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O Autor lnicia o presente trabalho LocalLzando e

caracterizando a ãrea estudada e fazendo uma retrospectLva
hlstórica da evolução dos conhecimentos sobre a região.

No segundo capÍtulo procura dar u¡na id,éla dos mê

todos de trabalho e técnicas usadas quer nos trabalhos de

campo, quer ainda nos estudos laboratoriais, especialmente
no que se refere ãs determinações radLométricas.

A geologia regional estâ descrita no terceiro ca

pftulo. Começa-se com uma breve resenha geomorfológica so

bre os prlncipais aspectos da região, descrevendo-se segu!
damente as caracterÍstlcas geológicas de cada uma das unida
des mapeadas. Continua-se, fazendo breves referências ã geo

J.ogia econômica, hidrologia e vestÍglos arqueológicos encon

trados durante o decorrer dos trabalhos. Especial referên
cia ê dada ã evolução geocronolõgica com a caracterização de

cinco eventos tectônicos: Pan-Africano (550 + 100 m.a.), K!
bariano (950 ! 100 m.a.), Muende (f 300 I 100) ' warnib(I 675

! 72) e Eburneano (2 000 + 200). Os dois prfmeiros ( Pan-

-Afrj.cano e Kibariano) e o ültimo (Eburneano) jã erarn deg
critos em vãrias regiões da Á,frica r os eventos l{uende e Ng

mib são descrltos pela primelra vez. São igualmente descri
tas algumas manifestações anorogênlcas que afetaram a por

ção angolana da Plataforma Africana.

o quarto capítulo é dedlcado ã interpretação da

evolução geológica de Angola. DefÍnem-se algumas unidades

estruturais que condicionaram a sedimentação fanerozóica
(Aulacógeno de Cassanje, Arco do ZaLre, Arco de Moçârnedes e

Horst do Cuanza) e procura-se interpretar resumid,amente a

sua história prê-Cambriana. Como apêndlcer Procuramosratra
vés dos dados disponÍveis, el-aborar, ao gue sabemos, a Pri
meira aproximação de uma carta tectônica de Angola.

RESUMO
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Termlna-se este trabalho apresentando no quinto ca
pÍtuto u¡na tentatÍva de corielação geológfca pré-carîbriana err

tre a região costeira da Âmêrica do Sul e Áfríca. propõe-se
a existência de um geotr¡¡nor gue ligaria os arcos de Moçâme
des em Áfrlca e ponta Grossa no Brasil e conclui-se pela
exlstência de uma geossutura de proporções gigantescas que
atravessarLa toda a África, ligando as cidades de Moçârnedes.
e DjiboutÍ.
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No guadro geral d.a geologia de Angola , a ãrea
agora apresentada, vem sldo tratada sumarlamente desde 1898,
ano em que J. PereLra do Nasclmento se refere pela primelra
vez ã exlstêncLa de rochas de vã,rios tlpos, lnclusJ.ve a19g
mas ultrabãslcasr rrâ reglão compreendida entre a Baia dos Tl
gres e a Foz do Cunene.

. Atendendo a que a reglão estud,ada se situa em ple
no Deserto de Moçâmedes, contlnuação natural para norte do
hwamlb desert" do Sudoeste Afrfcano e gue, o desconhectdo ê

sempre palco de fantasias e exageros no que respeita ao reg
pectlvo potencial econômÍco, esta ãrea, não foge ã regira e

asslm lnúmeras estõrias têm aparecido, não só no que respeL
ta a lnofensivas plantas gue por ali abundam (Welvltchla
Mirabllls) as quais na opJ-nião popular são terrÍveis e car-
nfvoras¡ coûro tambêm no elevado poderio mineralógicor espg
clalmente no que se refere ã. presença de dÍamantes e outras
pedras preciosas e semi-preciosas.

Foi, levado pela presença de um grande aflorament,o
de rochas ultrabäslcas (IVerhlitos) e pela descrlção da ocog
rêncla de platina misturada nas areias das praias a oeste do
Morro Vermelho (BEETZ I L934) gue nasceu a fdêÍa de se fazer
o levantamento geológico da reglão.

Mals tarde, depois de concluldo o estud.o dos af 19
ramentos, uJ-trabásicos, fof o projeto do levantamento geral
da área, lntegrado dentro do Plano de Trabalhos da DivLsão de

Geologia do Instituto de Investigação Ctentlfica de Angola.
Durante algruns meses, de 1968 a L97L, foram concl-ufdos os

trabaLhos de campo.

Da observação dos nossos mapas, surgiu a hipótese
da.tentatlva de correlação das nossas rochas com as contf
guas do Sudoeste Africano, especJ-almente com as metassedimen'

r - TNTRoDUçÃ0
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tares do sistema Damara e com as do litoral brasireiro, numa
ãrea que se situa nos Estados do Rio de Janeiro, são pauro e
Paranã, procurando evidencÍar as semelhanças existentes en
tre os Grupos Açungui e são Roque e as rochas do canÈo sudo
este de Angola.

a área estudada em pormenor, ocupa as cartas tg
pogrãficas de Angola na escala L/L}a.000, números: 394(praia
do Navio), 395 (Tambor) | 4L6 (Baia dos Tigres) r 4L7 ( Espi-
nheira) , 439 (Foz do Cunene) e 440 (Cafema) (Figura I) e sl
tua-se entre os meridÍanos llo3o t e rzojo' Este e os parg
lelos 1600o' sul e o Rio cunene que ari serve de frontelra
entre o Estado de Angola e o sudoeste Africano. ocupa uma
superfÍcle de cerca de L2 800 quilômetros guadrados.

Administrativamente a região pertence ao concelho
de Porto Alexandre e circunscrlção dovirei. Estádividida em

duas partes ambas do Distrj-to de Moçãmedes.

O melhor acesso a esta região é feito a part,ir da
cLdade de Moçâmedes, per'correndo inicialmente 64 quilôme
tros em asfalto, na rodovia gue liga Moçâmedes a porto Ale
xandre, e seguidamente cerca de 230 quilômetros através de
um caminho de terra e pedra soltar com trechos muito difÍ
cels tendo mesmo que atravessar a vau o importante Rio curo
Cê.

En toda a região não existe nenhuma povoação digna
de nota, resumindo-se as habltações all existentes ao posto
Administrativo da Foz do cunene e ao acampamento do fiscal
de caça da Espinheira, uma vez que, toda a ãrea fica sltua
da dentro do Parque Nacional do lona.

fgualmente, os meios de acesso são muito escassos
e da pior qualid.ade. Em toda a reglão só existem cerca de
250 quilôrnetros de caminho em terra soltar os quais, próx!
mos do deserto, desaparecem literalmente depois de cada

'garroa" (nome loca1 que denomj-na os fortes ventos gue al-i
ocorrem). No entantor êrn cerca de met,ade da área descrlta,
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ê possfvel andar por toda a parte com o auxÍlio de vlaturas
do tipo Land Rover.

O clima está classifícado pelos Serviços Meteoroló
gicos de Angola (SIL\ÆIRÀ, 1967) como estando enquadrado den
tro do tlpo E Br, d ar (classLficação de Thornthvralte) : cff¡rã
ãrido (E), mesotérmico (B'2), com excesso de ãgua nulo ou pe
queno (d) e de pequena concentração estival (ar). TOROUÀTO
(1970) descreve que "dentro desta grande classificação, e
atendendo ãs caracterÍsticas particulares da região, podemos
enconÈrar alguns microclÍmes. Um deles é o gue se estende
numa faixa costeira entre a Foz do Cunene e o Saco dos T!
gres, não excedendo em largura a dLstâncía que vai do mar às
primeiras dunas. É uma zona aprainada de solo rochoso ou
arenoso, com grandes alçlitudes térmicas diárlas, humidade
varlável mas sempre pequena, diminuindo rapLdamente à medida
que nos aproxinamos das cotas mais elevadas. formação not,,E
na de orvalho, pluviosidade anuar muito fraca ou mesmo nula
nebulosidade costeira muito intensa, desaparecendo ã medida
que se camÍnha para o Ínterior e ventos que por vezes atin
gem os 70 km,/hora. . . "

Os elementos florÍstícos e faunÍsticos são bastan
te escassos. À flora é essencLalnente do tipo xerofftica,
junto à orla costeira passando ao tipo savana mais para o
interlcr. A fauna é um pouco mais variada e muito abundante,
formada na sua maioria por antílopes, zebras, elefantes, ri
nocerontes, avestruzes, roeclores variados e uma larga repre
sentação no que respeita a insetos. Na região coberta pelaã
grandes dunas móveis, vivem, em núrnero rrnritc abundantê, uns
lnsetos que pertencem às espécies "Onymacrl-s,'.

Os trabalhos de campo tiveram como base as cartas
topogrâfícas citada-s e a fotografia aérea na escala I/4O.OOO.
Todos os contatos foram verificados no terreno.

O número das amostras coletadas foi cerca de 450,
na sua grande maiorj.ä para identificação sumâria das grandes
unidades 1itoIógícas. Sempre gue se achou necessário foram
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colhidas especif ica¡nente para geocronologia, amostras apro
prladas para o típo de datação em vista.

Na parte que nós consLdera¡¡os fundarnental neste
trabalho, isto ê, na parte respeitante ãs correlações geocro
nológlcas foram tratadas 139 aRostras, das quaS-s 66 foram
analLsadas pelo nétodo K/Àr e as restantes por Rb./Sr.

Apesar de a região ser pratica¡ìente LnacessÍvel,já
há ¡nafs de u¡na d.ezena de trabalhos que a v!.sarn, distrlbuÍdos
do seguinte modo.

Ern 1898, J. Pereira do Nascfmento, na dlescrição d¡c
suas viagens pelo distrito de Moçânedes, cita a ocorrência
de rochas gltrabãsicas na reglão costeira, entre a BaÍa dos
Tigres e a Foz do Cunene.

E¡n 1915, Pereira de Souza (SOUZÀ E å¡{DRADE, L9521 ,
no seu "Esboço geológico da parte ocl,dental do sul de Angola"
precisa bastante mais as cltações de J.Pereira do Dtascimento

e localiza na região do Morro Vermelho os princlpais aflora
mentos de rochas ultra.bãsicas e dã uma primeLra delinitação
da região ocupa,da pelo deserto de l.foçâmedes (Fig. 2).

Ern 1923 e 1926, Josê Bacelar Bebiano descreve a re
glão em causa e apresenta, ao que nõs sabemos, o 19 "Croquls
Geológlco de Angola" na escala 1,/8.000.000 (Fig. 3).

Ern 1933, P.F.l{. Beetz, numa sfntese digma do maior
apreço, elaborou um mapa geolõglco do canto sudoeste de Ango

la. À11., embora ccm bastantes alterações em relação aguito
que hoje se conhece, encontranÞse marcadas todas as princi
pats felções quer da região desértica quer da semi-desértica
(Fig. 4).

E¡n 1955, os Engenhel-ros vasconcelos Ferreira e

cunha Gouvei a (c'oÛVEIÀ, 1955), fizeram uma viagem de estudo
ã reglão do l4orro vermeLho com o fím de ali veriflcarem da

possibllldade da ccorrência de pJa-tina e cromlte.

Em 1959, o Professor ¡{ontenegro de Andrade apres€nta



Fig.2- ESBOÇO GEOLOGtCO DE pEREtRA DE SOUSA (t9t5)
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Fig.4 - ESBOÇO GEOLOGICO DE P F. W. BEETZ ( 1934)
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uma descrição petrogråfica das rochas colhidas pelos Engg

nheiros V. Ferreira e c. Gouveia e publica um esboço geológi
co da região do Morro vèrmelho (rig. 5).

Em 1961 ê publícada pelos Serviços de Geologia e

Minas de Angola, a notÍcia explicativa da geologia da região
e apresentado um mapa na escala I/25O.00O ' executado em

1952-55 peJ-a firna "E.J.Longyear Co." (Fig. 6)-

Em 1964, o Engenheiro }¡unes de souza realizou trg
balhos de prospecção gravimêtrica e magnetornétrica na área

ocupada pelas rochas ultrabãsicas' a ocÍdente do llorro VermE

Iho.

Em J-970, J.R. Torguato, <1á u¡na breve descríção das

principais uni<lades lítológicas da região do Morro Vermelho

e apresenta uma carta geológica da região ultrabásica, na es

cala de 1/5.000 (Fig. 7) e da região do Morro Vermelho na es

cala de 1,/40.0C0 (Fig. 8).

En 1970, o mesmo autox, aPresenta ã "conference on

African Geology", realizada em IBADAN - Nigéria, uma sÍntese

sobre a "origem e evolução do deserto de luroçâ-nedes".

Em 1971r o tnesmo autor, aPresenùa ao "I Congresso

Hispano-Luso-Amerícê-no de Geologia Econôrnica", realizado em

Lisboa e Madrid, a carta geolôgíca provisória da região
Baia dos TLgres /Foz do cunene (Fig. 9).

Em 1971, o mesmo autor descreve a existência e¡n An

gofa, na região estudad.a, de duas fãcies geossinclinais Para

o Sistema Da¡nara.

Em 1973, o mesmo autor em co-autoria com H'L'AIsopp'

publica datações radiométricas referentes a rochas granÍti
cas cla região do Irlorro Verme1ho.

