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RESUMO

0 trabal ho pretende i nterpretar a evol ução

tectôni ca da reg'ião Amazôn j ca, com base nos model os recen-
tes disponíveis, e integrando as determinações radiomãtri-
cas K/Ar e Rb/Sr das rochas magmãti cas bãsi cas

anorogen i cas , em numero s uperi or a uma centena
e

e

alcalinas
meia.

As provinci as geocronol õgi co-estruturai s da

Arnazôni a, âQUi denomi nadas de Transamazõni c a (?..000- I .800

r.a.), Rio Negro-J-uruena (.|.700-1.400 m.a. ), Rondon jana

(.|.400-1.000 m.a.) e Bras'i liana (700-450 m.a.), são dìscut'i
das brevemente caracteri zando-se as épocas de seus epi sõ

di os pri nc'i paì s (metamorf i smo s i ntectôni co, 'i ntrusões põs -
tectôn'i cas , vul canj smo subsequ€nte ) , através de i sõcronas
Rb/Sr.

Para as rochas b'ãs'i cas def i ni ram-se quatro
coniuntos pré-Cambrianos (2.000-l.550 ffi.ô.,1.500-1.300 rf.â.,
1.250-1.050 m.a. e L050-850 m,a.) e dois no Paleozóico
(500-300 m.a. e 260-120 m.a. ). 0s coniuntos pré- Carnbrianos

e o eo-Paleozõico são interprertados como s'i gnjficativos de

eventos terminais dos cjnturões móveis reg'ionais e/ou magma

'"ismo reflexo de sua atuação enì ãreas jã cratonizadas. Ati-
vi dades magnrãti cas al cal i nas, sobretudo no período de tempo

I .500-l .150 m.a., assocjam-se l.emporalmente ao ffiâgrrtôtismo

bãsi co. 0 conj unto de rochas bãsi cas Permo-Cretãceas é i n-

terpretado como resul tante de fenõmenos associ ados ã ¿eri va

conti nental e abertura do 0ceano Atl Anti co. Del'im'i taram- se

prel'im'i narmente do'i s sub-conjutttos de jdade (Permo-Trjãssi-
co e Juro-Cretãceo ) , ambos com raras rochas al cal'i nas asso-
ciadas.

0s dados radjomiltricos disponíveis para os

magmatismos bãsico e alcaljno pré-Cambrianos jndicam que a
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estabi I j zação tectôn'i ca da pì ataforma Amazôni ca somente f o'i

ati ngi da com o térmi no dos processos tectonomagmãti cos do

cinturão móvel Rondon'i ano. As fontes das rochas nragmãtjcas
bási cas foram provavelmente maj s profundas entre I .600 e

850 m.a. atrãs, a ju'l gar peìos teores mais elevados de po-

tãss'io, e p.el a associ ação temporal com o magmati smo al cal'i -
no. Constata-se ai nda que os vul cani smos bãsi co e al cal i no

pré-Cambrianos condjcionam-se preferencialmente a sistemas
de fraqueza com dìreção Nt-Sl¡l e NW-SE, ao passo que aqueìes
de 'idade Mesozõi ca estão assoc'i ados a s'i stemas com d'i reção
N-S e NNE-SShJ.



-t-
CAPfTULO I

INTRODUÇAO

0 conhecimento geol-ogìco da região Amazônjca
tem crescido Ii gnì fi cati vamente com o mapeamento regional
do projeto RADAMBRASIL, em execução na escala l:1.000.000.

A pesqui sa geocronoì õgi ca assume importãnci a

rel evante no estudo da regì ão Amazôni ca, jã que na mai ori a

das vezes as relações de campo não são claras e em r¡u.itos
casos, ìnexjstentes. Deste modo, a determjnação radiom6tri-
ca é fator decis'i vo para o correto posìcionamento estrati
grãfìco das unidades. Para o RADAI'IBRASIL, o apoio geocrono-
1õgico tem sjdo obtido através de convênjo com o centro de
Pesqui sas Geocronol õg'i cas da uni vers j dade de são paul o.

0 i nteresse do autor pel a geocrono'l ogi a jã
vem de al guns anos , quando real'i zou suas primei ras determi -
nações rad i ométri cas no cpGeo como bo I s i s ta da Fundação de
Amparo ã pesquisa do Estado de são pauro. A partir de 197s,
contratado pelo então projeto RADAR DA AMAzûrutR (RADAM) pa-
ra executar o programa de apoi o geocronoì õgi co aos mapeamen
tos efetuados, teve oportuni dade de aprofundar seus conhecj
mentos neste campo de pesqui sa. Após al guns anos, com 0
crescente acervo de dados , tornou-se vi ãvel a i déi a de rea-
Iizar sínteses regìona'is que aux'i riassem na elucidação dos
fenôrnenos majores da regìão Amazõnjca, com base nos dados
geocronoì ógì cos di spoñívei s.

A irnportãncja exercida pe'lo magnìatjsmo bãsj-
co e al caf i no, constatada quando da execução progressì va do
Proieto, o duvidoso posic'ionamento estratigrãfico de grande
parte destas rochas e a 'i nexistência de textos de carãter
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reg'ional que anal isassem o assunto sob aspecto geotectôni -

co-geocronológico, levaram o autor ã real'ização deste tra-
balho, alicerçado essenc'i almente nas jnformações obt'idas
pelo projeto RADAMBRASIL.

Pretende-se aqu'i a i ntegração de mai s de

uma centena de j dades radi omótri cas de rochas magmãti cas

bãsicas e alcalinas da Amazônia, visando-se uma'interpreta
ção para o seu pos j ci onamento geotectõni co, fundanlentada
em recentes teori as evol utj vas para a cros ta conti nental .

Esta compi ì ação torna-se i nteressante,na opì n'ião do autor,
vi sto que a real ì zação dos rel atõri os do RADAMBRASIL, por

ãrea geogrãf i ca, não di scute de modo 'integrado os epi só

di os pri nci paì s que atuaram durante a evol ução geol ógi ca

reg'ionaì .

A ãrea objeto do presente es tudo compreende

os Estados do Amazonas e Parã, além de parte dos Istados
do Mato Grosso e Acre. Abrange ai nda os Terri tõrios Fede-

rais de Rora'ima e Amapá e quase a total'i dade geogrãfica do

Terri tõri o de Rondôni'a (F'i gura I ) . Tem por I imi tes geogrã-
fi cos : a oeste e norte as frontei ras i nternaci onai s com a

tJoìivìa, Peru, Colômb'i a, Venezuela, Guiana, Suriname e

Guiana Fnancesa; na sua porção meridiona'l , os paralelos de

latitude sul: 1¿9 (na folha SC 20 Porto Velho), 129 (na fo
tha SC 21 Juruena) e 99 (na folha SC 22 Tocantins). A bor-
da oc'i dental do geossi ncl íneo Paraguai -Araguai a n nas proxi
mi dades do meridi ano de 'l ong'i tude 5OQW, def j ne o f imi te
ori enta I da ãrea i nvesti gada.

Em te rry9s geo ì ógj cog abrange :

a) A parte meridional'do Escudo das Gu'i anas (em territórjo
brasileiro);

þ) A bacia Amazônica;
c ) 0 Craton do Guaporé, ao s ul da bac'i a Amazôni ca, enti da-

de geotectôni ca pertencente ao Escudo Brasi I Central .
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A drenagem pri nci pal do Escudo das Gui anas

na Amazônia Legal Bras'i le'i ra é representada pe'l os af I uen-
tes da margem esquerda do ri o Amazonas sendo: os pri nc'i -
pai s, os rj os Negro, Jatapu, Uatumã, Nhamundá, Trombetas,
Paru do 0este, Curuá, Ma'i curu, Paru do Este e Jari .0utros
desaguam d j netamente no oceano Atl ãnt'i co tai s como os

rios Cassiporé, Calçoene e Araguari . Configurando a drena
gem da margem di rei ta do r j o Amazonas tem-se os ri os Ji.¡-

ruã, Tefé, Purus, l4adei ra, Ari puanã, Ji paranã, Sucunduri ,

Tapajõs, Juruena, Teles Pires, Irirj, X'i ngu, Fresco e To-

canti ns.

A amos tragem do proj eto RADAMBRAS I L é efe-
tuada ao 'l ongo dos cursos d'ãgua da regi ão Amazôni ca bem

cofno nas estradas ou cl arei ras abertas nos i nterfl úvi os

dos ri os . Control e macro e mi cropetrográf i co ã rcal'i zado

nas amostras obtidas, sendo posteriormente selecionadas
as de i nteresse para anãl j se rad'i omõtri ca. No caso do mag

mat'i smo bás'i cò ut'i I i zou-se apenas o método K/Ar, pel a i n-

vj abi I i dade do método Rb/Sr. Para as rochas al cal i nas em-

pregou-se pri nci palmente este úl timo método, sendo QUê,

eventual mente, determi nações K/Ar f oram real'i zadas.

Integram esta síntese 133 anãl jses K/Ar e

32 anál'i ses Rb/Sr, cujos dados analiticos estão relaciona
dos nos ApôndjceS I, lA, 2 e 2A. A Fìgura 2 sumariza a lo
ca I i zação das amos tras datadas .

Dete¡mì nações rad'i ométri cas i ncl uídas em

trabalhos anteriores'são aqui reaval'iadas, nas interpreta
ções i ntegradas , tendo em vi sta os novos resul tados dì spo

nível's. As i dac.les das rochas bãsi cas pr6-Cambri anas serão

di scuti das objet'i vando veri fj car seu rel aci onamento com a

evol ução das prgvínci as de i dade def i n'idas por Cordani et
al. (197S - inédìto) para a regìão Arnazônica. Aquelas de

i dade põs- Bras j I 'iana di f erenci am-se geotecton'i camente das



mai s anti gas e serão
to por Thomaz et al.
na ãrea em pauta ,

fi çar s ua vi ncul ação

racteri zadas.

-õ-
estudadas com base no modelo propos-
( t 974 ) . As rochas al cal i nas datadas
serão interpretadas tentando-se veri
com as fases vul cãni cas bãsi cas ca

E necessãrio frisar que alguns dos dados ra
diométricos não foram obtidos pelo RADAMBRASIL, sendo os

resul tados até o momento i nõdi tos. Di versos referem-se a

convênios real i zados pelo IG-USP para execução de anãl i-
ses geocrQnol6gicas, e seus dados são também i ncl uidos
nos Apêndi ces deste trabal ho, que i ndi cam as devi das refg
rências. 0 Anexo I sumariza as referências citadas nos di
versos Apêndi ces.

Cabe ainda dizer que serã adotada no texto
a divisão proposta por Almeida (t971 ) para o pré-Cambria-
no da América do Sul. 0 Arqueano representaria o período
de tempo al¡rangido pel o p16-Cambri ano inferior:

pE superior: 570 a 1.800 m.a.
pE nrédio : 1.800 a 2.600 m.a.
pE inferior: anterior a 2.600 m.a.
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CAPTTULO I I

METODOLOG I A

A quase total'i dade das determi nações radi o-
métri cas foi efetuada no Centro de Pesqu'i sas Geocronol ógi -
cas (CPGeo) da Un'i versjdade de São Paulo, utjlizando-se os

mãtodos Potãssio-Argônio (em m'i nera'i s e em rocha totaì) e

Rubîdio-Estrôncio em rocha total (convencjonal e isocrôni-
co). Excluem-se do conjunto as anãlìses de nQs 35 (Apôndi-
ce I ), 148 e l5l (Apêndice 2) e .l57 (Apêndìce 2A) devidas
a Priem et aì. (ì97ì ).

1. Anãlises Potãss'io-Argônio

Compreendem a ma'ior parte do trabal ho e

seus dados ana'liti cos estão rel aci onados nos Apôndi ces I e

2A, Descrição pormenori zada das técni cas empregadas encon-
tra-se em Amaral et a'l . (.l966 ) .

0s teores de potãssio foram obtjdos atraves
de anãl'i ses em dupì i cata pri nc'i pal mente por fotometri a de

chama com padrão 'i nterno de I íti o. Em 33 amos tras ut'i I i -
zou-se o método da Absorção Atômica, por conveniência ana-

lítica. Tais amostras acham-se especificadas no rodapé da-
queles do'is Apôndices. Eventualmente aìgumas destas amos-

tras foram reanal j sadas por fotometri a de chama de modo a

exi stì r uma comparação entre os resul tados obt'i dos pel os

doi s métodos.

As extrações de argônio foram executadas em

un'idades de ul tra-alt o vãcuo com pressões sempre i nf erio-
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-7res a 2 x l0' mmHg. A fusão das amostras foj obtida em

temperaturas da ordem de 12009 C, correspondendo a uma

corrente de 0,75 Amp. para o forno de indução do CPGeo.

As anãl i ses de argôni o, por di I ui ção i sotõ
pi ca, foram real i zadas em espectrômetro de massa ti po Rey

nolds, empregando-se como referencial aliquotas de ar90
nio 38 puro em quantidades calculãveis. 0s resultados ob-
tidos no CPGeo foram calculados manualmente em calculado-
ra el etrôni ca, sendo os val ores posteri ormente recal cul a-
dos por computador que fornece os erros analíticos das de

terminações, em programa baseado na teoria da propagação
de erros. As constantes empregadas nos cãl cul os foram:

Àß = 0,530 x I 0-9 unor- I

ÀE = 0,585 x l0-l0unor-l

% atom. de K4o em otot= o,oll9

A reproduti b'i I i dade anal ít j ca das determi -
nações K/Ar no CPGeo é control ada peri odi camente através
de amostras padrão e de anãl i ses em dupl'i cata eventuai s.
No caso do presente estudo, em apenas dois casos é possi-
vel veri fi car a reproduti bi I i dade anal ítj ca: no pri mei ro
( amostras 6ì e 63 ) foram uti I j zados doi s pedaços di feren-
tes da qresmq Amostra, e os resul tados foram concordantes.
No segundo caso (amostras 95 e ì.l4) os dados foram discor
dantes, e em fal ta de mel hor cri téri o, consi deramos ? pos

s i bí l'idade de erro ac'idental na determ j nação de argôn'io
de ng 95, tendo em vista que o outro resultado concorda
melhor com a idade de diabãs'ios vizinhos.

2. Anãl i ses Rubídi o- Estrônci o

A mai ori a das determi nações Rb/Sr foi efe-
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tuada em rochas alcalinas. Apenas trãs não se incluem nes

te conjunto, pois referem-se a amostras de hornfels. 0s

dados anal íti cos compl etos estão rel aci onados nos Apônclj

ces lA e 2.

A fase anal itì ca i ni ci al para as amos tras
consiste numa bri tagem prel'iminar e posterior moagem em

granuì ação i nferi or a 200 mesh. 0 sel eci onamento 6 fei to
através de anãl i ses quanti tat'i vas em rubídi o total e es-
trônci o total , por fl uorescênci a de rai os X, admi ti ndo-se
erro mõdio de 2% nos valores entre 50 e 500 ppm. As ida-
des são calc!lqdas a partir dos resultados de rubídio to-
tal e estrôncio total, e medidas de compos'ição isotõpica
de estrôncio.

Nas amostras cujas quantj dades de Rbt0t .
Srtot rostram-se fora do intervalo 50-500 ppm, ap'l ica- se

o método de di I ui ção i sotõp'i ca, ut'i I i zando-se traçadores
enri queci dos em Rb87 e SrB4, sêgundo técni cas rel atadas
em Kawashi ta ( 1 972 ) .

As anãl'i ses espectrométri cas foram real i -
zadas em apareì ho Vari an Mat, ti po TH-5, de fonte sõt i da.
Suas caracteríiticas acham-se descri tas em Torquato
( I 974) . 0s val ores de S.87lSrB6 foram normal i zados para

S186/s.88 = 0,1 I 94. As demai s constantes uti I i zadas foram:

ÀRu = 1,47 x lo-lluno'-l

RbB5/Rb87 = z,Eg

A reproduti bi I i dade anal it'i ca do mõtodo

Rb/Sr, neste trabal ho, estã representada peì as amostras

de ng I 54 e I 55 que acusaram resul tados convenci onai s con

cordantes.
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CAPf TULO I I I

PROVINCIAS GIOCRONOLOGICO-ISTRUTURAIS NA RTGIÃO Af.4AZONICA

Di s tri bui ção Geogrãfi ca

A Fì gura 3 apresenta a ãrea geogrãfi ca obje
to de estudo onde caracteri zaram-se grafi camente as d'i ver-
sas pr"ovíncjas geocronglógìco-estrutura'i s, as quais pos-

suem continuidade fisica com os paises vizjnhos. Uma série
de I ineamentos regionajs seccionam a regiã0, cabendo men

cionar os seguintes: TumucumaQUê, Jari-Falsino, 0iapoque,
Abacaxi s , Tapajõs , Canamã, Mel o Nunes e Marai ui ã. Devi do a

sua importânci a dentro do enfoque evol uti vo que se preten-
de di scut'i r, encontram-se também del i neados na Fì gura as

unidades vulcân'i cas de carãter ãcido,as coberturas sedimen

tares, al ém das prì nci pai s ocorrênci as magmãti cas bãs i cas

e al cal i nas.

Na delineação destas mega-regiões foram utj
lizados parâmetros defin'i dos por Stockwell (1961), (1963)

e (ì963a)quando da caracterização das provincias estrutu-
raj s no Escudo Canadense e aquel es recentemente f i xaCos

por Kröner (1977) , na defi ni ção dos "cj nturões mõvei s " rìo

conti nente Afri cano. 0 termo, segundo Anhausser ( I 969 ) , ã

apl'i cãve'l a ci nturões metamõrf i cos pré-Cambri anos que pos-

suem metamorfi smo de nrédi o a al to grau, deformação po1 i ci-
cl i ca, grani ti zação e possível retrabal hamento da crosta
ant'i ga.

Interpretação anã1 oga para a regi ão Amazo-

nica foj efetuada por Cordanj et al. (1978, inéd'i to) na

qual são f i xados cri tér j os para a i ntegração das 'i nforma-
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ções geoìõgicas, estruturajs e geocronológ'icas. Definjram
sê, desse modo. diversos n-ucleos antìgos menores, trãs cin-
turões móveis ("mobiIe be'l ts") e uma província geocronológ'i
co-estrutural; o conjunto integrado representa a propr.r a

evolução regìonaì da pìatafornra Amazônica
re70).

