênc¡as

de magmatismo granÍtico e sienítico recorrente desde 1,45 a 0,9 Ga,

conforme discutido em Bettencourt et al. (1991; Doc.230);
-

Associação fnt¡ma entre rochas básicas fissurais (diques máficos, gabros),
vulcânicas máficas e félsicas e rochas alcal¡nas, coevas às rochas rapakivi:

- Presença

conjunta de diabásios

e

d¡ques

de quartzo-pórfiro indicativos

de

ambiente eltensional intra-placa.
-

O caráter b¡modal do magmatismo. A associaçäo AMCG reflete a fusão parcial
tanto do manto superior quanto da crosta inferior, causado por magmas máficos
mantélicos (Bridgwater et al., 1974; Emslie, 1978; Haapala, 1988).

- O enquadramento dos gran¡tos no campo dos granltos intra-placa (Bettencoud et

al., 1991; Doc, 201) por comparação com as assinaturas quÍmicas elementares
ind¡cadas nos diagramas de d¡scr¡minação.tectônica de Pearce et al. (1984);
- Padrão "flat"

dos ETFP, similar àqueles constatados nos gran¡tos anorogênicos

estudados por Anderson (1983) e Anderson e Cullers (1978), lfpico de ambientes
extensionais;
- Os valores de Ga cons¡stentes com uma evolução em amb¡ente anorogênico (vide

Bettencourt et al., 1991; Doc.201).

TABELA 7: llustÍaçáo das prováveis diferenças entre as idades das suites granfticas rapakiv¡
e o picos metamórficos mais prováveis dos cinturões móveis.
EYsnto

u¿ciços

Cintl]roes
R,

igneo

Cronogrlloo

Prncroaì

ile9r0-Juruena

1,75-l,55Ga

e/ou

Sllites

)lóve ìs

Rondoniano Sulìsás
1,5-1,350a 1,3-l,tt¿

0iferenças de idade
relação ao pico
1,45-1

0,35

ca

800

r.la

100 liá
190 l¡a

190

ltla

5û0 l{a

260

l,{a

I00

\la

50

em

inet all]órf

jco

,25ûa
500

l,lá

400 l'ia

â

1: Mac¡ços Caripunas/Sáo Lourenço; 2: Su¡te lntrusiva lgarapé Preto; 3: Maciço Alto Cândeias

Obs. As difer€nças d€ ¡dads foram calculadas em relaçáo à idade máxima da fase metamórfica do
cinturão (Teixêira et al,, 1989)
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1,

t-0,gGa

6.3.5.4. lnlormaçóes ad¡cionais sobre a evoluçäo crustal da parte sudoeste do Craton
Amazôn¡co
Afora as últimas revisöes fornecidas por Amaral (1984), Hasui e Almeida
(1985), Litherland ('1986), Teixeira et al. (1989), Brito Neves e Cordani (1991), e dos trabalhos

geocronológlcos recentes efetuados pelo grupo, Priem et al. (1989; Doc. 225), as linhas

gerais de raciocln¡o permanecem as mesmas. Atualmente C.C.G.Tassinari dispóe de
informações adicionais (comunicação feita em 1992) que podem ser ass¡m aprec¡adas:

Provlncia Rio Neoro-Juruena (1,75-1,55 Ga): Os dados ¡sotópicos adicionais Rb-Sr
e Pb-Pb em rocha total e U-Pb em z¡rcões Cfass¡nari e Van Schmus, comunicaçåo oral, 1992)

permitem reforçar a idéia de que o arco Rio Negro-Juruena (1,75 - 1,55 Ga) amalgamou as
duas placas constitufdas pelas províncias Amazônica Central/Maroni-ltacaiúnas (2,2 - 1,8 Ga)
e protólitos crustais das províncias Rondon¡ana

(1

,55

- 1 ,35 Ga) e Sunsás (1,3 - 1 ,1 Ga). Os

limites da Provfncia Hio Negro-Juruena co¡ncidem com os altos estruturais de lquitos, e Purus

(Fig.9) que constituem zonas de descont¡nu¡dades identificadas por métodos geoffsicos
(Cordani el al., 1984).

Provfncia Rondoniana (1,5-1,35 Ga): Dados escassos de composiçáo isotópica de
Sr e Nd das rochas do embasamento (Vignol, 1987; Tassinari e Van Schmus, comunicação
oral - 1992) sugerem que as rochas metamórficas do cinturão resultaram da fusão parcial de

crosta granulítica pré-existente com idades no mln¡mo transamazônicas (2,2 - 1,8 Ga), Esses

núcleos, observáve¡s no Cinturão Móvel Rondoniano nas regiões de Lomas Manéches
(Bolívia), Jari, flanco sudoeste do Batólito Sera da Providência, incluindo as vizinhanças da

cidade de Jaru (Fig. 1 2), exibem idades Rb/Sr obt¡das em granul¡tos s¡tuadas entre 2,0 e 1 ,85

Ga (C.C.G.Tassinari, comunicação oral, 1992). Também durante essa evolução tectônica
ocorreram rochas formadas por diferenciação direta do manto, como se demonstra por
idades Sm-Nd modelos (Basu et al., 1990), obtidos em sed¡mentos coletados na bacia
hidrográfica que banha essa província, que ind¡cam a época principal de diferenciação juvenil

do fragmento de crosta continental considerada. As idades obtidas forneceram valores entre
1,6

-

1,4 Ga,

o que indica que nessa época ocorreu um evento de acreção continental,

subordinado ao processo de retrabalhamento crustal.

Cinturão Móvel Sunsás (1,3-1,1 Ga): O evento fol caracterizado na Bolfvia por
L¡therland (1986) e se superpõe, geograf¡camente, à Provfncia Rondoniana. As sequências

clásticas, deformadas, metamorfizadas

e

acompanhadas

de

atividades graníticas

correspondem, no Bras¡|, às rochas do Grupo Aguapef. Presume-se que o cinturäo seja
resultante de colisáo contínental, na borda sudoeste do Craton Amazônico com o Escudo
Canadense, conforme opiniões de alguns autores. Este evento gerou encurtamento crustal

da área cratônlca, reativação ou geraçäo de grandes lineamentos NE-SW relacionados ao
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evento tectonotermal Nickeriano, tais como os l¡neamentos Tapajós e Cachorro. A Orogenia
Sunsás retrabalhou as rochas rondonianas e, deste modo, não são claramente distintas, no

campo, daquelas geradas durante

a

Orogenia Rondoniana,

o

que empresta caráter

transicional aos l¡mìtes geográficos entre essas provlncias, obleto de muitas controvérsias.
Neste conte)îo a ativ¡dade granítica anorogênica no bordo sudoesle do Craton, a grosso
modo, pode ser confinada a dois intervalos de tempo; o primeiro pos¡cionado entre 1 ,3 - 1 ,15
Ga, relacionado ao Evento Rondoniano, e o segundo entre 1,'1 - 0,9 Ga, vinculado ao Evento
Sunsás.

6.3.5.5. O arcabouço geotectônico do sudoeste do Cralon Amazôn¡co e os contrôles de
formação dos gran¡tos anorogên¡cos de Rondônie entre 1,4 - 0,95 Ga
6.3.5.5.1. As causas da gênese dos granilos

Ao querermos procurar uma explicação das causas da gênese dos
granitos proterozóicos do Craton Amazônico e, em particular, dos gran¡tos rapakivi de
Rondônia e das rochas contemporâneas plutônicas e vulcânicas associadas, devemos
considerar

a

alternat¡va

de reconstruçáo dos cont¡nentes Laurentia-Balt¡ca/Gondwana, já

aventada por Alvarez e Cordan¡ (1980), Prìem et al. (1989a; Doc.225 e 1989b), Brito Neves
(1991), Brito Neves e Cordani (1991). Estes aulores sugerem o acoplamento da Província

do Laurentia, pois as simÌlaridades são patentes
Devemos também buscar subsíd¡os nas idéias de Priem et al. (1989b), Kroonemberg (1982),
Teixeira et al. (1989), Litherland el al. (1989), que são de opiniáo que o bordo sudoeste do
Rondoniana com

a

Provfncia Grenville

Craton Amazônico foi uma margem continental a pan¡r de L250 Ma e que a evolução das

faixas Rondoniana/Sunsás pode, perfe¡tamente, ser correlacionada

a

uma tectônica

contlnental progressiva. Devemos, ac¡ma de ludo, considerar uma outra alternativa do tipo
"Foreland Tectonics", ou seja, admitir que os gran¡tos ou parle deles sejam resultanles da
coal¡são das faixas San lgnáclo/Rondoniana (1,55 - 1,35 Ga) eSunsás/Aguapef(1,3-1,1 Ga)
acrescidas à Faixa Móvel Fìio Negro-Juruena

(1

,75 - 1,55 Ga) o que vem obedecer ao espfrito

dos modelos relativos à "Foreland Tecton¡cs" documenlados em Ziegler (1987a, b) e Sengör
(1sso).
Em face das sugestões dos autores acima referidos e em obediência aos

modelos tectônicos desenvolv¡dos por Ziegler (op.cit) e Sengör (op.cit), poder-se-ia admitir
que existe uma relaçáo causal entre a provável colisáo das fa¡xas San lgnácio/Rondoniana

(1,5 - 1,35 Ga) e

Sunsás/Aguapef

compressionais/transpressionais, ¡nduzidas

(1,3 - 1,1 Ga) e as

deformações

às placas cont¡nentais vizinhas por esforços

tangenciais, até a distâncias super¡ores a '1 .300 qu¡lômetros.

O conhecimento detalhado da evoluçáo tectôn¡ca e das deformações
correlatas da área em estudo é fragmentárìo e, neste momento, náo nos paÍece haver
condiçöes reais de analisar em pormenor as tectônicas contemporâneas e pós-colisionais
assocladas à provável coalizáo (segundo alguns) ou à tectônica dita de reat¡vaçáo de crosta
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arqueana (segundo outros), que pudessem controlar
granilóides

o

pos¡cionamento

dos

plutons

e as mineralizações associadas. A análise de todos os dados estrutura¡s

e

tectônicos compilados de imagens Landsat, fotografias aéreas, mapas tectônicos regionais

disponlve¡s bem como

de

levantamentos estruturais

de alguns maciços

executados pelo nosso grupo de pesquisa, a¡nda que prel¡minares

granfticos

e exlguos, permitem

apresentar uma visão complementar às idéias expressas em Bettencourt et al. (1987; Doc,
2211, que será a segu¡r objeto de d¡scussão.

6,3.5.5.2. Compart¡mentação lectônica dos plutons granít¡cos
A disposiçáo regional e posicionamento espacial dos corpos granÍlicos
rapakivl s¡tuados no intervalo de tempo I,4

a

1,18 Ga (Ex: Maciços Abunã, S. Lorenço,

Caripunas, Alto Candeias, Su¡te lgarapé Preto, Batólilo Serra da Providência), bem como dos

corpos básicos e pórf¡ros félsicos correlativos, foram condicionados por fraluras profundas
situadas nos flancos ou próximo aos limiles de grabens. Essas estruturas situam-se nos
domfnios dos sistemas lineagênicos Madeira-Quartorze de Abri¡ ou Madeira Tapalós (NESW), Araras e Aripuaná (NW-SE)

(1978), (Flgs.4, 10, 11

e L¡neamento J¡-Paraná (N-NE), definidas por Leal et

e 12). Estas

entidades constituem, segundo Hasu¡ et

al.

al.

(1984),

descontinuidades ligadas a anomalias Magsat e a zonas de cisalhamento, as últimas at¡vas

desde o final do Arqueano até o Proterozóico Médio. Os grabens vinculam-se, segundo
Amaral (1974), a reat¡vações contfnuas dessas estruturas lineagênicas antigas, ou ainda, de

acordo com Teixeira e Tassinari (1984) representariam produlos da fase pós{ectônica da
evolução geodinâmica da Provlncia Rondon¡ana.

As fases graníticas rapakivi tardias, desse intervalo (1,4-1,18 Ga), que
podem ou não conter m¡neralizações

a

meta¡s raros, bem como vulcân¡cas ácidas a

intermediárias associadas, ocorrem em pontos nodulares da rede dos l¡neamentos regionais

já referidos (Flgs. 4, 10, 11 e 12). A disposiçáo dos corpos, geometria, relaçáo espacial com

os lineamentos, magmatismo básico e vulcanismo fissural ácido e intermediário, além de
sedimentação clástica terrestre, evidenciam uma relação causal patente a regime distensivo e
consequente r¡fteamento crustal, ainda que de caráter inc¡piente (Fig. 4, 5, 10 e 11).

É nossa opiniáo que os plutons granÍticos pertencentes ao Cronogrupo
Granitos Últimos de Rondônia (1,05 - 0,95 Ga), ¡lustrados nas F¡guras

4,5, 10, 11 e

12

representam uma atividade fgnea de curta duração, rêstrita ao núcleo do Alto Estrutural do
Jamari. A idéia inicial d¡scutida em Bettencourt et al. (1987; Doc. 221), pressupunha que o
poslcionamento da maioria dos plutons desse cronogrupo seria devido ao efeito de uma
mecânlca de binários de cisalhamento simples dextral, resultante da reativação lateral, ao
f¡nal do Proterozóico, dos lineamentos Madeira - Quatorze de Abril (N55-60E) e Araras (N50-

7OW)

à época das ¡ntrusões.

Estas idéias necess¡tam ser revistas ou confirmadas por

trabalhos estruturals de detalhe.
Hoje, acreditamos qus a idade do evento de reat¡vação e transcorrência
é, no mfnimo, equ¡valente à idade Rb/Sr (1,05 - 0,95 Ga) dos Granitos Últimos de Rondônia
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).

aloiados nessas estruturas.

O efeito lrasncorrente parece ser operativo em todos os

já assinalados os quais podem representar, provavelmente, zonas
antigas de fraqueza que foram afetadas por cisalhamento dúctil relac¡onado à tectônica
convergente mais antiga (Colisão Faixa San lgnácio/Rodoniana (1,S 1,35 Ga) e
lineamentos regiona¡s

Sunsás/Aguapel

(1

,3 - 1 ,1 ca).

As faixas de cisalhamento observadas na porçåo central de Rondônia
(Fig. 12), orientadas segundo as direçöes N50W a N60W exibem feições geométricas, em

planla, comparáveis

a

falhas transcorrentes. Exibem padråo em degrau, recobrimento

horizontal à direita, estruturas de arrasto e estruturas dômicas a ângulo agudo à direçäo de
c¡salhamento, todas ¡ndicativas de movimento direc¡onal de).tral de grande expressão. Essa
característica já tinha sido assinalada por Hasui et al. (1994).

As faixas de cisalhamento com direçöes variáveis entre N50E a NSSE
também exibem característ¡cas de falhas transcorrentes. São simétricas às faixas de
cisalhamento N50W-N60W

e

exibem padrão em degrau

e

recobrimento horizontal à

esquerda. Embora as evidências sejam ainda pouco conslstentes, é dê se presumir que
tenham sofr.¡do movimento direcional dextral devido transferência de esforços oriundos das
faixas de cisalhamento NsOW-N60W.

Os arranjos e padroes geométricos de fraturamento observados nas
regiões entre Santa Bárbara/Montenegro e Orlenre Novo (Fig, 12, anotação A), Região de
Massangana (F¡9. 1 2, anotaçåo B) e Região do Alto Candeias (F¡g, 12, anotaçoes C) são aqui
designadas, respectivamente, de Faixa de cisalhamento santa Bárbara/Montenegro - sB/MT

- (Direçäo variável entre N47 - sOW) e Faixa de Cisalhamento Massangana/ Alto Candeias

-

MA/AC-(N57WaN65W).

As estruluras NW sáo responsáve¡s pela criaçáo de zonas distens¡vas
associadas (curvas divergentes), que resultam de transferência de mov¡mento de uma faixa à
outra vizinha. O cisalhamento delrtral com caráter dúctil-rúptil a rúpt¡|, Justificaria a formação

no embasamento de estruturas transtênsiona¡s geometricamente comparáveis a, "bacia de
afastamento" (ver Crowell, 1974), "rhombo-ckasms", ou ainda "d¡lational Jogs" (Sibson, 1986).
Os rombos assim formados (anotações A e B da Fig. 12), são individualmente delineados por
um conjunto de duas afestas paralelas à direçåo N10w a N-s (correspondentes a fraturas de
e),.tensão) e por outro arranjo de duas arestas paralelas às díreções de cisalhamento NSOW -

N60W (falhas trancorentes), conforme observado na Figura 12. Em função dos estudos de
terremotos modernos efetuados por Sibson (1986), este autor acredita que estruturas deste

tipo configuram áreas deprimidas, quase sempre ladeadas por falhas normais que divergem
das falhas transcorrentes direcionais. Na maioria das vezes são compostas por múltiplas
fraturas de distensão ligadas por planos de cisalhamento secundários, cuja geometr¡a e
arranjo ¡nterno, muito compl¡cado, são ilustradas pelas Figuras 134 e 138. As Figuras 144,

148, 14C e 14D expressam, também, os padrões teóricos de fraturamento e geometria das
bacias rômbicas produzidas por falhas transcorrentes dextrais de cisalhamento direcional

C,

B

¡
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Figura t3: A - Detalhes da infraestrutura da Bacia Rombóide Brawley, U.S.A., mostrando o deslnvolvimento de ve¡os e diques (segundo
Wãaver & Hitl 1979, apud Bðcer & White 1987). B - Estrutura ¡nterna da bacia. rombóide, segundo Sibson (1986). Fraluras de d¡stensão (linhas
cheias); falhas coniudadas de releito direcional (linhas finas); falhas normais (linhas quebradas).
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Flgura 14: Estruturas desenvolvldas entre fa¡has transconentss dextrais com padråo em degrau
€ recobrlmento horlzontal à dkeita (extrafdo de Rodgers 1980). A, B, C e D: Padråo de ftaturas
observadas nas vlzlnhanças de falhas transcorenles deldrais em degrau com dlferentes valores
de recobrlmento e espaçamento; Nas áreas (N) s¿io asslnaladas as dlreçö€s possfuels de falhas
normals ou fraturas do partlçäo s nas áreas (R) as dkeçöes possfuels de falhas reversas; As
{reaq (N) constituem sftlos de oconência de estrutums dsdistehsão favorávels a mlnerallzaçöes
dos tlpos hldrotormal e opitemal.

obt¡dos por Rodgers (1984)

a partir de

modelagem matemát¡ca simulada. Estes estudos

possibilitam náo só visualizar os padrões geométr¡cos dessas estruturas como também
avaliar o efeito dos recobrimentos, entre falhas conllguas, sobre a distribu¡ção do campo de

tensöes na região em degrau

e nas zonas

e)fternas vlz¡nhas

às falhas transcorrentes

principais.

Ao analisarmos os modelos de Rodgers (op. cit.), (Figs. 1aA, B, C, D),
conslata-se que a estrutura Santa Bárbara/Montenegro poderia ser relacionada ao modelo
da Figura 148, pois o provável recobrimento é mais do que o dobro do valor da separação.
As áreas assinaladas pela letra N correspondem, exatamente, aos sltios de alojamento dos

maciços Novo Mundo, Cachoeirinha, Pedra Branca, Jacundá, Santa Bárbara, no lim¡te oesle,
e dos maciços Santa Clara, Oriente Novo e Primavera (Figs. 4, 12), na e)Íremidade este da

estrutura que, em conlunto, alojam os grandes campos de ocorrência de mineralizações de
Sn, Nb, Ta e W.

A estrutura Massangana (Fig. 12) pode ser comparada ao modelo da
Figura 14D de Hodgers (op. cit.), pois o recobr¡mento e a separação entre as faixas de
c¡salhamento parecem ser nulas ou de pequeno recobrimento. Nota-se que a depressão

central corresponderia à zona de intrusão dos maciços flassangana (Fácies Bom Jardim) e

São Domingos (0,95 Ga), que são, por excelência, as fácies mineralizados do Campo
estanífero de Massangana. É ainda de interesse ressaltar que o Garimpo Alto Paraíso, que até

hoje produziu pouco mals do que 100.000 t/Sn pos¡ciona-se no limite da zona oeste de
alçamento

R da F¡gura 14D.

Em face dos modelos apresentados e das observaçóes geológ¡cas de
campo estamos admitindo que os maciços graníticos, pertencentes ao Cronogrupo Granitos
Últimos

de Rondôn¡a (1,05 - 0,95 Ga), alojam-se no ¡nterior dos "rhombo-ckasms" e

se

alinham segundo d¡reção aproximada N15W-NS sens¡velmente paralela à direção do máximo

esforço regional 01 (direção de encunamento e padição) e perpendicular à direção de
estiramento 03.

6.3.5.5.3. Fluxo fluidal e mineral¡zação nas áreas de d¡stensão

A

transferência de deslisamento

ao longo de estruturas distensionais

("dilational Jogs") requer, segundo Sibson (1986), a abertura em profusåo de fraturas de
partição e pares coniugados de fraturas de cisalhamento. Ainda, segundo o mesmo autor, a
queda brusca de pressão fluidal nessas estruturas, depois da ruptura, é vlstâ como um fator

importante

e

ind¡spensável

à

criação de ambiente part¡cular favorável aos processos

magmáticos e pós-magmát¡cos hidrotermais de interaçáo rocha'flu¡do. Obtem-se, assim,
geração rápida de corpos de minério na forma de veios, "stockworks" e brechas de implosão.
Na zona interna dos "rhombockasm", o diferencial de pressão fluidal entre a rocha enca¡xante
e as fraturas pode ser maior do que a resistência à deformaçáo da rocha, o que possib¡lita o

desenvolvimento de "pipes" de brechas implos¡vas que são sítios, por excelência, de fluxo
flu¡dal.
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Os arranjos estruturais observados no ¡nterior das estruturas rombóides
são de extrema complexidade e, na ma¡or parte das vezes, os planos de cisalhamento são
freqüentemente submetidos a movimentos de rotação em função da progressão dinâm¡ca do

binário externo nas faixas transcorrentes contfnuas. Os dados estruturais, hoje disponfveis,
não são suficientes para qual¡ficar, com clareza, os tipos de falhas mineralizadas em cada
maciço e discutir em pormenor os controles locais da mineralizaçäo primária. Contudo, nos
maciços Car¡tianas, Orientê Novo s Santa Bárbara, em que trabalhos estrutura¡s preliminares
foram efetuados, respectivamentê, por Pinho e Payolla (1992; Doc. 2gB), pinho (1987), Leite

Jr. (1992, Oriente Novo), e Frank (1990, Sta. Bárbara), será possÍvel fazer os seguintes
comentários:

Macico Caritianas: qUatro conjuntos principais de fraturas cerradas foram
¡dentificadas porém, as classes mais importantes, situam-se

a

N2S E/Sub-vertical

e

N6O

W/subvertical e correspodem às direções de cisalhamento prev¡stas pelo modelo teórico
(F¡gs. 134, 138 e 15). O conlunto N25E contém cerca de 92olô dos veios de quartzo e B0%

dos corpos de greisen. Uma das classses de fraturas com atitude E-W, pode estar
preenchido por m¡crogran¡tos ou pegmatitos tard¡os.

Maciço Oriente Novo: A deformaçäo é denunc¡ada pela existênc¡a de,
pelo menos, três coniuntos principais de falhas subverticais, com atitudes variáveis entre

-

70E, N30

-

50W

e N - 20W que correspondem,

NSO

às direções de
cisalhamento conflguradas nos modelos teóricos (Flg. 138 e 1B). Os ve¡os e bolsões de
aproximadamente,

greisen e de quartzo ocorrem predominantemente associados aos dois conjuntos de fraturas
ou falhas subverticais de d¡reções N30 - sOE e NSO - 5OW, por vezes constitu¡ndo enxames de

veios paralelos.

¡/acico Santa Bárbara: Veios de quartzo mineralizados

a

cassiterita

ocorrem assoc¡ados a um conjunto de fraturas subverticais com direçäo média em torno de
N70E. Greisens l¡linlferos com predomfnio de biotita se alojam em fraturas com d¡reçöes

variáveis entre N45E
assoc¡am-se

a

a

N64E, enquanto que corpos de greisen litiníferos muscovíticos

fraturas com direção média em torno de N26E

or¡entadas a N10

-

e fraturas de

partição

19W. Estas direções se mostram coerentes com aquelas de planos de

cisalhamento teoricamente previstas.

As eslruturas de distensão, assim qualificadas nos maciços Car¡tianas,
Santa Bárbara, Orientê Novo e Massangana (Figs.4 e 12), atuaram como zonas pÌeferencials

de infiltração e movimentação de grandes volumes de flu¡dos em regime rúptil franco a dúct¡l-

rúptil lransicional,

o

que justiflca

a

predominância, nesses distritos mineiros, de

mineralizaçöes magmátlcas e pós-magmát¡cas mesotermais, de Sn, W, Nb, Ta. Topázio, ETR,
etc,, dos t¡pos: d¡sseminada, em veios e bolsões de greisen , em veios e bolsões de quartzo,
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"stockworks"

e "pipes"

brechados, além de prováve¡s mineral¡zaçóes ocas¡onais

do

tipo

hipotermal disseminado.

6.3.6. SUB-TEMA: A nalureza b¡modal do magmatismo

6.3.6.1, ldéias atuais
O caráter do magmat¡smo básico-sillcico associado aos gran¡tos rapakiv¡
tem sido amplamente discutido em muitos trabalhos recentes por pesqu¡sadores tais como,
Rämö (1989, 1991a, 1991b), Eklund et al. (1991), Lindberg & Eklund (1991) e L¡ndberg er al.
(1991), para citar os principais. Os objetos de d¡scussão desses trabalhos são:
- as características da fonte mantélica
- a história dê frac¡onamento magmático
- a contaminação crustal
- as relações

genéticas entre os magmas silfcicos e bás¡cos coevos, pois a mistura

destes dois tipos pode const¡tu¡r-se em processo petroquímico s¡gn¡ficante nos
estádios iniciais de formaçåo dos magmas rapakivi.

O bìmodalismo é denunciado nåo só pela presença de enxames de
diques de diabásio e quartzo-pórfiro(por vezes coexistentes), e de corpos de natureza gabroanortosftica em lntima associaçäo a complexos de granitos rapak¡v¡, como também pelas
feições estruturais e tenurais resultantes de fenômenos de "magma mingling", hibridização e

mistura. Entende-se ainda que a composição e a tenura dos feldspalos(principalmente
plagloclásios) constituem indlcadores sensitivos da evolução desses sistemas fgneos e
devem ser, em parte, a chave para o entendimento do tipo de processo petrogenético
responsável pela formação dos gran¡tos rapakivl e suas contemporâneas cogenéticas.

A título de exemplo, nota-se que as rochas que apresentam

feições

resultantes de m¡stura, observadas nos quartzo-feldspato pórfiro e nos hornblenda granito
rapak¡vi porf¡¡'ftico do Batólito Äland (SW F¡nlândia; Eklund el al, 1991), tem composição
sim¡lar àquelas das fases granÍticas precoces do t¡po rapakivi normal (tiril¡to

e viborg¡Îo

escuro), encontradas no Batól¡to Viborg (Finlândla), embora essas não apresentem indlcios
estruturais e texturais de fenômenos de mistura magmática. Ressalta-se, também, que a
ausência de feiçóes de mistura de magma e de hibr¡dização, em ambientes plutôn¡cos tfp¡cos
de formação de tirilitos e viborgltos, pode ser entendida como sendo devido ao longo tempo
necessário à homogeneização magmátlca dos componentes magmáticos ácidos e básicos.

Os estudos mais avançados efetuados nos gran¡tos rapak¡vi, nos
enxames de diques máficos e nos corpos anortosftico-gabróicos do Escudo Fennoscandico
sugerem que:
-

A

associaçäo granito rapak¡vl, grabro, anortos¡to

e

diabásio

é

cogenét¡ca, mas não comagmáÌica. A fonte dos gran¡tos rapakivi foi, mais provavelmente, a

crosta iuvenil Svecofenfdica, formada dominantemente por material jovem derivado do
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manto, entre 0,2 a 0,3 Ga, antes da intrusåo dos granitos.
-

Os gabros, anortositos e diques de diabásio são der¡vados de

magmas

anorogênicos produzidos por fusão parcial do manto superior empobrec¡do em
ETRL.

- Os magmas geradores dos diques de diabásio evoluiram em s¡slema aberto, a
partir de processos combinados de crlstalização fraclonada, envolvendo uma

em

assembléia gabróica enriquec¡da
componentes

da crosta superior

plagioclásio

(conalminaçáo

e de ass¡mìlação de

por Nd e Pb da

crosta

proterozó¡ca Svecofenfdica durante a sua colocaçáo).

6.3,6.2. O bimodal¡smo em Rondôn¡a: mér¡tos c¡entlficos do documento em releção ao
sub-tema em discussão
No trabalho de Bettencourt et al. (1992; Doc.230), ainda em processo de

revisão, os autores discutiram sumariamente as rochas máficas contemporâneas aos
granitos rapak¡vi. lsto representa uma pr¡meira tentativa de qualiticar e vincular essas rochas
aos diversos pulsos de granitos rapakivi em Rondônia. Os diques e derrames máficos, gabros
e anortos¡los (Figs. + e 5) mostram uma dislribuiçáo espacial e temporal coincidentes as dos

gran¡tos rapakivi.

i¡uilo pouco trabalho cientÍÍico de detalhe tem sido realizado nessas
rochas ressalvando-se, contudo, as informações pioneiras fornecidas por Lobato et al.
(1966), Souza et al. (1975), Dreher et al. (1976), Leal et al. (1978), Te¡xeira (1978, 1990) e
Adamy

&

Romanin¡ (1990) nas rochas básicas e por Souza et al. (1975), Leite & Perin (1983)

e Olszewsk¡ (1988, apud Adamy & Romanini 1990) nas rochas charnoqufticas. Desse modo,

parece-nos d¡ffc¡|, nestô momenlo, elucidar

se

a

associaçáo bimodal

é

realmente

caracterfstica e alé que ponto a m¡stura e "mingling magmáÎico" contribu¡ram para a gênese e
evolução das referidas suiles.
As evidências adicionais do bimodalismo em Rondônia são as seguintes:

-na regiåo do rio Caripunas, Bettencourt & Kaedei (1984, Doc. 218) citam

a

presença de filetes e de enclaves centlmétricos e arredondados de diabásio nos
granitos rapak¡vi.
- nos biotitas granitos equigranulares do Mac¡ço Caritlanas, Pinho (1987) descreve a

ocorrência de enclaves de compos¡ção traquítica com até 15 metros de diâmetro

e

de

enclaves de composição basáltica de até 0,30 metros de diâmelro (ver

também Waghorn, 1974).

-no

Maciço Oriente Novo, Le¡le Jr. (1992) relata

a

presença

de

enclaves

microgranulares pretos(basaltos contaminados?) nos álcali-feldspatos gran¡tos de
caráter alcalino e de enclaves cinza escuros(quartzolraqu¡to pórfiro) nos álcalifeldspato riólitos pórf lros (ver também Verschure & Bon, 1972).
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6,3.6.3. Os ob¡etivoe e mélodos para as pesqu¡sas fuluras
Se quisermos conhecer as caracterfst¡cas das fonles do magmat¡smo
bimodal em Rondônia, é imprescindfvel, a cartografia sistemática das rochas máf¡cas e dos
riólilos pórfkos associados aos granitos. Torna-se necessário também a obtenção de dados
isotóp¡cos tais como 147sm7144Nd, 6Ndfi), Pb-Pb, e 238Ul204Pb nos granitos rapakivi. Em
relação às unidades máficas é indispensável a determinaçäo das taxas de enr¡quecimento de
ETRL, das razöes 147Sm¡144Nd, dos valores

€¡6O) e PblPb, estes importante para â

obtenção de idades reais de cristalização.

Será necessário também, para a compreensáo do fracionamento dos
magmas, gerar dados qufmicos de rocha tolal e de minerais e conhecer as variações de

composiçäo dos óxidos

e dos

elementos em traços nas rochas. Estes dados são

indispensáveis à modelagem e à caracterização de sistemas fechado ou aberto responsáveis
pela cristalização dessas rochas, especìalmente as de natureza máfica.

6,3,7. SUB-TEMA: caracterísl¡cas petrográf¡cas e químicas dos granitos rapak¡vi

(trabalhos em discusão; Docs. 190, 198, 201, 221, 228 e 23ol

6.3.7.1, Contribuiçåo cienlíf¡ca dos trabalhos em relação ao sub-tema
Os trabalhos de Bettencourt et al, (1987 e 1991

I

Docs. 221 , 201) resumem

e evidenciam os esforços do mapeamentos geológicos sistemáticos em escala

1:25.000

conduzido nos maciços Oriente Novo, Santa Clara, Pedra Branca, São Carlos, Caritianas
(Granitos Ultimos de Rondônia, 1,05-0,95 Ga), São Lourenço

e ¡ilacisa (Granitos

Rapakivi

Jovens, 1,27-'1,18 Ga); que propiciaram as bases cartográficas indispensáveis à melhor
caracter¡zação petrográfica

e qufmica das facies

graníticas em cada maciço. Os dados

petrográficos e qufmicos hoje disponÍveis, e.9,, Bettencourt et al. (1991, Doc. 201), Leite Jr.
(1992) e Pinho (1987), permitem um salto qualitat¡vo nas interpretaçÕes genéticas em relação

àquelas de 1987. De part¡cular importância säo os dados de ETR em número razoável(88
análises), que embora não tenham sido até agora detalhadamente ¡nterpretados, vão permitir

um avanço

conslderável

no

entendimento

da

gênese

e

evoluçåo magmát¡ca

e

metalogenética dos granitos rapakivi.

Julgamos que

os

resultados alcançados nessa primeira etapa de

investigaçóes de reconhecimento (Betlencoun et al,,

'1991

;

Doc. 201) permitìram consolidar

informações petrográficas e petroqufm¡cas que serviräo de alicerce a trabalhos de detalhe
futuro,
Para

o momento, além do coniunto de dados já apresentados no

Doc.

201, discutiremos com detalhe, nos itens 6.3.8.3 e 6.3.8.4, os estudos efetuados nos maciços

Orlente Novo e Car¡tlanas.

60

6.3.7.2. O conhecimento atuale as tendências de pesquisas futuras

Os granitos rapakivi proterozóicos da Fennoscandia e da América do
Norte (estes sem textura rapakivltþica) são metaluminosos a levemente peraluminosos. São
granitos a magnetita ou a ilmenita e exibem caracterlsticas de granitos subalcalinos do t¡po A,
bem como de granitos intraplaca. As feições geoqufmicas revelam altas concentrações de

F,

Nb, Rb, Ga, Zn, Zr eY, alta razão Fe/Mg e anomalia negativa de európio.
Os pesquisadores dos complexos rapakivi estão hoje interessados não só

em definir e correlacionar os "trends" evolutivos petrográficos e geoqulmicos de granitos

situados em regiöes diferentes, como também em identificar
vulcânicas alcalinas

e estudar as variedades

e básicas subvulcânicas que ocorrem nesses complexos. Esta açäo

permitirá a comparação dos ambientes proterozóicos de formaçåo como os compartimentos
continentais rifteanos mais recentes.

6.3.7.3. Caracterlst¡cas petrográlicas e qufmicas dos granitos rapakivide Rondônia
A petrografia e a petroqufmica dos granitos rapakivi de Rondônia foram
amplamente discutidas em Bettencourt & Kaedei (198a; Doc. 218), Bettencourt & Dall'Agnol

(1987; Doc. 221), Bettencourt et al. (1991; Doc. 201), Payolla et al. (1991; Doc.228l, Pinho
(1987) e Leite Jr. (1992) e sumariadas em Bettencourt et al. (1991; Doc. 230). Os aspectos a
serem comentados são os seguintes:

Os Granitos Rapakivi Jovens e tipos análogos são bem representados
pelas variedades que ocorrem nos Maciços São Lourenço e Caripunas (Flgs. 4 e

5).