Ateiclêndo à sua posição estratigráfica dentro do

panorama précambriano superior e médio e ã sua posição seg

gráfica. a área focalizada no presente estudo é do maior inte
rêsse não só para a j-nterpretação do que se passou na região
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litoral da Ãfrica mas também Para a verificação da deriva me

sozóica dos continentes numa vez que neste trabalho Procura
mos estabelecer as continuidades fisicas das faixas cle dobra

mento formadas naqueles perÍodos .

uma vez que existem cerca de 350 análises radiomé

tricas de Angola, na sua maioria efetuadas pelos métodos Rb,/

/Sr e K/Ar , dispersas em meia dúzia ite trabalhos, achamos

úti1 fazer a sua compilação., recáIculo dos dados quando ne

cessário e com o seu conjunto, tentar a interPretação da evo

J-ução da porção Angolana da Plataforma Africana consolidada
no liruite Pr6-cambriano/Pa1eozóico como adiante definiremos.



II - METODOS DE TRABALHO

A execução do presente trabalho compreendeu as se
guintes fases:

a) trabaLhos preTininares de gabì,nete;
b) lexantanentos de campo;
c) tz,abaLhos de gabínete;
d) t.z'abaLhos de Laboratõ2,ío;
e) trabo-Lhos finais de gabinete.

Os quais podem ser esquematizados do seguint,e modo:

a) TnabaLhos preLimínares de sabinete

Preced.endo a primeira saÍda para o carq)o, foí fei
ta uma pesquÍsa sistemática sob o ponto de vista bibliográfi
co e cartográfico de tudo o gue havia sido feito na região.
Foi aÍnda efetuada a aerof otogeologia da área, usando para
lsso as fotografÍas aêreas na escala 11240.000 clos Sêrviços
Geográficos e Cadastrais de Angola.

b) Leoantamento de camp o

-L 6-

Depois de efetuados os esboços fotogeológícos, fo
ram oE mesmos confirmados e corrigidos no terreno. Esta ta
refa foi bastante dificuttada na região do deserto de dunas
móveis, uma vez que as fotografias aéreas foram obtidas em

1953 e, dai para cá, a fisiografia do deserto mudou completa
mente, tornando assim, na maioria dos casos, bastante peno
so, o reconhecimento no campo das unidaCes litológicas del!
mitadas. Tod.os os trabalhos de campo tiveram como base di
reta não só as fotografias aéreas, mas tambêm as cartas topo
gráficas da regiãc na escala de 1,2100.000.

Em todos os locais ¿le amostragem foram colhidos
três exemplares, os quais se destinavam: 1 para a coleção ge
ral do Instítuto de Investigação CientÍfica de Angol_a t I pa
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ra efetuar lâmlnas delgadas e anãlises varladas e outro de
reserva, tendo em vista trabalhos futuros sobre a região. À
escolha dos locais dê amostragem foi bastante dificultada
pois o tipo de afloramentos de paredes lisas e conpletâ¡nente
moduladas peLo vent.o, não permitia a coleta e, onde esta era
possível a rocha estava alterada em grande profundldade.

A maioria dos contatos foram veriflcados ,,in 1ocu"
dada a grande facilidaCe com que, na maiorLa da ãrea, as via
turas percorrem a extensa planície, que forma parte da re
gião desértica' nu,na superfÍcie com mais dre 3 000 quræ..êtros
quadrad-os .

c) lnabalhos de qabinete

Terminados os trabalhos de canq>o, foram os dados
transportados para o gabinete e alÍ lmplantados em mapas de
mod.o conveniente.

Foram exêcutadas 1âmlnas delgadas e, definidas as
principais unidades litológicas da região. Igualmente nesta
fase foram, escol_hidas as ênostras destínadas a estudos geo
cronoló9icos.

d,) TrabaLhos de Laboratîrio

Todos os trabalhos de datação radiométrÍca forarn
efetuados no Centro de pesquisas Geocronolõgicas da Unlver
sidade de São paulo.

As técnicas usadas para a determinação de idades
pelos métodos K/Ar foram as já amp J_arnente dÍvulgadas e d.es
critas por AMARAL et al. (1966).

As iCades obtidas pelo rn6todo Rb/Sr foram efetua
das usando o tratanento químlco precon!.zad.o por ALLSOPP ";al. (1968). A obtenção das razões isotópJ_cas teve lugar nuîl
aparelho recentemente adquirfdo pelo Cpceo., marca Varian-
-Mat, modelo Th-5, com as seguintes caracterí sticas:
l) Fonte iönica de superfÍcie de emissão (dup1o filamento)

com l0 kv de vol.tagem de aceleração.
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2) Tubo espectrométrico feito em aço inoxLdável com 2l centl
netros de raio de curvatura.

3) Magmeto co¡n deflexão iónica a 90o.

4) Coletor simples do tipo "Gaiola de Faraday', ou cono alter
nativa, nãe usada neste trabalho; multiplicador de eletrq¡s
de 23 estãgios com ganho aproxlmado de L06 com 2 kv.

5) Pré-amplificador com vãlvrrla electrométrÍca (BDf).

6) ltäcuo produzido por três bombas iónicas com a capacidade
total de 100 fitros por minuto, secundadas por runa bomba
de difusão de mercúrio de 150 litros por mLnuto e duas
bombas mecânicas de ?5 litros por minuto. Na regJ_ão da
fonte, o vácuo é auxiliado por uma bomba criogénica.

7 ) As pressões de análise da ord.e¡n dos 1.0-8 mllírnetros de
mercúrio foram Lidas por um meêidor do tipo "fon Gauge" e
as de trabalho prelirninar por mediclores do tipo pirani e
Pening.

8) O poder. de resolução é:
m,/Â ¡n = 5 000 ( 10t "valley', ) mäxlno.

9) Às massas que pcdem ser identificadas estão enquadradas
dentro da gana de I - 350 com I0 kv de voltagem de aeele
ração.

10) À senslbftidaite do aparelho usado com superflcie térmica
de ionização é da ordem de I ion no coletor por cada lO4
átomos de urânio no filamento. IO-8 gramas de urânio ng
tural produzem urn¿¡ corrente iônfca de aproximadamente lO-13
amperes durante ¡p.ais de 10 minutos.

O porta amostras é do tipo cartucho tendo sido usa
dos neste trabalho filamenÈos de Renio. O porta a¡irostras, dg
pois de cada análise, é desmontado e passado num aparelho de
limpeza ultra-sônica do tipo BRÀNSON. Este a-parelho possui cj.n
co cavidades onde, em cada uma, se deixam permanecer as peças
durantê cinco minutos. A priÍEira contém un produto ácido e
detergente (äcido nÍtrico l,/5, teepol I/5 e água bi-destilada
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e desminerallzada 3/Sl , a segunda contém exclusLvamente
Teepo1 e âgua bi-destilada e desminerali zada, a têrceira tem
água bi-destilada e desminerali zada e ten por fLm a lavagem
dos resfduos de ácido e detergente que vierem agarrados âs
peças, a quarta, álcool etÍtlco pró-anáIise, dissolve qua!
gue!î resto de irçurezas que tenham escapado ao tratamento a[
terior e por úLtimo, acetonê- con. o fim de facilitar uma seca
gen rápida e remover alguma gota de âIcool gue tenha pernane
cid.o.

Os filamentos, antes de ser depositada a amostra,
são sujeltos a um tratamento de lLmpeza que consta num aqug
cimento da ord.em de um milhar de graus centfgrados durante
15 mLnutos, ern vácuo, com fim de libertarem tda e qualquer
lmpureza neles contida.

As âmostras foran dividfdas e¡¡_ dois grandes grupos,
as de balxo teor em p.b e Sr que foram sujeitas a anâl-lse por
tliluição lsotópica, segundo os mêtodos já descritos por
KAWASHITÀ (1969 e 19721 e as de nÉdio e elevado teor ( = >

50 p.p.n. ) que foram analisadas tendo como base a composição
isotópica obtida através d.e fluorescêncLa de raios x. A prg
clsão deste mêtodo encontra-se descrita en KÀ!{ASHIT A 1.:rgli'r.

Os erros adrnLtldos para Rb e Sr, através da fÌuores
cência de raios X, foram de 2E para valores > 50 p.p.m., dal
para baixo, as anälises foram executadas por dliluição isotó
pica.

Todas as anãlises de estrôncios foram normalizadas
para 86sr,/EEsr = 0,I194.

Os valores obtidos com o novo espectrômetro TH-S,
para o padrão de Sr normal (STCO3EIMER e AI{END) estão compi
lados na Tabela 1.

e) Trabalhos finais de qab¿nete

ConcluÍdas as anáUses e a Ínterpretação de todos
os dados, proced.eu-se a trabalhos de desenho, computação e
organização das tebelês e grãficos, bem como à elaboração es



D TÀ {87s.,¡86sr) *

ÎÀEELÀ I - Ànå¡ls,es de sr Norr¡¿I (E¿^l - (norntôllzado poro 86s.788s. É 0.1194)

L6/1/r973
16/7 /L973
16 /1/1e13
?/8/1e73
?/8/1973
?/a/1973
? /8/197 J

5/9/L913
3/9 /L913
5/9/r973
s/9/t97t

Io /9 /r973
LO/9 /t973
70/9/t973
LO/e /L97 3

rr/9 /197 3

tt/9/1913
rl/9 /t97 3

'^L/9/L913?/9/r973
? /9/t973
? /9/te13
? /9/1e13

20/9/1973
1/ LO/1913
3/L0/t913
3/ro/L97 3

3 /ro/t)13
4/1o/r913
4/ro/1973
4 / L0/t97 3

4/ro/t913
5 /ro/t97 3

5/LO/1973
5 /LO /L973

0 ,7107
0,7098
o,709s
0,?069
0,7051
o ,1060
o,7054
0,1064
0,7058
0,?058
0.7056
o,7oa6
o,1o77
o,7o76
o t]o79
o,7076
¡, t7¡39
0,7056
0,7066
o,7D69
0,7054
0 ,706 0

o,7054
0,?084
o,to79
o ,7076
o ,7 015

o,7062
0,7(t7A
o,7072
0,707r
o,7062
o ,7067
o,7077
o,7049

0,000t
0,0005
o,00I1
0¡00r0
0,00t7
0,00t1
0,0007
0,0007
o,ooo7
0,00t2
0,0ott
0,0007
0.00Ìt
0,0007
0,00 t0
o,0oo7
0,00o5
0,0007
0,0006

0,0010
0,00t7
0,001t
0,0007
0,0019
c,0004
0,0005
0,0005
0,0005
0,000?
0,0008
o,o0lo
0,0016
0,0004
0,0008
0,0005

(86s.
0,Ì199
0, r19 2

0,1t9 2

0,It89
0,1202
0.1200
0, t2ùt
0,t203
o.t2ô2
0, Ll99
0,1199
0,1198
0, ¡.189

0,tr93
0,tt96
0,t199
0, tt97
0, rt99
0, t2o0
0,r2oo
o,L2O2
0,1200
0, t?0t
0 ,120 3

0 ,ll9 3

0,1t95
o,¡.Ì97
0,tt98
0,1200
0,tt96
0,tl98
0,1198
0,1201
0,1200
0,I200
0,t201

sÊDrÀ :
¡4EDIÀ '

/3s'1"
0,0006
0,000 3

0,0002
0,000r
0,000L
0,0004
0,0002
0,0002
0,ooo2
0,0002
0,0002
0,0004
0.0003
0,000t
0,0002
0, oolS
0, oo0¡
0, oo0r
0,0001.
o,0001
0 ,0001
0,0001
0 ,000 2

0,0002
0,0005
0,0009
0,0002
0,000t
0,000r
0,0002
0,0002
0,000I
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{87sr,¡86s.1
o,7rL2
o,7rdr
o,7o92
0,7080
0, ?093

o,7o12
0,7081
0,?08t
0,7088
o t7o73
o,7073
0,7068
0,70?l
0,1o74
o 17082
o,7a94
0,7085
o t7014
o,7o74
0,7084
0,7093
o,7o72
o,7081
0,708t.
0,;081
o,7o42
0,7 085

o,7o47
0,7080
0,?084
0,7 084

0,7083
0,7083
0,7085
0,?095
0,7o70

0,?082

o,7082

0,0028
0,0009
0,0008
0,00r1
0,0010
0,0021
0,00t3
0,0009
0,0009
0,0009
0 ,0013
0,00 r6
0,001t
0,00tr
0,0009
0.0046
0,00t1
0,0006
0,0008
0 ,0 007

0,0010
0 ,0021
0 ,00t 3

0,0009
o ,oî24
o,oo21
0.0008
0,0006
0.0006
0,0009
0,0010
0,0010
0.001?
0,0005
o ,oo25
0,0005

0,00t3

0,0003

! 0,0002
r o,000ì
r 0.0008
r 0,000t

o o = t,2S ã
1-2s Í
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crlta do presente trabalho.

os cãIculos foram executados no Cent¡o de conftuta

ção Eletrônlca da Universidade de São Paulo. Para a obteg

ção ctos val.ores respeitantes às anãIises K,/Àr fora¡n usados

os programas do CPGeo, PARGoN, PKÀRNV e PISOKA e para os rg
sultados Rb/Sr, os progra¡nas PRBSR; PISoSP' PCRONO e PRSRN,

con forme o quadro seguinÈe:

PROGRAT,'À

PARGON

PKARNV

PISOKA

PRBSR

*
PISOSP

PCRONO

PRSFN

uso

Idades K,/Ar

Dados para lsócrona
K/N
Içócrona K/Ar

Idades conver¡cLonals
por diluição lsotópica

f sócronas P.b,/Sr

Isócronas Rb,/Sr

fdade s convencionals
por Sr naturaÌ

!ÉroDo DE cÁLcur,o

Convenclonal com propaga
ção de erros

Co¡venclonal com propaga
ção de erros

Mlnimos quadrados

Convencional com propaga
ção de erros

Wlllianson e York (moali-
ficado )

Regressões lineares sig
ples

convenclonal

* Descrl.to por KAWASHITA (19?2).
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III - CARACTERÍSTICAS GEOLOGICAS DA REGIÃO

1- Geomorfo 1og i a

O prineiro trabalho existente, de que temos conheci

mento, tratando das caracterÍsticas geonorfológlcas da área

discutida no presente estudo, data de L926 e ê da autorla de

FÀBER. Para este atrtor, urna grande transgressão marJ-nha, de

provåvel idade Eocênica, foi o princlpal agente responsãvel
pela grande planície que hoje se estende desde o mar atê a

serra da Chela.

liais tarde, em 1932 e 1936' o. JESSEN dividitr Ango

Ia e¡n cinco superfÍcies grosseiramente Paralelas ã costa,
nurneradas de I a \t Ce altLtudes crescentes de I para v, atri
buindo as nivelações (a que chamou peneplanÍcies), não ao re
sultado de movimeDtos tectônicos nen a abrasão marinha, mas

exclusivamente a fenô¡¡enos de denudação.