(Suszczynskì,

Para a regìão em estudo, os núcleos ant'i gos

ai nda se encontram mal caracteri zados, po'i s são raras as

i dades do embasamento com rna'i s de 2.600 m. a. . Zona represen
tati va de cros ta Arqueana ocorre por exemp'l o no Compl exo de

Imataca, na Venezuela, onde granulitos e gnaisses
idades entre 3.400 e 2.700 m.a..

i nd'i cam

0 ci nturão mõvel Maronj - I tacai unas abrange,
em terri tóri o bras'i I ei ro. o Amapã, a regì ão do ba'i xo curso
do rio Tapaiõs e do rio Itacaiunas (Figura 3). E truncado
a leste peì o geossi ncl íneo Paraguaì -Aragua'i a. A caracterís-
ti ca marcante deste evento geod'i nãm'i co õ ter s i do af etado
por uma tectônica pìãstica, FBpresentada nas expos'i ções me-

tassed'imentares do Grupo Vi I a Nova, a norte da bac'i a Amazô-

n'ica, e do seu correspondente a sul , o Grupo Grão-Parã. A

inexistência de rochas efusi vas ãci das e de coberturas se-
di mentares de expressão é outro fator di ferenci ati vo.0 ci n-

turão mõvel Maroni - I tacai unas possui "trend" geral noroes-
te-sudeste e teve sua fase de at'i vidade geodinãnlica prjnci
pal por volta de 2.100 ffi.ô., conforme demonstram as data-
ções d'i s poní ve j s .

Provínci a geocronol õgi co-estrutural com j da-
des aparentes entre 2.200 e I .700 m. a. 6 def i n'i da par'a a

ma j or parte da p'l ataforma Amazôn j ca, recebendo o nome de

Amazônia Central (F'i gura 3). Sua prìnc'i pal caracteristjca
é a presença de extensas exposi ções de cobertura com ro-
chas vul cãni cas ãci das e sed'i mentares. Esta vocação cratôni
cô, al j ada a própri a compl exi dade estrutural da ãrea., PoS-
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sibilitando uma compartimentação tectônìca, levaram cordani
et al. (op.cit.) a diferenc'i ar esta província geocronolõgi-
co-estrutural dos c'inturões mõve'i s. Nesta provínci a ocorrem
grandes es truturas de carãter regì onal : I i neamento Tumucuma
que que f az f ronte'i ra, a norte da baci a Amazôni ca, com o ci n-
turão l\,laroni-Itacaiunas, l'ineamentos Abacaxis e Tapajõs na

foìha SB 21 Tapajõs, lineamento cachorro na folha SA 21 san
tarém e Iineamentos Melo Nunes e Takutu nas folhas NA/NB z0
Boa Vista.

0 ci nturão móvel Rio Negro-Juruena abarca tra
tos das folhas NAl9 Pico da Neblìna, SA l9 Içã, SC 21 Jurue
rìô, SC 20 Porto Velho, SC l9 Rìo Branco e SB Z0 purus ( Fj-
gura 3). Na sua por"ção norte-oriental é I jmi tado aparente-
mente da provínci a Amazõni a central através do j'i neamento
Marauiã. A sul da bacia Amazônica, na folha SC 21 Juruena,
seu contato é menos preci so s i tuando-se provavel mente, ao

I ongo do fal hamento regionaì de di reção NNt,.l que I j mi ta a

borda sul do Grupo Benefi cente.

As i dades Rb/Sr dì sponívei s para o embasamen

to cristalino, vulcano-plutonjsmo, depõsitos sedjmentares e

magmatismo bãs'i co delimitam um período de tempo entre 1.700
e 1.400 r.r.a. para a atuação do princìpal evento geodinâmico
regional.

A atuação do ci nturão mõvel Rondoni ano ã ca-
racterizada por idades Rb/Sr entre 1.400 e 1.000 m.a., ten-
do atuado em parte da região anteriormente atingida pel o

evento Rio Negro-Juruena (Figura 3). Esta hipõtese é refor-
çûda peì a presença de rochas metavul câni cas e grani tos mag-

mãticos transformados na região das folhas SC 21 Juruena,
SC 20 Porto Velho e SB ?0 Purus, região esta limítrofe entre
os dois cjnturões. Tal fronte'i ra é ìmprecisa no atual estã-
gio de conhecinlento geoìógico da ãrea. Todavia, e'l a parece
acompanhar o a I i nhamento grossei ramente NS da Serra da Pro-
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vi dênci a, para ma j s ao norte i nf l eti r na d'i reção noroeste
segu'i ndo o ba'i xo curso do ri o J i paranã. Para def i n'i ção da

ãrea abrangi da pel o ci nturão metamórfi co Rondoni ano ser-
vem de parâmetros os depõs ì tos sedi mentares da Serra dos

Pacaãs Novos, as vulcânicas ácidas da região de São Lou-
renço-Maci sa e os "trends " estruturaj s paral e'l os observa-
dos nas imagens de radar.

2. Caracteri zação Regi onal

Al 6m do trabal ho a respei to das provinci as

geocrono'lõg'i co-estrutunai s da Amazôni a (Cordani et al . ,

op.c'i t.), vãrios autores têm estudado a região Amazõn jca
em sinteses regi onai s. Merecem destaque os de Suszczynski
(1970), Caputo et al. (1972), Rezende e Brito (1973), Ama

ral (197a) e Almeida (1974). 0 desenvolvimento dos traba-
I hos do projeto RADAMBRAS I L tem poss i bi I i tado grandes pro
gressos no conhec'imento geolõgico desta regiã0, parte in-
tegrante da plataforma Amazôni ca. Neste aspecto, desta-
cam-se os estudos de Issler ('l 975a),lssler ('l977), Issler
et al. (197a) e Montalvão (.l976).

?.1. Rochas Basa'i s

No texto, o autor prefere não adotar, para

as rochas do embasamento, termos como Compl exo Gui anense

(Issler et ô.|.,'l 974) e Cornplexo Xingu (S'i lva et ô1.,1974),
pois as informações disponiveis jndicam diferenças s'i gn'i -

fi cati vas na evol ução geoì õgi ca dos dì versos tratos dos

Escudos Brasi I Central e das Gui anas. 0s estudos denrons-

tram parti cul ari dades para o embasamento através de vari a

ções geogrãficas laterajs'intimamente relacionadas ãs pro

víncias de idade def inidas no i tern I deste capítulo,o que

torna i nconveni ente o agrupamento genér'i co deste conjunto
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de rochas cristalinas. Desta forma, no presente trabalho,
serão coì ocadas as caracterís ti cas pri nci pai s das rochas
basais bem como aìgumas feições especîficas julgadas im-
portantes.

ficas de,,., ll':;;i;:i;,:';:::::;':';:;ol'.;:::l;,';::î:å
fica na ãrea em pauta. A consulta da bibl jografia disponíl
vel i ndi ca que tai s conjuntos parecem ser em grande parte
poì i cicl i cos, apresentando rochas heterogôneas j ntensamen-
te dobradas e são aqu'i i nterpretados como i nfra- estrutura
de cinturões móveis. As estruturas, em toda a Amazônia, de
monstram di reções Nt^l-St, WNt^l-ESE, com var j ações I ocai s pa-
ra Nt-sl,'l. Na porção ocidental da região 'investigada (fo-
lhas NA l9 Pico da Nebl'ina e sA l9 Icã) predominam, no en-
tanto, tendências estruturais E-l^l e l^lNt^l-ESE.

Mi gmati tos e/ou gnai sses com estruturas banda
das são rochas comuns. Possuem compos'i ção vari ãvel entre
graniti ca e granod'iorít j ca, apresentando a bi ot j ta e horn-
bl enda como mãf i cos pri nc'i pai s. Aparecem também granul i tos
e charnockj tos, em ãreas restri tas, formando por vezes as-
sociação com granitos de anatex'i a. Estes últ.imos, além de
outras rochas graníti cas , são atrj buídos aos conj untos ba-
sai s (granì to Juruena e grani to parauari ). Entretanto, cum
pre assinalar que é dificjl djstinguí-los de rochas simila
res f ormadas posteriormente, nas sequôñci as pr utôn'i cas.

Duas unidades do embasamento menecem destaque
o gnaisse Tumucumaque (Lima et ô1., .l974) e o granodiorito
Rio Novo (Montalvão et ôl.o 1975), ambos situados no Escu-
do das Guianas.0 primeiro foj indiv'iduarizado peras fej-
ções estrutura'is di sti ntas , sal i entadas nas i magens de ra-
dar.

As determj nações radj ométri cas dìsponíveis



indicam para o Crãton do Guaporé e para sua
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continuidade

fisica a norte da bac.i a Amazõn.i ca, ìonga e complexa evolu-
ção geo'lõg'ica. 0s sucessivos episódjos tectononragmãticos
( com d'i f erentes i dades ) I evaram a f ormação de mi gmati tos ,
gna'i sses e grani tos característj cos para cada uma das pro-
vinci as geocronolõg'i co-estruturai s.

A provínci a Amazôn'i a Central possui c omo
particularidade geotectônica sua vocação cratônica, tendo
atuado como ãrea estãvel em re1 ação aos sucessi vos ci ntu-
rões metam-onf i cos que se desenvol veram nas regiões adjacen
tes, durante a evoì ução da pl ataforma Amazôni ca. Entretan-
to, a mai ori a das i dades obti das até o momento para tal
provinci a, 6 atri buíve I a fenômenos pós-orogônì cos do
ciclo Transamazônìco, cuja significação regional é ainda
i ncerta.

0 ci nturão mõvel Maroni - I tacai unas desenvol
veu-se na borda ori ental da ãrea pesqui sada, ev'idenci ando
idades entre 2.100 e l.800 m. a.. Apesar de sua idade Tran.s_

amazônjca, alguns núcleos antigos de idade Arqueana jã fo
ram caracteri zados.

0 evento geodi nâmi co Ri o Negro - J uruena
atuou de modo marcante na porção ocidentar da região em es
tudo, exibindo estruturas Nt,l-sE, e apresentando jdades en-
tre 1.700 e 1.400 m. a..

0 c'i cl o metamõrf i co demons tra a'l gumas di f e
renças entre seus tratos meri di onal e setentri onal . Ao sul
da baci a Amazônì ca, é caracterj zado por vul cani smo expres-
si vo, ê[Quanto que ao norte, rochas vu] cãnj cas restri ngem-
se a raros afl oramentos. llaquel a porçã0, no entanto, encon
tram-se provãvei s depõs'i tos epi zonai s do ci nturão m6ver ,

não se conhecendo até o presente rochas s'im'i r ares ao sul.

0 cinturão móvel Rondoniano teve sua atua
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ção na mai or parte do Terri tóri o Federa r de Rondôn i a , apre.
sentando-se proVavel mente superposto, em al gumas reg.i ões ,
ao ci nturão Ri o Negro-Juruena. Seu desenvol vi mento ter.i a
ori gi nado os chamados grani tos a duas mi cas , descri tos re_
centemente por Dal'l 'Agnol (1926). Ressalte-se que o padrão
geocronolõgico do evento Rondoniano (1.400 - 1.000 m.a.) a
proxima-se daque'le def inido para o "episõdio tectonotermal,,
diversamente denomi¡ado de Nickerjano (priem et âì.,.l97ìa),
K'l'ludku (Barron, r969) e Jari-Farsino (Lima et âr.,
que afetou grandes porções do Escudo das Gu-ianas.

1e74)

2.2. Metassedimentos

As soci ados
I i zados preferenci al mente
em alguns casos ocorrendo
gu1 ar vi sivel , aparecem os
Nova (Lima et al., op'.cit.

ãs rochas do embasamento, e I oca
na porção orj ental da pl ataforma,
sobrepostos, em dj scordânci a an-
metassedjmentos do Grupo Vjla

) e do Grupo Grão parã.

0 primei ro forma um conjunto de serras al i _

nhadas aproxi madamente na d.i reção noroes te , no Terri tõr.io
Federal do Amapã. Li toì ogi camente, são representados pri n-
cipalmente por quartzitos, xistos e itab.i ritos. 0s metamor
f i tos do Grupo v'i I a Nova sof reram metamorf i smo do f ãci es
al mandi na-anfi bol i to. 0s dados radi ométr.i cos Rb/sr di sponí
veis indicam para estas rochas idade prõxima a 2.100 m.a..

0 Grupo Grão Parã fo-i ori gi nal mente def i n.i-
do por Beisiegel et a'r. (r973) para englobar unjdades me-
tassedi mentares da serra dos caraj ãs. Três uni dades foram
caracterizadas: Sequência paleovulcânica .inferiorr Fornra-
ção carajãs e sequência paleovulcânica super.ior. Tais ro-
chas sofreram fal hamentos nas di reções NE-st,l e secundar.i a-
mente N-s.0 fáci es metamórf i co do Grupo Grão parã é x.i sto
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verde a anfi bol i to. Idades K/Ar em suas rochas mãfi cas i n-
dicam valores da ordem de 2.000 m.a. (Gomes et ar.,r97s).

As duas Sequênc'i as metamórf icas, correlacio
nãvei s , i ncl uem-se nos domini os geogrãfi cos do cj nturão mó

vel Maroni-ltacaiunas, caracterizando a fase sintectônica
de evol ução do geoss j ncl ineo Gui ano- Eburneano de choubert
(r e6e ) .

l'letassed'i mentos semel hantes ocorrem como re
'liqu'ias de erosão nas folhas NA/tlB 20 Boa vista e NA 21 Tu

mucumaQUê , recebendo a denomi nação de Grupo cauarane ( Mon-
talvão e Pithan, 1974). Exibem fãcies metamõrfico x'i sto
verde a anfi bol i to, sendo representados I i tol ogi camente
por quartzi tos , xi stos e anfi bol i tos. Apenas uma determi na

ção radj ométr"i ca K/Ar õ conheci da para o Grupo. Trata-se
de um anf i bol i to com cerca de I .900 m. a. , o que habi I l'ta
sua correì ação com os Grupos Vj I a Nova e Grão parã.

2.3. Vul cano-Pl uton'ismo

Sobreposto ao conj unto de rochas mai s anti -
gas iem-se.express'i vo episõdio vulcân'i co de carãter ãc'ido
a intermed'iãrio, compreendendo princìpalmente riolitos,rio
dacitos, dacìtosn andesitos e piroclástjcas. Tajs efusivas
possuem amp'l a distri bu'ição geogrãfica tanto no Escudo das

Gui anas como no Crlton do Guaporé (Fi gura 3 ) , recebendo d'i

ferentes denom'i nações para cada área de ocorrênc'i a, mas

suas maiores expos'i ções encontram-se na província Amazôn'ia

Central . Pesqui sa detal hada a nespej to deste vulcan'i smo

fo'i recentemente realizada por Basei (1977),enfocando as-
pectos geocronol õg'i cos e tectôn'i cos.

vul cani smo Surumu ( Barbosa e Andrade Ra-

as ocorrânci as da fol ha NA/NB 20 Boa Vi s

0

uimos, 1959) incl
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ta. Possui çont'i nui dade para a foì ha NA 21 Tumucumaque onde
e denominado de vulcanjsmo Iricoumé (0.l iveìra et ô1.,.l975).
0 evento, datado através de 'i sócrona Rb/sr em rocha total
em cerca de 1.900 m.a. (Basei, op.cit. ), representa o vulca
njsmo subsequente ã implantação do cinturão móver Maronj
Itaca j unas, estando seus reg'i stros .preservados em terr j tó
rio brasj leiro somente nestas duas regiões.

A presença de vul cani smo com di ferentes j da-
des no tscudo das Gu'i anas e os depósi tos sed'imentares tempo
ral mente rel acj onados 'i ndi cam I onga duração para o fenômeno
ígneo-sed'imentar. Exempl'i f i cando o f ato, ocorrem sobrepos
tos a0 vul cani smo Transamazõn'i co, os sedimentos do Grupo Ro

naima, ao passo que na ãrea de ocorrência do vul cuni srã
mais jovem (1.600 m.a.; Priem, 1973), no Surjname, tem-se o

depósito de Tafeìberg.

0 vul cani smo Uatumã (Araujo et âl . , 1976 ) ex
põe-se nas fo'l has sA 21 santarém e sA 20 14anaus. Rochas vur
cânicas re'l acionadas ocorrem no Crãton do Guaporé, onde re-
coþrem grandes ãreas das foìhas SB 21 Tapajõs, SB/SC ZZ Ara
guaia/Iocantins, e recebem a denominação de formação Iriri.
McCandl es et al . ( I 975 ) estudaram este evento ígneo ao qual
denomj naram de C ompl exo ígneo da regì ão central do Parã. Ba

sei (197a) e (1977) apresentou determ'i nações ra<liomãtricas
Rb/Sr, em jsócrona de referência, definindo a jdade de

I .700 m. a. para a f ormação das ef us'i vas.

.Fases vu'l cãni cas ma'i s recentes ocorrem na fo
lha SC 21 Juruena (com'idade jsocrônjca Rb/Sr de 1.550 m.a.),
e na região do rjo Traíra (folha SA l9 ICã) onde aparecem
pequenas expos ì ções , datadas pel o mesmo método em cerca de

1.450 m.a. (Baseì, 1977). Provavelmente tajs focos vulcâni-
cos estão rel ac'i onados ao estãgi o de estabi I i zação tectôni -
ca do evento geod'inãmi co R'io Negro-Juruena.

Na folha SC 20 Porto Velho existem ainda re-
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gistros de efusi vas ãcidas, na regtã9 de São Lourenço-Maci-
Sâ, de idade em torno de .l.100 m.a. (jsócrona Rb/Sr), valor
este representati vo do vul canj smo subsequente do cj nturão
metamõrfico Rondoniano (Basei, op.cit. ).

A mì gração dos f ocos vul cân.i cos para sudoes-
te reforça a hi pótese de uma evoì ução progress j va da pl ata-
forma Amazõnica de NE para SW Basei (op. cì t. ) discute
pormenori zadamente a evoì ução deste vul cani smo cratõni co, e

relaciona o fenômeno ao desenvolv'imento das províncias de
i dade, êrrt reg'iões vi zi nhas .

Ao evento vul cãn'i co assoc j a-se ì ntenso pì uto
nismo de carãter anorogênico, cujas jdades acompanham o

quadro geocronoìõgico das efusjvas. No Escudo das Gu.i anas ,

o plutonismo apresenta-se geralmente sob a forma de stocks
e' por vezes, de batõl'i tos. Possuem I arga di stri bui ção nas
fol has NA/¡tB 22 Macapã, NA 21 Tumucumaguê, sA 21 Santarém o

sA 20 Manaus e na parte norte-nordeste da fol ha NA/NB 20
Boa vi sta. constata-se que as vul cãni cas com cerca de I . g00

m.a. estão associadas ã rormação de granitos st¡bvulcânicos
de padrão geocronológìco semelhante. Jã o vulcanismo ,'uatu-
mã-Irirj", datado em 1.700 m.a. (Basei, op.cjt.), assoc.ia
se somente a p1 utonj smo põs-Transamazõnj co, no j nterval o de
tempo .l.700 - .l.500 m.a. (Teìxeira et âr., 1976).0s corpos
anorogên'icos possuem composição variãvel , incl uindo tipos
graníticos, granodiorît'i cos e sienítjcos.