Os

granitos porfiríticos e equigranulares, desprovidos de textura rapakivi tfpica, são dominantes

e as espécies normais (viborgitos e piterlitos) são subordinados. Essas observações såo
extensivas aos maciços lgarapé Preto, Mssangana, Abunã e Alto Candeias (Fig. 4).

Nos Maciços São Lourenço e Caripunas (Figs. a e 5) o "trend" evolutivo,
baseado nas características qufmicas e mineralógicas, é o seguinte: fayalita-ferrohastingsita

álcall-feldspato granito
ferrohastingsita-biotita álcali-feldspato granito

->

biotita álcali-feldspato granito. Os álcali-

feldspato granito equigranulares são "hipersolvus" no Maciço Caripunas e "sub-solvus" no

Maciço São Lourenço. São rochas predominantemente metaluminosas e dos tipos a
magnetita ou ilmenita. Algumas amostras de granitos equigranulares do Maciço Caripunas
podem exibir caráter peralcalino. Enquadram-se no campo das séries potásslca aluminosa e
sódica alcalina de Bowden et al. (1984) e Lmeyre & Bowden (1982).

As fácies mais evolufdas (biotita sieno e álcali-feldspato

granitos

equlgranulares) afetadas por processos metassomáticos estão associadas às mineralizações

de Sn.

Em relação aos Granitos tJlt¡mos de Rondônia (1,05-0,95 Ga), foram
identificados nos Maciços Oriente Novo e Santa Clara pelo menos duas suites de rochas
granfticas, a saber:
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Suite

I

agrupa

os

granitos

a

dois feldspatos e

compreende,

monzogranitos, sienogranitos, álcali-feldspato leucogranitos e albita leucogranitos. Trata-se

de rochas penencentes à série subalcalina monzonftica de Lameyre & Bowden (op.cit.),
Bowden et al. (op.cit.) podendo ser marginalmente peraluminosas a peralcalinas e dos tipos a
magnetita ou ilmenita.

A Suite ll é composta por álcali-feldspato granitos a um feldspato, álcali-

feldspato riólitos pórfiros, álcali-feldspato microsienitos
metaluminosas

e

e traquitos. São rochas

peralcallnas que definem uma série sódica-alcalina, embora termos

intermedlários não tenham sldo ldentificados.

As fácies granftlcas dos maciços Pedra Branca, Caritianas, Säo Carlos

(0,95 Ga), estes são representadas por sienogranitos, álcali-feldspato granitos

e

albita-

granitos que ocupam o campo das rochas penencentes às séries potássica aluminosa e
sódica alcalina de Lameyre & Bowden (op.cit.), respectivamente. Såo rochas metaluminosas

e peraluminosas, raramente peralcalinas, porém, essas caracterfsticas são devidas à açäo
dos processos tardi/pós-magmáticos.
As mineralizações mais expressivas de Sn, W, Nb, Ta, Be, topázio, ETR,

etc., estäo vinculadas a essas fácies granfticas mais jovens dos Granitos Últimos de
Rondônia.

Os granitos rapakivi apresentam valores altos de SiOr, Na

+ K, K/Na,

Fe/Mg, F, Rb, Zr, Nb, Ga/Al, Y, Ce, ETR e valores baixos de AlrOa, TiOr, FeO (ferro total),
MgO, CaO, Sr e

Ba.

Enriquecimento em ETRL e anomalias negativas de Eu são também

assinaladas. O conteúdo de F varia de 0,25 a

0,47o/o

e algumas razöes importantes são

KrO/NarO > 1,4 por vezes atingndo 2,0, Ga/Al 0,8 a 4,9, Rb/Sr 0,6 a 43,0 e Rb/Ba 0,2

a

32,3.

As caracterfsticas geoqulmicas assinaladas, tais como, o enriquecimento

de SiOr, KrO+NarO, Fe/Mg, Ga/Al, Zr, Nb, Ga, Y e Ce, sáo compatíveis àquelas citadas
para os granitos da Finlândia e da América do Norte e são consideradas como sendo feições

tfpicas dos granitos do tipo A e dos granitos intraplaca (Collins et al.,, 1982; Pearce et al.,
1984 e Whalen et al., 1987).

6.3.8. SUB-TEMA: petrogênese dos granitos rapakivi

6.3.8.1. Os problemas lqndamentais relativos ao tema

A

petrogênese

dos granitos rapakivi é ainda assunto de

grande

controvérsia e, segundo Rämö (1991a), os problemas fundamentais que merecem solução

dizem respeito: à fonte do magma granítico; à relação genética entre os granitos e as
rochas báslcas contemporâneas; o arcabouço geotectônico para o posicionamento dos
plutons; ã relação global entre os granitos e a evoluçäo da crosta continental erà origem da
te)ftura rapakivi.
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Os comentários a serem feitos pertinentes aos problemas

acima

identificados såo os seguintes:
a. Fonte do magma granítico rapakivi. Os granitos

do Proterozóico Médio

representâm fundidos anatéticos de crosta precoce proterozólca (Haapala

a

& Rämo,

1990,

1991; Emslie, 1991; Emslie & Hunt, 1990; Moralev & Glukhowsky 1991). Para elucidar a fonte

dos magmas rapakivl de Rondônia precisamos ter acesso à natureza e à orlgem dos
protólitos, ou seja, se säo mantéllcos ou se såo fundidos anatéticos crustais. Não temos(Ð
måo hoje um inventário sistemático de dados petrográficos e qufmicos e tampouco a taxa

relativa de fusão crustal das várias rochas que pudessem ser fontes eventuais dos
granitos(e.9., tonalitos, granodioritos, granulitos, etc.). Sem esses dados fundamentais não

será possfvel ter acesso

à

modelagem dos tipos "batch melting trace elemqìt" ou

"cristalização fracionada", indispensáveis à identificação da composição do magma rapakivi

inicial e o papel desempenhado pela crosta juvenil proterozóica e material crustal argueano

I

t

na geração desse magma. Outra alternativa a ser testada seria a utilização concomitante dos

métodos isotópicos Sm/Nd, Rb/Sr e Pb/Pb nos granitos, pois segundo De Paolo (1981) e
Doe &

z"rtrh'(1979),

as assinaturas isotópicas do manto e da crosta, em relaçåo a esses

elementos, såo diferentes.
b. Relação genética entre

os granitos rapakivi e as rochas

básicas

contemporâneas. Da añálise dos telítos em discussão percebe-se que não foram executados
quaisquer trabalhos sistemáticos nas rochas básicas peneconlemporâneas aos granitos
rapaklvl

Todo,

e não se esclareceu as suas relaçÕes com as rochas porfirfticas rapakivl.

Deste

as questões a serem formuladas são as seguintes: 1- Quais são as relaçöes genéticas

entre, de um lado os gabros, angrtositos e os diques de diabásio e, de outro lado, os granitos
e os dlques de riólitos pórfiros

qt",

por, si, qualificam duas suites contrastantes? 2- Quais são

as relaçöes entre os gàbros, anortositos e os diques básicos? 3- Qual é a natureza do
magmatismo básico, se é de oTlgem mantélica ou se houve contaminação do magma máfico

por componentes crustais ou ainda, se as rochas são comagmáticas ou não? 4- Quais são os
processos que controlam a evolução magmática?

c. Relação global entre os granitos e a evolução da crosta continental: As
evidênclas que podem conduzir ao esclarecimento desta questão resumem-ss.g sugestões

que podem ser apreciadas nos trabalhos de Kronemberg(1982), Litherland et al. (1989),
Prlem et al. (1989a,b), Teixeira et al. (1989) e Brito Neves & Cordani (1991) e, indiretamente,
pela aplicação de modelos analógicos de evolução global apresentados mais recentemente

por Anderson & Bender (19:9), Hoffman (1989) e Råmo (1991a). Trabalhos geotectônicos
adicionals são necessários

à

comparaçäo entre

a

Provlncia Grenvilþ

e as Províncias

Rondoniana/Sunsás e ao entendimento da evoluçäo crustal do setor sudoeste do Cráton
Amazônlco.
d. Arcabouço geotectônlco para o poslclonamento dos plutons granftlcos
e corpos básicos assochöos: As questöes de lnteresse dlzem respeito à definição do tlpo de

63

ambiente tectônico e à natureza orogênica ou anorogênica da atividade fgnea. Este assunto é

tratado

no Ítem

6.3.5.3, onde são apresentadas sugestões que reforçam

o caráter

anorogênico dos granitos.
De maneira geral, os dados cientfficos produzidos até hoje em Rondônia

são ainda insuficientes para justificar a elaboração de modelos petrogenéticos definitivos
para todos os cronogrupos de granitóides estudados. Contudo, parte das dificuldades estão

sendo superadas através de trabalhos básicos de mapeamento faciológico e de estudos
petrográficos e petroqufmicos em vários maclços (ver e.g. Bettencouft et al., 1991; Doc. 201)

e os resultados mais conslstentes referentes a esse sub-tema serão discutidos nos itens
6.3.8.4 e 6.3.8.5.

6.3.8.2. Gênese e evolução magmática do Maciço Caritianas

No Maciço Caritianas (Figs. a e 15), Pinho (1987) discriminou as segulntes facies

granftlcas: granito equigranular ("¡em), destacando-se os subtipos "fem1

e

1em2; granito

heterogranular ("¡,h); granito porfirítico (tpf) e suas variedades'¡pf

e'fpfm; e microgranito ("¡mg), além
de corpos filonianos pegmatíticos associados. No trabalho de Bettencourt et al. (1991; Doc.230)
foram identificados, seis fácies petrográficas que definem duas unidades mapeáveis à 1:25.000. Prém,
para a discussäo seguinte, adotamos as fácies definidas por Pinho (1987).

Trata-se de granitos "subsolvus" com predominância de biotita granitos que se
posicionam no campo 3a (sienogranitos), enquanto que as variedades mais afetadas por fenômenos
metassomáticos situam-se no campo dos álcali-feldspato granitos no diagrama Q-A-P de Streckeisen
(1976). Para detalhes petrográficos o petroqufmicos consultar Bettencourt et al. (op.cit.).
Baseado em dados petrográficos, geoqulmicos e metalogenéticos, bem como na

bibliografia disponfvel, Pinho(1987)
magmática

e Pinho et al. (em preparaçåo) sugerem a gênese e

evolução

do Maciço Caritianas da seguinte forma:
1)fusão parcial de rochas crustais insaturadas em água (granulitos félsicos) na

crosta continental inferior, devido a descompressão e acão de calor e de voláteis produzidos por
magma basáltico alcalino. Ressalta-se que

o protólito deveria ser insaturado, visto o

caráter inicial

relativamente anidro do magmatismo ácido (presença de mesopertitas, cristalização da biotita em

estádios tardios, raridade de pegmatitos, corrosão de quartzo primário, etc.), condição para a
ascensão de magma granftico ao nfvel crustal subvulcânico (Cann 1970, Burnham 1979). A elevada
temperatura e a riqueza em voláteis, especialmente o fluor, despolimerizariam a trama dos silicatos,
diminuindo a viscosidade e facilitando a sua rápida ascensäo.

2)assimilação de fluidos(?)

do magma basáltico alcalino,

estabelecimento do

equillbrío cristal-lþuido durante a fusão parcial (Hildreth 19771 e ascensão do fundido silicático.
3) através

de

processo

de "filter pressing" e termogravitacional no local

do

"emplacement",
4) interação

de rocha garnftica, com fluidos magmáticos e transmagmátlcos nos

estádlos tardi/pós-magmátlcos, com

a

formaçäo

de pegmatitos, greissens e veios de
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As Figuras 16

e

17 esquematizam, segundo Pinho(1987),

e Pinho et al. (em

preparação) o modelo evolutivo proposto para o Maciço Caritianas. Neste contexto, é subordinada a
influência da cristalizaçäo fracionada (partição cristal-lfquido) "in situ" na caracterizaçäo geoqufmica

global de maciços graníticos relativamente homogêneos como o Caritianas (Plimer|983, Plimer &
Kleeman 1985, Jackson 1986), ainda que tal processo não tem sido descartado para a geração de
cúpulas especializadas (Anderson 1988, Ramsay 1986). A cristalização fracionada contribuiu para a
geração dos llquidos magmáticos reslduais (microgranitos), volumetricamente de expressão reduzida
no maciço. Nos estádios tardi/pós-magmáticos a partição cristal-vapor atuou de forma mais ativa.
Os enclaves básicos e intermediários, especialmente os de composiçåo basáltica e

traquítica, obse¡vados no Maciço Caritianas podem ser interpretados, como já sugerido por Waghorn

(1974), como evidências

de

magmatismo bimodal. Também foram assinalados autólitos de

composição granitóide que podem representar fragmentos

de corpos marginais, bruscamente
resfriados e engolfados pelo magma granftico. Os megacristais dos enclaves são motivo de

controvérsias, pois são interpretados como produtos de processos metassomáticos ou de mistura
mecânica de cristais (Didíer 1982, Wernick 1983).

Aparentemente, todos os elementos maiores

e em traços que

caracterizam os

granitos do Maciço Caritianas como granitos anômalos estaníferos (Ramsay, 1986),

já

estariam

presentes no magma primitivo que originou todas as facies obseruadas no atual nivel de erosåo. A
dimensäo em área do maciço þZOOkm2) e o caráter especializado em toda a sua e!Ítensão, mesmo
nas facies onde

a petrografla indica que a interação rocha-fluido foi menos marcante, reforçam

essa

idéia.

As alteraçöes pós-magmáticas sobrepostas às rochas granfticas tendem a causar
modificaçöes substanciais nos parâmetros petrográficos e geoqufmicos, conforme já observado por
Mannlng & Exley (1984), Stone (1984), Kinnaird (1985), Stone & Exley (1985), Macambira et al. (1987) e

Santos (1987). Essas transformações que conduzem

à

redistribuição dos elementos qufmicos,

desenvolvimento de novos padröes texturais, aumento no grau de especialização das rochas do
maiclço e deposição de metais serão objeto de discussão pormenorizada no item 6.3.9.7.1.

6.3.8.3. Gênese e evoluçäo magmática do Maciço Oriente Novo

As caracterfsticas geológicas, petrográficas e geoqufmicas das facies granftlcas
identificadas no Maciço Oriente Novo (Figs. 4 e 18) autorizam reuni-las em duas unidades genéticas

(ou suftes) principais. Uma sufte (SuÍte l) é definida pelas facies pertencentes às unidades Oriente
Novo, Fino-Ary, Pajurá, Papo-Furado e Barranco (Fig. 18) e a Suíte ll é composta pelas facies das
unidades Seringueira e Finado e por rochas de dique de composição sienftica. A Suíte I agrupa os

a

"dois feldspatos", compreendendo monzogranitos, sienogranitos, álcali-feldspato
leucogranitos e albita leucogranitos. São rochas, no geral, de caráter subalcalino e marginalmente
granítos

peraluminoso. Uma nftlda sequêncla de diferenclação petrográflca e geoqufmica é determinada pelos

tlpos mals máficos (monzogranitos e sienogranitos) e mais félsicos (álcall-feldspato leucogranitos
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albita leucogran¡tos).

Tal sequência caracteriza duas elapas distintas de evolução em relação aos

e mais e)Íensiva envolveu a formaçäo dos
leucogranitos por processos de cristalização

processos de diferenc¡açáo, ou seia, uma primeira
monzogranitos, slenogran¡tos

e

álcal¡Jeldspato

frac¡onada de minerais como feldspatos, anfibólios, b¡otita, óxìdos de ferro e titânio, apatita, zircão,
titan¡ta e alanita. Uma segunda refere-se apenas à formaçäo do albita leucogran¡to através de uma

combinação de processos de cristalização fracionada, difusão termogravitacional e fracionamento
convect¡vo, conforme Figuras 19 e 20.

A

Sufte

ll

engloba as rochas metalum¡nosas e peralcal¡nas do "trend" sódico-

alcallno, ou seja, os álcali-feldspatos granitos, sien¡tos, traquitos e riólitos. Apesar da escassez de
dados petrográficos e geoquímicos e a própria ausência de termos intermediários (e.9., quartzo-álcali-

e Rb/Sr parece indicar o
frac¡onada, na origem dos magmas graníticos.

feldspato sienito), a var¡ação de alguns fndices padrão como K/Rb
envolv¡mento

de

Ad¡c¡onalmente,

processos

de

cristal¡zação

o enriquecimento em cedos elementos-traço, como Li, Rb, Nb, Y e ETR, requer a

partlcipação de uma fase volátil enriquecida em F e Cl no estádio tard¡-magmático (para detalhes vide
Bettencourt et al. (1991; Doc. 201).

No diagrama Q-Ab-Or normativos (Fig. 21), os monzogran¡tos e sienogranitos da
fase magmát¡ca mais precoce encontram-se junto ao "trend" dos ternários mfnimos a PH2O=0 de Luth
(1969, apud Barker et al. 1975) entre pressões de 5

e

< 10 kbar (7 kbar ?). Tal posiçáo sugere que

essas rochas formaram-se a partlr de magmas relat¡vamente anidros, os quais foram gerados a uma

profundidade menor que 36km. Essa profund¡dadê é inferior àquela estimada para os magmas do
batólltos de Wolf River, cujas rochas granitóides revelam uma razåo inicial 875r/865r bem mais baixa
(Anderson & Cullers 1978, Anderson 1983).

Por outro lado, as amostras do álcali-feldspato leucogranìto s¡tuam-se entre 1-2
kbar de pressão, na porção central do diagrama. Já a amostra representativa do albita leucogranito
está mais próxima dos pontos mfnimos saturados em água de Tutlle & Bowen (1958) e Luth et al.
(1964), entre

3 e 5 kbar de

pressäo lolal (Fig. 21). Nesse caso,

a

pressão total verdadelra de

cristalizaçäo deve ter s¡do bem menor, devido, principalmente, à açäo do F (ver Manning 1981,1982;
Mann¡ng

& Pichavant 1988). Uma pressåo de 1 kbar com excesso de água e com 1% de F é mais

compatlvel com a sua natureza subvulcânica de solidificaçäo (ver também Dingwell et al. 1985,
Weidner & Man¡n 1987, D¡ngwell 1988, Haapala 1988, Anderson & Bende|í989).

A

associaçáo frequente

de rochas subalcalinas e

alcalinas nos complexos

granftlcos tem sido expl¡cada de várias maneiras (ver e.9., Martin & Bon¡n 1976, Harr¡s & Marr¡ner 1980,

Collerson 1982, Whalen et al. 1987). No Maciço Oriente Novo, as d¡ferenças petrográficas, qulmicas e
de ldade relat¡va entre os granitos subalcalinos e alcal¡nos requerem processos distintos de geração e
evolução dos magmas.

No caso da llnhagem

subalcallna, além

dos processos já referldos,

os

monzogranitos e sienogranitos das unldades Oriente Novo e Flno-Ary apresenlam altos teores de K,
Fe/Mg e de ETR, assim como anomallas negativas de Eu, e podem ser os representantes dos magmas
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fusão parcial de
mais pr¡mit¡vos. Assim sendo, são indicativos de pequenos graus (10 a 20'/.\ de

materialcrustaldecomposiçáotonalltlcaagranod¡olt¡ca,provavelmente(vereg'Anderson1983ê
Rämö,1991a).Rochasmeta-ígneasdecomposiçãocálcio-alcalinasconst¡tuempartedaunidade
Jamarl
litoestratigráfica ma¡s antiga na Provlncia Eslanlfera de Rondônia, ou seja o complexo Xingu ou
(ver Leal et al. 1978 e lsotta et al. '1978).

PorsuaVez,aorigemdosmagmasdasériesódico-alcal¡nadeveestarrelac¡onada
granulito félsico enr¡quecido em
a uma fusão parcial tard¡a e localizada de um protól¡to constituìdo por
enraldos (ver e'g '
F e Cl, o qual pode ser o resíduo da fonte em que os gran¡tos subalcalinos foram

?) nos
collins et al. 1982). As presenças de enclavss microgranulares pretos (basaltos contaminados
açäo
granitos e cinza escuros (quartzo-traquito pórfiro ?) nos riólilos pórfiros, podem ser evidências da
(1972) Desse
de processos de mistura de magmas' como outrora sugerido por Verschure & Bon
de parte
modo, magmas sieniticos podem ter sido formados por contam¡naçäo e o fracionamento
1982)' por
desses magmas produzir¡a os líquidos graníticos (sensu Barker et a| 1975' Collerson
(ver também Bowden 1982'
cristalizaçáo fracionada de feldspato alcalino e anfibólio, provavelmente
Floresla (Leal et al 1978)
Liwinovsk¡y et al. 1985). A ocorrência de basaltos alcalinos da Formaçäo Alta
Últimos de Bondônia (F¡g'
com distribuiçäo temporal e espacial coincidente com a suite dos Granitos
de processos
4), ¡ndica o envolv¡mento de fontes termais mantélicas e reforça a hipótese da atuação
pela presença de fluorita em todas
de m¡stura de magmas. A participaçäo do F no sistema é indicada
pórliros' ondo aparece em
as rochas analisadas, de modo especial nos enclaves de quartzolraquito
quantidades relativamente elevadas

O modelo magmático-metalogenético (Figs 19 e 20)' proposto nnesse trabalho
são
para o Maciço Oriente Novo, é de caráter preliminar, já que muitos dos aspectos considerados
gênese dos
Contudo, trata-se de uma contribuição adicional para o entendimento da
especulativos.

Granitos úllimos de Rondônia (1,05-O,95Ga)

e das mineralizações a

metals raros associadas,

futuras'
ressaltando-se que tal modelo deverá ser testado e refinado com pesquisas
6.3.9. SUB-TEMA: metalogen¡a dos granitos rapak¡vi de Rondônia

(texlosemdiscussão:Docs'199,2O1,217'22O'221'224'22e'23Oi
ver Anexo 1)

6.3.9.l.lntrodução

O estudo das

mineralizações primárias

de metais raros na Provlncia

EstanfferadeRondôniaassimcomoseupotencia|metalíferonuncamereceramcuidados
Essa at¡tude
apropriados, por convicção, pelas companhlas mineiras que lá operam
dos
tradicional sempre foi iusr¡ficada pelos custos de pesquisa, lavra e beneficiamento
primários)' pela
minérios secundários (muito mais atraentes do que aqueles dos minérios
pelos teores méd¡os
facilidade de montagem e operaçäo das m¡nas a céu aberto, bem como

após a
de Sn, Nb e Ta mais elevados nos mlnérlos aluvlais Contudo' a partlr de 1977'
se conhecer em
descoberta da Jazlda Morro do Potosi' aguçou-se o deseio e interesse de
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detalhe os tipos de depósitos primários de Sn assinalando-se, ao mesmo tempo, uma
mudança fundamental em relaçáo aos modelos conceituaìs de prospecção e pesquisa e ao
potencial metalogenético da Provfncia.
A ação prospectiva desenvolvida pela Cia. Estanlferâ do Bras¡l (Ex

Joinf

Venture Brascan-BP M¡neração, atual Grupo Brascan), na década de 1980, motivou a
publicação dos trabalhos de Korpershoek et al. (1980), Yokoi et al. (1987), Jones et al. (1989),

Frank (1990) que ajudam a entender, em parte, o quadro evolutivo das mineralizaçÕes
primárias de Sn, W e topázio dos maciços Novo Mundo e Santa Bárbara e da Jazida Morro
do Potosl (Fig. 4).
Embora as caractelsticas principais de mu¡tas ocorrências e de alguns

depósitos primários de Sn e metais associados tenham sido inventariadas e sumarlamente
descritas durante a execução do "Projeto Granito" (Docs. 237,238,

24j,242,243;

revisåo

nos Docs. 217, 221 e 199), deve-se esclarecer que poucos estudos detalhados e sistemáticos

foram feitos, com vistas ao entendimento genético dessas mineralizações. Torna-se
necessário, ponanto,

a

apresentaçäo de dados metalogenéticos inéd¡tos, referentes às

minèralizaçóes de Sn, W, Nb-Ta, estudadas nos maciços Oriente Novo e Caritianas, que não

foram objeto de discussäo sistemática nos documentos acima refer¡dos, A discussáo será

feita

à luz dos

conhecimentos

e ¡déias expressas em duas dissertações de tese

dos

orientandos e membros da equipe a saber:
PINHO, O.G. de (1987), Geologia

e

Mineralizaçöes

de

Sn no Maciço Car¡tianas,

RO. Rascunho de Dissertação de Mestrado do
lG/USP, não defendida dev¡do morte acidental do
candidato.
LEITE JR., W.8., 1992.

O Mac¡ço Oriente Novo, RO, e a

Mineralizaçáo Estano-

TungsteníÍera Associada. Dissertação

de

Mestrado

do lG/USP.
Estes estudos, mesmo sem

o

ref¡namento almejado (somente ex¡stem

estudos parciais de ¡nclusões fluidas), vem a compor, em coniunto com os resultados iá
apresentados por Frank (1990), Yokoi et al. (1987), e Korpershoek et al. (1980), um quadro
metalogenético atualizado, das mineralizaçóes de Sn, W, Nb e Ta, relativo aos cronogrupos
de gran¡tos estanlferos pos¡cionados no intervalo 1,05 - 0,95 Ga.

6,3,9,2. Comentários relativos aos modelos evolulivos, magmátìco/pós-magmáticos
dos Gran¡tos Últ¡mos de Rondôn¡a

Os resultados metalogenéticos detalhados, a segu¡r d¡scutidos, dizem
respeito somente aos Gran¡tos Últ¡mos de Rondônia (1,05-0,95 Ga) po¡s, até o momenlo, não

houve condiçoes de estender os estudos sistemát¡cos aos Granitos Rapakivi Mais Jovens
(1,27-1,18 Ga),
As informaçöes metalogenét¡cas qus dispomos hoje mostram um quadro

mu¡to mais completo sobre a evolução do magmatismo e mineralizaçäo associada aos
granitos estanÍÍeros, o que não era tåo ev¡dente até 1987.. Com referência ao Maciço
Caritianas as idéias metalogenétÌcas a serem apresentadas (no item 6.3,9.7), expressam a

visão que se t¡nha dos processos mineralizadores até 1987 (Pinho, 1987
Benencourt, 1991, Doc,

199).

Embora as linhas

e

Pinho &

de raciocÍnio esboçadas permaneçam

válidas e defensáveis, trata-se ainda de dados que necessitam de averiguação mais acurada.
Deve-se esclarecer que o Maciço Caritianas sofreu erosão substancial e, provavelmente, as

exposiçöes tanto das fácies granfticas quanto das ocorrências e depósitos primários de

metais raros, predominantemente de natureza pós-magmática fissural, representem táo
somente as rafzes do s¡stema granÍtico mineralizado e não o espectro total preservado dos
principais tipos de mineralização esperados em s¡stemas graniticos a Sn-W-Ta e Nb.
O modelo magmático-metalogenético observado no Maciço Oriente Novo
(ver Figs. 19 e 20), ex¡be associaçöes granlticas sub-alcalinas e alcalinas diferenciadas, e vem
demonstrar a ocorrência de mineralizaçóes de naturezas, magmát¡ca disseminada (Sn, W, Ta

e Nb) e

pós-magmática f¡loniana (veios de greisen

e de quartzo), tudo compondo

um

espectro aparentemente completo, não observado no Maciço Caritianas.

Desta mane¡ra as duas visöes deixam deduzir, em caráter preliminar, o
modelo geral de mineralização metalffera dos Granitos Últimos de Rondônia.

6.3,9,3.

A

¡mportância

do reconhecimento e esludo dos processos de

alteração

hidrotermal para o entend¡menlo dos sistemas granílicos a meta¡s faros
Os depósitos de Sn, W, Nb, Ta, etc., assoc¡ados a sistemas granlt¡cos,
são mais abundantes em ambientes tectônicos caracterizados por elevado termalismo e alto

fluxo flu¡dal, entre os quais se destacam as áreas de distensáo continental, os orógenos
collsiona¡s e os arcos magmátlcos. Porções dos terrenos proterozóicos de Rondônia podem
ser enquadradas nos ambientes de distensäo cont¡nental ou mesmo de orógenos colisionais.

Nesses ambientes

o

entend¡mento

da natureza, intensidade e h¡stória de

processos

magmát¡cos e pós-magmáticos dos tipos, feldspatização potássica, feldspatização sódica,
greisenizaçáo, s¡licificaçáo e argilização, que afetaram pr¡ncipalmente as rochas graníticas,

pode prover ¡nformações importantes sobre

a

história hidrotermal

e

magnitude de

lransferência de calor e fluidos durante a evolução crustal. Esses estudos são críticos para a

e evoluçáo não só dos gran¡tos como também da mineralizaçáo metalffera
associada. As rochas granfticas estanÍferas, em estudo, foram submetidas a processos
interpretação

magmáticos e pós-magmáticos de alleração h¡drotermal em resposta a alto fluxo termal que
acompanhou as ¡ntrusões fgneas graníticas, culminando com as mineralizaçóes de Sn, W, Nb

Ta.

As zonas de deformação, em especial, os prováveis "dilational logs" ou "rhombockasms" já discutidos, foram alvo de descarga de grande volume de fluidos que carrearam

e

esses componentes melálicos derivados de fontes crustais, subcrustais e dos próprios

granitos. Neste contelito os esforços do grupo de trabalho foram e continuam
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sendo

dirig¡dos ao entendimento complelo dos padröes e geometria dos halos de alteração e est¡los

do mineralização associada, que constituem fatores crfticos indispensáveis à modelagem
genética dos depósitos metálicos. Destê modo, dlscut¡remos em pormenor os aspectos
relativos aos processos magmáticos e pós-magmáticos metassomáticos, que constituem a
via de entendimento dos diferentes estilos de mineralizaçáo associada aos granitos rapakivi.

6.3.9.4. As d¡ficuldades

e problemas ¡nerentes ao estudo dos

s¡stemas granlticos

m¡neralizados e melais raros

Até há pouco tempo atrás pensava-se que

o

conhecimento das

caractelstlcas qulmicas prlmárlas dos magmas granlt¡cos era em si, um fator decisivo para
dlagnosticar o(s) t¡po(s) de depósito(s) metálico(s) esperado(s). Sabe-se hoje que essa
caracterfstica representa, täo somente, um único fator, que pode influenciar a potencialidade

de formaçäo de depósitos metálicos em sistemas granft¡cos. Conforme apreciação de
Hannah e Stein (1990), de suma lmponância para a gênese dos depósitos metálicos, é o
entendimento dos processos capitais que conduzem

à

l¡beraçåo fluidal

o

frac¡onamento

cristal-fundido e fluidoJundido de espécies melálicas e agentes voláteis complexantes, no
âmago do sistema granftico. O conhecimento atual de vanguarda (Hannah e Stein, op cit.)
delxa muito claro que, para entender e arquitetar quaisquer modelos genéticos e diagnosticar
a pÕtencial¡dade de depós¡tos metál¡cos especff¡cos (Ex.: Nb-Ta ou Sn-W ou Nb-Ta-Sn ou W-

Mo ou Mo-Au-Mo), nesse sistema, torna-ss necessárlo a análise do processo global
metalogenétlco que inclue o estudo dos segu¡ntes fatores:
- Compartimentação tectônica dos sistemas granft¡cos;
- Origem dos magmas granÍt¡cos;
- Composição mineralógica e qulmica dos protolitos dos magmas granitóides;
-

Grau de fusão parclal do magma e tempo de posicionamento; volume e
mecanismo de liberaçáo de fluidos (que são influenciados pelo conteúdo de
voláteis or¡g¡na¡s dos magmas); temperatura inicial do magma

geotermal nos sftios da sua ascensão; massa

e

e

gradiente

composiçäo das fases

magmáticas envolv¡das na cristalização fracionada, bem como assimilaçäo e
contaminação das mesmas;
-

Diferenciaçäo fluido-fundido

junto

ou nas

proximidades

do sÍtio de

posicionamento f¡nal do corpo granftico;
-

Liberaçåo fluidal, formação de complexos metálicos, alteraçäo magmática e
ef

eitos pós-magmáticos de interação fluido-rocha.
Em relação à metalogenia dos granitos rapakivi de Rondônia superamos'

em partg, os problemas de entendimento dos agentes tectônicos controladores dos granitos

bem como dos processos ds lnteração Ìochajluido responsáveis pela mineralização.
Contudo, a análise do processo global metalogenético está longe de ser consumada, pois
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além dos estudos preconlzados por Hannah

e Stein (1990), outras d¡ficuldades a

serem

enfrentadas, em parte discutidas por Pollard (1989a e 1989b), são as seguintes:
- Distinçáo das feiçöes geoqulmicas que refletem, de um lado,

o processo de pré-

de voláteis e elementos metálicos nas porçóes
superiores da câmara magmática e, ds outro lado, feições ¡ndicalivas de
concentraçäo magmática

retrabalhamento pós-magmático e redistribu¡ção elementar subseqüentei
- Entendimento

dos processos magmát¡cos e pós-magmáticos indispensáveis à

formação dos corpos de minério. Ênfase ao estudo minsralógico dos depósitos
lndlviduais, ao estudo petrográflco das zonas de transiçäo e ao estabeleclmento

do "liming" do

desenvolvlmento das texturas ocas¡onadas pelos processos

metassomáÌicos. Sem esse entend¡mento não teremos bases seguras para
interpretaçóes geoqulm¡cas detalhadas:
- Estabelecimento

do "timing" das alteraçöes

h¡drotermais

e a sua

natureza

magmática ou pós-magmát¡ca, crÍlica para interprelaçäo da evoluçáo dos granitos
e mineralização associada;
- Conhecimento

dos controles tectônicos regionais dos granitos s os est¡los de

fraturamento superimpostos aos plutons, indispensáveis à canalizaçáo fluidal e
deposlçáo de minério.

6.3.9.5. As caracterlsticas geoqufm¡cas dos granitos a mela¡s raros
Para mdhor entendlmento dos processos magmáticos e pós-magmáticos

responsáveis pelas mineralizaçöes

de Sn, Nb, Ta, W, etc..,

observadas

em

Rondônia

lulgamos conveniente sumariar, a seguir, as caracterfsticas principais dos tipos de gran¡tos
mlneralizados a Nb-Ta e Sn-W.

Segundo Pollard (1989a,
vlnculados

a

mineralizações

b) a

geoqufmica dos granitos, somente

de Nb e Ta, reflete as felçÕes de sua própria evolução

magmática e pós-magmática dos mesmos granitos, os quais podem ser divididos em Îrês
grupos principais a saber:
Alcall-granitos - Contém álcall-piroxênlos e ou anfibóllos. São caracterizados por
altas laxas de Fe, F, Nb, zr, Rb, Sn e ETR e valores ba¡xos de

MgO, CaO, Ba, Sr e

TalNb.

Ocorrem, de preferência' em

compartimentos anorogênicos

e estäo associados,

preferencialmente, a mlneralizações de Nb (pirocloro).
B¡ot¡ta e ou muscovita gran¡tos - Freqi¡entemente contêm micas a Fe-Li. Possuem

altos valores de F, Rb e Sn e baixos teores de CaO, Ba, Sr e Eu.

Ocorrem em compartimentos anorogênlcos e pós-orogênicos e
estão associados, prlnclpalmente,

a

minerallzação

de Nb-Ta(-

Sn) (columb¡ta-tantalita e cassiter¡Îa).

Lepldolita-albita granitos - Contêm topázlo e exibem valores altos ds A|2OO, F, Ll,
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Rb, Sn, Ta/Nb e ba¡xas taxas de Ba, Sr, Eu' Zr e

EÏR. Ocorrem,

de preferência, em compartimentos pós-orogênicos. Podem,
também, ser represenlados por varledades de granitos a blotita
e muscovita em ambos os comparlimenlos anorogênlcos e pós-

orogênicos. Associam-se a mineralizações de Ta(-Nb-Sn) na
forma de columbita-tantal¡ta e cassiterita r¡ca em Ta

As mineralizaçóes de Nb e Ta estáo assim associadas

a

granitos

especializados (sensu Tischendorf, 1977), mineralizados a metais raros (Sn' W, Mo' Nb' Ta'
Ll, Be, Rb, Cs, Th, U, ETR). A mineralizaçáo hipógena de Ta s Nb vincula-se às fácies apicais

marginais de fases intrusivas subordinadas que constituem os membros f¡nais de suiles
granftlcas extremamente frac¡onadas. Enriquecimento em F, Li, B, taxas crescentes de

Al2O3, Na2O, F e outros metais raros, bem como alteração pervasiva pós-magmática,
constituem caractelsticas tfpicas desses corpos granlticos.