Em 1934, P.F.s¡. BEETZ' a expensas da conPanhia dos

Diamantes de Angola, percorre toda a área em causa e admlte
que a superfície que forma a reglão ê devida a dois fatores:

a) Existência de uma antiga peneplanÍcle de idade
prê-cretácea, a qual ainêa hoje estaria preservada em nx!
tos locais.

b) Preenchlmento dos vales cretãcicos e terciários
por areias de d.una até ao nÍvel da atual peneplanlcie. Estas

areias proviriam da região do Kaokoveld, anterÍormenÈe à

exLstência do F.io cunene.

Mais recentemente ' M. FEIO (1964) descreve a forma

ção dos cinco degraus de Àngola Por um sistema conjunto de

flexura continental e de falhamentos verticais com um ebalxa

mento das regiões costeiras e }evanta¡ren tos Para o lnterior.

ÍoF.QUÀTo (1970) admite a elevação das áreas Lnter.



-23-

nas da planfcie do Nanib, não a movimentos provenientes de

flexura conÈinental mas a ajustes isostáticos derivados
da enorrne e contÍnua erosão a que a região está submetiila.

IT4ARIÀNo FEIo (1970) dedica-se exclusivamente aos as

pectos geomorfolõgicos do Rio cunene e conclui alé¡n de cr¡tras

coísas que o seu curso terml-nal, o único que nos interessa
por se encontrar fazendo o li¡nite meridional do nosso mapeg

mentor. ê de ldade OuaÈernária.

Existern na região tluas unldades geomorfol6gicas prfn
cLpais. Uma que se estende desde o mar, formando extensa
planÍcie com mais de 3 500 quilôrnetros guadrados de superfÍ
cie e se prolonga até una linha que passa pelo Morro do Cafe

ma, Capacete e Bispo, indo-se perder em pleno deserto de

areia. A outra é constl-tuÍda pela cadela montanhosa do cafe
ma, que se prolonga por uma faixa de elevações norte-sul rque
bordeja o limite oriental da ãrea cartografada.

Cortando a monotonLa da primeira, aparecem Por vg
zes algunas elevações calcárias, quase semPre for¡nadas à cus

ta de erosão dlferencial (Monte Branco - 489rO ltetrost Serra
do canganbo ou Cobra - 58819 metros e Serra Álvaro Ferreira
ou Beroruê 89010 metros).

Dentro da região montanhosa, as Princl.pals eleva

ções estão na serra do Cafema com o Ponto mais alto de toala

a região cartografada I 640 metros (L2o 29' 45" Iongltude
este e L7o 07' l5rr latitude sul). rgualmente, dJ.gnos de

menção pelo contraste que formam com a planície, Podemos ci
tar o Morro do capacete com 98316 metrosi o Morro do BisPo

com 9?8rO rÞtros, o Monte Dunguio com 80312 metros e alnda
o colo ou Espinheira com 66915 Í'.etros.

A grande planÍcie é (morfologicamente) formada na

nalor parte de sua extensão Por um reg de substrato rochoso.

o qual ern alguns locais já se encontra fossilizado Por
areias de dunas. Esta planÍcte não aPresenta grandes que-

bras de níveI, podendo pelo contrário ser considerada como

uma unLdade única com tendêncía Para avançar para este por
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degradação termoclástica e quimica dos relevos exLstenteè.
Do nÍvel do mar até ã cota aproxímada de 250 metros ' o declå
ve é constante e paralelo à costa. Aí, devldo ã presença da

serra Ãlvaro Ferreira, as curvas de nÍve1 passam a estar orien
tadas NE-SW e a superficie atinge cotas superiores a 600 rng

tros em arnbos os lados da serra. A sua extensão maior ê, tg
davia, de altitude mais moderadas, varlando de 350 a 500 me

tros .

As formas de relevo igualnente variarn bastanËe em

aribas as regiões cítaCas. Na primeira. os relevos (Morro Ver

melho, Morro da Pedra, Monte Branco, etc.) são de formas sua

ves e arredondadas, demons-..rando a inegãve1 presença de um

clima desértico, ativo há bastante tempo. Na segunda, espg

cialmente nas folhas 395 e região oriental das folhas 417 e

440, os reler¡os tornam-se mais imponentes, jovens, de picos
agrestes. Provavelmente r as formas de erosão estiveram conill
cionadas até ná pouco tempo a um cllma úrnÍdo, único capaz de

fornecer relevos daquele tipo. Esta hipótese é corroborada
pela presença de depósitos de vertente do tipo fanglomerado e
respectivas playas conforme se pode verificar na carta geoló
gica anexa.

Os vales que hoje existern cortando toda a região, es

tão profundamente entalhados no Complexo CrÍstalino, podendo

em alguns casos, como no vale fóssil já descrito por I!. FETO

(1970) e na grande "mulola" (nome local nativo para designar
os rios secos) que corre a oeste da Serra da cobra, o entalhe
atingir profundidades sLlPeriores a 5C metros. Este fatoras-
sociado ã presença de depósitos Ca Formação Cunene (adlante

descrita) em a¡nbos os lados do rio com o me smo nome, mostran

do um preenchimento flúv1o-deltáico, hoje cortado numa profun

didacle da ordem dos 150 metros, evidencia os grandes movimen

tos epirogênicos a que a região estã sujeita, movlmentos es

tes com amplitudes próximas mas desiguaís nas duas margens do

Rio Cunene (Foto 1).

Toda a drenagem da região pode ser dividlda em duas
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grandes bacias: Cunene e Curoca' sendo sem dúvida, a do Cune

ne, a mais importante, devido ao fato de ser o único rio P9.

rene do Distrito de Moçârnedes -

As variações do níve1 de base foram rnuito importan

tes, especialmente durante o final do Terciário e Quaternário'
Elmbora a tenCência geral, no lado direito do Rio cur¡ene ' se

ja a de um fevantamento Progressivo, ainda hoje evidencíado
pelo reescavamento do leito arenoso Ce a.lguns rios terciá
rios, notaÍ'.-se por vezes terraços fluviais recentes a altu
ras superiores a três metros enr relação ao nível atual de

drenagem (Foto 2).

As costas de toôa a regíão conpreendida entre a Foz

d.o Cunene e o l-imite setentrional da ârea cartografada, são

do tipo de sub¡r'ersão, representando assim um avanço do mar

ern relação à terra. Este tipo de costa deve ser igualmente

bastante recente pcis, ncs depõsitos rnarinhos de cotas 2t 32

e 65 metros, ainda hc-'je são visíveÍs restos de cordões 1it9
râneos com abundantes cascalheiras, denunciando assinì ter ha

vido 6¡¡5¡¿5 do tipc c1e imer são .

2 - Geologia

2.1 - Generaiidades

A ãrea abrangida pelas folhas 394, 395, 416, 4L7,

439 e 440 forma o canto sudoeste de Ango1a e, pela sua posi

ção geológica, pode ser considerada como área chave para a

resolução dcs problemas estratigráficos , não sõ da regíão, nas

também, pet¡sa¡nos nós, Ce grande parte do sul de Àngola'

Com efeito, a presença lado a lado de rochas Perten
centês ãs duas principais faixas de dobra¡'entos do su1 Ca

África, a Damariana e a Eburneana com quase todos os estã

gios internediârics conhecidos, torna a região o local ideal
para o estudo el'oluti.vo do bloco africano durante o eon

cripto zóico
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Atendendo a que a reglão é <iesêrtica e que o subs

trato, na maioria cias vezes, é for¡nado por rochas do conple

xo cristalino, fãcil se torna, onde as fcrnações dunares não

estão presentes, verificar todos os Pormenores evolutivos das

rochas presentes, norceadamente no casc dcs xistos e quartzi
tos das sérles netamôrficas do sudoeste de Àn9o1a onde é per

feltamente visíve1 a transição entre esta unidade, os metas

sedimentos granitizaCos, os migmatitos e os granitos deles

provenientes.

Todês as ênostras referidas no texto estão localiza
das na Figura 10.

As PrinciPais uniCades geol'ógicas da área estudada'

podem, sob o ponto de vista estratigrãfico, ser agrupadas

conforme a colune a seguir inCicada'

2.2 - Dep'ositos quaternários

2.?.f - !'eias de Pra ia e cord õ es- I1t9rân eo s

Estes depósitos estendem-se desile a Êoz do cunene

até ao saco dos Tigres, de ¡naneira Praticanente contínua ¡ura

Ia-rgura variável, desde poucos metros até mais de quatro qui

Iômetros na região do Saco dos Tigres' rgualmente foram en

guadradas dentro desta rubrica os depósitcs que formam a ilha
barreira dos Tigres cuja extensão ê aa ordlem dos 35 Km com

una largura máxi¡na de 6 Km na regi'ão da Enseada Grande ' A

sua cota máxinra está situada no canto ncroeste e ê de quatro

metros.

As Praias gue formam a lÍngua de areia que parte da

Foz do cunene, são geralmente de b'aixa tnclLnação'con areias

de grão ¡nêdio. Na região do ¡/'orro vermelho, onde afloram as

rochas ultrabásicas, o seu aspecto é diferente' o declive ê

maior, as areias são mais grosseiras e terminam na área da

maré baixa onde afloram quer os werhlitos guer as roctras gra

ni tolÍLi gimatíticas Ca regíão.
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Nurna trincheira com 4 metros de profundidade feita
a I20 Í€tros da praia, urn quilômetro a sul do linlte meridig
nal das ulÈrabãsicas por debalxo dos depósltos de prala atuâI
foÍ veriffcada a existência de um nfvel de calhaus rolados,
grosseLros e achatados, assenÈando sobre areias tgualmente
marinhas.

Por vezes, noneadamente naS regiões que se sltuam
em frente às dunas, as concentrações de pesados são enormes.
A anãIlse mÍneralóglca de uma arel.a colhid.a um pouco a norte
da reglão estudada, perto da cidade de uóçâmedes, na Praia
À¡né11-a, apresentou a seguinte composJ.ção (TOROüATO, 1970) -
Tabela 2.

Estas concentrações são devfdas ã granite proximLda
de de rochas metamórficas, quer do crupo Dâmara guer do Com

plexo CrfstalLno muÍto rÍcas em granadas e outros mlnerais
pesados. Concentrações semelhantes podem ser vistas forman
do pequenas dunas no lnterLor do grande erg que forma o cag
to noroeste da årea cartografaila.

A Ilha dos Tigres, uma 1]ha barreJ.ra, deve a sua
forrnação ä grande quantidade de areias e calhaus transporta
dos por um rio de idade fins Terciãria cuja foz alnda é vis!
vel na planÍcie a oeste do Morro Vermelho. Hoje, a 1lha
existe, suportada pelos enormes acarrelos de arela transpor
tada para o mar pelo Rio Cunene.

2.2.2 - Areias de dunas

Pela sua imponêncla e rarLdade, provave Lme nÈe são
estes os depósítos que mais impressionam a quem, pela prå
meira vez, visita o Deserto de Moçâmedes.

As dunas m.óveis ocupam uma área de cerca de guaèro
mil quilômetros quadrados e podem ser divl-didas em cinco gru
pos3
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a)

b)

c)
d)
e)

o grande erg
o pegueno erg
o cordão misto
dunas dÍspersas
dunas Plio-p li stocênÍcas

as quais apresentam as seguintes caracterÍsticas:
a) o grande erg estende-se desde o lforro vermelho

(Fotos 3 e 4) e prolonga-se para norte e nordeste, tendo como limites, a oeste o Oceano Atlântfco,. a norte e nordeste
o RIo Curoca e a sul e sueste uma lLnha corn dLreção SW_NE
que liga o Morro Vermelho ao ponto onde o Rio Curoca inflete
de aproximadamente E-ÍI para grosseiramente N_S.

Neste erg que faz fronteÍra geol6gica com as forma
ções do crlstalino atrav6s de um reg de subtratum .o"to=o-
(DERRUAN, 1965), de largura variáver desde poucos metros até
alguns quilôrnetros, é possÍvel encontrar os principais tipos
de dunas conhecidos.