No Crãton Guapor6 são frequentes as intru-
sões de gran'i tos, gFanodiori tos e sienj tos. parecem coniu-
do n assum'i r mai or expressão na ãrea afetada peì o ci nturão
mõvel Rondonjano, onde caracterjzam 'importante evento cratô
ni co def in'i do para a pl ataf orma Amazõni ca, com i dade de
980 r.n.a. aproximadamente (Prìenr et ô1., 'r 97r). De modo ge-
nãrico, para o Escudo Brasil centra'l , estes corpos são nor-
mal mente pequenos mac'i ços c j rcul ares que recebem denom.i na-



-19-

ções variadas por ãrea de ocorrênci a. Assim, definem-se os

granitos tipo Velho Guilherme, Gradaús, Maìoqujnha e Teles
Pires, com idades num amplo intervalo de tempo (.l.700 a

1.350 ttt.a.).

Sob ponto de vi sta geotectôni co os grani tos
local izam-se marginal ou preferencialmente no jnterior das

ãreas afetadas peì o vul can j smo áci do a 'i ntermedi ãr'io e tam

bém condi ci onados ao I ongo ou na i ntersecção de fal hamen-

tos. Idênti co modo de ocorrênci a possui o magmati smo bãsi -
co e al cal i no, geneti camente assoc'i ado a esforços tenc j o-
nai s.

2.4. Rochas Sedi mentares

Repousando em inconformjdade sobre o conjun
to de rochas basai s e vul cano-pl utôni cas ocorrem depõs i tos
sedi mentares pr6- Cambri anos que ati ngem grandes ãreas dos

Escudos Brasil Central e das Guianas. Neste último, as me

lhores exposições aparecem nas folhas NA/¡¡B 20 Boa V'i sta
sendo também regi stradas ocorrênci as nas fol has NA I 9 Pi co

da Neblina, SA 20 Manaus e SA ?1 Santarém (Figura 3). A

sul da baci a Amazôni ca as coberturas sed'imentares, ãs ve-

zes contidas em blocos de falhas'impressos no embasamento,

espal ham-se 'i rregul armente sobre o Crãton.

0 estudo geocronol õgi co destes depõsi tos e

efetuado de modo 'i ndi reto, atrav6s de datações em rochas
bãsicas que os intrudem. 0 razoãvel número de deternljna-

ções rad'i om6tri cas di sponível tem i ndi cado um ì ongo perío-
do de tempo para o processo sedi mentar.

0s depósi tos ma'i s antì gos I ocal i zam-se na

folha NA/NB 20 Boa Vista, adentrando para a Venezuela. Su-

gerem representar depósitos molãssjcos do cjclo orogânico
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Transamazôni co, poi s j sõcrona Rb/Sr em rocha total , num
hornfel s do di abãs i o pedra preta na I ocal i dade homôni ma em

Rorai ma, i ndi cou cerca de r .900 m. a. (Basej e Tei xei ra,
r e75 ) .

Depõs i tos com I i to'l ogi a semel hante, mas pro-
vavelmente posteriores, ocorrem nas folhas sA z0 Manaus e

sA 21 Santarém, onde são i ntrudi dos por magmatì smo bãs i co
com cerca de 1.400 m.a.. Sedimentos correlatos expõem- se
tamb6m na porção sudeste da folha NA l9 pico da Neblina,on
de recobrem em di scordânci a angul ar o embasamento crj stal.i
no daque'la ãrea, datado em I .650 m. a. .

Ao nosso ver, tais conjuntos sedimentares p9
dem representar depósi tos mol assói des , resul tantes da epei
rogênese positiva seguìda de jntensa fase erosjva jã nos
estãgios finaìs de evolução do c'inturão mõvel Rio Negro-Ju
ruena. 0s depõs i tos sed'i mentares do crãton do Guaporé i n-
cl uídos neste model o ser j am: Formações Goroti re, Tr.i unfo,
Prosperança e Grupo Benefi cente ( Fi gura 3 ) .

Sequênci as sedimentares mais jovens, porõin
ai nda p16-Brasi l'i anas, expõem-se no Terrj tóri o Federal de
Rondôni a na serra dos Pacaãs Novos, onde os derrames basãl
ticos definem a estratigrafia dos depõsjtos. Na opinião do
autor, tais sedimentos estariam relacionados a estãgios fi
nai s de estabi I j zação tectôni ca do evento Rondoni ano.

Sedimentação Mesoz6ica no Escudo das Guianas
restrìnge-se grossejramente à reg'ião do Graben do Takutu ,

onde a Formação Takutu evidencja idades entre o Jurãssjco
s uperi or e cretãceo j nferi or. Recobri ndo o a I i nhamento tec
tôni co Takutu e grandes áreas nos i nterfl úv'i os Branco-ura-
ri coera e Takutu-surumu aparecem a'i nda coberturas ceno zoi-
cas.

Sedi mentos Meso-Cenozõi cos extensos ocorrem
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também na porção sul e sudeste do crãton do Guaporé, na re--
gião da rede hidrogrãfica dos al tos cursos dos rios Rcose-
vel t, Juruena, Tel es Pi res e x'ingu, representados pel a Forma

ções Pareci s e Araguaì a, do cretãceo e Terci ãri o respecti va
mente. Depósitos aluvionares recentes são encontrados prati
camente em todos os rios que drenam a área estudada.
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CAPfTULO I V

MAGMATISMO BASICO

General i dades

Ati vi dade magmáti ca bãs i ca sob a forma de dj -
ques, si ì'ls, pequenos stocks e derrames at.i ngi u i ndist.i nta-
mente o Escudo das Guianas e o crãton do Guaporé em vãrjos
períodos da evolução geo'lõgica regional. Analogicamente com
processos magmãt'i cos simi lares, as rochas bãsi cas teri am se
originado no manto superior e ascendido atravõs de fraturas
profundas, geneti camente rel aci onadas a fenômenos de
da crosta continentaì.

tração

Sua distribuição foi a nia js amp'la possível,na
regì ão Amazôni ca. No Escudo das Gui anas afetou pri nci palmen-
te a porção norte do Terri tório Federal de Roraimano vaJe do
ri o Mapuera e os 'i nterfl úvj os Trombetas-Cachorro e Trombetas
Turuma (Figura 3). No Territõrio Federal do Amapã ocorre
exemplo notãvel definido por um enxame de d.iques bãsicos dis
postos paralel amente segundo N-s por cerca de 200 km de ex-
tensã0. No crãton do Guaporõ destacam-se os derrames na ser-
ra dos Pacaãs Novos e as ocorrênci as nos val es dos ri os si ri
quiqui , curuquetô, Ari puanã, Fresco e Itacai unas ( Fi gura 3) .

Até o presente são dìsponíve.is, no total, 126
de term'i nações rad j ométri cas K/ Ar pa ra as rochas bãs j cas da
Amazôni a, rel aci onadas no Apêndi ce I . Trôs de te rmì nações
Rb/sr foram efetuadas em rochas termometamórfi cas, associ a-
das a um dos corpos do "Diabãsio pedra preta',, e seus dados
encontram-se no Apôndice lA. A Figura 2 pos.i ciona a amostra-
gem e as F'i guras 4 e B esquematizam a djstribuição dos focos
magmãt'i cos segundo intervalos de tempo.Hìstogranas de teores de
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potãssi o para o magmati smo estão na F.i gura I0.

De modo geral , para rochas que sofnem resfrj a

mento rãp'ido, as idades K/Ar são representatjvas de sua 6pg
ca de formação. certas fases mi nerai s retém quanti tati vamen
te o argônìo acurnulado ( é o caso dos plagioclásios), en-
quanto que outras podem sofrer perdas parci ai s do gãs no-
bre. Desta fornra as rocha totais, quando analisadas pelo
mêtodo K/Ar, representam apenas valores mín.imos em rclação
ã sua época de formaçã0. Entretanto, na fal ta de elementos
adi ci onai s i nterpretati vos , o autor cons.iderarã, em prì ncí-
pi o,os resul tados como prõx'imos das j dades reai s de f orma-
ção.

0s dados geocronol ógì cos permi tem dj sti ngui r
vãri os con j untos , de i dade pró-Cambr j ana e ma.is jovens (Fi -
guras 5 e 7) . Neste capitul o serã fej ta uma descri ção das
principa'is ocorrências na ãrea investigada. Note-se que o

magmati smo recebe dj ferentes denomi nações em função de s ua
idade presumida e/ou localização. A caracterização petrogri
fica genér'ica aquì apreserrtatla fundamenta-se nos estudos ca
equi pe de petrografi a do RADAMBRASIL.

2. Caracteri zação Geocronoì ógì ca

0 magnrati smo pré-Cambrj ano ( Fi gura S ) apresen
ta 66 determinações K/Ar (Tabe'l as r,3,4 e 5) para a regìão
em es tudo. 0s res ul tados vari am num ampl o j nterval o de tem-
Po ' entre 2.000 e 850 m. a. aproxi madamen te. 0s dados anal í-
ticos mostram-se geralmente satjsfatõrios, com erros percen
tuais inferiores a 5%. Apenas 4 resur tados (ngs 30, 31, 40
e 42, Apênd'i ce I ) perdem quanto ã qual i dade de anãl i se, po-
rém não merecem major restrìção interpnetativa, visto que
suas idades ôparentes si tuam-se dentro dos padrões geocrono
ìógicos observados para o conjunto de rochas bãsicas. 0bser
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vando os dados Ì"ad'iométricos dìsponíveis, constatam-se 39 a

nãl i ses em rocha totaì (granul ometrj a 35-60 mesh ) , 23 em

plag'i oclãsio (60-100 nresh) e apenas uma em anf ibólio (60-
100 mesh). 0 histograma da figura 5 parece evidenciar a

exìstência de pelo menos 4 ciclos magmãt'icos djstintos, ca-
da um com aproximadamente 200 m.a. de duração. Entretanto,
não pode ser excluída a hipõtese de que com o aumento do nú
mero de datações , possam vi r a ser preenchi dos os j nterva-
los de tempo ainda sern registros na ãrea jnvest'igada, def-i-
n'i ndo a ocorrônci a de fenômenos vul câni cos sucessi vos e

mai s ou menos contínuos no tempo.

No caso do magmati smo Faner"ozõ j co são
nive'i s 60 determinações radjométrìcas K/Ar (Taberas 6

B). As anãl j ses foram efetuadas em rocha total (39) e

plag'ioclãsio (21). 0s resu'l tados mostram-se em geral sat'i s-
fatóri os , apesar de aparecerem, em di versos casos, el evados
erros percentuais nos valores de idade (ngs 75,78,80,84,
92, 100, l0l, 105, ,l07, ll3, llb, iZZ). As anãlises de ngs
68, 69 e 7B representam o derrame basãl ti co ex'istente na re
gi ão de Tucuruí. Doj s res ul tados ( ngs 6B e 69 ) evì dencj aram
val ores concordantes , ao passo que o outro ( ng 7B ) i ndi cou
i dade maj s jovem, atrj buíve1 provavel mente ã al teração j n-
tempénica constatada na amostra. por esta razã0, este úl ti -
mo resul tado serã excl uido da i nterpretação. 0utra anãl i se
(nQ 126) não serã levada em conta tendo em vista a elevada
percentagem indjcada de argônio 40 atmosférico (Apendice I ).
Fi na'lmente, f o'i abandonado o dado rel ati vo ã amostra ng gs ,

conforme expl i cado no capitul o I I.

No hi s tograma das determ j nações rad j o¡n6tri -
cas Fanerozõ'i cas (Fì gura 7 ) , e xcl uídas as anã I j ses de nQs

78, 95 e 126 acima referìdas, caracterizaram-se vãrias con
centrações de idades Drovavelmente significativas no contex
to evol uti vo reg'i ona'l . Del i nearam-se pel o menos doi s ãpì ces
vul cãni cos bem defi ni dos e um tercej ro conjunto compreenden

di spo-
,7, e

em
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do di versos resul tados esparsos. Na defi ni ção tempora'l des-
tes ci cl os foi I evado em conta o número de res ul tados dì spo
niveis, bem como a concentração de 'idades numa deterrn.inada
época geológica.0 intervalo na'i s antìgo (com idades entre
o cambri ano e o carbonifero ) encontra- se mar defi ni do, e

apresenta um úni co ãpi ce por vol ta de b00 m. a. . No futuro,
com mai or número de dados geocronol ógì cos , poderã eventua ì -
mente tentar-se uma di vi são daquel e período de tempo em vã-
rios intervalos, correspondentes a eventos vulcânicos dis-
tintos. 0s do'i s ãpices mais jovens, com erevado número de
idades goncent¡qdas entre o Permiano inferior e o cretãceo
i nferi or, jã havi am s'i do anteri ormente caracteri zados por
Thomaz et al. (1974).

2.1 . Vul cani smo com i dades entre 2.000 e I .5S0 m. a

Para o conj unto de vul cãni cas bãsi cas mai s

anti gôs, foram obt'i das dez determi nações radi omõtri cas K/Ar
(Tabeìa l), além de três anãlises Rb/Sr (Tabela Z).0s da-
dos K/Ar distribuem-se entre 2.000 e I.550 fl.â., aparecendo
porém uma aparentq concentração de i dades no j nterval o de

tempo ì .950 - I .850 m. a. (Fi gura 5 ) . constatação 'interessan
te pode ser notada peìo exame da Tabela I onde dois dos pra
gioclãsios anal isados (nQs I e 2) jndicam valores radiomé-
tri cos mai s anti gos que os obti dos nas rocha totai s de bã-
sicas de regiões vizinhas (nQs 4,5 e 6), o que reflete pro
vavelmente certa perda de argôn'io por parte destas últimas.

Todas as rochas bãsjcas deste conjunto majs
ant'i gon algumas das quais com jdades características do ci-
clo Transamazônico, s'i tuam-se no jnterior da província Ama-

zõn'i a Centraì, em espec'i aì no Território Federal de Roraima
ou no 'interf lÚvìo Tapajõs-Jamanx jm (Fì gura 4).

Na opi n'ião do autor, os val ores Transamazon j

cos da reg'ião de Roraima são geoìog'i camente signif icativos,
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PARA O MAGI'1AT I SMO 8ÃS I CO

NQ 0rdem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

NQ 0rdem

ll
12

l3

NQ Campo

SACHX263

PTB/UCI9

N5F7

RR68

MIFO3

RR67.3

PNJ FO4

RRI48

RR70. 1

cRt I 40

Mi neral

PLAG.

PLAG.

RT

RT

RT

RT

PLAG.

RT

RT

PLAG.

%K

I,ll
0,.l0

2,65

0,72

0,75

0 ,50

0,34

0,9.|

0,71

1 ,57

Rb87/Sr86

6,33

5,07

4,50

Idade (m.a.

2.000 r 95

I .946 t 57

1.905 1 58

1.891 r 69

I .886 r 40

1.757 t 8l

1.646 t 55

1.635 r 60

1.574 ! 60

1.553 r 26

Idade (m.a.

1 .830 t 60

1.800 t 70

1.800 ,.r 70

Litoìog'i a

Dol eri to

Hip.0ìiv.Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Gabro

Gabro

Diabãsio

Diabãsio

TABELA 2 - RESULTADOS RADIOMETRICOS Rb/ST DO HORNFELS DO DIABASTO

PIDRA PRETA

NQ Campo

MM9 6

MM9 5

MM9 4

Litoìogìa
Hornfels

Hornfel s

Hornfel s

srBT/srB6

0,8778

0,8412

0,9254
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o que 6 corroborado pel os dados Rb/Sr obti dos por Basei e

Teixei ra (1975 ) em hornfeìs do "Diabãsio pedra preta" (Tabe
la 2), com idades aparentes de cerca de r.900 m.a.. As trôs
anãlises Rb/sr, peìas suas elevadas relações sr87 /s"86, são
conf i ãvei s mesmo ao se adm'i ti r razões i ni ci ai s ìevemente di
ferentes de 0,705 (valor adotado nos cãlcuìos). Desta for-
mô ¡ peì os doi s mõtodos K/Ar e Rb/s r, pode ser demonstrada
uma ati vj dade magmãti ca bãsi ca contemporãnea à fase põs-tec
tônica principal do cicJo Transamazõnjco.

0 exame do h'istograma (F.i gura 5 ) permi te a-i n-
da evidenciar a existência de quatro idades pouco mais jo-
vens do que as mencionadas, com valores entre 1.650 e 1.S50
m.a. (Tabela 2), atribuíveis ã recorrência de atjviclades
magmãtì cas, não podendo ser excl uída a hi pótese de possíveì
ocorrênci a de perdas pa rci ai s de argôn'i o, abai xando a rtì f .i -
cialmente as idades aparentes K/Ar.

No ts cudo das Gui anas , fol ha NA/NB Boa Vi s ta,
ocorre o vul canismo Pedra Preta-Araí na forma de diques e

si I I s , i ncl u'i ndo-se na uni dade o dì que bãsi co da Serra do
Araí, o si I I do monte Roraìma e os stocks bãsi cos da reg.ião
do Surucucu. Sua extensão geogrãti ca pode ser observada nas
F'iguras 3 e 4, onde po.de constatar-se a orientação preferen
cial Nt^l-sE das estruturas, tais como o lineamento Melo Nu-
nes . 0 vul cani smo bãsi co no Terri tõri o de Roraima tem si do
estudado hã 'l ongo tempo. 0l i vei ra (]lgzg) , Gu j marães (1929 ) ,
(ì930) e (1947), e Paiva (.l939), rearjzaram os primeiros es
tudos destas rochas, e posteriormente Barbosa e Ramos (lgs9 )
ut'i lizaram o termo "vulcan'i smo Roraima" para definir o con-
junto de intrusões básicas no espesso depõsito de arenitos
pré-cambri anos da regìão norte do terri tór'i o. Tnabalhos re-
centes foram efetuados por Braun e Rangrab (l9lz), e Montal
vão et al . (1975). Neste -ultimo trabarho propôs-se o termo
"Di abãsi o Pedra Preta" para denomi nar a unj dade anteri ormen
te mapeada no Brasi I como vul cani smo Rorai ma. 0s estudos e-
fetuados por Guimarães (op.cit.) caracterizaram petrografi-
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camente as rochas bãsi cas da reg'ião de Pedra Preta-Araí co-
mo diabás'i os, diabãs'ios noríticos e noritos, gu€ podem ou
não apresentar ol i v'i na.

No Crãton do Guaporé, fol has Sg/S C ZZ Ara-
guai a-Tocanti ns e sB 2l Tapajós, rochas vul câni cas com i da-
de superior a 1.550 m.a. aparecem raramente, sendo impossí-
vel no momento uma caracterização s'imilar aquela efetuada
para o Escudo das Gui anas . 0s casos assi nal ados referem- se
a diques orientados segundo NNt,J-ssE, provavelmente condi cio
nados a sistemas paralelos ao lineamento Abacax'i s (Figura
3), cuja di reção e concordante com as estruturas do cj ntu-
rão mõvel Maroni - I tacaì unas , de j dade Transamazônì ca .