Biotita granitos estano-wolf ramíferos - Segundo Taylor e Pollard (1988) e Heinrich
(1990) os granitos estano-wolf ramlferos são caracterizados por

conterem: concentrações anômalas de F, Li, B, Sn, Y' U' Th e

Rb, crescentes nas variedades tardias dos

complexos

granfticos; zlrcão, monazita' ilmenita, fluorita e topáz¡o como
minerais acessórlos magmáticos,

ou então, minerais

de

e

Eu;

alteração subsóllda precoce; baixas laxas de Sr, Be

¡lmenita ao lnvés de magnet¡ta; fO2 geralmente perto do "butfer"

quartzojayal¡ta-magnetita

(Ver:

lsh¡hara,

1977; Burnham

e

Ohmoto, 1980). A caracterlst¡ca dlstlntiva é dada pela presença
generalizada de alteração metassomática pervasiva e fissural a
alta temperatura, s¡tuaçäo em que os processos magmáticos e

pós-magmáticos são

de diffcil distinçåo. Estes

processos

t¡pificam uma seqüência de eventos em que a feldspatização
potáss¡ca é superposta por feldspatizaçåo sód¡ca, sericitização
e argilizaçåo. Os fluidos mineralizantes podem ser, em parte' de

derivação "in situ" durante os estádios linais de cristallzaçåo e

säo também responsávels pelas alterações e minerallzaçöes
associadas a fraturas. Estès gran¡tos ocorrem em amblentes
anorogênicos e pós-orogênicos e associam-se a mineralizaçöes
de Sn-W (1Nb etc,) na forma de cass¡terita, scheelita, wolframita
e columbita-tantalita.

Os depósitos singulares de W estão' v¡a de regra, associados a
granitóides do tipo I que nåo são caracterlzados como granitos estanlferos Exibem um
espectro composlclonal variável desds termos granodiorlticos a álcali-feldspato granito, e
possuem magnetita ao invés de ¡lmenita (ver: Newberry e Swanson, 1986 s Kwak' 1987).
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6.3.9.6. Granitos rapak¡vi e mineral¡zações associadas

Os principais depósitos e ocoÌrências de

S!

associados

a

gran¡tos

rapakivl no Craton Amazôn¡co, conhecidos até 1981, eslão sumariados em Bettencourt et al.
(1981

;

Doc. 217) e são discutidos em maior detalhe por vários autores a saber: Korpershoek

er al. (1980), Daoud e Anronietro (1985), Horbe et al. (1985), Yoko¡ et al. (1987), Bettencoun e

Dall'Agnol (1987; Doc 221), Bettencourt et al. (1987; Doc.224l, Damasceno (1987), Pinho
(1987), Daoud (1988), Jones et al. (1989), Frank (1990), Horbe et al. (1991) e Le¡te Jr. (1992).

Conforme revisões parciais efetuadas

por Haapala (1988,

1991a),

m¡neral¡zações de Sn, W, Nb-Ta, Be, ETR, Y, etc., associadas a granitos rapakivi, têm sido
assinaladas em várias áreas, à escala mundial. Frequentemente as ocorrências e depósitos

exibem caráter polimetálico

e

estäo v¡nculados às fases granÍticas mais tardias dos

complexos rapak¡v¡.

Fora do Brasil as áreas de ocorrênclas dessas mineralizaçöes

e

os

depósitos conhecidos mais ¡mportantes, a serem nominados, säo os seguintes:

Karélia, U.S.S.R. - Depós¡tos escarnlticos

polimetálicos geneticamente relacionados ao Batólito Rapak¡v¡ de Salmi (1,54 Ga) sáo há
muito tempo conhecidos e são distínguidos: O tipo I conslitui depós¡tos de Be e Sn, com Li,
W, Cu, Zn, Pb, As, Bi, Au, Ag, Cd, ln e Fe, sempre relac¡onados a albita-protol¡th¡on¡ta granitos
e o tipo ll em que o Sn, Be, Cu, Zn e F são os elementos lndustrialmente importantes, além
de Cu, zn, Pb, W, Bi, Ag, Au, Cd, ln e Fe em escala subordinada (para detalhes v¡de Amelin et

al.,

1991 b).

Terrenos Raoakivi

da

Finlândia

-

Depósitos polimetálicos, não

èconômicos, dos tipos greisen e ve¡os de quartzo a Sn, Be, Zn, Cu, Pb e W sáo conhecidos
em várias localidades, conforme mençöes em Haapala (1977, 1988), Haapala e Rämö (1990),

e acham-ss assoc¡ados a cúpolas de topázio-microclina-albita granitos (portadoras de mica

escura litinífera ou siderofilita rica em F), qus ocorrem em vários complexos de idades
compreendidas entre 1,65

acessórios

e,

pegmatitos

-

1

a

,54 Ga. Cassiterita e columb¡ta são descritas como minerais

berilo, cassiterita, columbita

e

molibden¡ta são também

observados.

Nestes terrenos ocorrem
mineralizaçóes filonianas de W, Sn, Zn, Pb e Ag associadas a complexos vulcano-plutônicos
rapaklv¡ de ldade 1,48 Ga. Os depós¡tos econômicos foram lavrados no perfodo entre l879 e
1958, conforme descrlçöes do Lowell o Hagnl (1989, apud Haapala, 'l991a).

As fases lntruslvas rapakivl tardias, geoqulmicaments eespeclalizadas, poderäo
exiblr feiçóes geoqufmlcas comparáveis aos biotita granitos eslano-wolf ramíferos referidos por Taylor e

Pollard (1988) e Heinrich (1990) (Ex: granitos estaníÍeros de Rondônia), ou aos blotita granltos do

80

segundo grupo de Pollard (1989a). Ocas¡onalmente, poderáo ser observados alcal¡-granitos
anorogênicos, ricos em Sn, Zr, NbÆa, criolita, etc. porém, neste caso, constituem raridades (Ex:
gran¡tos estanfferos a cr¡olita de Pitinga).

6.3.9.7. Os processos magmáticos e pós-magmáticos e a mineral¡zaçåo estano-n¡ób¡olanlalílera no Maciço Caritianas
6.3.9,7.1. A caracter¡zação dos processos metasgomáticos
O exame das feições telrturais relaclonadas à m¡neral¡zação estanffera dos

granitos do Maciço Caritianas (Figs. 4 e 15) sugere que as rochas foram submetidas a
transformações metassomáticas pós-magmáticas representadas por: 1 - alteraçäo pervasiva
interstic¡al (metassomatismos sódico e potássico), 2 - alteração fissural (metassomatismo,

H+),3 - metassomatismo

s¡llcico, Si+ e, 4 - alteraçáo argllica, Os estudos e as conclusöes

aqui expressas devem ser encaradas como preliminares, passíveis de modificaçöes futuras,

ao se considerar a complex¡dade e dificuldades

¡nerentes

ao estudo de

alteraçóes

hidrotermals associadas a m¡neralizações de metals raros.
As feições lexturais mals lmportantes são ¡lustradas nas Figuras

224,228,

22C e 22D. Os processos evolutivos magmát¡co/pós-magmáticos e as transformações
metassomát¡cas decorrentes podem ser vlsualizadas na Fìgura 28.

Metassomatismo potássico precoce (microclinização = M)

Caracterização do feldspa¡o potássico (FK) e suas inclusões (M

)

Pequenas ¡nclusões de quartzo, feldspato potássico hóspede (FKi) e

plagioclásio são comuns nos crlstais de feldspato potássico hospedeiro (FKh). Estas
inclusões, mais frequentes nos crlstals malores de feldspato potásslco (FK), apresentam
tendência a se concentrarem nos bordos do feldspato potássico hospedeiro (FKh), de forma
isorientada ou näo (Fig. 224).
As inclusÕes ¡sor¡entadas podem estabelecer um limite, aproximadamento

paralelo à borda e)Íerna do FKh, entre uma zona ¡nterna pertítlca (Zona A, Fig. 224) de uma
pequena borda externa sem pertita ou muito fracamente desenvolvida (Zona B, Fig. 224).

As inclusões que ocorrem nas partes internas (Zona A), geralmente sem
uma orientação preferencial, apresentam forte corrosäo e assimilação quer pelo FKh quer
pelas suas pertitas (Figs. 22A e Bl. As inclusões al¡nhadas ao longo das bordas e as que

ocorrem nas panes mais enernas (Zona B) preservam melhor seu idiomorfismo, não
mostrando marcadas assimilações ou corrosões.
Para

o estudo e compreensáo desta tertura as hlpóleses petrográficas

clássicas adm¡tem tratar-se de uma crlstalização magmática pura (orto) ou um crescimento

blástlco tard¡o (ver Augustith¡s 1973). Embora lnterpretações ortomagmáticas seiam mais
ace¡távels para explicar a zona B, säo ¡nteressantes as idélas de Bolssonnas (1973) e Mehnert
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A

a

Flgu¡a 22 A - Esquernatlza dlversas lndusó€s (FKl, Qz, flag.) em FKh. Ngtar a corosåo dætas
lndusóes (sotÂs 2 o 3) pelas perlltas do hospedelro. O FK tambó ó p€rt'ltlco, poróm com outra
orlsntaçåo ótlca. A llnha tracslada I mostra uma odentâçép das mlcrolndusÕes nas bordas do
FKh, déllmltando ur¡a margsm (zona B) bem menoe perlftlca do que seu nrldeo (zona A). A
sotã 4 mOEtE lndueåO de Um p€quono quarÞo suh€dral €m outfo quart2o, com ekos ótlcos
lsvomenlo dosorlentados.
Obs: FKh = feldspato frotásslco hospedelro; FKI = fddspato potásslco lnduso (hósp€ds)

Flgwa 22 B - Croqul que demonstra as pdnclpals câraclerlstlcas das albltas tadlas. A seta I
mostra as mlcrofraturas descontlnuas das bordas albltlcas dæ FK CSWAPPED RIMS'). Nestas
mlcrofraturas pods havor conogntraçåo de hHró¡ddos de feno. A ssta 2 sallenta as lndusöes
das pertltas do FK nas albltas fardhs CSWAPPED RIMS). As s€tas 3 o 4 mostram bordaE
albltlcas CALBITE RIMS') no plaglodáslo com lndusöes de psÍ¡¡as ou r€slos do FK (ssta 4). A
seta 5 sallenta a exlslêncla de albllas tardlas no lr¡terlor do FK potlendo englobar sua portlta. A
sota 6 realçê as alb¡las tardhs no lr¡lerlor do FK como dedos ou agudhas. A ssta 7 most¡a a
e)dstêncla de p€qusnos crlstals sub a €uhgdrals do topázlo ao longo do contato FK/FK ou
assoclado As albhas

tadhs

(Ab).

82

K

- O desenho sallenta a substitulção do plaglocláslo pelo feldspato
Restltos de
plaglocláslo, de suas alteraçöss e 'fantasmas'de sua gemlnação (setas 1) são €ncontrados no
FK A seta 2 lndlca um lntsrcresclmento do tlpo slmdectftloo entre topázlo s quartzo ao longo
do contato lopázlo/FK/Watuo. A seta 3 mostra as pdnclpals afteraçóes da blotlta. A sota 4
realça a sorlcltlzaçåo multo fna do topázlo ao longo de suas mlcrofraturas.
Flg/')ra 22 C

Flguta 22 D - Observa-se FK'lncluso'no plaglocláslo Cantipertitas'). O daglocláslo apresenta
aspecto turvo, gerado pdas lndusðes d€ topázlo, fluorita, sericÌta-muscovita, etc. 'Restltos' do
pláglocláslo com a mssnìa orlgnÌaçåo ótlca do hospedelro são vlstos no FK A seta 1 sâllenta
'fantasmas' da geminaçåo do plagiocláslo no

FK. A seta 2 lndlca albitas tardlas no contato

plagiocláslo/FK

& Büsch (1981) que atribuem a formaçáo de uma borda e)íterna, semelhante ao observado
em alguns cristais de FK do Maciço Caritianas (Zona B, Fig. 224) à ação ds uma fase flu¡da

(supercrítica) sob condições (tardi) pegmatÍticas. Boissonnas (op. cit.) apresenta te)Guras
semelhanles a estas para os granitos do oeste africano, e sugere que a cristalizaçáo dos
megacr¡stais prolongou-se durante os estádios tard¡/pós-magmáticos.

a porção do FK interna e ladeada pelas inclusões
isorlentadas (Zona A) formou-se durante o estádio magmático (orto), correspondendo às
Admitimos aqui que

zonas de núcleo e envoltório de Mehnert e Büsch (1981). As inclusões da Zona A (qz; plag.;

FKi) säo minerais de cristalizaçáo precoce que sofreram um processo de recr¡stalização e
assimilaçäo durante

a evolução magmática, pr¡ncipalmente em condições

"sub-solidus"

conforme Haapala (1977) e Dall'Agnol (1980).

A zona B do FK (Fig. 224) formou-se em temperaturas compatÍveis às
condiçöes "subsolidus" ou suas pert¡tas ter-se iam migrado mais facilmente para as partes
enernas do FK. No estádio pós-magmático algumas das pequenas bordas de FK (Zona B)
poderiam formar-se (cÌescimento blást¡co), o que Stone e Exle (1985) corroboram ao relatar
que o crescimento de megacristais de FK, durante o estádio pós-magmático pode processar.

se a partir de cristais "primários" de FK, inclusive subst¡tu¡ndo plagioclásios provavelmente
coevos às exsoluções dos feldspatos alcalinos.

Subst/Íuçáo do plagioclás¡o por feldspato potássico (Microcl¡nização Mz)

A subst¡tuição de plagioclásio por feldspato potássico (Fig. 22C) não é
muito reconhecida, quer seja pela sua baixa freqüência quer pela dificuldade em d¡agnostlôála,

O feldspato potássico secundário apresenta cor acastanhada, às vezes
eldinção em farrapos ("patchy twinning" Haapala, 1977), não ostenta maclas ou pert¡tas e,

os plagioclás¡os fonemento alterados, das bordas para o centro.
Best¡tos do plaglocláslo, de suas alteraçóes ou mesmo "fantasmas" de sua geminaçäo
usualmênte, substitul

8J

reliquiar podem ser preservados no FK secundário. Nesta tetlura, iá descrita em Serebryakov
(1961), Beus & Zalashkova (1964), Shcherba (1970), Haapala (op. cit.), Pollard et al. (19S3),
etc., o FK secundário é considerado como sendo m¡croclfnio.

As manchas irregulares de FK em plagioclásio fortemente alterado (Fig.
22D), semelhantes à tenura antipertítica, podem resultar deste mesmo processo, porém em

um estádio inicial de desenvolvimento, como demonstrado em Haapala (op. cit.) e Pollard ét

al. (op. cit.)

Ressalva-se, porém, que em estado adiantado

de substituiçáo o conjunto

assemelha-se às pertitas do t¡po malhas ("patches").
lnúme¡'os autores, Jackson et al. (1982), Pollard (op. cit.), Stone & Exley

(1985) e Witt (1988) salientam

a existência de um processo ds feldspatizaçäo potássica

precoce durante os estádios iniciais das lransformaçôes pós-magmát¡cas. Trata-se de um
metassomatismo alcalino, de alta temperatura, com as bases fracas (Na, Ca), subst¡tufdas

pelas fortes (K, Rb). De acordo com os modelos clássicos este processo estaria bem
representado na base das cúpulas granfticas mu¡to albitizadas/greisenizadas.

Pelo estudo microtermométrico em inclusões aquosas nos FK
secundários em gran¡tos subvulcân¡cos, Berzina e Sotnikov (1972, apud Pollard 1983),
apresentam temperaturas entre 400 - 70OoC e pressões variáve¡s entre 1-2 Kb, para o
processo. Bazarov et al. ('1972, apud Pollard 1983) sugerem valores variáveis entre 710 e
8000 e Smirnov (1982) indicou lemperaturas das ordem de 550-650oC. Pressões da ordem

de 1-2 kb foram propostas por Berzina e Sotnikov (op. cit.). Constata-se assim um intervalo
muito amplo das condições de pressåo e lemperatura para este tipo de transformação,

Bordas avermelhadas ao longo de fraturas (M g)

As boÌdas de algumas fraturas e greisens são caracterizadas por uma
zona avermelhada, na qual os FK estão muito acastanhados (devido a inclusões de óxidos e

hidróxidos de Fe) e desprovidos de pertitas, albitas e geminações. Por vezes os FK exibem

e)Ílnçäo em farrapos bem acentuada. Associada a estas bordas ocorrem novas gerações de
cr¡stais de quartzo, mica e clorita em detrimento de FK, plag¡oclásio e biot¡ta.

As m¡cas secundárias desenvolvem-se sobre plagioclás¡os, albita tardia,
pertitas, blot¡ta e, subordinadamenle, sobre os feldspatos potássicos. As biotitas sofrem uma

descoloração intensa (bauer¡t¡zação), com forts segregação de óxidos s hidróxidos de terro e
tltân¡o, substitu¡çao por micas secundárlas e, subordinadamento, por clorita térrlca.
Referências acerca destas bordas avermelhadas foram feitas por Haapala
(1977), Martin & Bowden (1981), Jackson et al. (1982), Kinnaird et al., (1985), Bonin e Giret

& Exley (1985) que demostram que os FK destas zonas apresentam uma
trlcllnic¡dade intermediária a elevada, mas sem a geminaçáo em grads caractelst¡ca. O
(1985)), Stone

estudo geoqufm¡co dos elemenlos maiores nestas zonas (Kinnalrd et al., op. cit.) indica um
aumento significativo no teor de H2O e dlmlnuiçáo no de NarO. Estas bordas avermelhadas
são lnterpretadas por Kinnalrd (1985) como sendo produtos de uma feldspatizaçäo potásslca
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pré-greisen¡zação que ocorre a temperaturas de homogeneização entre 360-460oC.

Este processo de microclinização observado no Maciço Caritianas é
interpretado, preliminarmente, como sendo dev¡do à percolação de flu¡dos pré-greisenizaçäo

que não só causariam lixiviação do Na e aumento de K nas paredes encaixantes, como
também aumento da triclin¡cidade dos FK.

M¡croclln¡o geminado (M

)

Trata-se de crista¡s resultantes de uma alteração generalizada, isto é, não
vinculada a macrofraturas, e, sem dúvida, representativa de um dos sstádios ma¡s evolufdos

da inversão estrutural do FK. caracteriza-se por um microcllnio lfmpido, sem pert¡tas e sem

turbidez comum dos FK

do

maciço, com contalos ¡rregulares (xenomórficos

e

hipautomórficos), geminação em grade , embora em alguns cristais ma¡ores de FK ocorram
"restos" do pert¡tas do FK pretér¡to.
A fase sódica (alb¡tas tardias e pertìtas) estão exsolvidas, gerando cristais

lfmpidos de albita nas bordas dos FK ou em certas porções de seu interior. As fases
lntermediár¡as deste processo são caracterizadas por penitas do tipo filmes (rest¡tos), que
não ocorrem nos FK pretéritos. Estudos de difratometria de ralos x em fenocrista¡s do gran¡to

porfiltico indicaram elevada triclinicidade

A

microcl¡nização

(

= 0,90).

de baixa

temperatura (MO),

na realidade

uma

reordsnação do estado estrutural do feldspato potássico, é reconhecida por diversos autores
(ver Serebryakov, 1961; Beus & Zatashkova, 1964; Shcherba, 1970; Haapata, 1977; po ard,
1983 e Vlach, 1985).

Segundo os autores citados a cristalizaçäo do FK dar-se-ia num estado
estrutural menos ordenado (ortoclásio),

e posteriormente, sofreria uma inversão para

um

estado mais ordenado (microclfnio). Nos granitos estanlferos esta inversão estrutural seria
fac¡l¡tada pelo elevado teor em voláteis que atuariam como catalisadores durante o processo

de inversäo estrutural no estádio pós-magmático.

Neste trabalho, a tenura poderia referir-se aos estádios finais dessa
inversão, com a geração do m¡croclln¡o de alta tr¡clin¡c¡dade.

Metassomatismo Sódico (Na

+

t-Albitizacão = A)

Descalciticação do ptagtoctáslo
Observa-se nos plagioclásios

(A

I

a ocorrênc¡a expressiva de inclusões de

fluorita - topázio, m¡cas e quartzo. Estes minerais são de granulação muito fina, assumem

formas em baslonetes, gotas, agulhas e manchas e estão lsor¡entados com os planos de
cl¡vagem dos plagioclásios hospedeiros a quem conferem aspecto túrbido. (Figs. 224, 228,
22c,2201.
Segundo os trabalhos do Boissonnas ('1973), Datt'Agnot (1980), Botelho
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(1984) e Haapala (1986) etc., tralar-se-ia de um processo de "albìtização" dos plag¡oclás¡os
mals cálcicos, no caso albita/oligoclásio, promovido pela própria descalcificação.

A predominânc¡a de fluorita ou topázio seria função da disponibilidade de

Ca do plagioclásio. Em caso de existência de teores mais elevados de Ca, o flúor das
soluções tardias reagiria com o plagioclásio e formaria fluorita, caso contrário topázio.

No Mac¡ço Caritianas a percentagem do topázio é mu¡to superior à
fluorita, atestando um caráter mais sódico para o plagioclásio primário (albita/oligoclásio),
porém, alguns fenocristais de plagioclásio do'ypfm (borda SE do Mac¡ço Caritianas), exibem
r.a)f

;1

nÍtidas texturas de subst¡tuiçóes por fluoritas

:l&

Para

a

exemplificação desse fenômeno, destacam-se duas reaçöes

disculidas em Dall'Agnol (1980),

Ca2Na17Al2gsi61O',

u, + 7K+ + 16H+

+ 6F-

----->

plagioclás¡o (An9)
7kAl3Si3O10(OH)2 + Al2(SiO4)(oH, Flz

topázlo

muscovlta
Ca3Na17Al2aSiB7O1

uo

+

zCaF

2

+ 39SiO2 + 19 Na

,luorita quartzo (t)

+ zK+ + 4H+ + 6F- ------->

plagiocláslo (4n15)
2KA|3S¡3OOíO(OH)2

+ l7NaAlSi3O8 + 3CaF2

muscovita

rì

alblta

(2)

fluorita

1ia

As reações propostas demostram que um plagioclásio (albita/oligoclásio)

em presença de fluidos ricos em K+, H+ e F-, além de gerar uma assembléia de m¡nerais
compatfvel com aquela existente no Maciço Caritianas, pode conduzir a um enriquec¡mento

em Na+, na fase flu¡da. As reaçóes 1 e 2 representam casos eldremos e cond¡ções
lntermediárlas que devem ser esperadas durante

o

desenvolvimento

do processo

de

albitlzação.

'i'ìl

Feicóes associadas ao desenvolvimento das albitas tardias

ì1.)

.:j

peftitas (Az)
i

riii
ØJ

Esta é uma das tenuras que gera mais controvérsia quanto à sua origem,

pois alternat¡vamento podem ser consideradas como sendo texturas de exsolução ou de
substituiçäo metassomática (Sm¡th 1 974).

No Maciço Caritianas predomiríam as perlitas do tipo malha ("patchy
pertites") e veios grossos e irregulares (Flgs. 22a, 22b,22c,22d). A ocorrênc¡a de te)Íura do

tlpo tabuleko de xadrez ("chess

-

board pertites") é comum. Pertitas do tipo venulado

("Strlngs") são raras, mas podem ocorrer e constituir as variedades mesopertfticas.
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As pertitas t¡po vênulas, embora raras, são interpretadas como pert¡tas de

exsolução (Sm¡th, op.c¡t.). Sua ocorrêncÌa restrita a apenas um afloramento na borda WSW

do maciço sugers a possibilidade de existência no maciço de porçöes de

cr¡stal¡zaçáo

relativamente an¡dra. Para Parsons (1978) pertitas de grão grosso resultam de exsolução

duranle o resfr¡amento da ¡ntrusão enquanto que para Augustithis (1973) o metassomatismo

sódico seria o processo mais responsável pela geração de petitas do tipo malha. Para
Haapala (1977) as exsoluções de Na dos feldspalos alcalinos teriam s¡do

o fator

mais

importante no desenvolvimento das pertitas. O citado autor adm¡Îe, porém, que localmente a
albitizaçäo (auto) metassomátlca seria a responsável pela tenura das pert¡tas, mas enfatiza
que se trata de um mecanismo de ¡mportância limitada.

As pertitas com te)Íura do tlpo tabuleiro de xadrez, säo tidas como de
substitu¡çäo por diversos autores, tais como, Smith (op.cit.), Haapala (1977 e 1986), Pollard et
al. (1983) e Botelho (1984). Trabalhos como o de Handley (t976, "apud" Pollard et al., op.cit.)

demonstram que a subst¡tuição do FK por albilas ocorre predom¡nantemente como ve¡os

e

malhas, com ambos aumentando de tamanho até à substitu¡çáo completa.
Pelo exposto, admite-se que ambos os tipos genéticos de pertitas devem
ter ocorrido no Maciço Caritianas.

Bordas alblt¡cas ("swapped ms') nos Feldspatos pofássicos

(4,

Trata-se de uma terfura muito comum nos FK do Maciço Caritianas. No

contato entre dois cristais de FK há o desenvolvimento destas bordas albfticas (Fig. 228) que

exibem granulação fina

(< 1 mm),

são muito lfmp¡das e cresÕem sobre FK a partir do

contato. Sua forma é irregular, são gem¡nadas (Lel da albita) ou não e via de regra portam
m¡crofraturas descontfnuas, interpretadas por Dall'Agnol (1980), com base em Ramberg
(1962), como resultado de uma expansão e conseqüente fraturamento devido à diferença de

volume entre a albita e o cristal de FK substitufdo.

Bodas albít¡cas em plagioclásio ('albite rins') (A)

Esta te)ítura desenvolve-se no contato entre FK

eo

plagioclásio.

Caracterlza-se pelo crescimento de uma borda albítica lfmpida, a part¡r do contato, no sentido

do FK (Fígs. 22A e 228l'.
Freqüentemente ocorrem pequenas ¡nclusões (restitos) do FK e/ou de

suas pertitas nestas bordas albfticas neoformadas. Estas microinclusóes conservam a
mesma orientação dos e¡xos óticos do FK circunvizinho (F¡9. 22A). Morfologias mais
irregulares como agulhas ou dedos também foram observadas (Fig.22Dl,.

Alb¡tas tardias no ¡nter¡or do feldspato potássico

(A)

Nas rochas mais alb¡t¡zadas há nos cristais de FK cristais lÍmpidos de
alb¡tas de grä fina, como formas alotriomórficas (ex. agulhas, dedos etc.) ou finas ripas idio a
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subidiomórf¡cas (F¡9. 228). Alguns desses cr¡slais euhedrais mais desenvolvidos apresentam
inclusões das pert¡tas do FK hospede¡ro, mostrando serem n¡tidamente poster¡ores à fase das
pertitas (Flg. 228).

Albitas tardias como microvênulas (AU)
Há finos veios descontlnuos, constituldos por alb¡tas lÍmpidas, seccionado

feldspato potáss¡co, por vezes acompanhando seu plano de simetria (eixo cristalográfico c) e

com orientaçáo dos eixos óticos discordantes das perlitas do FK hospede¡ro. Mais
faramente ocorrem filmes dessas pertitas nos espaços ¡ntergranulares, às vezes associados
com "gotas" de topázio.

Cons/derações gerais sobre a origem das texturas A? A4, AS e A6

A

interpretação destas tenuras pode ser baseada nos processos de

exsolução (demisturação e recr¡stal¡zaçáo) ou de substituição metassomática conforme
Augustithis (1973), Smith (1974) e Haapala (1986).

A

albit¡zação (substitu¡çáo metassomática)

é um

processo que se

desenvolve freqüentemente nas zonas apicais das intrusões graníticas mineral¡zadas a metals

raros. Este processo, magmático ou pós-magmát¡co, de caráter sódico é de interesse geral,
devido à sua fntima associação à mineralizaçáo de columb¡ta, tantalita e z¡rconita, tendo sido
estudado por diversos pesqulsadores, por exemplo: Serebryakov (1961), Beus & Zalashkova
(1964), Shcherba (1970), Bolssonnas (1973), Haapala (1977 e 1986), Dall'Agnol (1S80), Collot

(1981), Pollard (1983), Botelho (1984), K¡nnaird (1985), Barker (1985), W¡tt (1988), entre
oulros.
Nesle trabalho não se exclui a hipótese de geraçåo destas texluras por
exsolução, mas admite-se a possibilìdade de que, ao menos em parte, resultem ma¡s de uma
interação entre a fase fluida rica em Na e os cr¡stais de FK (albitização) do que por exsolução

(Dall'Agnol 1980, Haapala 1986). Sugere-se que

o

processo de albitização, através de

reações de troca, seja mais representativo do que o de exsolução. Em telduras semelhantes,
Pollard et al. (1983) citam que o teor de Na do FK não decresce, o que justificaria um aporte

de sódio via soluçáo. Contudo, nos locals onde o desenvolvimento dessa te)íturas relaciona-

se a uma acentuada diminuiçäo das perlitas do FK, as dúvidas sobre sua gênese são
maiores. Haapala (1977), inversamente a Pollard et al. (op.cit.), cita o decrésc¡mo no teor de

Na dos FK em d¡reção a essas telduras como sendo uma evidência do predomfnio do
processo de exsolução.

O metassomatìsmo sódico é considerado um processo pós-magmático
de alta temperatura; Smlrnov (1982), compilando vários estudos de mlcrotermometria em
fases minerais assocladas a essa alteração, apresenta temperaturas entre 550/400oC para

sua formação. Pollard (1983) c¡ta várlos estudos de inclusões fluidas em qualzo de
apogran¡tos cujas temperaturas de homogenelzaçäo (fh) variam de 410-62OoC.

ao

Subord¡nadamente às tenuras descritas há, durante

o

metassomatismo

Na, alteraçöes/neoformações de minerais, como biotita, topázio, ser¡c¡ta/muscov¡ta, fluorita,

etc. Algumas caractelsticas desses minerais serão descrilas a seguir.

Feiçóes assoc/adas às biotltas

durante

o

A biotita ocorre em todas as fácies graníticas do maciço e é ¡nstável
metassomatismo sódico. Além da descoloração e marcante variaçâo de

pleocroismo, observa-se desenvolv¡mento de micas ¡ncolores (seric¡ta e muscovita), minera¡s
opacos e cloritas nos bordos e planos de clivagem das biotitas (Fig. 22C). Albitizaçao é
raramente observada. Os óxidos e hidróx¡dos de Fe e Ti são xenomórficos e de granulaçåo

fina. Rutilo é produto de alteração de biotitas. Clorita férrica e biotitas cloritizadas são mais
raras e de posicionamento temporal dúbio nas rochas do maciço.

Biot¡tas venulares litinfferas, nitidamente posteriores

e

associadas a

pequenos cr¡stais de quartzo e topázio de m¡crofraturas e planos de clivagem (Fig.22C).
+.
Estas b¡otitas venulares possivelmente se ralac¡onam ao estádio do metassomatismo H

Felçóes assocradas ao topáz¡o

O lopázio, um dos minerais secundários mais comuns nas fácies
granlticas do Maciço Car¡tianas, ocorre sob diversas formas:

Topázio xeno a h¡pautomórlico

Ocorre segundo cristais isolados ou associados mais int¡mamente ao
quartzo e ao longo dos espaços lntergranulares. Quando ocupam a interface entre quartzo e

FK (F¡9. 22C) mostram um intercresc¡mento (tipo sìmpleclitico) com o quartzo ou mesmo
uma corona de quartzo de reaçáo, Embora náo haia muscovita nesta interface, Boisssonnas
(1973) aventou a possib¡lidade de uma reação do tipo FK + top->qz

+ muscovila, enquanto

Dall'Agnol (1980) sugere uma reação do tipo FK + HF -----> top + qz.

Iopázios assocrados aos feldspafos a/calnos
Ocorrem como cristais de granulação fina, são xeno a hipautomórficos
(bastonetes, gotas etc,) e ocupam os planos de cllvagem do mineral hospedeiro. Assoc¡am-

se ao plagioclásio e, mui raramente, aos

FK. São lnterpretados como sendo produtos de

substituição tard¡a.

Peguenos c¡,sfa/s em seçóes prisrnáûcas
Trata-se do cristais de granulação muito fina, h¡pidiomórllcos a

idiomórficos (seções prlsmátlcas hexagonais), que oconem ao longo do contato de diversos
mlnerals (Fig. 2281, p. ex. entre FKIFK e FKl plag. - normalmente associados às bordas
albltlcas -FK/qz, qz/qz, elc. Sugere-se que o desênvolv¡mento destes cristais ocorre durante
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a fase de alb¡tizaçáo tard¡a.

Feições assocr,adas às mlcas ncolores (sericita/muscov¡ta ?)

São minerais secundários mu¡to comuns no Maciço Caritianas, cujo
desenvolv¡mento processa-se às expensas do plag¡oclásio, biotita e, subordinadamente, FK e

topázio. Muitas das sericitas-muscovitas ocorrem como microveios, sugerindo sua formação
duranle ou após a greisenizaçào.

A granulometria é fina, e ocor¡em como agregados de palhetas, muitas
vezes ao longo dos planos de clivagens do mineral subst¡tufdo. Com

alterações

há a

acompanhados

formação

de

sericita/muscovita

de

o avanço

das

de plagioclásio e biotita, inclusive
de granulaçáo). O surgimento de

pseudomorfos

recristalização (aumento

a partir do plagioclásio pode ser demonstrado pelas reaçöes 1 e 2 já

assinaladas.

Metassomatismo ácido H+ (greisenização)

Os corpos de greisen do Maciço Car¡tianas são tabulares e nftidamente
controlados por fissuras. Os de dimensões reduzidas (F¡gs. 234, B, C) exibem passagem
gradual desde gre¡sens lfpicos até granitos não afetados pela greisenização. O gran¡to, na
verdade já albitizado e microclinizado, mostra ¡ncip¡ente ser¡citização e acastanhamento dos

feldspatos potássicos que gradativamente aumentam no sent¡do do corpo de greisen. No
Maciço Caritianas a greisenizaçäo caracter¡za-se po¡ desestabilidade gradual dos minerais de

granito em reposta às mudanças na razáo K+7H+ da fase fluida sendo,

a

principal

caracterfstlca, o desenvolvimento de agregados finos de quartzo e mîcas sobre os feldspatos

e biotitas. Via do regra observa-se do granito encaixante para o corpo de greisen, bordas
e!:ternas avermelhadas quo representam

o

metassomatismo potáss¡co (F¡9.234

e

23C)

seguidas de zonas mais quartzosas (mica-quartzo greisen e quartzo greisen) e a veios/filetes
de quartzo e quartzo-cassiterita.

Nos corpos de grelsens e ultragreisens ma¡s possantes obseNam-se
fácies ricas em topázio, hemat¡ta, clorita ou fácies monominerálicas (ultragreisens) de diffcil
estabelec¡mento espacial s temporal devida superpos¡çâo de processos de alteração, fato já

discutido por Scherba (1970) e Charoy (1979a). O comportamento das micas secundárias é

complexo. Nas zonas avermelhadas elas substituem primeiramente

a

fase sódica

(albita/oligoclásio) e nos greisens (F¡9, 234, zona C) parece ser o oposto.
Por ser uma transformaçáo pós-magmática complexa, sob a influência de

soluções residuais ácidas ricas em água, sílÍca e const¡tuintes voláteis (F, Cl, B, etc.),

vinculadas

a

intrusóes ácldas

e

ultraácidas,

ela

mineralizações de Sn, W, Nb-Ta, Zr, ETR, Li, F, etc.