Na planÍcie a oeste do Lforro Vermelho predominam as
formas do tipo ant.e-dunas ("fore dune,,) (Foto 5) e dunas do
miformes (BIGARELLA et al. , Lg6gr. Com a aproximação da f;lésia fóssil do ltorro Vermelho, começam a aparecer as primel
ras barcanas, inicj.almente isolaclas e, ao caminhar para nor
te, transformadas em cadeias de barcanas simples e compostas.
A orientação geral das barcanas é Ssw_trnin com a encosta de
sotavento virada a NNE.

A cerca de quinze quilôrnetros a nordeste do Morro
vermelho, na região do Morro da pedra, ocorrem dunas de es
truturas mais conplexas, d.o tlpo transversais reversas e
transversais compostas (MCKEE, 1966).

No interl-or do grande erg, especialmente na carta
394, ê possÍvel ver, até em fotografia a6rea, dunas longitu
dlnaLs ("seif ',) especialmente dos tipos sl-mI}.Ies e dendrÍtico.

b) O pequeno glg começa a individualizar_se nu¡n Þon

-32-
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to sLtuado a cerca de dez qui Iômetros a norte da Eoz do Cune

ne e prolonga-se, com uma largura mêdia de 4 a 5 quilômetros,
numa faixa pa.ralela à linha Ce costa, até à vertente sul do

Morro vel:melho.

Neste erg, as formas prealominantes são as cadeias

cìe barcanas quer simples quer compostas. Esta formação aÊ

senta, na sua totalidade sobre uma superfície do tipo reg.
Entre este erg e o raar, nuna extensão variáve1 entre um e

d.ois quíIôr'.etros e meio, estende-se uma superfície, de cota
inferior:, cokìer:ta parcialmente por dunas do tiPo ante-ilunas.
Aqlii e aIém a.parecem dunas de retenção"

c) o cord-ã-o. misto ê um cordão dunar, com cerca de

vinte quilômetr:os d-e comprimento Por dois a três quilômetros
de largura, que se j.nÍcia a este do marco geodêsico Pedregal,

segundo uma dii:eção SI{-NE ' com dunas do tipo t}arcanas síg
ples e composta,s e pa.ssa para E-W segundo una curvatura cog

tínua, com d-unas d.o tipo transversais sin'.ples.

d) As cÞna-s gl.æ5grg encontrart-se especialmente na

região d-a Serra. Ãivaro Ferreira e não formar¡- nenhuma estrutu
ra complexa. Na maioria das vezes, estão depositadas nas

vertentes da-s principais elevações. o Morro vermeiho ' ape

sai: de não estar con'çreenclid-o dentro de nenhum dos gruPos

descritos, apresenta na sua encosta numerosas d.unas deste t-i
po (Foto 6).

e) As areias vermelhas das clunas Plío-Plistocênicas
que se s ituarLr preferencialmente entre as Serras de Áhtaro Fer

reira e cafema (Foto 7), foran para ali transportadas num

perÍodo anterior ã a-bertura do curso terminal do Rio Cunene '
e. pela sua orientação, mostram gue os ventos predoninantes

na região corriam de sul para norte. A sua id-ac1e prortár'el ,

atenClendo a que o curso terminal do Rio cunene é Quaternârio,
e que estas só, em alguns locais se encontram fossilizadas
quer por depósitos do tipo caliche, quer Por el-uviões e

areías vá,rias, foi. por nós sítuad-a no P lio-P Ii stoceno '
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A cor destas areias é verrneLha ocre, em contraste di
reto com as areias clo deserto atual que são amarelo-douradas.

Na região su1 da Espinheira, temos um imenso campo destas du

nas retrabalhadas atualmente, e' Por vezes, já misturadas com

as areias atuais.

As formas mais imponentes encontram-se, sem dúvlda,
dentro do grande erg. onde as barcanas na encosta de sotaven

to podem apresentar desnÍveis de cerca de cincoenta metros.

No pequeno erg, ê,s dunas são mais baixas, raramente ultraPa6
sando as duas dezenas de metros de altura e, na sua generali

dade, quer as dunas do cordão misto quer as dispersas, são

baixas, de altura máxima de cerca- de dez metros.

Quanto ao mecanÍsmo de evolução do deserto de dunas,

já foi parcialmente divulga,do por BEETZ (1934) e ToROUATo

(1970 e 19?1). De novo sô a acrescentar gue a quase ausência

de dunas recentes na região sul da ãrea cartografada deve-se

a uma mudança brusca na direção princiPal do vento. Enquanto

que junto à costa a díreção deste é ssw-NNE, ao caminharmos

para o interior, na região do Vale do Rio Cunene, e1e muda a

sua dlreção passando a correr paralelamente a este rio'

Dentro desta categoria incluem-se as grandes áreas

aplalnadas bem como alguns vales pouco encaixados, cuja cober

tura é fundamentalmente uma mistura cle efuviõesr resultantes
da desagregação local das rochas regionais, místuradas com

areía de natureza eólica. Igualmente, as grandes cascalhei

ras de quartzo que, cobrem grande parte das folhas 395, 416.

e 4L7, foram aqui incluÍdas.

São na sua maioria, depósitos extensos mas pouco es

pessos. Em algn¡ns casosr como nas " Dambas " ( nome loca1 que

indica uma depressão larga por cujo centro corria uma Linha

de água) do Ferro e do Pau, estes ¿lepósitos aPresentam-se com

elevada predominância de argílas e siltes e a sua espessura

2.2.3 - EIuvj.óes, cascalheiras e areias várias
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pod.e â.tlnglr os três metros. pela sua composição e aspecto
ffsíco, estes depósitos poderão ser considerados corno um
verdadeiro loess de cor avermelhaila ou, mals raramente, anare
lada.

Na fol,ha 395, na regíão das Furnas (Foto g) raparece
extensa faixa alongada, com mais de vínte quilômetros de com
prÍmento por cerca de um de largura, formada quase que exc.tu
sivamente por areias quart.zozas de desagregação termoclãst.t_
ca dos granitos circundantes.

As grandes cascaLheiras de quartzo presentes nas
reglões indicadas, são os resultados da desagregação dos inú
meros veÍos e bolsões de guartzo que cortam todas as rochas
do Complexo Cristalino e do Grupo Damara. Essa desagregação
é causada exclusivamente por fenômenos termoclástfcos.

2.2.4 - Depósitos de origem mlsta (fluviais e/ou
marlnhos)

Estes depósitos encontram-se situados em dois 1o
caj-s distintos, a Foz do Cunene e o Irlorro Vermelho.

Na Foz do Cunene, os depósítos apresentê¡n-se sob a
forma de cascalheiras distríbuÍdas em dois nÍveis diferentes.
llm forma uma longa faíxa paralela â. Iinha de costa com cerca
de ol-to quilômetros de comprímento ã cota de dois metros. A
sua espessura ê sempre reduzida, podend_o. no entantorapresen
tar-se em alguns local_s com cerca de u¡n metro. O outro é
mais elevado, cotas de 65 metros, bem visÍvel um pouco a nor
deste do depôsito da ãgua (Lacrau) que abastece a BaÍa de T!
gres, e 32 metros junto ao Cunene, a montante da povoação fbz
do Cunene. Neste último, é de salientar a presença de uma
camada de sal, separando este depósito dos granÍtos regio
nals.

o seu aspecto é o de\ma cascalheira com matrÍz are
nosa. As di¡nensões d_os calhaus são bastante variadas, podêÍr
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do, lado a 1ado, aparecer pequenos seixos rolados, com menos
de um centÍmetro e grandes seixos com mal-s de quÍnze centÍ
metros de diâmetro. LÍtologicamente, predominam os quartzi
tos, especialmente os vermelhos e os diabásios.

Na região do Morro Vermelho (F,oto 9), entre a falé
sia fóssil- e o mar, desenvolvem-se depósitos narinhos e flú
vio-marinhos. O seu aspecto é muito variado, um corte pa;
tindo do mar, em direção ao Morro VermeJ.ho, mostra_nos prl
meiro um depôsito em tudo semelhante ao descrito pâra a re
g1ão da Foz do Cunene, mas, a1i, os ventifactos abundam de
uma naneira extraordinãri-a. É possÍve1 encontrar seixos flu
viais de quartzito, retrabalhados por mar com o aparecimento
de perfurações de organismos litófagos e, por último, a ação
do vento, na parte que the estãva exposta, provocou_Ihes um
caráter eôIico. Neste aspecto, a região é um verdadeiro mu
seu de peças trabalhadas pelo vento.

Formando um terraço com cotas de 12 a 15 metros,apa
recem seguidamente depõsltos muÍto pecul-iares, os quais, de
monstram, sem dúvida, a presença de um rio na região em te!
pos geológicos não muito recuados. Este rio, a que em traba
tho anteríor, (ToROUATo, :-'}TO) chamamos Rio Vermelho, teria
sido o responsá.vel pela formação da Ilha dos Tigres. Na sua
reglão central , o clepósito está totalmente erodido, mostrand,o
o mesmo aspecto tipico que hoje mostra a Foz do Río Cunene.

Na margem dl-relta do Rio Vermèlho (Figura 11) sed!
ÍentãrârlFse depósÍtos mÍstos, fluviais e marj_nhos, sendo os
primeiros representados por siltes micã.ceos, por vezes mesmo
muito micáceos, d.e coï acinzentada ou amarelada e argilas ccnr
restos de vegetais e os segundos por areias finas, de cor ama
relada, com grãos muito bem rolados, aparecendo frequentemen
te, ovóides perfeitos. Na base deste terraço, fazendo o seu
contâto com as rochas ultrabásicas presentes na região, en
cont.ra-se um conglomerado de seixos quartzitícos, bem rola
dos, achatados com matriz arenosa, l_igeiramente carbonatad.a.
Na margem esquerd_a d.o mesmo rio, apesar de terem sido vários
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os cortes efetuados, só foi possÍvel detectar areias mari
nhas, do mesmo tipo das Íntercaladas na margem direíta.

Este fato prova-nos em primeíro lugar a existência
do citado rio e em segundo a exLstêncla de uma corrente rn¿rri

nha de direção su1-norte, provavelmente a mesma que hoje cor
re na costa angolana (corrente de Benguela).

Como fato curioso temos a assÍnalar gue as maiores
percentagens de fínos se encontram presentes no corte mais
longe da foz do Rio Verme tho. Este fato. é pcr nós interpre
tado comÕ sendo o resultado da ação conj unta da corrente suL-
-norte com o encurvamento para norte que o rio apresenta na
toz, obtigando-os se¿limentos finos a serem transportados na
quela direção para mais longe.

?.2,5 - Deoósltos f luvials recentes

Os principals locais onde, na escala do presente ma

peanento, é possÍvel d.etectar tais sedirnentos são os vales
ilos Rlos Cune ne e seus afluentes, Muende, Espinheira. Cuamu

care e nascentes do Rio Dejissiaéu e Cadil-aué aIém da Damba

Verrîelha e da depressão interna da estrutura em anel descrL
ta por BEETZ (1934) a montante da povoação Foz do Cunene.

Com exceção dos aluviões do Rio Cunene e do Rio ¡Åæn

de, que atingem espessuras consl-derávefs (até 20 metros), to
das as outras representam depósitos mais ou menos extensos,
¡nas sempre de espessura reduzida. Não nos fol possÍvel dg
terminar a espessurä destes depósitos no interl-or da estrutu
ra em anel, ¡nas pelo escavamento que algumas chuvas recentes
provocaram nos seus componentes, igualmente somos levados a

concluir gue deverá ser elevacla.

' são todos, sem exceção. formados essenctalmente por
elementos provenientes da desagregação das rochas cristau
nas e sedlnentares que formam a região, com elevada predomi
nânc1a de materiais sll-tosos e areias quartzozas. A fração
4rgilosa, na maioria dos casos, é nula ou muito pequena.
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Num afluente do Cunene gue corre a este da estrutu_
ra em anel, foi possÍve1 detectar depósitos de aluviões com
nais de três r¡etros de espessura (Foto 2).

Estes depósLtos são raros na região, devido ã fraca
pluviosidade e, com exceção do Rio Cunene, ausência de cur
sos d'água pernanentes .

2.3 - Dep6sitos terciánios

2.3.1 - Depósitos contlnentais ( ambi ent e desértlco)

Com este nome resolvemos d.escrever Èodos os depósÍ
tos contfnentais formados em ambíente desértico, os quais,
pelas suas caracterÍsticas bem distintas, podem ser engloba
dos dentro da designação comum de caliche.

O catiche ê urn dos depósltos da reglão que nìaior
controvérsia poderã apresentar, não só quanto â sua gênese,
mas também quanto â sua deLimitação.

Por caliche aceitamos todas as crostas calcárias
mais ou menos conglomeráticas gue recobrem quer outros depé
sitos sedimentares, nomeadanente a Fm. Cunene, quer direta
mente rochas crlstalinas. O seu aspecto é multo variado, po
dendo-se mesmo dizer, parafraseando H.H. REAo que ',Hã Cali
ches e Caliches". por aguilo gue tlvemos ocasião de verifí
car no terreno, o aspecto litológico de cada unidade de cali
che, depende exclusivamente da composj.ção do material gue
the eStá subjacente. Assim, enguanto gue r¡m calÍche formado
sobre depósitos termoclásticos grosseJ.ros ficará com o aspec
to de uma brecha, run_ outro formado sobre areias fínas tornará
a confignrração de um arenito consolidado ou de um calcário
arenoso conforme a porcentagem de material c1âstico assimila
do. Um fator constante a todos eles é a matriz carbonatada
formada pela evaporação intensa de águas carregadas de sais
de câlcÍo provenientes ou da dissolução de plagioclásíos de
Eochas eruptivas ou meÈam6rficas, ou da dissolução de banca
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das de calcários e mármores muíto comuns na reglão.
É comum verificar-se que, quando um depósito sedimen

tar, próximo do caliche, é erodido por qual-quer motivo, ime
diatamente a sua parte superS.or começa a se consolidar por
carbonatação, dando ínÍcio ã formação de um novo caliche.