Es tudos geocrono ì õgi cos de 'i ntrus i vas bãs i -
cas têm si do efetuados por d'i versos pesqu'i sadores tamb6m
nos países vi z j nhos, prì nc'i palmente no surj name e nas Gu'i a-
nas , tendo como um dos prì nc'i pai s ob jeti vos o pos i c'i onamen-
to estratì grãfi co de sedimentos prã-cambri anos . Neste con-
texto, destacam-se os trabalhos de McDougalì et al. (1963),
Snel'l ing e Mcconnell (1969) e c.Martjn Bell'i zzia (1972). Es

te úl timo trabalho apresenta uma jsócrona para rochas bãsj-
cas i ntrusi vas na "Formação Rorai ma ", com i dade de 1.695
m.a.. Pesquisa geocronolõgica detalhada a respeito de ida-
des K/Ar em rochas básicas foi elaborada por Hebeda et al.
(197.l) na caracteri zação do dolerito de Avanavero no s.urina
me. Além de definirem uma idade próxima a L600 m.a. para a

intrusão, demonstraram a presença de argôn'i o rad'i ogônico em

excesso, responsãvel por jdades nra'is antigas. Entretanto ,

tal racjocínjo não pode ser generalizado para qualquer va-
lor K/Ar maior que 'l.600 m.a. do tscudo das Gu'i anas, tendo
em vista pelo menos as datações acjma referidas do " Djabã-
sio Pedra Preta". Na opinìão do autor, o exemplo de Avanave
ro deve representar um caso isolado de argônio em excesso,e
devi do ã si tuação geo'l ógi ca part j cul ar da i ntrusã0, de di -
mensões fora do nornra I .
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2.2. Vulcanismo com idades entre 1.500 e .l.300 
m.a

0 segundo conjunto vuì cãni co, cujos resul ta-
dos KlAr situam-se entre 1.500 e ì.300 m.a. (Tabela 3), ã

constituído por 2ì datações (Figura 5). As idades distrj-
buem-se em todo o i nterval o de tempo acima referi do, não
havendo defi ni ção de ãpi ces de magrnati smo. val ores er evados
de potãssio foram verificados para l3 amostras (ngs 14,17 a

25, 28, 31 e 33), sugerindo relacionamento genético com o

magmatismo alcaìino.

0 i nterval o geocronol õgi co caracteri zado ha-
bi I i ta um rel aci onamento temporal com os eventos tecto-oro-
gônicos da faixa mõvel Rio Negro-Juruena (definido no capí-
tulo III). Assim, parece estar demonstrada a existência de
fenômenos magmãti cos anorogêni cos , refl exo do desenvol vj men

to do menci onado ci nturão metamõrfi co, sobre vãri as regi ões
da provínci a Amazôni a Central , que na 6poca const'i tui a-se
no seu antepaís.

A F'i gura 6 evi denci a os pri nc'i pai s s ì stenras
de fraqueza provavelmente ati vos durante a evol ução do epi -
sõdio geodinãmico Rio Negro-Juruena (1.700 - 1.400 m.a. ) ,

traçados com base nas di reções estruturai s de rochas bãsi -
cas com idades compreendidas no segundo conjunto radiom6tri
co defi ni do aci ma. Foram seguramente 'i mportantes neste con-
texto os I i neamentos Cachorro e Tapajõs ( de di reção NE-Shl )

e a falha do cananrã (Nt^l-sE). 0 exame simultãneo das Fìguras
4 e 6 evidencia o longo periodo de atividade vulcânica (bã-
sica e aìca'l ina) destas zonas de fraqueza, as quais apresen
tam focos magmãti cos desde o Transamazôni co até cerca de

900 m. a. , tendo si do i ncl usi ve reati vadas em épocas poste-
riores.

As

a

determi nações rad'iométri cas K/Ar di sponí-
ampl i tude reg'ional do vul cani smo comvei s demonstram



TABELA 3 - RTSULTADOS RADIOMTTRICOS K/AT

( 2A CoNJUNTO )

NA Campo Litoìogia
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PARA O MAGMATISMO BÃSICO

NQ 0rdem

t4

l5

16

17

l8

l9

20

?r

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l

32

33

34

6/628/69 Diabãsio

P4393 Di abãs i o

AM3l0 Diabãsio

N5F7 Diabãsio

AS229B Di abãs i o

23466 Gabro

PI26 .2 Di a bãs i o

PT297D Di abãsi o

PTJB Di abãs i o

PT36 Metacli abãs i o

TR79 Di abãs i o

PTlT Diabãsio

PT J7 Di abãs i o

PTzIB 0liv.Diabãsio

PT26. I Basal to

PTlB.l 0liv.Diabãsio

CUJ- I Di abãs i o

IMM30C Basaì to

CBl5 D'iabãsio

CBll Diabãsio

CBI 9 Gabro

Mi nera I

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

PLAG.

PLAG.

RT

RT

PLAG.

RÏ

PLAG.

RT

PLAG.

RT

RT

RT

RT

PLAG.

%K

2 ,14

0,44

0,79

5,37

2,27

I,99

I,78
'l ,28

I,09

I,63

I,95

2,93

0,79

0,76

2 ,14

0,66

0,70

1 ,?-1

0,BB

2,76

0,79

Idade (m.a.)

1.496 r 55

1.492 t t6

1.491 t 3l

1.488 t l3

1.475 t 65

.l.439 t 38

1.429 t l6

1.420 t 58

1 .420 t 32

1.420 t 22

I .408 1 S0

I .385 r 39

1.376 r l9

1.375 t 37

1.366 1 lB
1.366 1 l5
1.336 t 65

1.333 r 67

1.333 r 43

1.321 r 58

1.272 t 20



FIGURA 6- ZONAS DE

EVOLUçAO

FRAQUEZA PROVAVELMENTE ATIVAS

DA PROVINCIA RIO NEGRO - JURUENA

DURANTE A

(l 7OO- l.4OO m.q.).

l. ' 'l Bocio Amozônico

LE GENDA

F-T]
I + +l Areo oprOximodO de

otuoçõo do er/ento

I(,(,
I



- 34-.|.500 - 1.300 m.a., que afetou diversas ãreas das folhas NA/
NB 20 Boa vìsta, sA z0 Manaus, NA 21 TumucumaQUê, sA zl san-
tarém, sB 20 purus, sB 21 Tapajõs, sc 21 Juruena, sc zo por-
to velho e sB zz Araguaia. 0 vulcanismo ocorre sob a forma
de diques, sills e stocks, intrusivos nas rochas do embasa
mento, nas vul câni cas ãci das do Grupo Uatumã, e tamb6m nos
sedinrentos antigos da Formação prosperança. 0s diques e
si I ls apresentam-se por vezes como verdadei ros enxames com
direções Ntl-sE e NE-sl^1, €ñQuanto que os stocks situam-se pre
domì nantemente na região Trombetas-cachorro e Jatapu-Nhamun-
dá (Fisura 3).

Nas folhas NA 21 Tumucumaque e SA 21 Santar6m,
as rochas bãsicas deste vulcanismo acompanham notave'lmente o
I i neamento cachorro r QUê se es tende at6 os I i mi tes oci clen-
tais da folha NA/NB zz Macapã, atingindo também a porção su-
deste da folha sA z0 Manaus (F'i gura 3). E nesta região que
o evento magmãti co foj denomi nado por Araujo et al . ( 

.l976)

de Gabro Suretama. Nesta ãrea, os estudos petrogrãfi cos i ndj
cam que a unidade é composta principalmente por diabãsios e
em menor quanti dade por gabros, ambos podendo ou não apresen
tar olivina.

As demais ocorrôncias, situadas no Crãton do
Guapor6, não possuem a mesma expressão geogrãfi ca das que
ocorrem ao norte, no tscudo das Guianas. Na região da folha
sB 22 Araguaian o magmatismo estã relacionado provavelmente
com o sistema tectôni co de di reção NE-sl^l que secc jona cl ara-
mente aquela ãrea, de que f az parte o lineamento Tapajõs (F1
gura 3). Na folha SB 20 purus, âfloramentos de rochas bãsi-
cas com este padrão geocronol6g'ico restrìngem-se ã zona assu
mida como linrítrofe entre o cinturão mõvel Rio Negro-Juruena
e a provinci a Amazôni a centraì , cujas estruturas são concor-
dantes conr a da falha do Canamã (Nt^l-SE).
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2.3. Vulcanismo com idades entre 1.250 e 1.0S0 m.a.

Este terceiro corrjunto de idades acha-se bem

caracterizado no histograma da Figura s. Inclui 17 determi-
nações radiomõtricas K/Ar, sendo nove em pragioclãsio, sete
em rocha total e uma em hornblenda (Tabeìa 4). A observação
do histograma ainda não permite definir qua'r quer ãp'i ce mag-
mãti co, parecendo i ndi car um perîodo prol ongado de ati vi da-
de vulcãnica.

0 fenômeno encontra-se mel hor del i neado, até
o momento, na regìão das folhas sA 20 Manaus, sA 21 Santa-
rém, sB 21 Tapajõs, sB 20 purus e sc z0 porto velho. Na por
ção sudoeste desta úl tima fol ha ocorrem ìmportantes derra-
mes bãsicos que definenr a estratigrafia dos sedimentos da

Serra dos Pacaãs Novos. 0s valores ma'is ant'i gos do conjun-
to, entre 1.250 e ì.150 m.a. o foram caracterizados até ago-
ra apenas parô as duas úl ti mas regi ões.

A distribuição preferencjal destes focos mag

mãti cos a sudoeste da p'l ataf orma Amazõni ca (F'i gura 4) suge-
re o seu rel aci onamento com o ci nturão mõvel Rondoni ano, de

fi ni do no capítul o I I I . Entretanto, regì stros esparsos cles-
ta fase magmáti ca também ocorrem na área da províncj a Amazõ

nia central (F'i guras 3 e 4), e preferencialmente ao longo
do I i neamento cachorro. constatação de 'i nteresse refere- se
ã presença de al tos teores de potãss i o em vãr'i as das arnos-
tras analisadas (nQs de 36 a 40, e de 43 a 47), reforçando
a hi põtese <Je um rel acionamento entre o magmati smo Lrãs.i co
desta idade e rnagnratismo alcal'i no, tal corno ocorreu para o

segundo conjunto ( I .500-l .300 m.a.) .

Cabe ai nda notar que no Escudo das Gui anas é

reconhecida a existência de um "evento tectonoternral Nicke
ri ano" , caracteri zado por uma tectôni ca rígi da e i ntensa ca

taclase reg'ional, e crrja idade tern sjdo atribuída ao perío-
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MAGMATI S14O BÃS I COPARA O

Nq 0rdem

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5l

Nq Carnpo

RONI6

l5lBAAl43

PTI ] . I I I

PT60.2

PTO9. I I

PI 29

I 5l 8J 4257

PT99

PT73,2

PT99.l0

PTO6

PT?6.7

I I 53CM2334

Pr73.1/1

l520HM3l9

I 5l 0MPl 00

PT99.6

l-jtologìa

Gab ro

Gabro,

Di abãs i o

0l i v. Di abãs'io

þletadiabãsio

0lìv.Diat¡ásio

Di abás i o

Quartzo Gabro

Leucogabro

Quartzo Gabro

Leucogabro

D'i abãsio

Basaìto

Diabãsio

Gabro

Troctol i to

Gabro

Inf i neral

ANI..

RT

PLAG.

RT

PLAG.

PLAG.

RT

PLAG.

PLAG.

PLAG.

PLAG.

RT

RT

RT

PLAG.

RT

PLAG.

%K

0,.l6

1 ,37

I,65

?,07

2,51

2,66

0 ,84

0,70

I ,30

I ,80

3,72

I,28

I,99

0 ,90

0,64

0 ,41

I .00

Idade (m.a.)

1.244

1.243 t l5

1.241 t l5

I .l88 r l3

1.167 t 25

1.164 t 62

1.164 t 23

.l.153 r 9l

1.132 t 12

1.127 t l9

1.123 114

l.l0B r 25

1.098 t 17

1.095 t 32

1.090 t l3

1.072 ! lB

I .050 r 23
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do ì.300-1.100 m.a., recobrindo grande parte do jntervalo
de tempo caracterizado pelo tercejro conjunto vulcânico bã-
s i co deste trabal ho.

?.4. Vulcanismo com idades entre 1.050 e 850 m.a.

Para a ativjdade ígnea bãsjca p16-Cambriana
de idade mais recente na ãrea'i nvestigada dispõe-se de ts
determinações aparentes K/Ar (Tabela 5). A maiorja das anã-
lises foi efetuada em rocha total, sendo apenas quatro obti
das em plagioclásio.

Somente duas das anãl i ses merecem comentár.io
específico (nQs 65 e 66). suas idades aparentes são anôrna-
las em relação ao padrão obtido até o momento para a ãrea,
porõm foram fei tas em pl agi ocr ãs i o , que é bom retentor para
argônì o, e seus resul tados são prat'i camente ì guai s ( apesar
das duas nochas estarem distantes entre si ). Na opinião do
autor, estes fatos são suficientes para suger.i r que tajs re
suìtados sejam geologìcamente s.ignificatjvos.

0 histograma da Figura 5 demonstra uma concen
tração das idades aparentes por vorta de 1.000 m.a., suge-
rindo ser esta a época principa'l para o fenômeno. A defin.i-
ção do limite mais antìgo deste agrupamento (ì.050 m.a.) ã

imprecisa, pois hã recobrjnrento aparente com o c.i clo ante-
rion. Todayj a ,não pode ser excl uída a possi bi I idade de
que os dojs últjmos episó¿ios vulcânjcos caracteri zados
(1.250-l -050 m.a., e 1.050-850 m.a.) sejam,na verdade,parte
de um sõ conjunto de ativjdades vulcãnicas uni fornlemente
distrjbuído rìo tempo, e conr duração de cerca de 400 m.a.
Tal como fo'i constatado para os doi s úl timos ci cl os rnagmãt.i
cos bãsicos (2A e 3Q), elevadas percentagens de ;rotãssjo
são observadas para a1 gumas amostras deste conj unto mai s jo
vem (nQ 53 a 55, 60 a 64 e 66).
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MAGMAT I S14O BAS I COPARA O

N9 0rdem

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6l

62

63

64

65

66

Nq Campo

l5l0MP26

P 4264

PT74

PT8ì .2

I153A,1R332

EVI4

PI26E

ll53ct4ï232

PT8I.A

N4F5

I I 5344R335

N4F5 ( Rep.

PT35A

AN84C

JFOI

L'i tolog'ia

Troctolito
Basal to

Basal to

Basalto

Basalto

Diabãsio

Di abãs i o

Basal to

Basal to

Diabãsio

Basal to

Diabásio

Diabãsio

Diabãsio

Di abãs i o

l'1i nera I

PLAG.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

PLAG.

PLAG.

PLAG.

%K

0,54

3,15

I ,49

I ,95

0 ,88

0,71

0,74

0,26

I ,85

3,ll
1,07

2 ,67

I,ll
0,9.|

2,45

Idade (m.a. )

1.043 t 27

I .040 t 46

1.038 j l4

991 t l0

988 t 22

986 t 47

984 ! 12

9B?. t l8

982 t l0

973 1 34

967 t 17

951 t t4

941 r l4

854 ! 12

839 ! 22
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0s mel hores regi stros deste magmati smo, até

o presente, são constatados para as regiões das fol h¿ls SA

l9 Içã, SA 21 Santarãm, SA 22 Belém, SB 21 Tapajõs, SB Zz

Araguaia e SC 20 Porto Velho. A distrìbuição geogrãfica
dos f ocos vul câni cos , observada na F'i gura 4, i ndi ca uma

ocorrãncia preferencial nos dominios do cìnturão móvel Ron

doni ano, como no caso rel ati vo ao tercei ro agrupamento de

i dades.

2.5. Vul cani smo Cambro-Carbonífero

Evento vul câni co bãsi co contemporãneo com a

fase pcis-tectõnica do ciclo orogôn'ico Brasiliano é repre-
sentado por seis idades aparentes K/Ar (nQs 67 a 72, Tabe-
la 6), e foi constatado, até o presente, apenas na ¡rorção
oriental da ãrea investigada. A observação da F'igura B ev.i

dencia que o fenômeno possui expnessão geogrãfica prrlferen
cial, situando-se nos domínios tísicos das folhas NA/NB Ma

capã, SA 22 Belém e SB 22 Araguaia, e acompanhou a

setentri onal do geossi ncl íneo Paraguai -Araguai a. 0

borda

maior
número de valores em torno de 500 m.a. sugere que esta foi
a êpoca mai s representati va para tal epi s6di o
(Fisura 7).

vul cãni co

Provãveis exenrp'los de recorrãncias nragrnãti

cas acham-se representadas no hi stograma por cì nco resul ta
dos majs jovens (Tabeìa 6), com valores entre 420 e 310 m.

a. (excl ui u-se a amostra de nQ 76. conforme comentado no

item 2 deste capitulo). 0s dois resultadosrÇ6¡¡ idades en-
tre 370 e 350 m.a. (amostras ng 74 e 75)'representam o no-
tãvel con j unto de d'iques de d j abãs'io orientados segundo

N50E que ocorrem na Serra do Tai ano, fol ha NA/NB 20 Boa

Vi sta. Merece ressal tar que tais cl'iques possuem di reção
concordante com o l'i neamento Takutu (F'i gura 3) , o quaì

exerceu 'i mportãncia dec'i sjva no cond'i cionamento estrutural
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ROCHAS BÃSICAS CAMBRO.DAS

NQ 0rdem

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

* 78

N8 Campo

AA7 - 37

4S297

4S296

OFS74

66466

,11R665

cAl I0

RR] 43

RR226

17528

FGSTI AM

AP]06

t.itologia

Diabãsio

Basal to

Basalto

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãs'io

Diabãsio

Diabãsio

Basalto

Basal to

14i neral

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

ICade (m.a. )%K

| ,22

0,25

0,55

0,69

I ,84

0 ,61

'l ,80

0,49

0 ,35

0,15

0 ,96

0 ,61

512 r

510 t
509 t
507 t

501 t
463 !
4]6 1

372 !

356 r

348 r

307 t

300 t

20

ì5

l5

29

l8

IB

7

22

32

20

12

50

0bs.: * Não considerada
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do Graben do Takutu.

Na Repúþl i ca da Guiana são conheci das i dades
próximas a 400 m.a. para diques bãsicos (Snelì.i ng e Mccon-
nell, .l969). Tais rochas situam-se a sudeste do Graben do
Takutu e poderiam estar relacionados aos da Serra do Taiano.
Por outro lado, a idade de 310 tn.a. (amostra ng 77), pr.ove_
ni ente de um derrame encontrado em s ub-s uperf ícì e, 6 a.i nda
eni gmãtj ca no presente estãgi o de conhecjmento geol õg.i co da
ãrea investigada.