90

é

comumente acompanhada de

O

fff

Ff:;îî
l:.:.:.: ':.1

ffil

c.o

nito

.nco¡tdôr.

!|

d. ocorrañcio d.
u.torroßdr¡rmo r

V

zono

orctrrn

aaaaaa

20

¡nu

lo¡ da quorlto

v¡ôulo quarl¡oto di¡corddnl. óo gr.ll.ñl.oçðo(toror)

lnd¡r.r.nc¡odo

b.

É-ã
æ

%4w

Ola-

zo.ro a: M¡co - quorlro qra¡t.ô

ZoÍo Ð i Mlco-quorl¿o 9r.¡..ñicoñ lotl. olt.rôçðo . ri¡bttllolçilo do' úlcar Pot qi¡o'l¡o l¡'
zono c i ouortto- gratran, coú v¡nutoa ôa sno! am rao canlro. Roro| ..¡lltol d. m¡coa,lorl.ñ.nt. oll.rodo¡ . tubtt¡tuido. Pd qoo.lto ll.

c.

Síntese do"podräo"

otroú

!-¡-Éi¡-l

fFlT
F-:-.T|
t..:;:::.1

ffi
flgun zs:

Ca¡lthnas.

o,

on,,o .ncor¡oñt.

zono

d. oco.r¡ñcrc d.

ff.totromot¡tño
ououro

Esquemeo

FITlftwt
Ll'ì)'.(l'l
Ei-.:-:.:i.4.:-t

aJ

t(

-.lco sr.it.n

aaaaOa

il¡co-q¡¡o.rro q..lr.ô r quo.to gr.lrür

,."r".o, norñôlñ.n1.

Pr..nch¡do Por

quorlto ./or¡ lllñat da coaallarllo

V¡ñolo quqrrto.o ól¡êo.óonl- óôCr.i¡.ñlroçlfo(?orôrl

da dlstrlbulçáo ospaclal do algumas fáclec de grolsons no Mâclço

91

aod

Fro,..or

3KAlSi3O8 +

2H+ <==> KAt3Si30lO(0H)2 + 6Si02 +

FK

muscov¡ta

K(Fe,Ms)aSi.Al01

6(OH),

+

2K+

(3)

quarlzo

2Al3+ < = = > KAl3Si3olo(OH)2 +

b¡otita

muscovita

3Fe2

+,

Mgz+)

(4)

säo apresentadas por Dall'Agnol (1980) para demonstrar a geração da muscov¡la a part¡r do
FK e biotita, respect¡vamente. Ao se presumir quo as biot¡tas primárias do Mac¡ço Car¡t¡ânas

devam pertencer ao grupo das siderofil¡tas (Li-siderofilitas, Al - siderofilitas), apenas hidról¡se
é suficiente para a geração de muscovita (eaçáo 5), não se necessitando imaginar a difícil
mobilização do lon Al

(Li ou Al ?)

s¡derofilita + H +
+ Hro + K+ + Fe2+ + Li+

(s)

fase flufda

As micas finas, gilbenila/sericita

associadas

ao

topázio, podem

desenvolver-se no inícig do processo de alteração sódica (Verschure e Bon, 1972) e Manning

e Exley, 1984), como também resultar de alteração de mais baixa temperatura (Hawthorne e
Cerny, 1982).

Feçóes assocrada s à Íluorita.

A fluorita inclusa nos feldspatos,

especialmente nos plagioclás¡os, é

interpretada por Boissonnas (1973), Dall'Agnof (op.cit.), Botelho (1984), entre outros, como
sendo um produto de substitu¡ção tard¡a. Esse desenvolvimento eslaria condicionado à taxa
de cálcio (teor de An) dos mesmos observando-se que, quanto mais cálcico é o plagioclásio
mais fác¡l é a geraçäo de fluorita.
Mefassomatismo Si +
Caracter¡za-se por um aumento da taxa de quartzo nas rochas alteradas

em relação aos demais minerais e manifesta-se na forma de quarlzo de preenchlmento de
fraturas

e quartzo de

substiluição. Além disso os veios podem ser acompanhados de

alteração de paredes dos t¡pos: cloritização de biotitas (alleração propilltica), sericitização e
muscovitlzação de feldspatos e biotitas e franjas de micas incolores (alteração sericftica),
bem como sil¡c¡ficação, (Figs. 2a, 25,26 e 27). De modo geral, quando se afasla da parede
do veio a seqùêncla de zonas progresslvas de alteração observada, é a seguinte: franjas de
micas, s¡llc¡flcaçäo, alteração fllica e alteração propllftica (Flgs. 25 e 26).

É digno de nota obseruar que parte das micas (sericita/muscovita)
formadas sobre os feldspatos e biotilas bem como as m¡cas mu¡to finas (gilbertitas-sericitas)
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que ocorrem em topáz¡os, podem ser geradas tanto durante o metassomat¡smo

Si+ quanto

H*,

como iá fo¡ assinalado por Hawthorne and Cerny (1982) e
Charoy (1982). Verschure e Bon (1972) assoc¡am a alteraçåo de topázio (gilben¡tizaçäo) no

durante o metassomalismo

maciço Orienle Novo'RO à albitizaçäo avançada e à greisenização incipiente.

Em relaçáo a veios sim¡lares observados na Nigéria, Kinnaird

('1985)

fornece valores de temperatura de homogeneização de cr¡stais de quartzo, variáveis entre
300-400oC e salin¡dade entre 6-1

l% (equlv. em peso de NaCl).

Se admitirmos a recorrência

de mineralização quartzosa na mesma fratura esses parâmetros poderão ser mu¡to variáveis,
tato iá observado por Scherba (1970), Charoy (1979a e 1979b) e Edington 1983.

Alteração argílìca

A

argilização intensa que Õcorre em outros maciços granfticos de

Rondôn¡a, mineralizados a metais raros (p.ex, maciços Pedra Branca a Santa Bárbara), não
foi obseNada no Maciço Caritianas.

O processo de argilização embora

¡nc¡piente

e muito reduz¡do, pode

man¡festar-se segundo argilizaçäo generalizada e arg¡lização f¡ssural.

Argilização general¡zada - acastanhamento dos leldspatos potásslcos
De acordo com Abaa (1977, apud Martin e Bowden, 1981) e Dall'Agnol
(1980) pode-se admitir que esse aspecto turvo seja parc¡almente causado por pulverizaçáo

de minúsculas panfculas de caulim sôbre os feldspatos potássicos. Contudo para Smith
(1974), essa feiçáo seria devida ao efeito de liberação de ferro da estrutura e vacúolos dos

feldspatos potássicos e consequente reposiçäo na forma de dim¡nutas palhetas de hamatita
("hematite lined flu¡d inclusion").

Manchas nos feldspatos

Esse tipo de alteração

é

generalizada

e mais evidente

Trata-se de

pequenas porções de minerais de argila que ocorrem sobre os feldspatos potássicos e
pfagioclásios ou mais raro sobre as biot¡tas. Pollard et al. (1982) também relatam a formação

de caulinita, esmectita e beidallita potássica sobre biol¡la durante as alteração argílica.

Atg¡l¡zaÇão f¡ssural
Esta forma de alleração é observada nos pegmatitos, greisens e velos de

quanzo. Nos pegmatitos há megacristais completamente caul¡nizados ou recobertos por uma
capa de argila. Nos greisens a clorita ocorrem minerais de argila o que reforça a idéia de que
as clor¡tas refletem um processo de alteração hldrotermal supelposto à greisenização

6.3.9,7.2. Evolução da lase fluldel o m¡neral¡zåção essoc¡ada

As caractelsticas petrográficas do Maciço Car¡t¡anas permitem admilir
que as fácies graníticas representam a cr¡stalização final de um magma gÍanftico altamente
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diferenciado

e rico em voláteis. No estádio tardi-magmático de cristalização ocorreu

separação de uma fase fluida aquosa (vapor), de um magma residual hidratado, canalizada
às fraturas, que interagiu de modo diverso com os minerais lá cristalizados. A presença de
pegmatitos alojados em planos de fraturas bem como te!íturas m¡arolíticas sáo evidênc¡as de

natureza hidratada do magma. Além disso os dados preliminares de inclusões fluidas em

pegmatitos subhorizontais

do

maciço comprovaram

a

presença

de duas {ases

(llquido/vapor) componentes dos fluidos mineralizantes. A Figura 28 ¡lustra os processos de
¡nteração rocha/fluido a seguir disculidos:

Feld spatização potássica precoce

Não há dados termobaromélricos disponíveis para situar as condiçóes de

pressão e temperatura da feldspatizaçäo potássica precoce no Maciço Caritianas. Os

indlcios observados tais como, crescimento de bordas de feldspato potáss¡co em
plagioclásio, conversão de plagioclásio a penita, e alteração de feldspato a biotita através das

reações minerais

1e2

exigem alta atividade de cloretos

e

fluoretos em relaçäo a

componentes ácidos, bem como altas razöes de ativ¡dades de KCI/CaC|,

e

KCI/NaCI

o caso de conversão de plagioclásio a pert¡ta. O desenvolvimento de
biotitas tardias formadas às expensas de feldspato pode ocorrer durante este estád¡o
(Orville, 1963) para

conforme sugestäo de Pollard (1983) e, neste caso, a alta atividade de FeCl2 em relação a
HCI é requisito indispensável para a promoçáo dè biotitização de feldspato.

A fluorita é mineral comum neste processo devido liberação de Ca
conforme reaçóes 1 e 2 e é sempre um mineral de preench¡mento de "vugs" de rochas
feldspáticas. A formação das fluoritas é fundamentada na desestabilização rápida de
complexos de Al portadores de F, que podem suprlmlr a ativ¡dade de CaCl, e precipitarem
lluorita conforme previsão de Witt (1988).

Alb¡t¡zação

O aumento da aNacl em relaçáo à aKCl e aoacl2 na fase fluidal que,
segundo W¡tt (1988), pode resultar de reações precoces de feldspatização potássica ou
aumento do conteúdo de F, oriundos das frações finais do fundido granítico, além da queda

de P que pode estar relacionada a fraturamento e propagação de fraturas, conduziräo à
transiçäo de feldspatizaçäo potássica à albitização.
Com o aumento da salinìdade dos fluidos, o desenvolv¡mento de albitas
(excluindo as exsoluções) pode processar-se por descalcificação de plagioclásio conforme
reações minerais 1 e 2, d¡scutidas por Dall'Agnol (1980) para granitos do tipo rondoniano, e
pela alta atividade de cloretos e fluoretos em relaçäo a componentes ácidos (Witt, 1988). Em

seguida formam-se albitas que poi sua vez säo resultantes de aumento conlfnuo de
salinidade dos fluldos, albilização de feldspato potásslco, plag¡ocláslo e quartzo (W¡tt, 1988)

A fase sódica

observada

no Maciço
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Car¡t¡anas, caracterizada pelo

desenvolv¡mento de novas texturas e geração de alb¡tas, g¡lbertitas/sericitas, protol¡tionitas,

do F, aumento de Nb, etc., é muito fraca no atual nfvel erosivo. Aspectos
semelhantes sáo observados nos b¡ot¡ta granitos nigerianos onde a fase sód¡ca é bem
desenvolv¡da nos granitos peralcalinos (Bonin e Bowden, 1979; Bon¡n e Giret, 1985 e
lix¡viação

Kinnaird, 1985).

Ao microscópio é possível identificar dois processos típicos que são os segu¡ntes:
alteração de Ìopázio com produçåo subseqüente de micas mu¡to finas tais como g¡lbert¡ta/ser¡cita
(este processo podê ocorrer também a ba¡xa temperatura), enriquecimento da biotita em Li e AlVl em
relação ao Fe, Mg, Ti, e o desenvolvimento de m¡cas incolores (muscov¡ta?) sobre as biotitas (reação

5). O potássio

consumido na ser¡cilização do topázio pode prov¡r da albitização do feldspato

potásslco e ou clor¡lização da b¡ot¡ta.

Admile-se que parte da mineralização primária de columb¡ta{antalita no maciço
desenvolveu-se durante
processo,

o

metassomat¡smo sódico Cfab.

8).

Os fluidos responsáveis por

esse

de caráter mais magmálico são caracterizados por temperaturas variáveis entre 400

a

6OooC, salinidade entre 2 a 30% eq. em NaCl, e, segundo Kinnaird (1985), sempre acompanhados de

quantidade substancial de COr.

M etas s om ati s m o p otás s i c o tard ¡ o

Ao longo das fraturas processa-se a inversão do metassomatismo Na para o

K.

Segundo Kinnaird et al. (1985) tal fato poderia ocorrer devido: a) ebulÍçáo da fase fluida, com remoção

de CO, e outros voláteis, aumento de pH e K+¡H+ do fluido remanescente, e geração de FK sobre

b) percolaçåo de flu¡dos hidrotermais Ilcos em F,
ocas¡onando uma substituição do Na+ das paredes encaixantes, pelo K+ da fase flu¡da, com
enriquec¡mento das paredes encaixantes em K; c) queda provável de pressão, que pode auxillar a

feldspatos sódlcos previamente formados;

mudança do metassomatismo Na ao metassomatismo K.

Em função das obsen/ações de campo e esludos microscópicos as duas últimas
alternativas parecem ser as mais adequadas

e

apl¡cáve¡s

ao Maciço Caritianas. Esta posiçáo

é

corroborada pela alteração potássica das bordas das fraturas e geração de mica incolor (muscovita?)
sobre os feldspatos sódicos devido interação entre a rocha granltlca e a fase fluidal, caracterizada por
elevada razão K+ /Na + e riqueza em F e K.

Os fluidos associados a esse evento caracterizam-se por temperaturas elevadas
(360-460oot Tab. 8), originam mìneralizações de óxidos (Sn, Fe e Ti; Tab. 8) e são admitidos como
sendo de contr¡buição transmagmática.

Metassomat/srno

francamente

á

cido (H+ )

Após o metassomatismo potáss¡co tardio observa-se inversão de fluidos
alcalinos a fluidos mais ácldos tlpicos do metassomatismo H + , representados pelo

fenômeno de greisenizaçäo que é, basicamente, um processo de hidrólise (v¡de reações 5, 7 e 8)

caracterizado por um elevado consumo de cátlons

9l

H+.

Admite-se que durante

o processo

de
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desenvolvimento as águas meteóricas assumem um papel expressivo. A geraçáo dos grelsens pode
ser devida aos segu¡ntes mecanismos: mudanças da ßzâo K+7H+ do fluido, ebullção de fluidos
hldroterma¡s ou mistura de fluidos magmát¡cos sal¡nos com água meteórica dilufda (Burt, 1981),
dissociação de componentes ácidos devido

à queda de

temperatura ou

a

reações qulmicas que

produzem HCI e HF com consumo pert¡nente de Cl e componentes haletados (Win, 19gB)

(Li ou At?) siderof itita + H +
Hro + K+ + Fe2+ + Li+
(5)
fase fluida

3/2KAtSi3O8 +

FK
3/2NaAtSi3O8

H+ <==> 1/2 KA|3S|3O8(OH)2 + 3SiO2 + K+

muscov¡ta quartzo
+ H+ <==> 1/2 NaAtaSiaOu(OH)2

albita

+ 3SiO2 +

(6)

Na+

1z¡

paragonita quadzo

Não há indfcios de que a hidrólise dos feldspatos sódicos gere micas sódicas;
possivelmente o Na apresente maior mÕbilidade que o K nesse meio, podendo ocorrer dois casos: *)

hidrólise de feldspatos sódicos seguida da troca iônica, Na por K, este proven¡ente da hidrólise das
b¡otitas litinfferas e feldspatos potáss¡cos, e/ou *) durante o metassomatismo H +, os feldspatos

sódicos

já

haviam sido completamente substituídos por mica potássica devido

à

hidrólise dos

feldspatos sódicos. O início da greisenização caracter¡za-se por temperatura (450oC) e salinidade

de acordo com o padrão clássico de evolução em um sistema hidrotermal. A
greisenizaçáo é também responsável pelo principal evento mineralizante no atual nfvel eros¡vo do
(20ol") moderadas,

maciço, com destaque para cass¡terita e, subordinadamente, columbita{antalita, wolfram¡ta, óxidos de

Fe/Ti. Os raros sulfetos que ocorrem nessa associação mineral podem resultar de superposição de
ativ¡dade hidrotermal tardia (tab. g).

Metassomat¡smo (S¡+ )

A contínua queda de temperatura e/ou pressão conduz a uma diminuição da sflica
em suspensão e conseqüentemente ao metassomatismo si +

.

Tal processo pode ser coevo ao p¡co da

greisenizaçåo ou ser bem posterior. Trata-se de um processo em que a contr¡buição transmagmática

pareco ser preponderante. É caracterizado por temperaturas de homogene¡zação e salinidade mu¡to
variáveis Cl-ab. 8), vinculaçäo preferenc¡al

a mineralizações de sulfetos, óxidos e/ou h¡dróxidos do
Fe/Mn e carbonatos de Fe/Mn (lab. B) A presença marcante de CO, acompanha essa fase
metassomática silfcica, embora possa ocorrer pequenas concreçóes do s¡der¡ta em alguns "vugs',, nos

grelsens.

Alteração argíl¡ca
A alteração argllica de baixa temperatura é o estádio terminal da evolução da fase

fluidal do Maciço Caritianas. O seu desenvolvimento é inexpressivo no atual nfvel de etosão e so
traduz pela presença de caul¡nita e esmectitas sobrs feldspato potáss¡co, plagioclásios e biotitas. A
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formação desta assembléia mineral deve ser devida ao decréscimo da razãodas atividades K+/H + eà

percolação de fluidos diluldos meteóricos ou conatos. Fraturas subhorizontais preenchidas a calcita
possivelmente representam um estád¡o supérgeno de precipilaçåo de carbonatos.

6.3.9.7.3.

lnclusões Fluidas

e Dados

M¡crotermométr¡cos das

Mineralizeções Estaníferas do Maciço Caril¡anes
Conforme relatos de Pinho (1987) e Pinho e Bettencourt (1991; Doc. 199)

o estudo das

inclusöes fluidas

no Maciço Caritlanas visou caracterizar preliminarmente

algumas das condiçóes ffsico-qufmicas ds formação ds pegmatitos sub-horizonta¡s, greisens

e veios de quartzo, estes mineralizados a metals raros, cujas assembléias minerais são
ilustradas na Tabela 8. Os minerais utilizados para tal estudo foram quartzo, topázio, fluorita e

berilo, e somente os tipos de inclusões associadas aos greisens podem ser apreciados nas
Figuras 29, 30 e 31, Com base nos dados termométricos de inclusões fluidas disponlveis foi

possfvel reconhecer três tipos bás¡cos de populaçáo de fluidos que foram denominados de
t¡pos l, ll, lll, conforme ilustração na Figura

31

.

O Tipo I ainda mal caracter¡zado, de d¡flcil interpretação, está associado

a pegmatito sub-horizontal, revela sal¡nidade muito var¡ável, alta/moderada a baixa, elevadas

de homogeneização para a fase lfquida (subordinada à fase vapor) e
densidades variáveis. Adm¡te-se preliminarmente, ser de natureza predominantemente
temperaturas

magmática.
O Tipo ll ocorre em greisens e veios de quartzo (Figs. 23a, b,

c; 24i 25i

26 e 271, exibe salin¡dades moderada a ba¡xa, lemperaturas de homogeneização moderadas

e

elevadas densidades. Estes flu¡dos apresentam uma contribu¡ção inicial magmática

importante, podendo ser enquadrado em um modelo evolutivo clássico, presumindo-se que
hajam diminuiçöes de pressåo e temperatura segu¡das de diluiçáo fluidal.
O Tipo lllassocia-se predominantemente aos veios de quartzo + fluorita e

quartzo

+

assembléia mineral complexa, apresenta baixas temperaturas de

homogeneização, altas densidades

e

sal¡nìdades extremamente variáveis. Admite-se,

prelim¡narmente, que este t¡po fluidal resulte de contr¡bu¡ção franca lransmagmática.

A

evoluçäo da fase fluidal vinculada

à

greisenização (mica-quartzo-

greisen) e aos veios de quartzo bordejados por gre¡sens (Figs. 23a, b,

c; 24e30),combase

em um t¡po fluidal representativo a Th de 330oC e salinidade em lorno de 18% eq. NaCl, é
esquematizada na Figura 32. O l¡m¡te superior do inlc¡o do processo (1 kb) fo¡ inferido em

função de diversas evidências geológicas observadas no Maciço Caritianas

e

sua

semelhança a inúmeros maciços anorogênicos e subvulcân¡cos cujas pressóes litostát¡cas ao

final do "emplacement" giram em torno de

l

kb, o que equivale a uma profundidade situada

entre 2-4 Km. Este limite super¡or pode ser considerado como valor superestimado para a

greisenização ao se considerar, "a prlor¡", um sistema hidrotermal abeno. De acordo com

esta hipótese o fluido responsável pelo desenvolvimento inicial da greisenizaçäo fissural
apresentaria salinidade em torno de 18%, Th aproximada em torno de 425oC e densidade da
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T ("C)

e evolução da fase fluHa

ordem de 0,86 g/cm3. Fluidos desse tipo provavelmente representem o principal vefculo de
transporte do Sn.

Com base nas evidências de campo, nos estudos petrográficos, nos
estudos de inclusöes fluidas e na pesquisa bibliográfica, propöe-se a seguinte evoluçäo
temporal simpliflcada do infcio de desenvolvlmento dos fenômenos pós-magmáticos filonares
caracterizados no Maciço Caritianas:
Fraturamento= = )Metassomatismo K+ = = >Metassomatismoácido (H+¡= =

.
= = >Ffatgramentg= = >MetaSSOmatiSmO

¡

(mica qz.greisen --> qz greisen)

Si* = = >

(veios qz bordejados por greisens e qz+topázio+zinwaldita= =

= >Fraturamento= = >Velos qz+assembléia min.complexa e qz+fluorita)

--> veios de carbonatos,
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)

com uma tendência evolutiva clássica de diminuiçäo de pressão confinante, temperatura e
salinidade. Fluidos com salinidades muito variáveis ocorrem nos estádios finais do processo.

Deve-se

ter em mente que estes processos são complexos e que tal esquematização

representa uma simplificação preliminar da situação teórica esperada.
De acordo com o estudo de inclusöes fluidas e o modelo evolutivo (Flgs.
16, 17 e 28), proposto para o Maciço Garitianas, Já discutido no item 6.3.8.3, admite-se que

no atual nfvel erosivo a cassiterita associada aos depósitos primários, principalmente
greisens, possa ser melhor interpretada como sendo resultante de lixiviação e redeposiçåo

do conteúdo metálico (Sn) de minerais sillcátlcos (revisão em Stemprok, 1977; Charoy,
1979a; Taylor, 1979), em especialda biotita de rochas geoquimicamente especializadas, pela

circulação de fluidos em um sistema aberto, no estádio pós-magmático ("convective leaching
model"), cuja contribuição transmagmática sugere ter sido importante.

O F apresenta papel decisivo no transpone do Sn durants o estádio de
lixiviaçäo e redeposição pelos fluidos pós-magmátlcos em maciços granfticos semelhantes
ao Maciço Caritianas (revisão em Shcherba, 1970;Taylor, op.cit.; Charoy, op,cit.).
Elementos em traços como o Sn, Mo, etc. tiveram seu transporte facilitado pelos
compostos complexos de F ou de Cl (Collins et al., 1982) ou mesmo pela difusão de fluidos (Cuff et al.,
1983). Nada impede que o processo termogravitacional, como proposto por Hildreth (1979), possa ter

atuado no local do "emplacement", contribuindo para uma maior especializaçäo em metais raros das
partes apicais do maiciço.
A precipitação do óxido (SnO2) a partir dessas soluçöes pode ocorrer por

vários processos, como queda brusca de pressão, assimilação de soluto das encaixantes,
maior influxo transmagmático, etc. que ocasionam mudanças nas condições de equilfbrio e
consequente precipitação da cassiterita.

6.3.9.8. Os processos magmáticos e pós-magmát¡cos relac¡onados com a formação e
alteração dos leucogran¡tos da série subalcalina do Maciço Oriente Novo
6.3.9.8.1. Os processos de alteração

No Maciço Oriente novo (Figs.4 e 18), as evidências

geológicas,

petrográficas e químicas sugerem a atuaçäo dos seguintes processos magmáticos e pósmagmáticos: feldspatização potássica, feldspatização sódica, greisenização, silicificação e

argilização. Os modelos que consubstanciam esses processos estäo ilustrados nas Figuras
20, 37 e 38.

As caracterlsticas mineralógicas e texturais
relacionadas a feldspatizaçåo potásica restringem-se ao álcall-feldspato leucogranito. Ao
Feldspatização potássica:

microscópio, tais caracterfsticas referem-se

às substituiçoes do

plagioclásio (albita-

oligoclásio) por feldspato potássico e da biotita I pela biotita ll.
A feldspatização potássica do plagioclásio é o processo mais evidente. A
substituiçåo dá-se, no geral, das bordas para os centros dos cristais, de preferência ao longo
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dos planos de geminação e de clivagem (Foto 3). Nos estágios intermediários
e avançados
da alteração, os aspectos texturais são semelhantes às pertitas em manchas

e em

fios,

respectivamente (ver e.9., Pollard et al. 19g3).

250 A

fptpmlqrografla 3 . Crlstal anédrlco de plaglocláslo (P) em feldspato potásslco de aspoqto turvo
(F10. f,loar as bordas. conofdas do piimelro e o caráter pseirdopertftlco dri segundo.
Fotomlcrografla em nlcóls cruzados. Amostra 3638C.

o

feldspato potássico (óticamente ortoclásio/microclfnio) apresenta-ss,
no geral, como cristais de aspecto "sujo" e isentos de geminação. Essas propriedades
são
observadas também nos feldspatos potássicos de outros maciços da província (pinho
19g7;
Payolla et al. 1991, Doc.228), sendo que no Granito Serra do Cfcero, eles

são identificados

estruturalmente como microclfnio de triclinicldade intermediária a alta (ver Frank
1990).

A biotita ll é mais raramente obseruada. ocorre como pequenos cristais
lamelares, const¡tuindo glômeros de vários indivfduos junto às bordas e ao longo
dos planos

de clivagem da biotita L Apresenta cores de pleocrofsmo semelhante à biot¡a original
(marrom a pardo) e as disposições variadas das lamelas sugerem predominância
a
de
processos

de

substituição sobre

os de

crescimento epitáxico. Micas, normalmente

relaclonadas com a feldspatlzaçäo potássica, têm composição qulmica variando
de annita a
siderofilita (cf. Bowden et al. 1984b, Witt 19Bg).

No dlagrama Q-AB-or normativos (Fig. 338), as amostras dos álcallfeldspato leucogranitos situam-se próximas ao centro do diagrama e não revelam,
aparentemente, nenhuma tendência para

o lado Q-Or ou Ab-Or (cf. Fig.

OOA

e C).

Essa

caracterfstica diverge do processo de feldspatização potássica relacionado a fraturas, pois
nesse caso a intensidade da alteração é variáve! e a tendêncla é bem definida (ver
e.g.,
Kinnalrd 1985). Trata-se provavelmente de um processo magmático a tardl-magmático
de
caráter geral ("pervasive process" - ver e.g., Koval 197s; apud Beus, 1gg2).
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Flgura

Feldspatízacão sódica:

As caracterfsticas petrográficas

e

qufmicas

relativas a esse processo limitam-se ao albita leucogranito (Fig. 1B).
A análise petrográflca de amostras dessa facies não revela tfpicas telduras

de substituiçäo, no entanto, a trama definida por cristais ripiformes submilimétricos de albita,

circundando e/ou sendo englobados por cristais maiores de feldspato potássico e de
quartzo (Foto 4), tem sido classlcamente considerada como te¡Íura de albita apogranitos
(Beus, 1982). Mais recentemente, telduras slmilares tem sido interpretadas também como de
caráter magmático (ver e.9., Kovalenko 1971, apud Bowden 1982), dado o arranJo regular das

ripas de albita ao longo de zonas de crescimento no quartzo, microclfnio e/ou topázio
(Pollard 1989b).

25o

4

Fotomlcrografla 4. Textura' bola de neve' . Obseruar a presonça de cristals tabulares de alblta
(Ab) no lnterlor e ao redor do crlstal anédrlco de quarEo (Q). Fotomlcrograffa em nlcóls
cruzados . Amostra 3524ì\

No diagrama Q-Ab-Or normativos (Fig. 338),

o albita leucogranito

encontra-se um pouco deslocado do centro do diagrama na direção do pólo da Ab. Tal
posição situa-se no campo dos ongonitos de Stemprok (1979) ou dos granitos albitizados de
Kinnaird (1985).

Greisenizacão:

No

Maciço Oriente Novo, ocorrem

greisens

(endogreisens) sob as formas de veios e bolsöes, os quais encontram-se encaixados de

preferência nas rochas granfticas das unidades Barranco, Oriente Novo, Seringueira e
Finado. Macroscopicamente, o contato com as rochas granfticas é brusco, sendo marcado
pelas diferenças de coloração e de susceptibilidade aos processos intempéricos, i.e., os
grelsens são cinza e se destacam na topografia, enquanto os granitos são róseos ou róseos
esbranquiçados.

Os velos e bolsöes de greisen säo simples ou compostos, ou seja, são
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const¡tufdos, respectivamente, por um ou poÍ mais de um tipo petrográfico e representam um

dos t¡pos da mineralizaçäo estaníÍera presente no Maciço.

Os greisens apresentam estrutura maciça, porosa, miarolítica e mais
raramente bandada. As te):turas predominantes säo porfiroblástica, granolep¡doblástica e
granoblást¡ca, com granulometr¡a var¡ando de grossa a f¡na. As le).turas porfiroblásticas e
granolep¡doblástica sáo mais caracterfsticas dos greisens alojados nos granitos porfiróides e
equigranulares (Fig. 18), respectivamente Ao m¡croscóplo,

a composição

mineralógica

pr¡ncipal é dada por quartzo, micas e topázlo, sendo o z¡rcão e a cassiter¡ta os minerais

acessórios mais comuns. Os grelsens sáo domlnantemente ricos em quanzo e os tipos

petrográflcos ¡dent¡flcados são: topázio-biotita-quartzo greisen, biotita-topáz¡o-quartzo
greisen, biot¡ta-quartzo gre¡sen, muscovita-quartzo greisen, hematita-quartzo greisen, quartzo

grelsen, biotita-topázio greisen quartzoso e lopázio-biotita greisen quartzoso (Fig. 34).
O quartzo é o mineral dominante na maior¡a dos gre¡sens estudados. Sáo

identiticados, pelo menos, quatro tipos teldurais, que podem ser assim caracterizados:
-

tipo l: é anedral, apresenta tamanho superior aos outros minerais e contém raras
inclusöes de biotila e z¡rcåo. Trata- se de quartzo magmático herdado das rochas
granfticas encaixantes;

-tipo ll: é anedral e poiquiloblástico, contém ¡nclusöes de topázìo e de biotita
secundária e ocorre como borda sobrecrescida no t¡po I e/ou irregularmente
disperso na rocha. No primeiro caso exibe a mesma orienlaçåo ótica que o
quartzo magmático;
-

tipo lll: é anedral, apresenta granulação fina e média e ocorre ¡ntercresc¡do com
hematita ou com mica e topázio nos greisens equigranulares ou na matriz dos
gre¡sens porf ¡roblásticos;

-

Tipo lV: é euhedral prismático de granulaçáo fina

e

reveste parcialmente

microcav¡dades no interior dos greisens.
As micas são os minerais mais comuns nos greisens, depo¡s do quartzo.

Säo reconhecidas m¡cas "coloridas" (biotita sensu lato) com 2V <10o e micas "brancas"
(muscov¡ta sensu lato) com 2V =30o-40o, As biotitas são, aparentèmente, dominantes e são
¡dent¡ficadas, pelo menos, três variedades de acordo com a cor de pleocroísmo, as qua¡s são

designadas de

l, ll e lll. Já as

muscovitas apresentam-se sob dois t¡pos telrtura¡s

e

são

denominadasdolell.

As biotitas I,

ll e lll

apresentam corss de pleocrofsmo, variando de

marrom amarelado a amarelo pálido, marrom esverdeado a verde pál¡do e verde claro a
incolor, respectivamente. As biotitas I e lll têm, provavelmente, composições qulmicas da
protolitionita (F¡g. 35). As muscovitas I e ll são levemente pleocróicas, com cores variando dê
verde pálido a incolor, sendo que o t¡po ll contém opacos ao longo dos planos de cl¡vagem.
As caraclerlsticas petrográflcas e qufmicas das micas dos greisens do Maciço säo tratadas
com detalhe em pesquisa à parte (Le¡le et al., em preparação).
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O topázio é o terceito

m¡neral mais importante

na

composiçäo

mineralógica dos greisens, por vezes é o constitu¡nte mais abundante. Macroscopicamente é

incolor, sendo facilmente confundido com quartzo à vista desarmada. Ao microscópio, o
topázio apresenta-se como crista¡s anédricos

a subédricos com bordos corrofdos e, por

vezes, encontra-se parcialmente substitufdo por agregados de dim¡nutos crista¡s de hábito
m¡cáceo e com ba¡xa birrefringência (sericita ?).

O zucâo é o mineral acessório quase sempre presente e forma halos
pleocróicos nas micas. A cass¡terita é comum, ocorre como pequenos crìstais anedrais a

euedrais (bi)p¡ramidais isolados e/ou em grupos de vários indivlduos e está aparentemente
mais concentrada nas porções mais r¡cas em topázio.

Os outros minerais acessórios que podem ocorrer såo hematita, alanita,

feldspato potáss¡co, alb¡ta, biotita

e hidróx¡do de ferro. Alguns desses säo, sem

drivida,

minera¡s herdados e/ou restos preservados de m¡nera¡s primár¡os (magmáticos).

A Tabela 9 fornece os resultados de análises qulmicas de

algumas

amostras de greisens do Maciço, Apesar das variaçöes químicas serem dependentes do tipo

faciológico considerado, a maioria dos greisens r¡cos em quartzo revela, no geral, um
enriquecimento em SiOr, FeO (t), Rb, Li, Sn e F e um empobrecimento em A|2OA, CaO,
Na2O, K2O e no conteúdo total dos ETR.
No diagrama Q-Ab-Or normativos (F¡9. 338), as amostras posicionam-se

sobre a linha Q-Or, estando mais próximas do pólo do Q. Apesar da ausência de termos
intermediários,

o trend geral da

greisenização deve ser,

a grosso modo, semelhante ao

lndicado na Figura 334, já que não foi observado a atuaçäo da feldspatizaçåo potássica ao
nlvel das fraturas. Porém, Pinho (1987) reconhece a atuação desse processo com caráter
pré-greisenização no Mac¡ço Car¡tianas e portanto a sua ocorrênc¡a, em Oriente Novo, não

deve ser descartada, princ¡palmente nos domfnios da unidade Barranco. Nesse caso, o
"trend" esperado para a greisenização é aquele exposto na F¡gura 33C.
Pelo menos dols diferentes padrões de ETR são constatados nos greisens

anal¡sados. Tais padrões estão relacionados a gre¡sens encaixados nos biotita sienogranitos
porfiróides e nos albita leucogranito e álcal¡ granito (Figs. 18 e 36).