A sua espessura, na área cartografada, varia de zero
até nrals de dois metros, como é o caso da barreira situada
na estrada que liga a Espinheira ã Foz do Cunene, a_oito qui
lômetros a oeste do llmite entre as cartes 439 e 44O.

Igualrnente, em alguns dos enormes cortes provocados
por enxurradas esporãdicas, é possível ver-se vários níveis
de caliche tendo ínter¡nediarianente bancadas de arenitos
mais ou menos consolidados.

2.3.2 - Formaçåo Cunene

Na região sul da área cartografada, cobrindo uma

área superior a trezentos quilômetros quadrados, surgem-nos
uns depósitos avermeLhados (Foto 10) de orj.gern fluvial a nor
te e deltáica a sul , formados fundar,entalmente por arenitos
finos a mêdios, com o porcentual da matriz argilosa ar:¡nentan
do da base para o t,opo.

A sua idade, provave lmente será lerciârio Superior
uma vez que é possÍveÌ encontrar estes depósitos de ambos os
lados do P,io Cunene. Foram pois deposítados antes da captu
ra deste rio para o atual leito. ¡/ARIåNO FEIO (1970)atribui
a idade do cr¡rso terminal do Cunene ao Quaternário, uma. vez
que ioram encontrados inst,rumentos paleolítícos na região do
Cuanhama, no local por onde o rio corria antes da captura.

Para este conjunto de sedimentos propomos o nome de
Fornação Cunene e passaremos a designar o seu Iocal tipo pe

las seçn¡intes coord.enad.as:

r,ATrruDE suL3 170 ¡gr 36rr
LONGTTUDE ESTE: 12O O3I 3OI I
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tlm corte no local tipo mostra-nos as caracterÍsticas
Índfcadas na Figura 12.

BEETZ (1934), ao referír-se a estes depósitos diz:
nln the Cretaceous and Tertiary epochs the dunes entered
Southern Angola, and their remalns are to be found as
dune sandstones filllng in all- valleys of the old l-and

surfacei a thickness of over 150 rn. having been dcsen¡ed

on the banks of the Cunene Ríver and ln gullles leadJ-ng
down to that river from the unbroken Namib peneplain r.

alÈhough a thickness of 200 to 300 metres is probable ln
places. A similar arid or desert infílling of valLeys
and depreÊsions by dune sand, gravels and local debris
took place in the cretaceous and Tertiary periods in
South-Vflest Africa and Namaquâland.

The Cunene cuts through these dune sandstones. wlch
proves that this ríver originated at a later period than
these Tertiary sandstones, i. e.., in the Pleistocene
period. This, together $rlth the juvenile character of
Èhe Lower Cunene lrith its numerous rapids, cataracts and
gorges, confÍrms the Ídea held by many eminent geologists
that the present lower course of the Cunene must be quite
young, as there exist many indications that its previous
cor.lrse was directetl towards the Etosha Pan in South-West
Africa" .

MÀRIANO FEIO (1970) descreve estes mesmos depósitos
na região do vale Fóssil, lmponente escavação que corta os

migmatitos damarÍanos (1?o 07' Lat. e J.zo 06r Long. ). com pro
funilldades de entalhe de, por vezes, cerca de I00 ¡netros e od

mite que eles estão a preencher um vale de fratura e que a

mafor espessura, d.a mesma fácies, cerca de 80 metros, é forma
da por sedimentos eôlicos repousando em sedimentos fluviais
tendo por cima uma fácies de transbordamento.

ToRQUATo (19?1) admite que estes depósitos atLngem

espessuras da ordem de uma centena de metros e, são formados
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por areias dle gião fino a médio corn evidentes sinais de es

tratificação cruzada e muitos canais de drenagem.

Hoje, depois dos últimos trabalhos de campo admlti
mos as segTuintes fases para explicar a origem do Vale fóssil
e a deposição nele da Formação cunene.

a) PediPlanízação dos migmatítos damarianos.
b) Entalhe no Terciário de um rio de elevado caudal

o qual desgastou o embasamento, não aproveitando

. exclusivanente uma fratura como M. FEIo pretende,
mas, de maneira irregular até com a formação de

meandros ainda hoje conservados nas rochas regì-o

nais.
c) Provave l-mente Por elevação do nÍveL de base, bar

ramento na foz do Rio Terciário e assoreamento a

montante.
d) Deposição da Formação Cunene.

e) Deposição de caliche.
f) tevantamento Progressivo do bloco continental'
g) Novo entalhe de outro rio' agora afluente do Cune

ne, aproveitando as tn.argens ilo rio fóssil.

Depois de demonstrar, de maneira irrefutãveI, a jo
ve¡n idade (Quaternária) do curso terminal do cunene e a pré-

-existêncta da Formação cunene, na página 44, M. FETO (1970)

ao interpretar a origem primãria do vale f6ssi1 escreve ""'
o que demonstra que o vale formou-se em função da erosão para

o Cunene... " ltão podemos concorilar com esta opinião excLusi

vamente peto simples fato de que o Rio Cunene ainda não ccr-ria

naquela região, à altura da deposição da Formação cunene'

2,3.3 - Depósitos de vertentes e p1ôyâs associadas

Na região ocidental da nossa ãt.., .o"ïorne foi deg

crito no item referente ä geomorfologia, o relevo mudarpassen

do de uma superfície continua do tipo pedíplano a um conjunto

de elevações. Na base das elevações formadas por rochas cris
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tallnas, surgem depósitos de vertente os quais, pela sua con
figuraçao fisica, podem ser assoclados a fanglonerados com a
clássica f or¡na em leque.

A sua conposição ê muíto varl-ada, sendo sempre a Írs
ma, conforme seria de esperar, da região elevada que lhe deu
orlgem.

Em frente a estes depósitos aparecem extensos vales,
completamente planosf cheios de um sedlmento fino, quartzozo,
por vezes siltoso, com abundantes palhetas de micas. Pela
sua posição em relação aos depósitos atrás mencionados, pd9
ce-nos tratar-se de verdadeiras "playas".

A idadê absoluta de todo este conjunto, não pode

ser determtnada, mas, pela sua poslção relativa, chegamos a
conclusão gue, quer os depõsitos de vertente quer as "playas"
estão por debaixo dos caliches e das dunas vermelhas plio-
-pleistocênicas e, pelo menos aparentemente. por cLma dos
grandes depósitos fluviaÍs do Terclário rnferior.

2.3.4 - Depó s1tos fluviais

Por depósÍtos fluvial.s descrevemos seguidâmente gÉan

des concentrações de sedimentos, os quais, pelas suas carac
terfsticas de localização, de litologia e de deposlção,foram
por nós considerados como sendo de orS.gem fluvial.

A sua deposíção foi llmitada a oeste, peÌas eleva

ções da Serra da cobra, a norte peJ.o Rio Muende, a este prg
longa-se para as regiões clas cartas vizinhas e a sul atlnge
a povoação da Espinheira.

Localizam-se, preferencialmente, em leitos de rlo
nul to encaixados (Muende e Espinheira), preenchendo-os na

sua totalidade. Foram feitos alguns poços de prospecção e'
num deles, cerca de dez guilômetros a nordeste da povoação

de Espinhelra, atingiu-se a profundLdade de nove metros sem

se ter alcançado o embasamento crLstalino. Na próprJ.a povoa
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ção da Espinheíra, quando se procedeu â abertura de um furo
para captação de ãgua, foram encontrados dezessete metros des

tes depósitos (informação verbal dos sondadores encarregados
da perfuração). Igualmente, na região leste-centro da ãrea
cartografada, eles estendem-se sobre um pediplano cobrindo
toda superfície, com espessuras que, em alguns locais, foi
por nós verificadc que ultrapassam.os dois metros.

A sua litolcaia ê muito variada, englobando não só

as rochas locais, inclusive grandes blocos de xisto, mas tam

bém quartzltos vermelhos e díabåsios em tudo semelhantes aos

da serra da chela.

É interessànte notar que, ençluanto os xistos se

apresentam a-ngulcsos, os quartzitos e os diabásios se mog

tram completamente rolados (Foto 11), evidencianclo assim

um transporte a maj-or distância.

Quanto aì matriz que une os seixos podemos verificar
que, se eles se encontram nos interflúvios, superficialmente
estão completamente desagregados e, maís para baixo, agluti
nados por matriz carbonatada a qual passa, Por vezes' como

no caso da povoação Espinheira, aos caliches locais; se se

encontra¡n preenchendo leitos secos de rios, podem aparecer
ou cornpletanente Ìigados por u¡n cimento calcário ou com as

cavidades entre si preenchÍdas Por areia solta.

A origem destes depósitos poderá facilmente ser ex

plicada se atendermos aos seguintes fatos:

1- os depósitos fluviais encontram-se preferencial
mente do lado leste da Serra da Cobra e seu prolongamento pa

ra noroeste, tenèo servido esta elevação de barreira natural
à quebra de competência do rio em guestão e ã consequente de

posição dos depósitos grosselros.

2 - Depósitos semelhantes são encontrados na praia
do Morro Vermelho e para a1i transportados pelo rio fóssit
que chamámos P.io Vermelho.
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Foto t2 - Fl¡ão dê dlåbáElo co!Èåndo os r€¡bllroE. OÉ !ñr:Àeror ævlænto6 hórl-
zoñtãtEr de fråcå ahÞ¡,lÈì¡dê, å qqe å região fot Eujê1ta¡ ettão ÞGrfe!
tåreñte vrsfver6 rc'lrôcado do ff1ão.
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3 - Na foz fõssil do Rl-o verme tho é posslvel ver ?

existência de depós1Èos fIúvlo-¡narinhos recentes.

4 - Da observação da Formação cunene, verificamos
gue o bloco contLnental ten-se elevado crontinuamente 

' 
atlngfn

do atualrente 150 n.

5 - Não exlster ou pelo menos ainda não verifl.camos
a presença de um cotovelo de captura na regLão onde o Rio
curoca lnflete de E-w para N-s.

6 - o Rio cunene tem um curso termlnal j overn (oug

ternárlo) confor:ne jå ficou denonstrado na parte respeltante
ä geornorfologia.

7 - A reglão do rona é conheclda pelos seus fortes
abalos slsmlcos (LAPIDO LOUREIRO' 1962) os quaLs, até agora,
não foram ex¡rlicados, ¡nas que agora passdmos a admitir como

eenilo o resultado dos ajustes isostáticos dfferentes gue se

estão a proceder em ambas as margens do Rlo Cunene.

I - O antlgo curso do Rio Cunene sltuar-se-la maLs

ao sul do gue o atual.
. 9 - Pela observação das cartas toPogrãficas da re

gião, verlfica-se gue as cotas do pedlplano di¡nLnuem de sul
para.norte, o que prova gue os levantanentos estão a ser
naiÉ ativos na parte merfdlonal.

t0 - Há uma sérle de rios secoa gue correm perpendl
cularnente ao llmlte sul e sudeste do deserto de dunas.

AsÊim, do conjunto de dados exPostos, podemos con

clulr que o Rio vermelho que teve a sua foz na região do Mor

ro vernelho, não fol ¡nals do gue o curso terclário do Rlo

curoca. Este teria sido deslocado para norÈe, tal como o foi
o Rio Cunene, devido aos movimentoÊ ePeirogenétlcos gue obrÅ

garatn a Èaecular o bloco continental de sul Para norte.o RLo

verrnelho contfnuou a correrr e¡nbora o seu maior caudal Èives

se eido desvlado¡ a sua alimentação fol fefta até trá pÒuco

tenpo (os depósltos flúv1o-marlnhos são recentes) Pelos trå
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butários que ficavam para leste do local da captura e gue
alnda hoje são bem vtsÍveis e fáceis de mapear na escala
l/100.000. o local de captura não está visfvel pois a g
rosão destruÍu e o deserto cobriu quer o cotovelo de captu
ra quer a maior porção do antigo leito.

2.4 - Rochas Mesoz6icas

2.4.1 - Doleritos

Estas rochas são relativamente abundantes nas car_
tas 416 e 439 e bastantê mais raras (com esta idade) nas res
tantes .

O local onde ocorrem de maneira excepcional é a ple
nlcie a oest,e do Morro Vermelho a guat se encontra ocupada
por rochas de natureza ultrabásica (Figura ?).

Atendendo às direções fundamentais, podemos agrupar
os df,ques básicos da região ¿lo Morro Vermelho ern dois gran
des grupos:

- diques de direção aproximada norte_sul
diques radiais

Os primeiros cortam todas as rochas da região e são
06 rnais antigos testemunhos filoneanos da reglão. Estão pro
fusamente cortados, deslocados e dobrados, seja por intru
sões naLs recentes , seja por pequenos ajustes da crosta
È.errestre (Fotos 5 e 12 )

Os segundos, cortam exclusivamente as rochas ultra_
básicas e païecem provlr de um ponto comum situado nas pro_
ximidades do Morro vermelho. É a princlpal rede fiLoneana da
regtão. Os dlques são horizontais, verticais e inclinad.os
for¡nando como que uma est.ranha rede onde fLcou encaixado o
que restou das rochas ultrabásicas. A sua orientação, ê
multo variável, a su1 aparecem com direção predominânte E_W,
è ã medlda que v€rmos camínhando para norte, numa extensão de



sete qu1lômetros, os df.ques rodam de manelra contínua e,
E-W passam para SSE-NNW abrangendo assim quase um quarto
cfrculo.