?.6. Vul cani smo permo-Cretãceo

No Permiano inferior instalou-se sobre a pla-
taforma Amazôni ca uma reati vação tectonomagmãti ca bem carac-
terizada por meio das determinações radiométrícas K/Ar ( Ta-
belas 7 e B). 0 fenômeno, em sua fase mais jovem, correspon_
de em i dade a reati vaqão l,leal deni ana da pì ataforma sul -Ameri
cana (A'lmeida, lgTl). Nesta úìtima região, o magmatisnro bãsi
co possui idades K/Ar mãx'imas de 150 fr.â., o que mostra que
os epìsõ¿ios vuìcânicos da pìataforma Amazônica 'i nicjaram-se
muito antes. Fator distintivo adicionaì é a presença, na pol
ção sul-oriental da pìataforma Sul-Americana, de inúmeras in
trusões alcalinas associadas ao magmatismo bãsico Fanerozói-
co, característi ca esta raramente observada na regi ão Amazô-
ni ca.

No lristograma da Figura 7 verifica-se a pre-
sença de dojs sub-conjuntos principais, cada um com 23 data_
ções (excì ui ram-se as anãl i ses de ngs 95 e 126, jã conrenta-
das no ítem 2 do capítu'r o). 0 agrupamento mais ant.i go possui
idades aparentes K/Ar entre 260 e 200 m.a. (Tabela 7) e o

ma'i s jovenr entre .l90 e 120 m.a. (Tabeìa g). 0s cjclos vulcâ-
ni cos ( Permo-Tri ãssi co e Juro-cretãceo) são recorrentes , com
mesma distribuição geogrãfica, não sendo possível tam-
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BÁS I CAS PERMO.TABELA 7 - RESULTAD0S RADI0MtTRIC0S K/Ar DAS ROCHAS

TRIÃSSICqS

NQ 0rdenr

79

80

8t

B2

83

B4

85

86

87

8B

B9

90

9t

92

93

94

*95

96

97

9B

99

100

ì01

102

Nq Canrpo

MAI PA4O

JLR5I4

MIAB32

IÇEA?4

MAI PA.i5

AA7-2

GS OB

cR/ 4037 2

PT66 I I

LAST- ì AM

PTz 3. I I

IÇEA42A

IBSTI PA

N()IAM

l3178

Pr0?A(NERL63)

NOVA OL I NDA

JLR667B

RPI PA

AD4O5

PT09 / r P06

PT 02

RR203.4

AMTAM

Ljtoìog'i a

Basal lo

Diab'ãs'io

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

D'iabãsjo

D'i aL¡ãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Diabãsio

Diabãs'io

Gabro

Diabãsio

14'i ne ra I

PLAG.

PI-AG.

PLAG.

RT

RT

RT

PLAG.

PLAG.

PLAG.

RÏ

iìT

RT

RT

PLAG.

RT

RT

RT

PLAG.

RT

RT

PLAG.

PI.AG.

RT

RT

%K

0,22

0 ,90

0,74

0,75

0,35

0,28

0,45

0,5.|

0 ,97

0,40

0 ,40

0,76

0,73

0,35

0 ,70

0,42

1,79

0,lg

0 ,79

0,75

I ,06

0,79

0,60

0.45

Idade (m.a.)

259 r 6

254 t 27

218t 4

242 r 5

232 t 19

232 t 22

227 t l0

224 t 17

222t 3

219 t 7

218 t 8

2.l8 t 2

213 t 7

2.l0 t 21

210 t l4

209t B

208 t l4

?07 + l8

204 t 6

203t 6

202t 9

201 t ?3

201 r lB

196 r 7

0hs.: * Nãe rìonsiderada
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ROCHAS gÃS T CNS J URi\SS I CO.

NQ 0 rdenr

ì03

104

l0s

I06

t07

t08

t09

ll0
llt
112

1t3

il4
H5

ll6
lt7
ilB
lt9
120

121

122

123

124

125

* 126

NA Canr¡ro

AB7

PTX

RR202. I

AMì04

RTG4- 6 7

PTI TC

JRL53O

M1l4

AB4

CS 2AM

B V- CARAC

NOVA OLINDA(R)

2-67-34

RRz2l.l

RR223.l

RTG- ?-67

PTI IA

PTO9B

MAI PA3'I

Ml43

AB9

RRI56

MA2AM

AT36

Li tologia

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

Basal to

Basal to

Basal to

Basal to

Basal to

Basal to

Diabãsio

Diabãsio

Basal to

Diabãsio

Diabãsio

Basa'l to

Basal to

Gabro

Mineral

PLAG.

PLAG.

RT

RT

RT

RT

PLAG.

PLAG.

PLAG.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

PLAG.

RT

PLAG.

PLAG.

PI-AG.

Rt.

PLAG.

PLAG.

%K

0 ,58

0,39

0,83

0,07

I,37

0 ,gtl

0,65

o .31

0,7.|

0.6'|

o,42

1,79

I,37

0 ,37

I,lg
0,93

0 ,54

o '48
0 ,36

0,39

0,3l

1 ,02

0,33

0 ,89

Idacle (rn.a. )

188 t 6

lE3 t l4

179 t 33

179 r 3

177 t 16

177 t B

176 t 9

'l 75 t l5

171 t 9

165 t 7

l6l t 17

152 t l3

l5l t 38

l5l t l4

148 t 9

ì46 t 4

144 t 6

ì43 i 6

140 t 6

135 t 53

130 t 6

127 t 12

l?6 t 6

.l05 t l5

0bs.: * Não cons'i derada
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bém uma separação em termos de percentagem de potãss.i o (Ta-
be'l as 7 e B) . 0s doi s sub-con j untos não podem poi s ser ca-
racterizados separadamente, o que parece jndjcar analogia
genét j ca.

Em terrnos geogrãf i cos, ôs ocorrênci as nor-
ocidentais do magmatismo permo-cretãceo situam-se na folha
NA l9 Pico da Neblina, constituíndo raros afloramentos no
m6dio curso do rio Içana, na serra do Espìnho e na cabecej-
ra do 'i garapé uaraná. Fonrram pequenos corpos tabularers de
diabãsio que seccionam os nli gmatitos daque'l a ãrea (F,.i nhei-
ro et ô1., 1976). Registros mais expressivos do fenônreno a-
parecerTì' no Escudo das Gui anas, na sua porção centro-ori en-
tal. No Brasiì, na folha NA/NB z0 Boa vista, e na Repúbìi
ca da Gui ana , o vul canj smo bãs i co recebe a denomi nação de
tp'i só¿io Takutu (Berrangé, 1973). Nas folhas NA zj rumucuma
que e NA/NB 22 14acapã o evento necebe o nome de cassipo16
(Lìma et â1., 1974). Na folha SA 21 Santarém e a sul. jã no
crãton do Guaporé, nos domín'ios cras folhas sA zz BelËirn e

sB 21 Tapajõs, õ denominado de Episód'i o penatecaua (lssler,
et ô1., 1974) e na folha sc 21 Juruena, de F.pìsõdjo cururu
(siìva et â1., 1974). Magmat'i smo simirar, com ãrea de ocor-
rência nas fol has sg/sc zz Aragua'ia-Tocanti ns, recebe o no-
me de Fornração 0rozimbor possuindo porãrn seus melhores aflo
ramentos nos domíni os da bac'ia do Maranhã0, jã fora clo con-
texto do traba I ho.

As lavas toleíticas amìgdalõides
grossei ramente bal i zadas peì o Graben do Takutu no

rio Federal de Roraìma, e correspondem ã forrnação
do tpisóOio Takut.u.

ocorrem
Terri tõ-
Apoteri

0s afloratnentos do Djabãs'io Cassiporé situam
Sê, no Terrjtórjo Federal do Amapã, pri ncìpalmente enr sua
porção norte e nordeste. caracteri zam um notável enx¿rme de
dìques aprox'imadanrente paralelos, com rumos N-s e NN[-ss!.l ,
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de composição básica e carãter toleítico, que cortam as ro-
chas cristaljnas e os metassedimentos do Grupo v'i la Nova (F1
gura 3) . Assocj ados a esses corpos tabul ares de di abãsi o o-
correm também al guns gabros. Jã na f ol ha NA z1 Tu¡nucurnaQUê,

rochas bãsicas sim'ilares não apresentam a mesma rnagnitude de
afl oramentos. 0correm na forma de pequenos d'i ques tol eítj cos
de di reção NNE-ssl^J concentrados na porção s udes te da fol ha.
São intrusivos no embasamento cristal'ino e nas rochas vulcâ-
nicas e p'l utônicas da ãrea.

0 Di abãs i o Penatecaua, nos domíni os da fol ha
SA 21 Santarém, ocorre predominantemente cortando os sedimen
tos Pal eozõj cos da bacj a Amazôni ca , sob a forma de di ques ,
sills e stocks. 0s diques, feìções mais marcantes desta uni-
dade, exì bem di reções preferenci ai s N-S, NNE-SSt^l e Nt-St^J.
Suas maiores concentrações situam-se desde a região de Monte
Aì egre até o 'interf I úvi o Trombetas-Mapuera.

As exposições de rochas bãsicas na folha SB

21 Tapajõs possuem dìstribuição preferenciar na ãrea da ba-
ci a sedi mentar do Amazonas , ocorrendo sob a f ornra de tlì ques
na regi ão do ri o Tapajós , entre as I ocal i dades de Avei ro e

Ita'i tuba. Na porção sul da folha SB 21 Tapajõs, concentrados
predomjnantemente na quadricula sB2lYD, afloram diques de

diabãsio correlatos que por questão geogrãfica receberam a

denonrinação de Diabãs'io cururu. Ëstes diques estendem-se ain
da par"a o sul adentrando na fol ha SC 21 Juruena, onde ocor-
rem com frequônci a na serra do cachimbo. Na porção oriental
desta folha o vulcanis¡no bãsico parece possuir maior jnterrsi
dade, po'i s aparecem grandes di ques desde a ma rgem escluerda
do rj o Tel es Pi res atê a I ocal'i dade de Cach'imbo, nos domí-
nios do Grupo Beneficente.

0s basa I tos da Formação 0roz i mbo ocort em, na

folha SC 22 Araguaia, sob a forma de diques sem grande ex-
pressão os quais cortam as rochas do embasarnento e as sequên
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ci as metassecli men tares .

Segui ndo-se o raci ocíni o proposto por Thomaz
et al. (1974), com o qual o autor concorda, ôlgumas consjde-
rações podem ser feitas a respeìto dos resultados radiomõtrj
cos , observando-se a di s tri bui ção Eeográfj ca-cronol ógi ca dos
doi s c'i cl <ls vul cãn'i cos, como na Fi gura B:

I . 0 magmat'i smo Permo-Tri ãss i co di stri bu'i -se em vári as par-
tes da área em estudo. tm panti cur ar, destaca-se o enxame
de diques bãsicos de direção N-s no Territõrjo Federal do
Amapã, representados aqui peì as anãl i ses de nQs 80, g5, B6

e 96' com idades aparentes K/Ar entre zs\ e zl0 m.a. (Ta-
bela 7). A presença destes extensos diques no Anrapã, for-
mando uma faixa com'largura aproximada de 150 km por zs0
km de comprimento,denuncia a existãncia de grandes linhas
de fraqueza naquel a época. Tai s zonas de fraqueza, de di -
reção aproxi madamente N-S, parecem ati ngi r a regì ão do
rjo Itacaiunas (fo'l has sB 22 Araguaia) onde alguns resul-
tados radjornétricos assemelham-se aos constatados para a

região do Ama¡rã.

2.0 vulcanismo iniciou-se também no permo-Triãssico na re-
gião do baixo e médio curso do rio Amazonas (Figura g),na
regìão do baixo curso do rio Aripuanã (folha SB z0 purus)
e na região do rio Içana e alto rio Negro (foìhas sA l9
Icã e sA 20 14anaus). Em outros tratos do Escudo das Guja-
nas e nobadamente no Suriname, datações K/Ar em diques de
diabãsio indicam valores entre 240 e 200 m.a. (prienr ,

l96B) demonstrando a amplitude regionar do evento vulcãni
c0.

3. A segunda fase da reatì vação tectonomagmãtj ca atuou desde
o Jurãssico aré o cretãceo infericr, parecendo ter atingi
do áreas mai s centrai s da Amazôn'i a (Fi gura s) . constata
se que as maiores concentraçòes de rochas conr este padrão
radiométrico localizam-se no Territõrio Federal de Rorai-
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ilrô, onde as rochas bãsi cas com di reção estrutural concor
dante com o I ineamento Takutu (NE-sl,J) demonstram ¡¡ reati
vação sofrida por esta zona de fraqrreza apõs a corrsolida
ção da plataforma Amazônica. Magmatismo bãsico Juro-cre-
tãceo também é observado no baixo curso do rio Anazonas
evi denci ando i ncl us'i ve reati vação de zonas de f raqueza
anteri ores .
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CAPTTULO V

MAGMATISMO ALCALII{O

I . Genera I'i dades

Nos Escudos Brasil Central e das Gu'i anas sao

conhecidas diversas estruturas ígneas circulares, ovais ou

elipsojdais, de composição alcalina, ultrabãsico-alcalina e

carbonatitj ca que têm s'i do objeto de vãri os programas geo-
cronológi cos. As 'i ntrusões , típi ca ati v'i dade cratogênì ca ,

acham-se encai xadas em rochas pré-Cambrì anas, estando condi
cionadas a parãcl ases prof undas que hab'i I i taram sua ascen
são para a crosta. tm termos geogrãfi cos , di stri buem-se pre
ferencj almente nas porções norte-oriental e centro-sul da

ãrea'i nvestigada.

As considerações a serenr efetuadas no capítu
I o tôm por base os es tudos petrogrãfi cos do projeto RADA14-

BRASIL. Na d'i scussão dos eventos al cal inos serão levados em

conta o padrão geocronolõgì co e a si tuação geogrãfi ca das

ocorrênci as.

No total , são dì sponívei s 29 deternri nações
Rb/Sr em rocha total e 7 anál j ses K/Ar, representadas res-
pect'i vamente nos Apônd j ces 2 e 2A. Para um macì ço al c¿rl j no

(Canamã) dis¡rõe-se de isócrona verdadeira Rb/Sr" em rocha to
tal (Figura 9). A 'l ocal'i zação das amostras datadas acha- se

defj ni da na Fì gura 2. Cabe ai nda fri s ar que nem todas AS

ocorrenci as al cal'i nas conheci das da região Amazôni ca f)os-
suem datações, servindo o presente estudo de orjentação pa-

ra futuros trabalhos a respeito desta at'i vjdade.

De modo geral para as rochas i ntrus i vas rì -
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cas em Rbo a anãljse radiométrjca Rb/Sr convencional (assu
mindo-se srBT/srB6= 0,705) define a própria época da intru
sã0. Na f al ta de dados adi ci onai s , o autor cons'i derarã as

i dades obti das por este método como 'i nd j cati vas , no geral ,

de formação de rochas por serem os resu I tados prati camente

i ndependentes do val or assumi do nos cãl cul os para a rel a-

ção i sotóp'i ca i n'i c'i al . Duas amostras (nQs 148 e ì 51 , Apên-

dice 2) não possuem d'isponível em sua pub'l 'i cação orìginal
(Priem et ô1., l97l ) o valor do erro analítico de jdade.

Neste caso, o autor assumi rã que as 'i dades estão su jeì tas
a margem de erro adm j ssiveì para o método rad'i om6tri co, da

ordem de 5%.

rocha totaï
Com re'l ação ãs anãl ì ses K/Ar, a datação em

e fel dspatos potãss i cos , estes normal mente

perti ti zados, ori gi na val ores radj ométri cos i nferi ores aos

obt'idos através do método Rb/Sr. Tais resultados serao
aqui i nterpretados como mín'imos. No caso de bi ot'i tas ( n?s

156 e 'l 57 ) , os val ores são cons i derados próxi mos ã época

de formação da i ntrus i va , tendo em vi s ta a boa retenti vi da

de para argônio destes minerais. Pelo exame do Apêndice 2A,

evidenci a-se que a amostra de nQ 157 também não rel atava
na pubìicação original, (Priem et âl., op.cit. ) o erro ana

I íti co da 'idade. Aqui também serã ass umi do que o erro não

seri a superì or aos m6d'i os obti dos nas anãl i ses do RADAMBRA

SIL, inferiores a 5%.

0s dados radi ométri cos Rb/Sr e K/Ar permi

tem di s ti nguì r doj s conj untos geocronol ógi cos de rochas al

calinas. 0 mais antigo, melhot" definido, possui idades do

pré-Cambriano superior, ao passo que o maìs iovem, ainda
pobremente caracteri zado, acusa 'i dades Mesozói cas.

Inúmeros autores têm estudado as rochas al -

calinas devido ã sua importãncia econôm'i ca. Trabalho djscu
ti ndo especì f j camente o magmati smo al cal'i no pré- Canrbri ano



-52-
e Mesozõi co na porção brasi le jra do Escudo das Gu.i anas fo.i
elaborado por Issler (ì975a). 0utras sínteses que abordam
o assunto são as de Amaral ( l9l4), Issler (1975), Basei e

Tei xe'i ra (1975) , Montal vão (1976) , Tei xei ra et al . ('1976)e
Issler (1977).

caracteri zação Geocronol õgi ca da Ati vj dade p16-cambri ana

Este conjunto de i dade possu.i atã o presente
25 anãlises Rb/Sr e 6 R/Ar (Tabelas 9 e '10). 0s resultados
variam entre 1.800 e 930 m.a. para o primeiro método radio
métricp e entre 1.170 e 800 m.a. para o segundo. 0s dados
anal íti cos das anãl i ses Rb/Sr mostram-se de boa qual.i dade
no geral, com aìgurnas exceções, no caso das anãl.i ses :com
quant'i dades desfavorãvei s de estrônci o em re'lação ao rubí-
dio (nQs .l36, l4l, 144, 149, Apôndice z). Tais resultados
apresentam-se com erros el evados , não se cons i derando seus
valores isolados como geologicamente signifjcat.i vos. para
os dados K/Ar, os erros anal íti cos são normai s e o äni co
valor mais elevado, da ordem de s%, e rel at.i vo ã i ntrusão
do canamã (anãl i se ng 156 ) , não merece ma.i or res tri ção i n-
terpretati va vi s to que a i dade concorda com aque I a do di a-
grama i socrônj co da Fi gura g , cons truído com os dados ana-
I íti cos Rb/S r dg outras amos tras da i ntrusão.

As ocorrênci as al cal'i nas pró-Cambri anas ma j s

signi fi cati vas estão si tuadas na porção or.iental do Escudo
das Guianas, condic'ionadas aos lineamentos Jari-Falsino e

Tumucumaque ( Figura 3) . No cráton do Guapo16, as j ntrusi -
vas concentram-se na sua porção centro-oc j dental, nas .ime-

d'i ações do Domo do Sucundurì , e prõximo da borda sudoeste
do Grupo Benefi cente, onde condi ci onam-se ã tal ha do Cana-
mã (Figura 3).