O padrão dos ETR dos greisens associados aos biotita sienogranitos
porfiróldes (padrão l) é caracter¡zado, pr¡nclpalmente, por um maior fracionamento dos ETRL
em relação aos ETRP (LâN/YbN = 71,96 a 132,20), quando comparado com o padrào dos
granítóides enca¡xantes (LaN/YbN = 3,57 a 23,281. Esse maior fracionamento é devido, na
maior parte, ao empobrecimento dos ETRP nos gre¡sens (GdN/YbN = 59,17 a 132,20) (Fig.
364), Por outro lado, o padráo dos ETR dos greisens no alb¡ta leucogran¡to e álcali granito
(padrâo ll) apresenta um menor fracionamento dos ETRL sobre os ETRP

(La¡/YbN =

1,68 a

4,02), quando também comparado com o padrão dos granitóides hospedeiros (LaN/YbN =

5,33 a 24,09). Nesse caso, o menor fÌacionamento é funçäo do enriquecimento dos ETRP
nessas rochas (GdN/YbN

=

1,32 a 3,97).
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O padrão ll é tlpico das rochas formadas nos estág¡os tardi e

pós-

magmáticos, nas províncias granilicas com elementos raros associados e é, normalmente,
denominado de padrões "cross-over" ou tipo "asa de gaivota" (Nardl 1989, Le Ber 1984). Já

o

padrão I é de ocorrência bem mais restr¡ta (ver e.g., Strong & Chatterjee 1985).

Silicificacão: Veios e bolsões de quartzo são comumente observados e
ocorrem alojados nas rochas do Maciço oriente Novo e nas suas encaixantes. contudo, na

porção centÌoleste do Maciço eles são aparentemente mais frequentes

e ocorrem
associados, em grande parte, aos greisens. Os veios e bolsões de quanzo representam
o
princ¡pal estilo da m¡neralização tungstenffera no Maciço.

Os veios de quartzo são dom¡nantes e exibem espessuras variáveis,
desde poucos millmetros até arguns decfmetros (<Socm), sendo que os mais espessos têm
uma continuidade maior, arguns desses foram seguidos por mais de 70 melros. Apresentam
coloração branca le¡tosa, geralmente com manchas e/ou bandas marginais de cores preta

e/ou cinza

e

de quartzo de quantidades
subordinadas de mica, volf¡'am¡ta, cassiterita, hemat¡ta, topázlo, ber¡lo, sulfetos e hidróxidos
de ferro e de manganês .
esverdeado. Compöem-se bas¡camente

O quartzo cinza a branco leitoso é o m¡neral dominante e responde por
cerca de 90-95o/o do volume total dos veios. As porções quartzosas apresentam estruturas
maciça ou "em pente", sendo que a forma e granulometria dos cristais são anédrica e fina
a
médla e prismática e grossa a muito grossa (qua¡tzo colunar), respectivamente. Nos tipos
com estrutura "em pente" são comuns cavidades miri a cent¡métricas (<s,ocm) dlspostas de
preferência na porção nucrear dos veios, essas estão comumente revestidas por quartzo
tardio, pirita e hidróxido de ferro e de manganês.
As micas "branca', (muscovita sensu lato) e ,,color¡da,, (biotita sensu lato)
säo os minerais ma¡s abundantes após o quartzo. No geral, as micas ocorrem sob a forma de
cr¡sta¡s subédr¡cos e euédricos rabulares

(<3,ocm) e formam glômeros de vários ind¡vlduos
("livrlnhos") dispostos nas bordas dos veios ("mica strings") e/ou irregularmente dispersos
na
massâ quartzosa. Esses dois tipos de m¡cas foram observados em veios de quartzo distintos,

porém náo descartamos que os mesmos possam ocorrer
iuntos como nos ve¡os
mineral¡zados do Mac¡ço santa Bárbara (Frank 1990). Ao microscópio, a biotita apresenta cor

de pleocrofsmo, variando de verde claro a incolor, semelhanre à biotita lll dos grelsens;
iá a
muscov¡ta é ¡ncolor. A análise qufmica de uma amostra de biot¡ta revela uma provável
composiçåo de protolition¡ta.

A cass¡ter¡ta e a volframita sáo os prlncipais minerais de minérios dos
veios de quartzo. ocorrem como agregados de cristais mono ou poliminerálicos (cassiter¡ta,
volframita, quartzo e mlca) de até g,gKg em peso (Bon, apud Waghorn 1974), situados de
preferêncla junto às bordas dos svelos. A cassiterita tem hábitos bipiram¡dal pr¡smátlco
e

cuno, lá a volframita é tabular s d¡spöe-se, com frequência, em arranjos seml_radlals
perpendiculares às paredes dos veiÕs.
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O topázio aparece como cristals anedrals de granulação f¡na e média,
comumente associado às porçöes mais micáceas. O berilo com cores verde ou verde
amarelado é observado localmente e apresenta-se como cr¡stais euédricos prismáticos de
até 3,0cm de comprimento imersos na massa quartzosa. A hemat¡ta ocorre como agregados

de

cristais aciculares

em

ou como

cavidades intergranulares

irregularmente distribuídas. Hidróxidos

de ferro e de

porções

maciças,

manganês são enconlrados,

preenchendo fraturas, cavidades ¡ntergranulares ou como pseudomorfos

de p¡rita (pkita

limonitizada).

Aroil¡zacãoi No Maciço Oriente Novo,

a atuação desse processo

está

relac¡onada, de modo mais ev¡dente, com a formação de vênulas de argila. Tais vênulas
const¡tuem um padrão cruzado e são observadas em alguns locais no alb¡ta leucogranito,
próximas ao contato com o sienogranito porfirólde na área da mina Elúvlo-Barranco Superlor.

A

caracterizaçáo química

e por difraçáo de

raios-X dos minerais argilosos constitu¡ntes

desses ve¡os não foi realizada.

Vênulas

de arg¡la sáo raramente registradas em outros maciços da

provfncia (ver e.9., Frank 1990), devido provavelmente à lalta de boas exposições das zonas

de mineralização primária. Porém, em outras provlncias estaníferas a argilização é mais
atuante e seus produtos sâo, em alguns casos, aproveitados economicamente (e.9.,
Provfncia de Cornwall, lnglaterra). Os p¡.incipais minerais de arg¡la encontrados nos depós¡tos

de Sn são do grupo da caolinita e da montmorilonita (ver Taylor, 1979; Charoy,

1979a;

Kinnaird, 1985).
6.3.9,8.2. A naturezâ e ação dos voláte¡s nos processos magmát¡cos e

pós-magmáticos relacionados à formação e alteração dos
leucogranitos do Mac¡ço Oriente Novo
Nos slstemas granfticos enrlquec¡dos em F e/ou Cl há uma tendênc¡a dos

comportamentos dos elementos{raço reflet¡rem a part¡cipação desses voláteis como agentes
complexantes,

1.e.,

nos sistemas ricos em F os teores em Be, Li, Rb, Cs, Sn, U, Th e ETRP säo

relativamente mals altos, enquanto que nos sistemas ricos em Cl as concentrações de Zr,

Hf,Ta, Nb,

Ye

ETRL são mais elevadas (ver e,9., Hildreth 1979, Taylor

Christiansen et a1.1983). Ademais,

a

percolação de soluções ricas em F ou

et al.
Cl

1981

,

induzêm

alterações "subsolidus" dos t¡pos feldspatizaçåo potássica e albitizaçáo, com a produçáo de
um novo flu¡do mais rico em Na ou em K, respectivamente ( Manning & P¡chavant 1988).
Assim, embora o Cl não tenha sido anal¡sado nos leucogran¡tos da su¡te
subalcal¡na, os teores relat¡vamente altos em Li, Rb, Sn, Nb, Y e ETR no albita leucogranito

indicam a açáo das duas espécies voláteis. A participaçáo do F deve ter s¡do mais dec¡siva

devldo às evidências de feldspatizaçåo potásslca nos álcali{eldspato leucogranitos e o
elevado conteúdo em Na

e a presença de biot¡ta

(protolition¡ta?) interst¡cial

no

albita

lêucogran¡to (ver Pollard, 1983; Manning & Plchavant, 1988).
Segundo os conce¡los de Pollard (1983),

o

processo de formação do

albita leucogranito pode ser considerado como uma feldspatizaçáo sód¡ca, a qual é
precedida por uma feldspatização potássica. A percolação ¡ntergranular de um lfqu¡do
enriquecido em F, durante a cristalização do álcali-feldspato leucogran¡to, teria provocado a

microclinização do plagioclásio e consequentemente elevado

a razão Na/K do

llquido

residual. A solid¡ficação desse novo lfquido mais rico em sódio e em voláteis se daria a uma
temperatura aba¡xo de zOOoC, devido às influências do F e do Li como fundentes (ver Wyllie

& Tuttle, 1961, 1964; Kovalenko, '1973; Manning, 1981, 1982; Weidner & Martin, 1987). O
caráter magmálico do albita leucogran¡to é ind¡cado pela presença da te)îura "bola de neve.,
pela ausência de minerais e/ou de te)ftura primitiva e pelo seu contato brusco com o b¡otita

sienogranlto encaixante, por vezes com sinais de bordas resfriadas de granulação mais fina
(ver também Kovalenko,

tg78;

Bowden,

1982: Kovalenko & Kovalenko, 1984; pollard,

1989b; Fouillac & Rossi, 1991).
A greisenização, a silicificação e a argil¡zação são processos tipicamente
pós-magmáticos e seus produtos sáo veios de greisens (inclui granitos greisenizados nas

bordas), de quartzo e de argilas, respectivamente e quase sempre são controlados por
fraturas.
A greisen¡zação é de natureza metassomática e é man¡festada, em termos

petrográficos, pela subst¡tuição da biot¡ta e dos feldspatos por uma assembléia de minerais
const¡tufda por quartzo, micas (protol¡t¡onita ou muscovita) e/ou topázio, principalmente.

No geral, a composição mineralógica dos greisens reflete o aumento dos
conteúdos de SiO2, Fe2OA, FeO, Bb, Li e F e a diminuição dos teores de AlrOa, CaO, Na2O

e K2O em relação aos

valores da rocha granltica original. Tal faÌo

é caracterlstico dos
sistemas greisenizados em rochas alumino-silicatadas, sendo que algumas diferenças são
decorrentes

de

especif¡cidades locais,

e.g., variação na composição qufmica e/ou

mineralógica da rocha granítica (ver Sherba, 1970 e Charoy, 1979a).

princ¡pais

de

Os dados demonstram a existência de pelo menos dois padröes
ETR nos greisens, embora ambos mostrem, de certa forma, um

empobrecimento dos conteúdos dos ETR em relaçäo aqueles das rochas graníticas
enca¡xantes (cf. Fig. 36),
O comportamento antagônico dos ETRP nos dois padröes considerados

indicam, a pr¡nclpio, um forte controle da composição química e/ou mineralógica da rocha
granftica original, pois em ambos os casos os teores relativamente mais altos em Rb, Li e Sn

e a própria presença de topáz¡o nos greisens sugerem um sistema rico em F,

que

teoricamente deveria ser também enriquecido em ETRp (Grappin et al., '1979; Taylor et al.,

1981; Bilal & Koss, 1980 - apud Chatterjee & Strong, 1984). Assim sendo, apenas um estudo
detalhado da variação dos ETR nas fases minerais dos granitos e dos respectivos greisens
possibil¡tará a formulação de conclusóes gerais relat¡vas aos processos responsáveis pelas

suas mobilidade e distr¡buição, dentro do sistema greisenizante local (ver e.g. Raimbault,
1988).
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O elevado consumo de lons hìdrogèn¡o (H+) durante a greisenização
sugere, para alguns autores (e.9. Charoy 1979a), a necessidade de um sistema aberto para o

desenvolvimento

do processo, o que está

cons¡stente com

a

presença de água não-

magmát¡ca indicada por vár¡os estudos ¡sotópicos de oxigên¡o e de hidrogênio (ver e.g.
Jackson et al., 1982; Shepherd et al.,

19BS).

A insaturaçáo em água parece ser uma característ¡ca da maioría das
rochas granlticas do Maciço, mesmo o albita leucogran¡to supostamente o termo mais
hidratado, a aparente ausência de cavidades m¡arolfticas e de pegmatitos aponta para uma
disponibilidade bastante lim¡tada em água e talvez insuficiente para gerar todos os greisens
presentes na área. Nesse sentido, acreditamos, a priori, numa contribu¡ção tanto de fluidos
magmáticos como não-magmát¡cos para a formação dos veios e bolsões de greisens.

Os greisens mais estreitamente associados ao albita leucogran¡to (e.g.,
greisens com estrututa "em rosário", greisen de contato, etc.) podem ter sido gerados por

uma maior participação de fluidos magmáticos durante uma descompressão inicial do
sistema via fraturamsnto, A evolução dessas fraturas pode ter causado uma ¡nterligaçáo entre

elas e possibilitado a circulação de água não-magmática, criando-se assim um s¡stema
hidrotermal francamente aberto. Contudo, apenas estudos de ¡nclusões fluidas e de isótopos
(e.g., D-H eTou 18O-160¡ poderão contribuir para uma def¡nição prec¡sa sobre a natureza
dos fluidos envolvidos, no processo de greisenizaçåo.

A

s¡lic¡ficação está ligada

à formação de veios, vênulas e bolsóes de

quartzo com a aparente predominância de processos de preenchimento ("fissureJill¡ng ve¡n")

sobre os de substituição, O desenvolvimento de processos de preenchimento requer a
presença de fraturas abertas durante a formação dos veios e, por enquanto, dev¡do ao
caráter prelim¡nar do estudo, não se ident¡f¡cou sinais de mais de uma fase de abertura (e.g.,
presença de veios compostos), o que não é comum em muitos depósitos dessa natureza (ver
Sherba 1970; Charoy,'1979a).
Os veios de quartzo são poster¡ores aos greisens, se bem que, em certos

locais, tal af¡rmativa nem sempre é de fáeil resoluçäo, a julgar apenas pelas observações
macroscópicas. Nesse caso também, somente um mapeamento geológico detalhado, com
lmprescindfveis informações de subsuperffcie e allado a estudos petrográficos, de inclusöes

fluidas

e de lsótopos estáve¡s,

poderá propiciar uma melhor compreensão dos tipos,

controles e mecanismos de formação dos veios de quartzo, presentes na área mineralizada
do Maciço.
A argilização é o processo pós-magmático mais tard¡o identificado. A caolinita pode

ser, como no caso do Maciço Santa Bárbara (Frank, 1990), o m¡neral de argila mais ¡mportante ê deve

resultar, principalmente, da alteração dos feldspatos do albita leucogranito. Entretanto, segundo
Charoy (1979a), a caol¡nita pode se formar também a partir da precipitaçåo direta de complexos
coloidals aluminosos sob certas condições flsicas e qufmicas específicas. Portanto, apenas estudos
futuros
poderão
elucldar
os
mecanlsmos
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reais de formação dos veios de argila na área em questão.

6.3,9.8.3, Sobre a metalogenia do estanho e do wolfrâm¡o no Maciço
Or¡ente Novo

A

de Sn e W no Maciço Oriente Novo está
assoc¡ada com os leucogran¡tos da suite subalcalina e aos processos magmáticos e pósmagmátìcos dos tlpos feldspatização potássica, feldspatização sódica, greisenização,
m¡neralizaçáo primárla

silícificação e arg¡lização, os quals sáo responsáveis pela formação dos gran¡tos mais ricos

em feldspato potásslco (álcalijeldspato leucogran¡to), granito mais rico em alb¡ta (albita
leucogranito), ve¡os de grelsen, ve¡os de quartzo e vênulas de argilas, respectivamente (Figs.

37 e 38). Os dois pr¡melros devem ser frutos da ação de mecanlsmos de d¡fusão
termograv¡tac¡onal e de fracionamento conveclivo de lfquido residual enr¡quecldo em F,
enquanto os demais são processos h¡drotermals de caráter metassomát¡co e/ou de
preench¡mento, controlados por fraturas (Flgs. 20, 37 e 38),

Flgura 37: Modeto esquemátlco da cronologia geral dos processos e da sucessão de rochas
prõduzldas durante a chstallzaçåo e alteraçäó de granitos a elsmentos raros assoclados (Pollard
1e83).
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Floura 38: Modelo orelimlnar da sequência de processos e da sucessåo de rochas produzidas

¿rÍrants a crlstallza'cåo o alteração'dos leucolranltos do Maclço Orlonte Nolo (baseado em
Pollard 198Í)). Os sfinbolos Sn e W lndlcam, respectlvamente, as presenças de casslterlla e oe
volhamita.

A mineralização estano-tungstenífera pode ser class¡ficada nos segu¡ntes

tipos, de acordo como os m¡nerais de minério reconhecidos e

a

natureza

da

rocha

encaixante:
- cassiterita disseminada no albita leucogran¡to;
- cass¡tetita em ve¡os e bolsóes de greisen;
- cass¡terita e volframita em veios e bolsão de quartzo.

Tais tipos säo caracterlsticos de depósitos mesotermais a hipotermais de

natureza subvulcânica (ver e.9., Varlamoff, 1978; Taylor, 1979; Hosk¡ng, 1979; Pllmer, 1983) e

podem ser comparados, a grosso modo, aos est¡los encontrados na Provlncia dos Granitos
Anorogênicos da Nigéria (Kinnaird 1985, K¡nnaird et al. 1985).
A mineralização disseminada de cassiter¡ta no albita leucogranito sugere

que

o Sn e os

magmáticas

de fontes
pode ter sido formada durante a cristalização da própria

metais raros associados (e.9., W, Ta, Nb) säo provenientes

e que a

cass¡terita

rocha granítica (ver e.g. Haapala, 1977; Fouillac & Rossi, 1991). Como já foi discutido, o
enrlquecimento em Sn, F, Rb, Li, Y, ETR e Na no magma residual deve ter envolvido uma

combinaçáo

de

processos

de

cristalização fracionada, difusão termogravitacional e

fracionamento devido a convecção de fluidos, principalmente.
Por outro lado, a mineralização filoniana (veios de gre¡sen e de quartzo) é

caracterizada por uma estreita associaçáo com planos de fratura e por uma diskibuição

superficial mais ampla, apesar de ser ma¡s proeminente dentro

e nas imediaçóes dos

leucogran¡tos da unidade Barranco. Desse modo, fluidos h¡drotermais magmáticos e/ou
meteóricos tiveram uma participação importante na gênese desses depós¡tos de cafáter pós-

magmático, o que const¡tu¡ uma hipótese de trabalho a ser testada com lrabalhos futuros de
inclusões fluidas e de isótopos estáveis de hìdrogênio e de oxigênìo.

Em ambos os casos, o F e o Cl devem ter desempenhado um papel
importante como agentes no transporte do Sn e do W no fluido aquoso, apesar do efe¡to do F
ser ainda mot¡vo de conlrovérsia, com exceçäo talvez para o Sn (ver Taylor, 1979i Eugster,

1985; Jackson & Helgeson, 1985; Manning & Pichavant, 1988). Contudo, como d¡scutido
anterlormente,

oF

parece ter sido ma¡s dec¡s¡vo nas origens do alb¡ta leucogranito e dos

grelsens, enquanto que a própr¡a deflciência de minerais ricos nesse elemento e a ocorrência
de volframita podem ¡nd¡car uma maior participaçäo do Cl na formaçäo dos veios de quartzo.

Adiclonalmente, o CO2 tem sido reconhecido como um imponante componente nos flu¡dos
tungstenlferos (Hìggins, 1980; Shepherd & Miller,
Assim,

a

19BB).

presença desses voláte¡s nos fluidos m¡neralizantes deve ter

controlado, pelo menos em parte, as ocorrências de cassiterita e de volframita nos tipos
l¡tológicos observados, sendo que as deposiçóes desses m¡nerais dependem, enlre outros
fatores, da queda da temperatura e dos aumentos do pH e da fugacidade de oxigên¡o do
fluldo (ver Yidou & Yiqun, 1982; Eugster & Wilson, 1985; Ead¡ngton, 1988).

As

cass¡teritas

dos albila leucogran¡to
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e

greisens

têm

habitos

(bi)piramidais e apresentam um teor de Nb+Ta+Fe+T¡ aparentemente maior que aquele das

cassiteritas (bi)pkamidais ou prismálicas dos veios de quartzo. Tais divergências, nos
háb¡tos e nos conteúdos desses elementos, são indicativas de d¡ferentes temperaturas de

cristalização (ver e.g., Smirnov, 1982; Haapala, 1977) e corroboram com o fato dos alblta
leucogranito e greisens serem formados a uma temperatura maior que os ve¡os de quartzo.

As volfram¡tas presentes nos veios de quartzo são dominantemente da
variedade Mn-ferber¡ta (Fe=77./"

e

Mn=231o peso at.)

e sáo posteriores à formação

da

cass¡terita, de acordo com critérios terÍurais (e.9., cristais de Mn-ferberita incluem cristais de
cassiterita).
Apesar da polêm¡ca da utilizaçao da razáo Mn/Fe como geotermômetro

(ver e.9., Yidou & Yiqun, 1982; Guofen, 1982), os valores encontrados nas volframitas
inclusas nas cassiter¡tas (Mn/Fe=0,68) o nos cristais maiores de Mn{erberita que incluem

essas cassiteritas (Mn/Fe=0,30) apontam para uma diminuição desses valores

a

uma

possÍvel queda da temperatura de formação. Ademais, a presença de razÕes Mn/Fe mals
baixas, na fase principal de depos¡ção da volframita, pode justificar também a ocorrência
excluslva desse mineral nos veios de quanzo, já que esses veios såo formados após os
greisens e a uma temperatura mals baixa, provavelmente (ver e.9., Pllmer, 1983).

6.4. TEMA CENTRAL: Evolução crustal e gran¡togênese no Craton Amazônico

(Texto ern discussä: DaII rAgnoflDæ. 223; ver anexo 1).

et aI.1988;

6.4.1. Conlr¡buição c¡entlfice e beneffcíos prállcos do trabalho

Mu¡to iá fo¡ escr¡to e publicado sobre as rochas granitó¡des e sobre a

compartimentaçåo geotectônica

do

Craton Amazônico, princ¡palmente

à

escala de

reconhecimento. Percebe-se, contudo, que quase todos os trabalhos ev¡denciam uma
lacuna muito grande em relação à apreclação dos processos de granitogênese.
O trabalho em eplgrafg constitul uma fonte segura e fundamentada para o

Arque o quanto no
Amazônica. A sfntese apresentada e a

entend¡mento dos processos de gênese de rochas granilóides tanto no

Proterozóico (este em part¡cular) da Plataforma

comparação com os modelos de granitogênese de regiöes vizinhas similares representam

uma contribuiçáo efetiva, oportuna, confiável, bem apresentada, sem precedentes e a¡nda

sem sucedâneos na h¡stór¡a da evoluçäo dos conhecimentos da região Amazônica,
constituindo-se, assim, em fonte "sine qua non" de consulta de estudiosos da geologia do

Brasil.

Particularmente em relaçäo

reforçam uma expectatlva

já

à faixa Rlo Negro/Juruena os dados

arraigada entrs alguns estud¡osos

apresentados

do Craton de

uma

coalescência de arcos magmáticos e os estudos petrogenét¡cos empreendldos apontam
para uma alternativa, hoje cientificaments melhor subs¡diada, de colisão conlinental mesoproterozóica.

A

distinçåo dos cinco grandes grupos

de rochas granitóides e

a

discussão da evolução qulmica da gran¡togênese ao longo do tempo gerou em sl subsfdios
científicos básicos que integrados a dados de geologia de detalhe e laboratoriais serão do
aplicaçäo prática variada de lal modo a poder:
- Fornecer dados básicos indispensáveis

ao estudo futuro dos mecanismos de

deposição lgnea fracionada, dos processos metassomátlcos hidrotermais e dos

de substâncias (¡teis de

fatores determinantes da concentração

interesse

econômicoi
- Permitir vlsualizar

se uma dada reglão é propfcia ou náo à ocorrênc¡a de t¡pos

específicos de depós¡tos de meta¡s raros e meta¡s nobres assoclados às rochas
granitóides e configurar o potenc¡al metálico desses sistemas granfticos;
- Permitir d¡agnosticar

a

correlação

do

magmat¡smo

e tipo de granito com

a

metalogênese correlata;
- Permitir a modelagem metalogenética em cada suite magmática considerada,

Devemos adicionalmente ressaltar

sen¡ors (Roberto Dall'Agniol

e Jorge

a preocupaçáo expressa dos autores

Bettencourt) em promoverem auspiciosamente a

convergência, a um mesmo projeto, de vários especialistas oriundos de frentes de pesquisa

de interesses diferentes, o que redundou em beneffcios mútuos do ponto de

vista

multidisciplinar.

6.4.2. Anál¡se crít¡ca complementar

Os resultados c¡entíficos apresentados dizem respe¡to a um bloco crustal
de dimensöes continentais e apenas arranha e expões os grandes temas de pesquisa dos
processos gran¡togênicos e metalogênese associada

a serem empreend¡dos futuramente.

Desta forma, à luz do conhecimento adicional, já adquirido desde a sua publicaçáo em 1987
até o momento presente, os seguintes reparos e complementações a serem efetuadas serào
em relação aos seguintes tóp¡cos:
-

Os Granitóides Arqueanos: Em nosso trabalho foram utilizados

dados

geoqulmicos do Granodiorito Rio Maria, comprovadamente arqueano, bem como

dos gran¡tó¡des e gnaisses de Altam¡ra, do Tonalito Papa Vento e do Granito
Cigana, ambos situados no Amapá (Figs. 39, 40 e 41). As rochas de Altamlra e do

Amapá, embora possam efetivamente ser arqueanas, não t¡veram suas idades

definidas com precisão. Poder¡am teoricaments ser mais jovens, se o evento
Transamazônlco mostrar uma atuação tão ampla na Provfncia Maron¡-ltacaúnas,
quanto a que é admÍtida por Teixeira et al. (1989). Pensamos que a hipótese, que
assumimos na época da publ¡caçäo do trabalho, seia defensável e continua sendo
hoje em dia, mas permanecs como hipótese. Atualmente o grupo de pesquisa de

rochas granitó¡des do Centro de Geoclências - UFPA, liderada por Dall'Agnol,
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dispöes de muita informação adicional sobre os gran¡tóides arqueanos ds Fio
Maria - incluindo, além do Granodior¡to Rio Maria, Metatonalito Gnáissico Arco
Verde, Trondiemito Mogno, Granito Mata Surrão - e sobre o Gnaisse Estrela (ainda

näo há mapa com a localização destes corpos). Portanto, haveria condições de
melhorar substancialmente a caracter¡zação do magmatismo granitóide durante o
Arqueno, embora as linhas gerals de raciocín¡o esboçadas em 1987 permaneçam
válidas.
- Geocronologia: Os novos dados geocronológicos disponfveis, muito express¡vos
na Amazônia Oriental e esparsos em outras áreas, permitem uma visão mais clara

da evolução da granitogênese ao longo do tempo e uma definição mais precisa da

idade real de formação dos diferentes tipos de granitos. Em particular, a
contribuição trazida pelos dados U-Pb em zircões deve ser ressaltada (Machado
et al., 1991; Macambira e Lancelot, 1991a,

b;

Lafon et al., 1991). No caso dos

granitos anorogênicos ta¡s dados revelam discrepâncias significativas entre as
idades U-Pb e Rb-Sr (isócronas em rocha total), mostrando que as últimas não
podem ser consideradas, a pr¡ori, como idades de formaçäo dos granitos. No
caso dos granitóides e gnaisses arqueanos também foi constatada uma clara
diferença entre as idades U-Pb e Rb-Sr e as primeiras permitem hoie um melhor
conhecimenlo da idade de cristalização dos gran¡tó¡des, ao mesmo tempo que os
dados Rb-Sr (Montalvão et al., 1984; Gastal, 1987; Gastat et at., 1987; Macambira

e Lancelot, 1991a; Macambira et al., no prelo

e

Lafon et al., 1991), definem um

evento delormacional-metamórlico posterior. Esse quadro não era nftido em 1987

e, portanto, nåo poderla aparecer em nosso arÌigo. As duas idades U-pb em
z¡rcões disponÍveis na Amazônia Ocldental (Granitos parguaza e Mucala0
demonstram que existe diferença de idade expressiva entre os gran¡tos da
Amazônia Oriental datados até

o momento pelo mesmo método e aqueles

da

Amazônia Ocidental (cf. Dall'Agnol etal., inpress). Em 1987 isso não estava claro.

Geoqufmica: Em termos de evoluçáo geoquÍm¡ca, no artigo em
discussáo não puderam ser ut¡lizados os dados de elementos terras, já que as

- Evolução

primeiras análises nos chegaram às máos quando o trabalho já estava conclufdo.
Hoje, dispõem-se de um número considerável desses dados (ainda inéditos em

sua maioria ou em ¡mpressão) e ¡sso pode permitir um salto qual¡tativo
considerável na ¡nterpretaçáo da evolução geoqulmica e petrogênese dos
diferentes gÍanitóldes. Da mesma forma, a melhorla da qualidade das análises nos
laboratórios da UFPA e pelos dados obtidos em laboratórios estrangeiros (CRpG-

CNRS),

pr

pesquisadores

refinamento na discussão

do Ceñtro de Geociências - UFPA permitem um
geoqufmica e uma interpretação mais avançada ou,

alternativamente, um embasamento mals sólido para as hipótese assumidas em
1987 (acred¡tamos que elas permaneçam válidas em sua essência).
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- Susceptibilidade

Magnét¡ca: Os estudos de susceptib¡l¡dade magnética e de

minerais opacos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa CG-UFPA a partir de 1988

(Dall'Agnol

et al., 1988;

Magalhães, 1991) estão permit¡ndo

um

melhor

conhecimento das condições de fO, durante a evoluçáo dos granitos, bem como
o èstabelecimento de comparações com as séries de granitos de lshihara (1981) e

com granitos análogos do Prolerozóico do hemisfério Norte (Anderson e Bender,

1989). lsso não era possivel em 1987, embora o mesmo grupo tenha fe¡to alguns
comentários sobre a natureza e

o papel dos opacos em determinados gran¡tos

mostrando a preocupação com essa questão.
- Metalogen¡a: Desde a data de publlcação do Îe)rto em eplgrafe, 1987, lnúmeros

trabalhos foram publicados sobre as m¡neralizaçöes assoc¡adas aos gran¡tóides

da AmazÔnia e muiÌos depósitos, secundár¡os e primários, de metais raros (Sn,
Nb-Ta, Be, ETR, Y e criol¡ta) foram descobertos. Ressalva-se contudo que muito

pouco trabalho de pesquisa s¡stemát¡ca tem sido feito em relação ao
detalhamento das mineralizações primár¡as, À exceção da mina do Pitinga-PA.

As publ¡caçóes ma¡s importantes a esse respeito foram ass¡naladas no
item sendo digno de nota as segu¡ntes lnformações:
-

No distrito m¡nelro de Pitinga foram executados trabalhos s¡stemáticos de
pesquisa mineral e acadêmica e hoje a Mina de Pitinga é a maior jazida primária (à

escala mund¡al) de Sn, ETR e criolita, juntas. Além desses insumos assinala-se
uma ¡mportantes reserva de Zr, Y e F, já referidas no item 6.1.5.
- No distrito mine¡ro da Serra dos Carajás depósitos de Cu e Mo foram identificados

em complexos granit'oides mais especificamente no Granito Central da Serra dos
Carajás (Rios, 1991). Depósitos de W na maior parte explotados por garimpeiros
foram assinalados no Maciço Musa (Cordeiro et al., 1984; Gastal, 1987 e Santos,

1987). Ainda de acordo com Dall'Agnoll (ln press), os gran¡tos a magnetita da
Provfncia Central Amazônica não são especializados a Sn.

6,5. TEMA CENTRAL: Sensor¡amento remoto apl¡cado ao estudo dos plutons granll¡cos

em Rondônia
(Texto em discussão:

Doc,2l9; verAnexol)

6.5.1. Contr¡bu¡ção científica do trabalho

lmagens multiespectrals do MSS-Landsat realçadas através de Contrast

Stretch

e ampliadas para a

escala

de

1:1oo.o0o indicaram na área

de estudo

fe¡çöes

fotogeológicas náo observadas em fotografias aéreas na escala de 1 :25.000 relativas ao êst¡lo

estrutural e organizaçäo geométrlca lnterna das fáciês granlticas lnlra-plutons (Fig. 42).
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Uti lização de lmagens Digita¡s Landsat no Estudo de Corpos
Grani tói des em Rondônia
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Dados de campo mostraram que as feições dellneadas

a panir de imagens

orbitais

correspondlam ao sistema de fraturamento e a variações faciológicas nas rochas granfticas
que compõem o maciço. Os resultados obtidos mostraram que, mesmo sob as condições
f¡siográficas da área (floresta trop¡cal. profundo intemperismo

e coberturas sed¡mentares

quaternárias), imagens de sensoriamento remoto podem ser ferramentas importantes na
orientação aos traba¡hos de mapeamento geológico de maciços granitóides, prospecção e
pesquisa de depós¡tos metálicos associados.

6.5,2. O confronto de metodolog¡as modernas

Os resultados ac¡ma foram obtidos com o uso de imagens do sensor

MSS/Landsall, o qual possui resolução espacial de 80 metros em quatro bandas espectrais.
O contlnuo desenvolv¡mento dos s¡stemas sensores e das técnicas de realces de imagens
dig¡tâ¡s

via computadores nos permitiria, hoje, desenvolver um trabalho mu¡to melhor

subsidiado e apresentar uma visäo muito mals refinada do que aquela esboçada há oito anos

atrás. D¡ferentes tipos de lmagens orbitais com maior poder de def¡n¡ção poderiam ser hoje
ut¡lizadas, tais como:
-

lmagens do Thematic Mapper

do LAndsats, em sete bandas espectra¡s

e

resolução espacial de 30 metros;
- lmagens do satélite francês SPOT em três bandas espectrais com resoluçáo de 20

metros e uma banda pancromática com resolução de 10 metros;
- lmagens

do satélite japonês JERS-1, desenhado exclusivamente para pesquisa

geológica, contendo: (¡)

I

bandas espectrais no sensor óptico com resolução

espacial de 18 metros, (ii) imagens em estereoscop¡a e (¡¡i) imagens de Radar na

banda L, as quais têm maior poder de penetração na cobedura vegetal, que o
sistema utilizado no Projeto Radambrasil.
- lmagens Radar em banda C, do satél¡te Europeu ERS-1

Maior talvez que

.

o desenvolvimento tecnológico dos sistemas sensores

neste pelodo, foi o desenvolvimento das técnicas de realce de ìmagens via computador,
aliadas aos Slstemas de lnformações Geográficas (SlGs). Através dessas técnicas, dados

oriundos das ma¡s diferentes fontes podem ser geo-referenciados (colocados numa base
geográfica comum), de tal modo a perm¡tir ao geólogo a análise das interrelaçóes múlt¡plas

entre dados diversos, tais como dados topográficos, litológicos, estruturais, geofísicos
(aeromagnetométricos, c¡ntilometria, geoqufmicos, geobotân¡cos, etc.).

6,5.3. A expeclal¡va de melhor desempenho luturo

Face ao exposto acred¡tamos que resultados ainda mais consistentes que

aqueles oblldos no Maciço Pedra Branca poderlam ser hoje alcançados no estudo desse
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maciço em parlicular, e, de um modo geral, em toda a Província Estanffera de Rondônia.
Para isso dever-se-ia utllizar todo o potencial que as técn¡cas de sensoriamento remoto e os
s¡stemas de informações geo-referenciadas colocam hoje à d¡sposição do geólogo.

6.6. Tema-CentÌal: Análise distrital

6.6.1. lntrodução (d¡ticuldades inerentes à análise distritaD

A

seleção das áreas alvos favoráveis

à

ocorrência de depósitos estanfferos

secundários e primários na Provfncia Estanffera de Rondônia sempre foi regida por critérios baseados

em dados de prospecção clásslca em que a bate¡a ocupou posição destacada. Registra-se a
execução de levantamentos aerogeoffsicos (aeromagnetometria e aerocintilometria) pela "JolntVenture" Brascan

/BP, além de geoffsica terrestre (VLF, slsmica rasa, eletrorresist¡v¡dado,

etc.)

conduzida pelo Grupo Brumadinho-SP, nas seqüências aluvionares portadoras de depósitos de
"placers". Os resultados obtidos näo suscitaram entusiasmo e, por razöes desconhecidas, essas
ferramentas não foram adequadamente utilizadas. Cremos, lambém, que outras tentativas relativas à
análise metalogenética da Provfncia com

o objetivo de formular

modelos conceituais genéticos e

exploratórios, sempre foram dificultados por vários fatores inibidores a saber:
- lnex¡stênc¡a

de documentaçåo geológica de detalhe, relativa aos depósitos estanffêros

primários e secundários;
- Dif¡culdades

em caracterizar o amb¡ente geotectônico e em discernir a metalogênese

correlata;
- Desconhecimento

da d¡str¡bu¡ção dos tipos de depós¡tos de metais raros, primários

e

secundários;
- lnexistêncla

ou insufuciência de dados das minas e depósitos conhecidos, tais

como,

teores, volumes e tonelagens;
- lmpossibilidade de acesso aos bancos de dados mineiros das companhias que operam na
área.