Os valores de dlreção e inclinação apresentados no
esboço geol69lco da região do Morro Vernelho, limitam_se a
traduzir números locais, urna vez que, os diques bãsl,cos ali
exlseentes, na sua maiorf.a, variam de maneira excepci.onal,
sendo possÍvel seguir o mesmo corpo de horizontal a vertical
e de poucos centÍmetros a maís de um metro de espessura.

A sua composição mineralögíca, conforme se pode vg
rificar pelo apêndice r varia dentro de r.imites bem determi
nados. Petrograficamente, as rochas podem ser classlficadas
como DIAB.Á,SIOSf TRAOUI-DIABÁ,SIOS, MELA-MONZONITOS, DTABASóI
DES, I,EUCO-DTABÁ,SIOS E META-BASALTOS HORNFELSTCOS (AMOStTAS
números 395-GB, 439-99, 4!6-169, 417-23. 416-156 e 416_62).

No canto sudeste da ârea cartografada, ocorrem pg
quenaÊ manchas de doleritos, os quals, por não ter sido poE
sfveL coletar uma amostra fresca, não foram datados. No en
tanto, se atendermos a que, a grande maioria dos doleritos
de Àngola são de idade Karroo e que, do outro lado da frog
telra (Sudoeste Africano), não muito 1onge, existem manchas
de basaltos do topo do Karroo (Forrnação stormberg), é de ag
mitirmos que estas rochas possuam a me slna idade.

Àlgumas análÍses quÍmicas de rochas deste grupo dg
ram os seguintes resultados, demonstrados no quadro da pãS!
na segulnte. (Tabela 3)

2.4.2 - Granfto da prala

Na praia do Morro Vermelho, entre o antlgo paioÌ da
Bricon e o mar, aparece urna pequena mancha de um granito a!
calino (Anostra 416-1) averme lhado, de grão fino a rnédio, ho
loleucocrático, com textura hipautornórflca granular, rico em
ortoclásÍo e plagioclãsÍo sódico. Como acessórlos apresenta
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Tto2

A12O3

Fe203

FeO

MnO

Cao

Mgo

K20

Na20

Pzo5

Perda ao fogo

TOTAL

AMOSTRA 4L6-7L
Monzodl.or Lto

40,6
Vest.
acent.
L2.3

7 ,32

714
0,].62
8,76

13 ,86
5 r3

2 106

1r5

99 r35

416-170
Monzonito

50 r9

Vest.

18 ,3

8,42

0,o79
0,L3
6 ,03
3r7
6'4

3r8

212

9g ,98

TABELA 3

4L6-245
npl-dtabãsto

44,4

VeEt.

L9 r4

16,1

0,111
o,2L4
2,275

I0rl
4rL

L,52

0,23

98 ,45

Todas as anälises qufmfcas apresentâdas neste trabalho foram efetuadas em Luanda, no La-

boratór1o de Espectroqufmlca ¿lo InsÈituto de Investtgação Clentffica de Angola.

4t6-279
Traqulto pórftro

59 ,8

vesÈ.

13 ,6

7 
'90

o:ot

2,94
o,9o7
5r7

4,25

3,65

99 ,23

43 9-99
Monzo-d labã s fo

56,5

vest.

l0r4

312

7r7
0,188
9rO
612
3 r0

Lrg

0,508

| ,42

100,066

I(¡
Èt.
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zlrcão e fluorLta. En 1963-1964, no Curso de ceologia do UItramar, dado na Faculdade de Clências de Lisboa, jã r. n¡ar,l
embora sem dados geocronológicos, mas apoiado em fnvestiga
ções de campo, afirmava que os granitos com fluorita deve
rLam corresponder ã ¡nais recente atividade ãc1da *ago,átf.f
de Angola.

Esta intrusão granÍtica ê um corpo de pequenas d!
mensões com poucas centenâs de metros quadrados de superfÍcLe. Pela sua posição, é de adsritlr¡nos que esteja .o.."fl
cLonado com o grande arquea¡nento SW_NE que.atravessa arrgoff
desde aquela região até à Lunda. Se assim for, é muJ.to prs
vãve I gue, inlcialmente a sua compos5.ção fosse sienftLca e
gue, por assinilação de material silicoso esta fosse altera
da e passasse ä de um granito com pouco quartzo (Oz : 3OB).

A sua anállse qufinica apresentou os segutntes valo
res (Tabela 4):

sio2 - 7l-.2
TiO2 - Vest,.
A12O3 _ L4,72
Fe2O3 - 2,63
FeO _ 

O r?5
MnO - O.OO9B
CaO - 4.206
Mgo - lroog
Kzo - 1,90
Na2O - 0r2l
SrO - O, OO1I5
PbO _ 0,083
NiO _ 0,16
CUO - OrO12
Cr Zo3 O ,OZg
P2O5 _ 1,96
Perda ao fogo 0,6l

Total 99,438
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2.4.3 - outras

Com esta mesma idade (l4esozóica), vamos ainda encon
trar, na região do Morro Vermelho, diques Ce composição p;
trográfica muito dLferente.

Cortando as rochas ultrabásicas, em d.uas direções
sensivelmente perpendicuLares E-W e N_S, aparecem uns diques
(?) e veios (?) de espessura mãxima não superÍor a 30 cmrcom
postos por uma matriz de quartzo com clastos carbonatad.os,
formando uma rocha extremamente rica em Ba, Sr, Nb, Zr, Cv e
Fe.

Ao microscópio rnostram-se como que uma pasta carbo
natada com leitos de quartzo e muitos microgeodes de calcita.
perfeitamente cristali zados.

Embora a cônstituição quírnica destas rochas seja com
patfvel co¡n carbonatos primáríos, põe-se aqul a dúvida se es
tes diques (?) não serão unicamente o resultado ile atteraçãJ
meteórica das rochas ultrabãsicas e a deposÍção qufmica de
soluções carbonatadas, ricas em algu¡ts elementos raros, em
falhas ou fraturas, uma vez gue, é raro, mas possíveJ_, encon
trar estas rochas cÕm utna leve estratificação a qual Èambém
poderá ser interpretada como um esfriamento progressivo da
rocha.

MAU e COTIITNHO (1959) descrevem no Brasi1, no MacL
ço de Itatiaia, a ocorrência de um veio carbonático, em tudo
semelhante aos nossos dÍques e veios da região de Morro Ver
melho e concluem gue"Tanto a composição mineralógÍca como a
dlstribuição dos elementos no veío parecem indicar tratêr_se
de um veio carbonatítico. . .,' , mais à frente acrescentâm quenMilltam ainda a favor da hipótese carbonatítica os seguin
tes fatores:

I - Forma Tabular do jazLmento, regra em veios in
trusivos e exceção em xenólÍtos.

2 - Àusência de apófises da rocha aLcalina encaíxan
te para dentro do veío, coisa que seria de sê
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esperar tratando-se de xenôlito,'.

Ta¡nbém no nosso caso, pelas razões indicadas, não
pomos a hípótese de se tratarem de xenólitos calcãrios.

Alguns dos diques ultrabãsÍcos da região encontram-
-se revestidos l-ateralmente (Foto 13) por uma ¡nassa branca
em tudo semelhante à anteriormente descrita.

Igualmente na mesma área é possÍveJ_ encontrar mais
varÍedades de rochas f5.loneanas, taj_s como: LUZ]TANJTO (shon
kinito) - Am. 416-158; META-LATITO - Am. 4I6-64i BOSTONTTO -
Am, 416-154; MINETE (Biotita-plroxênio-Larnprófiro) - Am.416-
-219; BIOTÍTTTOS - Am. 4L6-52 e 416-70 e MrcRo-FofAITos - Am,
416-65, 416-165 e 416-166, conforme as anãlises quÍmicas da
Tabela 5.

De sa1íentar que, a grande maioria das rochas mesg
zólcas aqui descritas se encontran cortando o corpo ultrabá
sj.co de werhJ-it.os, o qual só tem 7 x 2r5 guilômetros de tama
nho. É vulgar o aparecimento lado a l-ado de rochas ultrabá
sicas, básicas, aLcalinas e até mesmo ãcidas, tornando a re
gião extremamente interessante para petrógrafos.

2.5 - Rochas pré-cambrianas

2.5.1 - Intrusões relacionadas com o eiclo pan-

-Africano

2,5,1.1 - Gran î to do tipo I,lorro Vermelho

Rochas granÍtícas formam a elevação do Morro Verme
tho, o anel externo da estrutura em anel a montante da Foz
do Cunene, e dois pequenos stocks a norte da carta 417, além
de outras pequenas intrusões não cartografåveis nesta escala,
são rochas de cor rosada, as guais, para a região do Morro
Vermelho, foram descritas em 1959 pelo Professor Doutor MON

TENEGRO DE ANDRÀDE, o gual define petrografícamente aquele
tlpo como sendo um granÍto " cal_co-a1cal_ino-ortosÍ-plagioc tási-
-bÍotÍtÍco com a ortócl-as.e em predomÍnio sobre a olígoclase".
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Embora genetl-camente diferentes, confonne será dig
cuËldo na parte respeitante à geocronologia, rnas igualmente
correlacionados com o cj.clo pan-Africano, temos os diques
granÍticos que ocorrem na extensa planÍcie a este do Iuorro
Vermelho e se apresentam com direção primordial E-I4t. São ¿!
gues multo compridos, algnrns com mais de dez qui lômetros de
extensão, de espessura variáveI de dique para dique mas que
podem atíngír, em alguns casos, mais de vinte metros.Às suas
características petrográficas (TORQUATO, 19?1) permitem cg
racterizá-los como senCo um granito biotftico. A sua textu
ra ê fanerÍtLca de grão mêdio, Ieucomesocrãtico. o quartzo
cataclástíco é abundante. Microclina um pouco alterada por
caulinitização. Plagioclásio não identiflcável por se encon
trar em adÍantâdo estado de alteração. Como no granito do
Morro Vermelho propriamente dito, ê a bfotlta o principal
componente mãfico.

O anel externo da estrutura em anel_ da carta 439

apresenta-se i$.lalmente como sendo forrnado por um granlto se
melhante ao do Morro Vermelho. As determinações geocronológi
cas, confgrme veremos, confirmam-no.

A norte da carta 417, aparecem dois pequenos stocks
granÍticos, um junto às dunas e o outro na regJ.ão de fecho
do antíclinal evidenclado pelos ortoanfibolitos marcados a

negro no mapa geológíco. Pel-as suas caracterÍstfcas macro e
microscópicas, podem igualmente ser correlacionados com o

granito do Morro Vermelho.

Cercâ de três mil metros a sudoeste do marco geodé

sico do Morro Vermelho aparece uma pequena elevação gue to
calmente é conhecida por Morro Preto - nome derivado tal co
mo o do Morro Vermelho da cor predominante das suas rochas.
Formanilo o seu topo aparecem granodLoritos com encraves das
rochas encaixantes (gabros e slenítos). ANDRADE (1959) ao
fazer o estudo petrográfico destas tochas descreve-as como

representantes, não de granitos ner. tão pouco de granodiorf
tos mas sim como uma rocha de composÍção intermediãria.
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Atendendo não só ao seu aspecto macroscópico, mas
tamb6m à passagem lateral que, por vezes se observa, por in
ternédio de filões oq filonetes, somos levados a admitil: a
hipótese deste aflora¡nento ser cogenético com os granitos do
Morro Vermelho, resultand.o a variedaCe petrográfica por sim
ples diversificacão magmática.

Cortando os mígmatitos do Grupo Da¡nara, é muito vul
gar o áparecimento de fÍlões granÍticos (Foto 14) pegmatÍti
cos ou aplitícos, de cor variando entre a rosada e a vermê
tha, os quais, pelas caracterÍst.icas petrográficas podem
igualmente ser englobados dentro do mesmo grupo.

Algnrnas anãlises quÍmicas destas rochas resultaram
nos daclos d.er^onstrados na Tabela 6.

2.5.1,2 - Grabos

BEETZ (1934) descreve a existêncLa de uma estrutura
formada por gabros a que nós chamamos estrutura em aneL, a
cerca de 17 quilômetros a montante da Foz Co Cunene.Ela está
encaixada em granÍtos do tipo l{orro Vermelho e estes r por
sua vez intrusivos em migmatitos do Grupo Damara.

No campo esta estrutura, apesar de em fotografia
aérea ser bem visíveI, torna-se difÍciI de localizar umâ vez
que se encontra numa ãrea de relevo irregular e ela se encon
trar com relevo negativo. A estrutura apresenta-se alongada
segundo a direção norte-sul (5 quilômetros), tendo 3 quilôrne
tros segundo este-oeste.

O gabro aparece com ciÍsjunção esferoidal (Foto 15)
formando o centro da estrutura e numerosas bandas que irrom
pem através dos migmatitos. Estas bandas formam verdadeiros
anéis negros que sobressaem estupendamente da cor clara das
rochas encaixantes .