A i dade Rb/Sr convenc'i onal mai s ant.i ga que
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N0 Ofdem Ng Campo Ll tologi a

127 pTt6 Quartzo S.lenlto

I 28 lDz Li tch fi et dt to

129 ID3 Alcati Sienito
130 IDI Nefelina Sienlto
I 3l PT40 Quartzo Sienl to

I 32 RCM06 l{o rdma rk I to

133 1402 Sienlto
134 W-'lZg Fonoìito

I 35 PT66B Grani to

I 36 PT66Aì Quartzo Sieni to

137 FT66.l(topo)Quartzo Sieni to

I 38 PT66A3 Quartzo Sieni to

I 39 PT99. I I Quartzo Monzonl to
140 P'r46A2 Sienito
I 4l PT46 5i eni to

142 HS05 Grani to

143 GG06.l Sienito
I 44 HS06 Si eni to

145 GG06.2 Sleni to

146 GcOlPl SlenJto

147 cGOlPZ Sleni to

I 48 RON7 Monzonl to

I 49 ?T77 ,3 Traqui to

150 AFRAI4 Traqul to

l5t R0l{8 Slenito

Idade Conv. Idade lsocrônl ca
( m.a.) (m.a.)

I .806 r 69

1.680 t 63

I .537 r 38

I .335 r 39

ì.479 r 34

1.470 t 34

1.394 t 40

1.160 t 36

ì.393 t 35

I .227 t 33

l.109 ! 52

1.275 ! 37

.l.249 t 60

1.202 r 30 t.t75 1 30

1.169 r 33 l.ì25 r 30

1.138 t 254 1.t75 I 30

l.ì35 t 33 ì.175 t 30

1.122 t 130 1.175 r 30

t.087 r l7t t.t75 r 30

t. t02

950 r 3l

926

0corrônci a

Erepecuru

Mapari

l.lapa ri
Mapari

Cachorro

Sucundurl

Sucundurl

Gua rl ba

Guariba

Gua ri ba

Guari ba

Teotôni o

Teotôni o

Canamã

Canamã

Canamã

Ca n amã

C¡namã

C¡n¡mã

TABELA l0 - RESULTADOS K/Ar PARA 0 MAGNATISMO ALCAL¡NO PRE-CAMERIANO

l{9 0rdem

156

t57

158

159

160

t6l

NQ Campo

GGOI P2

RONT

PTI4I I

RR78

Pt77.3

PTO9

0corrêncla

Canamã

l,lu t um

Li tol ogl a

Sienito

Itlonzonl to

l{efellna Slenlto

Slenl to

Traqul to

l,lonzonl to

l.lineral

Bi oti ta

Bi otl ta

0rtoclãslo

RT

RT

0rtoclíslo

I dade

( m.a.)

.l.169 r 57

1.035

1,026 t 28

924 t t0

872 r l0

803 r 6
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se di spõe para rochas al cal'inas na ãrea i nvesti gada refere-
se ao maciço Erepecuru, com 1.806 + 69 m.a.(amostra ng l27,
Tabela 9), aquì interpretada como a 6poca da formação da in
trusiva. Defjne-se deste modo, uma atjvidade cnatogênica na
província Amazônia centraì, jã no início do pré - carnbnjano
superìor, em região afetada pe'l o l'i neanrento cachorro. Tal
resul tado ìmpl i ca em se admi t'i r,para esta zona de f raqueza,
ati vi dade vuì cãnj ca de carãter al cal i no a parti r da fase
põs-tectôni ca pri ncì pal do cj cl o orogêni co Transamazôni co.0
sjenito Erepecuru, descrito por 0liveira et ar. (r975), si-
tua-se na extremidade sudeste da fol ha NA2l ZA, prõximo da
margem direita do rio que lhe deu o nome.Dois corpos ígneos
ci rcul ares foram defi ni dos, sendo i ntrusi vos nas rochas me-
tamõrficas pré-cambrianas da província Amazônia central (Fi
gura 3).

Pa ra as a I cal i nas Mapari foram obti das trôs
idades Rb/Sr convencionais (nQs l28,1Zg e 130; Tabela 9) ,

com resul tados di scordantes, vari ando entre I .680 e I .330
m.a.. A amostra em que a idade aparente mais jovem foi obti
da ( nQ ì 30 ) acusou j ntensa al teração i ntempéri ca ao estudo
micropetrogrãfico; por esta razão, o autor considerarã cìs

val ores mai s antì gos como mai s representati vos do evento al
cal i no. Para uma concl usão defi ni ti va sobre a época do "em-
pl acement" deste conj unto de i ntrus i vas serj a necessarl0
mai or número de res ul tados , e seu tratamento através de di a

grama isocrônico. Na opinião do autor, os dois valores ra-
diométricos aqui assumidos como vãlidos 'i ndjcam atìvidade
magmãti ca cratôni ca recorrente, com i dades "reais " de

1.680 e 1.540 m.a.. 0 exame da Figura 3 permite ver jficar
que as j ntrusi vas ocorrem na zona I imítrofe entre o cj ntu-
rão Maroni-ltaca'iunas e a provincia Amazônia Central, mais
preci samente nos cruzamentos dos I j neamentos Tumucumaque e

Jari - Fal s'i no.

As i ntrusi vas denomi nadas 14aparì , Mai curu ,
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Maraconaí e Apupariú (Lima et â1., 1974), concentram-se nos
limites das folhas SA 21 Santar6m, SA ZZ Belãm e NA/NB Z?

Macapã. D'i spõem-se grossei ramente numa fai xa quase NE-sl,,l,
desde a margem esquerda do mãdi o curso do ri o Ma'i curu até
a margem esquerda do m6d'i o curso do ri o Mapari . As al cal i -
nas apresentam-se isoladas, intrud'i ndo as rochas granìto
gnãissicas do embasamento e tambénr os metassedimentos do
Grupo vi I a Nova. Anãl i ses petrogrãtj cas efetuadas pel o RA-
DAI.IBRAS IL em rochas da i ntrusão de Mapari evi denci aram nefe
ìina-sienitos, litchfield'i tos e alcali-sienitos.0s dema.i s

corpos encontram-se capeados por espesso manto laterít.i co,
di fi cul tando as amostragens . A fi ì i ação al cal j na destas ro-
chas foi defi nj da através de anãr i ses químj cas e espectro
gráfi cas do I aterj to "

Caracteri zando o magmatismo al cal i no no Escu-
do das Gu'i anas em época posteri or ãs al cal i nas Mapari tem
se duas idades Rb/Sr convencionajs (ngs I 3l e I 32; Tabela
9) , a primei ra del as representat j va do macì ço i ntrus.i vo ca-
chorro. 0s dois resultados, prõximos a r.480 m.a., exjbem
elevadas relações'i sotõpicas S187/S186 (Apêndice z), o que
lhes confere -otima confiabilidade analítica.

A presença de rochas al cal i nas datadas em cer
ca de 1.480 m.a.,ao ìongo do lineamento cachorro, FÊforça
a hi põtese propos ta no capítul o I v quanto ao rel acj onamento
entre o magmatismo alcalino e básico. com efeito, as rochas
bãsjcas a partir de 1.550 m.a. acusam enriquecimento suges-
tivo em potãssio, como serã visto mais adiante. 0 sjstema
de fraqueza referido ac'ima, QUê secciona grandes tratos do
Escudo das Gui anas, atuari a neste contexto como conduto pa-
ra a ascensão vulcãnica bãsica e/ou alcalina (Figura 4).

0 sienito Cachorro (0ììveira et â1., 1975) g
corre ao sul da folha NA2IYD quase no I imi te com a folha
sA 21 Santarém,na margem esquercla do rjo que lhe deu o nonre.
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const'i tui uma serra al ongada no senti do Nr,{-st, sendo i ntru
s i vo no embasamento da provínci a Amazôni a Central .

0utros corpos associ am-se ã i ntrus.i va Ca-
chorro, como por exempì o aquel e cuia i dade mostrou-se con-
cordante (nQ 132). Além disso, Araujo et al. (1976), ao
estudarem a fol ha sA 21 Santarém, correl aci onam vãri os ou-
tros corpos, sjtuados entre os rios Nhanrundá e Mapuera,com
aquela intrusã0.

A i ntrus i va al cal i na do Domo do Sucunduri
é, até o momento, o registro majs antigo deste tipo de ati
vi dade no crãton do Guaporé, estando datada per o método
Rb/sr convencional em cerca de .l.400 m.a. (anárise ng r33,
Tabela 9). Sua elevada re'l ação jsotõpica S.B7lSrB6 ( ver.
Apêndjce 2) dá confiabiljdade analît'i ca ao resurtado, in-
terpretado como representati vo da formação da j ntrus'i va.0u
tra determi nação radi om6tri ca Rb/Sr convenci onal em rocha
efusiva da mesma estrutura (ng 134) indicou cerca de r.160
m. a. . 0 resul tado demonstra que o magmat'i smo al cal i no do

Domo do Sucunduri foi di ferenc'i ado e permaneceu ati vo por
longo periodo de tempo. 0 uomo do sucunduri é uma estrutu-
ra anômal a em reì ação ãs fei ções morfol óg'i cas do Escudo
Bras i I central s i tuada quase i ntei ramente nos domíni os da

folha SC 21 Juruenan e possu'indo aiea de 700 km2 (Fìgura
3) . Iwanuch (1976 ) reporta a ocorrênci a de rochas al cal i
nas em vari os I ocai s da estrutura, na forma de "plugs";
"necks", dìques e pequenos derrames, Constata-se para o

magmati smo ampì a vari edade I i tol óg'i ca, sendo encontnados
nefelina sienìtos, sienitos, mìcros'ien'i tos, tonal'i tos e

traqui tos. tstas rochas i ntrudem as vul cân'i cas ãci das Te-
les Pires, bem como os sedimentos pré-Cambrianos do Grupo
Benefi cen te .

A intrusiva Guariba (Leal et â1., 1974) es-
tã representada por quatro datações Rb/Sr convenc'ionajs
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(nQs 135 a 138, Tabela 9). 0s dados analíticos foram tenta
tivamente incluídos em dìagrama isocrônico, porém a mã dis
tri bui ção dos pontos no grãfi co i mposs i bi I i tou uma i nter-
pretação adequada em i.rros de isõcrona Rb/sr.0s dados ra
diométricos Rb/Sr convencionais sjtuam-se entre 1.390 e
1.100 m.a. sugerindo que tal intrusão associa-se temporal-
mente com as do Domo do Sucunduri . Tal hi põtese é reforça-
da peì a proximi dade geogrãfi ca das duas ocorrênci as ( Fì gu-
ra 4), ambas si tuadas na borda noroeste-sul do Grupo Bene-
ficente. A intrusi va Guariba sustenta um conjunto de ser-
ras I ocal i zadas ã margem di rei ta do ri o Guari ba, quase
na conf I uânci a com o ri o Ari puanã. L.i tol ogi camente predomi
nam os sieni tos apesar de ocorrerem também rochas granítl -
cas. 0 maci ço é i ntrusi vo nas rochas pré-Cambri anas do em_
basamento do cj nturão mõvel Rj o Negro-Juruena.

Idades Rb/Sr convencionajs para ocorrências
aì caì i nas p16-cambri anas na porção sul -ocj dental da Amazô-
n"ia (Figura 2) foram obtidas pana a intrusão do Teotõnio
(nQs 140 e ì4ì) e para um quartzo monzonito que aflora na
bacja dos rios ciriquiqui e curuquetê (análise nQ 139). As
idades são concordantes, fixando a época de cerca 1.250 m.

a. para a ativìdade alcalina na regiã0. A alcalina clo Teo-
tônio (Leal et ô1., op.cit.), situa-se na cachoejra homô-
nima no rjo Madeira, folha SC20vB. A atjvìdade ígnea, cons
ti tuída por si eni tos , monzograni tos e grani tos, õ .i ntrus.i -
va no embasamento cri stal i no do ci nturão móvel Rondoni ano.

Magmati smo al cal i no na porção centro- s ul da
reg'ião é repnesentado peì a i ntrusão do canamã, datada em

isõcrona (Figurq g) em 1.175 + 30 m.a. (zo), com relação
iniciaì S.87lS186 = 0,704 + 0,00.¡, o que sugere que o nag-
ma al cal j no nao sof reu processos de contam'i nação cnustal .

A i sõcrona verdadej ra Rb/Sr em rocha total defi ne cl aramen
te a época da formação da i ntrusão do canamã. Em adi çã0,
foi realizada uma datação K/Ar em biotita (anãlise nQ 156,
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Tabela l0), com resultado concordante. A alcalina canamã
(Siìva, G.H. et âJ., 1974), mais precjsanrente um nordmark'i -
to, acha-se s'i tuada na folha sc2lYA. Possui forma ovalada,
es tando condi ci onada ã extensa fal ha de di reção NW-SE . 0

maci ço 6 j ntrusi vo em rochas pré-cambrri anas do embasamento
do ci nturão mövel Ri o Negro-Juruena. possui ndo a mesma

orientação estrutural deste.

Atividade alcal'i na associada, rìâ opìnião do
autor, ã õpoca da intrusiva Canamã é constatada na parte
norte da bacia Amazôni ca. Trata-se do sieni to Mutum, para
o qua'l uma de termi nação radi omãtri ca K/Ar (ng r s8, Tabe r a

l0) indicou vaìor prõximo a t.000 m.a.. 0 resurtado 6 aqu'i
interpretado como mínimo para o corpo, em face do rnineral
pouco favorãvel (ortoc'lãs'i o) empregado na anãlise radiomõ
tri ca. 0 sieni to Mutum (Montal vão et ôl . , 1g7S ) ocorre no

extremo setentrional da folha NA2lYB, na divisa territorial
com a Repúblìca da Guiana. 0 corpo ígneo feìdspatõ'i djco e

i ntrusi vo ¡1as rochas do enbasamento da provínc j a Anrazôn j a

Central.

0s demais resultados radiométricos para ati-
vidades alcalinas pré-cambrianas no Escudo das Guianas e

crãton do Guaporé representarn ocorrênci as de menor expres
são.

No caso do Es cudo das Gui anas , conhecem- se
apenas duas determinações rad'iométricas K/Ar, respectivamen
te para un sienito localizado na parte norte do Terrì tório
Federal de Roraima (anãlise ng l5g) e um monzonito da ba-
cia clo alto rio uatumã (nQ l6l), com idades mínimas de 9?0
e de 800 m.a. (Tabela 10, Apêndice 2A). 0 monzonito situa -
se em ãrea afetada pe'lo lineamento cachorro e sua'i dade e

concordante com a de duas rochas bãs'i cas datadas na regìão
(nQs 65 e 66, Apêndice l). Uma destas acusa teor de potás
sio prõximo a 2,5't'., o que parece demonstrar o relacjonamen-
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to genõtico dos magmas bãsico e alcalino, na época de g50

m.a..

Para o Crãton do Guapor6, di spõe-se de qua
tro idades Rb/Sr convencionais (nQs de l4g a l5l, Tabela
9) e duas K/Ar (nQs 157 e .l60, 

Tabe'l a '10). As anãl jses de

nÇs.l48, l5l e .l57, obtidas por Priem et al. (1971), refe-
rern-se ao compl exo estanifero de 0ri ente no Terrj tõri o Fe

deral de Rondôni a e representam di ferenci ações do rnagma

granítico daquela intrusiva. Aqueles autores, trabalhando
os dados anal iti cos Rb/Sr di sponívei s para aquel e maci ço
e outros semel hantes no Terri tõri o, determi naram i dade
isocrõnica Rb/Sr de referãncia igua'l a 980 + Zo m.a., in-
terpretando-a como 6poca princì pal da ati viclade cratogôni
ca. Por outro ìado, um traquito da porção noroeste de fo-
lha sc20vc apresentou idade minima K/Ar em torno de 870
m.a. (nQ 160, Tabela l0), sugerindo uma associação magmã-
ti ca com os grani tos anorogêni cos. sua i dade convencional
Rb/Sr, assumindo-se (S.87ls186¡. = 0,705, é inconìpatível
com a s i tuação geol õgi ca I ocal , podendo ser expl j cada por
uma razão i ni ci al real mui to mai s e'levada, ou por excesso
do sr radiogônico em minerais secundãrios tais como a can
cri ni ta. 0utra rocha geografi camente prõxima, de i dênti ca
compos'i çã0, apresentou i dade Rb/Sr convenci onal de cerca
de 950 m.a. (nQ .l50, Tabela 9), reforçando a hipótese aci
ma exposta.

3. Caracteri zação Geocronol õgi ca da Ati vi dade Mesozõi ca

São escassos os resultados radiornétricos
para rochas al cal i nas Mesozõi cas na pì ataforma Amazôni ca.
Dispõe-se de quatro determinações Rb/Sr convencjona'i s (Ta
bela ll) e apenas uma idade aparente K/Ar.

Para o corpo al cal i no Repúbl i ca (Barros et
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0corrônc i a

Repúbl i ca

Repúbl'i ca

Catrimani

C a t r i tna n i
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Y,/ Ar

Idade Conv.
(m.a.)

210 t 96

162 t 5l

102 t 6

95 t B

(nQ 162). A rocha rraquírica datada (anãtise nQ 153) indi
cou idade Rb/sr mais jovem que o quartzo sienito ( anãlise
nQ 152 ) ' o que ê corroborado pe'los dados de campo que def i -
nem a primeira rocha como intrusiva na segunda. Infelizmen-
te os teores de rubidio e estrõncio totais do quartzo sieni
to (Apêndice 2) mostrôram-se pouco favorãveis para urna data
ção convenci ona I . Em ad'i ção , a anãl i se radi ométri ca K/Ar
em rocha total (ng 162, Apêndice zA) definiu uma idacle em
torno de 240 m.a. para a intrusiva Republica. cumpre ressal
tar que al guns resul tados semel hantes para rochas bãsi cas
foram constatados em outras ãreas da Amazôni a (ngs de Bl a
84, Apêndice I ). A intrusão ignea situa-se no extremo sul-
ocidentaì da Arnazõnia (Figura z),ocorrendo na ãrea da rede
de drenagem dos i oarapés capanauã, fndi o, coronel e Repú¡l i
ca ( foì ha sBl 8zc ) . Li tol ogi camente a ocorrônci a é reF,resen-
tada por Quar[7e sienitos cortados por diques de quar.tzo
queratõfiros, felsjtos e traquitos. As exposições de rocha
possuem ãrea restrita, apresentando-se em forma de d.iques
que cortanr os quartzi tos e metass i ì titos da Formação Fonmo-
sa.