Mesmo considerando o aceryo de informações geológicas gerado pelo "Projeto

Granito", nenhuma análise metalogenética ou dìstr¡tal

foi exeÕutada. Estamos presentemente

procedendo ao inventário e slstematizaçäo dos dados geológ¡cos e mine¡ros de parte da Provfncia e
alguns resultados parciais seráo a seguir discutidos,

6.6.2. Metodolog¡a

Para a seleçáo ds áreas favorávels à pesqulsa de Sn na Provlncia Estanffera do
Rondônla, julgamos ser adequado o uso da'Técnlca de Análise Distrital", já aplicada com sucesso na

Malásla por Taylor & Pollard (1985). O objetlvo desta metodologia á avaliar a distribulção e controlo
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de ocorrências estanfferas, selecionar as reg¡ões mais favoráveis à mineralização e gerar alvos de
pesquisa. Na prática, a aplicação do método pressupõe a execução de ativldades que incluem o
inventário

e

¡ntegraçáo

de todos os dados e informações disponfvels que possam refletir

a

potencialldade de mineralizaçáo.

A lista dos atributos a serem inventariados é grande e para detalhes vide Taylor
(1979) e Taylor et al. (1985).

6.6.3, Delineamento e class¡licação dos campos estaníferos

A exemplo da

Malásia

a

Provfncia Estanffera

de Rondônia possui uma longa

trad¡ção de lavra aluvlonar de Sn porém, a documentação especffica sobre tipos e d¡stribu¡ção das

e secundárias é fragmentár¡a. A Figura 43 focaliza a reg¡ão Central de
RondÓnia e permite visualizar a distribu¡ção dos depósitos aluvionares de Sn conhecidos, a sua
minerallizaçÕes primárias

associação a d¡ferentes linhagens de rochas graníticas e, indiretamente, os sítios mais prováveis de

ocorrências metallferas primárias. ALém disso o tamanho das drenagens mineralizadas permite
estimar a distribuição dos depósitos secundários e a perspectiva econôm¡ca.

As ocorrências e depós¡tos de Sn localizam-se em nove campos estanfferos
principa¡s conforme nominaçáo e ilustração na Figura 44. Estão ¡ntimamente assoc¡ados aos gran¡tos

rapakivi de idades variáveis entre 1,4 a 1, 18 Ga, e às fácies granfticas especializadas dos Granitos

tjhimos de Rondônia (1,05-1,05 Ga). Ressalva-se, contudo, a presença de mineralizaçáo estanffera
também associada a faixas de cisalhamento no embasamento metamórfico.
No primeiro cronogrupo a d¡spos¡ção linear dos campos (campos: lgarapé Preto,
São Francisco, Alto Candeia e São Lourenço/Macisa) é comandada, provavelmente, pelas estruturas

de cisalhamento NW. No segundo caso (campos: Novo Mundo, Jamari, Oriente Novo/Primaverâ,
Montenegro, Massangana
correspondente

à

e Alto Paraíso) a

distribuiçáo se faz segundo

a

direção axial N/S

disposição dos maciços estaníferos confinados às estruturas rombóides já

discutidas (exceção feita ao Campo Alto Parafso).

6.6.4. Compart¡menlação geológica
À escala regional, os fatores que favorecem o desenvolvimento de qualquer t¡po de

depósito de Sn, dependem do ambiente geológico Oaylor, 1979), Os dados geológicos hoje
disponÍveis não são ainda suficientes para criteriosamente caracterizar o ambiente de formação dos
depósitos de Sn primário na Provfncia Estanffera de Rondôn¡a. Todas as evidências conduzem à
sugestáo de que os campos estanfferos ocorrem numa província anorogênica tlpica

[fayor, 1979).

Os

granitos estanfferos exibem caracterlsticas que os enquadram à linhagem dos granitos do Tipo A e dos

gran¡tos ¡ntraplaca, solidificados em amb¡ente subvulcânico

a

subvulcânico profundo. Nestas

condições ambientais as mineralizaçoes de Sn estáo, via de regra, associadas a faixas de cisalhamento

dúctil-rúptil

a

rtiptil

e os estllos de mineralizaçäo
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sistemas filonianos de quartzo-greisen e quartzo eventualmente assoc¡ados a cass¡terita disseminada,
"pipes" brechados, "stockworks" e corpos minerais irregulares resultantes de substituiçäo.

6.6.5. A classificação dos depósitos primários de estanho da provfncia estanffera de Bonclônla

Estudos detalhados feitos com o obletivo de classificar os depósltos prlmários de
Sn, nessa Provfncia, são escassos g se resumem aos trabalhos já referidos no item 6.3.9.1

ilustra alguns estilos de mineralizaçáo eslanffera observados em Rondônia

.

A F¡gura 45

e a classificaçäo mais

simples que se pode propor é a seguinte:
a) Sistema "pipe" brechado?: Predomina na Mina Potosi

e provavelmente, na Mina

Rlo

Branco.
b) Slstema greisen

acamado?: Endogreisens tabulares da Taboquinha (Maciço Santa

Bárbara).

c) Sistema veios tabulares:

- Veios

tipo Santa Bárbara (Maciço Santa Bárbara),

- Veios t¡po Serra da Onça
- Veios de Cachoeirinha

d)

S¡stemas de Veios tabulares/"stockwork". São observados na M¡na Elúv¡o-Barranco
Superior (Maciço Oriente Novo)
O s¡stema "p¡pe" brechado ocorre nos campos estanlferos Jamari e Montenegro. O

s¡stema greisen mac¡ço confina-se ao Campo Jamari e, até o momento, esse estilo não foi observado
nos outros maciços, provavelmente devido à erosão dos topos dos sistemas graníticos mineralizados.

O sistema veios tabulares/"stockworks" parece ocorrer na ma¡or¡a dos campos
estaníferos.

Os dois modelos, "pipe" brechado e greisen acamado, respect¡vamente
apresentados por Yokoi et al. (1987) e Frank (1990) podem ser quest¡onados, porém, para os obietivos
do trabalho, estamos adm¡t¡ndo que seiam válidos.

6.6.6. Perspectiva econôm¡ca

A combinação do diagrama tonelagem/teor com o mapa temático de distribuição

dos tipos de depósitos e ocor{É-àcias de Sn primário fornece uma perspectiva dos ¡ntervalos de
variação das dimensões

e dos teores esperados, de depósitos a serem descobertos na área

em

análise. Ressalva-se, contudo, que esses dados são prat¡camente inexistentes ou diffceis de serem
conseguidos. Deste modo os valores disponfveis e aba¡xo relacionados náo são suficientes e nem
permitem conclusões confiávels em relação à perspectiva econômica da área em análise.

Os sistemas, "pipes" brechados e veios tabulares/"stockworks" constituem os
est¡los de mineralização mals frequentes em Rondônia que podem oferecer poss¡b¡lidades futuras em

termos do novas descobertas. Os plpes brechados poderão revelar potencial var¡ável entre 0,7 a 4

milhões de toneladas do minério com teores oscilando entre 0,65
depósltos maiores sejam encontrados.

1J5

a

l,0olo Sn

e não parece quo

A Figura 46 é um indicador seguro do tipo de perspectiva econômica esperada em
relação a novas descoberlas de depós¡tos secundários de Sn situados até 20 metros de profundidade.

À exceção de depós¡tos g¡gantes do tipo Gar¡mpo Alto Parafso (Fig. 12) e dos paleovales prolundos

(Fig. a3), devemos esperar para cada cúpula aflorante ou näo, volumes médios recuperáveis de
minério da ordem de t5xt06 m3, ao teor médio recuparável da ordem de 500 g/m3 e teor de corte
equivalente a o2o g7m3.

TABELA 10: Reservas de algumas lazidas de Sn primário.

MINA

ESTILO

Rio Branco (Montenegro)
Riachuelo (Alto Candeias)
Potosi

"P¡pe"

RESERVA TEOR CONTEÚDO

ß)

brechado 781.000

Veios tabulares
"Pipe" brechado

18.900

%

0,65
1.07

(SN)

Referência

(t<s)

5.100
203
4.242

Kaedei, 1991
Carvalho.

1988

6.6.7. AnáIlse de modelos e seleção de áreas
Para a seleção de áreas alvo que possam exibir o maìor número posslvel

de fatores potencialmenle favoráveis à descoberta de novos depós¡tos de Sn, procede-se à
técnica de análise de modelos conceituais. Da avaliação dos modelos já propostos conclul-

se que os veios tabulares/"stockworks" e "pipes" brechados, de preferência ocorrendo em
rochas e)itremamente alteradas e inÌemperizadas ("soft shallow deposits") const¡tuem os
sistemas prospectivos por excelência em Rondônia. De suma ¡mportânc¡a será a localização

dos chamados "dilational jogs" ou rhombo-chasms" onde predomina a maior parte dos
granitos estanfferos. Ênfase especial deve ser dada à análise dos l¡neamentos e à disposlção
norts-sul de pos¡cionamento de cúpolas rasas soterradas por sedimentos quaternários.
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7.

coNcLusÖEs
As conclusöes gerals que nos pareceram mals lmportantes, após a anállse crftlca de pafte

da obra, såo as segulntes:

-

O Quaternárlo da reglåo central de Ror¡dônla fol dMdHo em duas sequênclas: a Sequêncla
Deposlclonal I (Plelstoceno Módlo, relaclonada à Glaclaçäo llllnohna) e a Sequêncla Deposlclonal ll
(Plelstoceno Superlor-Holoceno, conelacionada

à

Glaclaçäo Wsconslnlana). Formaram-se em

condlçöes paleodlnrátlcas semlárldas com domlnânch de movlmentos de rìasca durante os
processos deposlclonals.

-

Acredhamos, também, gue cada uma das sequênclas bentlflcadas conelaclona-se com estádlos
lnterglaclals e as discordânclas, no lnter¡or contineltal, a perfodos glaclais. Essa lnterpretação seria

oposta àquela, aclma referlda, que propusemos em 1984 e 1988.

-

Em relação aos'stones-lines' e cohlvios associadosiJentiflcamos fatores que abonam e reforçam a

hipótese de origem alóctone mais comum no domfnlo dos putons granfticos, como também
evtdências de autoctonia em terrenos gnálsslcos de topografla guase plana. Enfatiza-se a ldéh de
que a gênese dos'ptacers' possa resullar de um processo lntermlter¡te de concentraçäo, erosåo,
redeposlção, etc., mult¡as vezes repetldo.

-

Os resultados geocronotógicos, Rb/Sr em rocha total, permitiram reconhe,cer: os Granitos Rapaklvl
Mals Jovens (1,27 Ga), relaclonados ao Evento Rondontano, e os Granttos Últ¡mos de Rondônla
(1,05-0,95 Ga), estes subdivididos em dois cronogrupos,
(0,9S Ga), ambos vincutados ao Evento Sunsás.

o Mais Velho (1,05 Ga) e o Mais Jovem

A rlhima atividade se reveste de lmportânch em

retaçäo ao Evento Greenvllle, Canadá, onde foi observado plutonismo similar situado a 1,08-1,0 Ga
e 0,97-0,95 Ga.

-

O reagrupamento de amostras de granitos rapakivi restritas ao Batólito Sena de Provldêncla e
Maciço lgarapé Preto permitiram obler kJades Rb/Sr da ordem de 1270!-73 Ma e 12861111 Ma,
respectivamente. Os novos valores contrastam com as ldades anteriores

e

evidenciam a

consistência do episódio rapakivisituado em tomo de 1,27 Ga-

-

As Vulcânicas Ácidas do Maciço São Lourenço representam uma manifestação fissural do
magmatismo granfrico rapakivi. A kJade obtkla (1,22 Ga,Rb/Sr rocha total) é coerente com aquelas
dos maclços São Lourenço/Caripunas (1,27 Ga, Rb/Sr rocha total). Toma-se claro a necessldade

de redefiniçäo das chamadas Efusivas Acidas Caripunas de Leal et al. (1978) e das Vulcânicas Säo
Lourenço de Basel

-

(9n1.

Os ptutons de ldades variáveis entre 1,4 a 1,18 Ga foram condicionados por fraturas profundas
situadas nos flancos ou próxlmo aos timhes dos grabens. A disposição dos oorpos, geometria,

relação espacial com

os l¡neamentos, magmatismo-básico e

vulcanismo fissural ácido e

intermediário, além de sedimentago clástica terrestre, evidench uma relação causal patente a
regime distensivo e consequente rifteamento crustal, este de caráter

-

lnclplentd.

l

Os Granitos tJlt¡mos de Rondônia alojam-se em zonas de transtensåo, em estruturas do tipo
'dilational log'ou'rhombo+kasms", que constituem sftios favoráveis aos processos magmáticos e
pós-magmáticos hidrotermais geradores da mineralização a Sn, W, Nb, Ta, etc. Nelas os corpos de
greisen, velos de quartzo, 'plpes' brechados e'stockworks', aloiam-se em fialhas e em fraturas de

paft¡ção. Os maciços alinham-se segundo direção aproximada N15W a NS paralela à direção do
máximo esforço regional o1 (N-S) e perpendicutar à direção de estiramèntoo2(E-W).
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Urna assoclaçåo do tlpo AMCG (anortosho-rnangerltochamoquho e granho rapakfvfl fol observada.

Os granhos rapakM poslclonaram-s€ em crosta fwenll proterozólca portencente aos clr¡turões
móvels Rlo NegroJuruena e Rondonlano/Sunsás entre 50 a 150 Ma após as culmlnânchs
orogênlcas respscth¡as. Os Granltos Rapakivl Jovens se fonnaram entre 190 a 260 Ma após a

Orogenh Ror¡donlana e os G¡anttos tJHmos de Ror¡dônla, entre 5O a 150 Ma após a Orogenla
Sunsás. Essa assochçäo ó de orlgem anorogânlca. Há predomtnâncla de volumes substanclals
de granltos rapakM e rochas da série mangerftica-chamoqufrlca. Os anortositos são escassos e,
pelo tlpo de amblente tectônlco devem ser, antes de tudo, cumulados gabrólcos.

Os Granitos RapakM Jovens (1,27

- 1,18 Ga) são maalumlnosos e dos tipos a rnagnetita

ou

llmenha. Enquadram-se no campo das sérles potássica alumlnosa e sódlcaalcallna. Nos Granltos

de Fordônia pudemos distinguir: 1- granltos a dols feldspatos, da sérle subalcallna
moruonfrica, marginalmente peraluminosos e dos tipos a magnetita ou ilmenlta, 2- Granitos
Útt¡mos

metalumlnosos e peralcalinos que definem uma série sódica-alcallna e granhos metalumlnosos e
peraluminosos, raramente peralcalinos, da séde potássica

al

uminosa.

Os granltos rapakivl estudados revelam valores altos de SlO2,

Ga/H, Y, Ce, ETR e bakos de Al2O3,

T¡q,

K/Na, Fe/Mg, F, Rb, Zr, Nb,

FeO (feno total), MgO, CaO, Sr e Ba bem como

em ETRL e anomalias negativas de

enriquecimento

Na+(

Eu. As caracterfst¡cas relatilas ao

enriqueclmento de SlO2, K2O+Na2O, Fe/Mg, Ga/N, Zr, Nb, Ga, Y e Ce são tfplcas dos granltos do
tipo A e dos granitos intraplaca.

Nos Granitos tJHmos de Rondônh os granhos da série subalcallna monzonftica se fonnaram por
fusão parcial de crosta continentaltonalftica a granodiorfrica. Os albita leucogranitos associados
resulùam de processos de difusão termogravitacional e fraclonamento por convecção de fluldos

ricos em

F.

Os granitos da série sódica-alcalina (espécies mais evolufdas) foram gerados a part¡r

de magmas de composiçþo sienftica a granftica através de processos de cristalizaçao fracionada
com part¡c¡pação de uma fase volátil dca em F e Cl. Sugere-se uma gênese por fusão de protdito
granulftico rico em F e atuação de processos de mistura de magmas ácidos e básicos com geração
de magma de composição intermedíária.

Os granitos do Maciço Caritianas corespor¡dem aos álcali-feldspato leucogranitos da

série

subalcalina do Maciço Oriente Novo e, portanto, com gênese comum. Acreditamos que as fácles
precoces subalcalinas monzonfticas, tipo Maciço Oriente Novo, possam ser os seus precursores. A
gênese proposta contrasta com o modelo genético do Maciço Caritianas proposto em 1987, pois
àquela época r¡ão se conhecla o espectro total das séries magmáticas dos Granitos Úftimos de
Rondônia.

Os leucogranitos subalcalinos foram afetados por processos magmáticos e pós-rnagmáticos dos

tipos:

feldspatização potássica

e

sódica, greisenização, silicificação

e argilização.

Estes

fenômenos traduzem-se por substituiçäo do plagiodásio por feldspato potássico (mlcroclinizaçåo),
descalcificação

do flagiodásio (albitizago), formação de greisens, veios à" q*rao, vênulas

e

bolsões de argila.
A albitizaçao é acompanhada de columbita-tantalita, e monazita e cassherfta disseminada em alblta

leucogranito. As mineralizaçöes

estano-tungstenfferas associam-se

à

greisenização

eà

silicificação. A wolframita associa-se a veios de quarzo.
Os depósitos de Sn da Provlncia Estanffera de Rondônia localizam-se em nove campos estanfferos.

Os campos vinculados aos Granitos RapakM Mais Jovens seguem estruturas lineares NW
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e

rombóHes e
aqueles restritos aos Granhos Últimos de Rondônla, conflnam'se.às estruturas
\
seguem a dlstrlbulçåo odal N/S dos maclços'
a
fflonlanos
pelos
slstemas:
Os estllos de mlneralÞaç,åo a 9O domlnantes, são representados
qr¡artzegrelsen e quartzo assoclados a 'stockworks', cassherlùa dlssemlnada em alblta
leucogranltos,

.plpos' brechados,'stockworks' e colpos lnegulares.

a
Os sisternas .plpes' brechados e velos tabulares/stocltworks' poderåo ser alvos ft¡turos
a 4x106
proplclarem novas descobertas. As dtmensöes desses depóshos poderåo oscllar entre 0,7
tonetadas de mlnério com teores variávels er¡tre 0,65 a1,Oo/o de Sn/t'
ó de se espelar
Fara cada cripula granfrlca especlallzada aflorante ou sotenada, a ser descoberta,
teor médlo recuperável
volume médio recuperávet de mlnérlo alwlonar, da ordem de 25x106 m3 ao
de 500 g/m3 e teor de corte de 320 g/rn3.

os

slstemas, velos tabulares/'stoch/vorks"

e 'plpes' brechados constltuem, por excelôncla, os

granfticas, sotenadas ou
alvos prospectivos rnals promlssores. Dvem ser procurados em cúpulas
regionais.
näo, nas estruturas dltas'rhombochasms'ou no cfuzamento de lineamentos
grupos de granltóldes a saber: 1 Na regläo Norte do Brasll foram dlstlnguldos clnco grandes
Irend' cálclealcalino tonalftico.
arqueanos (>2,S Ga) que seguem

o

granitóides sódicos

granodiorftico, 2 trondhjemftico e granodioritos arqueanos que seguem o Irend' cálcioalcalino
3 - granltos
granltóldes transamazônlcos (2,0 Ga) relaclonados a rnagmatismo cálcio-alcallno,
granitos alcalinos do
anorogênicos da Provfncia Amazônia cer¡tral (1,8 a 1,4 Ga) compreendendo
granitos do Tipoj
e granitos da série a magnetita, estes evÍdenciando certa analogia a

TlpoA

4 - granitóides da Provfncia Rio Negro (1,7 a 1,2 Ga) de natureza subalcallna
granitos
de vinculação rnantélica, além de granitos crusta¡s a duas micas, 5 -

caledonianos,
mor¡zonfrica

muho slmllares aos da Provlnch
anorogênlcos das provlnclas Juruena e Rondônh (1,4 a 0,95 Ga)
Amazônica Central, Já discutklos no texto'

estudos de geoqufmica isotóplca,
Em relação à pesquisa futura torna-se imprescindfuel acelerar os
de lnclusöes fluldas e da tlpologla do zircäo, de modo a elucldar:
. as klades dos protolitos

dos maqjmas rapakM e a natureza da crosta envolvkla na geraçäo

desses rnagfnas;
proterozólca
. os volumes e tð(as de particlpaçäo de crostas, arqueana e

lwenll, na geraçäo dos

rnagrnas granfticos;

evoluldos de séries diferentes;
. as diferenças entre séries granitóides e a distinção entre termos
.

granitos rapakivi e rochas
o fracionamento dos magmas responsáveis pela cristalizaçäo dos
máficas PenecontemPorâneas;

se
. a natureza do magmatismo básico: se de origem rnantélica ou

howe contamlnaçäo crustal;

granfticos ou se se trata
. o sincronismo das idades das mineralizações aos diversos cronogrupos
i
de um rinlco episódio metalogenético situado a 0,95

Ga;

a metais raros;
. a natureza e evoluçäo dos fluidos responsáveis pela mineralÞação

-

de expressão regional
De maior importÉìncia serão os estudos não só das zonas de deformação
à clrculação fluldal e à gênese
como também das estruturas subordinadas locals, mais favorávels
de mineralizaçäo de metais raros.
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"Abstract" e conclusöes dos trabalhos em discussão:
Docs.

21

7, 220, 224,218,222,225, 22'1, 1 98, 201 , 228,230, 199, 223 e 219,

dispostos segundo ordem de discussão

F',ifÉh

A1

WorEd Coxaferemce
MTNISTRY O¡] PRIMARY INDIISTRIFS &
(iOVERNMENT O}' MAT.AYSIA

A

rn TÊn
fiü[.7l|7

ffi

INTERNATI()NAT, TTN Cr}UNCIL

KUALA LUMFUR.
19-23 OCITOBER

t98t

Paper 3 (ii)
dePosits and potentlal

Brazilåan tin
J. S. Bettencourt, E. C. Damasceno,
t¡. S. FontaneIIl, J. R. M. Franco
snd N. M. Perelra

ABSTRACT

BRAZILIAN TIN DEPOSITS AND POTENTIAL

J. S. Bettencourt, Geologist, E. C. Damasceno, Geologist, W. C. FontaneIIl,
Exploration Manager, Empresas Brumadlnho, J. R. M. Franco, Englneerlng Geologist,
Natlonal Department of Mineral Production, Ministry of Mines and Energy, and
N. M. Pereira, Minlng Engineer, Empresas Brumadinho, Brazll.
The paper presenÈs sn up-to-date revlew of Brazlllan tin deposíts and a rough
evaluation of reserves and resources. Some figures on the productlon of tin-inconcentrates and tin meÈal, exports and supply åre also brlefly analysed.
The exploratlon progrârffnes whlch ate presently belng carrled out in the maln
tin-bearlng regions ol th" Àmazonlan Craton and centraL eestern Golás indicate tln
resources of some 945rOOO tonnes of tin content. Detalled surveys conducted ln
mineralisêd zones indlcste ore reserves around 245rOOO tonnes of tln. A brlef
descrlption of these ls given, foLlowed by a tegional metallogenlc evaluation and
some observations on the maln deposits and mines.

. Over the past flve years, Brazilrs Èln-ln-concentrates productlon hes been
rising aÈ a rate of 67. per ennum, and ls expected to be around l3rOOO tonnes by
1985. Thls productlon, the.proJected new mines, the conditÍon of the dornestic
market and the smelting facllltles available all comblne to lndlcate that Brazil
should be an important tln producer, consumer and a net exportlng country in the
comíng years.

Concluding remarks
Two-Lhírds of B razíLian LerriLory is formed by Precambrian crystalline rocks'
and many of
Granites and granitoids are corrtrnon rotks of the Precambrian Lerrain,
central
and
Craton
Amazonian
The
them are enriched wiLh tin and rare minerals.
tinfor
regions
geologicàl
eastern Goiás are consídered as the most favourable
and
tin
occurrences
where
bearing deposits. However, there are many other places
prospects are known.
such as aIluvlum,
It is observed that tín is associated with many typologies,
and greisenised
eluvium, greisen, pegmatiLes, aplites and primary veins in granitesdeposits
is not
granites. rr,e plssiËitity oi tt" occurrence of "tin disseminate" and a number
of
exploration
regions
Goiás
Progran'rnes
excluded. In Lhe Amazonia and
of
tonnes
245!OOO
are
about
Reserves
years.
new mines are planned over the next
tin, and resour"". "r. estimated at around 945rOOO tonnes of tin' These flgures
are for deposits distributed mainly in Goiás and Rondônia.

Tin-in-concentrates production is supplied by l9 operating mines and individual
producers in Rondônia, Coiás and other States. Over the next few yearst eight new
mines are planned. 1980 tin-in-concentrates production r*'as about 6r700 Lonnest
and

is

expecLed

to rise to

l3rOOO tonnes

ín

1985.

that over the next few years Brazíl wtll become an
importânt country in terms of the tin industry, as indícated by the ore reserves
anã potential resources, the productlon leveL of tin-in-concentrates and tin metaI,
smelting facilíties, exports and the domestic market.
Economic analyses suggest
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Os sedimentos destas aeqüências 6e fo¡¡tara¡n cm
condiçôes paleoclimáticas semí-Áridas er 8tt.0.vós das
cãraclrísticas èstruturais c textura;s dos sedimcntos,
rcvela-sc a dominûncia de movimentos dc massa clurânte os processos deposicìonais. Observa-se que cstcs
pr¡)cessos fo¡am sel¡elhenfes, enrbora em jntensìdadcs
d)lercntes, o que demonstra a nâturcza cfctica dos
Inesmos,

ABS'IT.,{CT
Two tin t'eering quâternary sedinrentary depositional sequencrs were idenrified and descrjl¡cd at thc Cacboei¡inha, Monte Negro and Oriente Novo mining
d;stlicls - RoocIônía, mainly based on two intcrnal
er¡sive unconfolmities dcveloped during humid climatic
conditions (interglscial utages). Tbe Sequerice I is tentatively correlâted to Meadle Pleistocene agc and related to rlìe lllinoian glaciation while Se.qu?nce Il ol
Upper Pleistc'cene
- Holocene age is related to lhe
Vy'iseonsiaian glaciatioo.

Thc scdimeDtstion of tllis tu,o unities was per.
fo¡med under semi-arid climatic co¡¡d;tlor.tethrougb
extensivc mÊss movemen!. This transport allowed enrichmeDt of c&ssiteritc to form slope fan plac;ers and
qonglomerales. Sequence I was follor+ed by a major
þhasc of lateritisstiôn and braíded stream entiallchn-,in-

tof üe

previous pediments with developn¡erit of residual
and alluvial placcri cc,lrelated to
- elutritioral
the interglâcial
Sangamon stage. The fland¡ia:r transgress_ion (Holcrcene) was followed by a dcep ricarrder
incis;on with fulher placer rewaiking and rirìc¡,osiiion
forming poor tin grade Þlacers of fitl¿ ecor..,onic jmpoñancc.

. For futu¡e exploration puqloses the sed;rìcntáry
depositional 6equences as uell as the most sujtablã
f¡cies models and associated tin placers ar.e also prcsented a¡d exfensively discussed.

Os conglomerados de bâse vinculados as du¡s

seqüências exibem ca¡acterísticås estrulu¡ais c textu¡ris

que indicam deposição sob condições climátic¡s

se_

veras, åtestando a presença de climas semj_áridos associados a estádios glac;ais nas ah¡¡s latitudes.

paleoregolitos e níveis de couraça fcrruginosa,
.bem Os
como
produlos
os

de rctrabalhcmcnio

¿.rr.i ui.rl

tam,. tarnbénr, s presença dc condìçôes climáticas lrop)cars eotre as épocas de dcposição das Seqüûncias

C

I

II.

. Co¡o ¡esultâdo prático da caraclerizoção rlos sis_
lemas deposicionais sedjmenfares os alvos prioritários
a serem considcrados, em retação À pcsquisá esfanífcra
e oÞJctrvos minciros, são as sÊgujDtes:
Seqüência I
conglonrcr¿ãos do tronco
¡rincì¡at
- Ossão
da
os sedimentos que poríue*
.drenagem
maior polencjal estanífero e, ,"", n¿ å,;rlrr'.nr -å-i
paracong)omerados de encostB, Constitucm'
", Ài
maiores reservos a se¡em futurame¡te dese¡vJ_
vidâs, a.despeito da espcssura elcvada da coluna
a se¡ Dlne¡ada.
Os

.rnrpos a¡enosos, semelbanles aos do Ig.patâuá-Distrilo Cachoeirinha, sssociados às a"rgilas
caulínicas-de encosta, conslituern aluo, pura
!.rquisa de Sn. Nece,ssita-se conrudo adeqJar a'me_

-

todologìa dc pesquisa à vsdabilìdade dos (r¿rc¡
de Sn, (porguanro ricot) distribuÍção inegutu c
dimeusões modcstes dos cor por.
Seql!ô:rcia

CONCI-USOES

.;r;;r;-

,ìale.osD¡.'erfície do Fleisrocóno h{ldìc,Supciior. A Se_
qüêocia lI se situâ Do pleisìoceno SupJr;o, e ioio_
ceno pûrqu¿nto a sua depos!ção tenha sido côntroladn
tÐr um¡ s,.rprrficie plejjtoc{nicâ rn(dia_supcrior ç pc.
las cslhas dos valcs rerenlesr rrcslê entalh;Cas.

Os cooglomerados basais destÂ 6..

mos sedime¡tos situedos ¡as fe¡ras ¡lta¡
Ìâlcra;s das drenagcns mineraÌizada¡,

O Quarernárió da 6rea em estudo foi dir.idido cm
duas seqüÊncias sedimc¡rares deposicionais,
zâdas em função da identìficação de doìs níveis eroiiïo.s de êrfcnsão rcgional. A Scqüincia Dcposicicrnal
t,
lerÉ¡¡vcl teDfal¡vamente so plcistoceoo Médio, se dc_
positou sobrc ¡s c¿,ll:as-dos palcorales, esculpid:.,.
nlrr.r:

-

I¡

qiiência ostentam
valores elsvados de Sn. lts coontrações
cf
mctálicas obsen,¡das ôrigj¡¡am-$¿ totat
ou pa¡cialmente å parfir dc antigos sedíxoeDtos e,
Ðesle contexto, deve-se tâmwII¡ esperat minera_
li-zåção eslanífera, assocíeda I resfdìJo! dos mosc

nas

jâzln sÒbre a
fraleosuperf lcie ple;st ocên;c¿ nlêdio¡superior constiluem alvos ¡r¡te¡s.ssan{es a rereru pesquisados.
Sempre que a refcrida Fälc-osr¡perflc;e i.ru¡ìca os
Os "stone lincs" e mlúvjcx que

-.

scdiiner)to¡
antigos e o- en¡t,¿,sãne¡lo graniróidc
-maís
e mnâmc.11)co,
cm 6i miric ralÞ¿ìrlos, as pcirções er-

poslãs constituem foÐtcs de supriruento óetálico dos
pediJ¡snlos der¡íricos já referid'ca.

RËPúBt.[CA FËDËRAT¡VA TO ERASIL
MrNrsrÉRto ÐAs MINAS r Ezuencl¡
DEPARTÂMENTo NA0IoNAL ÞA PRODUçAo MINERAL
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

ü}Rf NCI
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po
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tll

aÁsrcos ttÃo-rcRnosos, ouBo

r alur,¡iuo

Coordenàçao-gerat

Carlos Schobbenhaus
Carlos Eduardo Silva Coelho

nRnsíLr¡
1988

A6

CAPÍTULO X¡X

RË,SUMO
Duas seqüências sediDrentarcs qùalernárias portadoras de es-

DEFÓS['IOS ESTANíb-}'RÛS SÞ]CUN D.4,R¡OS
I}Ä R.EGTÃO CÐ¡{ RÂL ÐE RÛNÛÔNIA

taoho foram idenfificadas e dcscritas nos dislrilos mi¡eiros de Cachoeirinha, Monfenegro e Orie¡le Novo, baseadas princ\>alnrente

em discordâncias erosivas resultanles de tnùdanças climá1icas, A
Seqüência I é Ienlativancnle correlacionada ao Plelsfoceno Médio e relacionada à glaciação lllinoiana, enqùanlo que a Sequê.ìcia Il, referível ao Pleisloceno Supcrior-Holoceno, está relacionada
à glaciaçâo Wisconsiniana.
A sedjm(ntaçâo destas duas unidades loi realiz.åda sob condições climáticas semi-árida-s através de grande movimcnlo de massas. Este Iransporle perniliu o enrìquecimento da cass¡ferila Para
fornrar dcpósitos do tipo pktcer fanglonreráticos. A SeqùêDcia I
foi seguida por uma in)porlante fase de lateriz-ação e enlalhamen"
to, por rios anastomosados, dos sedimentos anlißos Islo possibi-

l¡tou desenvolvimenlo de placerc residuais-elutriciônais

,ORGE SII-VA BE]-IENCOURTI

'¡

RENA'T'O N,IUZZOLON'

BRUNO L. PAYOLLA]

LUfS GILBËRTO DALL'ICNAI
ONO}'RE GOMES DE PINHO'

e

aluvionares correlacionados ao esfádio inlerg)acial Sangamon. A
transgressâo Flandriana (Pleistoceno-Holoceno) foi seguida por
uma profunda incisão acompanhada por retrabalhamento dos p/ace¡s pré-existenles e redeposição de sedimenlos, fornrando depósitos estaníferos de baixo feor e de pouca inporlância econômica
Os principais dcpósilos secundários dc estanho sâo rcpresentados Þort plocers aluviajs associados a rios anastomosados, coluviais, coluviais-eluviais e aluriais, todos associados às fácies mais
propícias à acumulaçâo de esfanho das seqtiências sedimentates
quaternárias.
As principais caracteríslicas e uma a\'âliação aproxinrada das
reservas e ¡ecursos dos principaìs tipos de depósitos, bem como
os mëtodos usuaìs de mincraçâo, são tambérn apresenlados e extensivamente discutidos,

ÂBSTRACT
Two tin beårjng QualerDary sedimentaÐ' sequences were iden'

tified and described al the Cachoeirinha, Monlenegro ar¡d Orien'
tc ì.\ovo nìjDing dist¡ìcfr (Rondônia), mainll based on erosional
unconformities as a ¡esull oí clinratic changes.
The Seguence I is tentarìvel¡ correlated to Middle Pleistocene age and relaled to lh€ llìinoian glacìation while Sequence Il of
Upper Plcistocene-Hollocene age is related to the wisconsida¡ 8laciar ion.
The scdinìenlation for this two uDjtjes \ras t)erforlÌJed under
semi-arid climalic- conditions through cltensiYe ¡nass movcnìcn1.
This traosportation allo\\'ed e¡richment of cassj{erjlc 1o forft fan'
g)omcratic placer deposils. Sequence I uas followed b)'âll i¡npo¡lant pbasc of lateri(isal¡oD and trraidcd slrcam enlraDchirenl of
the previous pcclinrents with devclo¡rrncnl of resjdiiai-eJulrialional
and alluvial placcrs correlâted 1o the inlerÊlacjal SânSarDon slage.

rc¡uÞo dc Pcsquisa da Mjncraçãô Oricnrr Nolo S,/A
rcon'órcio Naci(\na!