BEETZ descreveu o aflorament,o como sendo formad o
um gabro ou um norito-olivÍníco e tenta correlacioná-lo

pc
ou
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012
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0 r 0375
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2 r23
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5,33
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0 t42
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9r1
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com as inÈrusões mesozôicas do Karroo ou com o Complexo Gg
bro- anortosÍtico do sul de Angoj.a. Conforme iremos ver es
tas rochas estão numa posição estratigráfica intermédia e
podem ser atribuÍdas ãs atividades finais dos dobramentos
Pan-africanos que afetaram a regj.ão.

para o professor Doutor JOSÉ MOACYR VIANNA COU

TïNHO que fez o estudo petrogrãfj.co geral de todas as amos
tras da região, a rocha apresenta textura blasto subofÍtica,
granularidade ¡nêdia e tem como minerais essencÍaís um plagiô
cLásio (An 64-30), biotita e diopsÍdio. Como curiosidade pe
trogrãfica, cíta a presença de bíctita azul na amostra 439-96.

À análise deste gabro deu o seguinte resultado (Ta
bela 7):

sio2 - 48, O0

TiO2 - Vest.
A1^O. - L6,2¿3
Fe2O3 - 3,46
Feo - 7,5
cao _ gr9
Mgo - 3,8
Kzo - 4,43
Na2O - 4,04
P2O5 - 0,72
Perda ao fogo - O,7g

A estrutura é cortada por numerosos diques diabási
cos, granÍticos e de guartzo, alguns circulares como os de
granlto (do anel ácido) onile estã implantado o vértice geodé
sico Pedra Furada. Numerosas fal-has de direção geral N-10-E
cortam o conj unto.

Um corte este-oeste da estrutura, mostra-nos que

TOTAT 97 ,83
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as lnclinações dos migmatÍtos se processam sempre no sentldo
esÈe. Para explJ_car isto, admitlmos o seguinte mecanismo:
numa primeira fase, exlstirlam rnignatitos do Grupo Ðamara,
inclinados para este (vergência norma 1 de todo o eugeossinclí
nal all presente). Depois disto houve a intrusão granÍtica
gue dobrou os migmatitos e formou atê alguns diques circula
res como os anteriormente descritos e granLtizou, em parte,
os arredores. Como esta intrusão, se processou no centro da
faixa mígmatÍtica, era de se prever que estes se apresentas
sem dobrados em forma d.e domo, no entanto, tal não aconteceu
pois, admÍtimos nós, o lado este (lado cratônico) comportou-
-se como um sisteÍia fixo e o lado oeste (1ado oceânico) devi
do à menor resistência, como móvel. Numa fase final, os gg
bro.s irromperam no centro da jã formada estrutura, obrigando
o lado oeste a dobrar ainda mais.

2.5.1.3 - Dioriros

Em TORQUATO (1970) pode-se 1er ,,Na região onde es
tava instalado o acampar,ento da Missão Hidrográfica, a cerca
cle I 200 metros a Sul do lularco . geodésico do Morro Vermelho,
aparece-nos uma rocha escura de grão médío, composta essen
cialmente por: And.esina (An 408), hfpersÈena, clinopiroxena
(diopsido), rnicropert.ite, mLnerais opacos de brilho metálico,
apatiÈe e quartzo. Surgen Írirmequites no contato dos felds
patos potássicos e caLcossódicos.

Relaclonado com as piroxenas há heîebterda verde e
serpentLna de alteração das mesmas. Os feldspatos estão clo
ritizados e serícÍtizados. A hiperstena apresenta-se com mi
croplaquites.

A estrutura da rocha evÍdencia caracterlsticas sin
tomáticas de forte tectonismo".

A sua classÍficação será a de um diorito com hi
Pers tena.

Estas rochas, apesar de no campo se apresentarem
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cortadas por diques graníticos que se perdem no stock do Mor
ro Vermelho, para nós, pertencem igualmente ao mesmo conjun-
to de rochas intrusivas sendo relacionados com o inÍcio do
cic 1o.

Algumas análises quÍmicas destas rochas deram os
seguintes resultados (Tabela 8):

E Àmostra
sio2

TiO2

A12O3

Fe2O3

FeO

MnO

CaO

Mgo

K20

Na2O

Perda ao
fogo

TOTAL

416 - 181

50,45

Ve st.
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)d

4'5

0,14

4r2

rr8

5 r25

3r0

0r5

99 ,O7

416-183

59 ,06

Vest.

13,02

10,15

0,04

0r19

5r3

2r!
3 ro

6rO

0'8

oo Êo

4L6-204

56,28

Vest .

18.4

'l 
'37

216

0, 156

3r7

L,96

Ã.,

3 ,13

0'8

99 ,596

4t6-205

54,7!

Vest.

27,L6

9 ,25

o,gn

0,156

3r8

1,03

5r6

3, 56

0,36

99,666

?.5,1 .4 - Verhlitos serpentínizados

Estas rochas formam um pegueno afloramento situado
entre o Morro Vermelbo e o mar. En terra, ocupam uma área
de 7 x 2r5 quilôrnetros, prolongando-se pelo mar d.entro numa

extensão desconhecida mas que supomos ser pequena.

Enbora na grande maioria se encontrem total ou par
cialmente metamorfisadas e recortadas por centenas de dÍques
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básicos (Fígura 7) são elas as rochas mais importantes d.a re
gião e a elas se devem todos os trabathos de prospecção e le
vantamentos geológicos realizados no extremo sudoeste de Àn
goIa.

Estas rochas, descritas por ¡INDI{ADE (1959) sob a
designação de werhlÍtos, são muLto densas, nrelanocraticas, ocf¡ì

grandes cristaís de augita e abundantes minerais ¡netãlicos.Ao
microscópio revelou-se ser "uma rocha holomeLanocrata com tex
tura xenomórfica-granular, constituÍda por cerca de 29r5ã de
augite, 19138 de olivina e 1,2 de acessórÍos".

A análise quÍmica de um exempl-ar da região onde a
rocha se encontra mais sã (An. 416-17), deu o seguinte resul-
Èado (Tabela 9):

sio, - 49 tg6
TiO" - Vest. acentuadosz
A1,O, - 7 167¿J
FerQ, - 3,871J
FeO - 4,3I
MnO - 01096

CaO - 2L,03
MgO - 17,13
K"O - 0,1L3¿
Na^O - 0,918¿' SrO - 0,0236
NiO - 0,054
Cuo - 0,0039
Cr"O" - 0,099¿5
P^O. - 0.099¿5
Perda ac fogo - 01506

H^O- - 0,0907¿

TOTAT 99,8732
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TOROUATO (1920) descreve a ocorrência de um outro
afloramento, em tudo semelhante ao anterior, situado entre o
Morro Vermelho e as grandes dunas que the ficam a norte. Eg
te segundo afloramento está encravado no granito róseo que
forma todo o Morro.

Hn ambcs os afloramentos só é possÍvel encontrar es
ta rocha sã, numa mancha junto à torneira da conduta de ágo"
Foz do Cunene-BaÍa dos Tigres. tn todos os outros locais a
rocha aparece mais ou menos serpentinizada.

Os serpentinLtos resuLtantes da alteração dos werh
lftos apresentam-se com cor varÍãvel conforme o seu grau de
alteração, podendo variar desde o quase preto ao amarelo eg
verileado, passando pelo tom bastante comurn de cor de chocola
te. Apresentam- se com textura do típo ',mesh", notando_se mui
tas vezes, pequenos cristais metálicos (octaedros) e engloban
do raramente peguenos filonetes de magnetita.

Na região do Morro vermelho, é possÍvel agrupar os
serpentínitos em d.oís grandes grupos como os descritos por
F. REAL (1962) para o !"tonte Atchiza em Moçarnbique:

- Serpentfnitos de cor cinzento-esverdeada ou vio
Ieta.

- Serpentinltos castanhos.

Os primeiros representam o estado mais avançado de
alteração a que os werhlitos foram sujeitos. Lïna vez que, na
região é possfvel delimitar aproximadamente zonas ond.e abug
dam estes serpentinitos ou, onde pelo contrário, são os casta
nhos os predomínantes, e que essas zonas estão relacíonadas
com as formas d.e relevo, parece-nos ser de atribuir a altera
ção das rochas uLtrabásicas a fenômenos de meteori_zação e nãã
a autometaformismo como ocorre, em afl0ramentos desta nature
za, na grande maÍoria d.as vezes.

Estas rochas são granulares, por vezes terrosas,
friáveis e com cristais de mag,netita raros ou ausentes.



_69-

Ao microscópio polarlzante mostram-se na sua guase
totalidade constituÍdas por serpentinas (isõtropas ou não),
geralmente impregnadas por soluções ferrosas.

Ocupam ou o fundo de pequenas bacias outrora preen
chidas por ágnras, ou as regiões mais sujeitas às intempéries.
Todos os afloramentos ã befra-mar são formados por serpentini_
tos d-este tipo. Apresentam-se muito erodidos, finamente rg
cortados por fLlonetes quartzo-carbonatados co¡n calcedônia e
opala oÊ quais, por erosão diferencial, dão à rocha um aspec
to alveolado.

Os segundos representam um estado de transição en
tre a rocha sã e os serpentinitos atrãs descrl-tos. São ro
chas muito duras, menos silicificadas que as anteriores com
fratura conchoidal e mineraÍs metâlicos nais ou menos abug
dantes conforme o local de colheita da amostra. por vezes
apre6entam-se mosqueadas de cinza-escuro revelando-nos o m!
croscópío que estas manchas não são mais do que restos ile pi
roxênios não alterados.

Os 6eus principais aflorament,os ocorrem ]_onge do
leito do antigo Rio VermeLho, especialmente na regíão norte
da Figura 7, mas, é possível encontrar pedaços desta rocha,
em menor guantidade, por todo o maciço ultrabásÍco.

BEETZ (1934) descreve as rochas ultrabásicas a que
chamou dunítos e piroxenitos e atrlbui-lhe uma ldade Cretáci
ca. TOROUATO (1970) observa no campo (Foto 16) a presença
de flnos filoneÈes de granito do tipo Morro Verme lho a col
tar quer e6ta rocha guer jã alguns dos filões bãsícos presen
Èes e conclui pela sua idade Pré-cambriana.

2.5.1.5 - Pegmatitos

Sob a forma de diques e bolsões, aparecem-nos peg

matltos em duas regiões previlegiadas, embora seja possÍvel
encontrá-los em quase toda a região cartografada. Na área
forrnada pelo canto noroeste da carta 4l-7 e nordeste da 4l-6 e



_7 0_

na cârta 3 95.

MineralogÍcamente são baEtant,e pobres, sendo gue a
maiorl-a é exclusivamente formada por quartzo e feldspato. Na
região noroeste da carta 417 estão assinaLados na carta geo_
logica alguns diques pegrmatÍtlcos. Na verdade seria irnpossÍ
vel, na escala em que estamos a trabalhar, representar todos
os diques ali existentes pois eLes são numerosos. cortam os
migmatitos do Grupo Damara segundo uma direção preferencial
que se situa aproximadamente este-oeste. A1Í, os componen
tes mineralógicos mais abundantes e aqueles que puderam ser
reconhecidos são (Foto 17): euartzo leitoso, Feldspato potás
slco, Moscovita e Turmalina negra.

Nos rios secos que se situam a oriente do Morro
Branco, foram igualmente detectados vários bolsões e dÍques
de quartzo e turmalina negra.

Na carta 395 é ¿le salientar a presença na reglão
dos xist,os e dos migmatftos de enormes bolsões e diques de
guartzo leitoso e hialino, este ú1timo normalmente bem cris
talizado. Em raros aflora¡r.entos foram verificados cristais
de calcita, siderita e, provavelmente schelita. O aspecto
geral da região é o de um grande lencoL branco, resultante
de inúmeros pedaços de quartzo l_eitoso que, escorrendo pelas
encostas dos morros (dos quais formam normalmente a crista)
encobrem, por vezes, total_mente, as rochas regionais. Fenôme
no semelhante se verifLca nas rocfras granulíticas a norte do
Morro da Pedra na carta 416.

AIém destes dois grupos que se considera¡n os maio
res, é possÍvel, conforme foí dito, encontrar diques pegmatÍ
ticos dispersos For toda a ãrea. Entre estes últimos,salien
ta-se a presença de um conjunto filoneano a sudoeste do Mor
ro do Coelho onde foi possÍvel detectar a presença de apati
ta verde.



Foto l? - vtstå ÞålctåI dos p€gÀtttos 61tudo. ¿o cäÀÈo 4ÞêrtôE ôôqùerito då ,olha a1?r Junro åo Ithtre coÀ o itè.e!_
to.Oñ1,ô€r¿tb!¡ncoóqùarrzotê1Èo6o.ôrôFõdoé¡è1d¡ÞåÈoÞôÈá."1.ôêoclnzeÀrôêþ.covl

loto l8 _ Fl.nco eEquQ¡do do ãntlcllÃâI do cùÀeæ, Jùûto à flotrÈe1¡ô con ô su¿tæste Àfrfcèno. o Riô cuneÀe @!rê d
vÀlè êncålÌà¿o tå rotiáo ccntra¡ dã fotogråfla. No ú¡tlrc plàno då torogråfr¿, lá 4 tô¡lrrórro <¡o sui¡@.Èô

^f!1cå¡o¿ 
Þo¿é ver-se o ÞroloñqåmÀto do åñr.lcllñåI cob !èleø lÀvcr¿lito-
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2.5,2 - Grupo Damara

2.5,2.1 - Genera I idades

Às rochas que forrnam este grupo cobrem a maioria
da região cristalina estudada e estendem-se desde o mar até
ao flanco este, Lnclusive, das Serras de Á,lvaro Ferreira e
Cobra.