TABELA I I

RESULTADOS Rb/ST PARA O MAGMATISMO ALCALINO MESOZOICO

NQ 0rdenr NA Campo Litologia

152 CAP09A1 Quartzo Sienjto
1 53 CAP0SAl Quartzo Traquj to

154 ll56-.l30 Nefelina Sienito
155 ll56-13ít Nefelìna Sienito



-62-

As duas datações restantes ( ngs I 54 e I 55 ,

Tabela ll) referem-se ã intrusão de catrìmani, no Territõ-
rio Federal de Roraima.0 sienjto foi originalmente estuda
do por Santos e Salas (1974) que relatam sua presença no

i nterflúvio Catriman i -Agua Branca do Uni vj, e no morro da

Ãgua Preta. A rocha intrusiva possu'i pequena dìmensã0, sen
do cortada por fono'l i tos . As j dades Rb/S r convenci ona'i s

são concordantes em cerca de 100 m. a. . Resul tados semel ha¡
tes foram obti dos para as lavas bãsi cas da l-ormação Apote-
ri que ocorrem em área prõxima, no Graben do Takutu. A pre
sença destas rochas bã'sicas e alcalirras condicionadas ao
I i neamento Takutu ( Fi gura 3) demons tra que esta zona
f raqueza rnanteve-se at.i va atã o Cretãceo.

de
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CAPfTLILO VI

CONSIDERAç0ES FINAIS

0 e'studo geocronol öq i co das rochas bãs'i cas na

região Anrazônica possibilitou dcfinjr, atê o tnomento, quatro
conjunbos radjornétricos no pré-Cambriano (?.000-.l.550 m.a. ;

1.5C0-1.300 m.a.; 1.250-1.050 m.a.; 1.050-850 rn.a.) e dois
no Fanerozój co ( 500-300 m. a. ; 260-120 m. a" ) . Com exceção do

mais antigo, l)rrJvavelrnente o de c.lracterização nìenos adequa-
da, e que cotlre utn jntervalo Ce ter,rpo muìto amp'lo, todos os

demais possuenr duração da ordern de ?00 fl.â., compatível com

o que se presume ser a Curação aproxjmada de.lm padrão está-
vcl de nrov'ir,nentos convectivos no n¡anto superior. Do ponto de

vista da s'ign'i ficação gcotectônica, os crtnjuntos prã-Cambri a

nos, bem como aqrreìe eo-Paleozõico difr:renciam-se clo agrupa-
nrento majs jovem Dor estarern associaclos,na opjrriãu do autor,
ã evoìução geolõgica das provincias de jdade da plataforma
Amazônica. Fenonìenos alcal'i nos cratogênicos, defrnidos atra
vés de razoãvel núnelo de idades radionrétricas, relacionan
se ao vuìcanismo bãsico notadamente no 'i ntervalo de

1.500-.l.100 rì.ô., e possuem as principars ocorrôncias
porçûes ori ental do tscudo das Gui anas e centro-sul do Crã-

ton do Guapore!.

0s vul cani smos al cal j no e bãsi co pré-Cambri a-
nos encontram-se condj c i onadcs ãs pri nci pai s zonas de fraque
za que secciorranr toda a plataforina Amazônica. Como um todo,
caracterjzam urn pro'longado estãgìo de estabilização para es-
ta unidade gcotectôirìca, a qual cornportou-se como ãrea 'intei
ranrenLe rígidd sonrente a part'i r do ciclo Brasiliano. Consta-
tação interessarrte 6 a falta de idades antigas, atõ o monten-

to, para o ffi,ìgmat..r snìo bãsico e alcalino ¡1as ãreas abrangjdas
pe'l as provínci as geocronol õg'i co-estruturai s mai s iovens (Ri o

Negro-Jururna c Ror¡doniana), o que vem r'eforçar a hi¡ótese

l,ernpo

nas
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de uma evoì ução progressi va da pr ataforma, durante o pré-
camt¡ri ano superi or " no senti do nordes te-sudoeste. As pri nci
pai s zonas de fraqueza ati vas durante todo o perîodo de
tempo menciorrado possuem direções tiE-Sl,l e Nl^l-St.

0 <:onjunto Fanerozõ'i co apresenta a nrajoria
das idades no Mesozóico, sendo aqu'i interpretado cornrl refìe
Xo, em ãrea cratonizada, de processos l'i garlos aos fenômenos
da deriva continental e formação do 0ceano Atlântico. seus
reg'i stros distribuem-se por toda a Anrazônia, havendo porér,'r

mai or frequôncj a na sua porção norte-ori ental , onde concji -
cionam-se a sìstemas de fraqueza NS e llllE. são ainda escas
sos os regìstros de rochas aìcalinas tentporaìmente asscc.i a-
das ã reati vação na ãrea i nves ti gada.

I . Sì gni fi cação tect6nj ca do vul cani smo bãsi co e

de tdarle ¡lró-Cantbriana
alcalino

0 desenvolvinlento dos sucessivos cinturões
mõveis definidos para a região Amazônjca abrangeu longo pe-
ríodo de tempo, durante o qual ocorrerarn fenômenos magrnãt'i-
cos e sed'inrentares, estes úl t jmos representando os respecti
vos mol assõj des daque'les eventos gecd.i nãmi cos. Dentro deste
context.o, os eventos bãsicos são interpretados como nragnra-

ti smc assoc j ado aos eventos terrn'i nai s daquel es ci nturôes me

tamõrficos e/ou magmatismo reflexo do seu desenvolvimento !

sobre ãreas adjacentes jã cratoni zacias.

Com base nos dados geocronol õgi cos di s poní-
vei s, 6 possívc1 af j rmar que a establ'r i zação tectôn j ca da
p'l atafornla Anl¡zônica teri a ocorrido somente com o térr¡lino
dos fenômenos tectonomagmãti cos da fai xa nrõvel Rondoni ana ,
hã cerca de 1.000 m.a.. tlo ciclo Brasi'r iano, por ocasião da
evolução do geoss'i nclíneo Paragua'i-Araguaia, a plataforma
jã teria se comportado cotno unidade estãvel.
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As deternrinações radiométricas mais antìgas

def iniram uma concentraçáo de idades entre 1.950 e I .850
m.4., afetando a província Anrazônia Centra'l , e o evento é

aqui jntcrpretado como magmatjsnro terminal do ciclo orogênj
co Transamazônico, or¡ seja. o estãgio evolutjvo final do

cirrturão mõvel Maron'i -Itacaiunas. Relacìonadas ã fase de

trans'i cão deste "nrobi I e bel t" apareceram as rochas vul câni -
cas ác'idas das t'ormações Surumu e Iricoumõ, r'ecentemente es

tudadaspor Basei (ì977).A elas associadas, ocorrem depós'i -

tos sedimentares, corno os cio chanrado Grupo Roraima, poF ve-
zes 'i ntrudidos por rnagmãt'icas bãsicas. Def inindo a época de

cratoni zação em reì ação ao ci cl o Transamazônj co tem-se o

sienjto trepecuru, datado em .l.800 rn.a,.

Posteriormente, novas atjvidades alcalinas
manifestar-se-ia¡n na porçao est¡biì'izada, tendo-se como

exemp'lo as j ntrusi vas Mapari (l .680-l . 530 m.a. ). Rochas bã-
sicas conr idades semelhantes,no Iscudo das Guianas, sugerem

um relacionament.o entre os dojs episiidìos, e, em conjunto
com o vulcan'i smo ãcido "Uatumã-Iriri", caracterizarianr pro-
vavel mente um refl exo, nas áreas es tãvei s da mesma provín-
cia Amazônia Central, do desenvo'l vimento do cinturão ntóvel

Ri o Negro-Juruena (1 .7 00- I .400 m.a. ) .

0 segundo conjunto sì gni fj catj vo de i dades

para roclras bãsicôs,caracterizado neste trabalho, 'i ndica
uma concentração de val ores entre I .500 e I .300 m. a. , 'inter
val o temporal mente associ ado com o fi nal dos processos meta

mõrf i cos do c'i ntr,¡rão R io Negro-Juruena. De modo anã1ogo ao

constatado para as rochas básj cas Transamazônicas, este epi
sõdio mais jovem possuj ativ'idade alcalina associada, a

quaì afeta ãreas .iã cratonizadas. Säo exernplos as intrusões
do Cachorro (1.480 m.a. ) e Sucunduri (1.100 m.a. ).Depõsitos
sedi mentares e vul cani smo ãci do rel aci onados ao mesmo even-
to geodìnâmico acham-se preservados etn alguns tratos dos Es

cudos Brasi I Central e das Guianas. Constituem exemp'l os as

vul cãni cas ãci das dos ri os Tel es P'i res , Juruena e Roosevel t
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sedjmentos da Formação

da 0hapada dos Da rdane-
Trôs I rmãos .

Recorrôncja de magnlatjsmo bãsico õ corìstata
da,no periotlo 1.250-1.050 ffi.â., pelas rochas de tal jdade
condicionadas geografjr:anrente ãs grandes zonas de fraqueza
da Amazôni a. A característi ca clas ocorrênci as sugere que o

fenõmeno igneo seja um provãvel reflexo, em ãrea acljacente
jã estãveì, do desenvolv'imento do cinturão mõvel Ronrlonia-
no (1.400-1.000 m.a.). Ativ'idade alcal'i na associa-se ao
vulcarrismo bãsico, como demonstram as irrtrusões do Ter.rtô-
nio e Guariba (.l.250 m.a.), Canamã (l.lB0 m.a.) e o fonol_i
to do Domo do Sucundurj (.l.160 m.a, ). A quantidade de ro-
chas alcal'i nas com idades entre 1.500 e. l.lb0 m.a. s;ugere
que este tenha sìdo o período prìncìpal de sua forrrração,
sendo at6 o momento di ficj I uma separaÇao em fases magrnãti
cas distintas. 0s resultados radiomêtricos evidencian ain-
da que no Escudo das Guianas o processo termjnou antes que

na porção sudoeste do Escudo Brasil central, onde os valo-
res são s jsternaticamente ma'i s jovens que 1.400 m.a.. Mere-
ce ser ressaltada a ocorrôncia do assim chanlado " ovenLo
tectonoterrìral N'ickeriaño", que atuou de manejra generaliza
da na porção norte do Escudo das Guianas, e que acusa jda-
des aparentes K/Ar entre I.250 e I.000 m.a,, sendo portan-
to sincrônico aos epjsõdios igneos bãs'i cos e a'lc¡rlinos
aqui descrì tos, e I ocal i zados predomi nantemente no Terri tõ
rio Federaì de Rondôni a.

0 fenômeno i gneo bãs j co com j dades entre
I .050 e 850 nt. a. , também preferenci al mente s i tuado na re-
gião do Territõrio Federal de Rondônia, indica, na op'i nião
do autor, o magnrat'i smo termirral do evento geodjnãmìco Ron-

doniano (1.400-1.000 m.a.). 0 vulcanjsmo subsequente ao ci
clo estaria representado peìas rochas efusjvas ãc'idas da

porção oci dental do Terri tõri o. na ãrea de São Lourenço-Ma
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cisa (estudadas por Basei, op.cit.). caracterizando pr0va-
velmente os molassõides do "mobile belt" tem-se os sedimen-
tos da serra dos Pacaãs Novos e do vale do rio Mutum para-
nã. Ati vi dade cratõni ca típi ca da regì ão é evi denci ada pe-
los granitos estaníferos, datados em cerca de gg0 m.a.. Es-
tes corpos r poF vezes , ex i bem di fe renc i a ções
que podem chegar a monzonitos e sien'i tos.

litolõgicas

2. Significação tectônica do vuJcanisnro bãsico e

de idade Fanerozõica
alcalino

0 vul cani smo eo-pa I eozõi co r QUê possui pou-
cos registros radiomõtricos até o monrento, distribui-se geg
grafican¡ente acompanhando a porção ocidental do geossinctí-
neo Paraguai-Araguaia, €fi seu setor norte. Na opinião do au
tor, representa o vulcanismo fjnal da orogênese Brasiliana.
Não se conhecern, atõ o presente, manifestações alcalinas as

soci adas ã evol ução do geoss i ncl íneo.

A partir do Permiano até o Cretãceo instalo_u
se na pl ataforna Amazôni ca uma neatì vação tectonomagnrãti ca

cujos registros são encontrados em ¡oda a ãrea investigada.
0 fenômeno caracteri zou-se peì a formação de Grabens e

Horsts, s¿dimentação espessa e Vulcanismo toreítico, J)os-
suindo corno exenrp'lo notãvel o Graben tlo Takutu, sitr¡ado no

extrerno nordeste do Terri tõrio Federal cle Roraima e aden-
trando na Repúbl i ca da Gui ana,

0s resul tados radiométri cos parecem sugeri r
a ocorrãncia de dois ciclos vulcãnicos durante a reativação
(260-200 ri.a.; .l90-120 

m.a. ), não sendo possiveì, entretan-
to, definir uma situação geogrãfica preferencial para quar-
quer dos ciclos.0 atual conhecimento geocronolõgico sugere
que os dois ãpices vulcânicos atingiranr praticamente toda a

regi ão i nvesti gada, i ncl usi ve com recorrênci a magmãtì ca em
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al gumas ãreas

A fase Permo-Tri ãssi ca não encontra corres-
pondênci a em outros tratos da pì atafornra sul -Ameri cana. A

mais jovem, com idades entre o Jurássjco e o Cretãceo infe-
rior, parece corresponder ã reat.ivação l{ealdeniana dt: Almei
da (1967); entretanto, para a regìao Amazôn'i ca, somente al-
gumas rochas alcalinas (República- catrjmani, Seis l-agos )

são constatadas, ao contrár.io do que ocorre na porção sul-
oriental daqueìa Plataforma.

Recorrôncj as magmãti cas ao I ongo de s i stemas
tectônicos são evidenciadas. corno demonstraram Thornaz et
al. (.l974), peìas datações obtidas no poço MA I pA (nQs lg,
83 e l2ì) onde os testenrunhos inferiores (79 e B3) revela-
ram idades Permo-Triãssicas e o supqrior (lzl ), Jurãssica
superjor. tsta hipõtese é corÌ'oborada pela presença na fo-
lha sB 20 Purus cle rochas bãsicas Permo-Iriãssicas em ãrea
próx'ima a afloramentos cle rochas s'imilares ,luro-cretãceas.

Admi tj ndo-se que as etapas ati vas do tecto-
ni smo coj nci dam com mai or produção de vul cani smo, as data-
ções poderiarn indicar a evoìução do processo pela observa-
ção dos pi cos do magmat j smo no hi stog'r"ama da F'i gura 7 . As-
sim, para o período Permo-Cretãceo t.er-se-ja urn ãpìce magmã

tico hã cerca de 210-200 m.a. ao passo que as épocas em to.!:

no de lB0-.l70 tn.a., .l50-140 nl,a. e 130-120 m.a. seriarn as

majs ativas do cjclo rnais jovern.

Curnpre ressaltar que o autor concorda com a

hìpótese proposta por Thonlaz et al. (op.cit.) que assoc'i a-
ranr tempclral mente a f ase vul cân j ca rna j s anti ga ã sel)aração
da Amér'i ca do Norte do conjunto Afri ca-Amõrjca do Su'l e a

ma'is jove¡n cont a separação da Ãfrica e América do Su'l ( jã
no Jurãss'ico).
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Caracterì zação genéti ca do vul can.i smo bãsi co

Algunras considerações a respeito da gêncse
do magmati snro t-rãsi co pré-cambri ano nodenr ser efetuadas, conì
base nos teores de potãssio obtidos.

A Fìgura l0 apresenta três h.i stogramas de
teores de pot.ñss'i o: pôt"a rochas bãs i cas , rel ati vos aos con-
iuntos prõ-canrbri ¿no (vulcanismo anterior e posterior a

1.600 m.a.) e Faneroz6ico (vulcanisnro permo-cretãceo).

Apesar do vulcanisrno mais antigo que 1.600
m.a. possuir até o momento poucos regìstros radjomõtr.jcos )

constata-se que os teores de potãssio concentram-se entre
0,5 e l')1, (Fìgura l0A), jndjcando que a fonte dos magnas pri
mãrìos estarja situada ern nivejs elevados do manto superìor.
0 hjstograma do vulcanismo datado entre 1.520 e 850 rr.a.(Fi
gura l0il), diferencia-se do primeiro peìa ampla v¿trl açao
dos teores, ali!m de um enriquecjmento gen6rico no ¡lo1:ássjo.
0s resul tacos gradam entre 0, I e 4%, havendo mesmo um caso
isolado com cerca de 5,5%. Seguramente. estas varied¿rdes rj
cas em potãss io, embora aquì classificadas gener"icamente co
mo "basa l tos " com base nas descrì çoes petrogrãri cas regi o-
na j s , Fêpresentam rochas geoqui m'i camente d'i ferencì adas, cu-
ia classìf icação mais adequada poderìa ser de andesjt.os,tra
qui tos ou mesmo ri ol'i tos.

0 ápì ce dos val ores permanece entre 0. S e 1%,

exjstindo porém uma concentração de resrlltados entre I e 3%,

o que sugere uma assocìação genê!tjca das rochas bãs'i r:as des
ta idade com niagmas alcalinos. I'lote-se que a del jmjtação do
período de tempo entre 1.550 e l.lS0 m.a. para o ãpir;e da

at'i vidade alcalina na região Amazôn'i ca.ìprox'ima-se da ãpoca
representativa do conjunto bãsico portador de anomalia po-
tássica. Tal conjirnto de rochas bãsìcas poderìa ter s,e orì-
ginado a partjr de tììagmas diferenciados, ou mesrno por assì-
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milação de materia'l crustal majs rico em potãssio. quando

de sua ascensão. As fontes primãrias do rqagmatismo bãs'i co

com idades entre 1.570 e 850 m.a. poderjam estar localjza-
das em nívei s rnai s profundos do manto superi or, em rel ação

ãqueì as do vuì cani smo mai s antì go. Portanto, as evi dêncj as

sugerem que o magmatismo pré-Cambriano se d j ferenc'i ou gene-

ti camente a part'i r de determi nada êpoca geol õgì ca. Esta hi -
põtese assume val jdade geolõgica, na opinião do autor,
face do apreci ãvel número de dados di sponívei s.

em

0 hi stograma do vul can'i smo Pernro- Cretãceo
exibe mé¿ia de teores de potãssio abajxo de 1% (Fìgura l0C).
0bservam-se seis resultados acima da média, porõm a majo-
ri a dos teores concentra-se entre 0,5 e 1%, sugerindo que

o evento básjco é primãrio, não possui relacionamento com

magmas al cal i nos, e suas fontes são rel ati vamente pouco pt"g

fundas, no manto superior, do rnesmo modo que as rochas ba-
sãlticas antigas.