'Unive'sjdsdc dc Sâo PÂulo
dc Ê¡senbci¡os Consuhorcr

S/A

A7
P9.INC¡PA¡S DEPóSTTOS MI'(ERATS DO BR,ÀSIL

-

VOLLME

rII

COr.-CLUS0ES
Sr,bdividju-se o Quafernárjo da drea e¡¡ estudo em duas seqùe¡cias sedimentares, caracferiädas em função da idcntificaçâo
de dois nJveis erosjvos de cxlensão regional. A seqüência sedimenrat
I, referível tentativamentr ao pleistoceno Médio, depositou-se nas
câlhas dos paleovales escùlpjdas nurna paleossupeifície tanrbém
do PÌeistoceoo Médio. A seqúência sedimentâ, ll aiiua_se do p¡eis_
toccno Superior c Holoceno. A sua deposiçâo foi coDlrolada por
uma superfície pleistocênica média-superior e pelas calhas dos va_
les recentes, enflhadas na referida superfÍcie.
. Os sedi¡nentos destas seqijencias formaram_se em coDdições
paleoclilnáticas semi-áridas e, at¡avés das características estrururais e texturais dos sedirtrenfos, revela,se a dominância de movimenfos de massa durânte os processos deposicionais cíclicos que,
para as duas seqùências rcfereidas, se mosfram muiro
semelhan_

tes,

Os conglomerados de base vinculados às duas seqüê¡¡cias exibcm caracte¡íticas eslrufurais e texturais que indicam j.p"iiiá"

sob condjções cljnát¡cas serveras, atestand; a-presença aË aimai
ser¡j áridos relacjonados a estád¡os glaciais nis altas Iatiru¿li.Os paleorregoliÍos e níveis de couraça fer.ruginosa, bem como os produtos de retrabalhamento desles, atestam, talnbém, a
Þ¡esença de coDdiçöes climálicas tropjÇais mais úmidas entre as
épocas de deposição das seqüências I e ll.
Como resultado prático da caracterizaçâo dos sisfemas deÞo_
sjcionais, observa-se que os âlvos priorirários
aonri¿"'ru_
dos em rclação à pesquisa esranífera e objel¡\.os",ar.rn
são os scguinles:
- Seqùência Sedimen(ar I " Os conglonrerados do vali principal da drenagem são os sedimentos que possuem maior poicnciat
eslanÍfero e, secundar iamente, os paraconglomerados dc
cncosfa.
( onstjluem as maio¡es reservas a serem futuramcnte desenvolvi_
das,a desp€ilo da espessura elet.ada, em alguns casos,
e cobenurâ

..

argilosa estéril.

arenosos, semelhanres aos dos igarapés patauá c
CachoeiriDha), associados às argilas
enft)sta e de vales colìstituem alvos para
Þesquiside Sn, Necessita_
s€, cont!do, adequar a ntetodologia de pesquìsa à gr
ande variabilroade dos teo¡es de Sn e dimensões modestas dos corpos.

. -Oljgtpo,
^Sabão
(Dislrjro

- Seqijência Sedimentar

i"rllni""ili

lI

- Os conglomerado, ba.,"i, ¿.rt"

seqtjência O!ìteDlam valores elevados de Sn. A,
m.,
tálicas observadas origjnaram-se f oral ou p"r.¡ulrn"ni"ip^nir'¿1.
"on"errtr"çO.i
an!itos sed¡n)cnlos e, Deste con¡r\to, devi.se rambém áp.i"i
nerât¡z^açocs eslanjte¡aç associada¡ a residUos dos
^-¡mcsmos sedimentos situados em zonas fopografìcamente €levadas a nua
au"à,iu,

dos vales mine¡aliz¿dos.
,4s linhas de p€dra (sto¡¡e /lrcJ e colúvios qùe ja?.em sobre
a

palcossuf'crflcie pleistocenica Méd¡o Suf¡cr¡or constitucm atvos intcrcssânfcs s srrcm ¡r+quisados. Scmprc quc a rcfcridÂ paleossu,
perflcic trunca os sedinrentos mais antigos c o cmbasamcnto
granitóidc e mctamô¡fico, em si mincrali¿ådos, as porçõcs cxpostas conslifuem fonlcs de suprintcnlo mctálico dös !'edimentos dc.
friticos já referidos.
Constata-se, pclas evidências de¡nonslradas através dos trabalhos dc mapcamento e pcsquisa Beológica, quc sedimenfos anti.

gos (conglomerados e arenilos rrcoseanos) de idadc incerla.

Þrovaveltrcnf e Proterozóica-Supcr¡or ou Paleozóica, consl¡tuem.
se em alvos importantes de pcsquisa- Esfa afìrmação é conñrma.
da pela observação de cassilerita, nesses sedimenfos, cm diversos

ponlos da Provlncia.
No início de 1986, as reservas geológicas inteBradas da Mineraçâo Orienle Novo S,A. somavam 98 milhôes dc melros cúbicos,
equivalcnte a 25 mil loneladas dc estanho metálico, sendo grande
parle lavrá\'el alé à profund¡dade de l2 metros. Os atuais recu¡sos (reserva polencial dc baixo teor) dos vales profundos, situa.
dos entre l2 a 70 merros de p¡ofundidade, configuram provávçig
reservas a serem des(nvolvidas no fufuro, desde que os prcços dc
Sn no mcrcado sejam convenie es c que as diñculdsdcs ds
doloSia de lav¡a a cssas profundidadcs rejam supcradas.
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Á.bsûect

lD tb6 eôùms d cxtEnoive gwbgical us¡ping snd
tin ërplorÉtjô! progrnm ea:'riod o¡ tbe Rjo Crriprnu
rtgioo a group of pt¡storû8Enjc tåÞekjvi gfÉnl[ér 'ßsnru
sriao" asd ot}en råpctivl 6r*niÞ rrrietiec h¡w bec¡
idcntified wltb ar*Úr¡cd eg* rangj.ag r*os prubably
f¡oø 1270 ø 1160 m.¡, wttbi! th! timc f¡terval ot
90 m. ¡.

Wittìi! tbe pluton S, Lourenço4aripu¡¡s tbEre
¡eem to h¡vo ocr¡r¡ed rt leêsî. two mâjor sâpativi meBmsric pbÊsos st 1270 ro 1200 m.a., l20O ro B0
m. a, ürd a volcenic oDc rt 1123ln.8..It is suggestcd
rhot this igleü!ô rapåhiyi cvÊût is poeiorogenic in rc:pect of the reflecred magrratic acrivity of the Roode
nian Mobilc Belt developmeot

From tàc ÉctÊllogcû¿tic point of vüc it is impor-

rsDl lo 6t¡¡"'ss t¡al the Sq W, Nb, Ta, F and topaz
econornic mj¡c¡alþ-stioû is tither geÞetiÊelly associated
ro tbÉ youÞgrr eratogenic grar,itoid iDlru-çives (1035 *

15 m,o. ) or to the postectouic rapalcivi granites, Io
rhi! coDtexl rhc des.þation &üd concepts applied up to
kl)ow to tbc th btarfug grauites of Rondônia mighr bc

drfilitively reiewed.

CÛNCLUSÓES

¡1¡ rcrhas rBpakivi rdcnlrficadas sirc rcpresenlaJas pelas variedadcs rclacion¡cas a seg!ir:
(viborpLos c pire;.
granifos rapa-Livi
- Þiolita e hor¡blenCanormas
granitos rrpirr-rli eor.;:r-.
lrros),
Dulåres, rapaliyi porfrrlticos, rapakirr equrgranu)ar
castanho esvcrdeado (tirilìro? | ¡lém de varieCades
gralofíricæ c porfiricas. Possue¡-. en¡i¿ves básicos c
os tipos equiFãnulores eribcm um coñeio fiìoDe¡no
¡lineralizado I quartzo e c¡ssiterita. As iC:,dx de uh
fases magmlticas pnrcip:rs foran conliguradas no
plnon S. Loureuço.Cari¡unas, a s:bcr:

n.o. - ir1¡rsåo Pro/.ilrl Cai 1{1,c.
lo¡'l: rarrkì .i nclirr;il
l 180 a 1.?00 n.e. - ìtrt'Lrr::' rl::r ''c. l.:. ¡ii..: '

1.2?0 a 1,200

equi6fañLJarcs.

l', t23 ¡n.¡.

-

cfusis dr¡ rçct,¡s r¡lclniø
tcida¡ ¡ tutc¡-a*diá:i¡r S.

I¡u¡emo.

ld¿de¡ dis¡onfrrß pfo o[o sulcJeula psrr
cEr¡óte¡tgs¡ ËE ddinltirc cc as tjf,oloS.ins rupalivl oor'
þ¡air cl¡ ¡c:ião do kio Csripu¡os ¡to cocr'¿s às ¡u¿¡
¡l¡ail;res da Ecrr¡ dr Prolidêncis c,{ [c rÉPrsseDtåm
çomo 8c lugcrê, um cpisódio þeo rapzkit'i pón-ore
Ê¡oJco, þÐs domf¡io¡ da regitro Ituri-Abunå c Provlnãi¿ RU Ntcrorurutna, rr{lexo da eroluçån do Pre
vfnri¡ R:sndouh¡a, Cord¡ni E{ eIIi (1979). Até que
Èf Ìd9d€s dûs Sru$itot po:nals de Cari¡'¿oa3 ¡¿¡"ro
ddte¡øin¡d¡¡ dci¡¡ -sc cJaro c mJorçl+e ¡ idúi¿ de
qq4 todar 8s oufÍ8s tipologlar ÌdmtificsdÈs btm cumo
Ës ¡Ëbsr plot&dcas c wlcqJric*s do Complcso S Lott[ençú-M6fkr (sérû$u !Àðtfr oP, cit.] rePre*cûla$ terDbdn cpisódrgt Dr¡Âg&Átì,:oc trSs-tc¡ônicos, Ðrp€rpcdto¡
@¡ r.apÂHvi do[mâis E¡i¡ ¡¡ti€ûr c tamh{n vincula'
dos À evolucto da regiEo Iturj-Abuni do Cintur&o
RondcaJanq lel¡ein o Tnssi¡åri (1984).

fu

ft gr r¿llos raprolivi do Caripunar guard¿m um¡
rel¡ç5o espacisl tempolal c gt n¿tics côúl o co:ìJu¡to
b5ricç-eÞonmfüco do interllú r'io dcn rios Oriquiqur
r Coruquete, de-scritos For Dreher et slli (19?6), coE
ldade cooveocio¡al de formação dc I . 2E0 m. ¡ ., Tsi'
xùira c T'Ãtsir¡sri (198{). Þrstc ro<'do o Pc*iciooaiÂcüto ger:te4úrnico dÕs PlutoDs Se¡¡r d¡ Providência,
S, L.cruænço.* Caripunas e o co$junto bá-cico roo¡tc¡sítico ¡efe¡ido alinhados nos limitcs entrc duls pro'
vfncias geocronológicts (RJo Ncgro-Jrrrue-e e Rondo¡iia¡a) c nos Oa¡cos de estrutur¡s ero 'Slaben' vem
¡ relorç-rr o urodÊlo evolutivo cruslÈl já ProPôsto pelo
grupo CPG'USP, Corda¡ri e¡ allj ( oP. cit. ) c Tei.xcirÈ
o Tassí¡ari (198.{) p¡¡a o þo¡do tuCocste do cr¿rto¡
A.m¡:inico.
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Àccording to Lhe geologleal map of Rondônla (Leål et al., 19?8) the older basemenL
(xln$i complex) hås been lntruded by anorogenfc granitoids of varying t)Þe' with
assoilated acldlc ¿nd basic (sub)volc¿nic rocks. On the båslt of the available
lsoLoplc age dåta (Pr1em et aI., 1971,' LeâI et al,, 1,9?8; leixeira' 1984) and
petrographic chåracteristics, Bettencourt et âI . (1987) prôFosed a division of the
anorogenlc lnLrus{ves iflto Lhree groups:
1. Serra då Provldêncta lntrusive suli:e, 1400-1200 lta, including the elongåted
Serrã da Provl-dêncla battrolith of Rapakl.vi-llke rochs and a number of isolaled
srnaL.L lntruslons of granitic Èo alkalj, syenltic composltlon.
2. Younger Rapakj.vi and Råpaklvi-1.1kè grånltes, 1270-1180 Ma' including various
graniles and alkalÌ syenlles associated lrith åcidlc and basic (sub)vol.canic
rocks.
3. Younger Granltesr 980 t 40 Ma' fncludlng small cl¡cuÌar to e]Ìiptjc inLrusive
complexes ôf granitlc to syenitlc composltlôn, åssoclãted uith t.he eguivafenE
and ba¡lc (sub)volcanlc rocks.
The major tin deposits åre åssociàted pârtlcr¡Iârly with the Younger Granj.tes, but
(minor) tln minerallzatlon appearg to occur also in ¡eIätion Lo oLher anorogenic
int¡:siveg,
The present conÈribution ¡eports Lhe ¡esults of 90 Rb-Sr whole-rock analyses of
various lntrusive and basemenÈ rocks in Rondônia. suites of samples were
inresÈigaEed frorn 23 lócations (eee mâp). Best-fit regresstons (Yorkr 196?) were
calc rlated through each suit'e or group of relaLed suites. Tbe, locations r.'ith the
obt.rined ages ånd lDitj.äI t?sr/06sr ratiog åre tlsted below (alI e¡rors 2s) :

À.

Anorogenlc Jnt¡-uslve.t

À.1 Grânites cåritlånae (loc. 1, 6 såmpl.es) and såo cârl.os (loc. 3' 7 sampÌes).
\
Sn-bearing.
Regression through 12 sanrples: 9'50 t 6 Ma, 0,?0?4 + 0.0035 (MSI,ID - 2.0).
Model age omitted s¿Ìple (São Carlos): 1063 Ha.
À.2 Gränites Eom ,fa¡dj-:n (Ioc. 13, 5 sançles) ðnd Sänto Domingo (Ioc. 14r 2
samples ) . Sn-bea ring.
Regression Èhrough 6 samples: 960 ! 21 Ma' 0.7141 + 0,0137 (MSWD - 18.6)
I'lodel age omitted saftpIe (basic xenolith, Bom .7ardifi) : 783 Ha.
À.3 Intrusive complex Orient.e Novo (loc. 9, I samples) . sn-beåring.
Regression through ? àamples: 1010 I 41 Ha, O.?13? t 0.0064 (MSI¡D - 39).
ModeI åge omilÈed sample (tr.Çhytlc vofcanite) : ?5? Må.
À.4 GraDites SH of Oriente Novo (loc. 4, 4 samples; Ioc. 51 4 samples).
Fegres-"ion thxough alf sâmFlè,s: 1052 t 21 Mà. 0.7099 t 0.008 (¡IshÐ - 4.9).

lII

AT2

c. 21, 3 samptes.' Ioc. 2?.3 sanp).es,. toc.
À.5 rnÈruslve complex
"-HH"i'Íå
23, 2 sår¡ples), Sn-bear1ng.
Regresslon through ? samples: 954 t 20 Ma, 0.7089 t 0.0159 (MS!¡D - 4,2).
Model åge omftled såJnpl6 (Ioc. 221 z 921 l4a.
À.6 fnÈruslve eompJ.ex Caripunas (Ioc.24,4 sÃnp.lesi IÒc. 26r Z samplesi loc.
27, 2 sðmples; Ioc, 28, 2 sarnples).
Regression through 9 samples: 1262 t 12 Mà, 0.?103 * 0.0021 (MSÌ,ÌD - 2.4).
Model ãge omltÈed sampJ.e (loc. 28); 1201 Ma,
À.? GräD1Èe Carlpunås (Loc. 25r 2 sarnples) .
Line through both samples; 140? È!a, 0,?134.
À.8 Intruslve complexes Macisa (Ioc. 19¡ 3 samples) and gão Lourenço (Ioc. 20,
5 såmples) , Sn-bea rj-ng.
Regressl-on through ? samplcst f211 *. lO Mà, O.7OSS t O.Ol3 {MSWD - 3.?).
Model å9e omitt.ed sample (quôrtz porphyry, Macisa) r 121S Ma,
B, BasenerÈ gnelssee and lntntslves
8.1 Gnelsees Àrlquernes area (loc. 15, 4 gamples).
Regrcssion t.hrough all samp).es: l5f3 * 35 Ma, O.?044 t O.OO13 (MSr.tD - 6.2).
8.2 Gneisses Orlente Novo èreÀ (Ioc, B, 5 samples; loc, lt, 1 ÊaInple).
Regressfon through alJ- sanrples: :-''t7 ! ZB t4à r O..tO27 t O.OOO? (MSWD - 3.2) .
8.3 Granite Àlto Candeias (lôc. 12, 4 samples).
Regresslôn Lhrough âIl sarnptes! 1359 I ?4 Ma, 0,7025 f O.OOBS (I,tStdD 10.6).
8.4 GraniLe SamueI (.loc. 1?, 4 såmples).
Regression through 3'samples: 15?9 t 30 Mâ, O.'t014 t 0.0025 (MSWD - 0.35) .
l4odel ô9e omitted sarnple: 1354 Ma,
8,5 Granite sE orlente Novo (loc, 6, 4 samples),
Regression through all samp.les: f42O ! 2BO Ma, 0.?055 t 0.0081 (MSISD r0.8).
8.6 Porphyries NE Oriente Novo (loc, 11, 4 samples).
Regression through aJ.), samples; 143? t t?O Ma. O.?044 I O.OO60 (MSl,¡¡ - 25) .
These datå allo!¡ the provistonal concluaion ÈhaL å¡nong the anorogenic int¡usives i
Lhree chronological groups can be dÍstlngutshed, 960 t ã Ma (À1, À2, À5),
l:19ôtil
1045 t 20 Ma (À3, À4) and 12?O f lO Ma (À6, Àg). ihe best åge fo! Lhe basement
graniÈoids and gneisses appears to be 1560 t 20 Ma (81, 82, ts{). possibly, there
was arso a perfod of magÌnàtism 1450-1350 Ma ågo, but for each suite of sàmples in
this range (À7, 83, 85, 86) the correlation oi the daÈa- poinLs is very poor.
The age of ¡560 t 2L l4a relates the Xlngu Compl-ex to Lhe PaÃguazan tect oÍiomagma t i c
episode. The anorogenic lntrusives appear to represent a period of (at feast) some
300_Ma of recu¡rent magmâtic ôctfvity, from about 12?O Ma a9ó (but. possibly
earlier) until about 960 Ma ago. This mag,rnatism was probably relateá ¡n some way r
ihe crenvi-j':.e beri Lhat can be foIloi.¡ed on a pre-driit reconriructlcnrof the
positlon of the continents (wlndley, l9g4) fróm the Dalslandian in sw scandinavj-a,
via the northeast.ern and easlern margins of the canaclian shì.e).d, to the carzónSantå Marta belt in the Colonrl:ian Àades (priern et aI., 199?).
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whole-¡ock 0nalyses were mgde of g0 samples from ba6enlent rocks a¡d v¿riou6
iDtru¡ives {msinly grÂnit-eÊ) iD the Precanrbrisn tin province of Randônie. On the basis ofthese data, an
age of 1539i36 Me tsro=0.?035t0.00t0) is assigned to the gneisÊic ba6emen! (Xingu Comptex). The
bssenìenl wss intruded by (calc-Êlkaline) granit¿s during one or more magmatic €vent.s between about

Abstract*Rb,s¡

1545andl300Ma,andbygrÂnj(êswithslkalinesfiìnitiesduriDgthrceaub6equcntphasesofanorogenic
mågmatìsm: l268il5 Ma iSro=0.?0?t 10.0024); 1025124 Ma tSÌ0= 0,711?i0.0026); ¡rnd 956i9 Ma
lSro-0.?104J0.0056,. the import¡nt Sn minerslization ofR¡ndônia appears to be associa[ed wirh !bese
three groups of anorogenic grsni[€6.

Re6umo-AnÁliBe6 de rocha totål de Rb-Sr forom realizadus em 90 emostrås do emb6samento e de vár¡as
int.usivas (principalmenL¿ grsrr!o ) na provfncia eÊtÈrìnffe¡s Pré,Camhrian¡r de Randônia. Bsseado nessa
info¡maçõo, ujna idsd€ de 1539136 Må (Sr0=0.?035r0.0010) é determinada para o embasamenro de
gnaisse (Complero Xingú). O embasanrent-o sof¡eu intrusõea por g¡anit¿s (calc-alcalinos) durante um ou
rnsis eventos rnagmáticos entre aÞrorimadå mente 1545 e 1300 Ma, e por grsnit¡s com afinidsdes alcalina¡
d urant¿ t¡ês fase¡ guhsequent€a de magm6tismo anorogênico: ¡ 268 j l5 Ms (Sro 0.? O,l I r O.0024); t O2S !24
=
Ma (Sro= 0.?11?10.0026);e 966i 9 Ma tSro-0.7104 t0.0056r. A imporrsnte mineralizaçrÀo de Snde Ron,
dôniå paroce est¿r associûdÂ com êÉt€6 trê6 grupoBde graniÍosaoo¡ogônicoÊ,

INTRODUCTION

lization appears to occur also in relation to other
anorogenic intrusives.

EXTbñ*SlvE CRANITIC MACM,ATÌSM, characterized by
anorogenic plutons and associated acidic and basic

(sub)volcanic rocks, affected the high- to mediumgrade basement (Xingu Complex; Leal et ø1., t978\ ol
the western margin of the Amazonian craton in
Rondônia. Many of the plutons are associated with
imporLant tin mineralization. Previous investigations have shown Lhat anorogenic magmatism took
place between âbout 1400 Ma and 950 Ma (Priem et
a|.,7971; Leal et al., 1978; Teixeira and Tassinari,
1984; BettencourL et al., 1987\, On the basis of the
available isotopic age data and petrographic characteristics, Bettencourt ef a/. (1987) proposed a division
ofthe anorogenic pluùons into three groups (Fig. 1):
1) Serrø dø Prouid.ência S¿ile (1400,1200 Ma)
includihg the elongated Serra da Providência
batholith of rapakivi-like rocks and a number of
isolated small int¡usions of granitic to alkalisyeni tic cornposition.
2) Younger Rapahiui and Rapokiui-Liþe Grqnites
(1270-1180 Ma)
various granites
- including
associated with acidic
and basic (sub)volcanic

3\

Prlemetal. (1971)have related the later period of
magmatism to the Grenville Orogeny in North
America. Reconslructions of the configuration of the
North and South American crâtons at 1000 Ma show
that the anorogenic magmatism of Rondônia fits in a
wide belt of "Grenville-age" rocks
belt that also
- aeastern
incìudes the Grenville provìnce in
North
America, the Oaxaca granulites in Mexico, the Gar"
zòn Massif in the Colombian 'A ndes, and the Sierra
Nevada de Santa Marta and the Aroa Misión Block

-

both in Colombia (Priem e t aL. 1989\.

This paper reports the results of a Rb-Sr wholerock investigation of suiùes of samples from various
anorogenic cornplexes and basement rocks in an
attempt to clarify the chronology of l,be Precambrian
evolution of the continental crust in Rondônia. The
90 samples analyzed were collected from 21 locations
(Table 1; location numbers refer to the sampling sites
shown in Fig. 1).

ANALYTICAL PROCEDURES

rocks,

Younger Gran.ites of Rond.ônia (980140 Ma)
including small circular to elliptical infrusive
complexes of granitic to syenitic composition associaLed with the equiva)ent and basic (sub)

volcanic rocks.
The major tin deposlts, in particular, are associated
wiûh the Younger Graniles, but (mir:or) tin mine¡a163

The whole-rock samples were analyzed for Rb
and Sr contents and Rb/Sr ratios on pressed-powder
pellels by X-ray fluorescence spectrometry using a

Philips PW'1450/AHP aul.omatic spect¡ometer.
Mass-absorption corrections for both sarrples and
external sLandard were based on the Compton
scatûering of the Mo-Ko primary beam (Verdurmen,

Rb-Sr chronoìogy

of P¡ecambrian crustål evolution in Rondônia, Iìrazil
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such alkalinc anorogcnic-continental rifling granites
\re¡e generated by meltin g from deep måntìe sources,

The age of al¡oul. 1540 Ma for the gneissic
bascment conl-rrms the Rb-Sr age of 1522f 54 Mâ
(recalculated with the decay constant used in this
study) reported by Teixeira and Tassinari (1977) for
the Xingu Complex (Leal et al.,l9?8) in Rondônia.
'fhis suggesl.s l.hat within thc Rondônian gcochronologic provincc, âs defined by Cordani et o¿. (19'/9), ån
import.ant event of nìetamorphism and granitic plutonism took p)ace aL about I550-1500 Ma, contemporaneous with the so-called Parguazan tecLonomagmatic episode (about 1550-1450 Ma) ùhat affect.ed
large parts of both the Cuiana Shield and the
Amazonian craton (Silva Pinhei¡o et ø1., 1976;
Guadette el a|.,19'18;Priem el q|.,1982; Lima, 1984;
Tassinari el aL,1987). Along the weslern margin of
the Amazonian craton, this event characterizes the
Rondônian mobile belt (Lima, 1984; Tassinari el al,,
1987). According to Tassinåri e¿ al. (198?), this belt
forms, aÌong wíth thc Sunsás mobile be)t, the youngest geoteclonic unit in the evolul,ion of the Amazonian craton.
It should be noted thal Leal et al. (1978) reported
an age of 1638t 32 Ma (recalculated with l,he decay
constant used in this study) for the Rðosevelt Formâtion about 400 km to the east. The suthors interpret this sequence of yolcanics as being younger than
lhe Xingu Complex, but lhe age data of the Xingr
Complex presented here and those reported by
Teixeira and Tassinari (19??) cast doubt on this
stratiglaphic ir)terpretation.
The fcrrmation of the Rondônian basement was
followed by one or more events of granitic magmatism bef,wecn aboul 1545 and 1300 Ma. These
granites, of calc-alkaline character, may be interpreted as post-tectonic to the Rondônian mobile belt.
Teixeira and Tassinari (1984) reìated the older
granites of similar âge (I450-1320 Ma) in Lhe Jauru
Block and Bolivia (San Xavier Massifl Litherland et
d¿., 1985) to the cratonic phase of the older Jauru and
San lgnacio nuclei.
The younger granites (intruded at approximately
1270 Ma, 1055 Ma, and 955 Ma) have alkaline affrnitjes and are high-level intrusions of anorogenic character. According to Beltencourt et al. (1987), Lhe
intrusions were rnâinly controlled by repealedly reactivated deep fraclures at the flanks or near the
borders of the graben. Many of the intrus¡ons sre
"gråniLic complexes" associated with subordinate
âmounl,s of mafic intrusives and both mafìc and acid
extrusives. They are moslly relaled to Sn, W, Nb, Ta,
fluorite, and l,opaz mine ralizations. The initial
8?Sr/"oSr
ratios indicale involvement of older crustaì
components in thc magma genesis. All these charac,
teristics are typical of intrâplate granit.es. It is also
interesting to note thât, elseu,here, Proterozoic alkaline granites are ofLen members of gabbro-sodic
anorthosil,c-syenitc'rapakivi granite series, generaìly with an int.raplale gcocheurical imprint and often
associâted with vertical, rather than lateral, tectonics (Brown, 19?9). Emslie (19?8) suggested that

producing olivine tholeiitic or alkali basalt liquids
which fractionaled and became contaminsted at
crustâl levels, similar to the modeì proposed by

Verschure ånd Bon (19?l) for the genesis of the
anorogenic younger granites and associaLed magmatic rocks in Rondônia.
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ABSTRACT
Thê granito¡ds ol the Rondôn¡a Tin Province are divided ¡nto
Serra da Providênc¡a Suitê (140G1200N4a), Younger Rapak¡vi
and rapakivi-like granites (127G1180Ma) ând Youngor Graniles
of Rondôn¡a (98OMa) (Bondonian Granites). They are anorogenic ¡n nature and consìst of multiple gran¡t¡c batholiths, stocks and
ring complexes. The disposition of the complexes and their em'
plaiement wero largely controlled by deep lractures at the flanksor near the bordBr ól glabens wh¡ch ¡s ¡nd¡cative of beg¡nn¡ng ol
¡nt{acontinontâl r¡fling) and by sucesssive reactivations during
(1 40Þ90oMa)'
Th€ graniles show typical characlerìstics of A'lype grani-

Prolerozoic times

tes, HHP graniles are poss¡bly also present

The tin-bêar¡ng granites have been atfected by different ty'
pes of late/posûnagmãtc melasomatic alterat¡on represenlgd by:
þrvasive àlteratio-n (potash and sod¡c melasomatism), lissural
;lterat¡on (acid hydrogen ¡on metasomatisrn) and s¡lica motaso-

w, Nb, Ta'
related to the latest phases of the rapaklvl
gran¡tes and of the Younger Granites ol Bondôn¡a.
Tho economic secõndary tin deposits aro assoÔiated wlth
clâst¡c valley sedimenls of tlvo sed¡menlary sequences correlst€d to M¡ddlo to UpP€r Ple¡stocêne/Holocêne ages'
Typicat teatuàs ol the Province gsology as woll as ol tho
granife comptexes silual€d ¡n the Sanla 8árbara/Jâcundá' Caãno"¡rinh", t'.4ontenegro/Sáo Carlos and Massangana dlslricls
matism. dxlensiúe p;¡mary minoralisation of Sn,
REE, zr and fluor

ii

are presented in tho f¡eld-guide.
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RESUMO

Os granitójdes que ocorrem na província Estanilera
de
dìv¡d¡dos na su¡le Serrâ da providênciã

^Rondôn¡a são

(J400 12-00Ma), nos granitos rapakjvie trpos
afins de rdade majs
Jovem(127G1180Ma) e nos ,,yoLnger Granites,, Oe Ron¿Öniã
(980[¡a) Fles sào anorogênicos e consistem
de múttiptos balo_
l¡los, "stocks" e comptexos anetares granllicos.
¡ j¡róriiàì
sua cotoc¿Çâo fo¡ co;kotada urn g,rnå" på,tã
*:.:^".1¡':r"r,"
por
¡ralulas profundas, siluadas nos flancos
ou próiimo da bor
da de grabens,-sugerindo o jnfc¡o do está9io
¿rifts,,
de
intralonti_
nenlais-,_ass¡m como por sucessivas reativações
dúrante o
rrorerozôrco ('l400-900Ma). Os granilos exibem
características
up¡cas dos gran¡tos do t¡po A e âcredita-se que
HHp granilos
lâmbém exislam na província.
Os gran¡los estanlferos foram aletados por d¡ferentes
tipos

de transformaçóes metassomál¡cas lardi e pós_magmáticâs:
Transformações por fluidos ntersticiais
f."t".rorn"ri.rno .O¿ì.
co potássico)j

e
transformaçóes fssurais (metassomrt¡.". ã;;_
do controlâdo pelo ¡on h¡drogênio) e melassomalismo
siticoso.
u-coÍrem expressivas m¡neralizações primárias
de Sn, W, NO,

Ia¡ Ierrâs raras, Sr e F, relacionadas ¿b lases mais
tardlas as_
rapakrvi, bem como com os "younser
:::i19,":, 3gr^ Eilitos
Uran¡tes" de Rondôn¡a.

Depósitos secundários de estanho, de grande jnteresse

econômrco, estão associados com sedimenlaçäes
.ìá;i;;";;;
vales, p€rtencenles a duas seqûências seOimentares
torr,løãl
umâ no Pte¡sloceno Méd¡o a Super¡or e a oulra no Hobceno.

!s

pnnc¡pais aspeclos da geologia da provfncia,
assjm

-- d0s complexos granfl¡cos siluêdos nos dislr¡los
corno
de Santa

Bárbara-Jacundá, Cachoeirinha, Monlenegro-Sáo
Ca¿os e
Massangana, são apresentados no foleiro
da excursão.
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T}{E R,APAXIVI GRANITES OF THE SOUTH - SOU'THV{ESTERN SECTOR Of THE
GUAIÐRÉ SHIELD (WESTERN MARGIN OF THE AMAZONIAN CR.ÂTIf,N),
BRAZIL

BE'ffENCOURT, J,S., Insriruto de Geociências - USp, Caixa postal 20.g99, 01493. São
Paulo, sP, Brazil; LEITE, w.B. and pAyoLLA, 8.L., Insritulo de Geociê¡r.-iss UNESP, Caixa Posral l7E, 13.500, Rio Claro, Sp, Brazil; and DAI_L'AGNOL. R.,
Centro de Ceociências - UFPA, Caixa posral I6l l, 6.600, Belém, pará, Brazil

The Mid-Prorerozoic rapakivi granites and their

penecontempora-neous basic
representâtives (gabbros, anorlhosites, mangerifes, and tholeiitic mafic dykes) exte¡rd E-w

across the soutlr-southwestern sector of the Guaporé shield for almost 1300 tm. Their
emplacement has occurred in t}le time interval behveen I
,65 to I . 1g Ga.
The major complexes, serdom bimodar in character, were assembred inûo different
suites such as fìe -Teles pires suite' (1.65 ûo 1.6 Ga), the "serra da providênci¡ suite.
(1.4 to 1.2 Ga), and rhe 'younger Rapakivi and Rapakivi_Like Graniæs. (1.22
¡o l.lg
Ga)' The first chronogroup is confrned !o both 'central Amazonian province. (> 2.1 Ga)
and Juruena hovince (1.75 to 1.5 Ga) and the others a¡e rest¡icted r,o the .Juruena
hovince (1.75 to 1.5 Ga) and Rondonian province, (1.4S ro 1.25 Ga).
The rapakivi granites and associated rock suites are generally 0.15 to 0.35 Ga
younger than the surrounding polymetamorph;c crust. The plurons are clearly li¡ted ro an
extensional continenfal tectonic regime and their emplacement and position were targely
controlled by domal uplifts and deep tineâments at tle flânks or near graben sFuctures.
The normal rapakivi are predominantry metaruminous to srightly peraruminous,
ilmeniæ-type or magnetite-fype granites, whereas the lâtest phases are also mef¿luminous
(sonretimes peraluminous or peralkaline). The rocks ere mostly subalkalirB a¡rd
exhibit
typical characteristics of A-type granítes. From the scarce geochemical dala high Sio2,
K/Na, Fe/lvlg, F, R.b, Zr, Nb, and Y and low AlrO3, MgO, and CaO a¡e typical fearures
observed.
The rapakivi gran.ites 'sensu stricto" of the s. r-ourençoicaripunas
\egion have high
REE cont,ents, show a LREE enriched REE panern and a moderate Eu anomaly. The
latest intrusive phases show strongly fractionated REE paftern with deep negative Eu
anomalies. occasionally they are also en¡iched in HREE which might be related to

lateþst-magmatic processes (alteration and mineralization).
himary and secondary mineralizations of Sn, Nb, Ta, and Au, associated to the
'Teles Pires suite", have been reported, although the district has turned out o be a gold
producer with subordinate tin. In the Rondonian Tin hovince the Sn, W, Be,
F, and
t'opaz mineralizations show a close spatial relationship with the latest
intrusive pbases of
the rapakivi granites.
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O-. rrrncigos Ca¡ j.punas e
Slio l-ortrenco são
ituidos poÏ v¿t.t ios t it¡os de rcrchãs 9r':rnlt icas que
¿.presentam cåracttrr f st icas
petrogrS,f icaS c
g(]Lìqulnicä.]
sr='nrelharrtes aos gr-arritos t-apìrk ivi dcEc¡-itoE por VÕì.trs(ltZó)
e Andelson e Culìerç;(1978).0 f r-+:n¿l evoìutivo b.\seädo nãS
qulmiras e rnineraltgi<:as é o sesuirrte;
carãctêrlçticas
fagal ita*f erroh¿:'t insBita
gt'arlitc'
äl cal i-fÕIdsrräto
-'+fer rohast i.rrgsi.ttr-,b i of íta quar t zo sieni.to e s j.enograni.to
fcrr-ohast ingsit¿r-bit¡t ita alcali-feldEpato
9ì-änito --* l¡iot ita
irlcâl i*+Él dspat o gl' ãnito.
r:r:rrrçt

As fác ieg rÍais evr>luirJar,¡ l'çpt.t:s{¡t.ìtädEs FeIog
.-Íeno
biotità
e ¿\lciìli*felcJspato gt-anitos eqrrigr¿rnuìares do
urac iço Sío l-oulenqo
irf ¡tildas
Foì' proÊessor_.
" säo at' tnåiE
iletassolnåt icor,
tnrdi/póg-rnagnrút
icor,¡
aoç cll¿ris Ê.Étic,
asEociadas ärr inr¡roltantes r¡ i n er a 1 i xat è1cs, <¡stanl f e l-aç
Pl'eÈenteã na áì-oa-.
O valot
dil R.1..=ø,7ø7t. ahti.dà f]¿\r ¿ì eeiç¡rs
tochas(F'rii?tn rit a.l "''1989) é co¡¡pat lvel cor¡ a grtraEä1o da.
part il da f ur,äo p¡rr.c ial de ¡:ç¡qff¡tt in lcr iorcs da
nri,\g r ã a
clor,ta siålica.
ôs rÕchã.ri gnåis{ricaE.-chä.t.noq(rl t ica.s da
t'e9iãc, dej Itrrxi-Al:rurrí co r :id:rde Rh,/fìr çur r-ocha totäl dc lS¿,ø
t'f a
e
R.L--,Ø¡708('l'eixeira
podem
¿l 'f asEinerri,r.?84),
.-.rlll9
protfJl itos.
cor-ì'eEponrrcf aÒÈ
Ér idade de !.?.68+/-!.9 Ha pät ir e:;Eãs rochas
glar¡lticas sugc.:rc trm e¡:rir,Lrdio ui.gurilt ico ;rrroroq,iní{:o ,ì-Ëf lEXo
plovlncia
da e voìLrção
dir
RolrrJnniarra,( It¡ixril.a
¿
'lar'r,itra.r-i ¡f 9Ë4) rros di:llllric-,s da rrgiiío
Itu.¡ti-Al:trnií e d ir.
pt-Þvlnciã. Rio Negro-.Jrrruc sr r:otno pì.(!ÞoËto ¡r1¡¡ ß(ìttencûut.t &
K¡rc,rdei(1.984'.

As rochas do nrirc iço Santa Clara å de parte do
l{ovor corn idade Rt:/Sr- r}m ¡'ocha tot¿l de
1..44ø+/*?5 I'lir (R.ll .", øtiTLZ) t apt..e:,entan caracterl.ç,t i.cas
fr(.]tt"09rá{icas e 9cÐq(.llnt:ica.j €lt frat.te siuti lal-ei, :rr:s graLnitos
do tipo L-Caledorr j.¿r¡ro(Fitcheì , 1983¡ Harmon et al,¡1984) e
urr partc sinrilalr¡s ¿ros granitos dc, tipo ô((lollins
Êt
al. ¡ 198ãl ûlhaìen et al. rl.987), EEsas carr i¡ctet, lst j cas tanrbêrn
fcrram vet-ificadas
rìo ntå(i{o J¡.ntorr Foì. ft;!.ll'êg¡lo1(lgBZ), que
c:otIelar:iotrolt*as , t-e:rititt j v¡rnrcnte, ta rlattu €'za d j ter.ente: do
Í'rÕtól itc-,(oltog¡ráirise:¡) eu rû.laçãÕ àqrrr":lcs cit.adt:ç parå os
gl-änitos do t i¡rçr A((t.g- Ual l irrr¡ at al " r ll8e¡ Alldr,. r::on r 19fì:J).
tal hipót j.ç;e pc)dÊi a prirrcJpiot sct e:xterrdi.da p;rr a as r oc:has
rni¡,ci6o Oricllte
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em que'stfo,

dada

as

ocorr.ências

cigni ficat ivas

de

r:r'tognd,issa*; nas o.ncaixanteç. por-ê¡n, å conf it,rnatäo o,, náo
dessa hip(5tr,.sr: deperrdt: de unra car"act¡rr- izagão ¡, ct r. og l. il I i c a e

gc:r>qulflric¿,,

mäci.cos.

detalhada do corrjunto

dag encai¡r¿rntes def;ses

A m j.ner'¿rl izagão a metajs raì.os(Snr tJr Ta e Nb)¡
diretat¡ti:rrtrl reila¡:ionada a essafi .lácir:e gr-arr itóirtc,.s¡ näo
aPl-esertta ulta, corrot*.1ão r¡co¡rô,rnica i¡r¡:royf
ç*1a i.rn¡¡é¡lr
(:olr..tätådo pot- tral l'r{gnol l(lgBT ) p¿\ri{ ås¿¡¡q,
ì-ocharr do tl:{c i6o
J3rÍon. Ä urerror espe'ciaì izaniío crn rnetai., r'ar-os dossas ¡-ocl.rasr
em relaçlio ùrquclas do crorrogrupo rnais jovem¡ dcve-se ìtoe
car-å.te?t-eir FL.tì-ogvåf icor-, ã sec.,qultlticos rnencJß cvoluidÞs s
.seu..
quasè
a
äu..Êrrr:ia dos pl-arcêsr,os r¡rctasr,onráticori tard:i,/pC,s¡nag uåt icoE.
Oe granitoE

dos m¿rciços Ë.edr..a Branca¡ Cari.tJarras,
e çJe parte do *änigo orir¡¡¡te Novo aFr-csc,ntam
(:äl-actet'l-.;ticaE ¡retrográlicaE e petr.oqulrrricas que pêì"ntiteu
clasr'if icå.-lor, ¿:orno tlpicos gr.anítos rJo tipo A(Collins et
:Àì.'1982¡ tlhal lc¡r_ et al. r7?BTr.
sLío carlos

[) conport¿rmento dos eletnentos majores e tlaços e
or> padr'õas d+¡ terl-as .t-aì-ð.g s(lfj(]r(¡m que tlr;sas t-ochaÉ
rept''eEentäm os te'm..- mnis diìer.entiado., de LUn pl-Õc eç¡so de
c¡'istal izaqío
f l-åciÕnadar cujos
r- ep l r,-sc.n t an t es
flrenoç
e:vol ui do.s çer j.a¡n as rochag
granltit:as
do cì.otìogt..uFo
i r'¡ t e¡ r¡r¡d i

¿Tr-

i o.

0 ci\ratÈr
mais di. f er e:nc ¡-.ado dessas rochaE é
sollrretudo.. pela stra rr¡uior. eEpnc:ial izagíío em
tltetaiE t-aros(Sn¡
r Ta c Nb) e l--. rtr at.traçäc> cle extcrrsos ,¡
irttt¡rtsc¡r' t,ì-oc(.:$lios lne ta.sçr.:¡nát icoç tg¡fli/Irós.-nri+gllrát icns r.¡1...r r e
elar' ot'iginotr rI::. raiE inLror-talrtc:; nl:inr:ral i';raq6es deÊçes
tllcntt:tttos da. ¡rr11ygf,6 sr,rdoest(i. do cr.åto¡r fir¡irzônrco.
+rv:i

rJ

r¡n c

i;rd o ¡

[,J

llr-lt-tiånto¡, F¡{ra oE granito.a
arrorogônico.. de
llondônla rro inteì.välo de |Uø a ?l:ø Hår t.econhece.-rie pelo
t¡enos doÍs ep j.ç,ôd j os magmitt ico*metalogenAt j.cos clj.stintos¡ ou
sGjar un t'(¡rjt)ûnftáv("l cela g(¿)'allio rJor; Gr'¡rnÍtr¡:; lìaplrk ivi ll,ris
Joverrs <1P7ø.-7 f tjø tla ) o o otrtro pela 9r.:tagão <los f¡l-an itos
fil t inros" rlc Rondôn ia ( tØ45-9iØ Ha ) -
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ABSÏRAËT

Ðata are presented on the geologyr petrography and
geochemistry of the Pedra Branca Massif(State of Rondoniar
Brazil)r a 954JeO Hy. old anorogenic comptex which is part of the
Younger GraniteE of Rondonia(1øSø-95ø l,ly. ). lhe massif is ovaì in
shape and intrudes the .Janari Compìex at shallow depth. Biotite
granites are predominant and inc I ude different porphJroid,
porphyrit ic and even-greined t ext ura
I varietjes. The gran i t à, -r,
subalcalic and Írar9Ínaìly peralunÍnous in charactei. potass¡.c
feldspatizat¡ig-n, greisenizat ion and sil tcificat ion are the marn
identilied lþfu1 to postmagmatic processes. The pluton
strongly different iated A-type granite end there is evidpnceisof aa
cell defined crystal fractionation trend. The hiih .pSrl'.Sr
ràt i os indicate t hat or der prec amb ri an crustar rock s was invorved
in the magma format i on.
DISCUSSÃO DTS RESULTADOS

As rochas granlt icas do mec tFo pedra Branca
apresent am
a exemplo de outros_ mäciFos
da pio"in.ia¡ algumas feiiões que
sugeren uma col ocação do t ipo
passivo
nf vei rrust.i-Ji.u_oo,
!"9. fÞrma discordante em rel"sã;-;;-;;.has
",
enceixantes¡ ausência
de estruturas lineares ou planares a parr"nga
de estruturas
miarol lt i cas.
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A aparente disposição N-S doç nacigos nessa região
contraste con os traços dos lineamentos prihcipais de diregões
geraiÉ N[,]-SE e NE-StJ como prováveis condutos de ascensão dos
magma5 granlticos.
De qualquer modo¡ aE caracterlsticas
geoqulmicas das rochas do maciço Pedra Branca são t lpicas de
gran it os sub-al cal inos do t ipo-A r os quais são predominantemente
formados em ambiente intra-pìaca
sob regime tectônico
extensional (tJhalen Ët rl. 1987). Os vaìores relat ivamente altos
de Rb nas rochas em questão atestam¡ como sugerido por tlhalen et
.1.(op.
cit.)r
a inadequada utilizagão
desse elemento na
discriminação de 9 ran i t ôi des, dada a Fua sugcept ibil i dade êos
procÈesÞs de alteraEão hidrotermal.
O caráter
subsolvus e es prespn6as de cavidades
miarol lt icas e de fluorita
primária nessas rochas indicam uma
cristal ieação a partir de magmas sãturados em água e enriquecidos
em flúor(g¡4 a ØtBX). A vãria5ão uniforme dos elenentos maiores e
tracos com o aumento dã Si0c(figura
ó) e a disposigão espacial
irregular
das três uñidadÈs mapeadas (figura
1)revelam¡ a
Princlpior
o envolvimento de processos de cristaliza¡ão
fracionada e de ¡ntrusões sucessivas dos magmãs granfticos
ne
seguinte ordem, de acordo com os tipos petrográficos piinc j.pars
'
sienogranitos
porfirrt icostunioiJe
rdent ilicados:
rerusal-¡
p
o r f i r ó i d e s ( Un r d ad e
sienosranitos
Eom
Fut;;;-do
sul )_,
srpnogranrtos e qu i granu I ares ( Un i dade Barragem). Não ¿r=. i"À"r,
contudo¡ que parte das rochas com textura porfrrit ici", spJam
produt o de resfriament o de bor da dos tipos p or fi ró r des. porém, .
t ext uraì ent re os cristais
comp ì exa rela¡ão
de plasir¡clásio
e
feldspato potássico (e.9. presensa de textura'r*l iqri.i¡
apontàm
a provável at uas ão de processos t ardi/pós-ma9mát ic;;
do tipo
feldspat ização pot áss ica ( ver pol ìard et al. 198ã; ùitt tçeel.
A feldspatizasão
potássica
pàrece estar
desenvolvida nos termos geoquimrcamente ma¡s. evoluidos. Taì mars
é evidenc ¡ ado pel os est á9 i os mais avanç ados das subst ituisões fato
do
Plagroclásio e da biotita
I peìo feldspato potássico e Urotita
I I (protol it ionita? ) r respect ivamente. Isto
i.rr. prio-r".,o=
parter os relativos
"xptKrO
enriqueclmentos em
e
e ",
os
empobrecimentos em Na¡JO e Sn nesses termos. 0 Sn L.i
durante
processo de feldspat ização potåssica tende a ser ì ixiviaOo deo
m rnera i s primårios
concent radores desse eìemento(e.9.
ita,
Scherba L97ør. Oq teores anômalos de estanho encontradosbtot
em duas
amost r as da unidade Bom F ut uro do Sul devem est ar relacionados¡
com base no exàme petrográfico,
ao domfnio localtzado da biotita
I sobre a biotitall(O-pó69)
oU a uma grelsenrzação(ou
muscovit ização) naj.s int ensa ( B-pO4 ).
Os granitos
do maciço pedra Branca são rochas
fort ement e diferencjadas(figura
Z)r port an t o as con s r de raç ões a
respeito da 9ênese e evo ì u5 ão dessas roc has exigem
ões
adicionãis das provåve i s rochas fonte e/ou p a*. uaao.. i nr {ormaç
as
euârs
=
arnda não. foram devrdamente caracterjzðdas.
Contudo¡
o valor
relat i.vanente alto da ra¿ão inÍcral
<øriøgC!ørøt\g)
obt ido por Priem et al. (I?BZ rl9g?) indjca,^zSr/ÞnSr
segundo esses eut ores,
o envol v¡ ment o de ccmponent es da c rost a ant iga na 9ênese
do mag ma
gran I t rco.
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ÄBSTRÂCT

The Mid-Proterozoic rapakivi granites and rbei¡ penecomtemporaneous deep level
representatives (gabbros, anorthosites, mangerites and tholleitjc mafic dykes) exlend E-w
across the south-southwest ern sector

of the Guaporé shield for allnost 1300 Km. Tbeir

emplacement have occured in a time interval between 1,65 to 0,95 t¡a.

The major complexes, seldom bimodal in character, were assembled into different
suites such as: the "Teles Pires suite"(1,65 - 1,60 Ga), rhe "serra da provìdência suìte,, (1,4 -

1,2 Ga), the "Younger Rapakivi and Rapakivi-Like Granires"(l

,2i -

1,1,g

Ga) and the

Younger Granifes of Rondônia (1,05 - 0,95 Ma). The first chronogroup is confined to both,
"central Amazonian Pro'ince" ( > 2,1 Ga) and Rio Negro - Juruena province (1,75 - 1,5

Ga) and the others are resrricred to the Rio Negro - "Juruena provjnce" (1,75 - 1,5 Ga) and
Rondonian Province (1,a5 - 1,25 Ga).

The rapakivi granites are generaìly 0,15 to 0,35 Ga young,:r than rhe surrounder
polymetamorphic crust. The plutons are clearly linked to a extensicral continenral tectonic
regime and their emplacemenl and position u,ere largely controlled by domal uplifts
and
deep lineaments at the flanks or near the liorder of graben or basiri structures. The granires

are predominantly mera)uminous slìghtly peraluminous, ilnrenire-type or magnetire-t¡,pe
granìles. The rocks are mostlv of subalkaìine nature and exhibir typ;cal
characreristics of At¡'pe granites. F¡om the geochemical tìara high S¡O2, K/Na, Fe/Mg, F, Rb, Zr,
Nb, y and

The rapakivi ,run,,", *.rlit'
stricto" have high REE contents, show a I-REE enricbed patterû and a moderate Eu
I-ow Al2O3, MgO and CaO are typical features

observed.

anomaly. The latest intrusive phases show REE patterns strongly fractionated with deep
negative Eu anonralies. Ocasionaly they are also enriched in HREE which might be related

to the late/posl-magmatic processes of alleration and mineralization.

Primary and secondary mineralisations of Sn, Nb, Ta and Au, associated ro tbe
"Teles Pires Suite", have been reporred, though the district has proven, in recent years, to
be a Au producer with subordinate Sn. For the case of Rondonian Tin Province the Sn,

Be, F,

RllE and topaz

ìrV,

mineralisations show a close spatial relashionship with the latest

intrusive pha-ses of the rapakivi granites and to the Younger Sn granites,

SUI\4MÄRY AND CONCLUSI;NS

The similarities of tbe described anorogenic magmatism wjrh the classical rapakivi
provinces

of the Baltic

Shield (Vorma,1976); Nurmi and Haapala, 1986, Ilaapala and

Rämö, 1990, and Rämö, 1991) and the Norrh American Co¡rtinenl (Anderson, 1983; Van
Schumus

et al., 1987; Anderson and Bender,

1989, and Emslie, 1978, 1991) is obvious.

However there are essential diffe¡ences such as: the prolongecl peri:rd of recurrent rapakivi
magmatic activity exrending fiom 1,6 ro 0,95 Ga, the repeated basic and alkaline igneous
activities synchronic with exlensional lectonics and rapakivi chronogroup emplacement and

the remarkable and contrasting Au-Sn metalogenetic specializatiÒn wich are all unique
features in relation to the above refered belts. The granites intrutje the proterozoic belts
u'ithin 95 to 450 N4a afier the cessation of cal-alkaline magmatic acriviry and rhe Younger
Granites of Rondônia (0,95 -

Ga) posr-dare the cooling of a peak-metamorphic event
dated by 40fu/39Ar ar 1,15 Ga (personaì comunication of profs. onsror and reixeira). All
1,0"5

the granites are emplaced in a extensional tectonic envirome.rt wich assumption is
confirmed by: the petrographic, petrochemical and bimodal characrers of the investigated
suites, the recurrent basic and alkaline mag¡ratism wich overlap with the rapakivi
chronogroups and the presence of acid and alkaline porphyrie dykes. Also tbe association
with large-scale structures bordering grabens and basins characterizes sites of incipient

rifting favourable fc¡r the initiation of mantle upwelling producing of manrle diapirism,
generation of basaltic magmas and conduits from wich rapakivi-magma intruded upu,ard.

L2l
Tbese large-scale anorogenic magmâtism appears

to be linked to mantle processes

exlending below the lirhosphere (Enrslie, 1978; Anderson, 1982; Iloff¡nan, 1989) and
requires a typical juvenile crustal source differentiated shortly before the emplacement of

the granites, as suggested by the studies of Anderson, (1983) anrl Anderson and Bender,
(1989) on the origin of simiìar anorogenic granites. I{owever part of the Teles pires
rapakivi magma may have incorporaled substantjal older Archean material due to the
position of many massifs in the Cenrral Amazonian Province.
Most of the granites are shalow-crustal level emplaced, show typical characteristics

of subalkalíne A-type and within-plate granites and the inirial sr isotopic

signature,

chemical and mineralogícal corrposition indjcate that tbe rapakivi-magma has a crustal
origin.

The rapakivi-suites exhibit contrastíng metalogenetic charact eristics. Tbe older Au
dominant Teles Pires Suite show Au mineralisation associateC to the latest granite
porphyries wich are confined to rift-style volcanic-sedimentary sequences, are controlled by
large-scale reãctivated deep struclures wich transect and justapose accreted volcanic - arc
piles of calc-alkaline composition and sediments. All these features are akin to Proterozoic
and Phanerozclic mesother¡nal Au provinces and the Au deposition might be the product of

transpressive accretion (wyman and Kerrich 1988, Kerrich

& wyrman

1990). wheather

the Au hydrothermal fluids are related or not to the rapakivi magmatism or later
transpressive deformalion is a matler of future research. The latest stage rapakivi-granites
and the younger Sn bearing granites exhibit convincing structures and petrographic features

indicative of being resulted from a water-saturated volatiÌe-rich mar:ma (F mainly) and also
represent the more envolved differentiated end members of a iiaclional crystalization
process.

In this case the plutons

are strongly affecred by melassomalic tardi to

postmagmatic processes of alteration with wich Sn, Nb, Ta, W, beryl, topaz, fluorite and

REE a¡e direcrly linked.

UN¡VIRSIDADE DE

5,\O

PAUL(

INSTITUTO DE GEOCIÊNClAS

$ffiffiffiffiffiffiffi ffififfiffir[ffifrffiffi$
ffffiffiTfrKffiKffi ffiffi ffiffiffiffiËffiffiffiKffi$

ffi

ffiffi

- ffiffifl

å*t"g*P^*sg

BOLETIM ËSPECIAL
TRAB,qLHOS APRISENTÂÞOS

5õo Poulo, 27 e 28 de seternbro de 1990

429
E ürNuR-f,LrzAçÃo DE XETAIS RIÌOS
xrclço c¡,R rTtÁtiAs _ RoNDôNIA

ALTEF.TçÀO HTDROTERIAL

(sn, Nb, Îa)

DO

de Pinho l
J.S.Bettencou¡c2
O. G.

1,^-LrI

'1n

N

'l)pmoì

jÉ¡l,

2

-

rcusp -UUÊlP

No ltiacÍço Caritiånas (Fig,1) , as seguintes fåcies tragÐáricas
forê_E desc(jtas: a - granito equigranular (l,en) desr.acando,se

tranltÍcås
os sub-Èipos (Ìenr) e (Yen2) que são vsrj.ações do ripo principal (\eo), b
- grËnito b€terogranulâr (yh), c - granito porfÍrÍriro
(tepf) e suas
varÍedades dos ri.pos ( l,pfn) e (l,pfn1) e d - nicrogranico (l,mg) ålén de
colpos fi lonÍanos pegrlatíticos assocjados.
Trafa - se de grani tos 'subsoltn¡s. coul predoninância cje
biotita granitos que se posiciona¡l no ca-upo 3a. (sienogranitos), enquênto
que as variedades nais afetad¿s por fenômenos Ðetåsso'áticos sÍtuan-se no
canpo dos áleali-feldspato gr€níLos do diagrama QAp de Streckeisen.
O ex¿,-ue das feiçc,es tex(urais re)acionadas. a nineralizaçö.s
estanÍferas dos granÍtos do Maciço Carítianas sugere que as rochas fc.:ra¡
sub¡ìetidas a processos de ârteraçao hidrotermar lj5'lr"Eráti"a dos ripos
pervasivo e loca1 fj ssural. Os principaÍs tipos de transfornaçöes
D,eLêsscrriå'.:.-á:- IJûs-n¿,g[.åticas säo repres€ntâdas poI: ]
a)teraçao
pe¡-vasiva intersticial
(r¡eLassoaatisI¡os sódico e potássico), 2 - eiter:açac,
fissural (netassoøratisuro åciCc l-.r. 3 - Eetassonatisno silfcico. Si+ e 4
a1

ter:ação ârgi I j c¿..
Hetes sonat

isno potássico

(K+)

A feição

p

re douì ina na c
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resul t€ da subsri rul çåo de plaEfoclÁsio por Dicrol tna secundirla. À baix¡
EeDperstura reconhece-se que crfståiE de feldspato potássico se reorclenao
o forr¡a-se ¡¡icroclina I impida exibfndo geoinaçÀo en grade.
¡letsEEonåtisEo Sódlco (Nå+) - Car¿cteriza-se por diferenLes
tlpos texturais de albjta (An<5), ben corûo noráv61 descalcificaçåo
pr!&árlå de pì-agioclásio. Coluoblra-tanÈal ftå, Ðor¡azlta e zircåo poden ser:
nine rals de pinério acoürpânhanEes.

0s fl.uldos rcsporrsávels por esse Det¿ssomati smo cão
carscLerizådos, conuìrente, por Th ente 4OO e 6OOoC e sallnidade, r¡ais
nêgruática, varlável- entre 2-30U eq. NaCl .
Hetassonåtisno Ácfdo (H+) - Ao nfvel de e¡osào åtuã1 do
anaciço
grejsenlzaçso, c-omo pljocesso dotrrl.nante, é re6trito a veios de
preenchlmenÈo de fissuras.
zÍnwaldj.ta,
QuârËzo, protholftionfta,
Euscovita, topázío, clorlta, cassfteriÈa, rutilo, llnenÍÈa, lìenatirâ e
pjrfte são os ninerajs principaÍs dos grelsens.
Os estudos de inclusões fluÍdas efetuadas nos grei.sens do
Daciço revelaraE Th variévels entre 250 s 55OoC e valores de salinidade
balxa a Doderadá entre 6 â 24U eq. NåCl.
Xetassornatlsno Sllfcico (Si+) - É representado por velos de
quârlzo gue corLal! tanLo granitos quanEo grejsens, associado ou nåo i,
alteração hid¡oter¡nal de p;rredes (serlcltização,
cloritizaçåo
e
EuscovÍtização) ou franjas de rnica branca (sericiÈa).
Há vÁrias geraçôes de veios cujos principåfs Dinerais são:
quartze i f)"uorita, cårbonato de nanganês , pirita,
Elneral.s de arg11a,
siderita, óxido-hjdróxÍdos de ferro e Ðanganês e epidoto.
Duas populâÇoes de incl.usões flufdas , j á estudsdas
indic¿ra-E párê o primeiro grupo Th entre 2OO- 25OoC e salinldade baixa 0 ¿
51 eq.NaCl enquanto que para o sr,gundo grupo obtiver*-""
ìh entre 90l50oC e salj.nidåde puito variáveI entre J.0-231 eg.NaC1.
Alteração Argllica - Corresponde ao estádio final da
evolução fluidal , sendo caracterlzada por de s envoLvir¡enÈo lncipiente de
urinerais argllosos eE feldspatos e nicas â Th dos flui.dos âbái.xo de 200oC.
,
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GRANITOGENESIS IN NORTHERN BRAZILIAN REGION:
A REVIEW*
DALL'AGNOL", JORGE SILVA BETTENCOURT' T t I XAFI DA SILVA JORGE.JOÃO' T ' ' t
HAMILTON' DE MEDEIROS". HTLTON TÚLIO COSTI' T + T T, ANd MOACIR JOSÉ BUENANO MACAMBTRAT
ROBERTO

region mostl¡' corresponds to the Amazonian rcgion of
Brazil. The granitogenesis of thls region covers the span of time from lhe Archaean to the-beginnin¡
of the Late-P¡oterãzoic. Five grouþs of granitoids have been recognized: t. Archaean 1) i.5 Ca)
granitoids; 2. T¡ansamazonian (2.0 t 0.1 G¡) granifolds; 3. Middle Proterr)zoic (1.8 to 1.4 Ga)
anorogenic graniles of the Ccntral Amazonian P¡ovince; ¡1. Middle Proterozoic (1,? to 1.4 or 1.2 Ga)
granitogenesis of the Rio Negro Province; and 5. Middle to [¡te P¡olerozoic (1.4 to 0.9 Ga) anorogenic
graniies of the Juruena gnd Rondônia Provinces. The A¡chaean granitoids ¡¡e bettcr prescrved in the
Eastern Amazonian region. The older ones a¡e sodic granitoids, with dominant tonalitic composition,
followin¡ the calc-alkaline trondhjemitic lrend. fuchaean granodioriles are widespread in the
Rio Maria region. They follow the calc-allaline granodiorilic t¡end. Potassic granites are associaled
$'ith the sodic granitoirls in the Amapá and Altami¡s regiqns. The T¡ansamazonian granitoids sre very
abundant in the nofhern part of the Guyana Shield. The Agua Branca and simila¡granitoids (1.95 Ga)
ùe the best example of T¡ansamazonian granitoids in northem Brazil. They appear to be related to I
hþh-atumina calc-àlkaline ma¿:matism and could represenl a magmatic reflex in the Â,tchaean Crâton
olthe activity of the T¡ansamazonian Orogenic Cycle. The Middle Prote¡ozoic anorogenic granitesof
the Central Amazonian Province fom, one of the largest anorogenic provinces of the world. Two-types
of granites have been dislinguished ¡. atkaline granites similâr to the ,4.type graniles, p¡obably
genetated by crustal anatexis of grar litic rocks; and b. magnetite-seriesgraniles, posibly derived by
Àn¡texis ofmeta-igneous rocks ofgranile-greenstone lenanes. The anorogenicgranitesoftheJuruena
and Rondônia P¡ovinces are similar, bul younger than those found in the Central Amazonian Province.
Three subgroups of granites were distinguished according to thei¡ ages. In the Rio Negro Province
two peculiar granitoids occur: ¡. the sphene-amphibole bearing biotite granitoids thal follow the
subalkaline mónzonitic trend and which genesis probably involved mantle derived magmas, associat¿d
with crustal ones; and b. the crustal t*'o-mica granites derived by analexis of metasedimentary rocks.
ln o¡de¡ to compare the chsracleristics of the five granitoid groups some petrological diagrams are
presented and discus-sed. A brief cemparison between the northern Brazilian region granitogenesis and

ABSTRACT The Brazilian Northern
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those described in neighbouring regions is done,

BESUMO

O território coberto pela regiâo Norle do B¡asil foi estabiüzado tectonicamente durante

o Proterozóico Medio ou mesmo anles em certâs áreas. A granitogênese nela identilìcada eslende-se
desde o fuqueano até o início do Proterozóico Superior. Cinco grandes grupos de granitóides foram
distinguidos: l. granitóides arqueanos (> 2.500 Ma)t 2. granitóides fransamazônicos (2.0O0 Ma);
3. gránitos anorógênicos da P¡ovíncia Amazônia Central (1.800 a 1.400 Ma); {. granitogênese da
P¡ovíncia Rio Negro (1.700 a 1.400 ou 1.200 Ma); 5. granilos anorogênicos das províncias Juruena
e Rondônia (1.400 a 900 Ma). Os granitóides arqueanos estão melhor preservados na Amazônia
Orientel. Os mais antigos sâo granitóides sódicos (tonalitos e, subordinados, lrondhjemitos e

granodioritos) que seguem o t¡end sálcio-alcalino lonalítico - trondhjcmítico. Na regiâo de Rio Ma¡ia
(SE do Pa¡á), granodioritos arqueanos possuem ampla distribuição. Eles sâo rnaisjovens que as rochas
do grupo anlerior e seguem o tend cálcio-alcalino granodiorítiõo. Granitos potássicos, de idade indefinida, porém poleriores aos granitóides sódicos com os quais se associam, sâo muito freqüenles no
Amapá e na região de Altami¡a (PA). Os granilóides tra¡samazônicos são muito abundanles na porção
nole do Escudo das Guianas, mâs ocorrem lambém em outras á¡eas. O granitóide Agua Branca e
similares (1.950 Ma) sa-o aqueles melhores esludados até o momenlo. Os dados químicos existentes,
sobretudo os seus altos teo¡es de alumina, sugerem que estejam ¡elacionados a um rnagmalismo
cálcio-alcalino, provavelnente traduzindo um reflexo da alividade do'Ciclo Orogênico T¡ansamazônico
no.cráton e-rgueano. Os granitos.anorogênicos da P¡ovíncia Amazõnia Central constituem uma das
maio¡es províncias anorogênicas do mundo. Foram distinguidos dois grupos de granitóides: r.granilos
alcalinos. simila¡es aos glanitos do tipo-,4, gerados, provavelnente, por anatexia crustal de rochas
granull'ticas; b. granilos da série a magnetita, possuindo algumas analogias químicas com Branilos do
lipo-/ caledonianos, derivados, possivelmente, da enatexie de ¡ochas metaígneas de lerrenos
ttonítc-geenslone. O primeilo grupo é muilo rico em mineralizaçôes, contrariamente so segundo.
Os grañitos anorogêniCos das provincias Juruena e Rondônia são muito simila¡es aos da Província
Amazônia Central. Foram subdivididos em três g,rupos: ¡. Suite Serra da Providência com abundância
de rochas rapakivíticas (1.400 a 1.200 Ma); b. G¡anitos rapakivi e lipos análogos mais jovens que o
grupo anterior (1.270 ¿ 1.180 Ma); c. G¡anitos rondonianos jovens (980 Ma), geralmente rnine¡alizaãos. A granitogênese da P¡ovíncia Rio Negro, embora tan;bém formada no Prote¡ozóico Médio,
cont¡astã vivamente com aquela da P¡ov¡ncia Amazõnia Cent¡al, destacando-se: ¡. Esfeno-anfibólio-biolita quartzo-monzonilos a monzogranitos que seguem o trend subalcalino monzonítico e cuja
gêneæ parece ler envolvido magmas gerados no manto, associados a magmas c¡ustais; b. Granitos a
duar micas, corespondenles a tipos crustais derivados da anatexia de ¡ochas mel¿ssedimentares.
Propõem*e um modelo de colisâo continenlal para expücar a evolu$o magmática da P¡ov¡ncia
Rio Negro. São apresentados e disculidos alguns dia¡ramas petrológicos com o objetivo de comparar
as ca¡acterÍ$icas dos cinco gr_andes grupos de granitóides e de mosl¡a,¡ a evoluçâo química da granitogênese ao longo do tempo. E feita também uma brove comparação entre a granilogênese da re¡riâo
selentrional do Brasil e aquelas descritas næ regiões vizinhas.
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ABSTRACT

.

Analysir

of

digiral-multispecral MSS-LAND8AT

lmagc¡ cnch¡nced tbrough comþurer rcchniques ¡¡d cnlarged tbe video ¡c¡lc ol l:100.0O0, sbowåd tbe r¡ain
geological and structural festurÊr of tbe pcdra Br¡ncr
granitic marsif in Rondônia. Tbesc sre not ob¡ervcd in
aeri-al-photographs or Radar images. Field work ¡bowed tbat LANDSAT pbotogeologicat unirs cnrrcspond
to difforant facies of granirió roclcc in rbc pedra fir¡n"
ea mrsrif. Thc rcsuhs obrained in this rtudy rcbw tbaç
even undc¡ thc particular charocteri¡tics óf Anazônii
(Tropicd Forest, decp weatbcring, rnd euarcrnary r+
dimentary covcn), an adequate utitiz¡riãn of oO¡t¡¡
rcmoto .¡on¡¡!S images can be important tools for tbc
orientatlon oû lield *qrt;, yicldiñg qrsooabte la"tn¡
i¡ tioo ¡nd rcrcurcer during minerãt prolpectin¡ caoÌ
paiop t¡ tåo rc¡ro¡.

CONCLUSôES

O¡ dadon e!: eampo c r¡ rnlli¡c¡ perrográfical
t'oftrsram gue ss zonrr honrótogas dc textura obscrvadas atr¡vå das imegen; do cÀn¡l 7 do LANDSAT
corrcspondiam r variaçõæ faciológicar no intcrior do
maciço granfiicc Feii¡a Branca. E¡ta conrtataçåo indig¡ grrc, ¡¡¡csoo ¡ob todas ar limitaçõcs impoatas pela
florc¡t¡ tropiccl, pclo profundo m¡nto de intcmpèrismo c pelas cob:n¡¡r¡s ¡cdi¡nentarcs quatcrnárias, é
poosívcl obtcr informações acerca da litólogia c da estruturação intern¡ d;sses rnaciços através das imagens
de sensoriamenþ remoto convenienlemente reatçãdas
ati¡vér de técnicas de computação. No caso do mâciço
analirado, muitos dos contatoc litológicos cntrc rs fácies mapeadas não poderiam tcr ¡ido traçados sem I
utilização da imagen¡ uma vez que o pequeno número
de afloramentos e I baixa eficácia das fotografias
aércas dificultam a integração c extrapolação das informaçõer pontuais levantadas em campo. A visão integrada de extensa área, propiciada pelas imagens orb:tais, favorece ainda a observação de grande número
de falhamenlos gue cortam o maciço, os quais podem
representar im¡nrtantes metalotectos da mineratização
primária na regiâo.

A abordagern execulada no maciço Pedra Branca
pode ser aplicada ao estudo de oulras áreas semelhantes em Rondônia e em outras partes da Amazô¡ria. ..
medida que, se com o avanço dos conhecimentos através do estudo de um maior número de maciços geoquimicamente especializados a Sn, for possível cstãbelecer relações entre mineralÞações, fácies petrográficas e estruturação interna desses maciços graniróides,
a diferenciação de lirotipos nesses corpos através de
imagens poder¡ ser de grande utilidade prática para
objetivos mineiros. O selecionamento prévio de áieasalvos potenciais, onde os trabalhos de campo devem

Ee congentrar, resultaró cm economias razoáveis de
t€ppo e recursos em campanhas de prospecção mineral na região. Esta penpectiva torna-se mais factívet
à medida gue estarão disponíveis, ainda esle ano, imagens com melhores rercluções e em bandas especlrais
mais apropriadas, ob¡idas pelo novo sistema sensor
("Thernatic Mapper") do LANTDSAT-S.