4. Importãncj a tectõni ca dos I i neamentos negì cnai s da

Amazôni a

0s vulcan'i smos bãsico e alcalino condicionam
se claramente a sistemas de fraqueza regìonajs que seccio
nam extensos tratos dos Escudos Brasi I Central e das Gui a-
nas.0s prìncìpais l'i neamentos possuem direções reg'i ona'i s

NE-Sti, Nt,l-SE, N-S e NNE-SSÌnl, havendo evj dênci as de reati va-

ções sucessi vas e prol ongada atj vi dade ignea na mai orj a de-

les. 0 melhor exenrpìo pût"êce ser o grande l.i neamento Cachor

to n onde cs dj rrersos focos magmãti cos datados i ncl uem-se em

todos os episõdios vulcãnjcos discutjdos no texto. 0utro
exemplo característìco de recorr'ônc'i a de atjvidades magmãti

cas acha-se defi n i do para a fol ha SB 21 Tapaiõs , onde as ro
chas estão condìcionadas a sistema cle fraqueza paralelo ao

lìneanrento Tapajõs, tal como aparece na Figura 4.
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As estruturas relativas aos vulcanismos bãs.i

co e al cal i no pré-cambri anos associ am-se aos I .i neamentos Ma

rai u'iã, Mel o Nunes, cachorro, Jari -Faì s j no, Tapa jõs , Abaca-
x'i s, canamã, e outros menores de direções preferenciajs Nt-
st^l e Nt^l-sE. com o desenvol vimento do cinturão mõvel Rio Ne-
gro-Juruena (l .700-l .400 m.a.) , houve .i ntensa atividade
ignea bãsica e alcaljna sincrônjca, principalmente nos domi
nios da provincia Amazônia central. Quando da evolução do
cinturão mõvel Rondoniano (1.400-1.000 nr.a"). ocorreu nova
pulsação magmãtica refrexa nas pr^ìncìpaìs zonas de fraqueza
das ãreas jã cratoni zadas , havendo recorrõnci a dos fenônre-
nos magmãticos nas províncias Amazônia central e Maroni-lta
cai unas ' e manj festação na recem-craton i zada fai xa dobracla
Ri o Negro-Juruena.

0s "trends" estruturais das rochas bãsicas
Fanerozõicas são generarjzadamente N-s e NNt-sst^l. A Figura
ll apresenta as direções princìpa'i s cle dìques básicos e li-
neações aqui assumi das como atj vas durante as reat.i vações
Permo-cnetáceas. É evjdente que faltaru dados estrutura.is pq
ra uma mel hor caracteri zação grãfi ca, entnetanto o esboço
poderã servi r de base para futuros trabal hos a respeì to do
condicionamento estrutural do vulcanismo. As ma.is expressi-
vas zonas de f raqueza relacionadas a estas reat.i vações sì -
tuam-se na parte norte da área estudada, desde o Terri tõrj o

Federal do Amapá atõ o de Rorainra. 0s sistemas predonrinante
nrente N-S parecem ser os pri ncipais condutos do vulcanismo
fissural bãs'i co, cujas exposições majs representatjvas
acham-se preservadas na parte norte-orj ental da pl ataforma
Amazônì ca, confi gurando o I i neamento cassi poré. Entretanto,
em vãri as regì ões, as d'i reções j nf I etem para NNE-SSt^,, NE-Sl^l
e NNt^l-sst. E o caso da regi ão de Mon Le Al egre (f oì ha SA 21

Santarém) onde o enxarne de diques orienta-se segundo Nt-st,l,
talvez condicionado ao ljneamento Tapajõs (sìtuado ao sul
do rio Arnazonas) e/ou ao lineamento Jari-Falsino, que afeta
as unj dades es trati grãfi cas da porção central do Terri tõri o
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do Anapã.0utro exemplo significativo 6 o condicionamento
estrutura'l (NE-sl,l) das lavas Mesozõicas do Graben do Takutu,
as quais acompanham a direção do lineamento homônimo no Ter
ritõrio Federal de Roraima.

Destaque-se ainda que as tendências estrutu-
rai s genãri cas do vul cani smo Fanerozõi co di ferem claquel es

observados para o vulcanisno pré-cambriano, o que indica im
portantes mudanças geodi nãmi cas na crosta conti nental .
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0,68

I ,84

0,6,l

I,80

0 ,49

0,35

0,15

0,96

0 ,61

0 ,22

0,90

53,73

131,80

53,90

39,44

103,10

?8,60

5 ,85

12,75

15,80

42,10

12,73

33,43

8,18

0 ,35

2,30

12,79

7,70

2 ,43

9 ,67

2

2

I ,91

5,63

3,56

2,79

1,06

23,94

17 ,20

17 ,40

15,69

3,12

29,50

27 ,17

24,12

5 ,49

82 ,14

6,69

35 ,l0
69,00

47,10

967

951

941

854

839

512

510

509

507

501

463

4l6

372

356

17

+ l4

IM

l4

5L

t 12 2G

22 ?G

20 5L

IE

+

1 l5 3H

l5 3H

29 5L

I lg
+ lo
- t(J

+1

5H

5D

! ?2

32

5G

348 ! 20

307 ! 12

300 r 50

259 i6

5B

5B

5L

5I

254

5H

t27
6G

5D

I

\o
t\
I



APÊNDICE

8l

8Z

83

84

85

86

87

88

89

90

9l

92

93

94

95

96

97

98

99

con ti n uação

1'1I AB 32

rÇE424

MAI PA35

AA7 -2

GSOS

cR/ 40372

PT66I I

LAS T- I AM

PT23.II

r çEA42A

I EST'I PA

lr0I AM

r 3178

PT02A ( NERL63)

NOVA OLINDA

JLR667B

RPIPA

AD4O5

PTO9 /EPO6

SA20 VA

NA] 9ZA

SA2 ] ZB

sB22XC

NA2 2 VB

NA22VB

SB2OZD

SB2OVD

SB2OZD

NAI9YB

SA22VB

SB2IVA

SBz2ZA

SA2O ZB

NA2O X D

NA22VD

SA22VA

SB22XC

NA2IYB

Di abãs i o

Di abãsi o

Basalto

Dì abãs i o

Di abãs'i o

Diabãsio

Di abãs i o

Di abãs i o

Di abãs i o

D'i abãs'i o

Diabãsio

Basalto

Diabãsio

Di abãs i o

Basalto

Diabãsio

Basal to

Di abãs i o

Diabãsio

P LAG.

RT

RT

RT

PLAG.

P LAG.

PLAG.

RT

RT

P.T

RT

PLAG.

RT

RT

RT

PLAG.

RT

RT

P LAG.

3.609

3.252

r .3r l

844

0,74*

0 ,75

0 ,35

0,28

0 ,45

0,51

0,87*

0 ,40

0,40*

0,76

0,73

0 ,35

0 ,70

0 ,42*

1,79

0,18

0,79

0 ,75

I ,06

7,93

7,77

3,35

2,90

4,43

4,87

8,21

3,72

3,69

6 ,99

6,55

2,97

6,20

3,68

15,64

I,54

6 ,69

6,36

8,96

3.583

l0

3.577

3.250

2.805

2.558

3.60t

r .900

2.958

3.209

3.325

l6 ,80

6 ,44

64,50

69,70

4l ,30

29 ,10

20,50

73,40

6l ,40

18,57

17 ,69

63,60

8?,95

21 ,?0

36,90

42,40

42,00

l5,60

l3,90

248!4
242!5
232 t 19

232 x 22

227 t l0

224 t 17

222 t 3

219 t 7

218 t 8

218 t 2

213 t 7

210 t 21

210 t l4

209t8
208 t l4

207 t l8

204 t 6

203r6
202t9

IF

IA

6G

5L

5D

5D

IJ

E1

IJ

]A

5H

6K

5L

IF

5B

5D

6H

3L 
,

\o
1A i



APENDI CE

l0c

l0l
102

103

104

105

106

107

r08

109

il0
lil
112

1r3

ll4

il5

ll6

ll7

118

lì9

conti nuação

PTO 2

RR203.4

MA 7AM

AB7

PÏX

RR202.l

AMIO4

RTG4-6 7

PTI TC

JLR53O

lllll4

AB4

CS2AM

BV.CARÂC.

I.IOVA OLINDA

?-67 -34

RR22l . t

RR223.l

RTG- 2-67

PTIIA

NA2 1 ZA

NA2I VA

SA2lYC

SA22YC

SA2] XD

NA 20 XB

SB2OZD

NA2 I VC

SB2IYD

NA2OVD

SA2IXD

SA2 2Y C

sA20zc

NA20 X D

NA20 X D

NA20XB

NA2O XD

NAzOXD

NA2IZC

SB2] XA

Di abãs i o

Gab ro

Di abãs i o

Di abãs i o

Di abãs ì o

Bas al to

Di abãs i o

Basalto

Diabãsio

Di abãs i o

Di abãs i o

Di abãs i o

Basalto

Basalto

Basalto

Basal to

Basalto

Basalto

Basalto

Di abãs i o

PLAG.

RT

RT

PLAG.

PLAG.

RT

RT

RT

RT

PLAG.

P LAG.

PLAG.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

RT

PLAG.

3.073

895

3

994

198

90 ì

075

200

779

831

906

9r3

0 ,79

0,60

0 ,45

0,59

0,38

0,93

0,07

1 ,37

0,99

0 ,65

0,31

0,71

0,6.|

0 ,42

1,79

I,37

0,37

I,lg
0,93

0,54

2

6,69

5,10

3,72

4,59

2,.95

6 ,22

5,36

l0,l I

7 ,26

4,76

2,27

5,09

4,29

2,79

11 ,26

10,10

2,30

7 ,24

5,66

3,21

25,20

56,69

16,03

45,-40

32 ,30

75,51

39,47

3l,31

27 ,30

10,70

35 ,30

20 ,27

50 ,90

82,04

26,28

30 ,80

80 ,.l8

34 ,44

3l,52

27 ,80

201

201

2

3 23

'196 ! 7

188 t 6

183 t l4

179 t 33

179 r 3

177 t 16

177 t 8

176 t 9

175 t l5
'l 7l t 9

165 t 7

l6l t 17

152 t l3

l5l t 38

2

l8

lc

5C

5F

071

891

888

090

]H

IG

5B

5J

5B

]K

5B

IG

IH

6C

5B

5B

6B

5B

5B

5Cl.

l5l t
148 t

146 t
144 t

l4

9

4
I

r.g

IK Î



APENDI CE

120

121

122

123

124

125

126

conti n uação

PTO9B

MAI PA3I

Ml43

AB9

RRI56

MA2AM

AT36

sA2 I XC

SA2]ZB

SA2 I XD

SA22YC

NB20ZD

SA2 I ZB

S A22ZC

Di abãs i o

Bas al to

Diabãsio

Di abãs i o

Bas al to

Basalto

Gab ro

Constantes uti I i zadas :

l=,.ß -o - I0,530 x l0 'anos '

RT

PLAG.

PLAG.

PLAG.

RT

PLAG.

PLAG.

= 0,585 x l0-l0unor-l

atom. de K4o em *tot=o ,o I I 9lo

3.242

r.310

3.197

2.776

1.697

2.754

2.731

0 ,49

0 ,36

0 ,39

o ,3l

1 ,02

0,33

0,21

2,84

2,09

2,16

I,69

5,33

I ,71

0,gg

10,60

40 ,70

47 ,50

42,00

76,50

57,70

97,¡O

Obs. :

I43 t
140 t
135 t
130 t

127 t

126 t

105 t

*

**

***

6

por Abso rção Atômi ca

Folha 1:250.000

erro analítico não disponível
(Para referências, consultar

6

ìG

6G

IG

]G

5B

6G

IH

53

6

t2

6

r5

no trabalho orìg'inal
Anexo I )

I
r.O
(t¡
t



Nq 0rdem Ng Campo Fol ha*

APTNDICE

il
12

'13

IA:

MM96

MM9 5

MM9 4

DADOS ANALfTTCOS Rb/Sr

Constantes uti lizadas :

)Rb= 1,47 x lo-lluno'-l

Rb85/Rb87 = 2,59

(s187/s186¡-= 0,705
** val ores norma'l i zados para S"86/sr88= 0,1194
ANALISES EM ROCHA TOTAL

NA2OZD

NA2O Z D

NA2OZD

Li to'logi a Nq Lab

Hornfels

Hornfels

Hornfels

DO HORNFELS DO

1.098

I .095

1.097

Rb(ppm) Sn(ppm)

219 ,1

2l I ,8

203,4

DIABÃSIO PIDRA PRETA

101,9

122,5

1 3.2 ,3

s"87lsr86** Rb87/Sr86

0,9779

0,94ì2

0,8254

Obs.:

* Folha 1:250.000

(Para referências,

6,33

5,07

4,50

Idade
( m.a.)

I .830

I .800

r .800

Ref.

60

70

70

+

1

IB

cons ul tar Anexo

IB

]B

r)

t
(O
O¡

I



l.f or¿en Nq Campo Fol ha***

127

ì 28

129

t30

l3l

PT16 NAzIZD

IÙ2 NA22YA

ID3 NA2zYC

I DI NAzzYA

PT4O NAz]YD

RCMO6 SA2IXD

MOz SCz] VA

vt-129 SC2lVA

PT66B SCZOXB

PT66AI SC20XB

PT66.l (Topo) SC20XB

PT66A3 SC20XB

PT99-l ì SC20VA

P14642 S C2O VB

PT46 SC2OVB

HSOs SCz]YA

GG06.t SC2IYA

AP.ÊNDICE 2: DADOS ANALfTICOS Rb/ST PARA O MAGMAT,ISMO ALCALINO

5¿

??

3.4

Li tol ogi a 19 Lab Rb ( ppm)

Q ua rtzo Sienito 639 72,6

Litchfieldjto 692 219.1

Alcali Sienito 693 108,4

Nefelina Sienito 694 250,2

Quartzo Sienito .I.120 'l18,5

Nordmarki to 2.862 7 43,6

Sienito 954 178,?

Fonol i to 1 .255 271 ,5

Granito a bìotita 2.961 390,3

Quartzo Sienito 1.920 ,l33,4

Ouartzo Sienito 2.047 204,3

Quartzo Sienj to 2.050 180,2

Quartzo l,4onzoni to 1.767 364,5

Pir.Anf.Sienito 1.844 1'l2,8

Anf .Pir..Sienito 1.837 77,3

Granì to 755 249,7

Si eni to 758 100,2

',E

t36

38

39

140

I4l

142

143

Sr (ppm)

42,9

33,0

20,2

60 ,I
13,9

33,5

8,4

t0,5

12,8

340 ,7

31 ,2

130,6

58,1

102,8

142 ,2

1û. L

14,9

^ 87 ,^ 86*)r /)r

0,8392

I,t710

I,0460

0,9357

1 ,2268

t a)¡E

2,1376

2,1798

2,8964

0,1267

1 ,0621

0,7711

I,0606

0,764?

0,7331

r ,6 730

I,0490

Rb87/s 186

4,950

18,640

14,930

I t,640

25,610

74,580

69,219

85,736

105 ,7 40

1,136

19 ,620

4,020

18,797

3, 195

I,578

54,3r0

l9 ,820

Idade Ref.
( n.a.)

1.806 1 69 lC

1.680 r 63 lD

1.537 3 38 lD

.335 ! 39 lD

.479 ! 49 lC

.470 ! 34 4G

.394 1 40 l0

..160 I 36 10

.393 I 35 tM

.289 L 179 lM

.227 ! 33 l14

.109 ! 52 lM

.?75 L 37 lM

.249 ! 60 lM

.201 1 104 lM

.202 ! 30 l0

.169 1 33 t0



íto¡ct z - conti nuação

{ cc Hso6

,l 45 GGo 6 .2

I cø Gco I P'r

l47 GGo rP2

lce RoNT

| 49 P177 .3

150 A FR21 4

lsl RoNs

lsz cAPogAl

ls s cAPcsAl

ls+ rì56-r30

iss r56-r30

SC2l YA S ieni to 75i

SC2l YA Si eni to 756

SCzIYA Sìenito 757

SCzIYA Sienito 754

SC20 XC Q ua rtzo ¡4onzonito

S C20 VC Cancr.Aeg.Traquito 1.847

SC20VC Traquito 2.248

SC20XC Biotita Sienito

SBISZC Quartzo Sienito 2.013

SB l8ZC Quartzo -traquito 2.014

NA20 ZC Nefelina Sienito I.083

NA20 ZC Nefelìna Sienito ì.07'l

Constantes uti I i zadas :

/DSr"'/Sr""). = 6,765

t* (Sr",/Sr" ì

f valores nornaì'i zados p"ra s"86/srB8 = 0,.l194
ln¡ = 1,47 x lO-llanos-l
p6857nu87 = z,ss
ANÃLIsts E14 RocHA TorAL

88,2

98,7

't02,8

95;8

356,0

173,8

163 ,2

263,0
'I ?? ?

124,3

466,9

466,9

284,3 0 ,7202

14,9 I,0330
'I49,6 0,7380

178,6 0,730ì

201 ,0 0,7900

33r , r 0,7460

45,9 0,8612

'l5,3 1,4580

204,O 0 ,715 8

98,6 0 ,7187

35,2 0,7658

33,? 0,7649

0,900

l9 ,480

ì ,986

1,557

5 ,200

1,526

10,45't

54,900

ì,878

3,652

38,400

38,610

1.i38 r 254 l0

Ll35 1 33 ì0

1 .122 ! 130 l0

1.087 t l7l t0

5M

obs . :

*** Folha I;250.000*+** erro analítico não disponível no trabalho or'iginal
(Para referências, consultar Anexo I)

950

926 *

210 ,

16? ,

102

95 :

iM

t 3l lM

e6 (**) 1P

5t (**) lP

6 tB

I tB



i

N." Aróen Ng Campo

/(o ccolPz

l( t RoNT

l( e PTl4r r

rls RRTB

t6 o Pr77 .3

ló 1 pTog

162 cAP09At

Lì toì ogi a

Sienito

Hornb I . Biot.Qtzo.Monzoni to

Ne f e I i n a S i e n i t o

S i e n i to

Cancr.Aeg.Traquito

Monzoni to

Qua rtzo Si eni to

Ì'lineral Ng Lab %K

Bi ot. 2.911 4,05

Biot. - 7,12

0rtocl. 3.059 10,08

RT l 852 4,00

RT 3.413 4 ,21

Feldsp. 3.195 3,06*

RT 3.4t 4 4,68*

Obs.:

* por Abs orção Atôrni ca

** Folha l:250.000

o"l3o(*#)xro-6

260 , B0

387,50

547,50

190 ,40

185 ,90

12,19

47 ,43

tiAr]lm tdade Ref.
( m.a.)

2,09 Ll69 j 57 t0

1,20 1.035*** 5M

1,60 1.026 ! 28 iC

2,35 924 t l0 58

0'88 872 t l0 lM

8,00 803 ! 60 I c

5,65 238 r 3 lP

APENDICE 2A: DADOS ANALfTICOS K/AT PARA O MAGMATISMO ALCALINO

Folha**

SC2lYA

sc20xc,

NA2IYB

NA2OZD

sc20vc

SA2I VA

SB I BZC

lvns tantes

lp= 0,s30

ì¿= o,ses

/. atom. de

utilizadas:
-o -1x l0 'anos

x lo-lounor-l

K4o em Ktot - o,olt9 *** erro analítico não disponível no trabalho or.i gina

(Para referências, consultar Anexo l)