' Estas rochas têm a sua ¡naior extensão e as melhg
res exposições no Sudoeste Africano. Em ÀngoIa apesar de co
brlem grande parte da área estudada, globalmente, apresen
tam-se com pouca importância.

O seu nome orlginalmente descrito como Sistema Dg
mara (GEVERS, 1932) foi dado a um conjunto de rochas de ele
vado grau de metamorfisno que corta o Sudoeste Africano sen
Eivelmente a neio, com dlreção S$I-NE. Mâis tarde, e depois
de ter paÊsado por una sérle de nodificações, MARÎIN (1965)
estudou e descreveu pornenortzadanente este conjunto de ro
chaa e outras que durante o intervaLo de tempo 1932-1965 the
foram associadas e propôs que o Slstema Damara fosse divld!
do em duas fãcies de geossincllnal , uma, a menos metamorfisa
da (nlogeossincllnal) passou a desJ.gmar-se por Outjo e a ou
tra, de grau de meÈa¡norfLsmo rnals elevado, o qual pode mesmo

atlngir a catazona (eugeossincllnal) tomou o nome Sqrakop. Àm

baÊ as fãcies foram divfdidas em séries, e, aquela que nos
lntereaÊa, (Swakop) por ser a que ocorre em Àngola, na re
glão estudada, passou a ser formada por Nhomas. o toporHakos,
a sérfe internédia separada da forrnação basal (Formação Ng

slb) por uma discordâncla a qual tem levantado düvidas sobre
a sua exfotência contfnua e a que nos haveremos de referlr
nâls adlante.

Durante a no6a vislta ao Sudoeste Àfrlcano (Uafo
de L9?21 tfvemos conheéLmento que o nome SLsterna Damara t!
nha 61do mudado pêra Grupo Damara mas, o trabalho de tese
em que esÈe fato fof proposto aÍnda não nos chegou âs mãos.,
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no entanto, concordamos em absol-uto com a mudança, dada a
grande complexidade e a l_mportância que tais rochas apresen
tam no sul da Áfrlca.

Na årea mapeada, devido â sua complexidade tectônl
ca, adaptamos o mesmo critérLo que os Serviços Geológicos de
Windhoek usaram para a região fronteirÍça e englobamos todas
as rochas que formam o Grupo, ¿lentro de uma sô unÍdade, sepa
rando exclusÍvamente os metassedimentos já completarnente gra
nitizados e as bancadas de calcárics, dolornites e anflbol!
tos por serem os únicos locais com possÍvel interêsse econô
mico e por nos d.arem uma idéia dos principais traços tectôni
cos da regíão.

Em Angola, a orientação geraL das rochas deste gru
po ê sensivelmente norte-sul com encurvamento para noroeste
a norte. As rochas estão dlspostas em geossinclÍnio (eugeos
SinclÍnio) e metamorfisadas em grau de meso e catazona com
o metamorfismo dimínuindo do mar para o antigo craton. A ver
gência geral de tod.o o conjunto ê para 1este e nord.este, res
pectivamente nas porções sul e norte da região.

A estrutura das rochas do Grupo Damara indica que,
todos os esforços principais tÍveram a sua resultante na di
reção WSVI-ENE e no sentido ENE o que está absolutamente de
acordo com a ídéia do desenvolvimento do geossinclínio Dama

riano;.

Os principais dobramentos são do tipo isoclinal na
região da serra de Í,Ivaro Ferreira onde é possÍveL ver, no
topo norte, uma terminação periclinal dobrada para a esquer-
da.

A oeste da Serra de Á.Ivaro Ferreira. começando em

territõrio angolano junto ao Rio Cunene, no meridiano
l2o O6t 45rt pode ver-se uma imponente estrutura em anticli
nal (Anticlínal do Cunene) a qual corre para noroeste e per
de-se debaixo das areias do d'eserto. Em Angola, é possÍve1
seguí-la por mais de cincoenta quilômetros e, em território
sul-africano, guando olhada do ponto mais alto do lado angg
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lano, perde-se de vista (Foto 18). Apresenta-se com rel_evo
invertído, mostr¿rndo nos seus flancos fl-lÍtos DamarÍanos e
no seu núcleo gnaisses kinzigíticos maÍs ant.igos (Foto I9).
Na região da Damba Vermelha (carta 416), no corÈe provocado
pelo rio fóssil, esta estrutura está muito bem exposta, num
plano que apanha precisâmente o t.opo do núcIeo, assim num

único corte, é possÍve1 ver-se o núcleo gnáÍssico coberto pe
las camadas de fiLito metamorfizadas em migÍnatlto.

A Serra da Cobra, e levação de mãrmore que se situa
a norte da Serra de Á.lvaro Ferreira e que certamente 6 o seu
prolongamento, é um anticlinal deitado para l-este cujos f1¡g
cos fazem ângulos de 40o e 70o.

Afetando as rochas do Grupo Damara ocorren dois
sistemas de falhas perpendículares de direção predominantes
N 50 I^l e N 50 E.

2.5.2.2 - 14etassedimentos gran it izados

o quadrante sudoeste da carta 416 e a quase totali
dade da carta 439 encontr¿Lm-se ocupados por rochas granÍti
cas provenlentes da granitização de metassedimentos do Grg
po Damara durante os dobramentos Pan-Africanos que afetaram
a região.

São duas faÍxas paralelas, de direção SE-NI{ as
guais formaríanr os topos de dois antíclinais hoje completa
mente erodidos. A região internédia está dobrada em sincli
nal apertado e ê forrnada pelas rochas que designamos por cru
po Ðamara índiferencíado.

Embora não tenhanos subdividído o Grupo Damara, pe

Ia sua posição estratigráfica, somos levados a supor que es

tas rochas seriam o resultado da evolução da séríe Khomas.

Fundamentalmente, são formadas por gnaisses gran!
ticos com algunas intercal.ações de rnármores, por vezes com

forsteri ta.



Foto ¡, _ Àôtlc¡¡M¡ ¿o c\¡À.;ô. co¡È¡to cñÈ!. fl¡ltos ¡ ót!61è¡ o 9tutB6cs krñrlgfttco. ¡ ..qúèrdå. À torôg!åfr¡ fo1
è1!ådr do ndÈ6 påla .ùl¡
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À passagem dos gnaisses granfticos aos migrmatitos
gue formam o Da_mara indj.ferenciado, é feita gradualmente rpor
vezes, durante al.guns quil"ônetros. Nas regiões d.e transição,
os limites forann marcados guando, caminhando dos migmatitos
tlpicos (Foto 21) as bandas anfíbolÍticas de paleossoma, dg
sa.paJeclarn para dar lugar aos gnaisses granÍticos típicos
(Foto 22).

alãm dos dados geocronológicos, podemos sô com da
dos de campo prova"r que estes gnaisses sã_o o resultado d.a
granttização dos rnetassedj.mentos. partindo de cerca de dois
quilômetros ao norte de est-rutura em ane1, en plena regtão
nigrmatÍtíca, aparece uma crísta de má-rmore a qua1, dez quilô
metros a sud.este d-o Morro ltermelho, continua para dentro dos
gmaÍsses sem a mais leve i.ntêr!î¡_pção.

BEETZ (1934) ao tratar d.estas rochas, descreve-as
como sendo gnaisses de lda.de prê-f.ramara- e escreve ! " This
forms the country rock over l,arge areas of the Namib peneplain
bethreen Cunene, Coroca and. the Lunda axis, and_ al-ong the
coast between Morro ve rme l.ho and the Cunene" e mais adlante
contlnua "The pre-Damara gneiss is not stratlfied like the
rocks of the DðJnara and the Muva-Ankole Systems. and is much
¡nore intrud-ed-mostLy J.n lit-par-llt fashion by basic and
acid igneous rocks ùhan that of other systems',.

Efetivamente, nas regJ.ões ¡nencionadas por BEETZ,
os gnaJ.sses graní.ticos aparecem com as cara_cterÍsticas por
ele indlca-das (Fotos 23 e 241 , mas são simples variações le
cais gue podem ser explicadas em função da distâncfa ao ceg
tro do eugeossincllna.l o gue provoca um aumento no grau de
homogenlzação do pa-Ieossona e do neossoma.

Na notÍcia, explfcatlva d.os Serviços de Geologia e
Minas de AngoJ.a, respeita_nte ã cartogra,fia da. área (Serv.
Geol.Minas, 1961) estes gnaísses são descrítos como sendo o
resulta.èo de met-as sedirnentos evoluíd.os os guai.s provinham de
'arcoses e grau.vaõues coln intercalações de sed5_mentos argilo-
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-calcãrio ou de soleiras de materíal máflco". Com o conheci
mento gue tenos das áreas vizinhas do Sudoeste Africano onde
estes sedimentos aparecem depositados em miogeessínclinal,por
tanto com as suas caracteristicas primãrias, conjugado com
os filitos que ainda hoje ocorrem nos flancos do anticlinal-
do Cunene, não temos dúvidas em aceitar a sua origem primâria
como sendo fundamentalmente a descrita, acrescentando apenas
bancadas de quartzitos e ¿le calcários os quais estão bem eví
dentes a sudoeste do Morro Vermelho.

2.5.2.3 - Grupo Damara (indiferenciado,
calcãrios cristal inos e anfibo-
I i to s)

Como prolongamento natural de idênticas formações
do Sudoeste Africano, em Angol-a, na região descrÍta, aparecem-
-nos duas faixas do Grupo Danara. As suas direções estrutu
rals são, junto ã fronteira, N-S,e no topo da área cartogra
fada NW-SE. Não é possÍve1 ver o seu limite norte pois o nes

mo está totalmente coberto por areias de duna. A este, cog
tatam com as rochas mais antigas da Formação Nosíb. Embora

haja, por vezes, no Sudoeste AfrLcano uma discordância nÍt¡
ila a separar estes dois conjuntos de rochas de idades bem

distLntas, em Angola, não foi possÍvel verifícá-la. pelo cog
trário, na região da Serra da Chela, (a nordeste da área des
crÍta), os quartzitos que formam a base, são, sem dúvida, os
representantes de paraplataforma da Formação Nosib e os cal
cãrlos da Leba que i-he estão por cima, são por nós considera
dos cono sendo parte do Grupo Damara (Fácies Outjo, Série
Otawf). Localmente, em toda a região da Leba, não 6 possí
vel ver a existência da discordâncÍa que aLi existe. Este
conjunto continua-se para sul e, na nossa área, é provãvel
que os movimentos de dobramentc s6 se tenham efetuado dg
pois da deposição do crupo Damara. Assim, é praticamente im
possÍvel delímitar o lado este deste Grupo. O nosso crité
rio para tal foi o limite das faixas calcárias que formam
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as Serras de Álvaro Ferreira e da Cobra.

São rochas metamorfisadas em grau de epi e mesozo

na. Os seus tipos litológicos predominantes são os filitos
e quartzitos a sul , nos flancos do anticlínal do Cunene (Fe

to 19) e migmatitos (Foto 251 , quarLzitos, mármores, ortoanfí
bolitos e conglomerados (Foto 26) no restante da área.

Na base do Grupo aparecem-nos mármores de cores va
riegadas (Foto 27), impuros pela presença quase constante de
grãos e filonetes de sÍIÍca. Por vezes azulados e, nestes
casos, fétidos (norte da estrutura do Morro da Cobra) . de es
pessura variada, mas sempre ao redor de duzentos metros. O

seu modo de jazida ê bastante variado, podendo aparecer ou

sob a forma de massas compactas (Monte Branco e topo esquer
do da carta 417) ou em bancadas bem distint,as uma das outras,
com uma ligeira camada de hidróxidos de ferro e matéria orgâ
nica entre elas como é o caso do Morro da Cobra (Foto 20).

As bancadas de mãrmore que aparecem no topo esquer
do da carta 417, estão desviadas da sua posição originat (æien

tação NW-SE) e aparecem curvas, mas de direção geral N-S.

Este fato é devido ã intrusão de urn corpo granítico pós-Dama-

ra o qual destruiu as bancadas cârbonatailas no loca1 da sua

aparição e encurvou as Í,€smas no seu contato. A1i podemos oon

tar cinco nÍveis distintos, intercalados com migmatitos. Esta
rocha de cor branca, sacaróide, por vezes muito silicosarestá
em relevo positivo por erosão diferencial. A sua superfície
estã toÈalmente trabalhada pelo vento dando lugar ao apareci
mento de bonitos ventifactos como o que se vê' no canto infe
rior esquerdo ¿la Foto 28.

Estes mármores que, no seu conjunto, ilevido a dobra
mentos corûplexos, formam afloramentos por vezes com mais de

dois quiJ-ômeÈros de largura, deverão corresponder ã série
Hakos da Fãcies Swakop.

Cobrindo os mármores aparecem-nos mig'rnatitos com in
tercalações de quartzÍtos, muito dobrados, os quais poderão
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toÈo 26 - llGÈåcmglærrdo dG mtrlz xlrtentr, d. ldâde Daßrr,åDà, sltu¡do enÈrè o. llorro¡ do Coelho G do O¡elengl¡a.
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fazer a transição para a Série Kho¡nas da Fácies Swakop.

Mais para oeste, aparece r¡m espesso meta-conglome-
radg horlzontal formado por clastos de grani.to (Fotos 29 e

30) alongados dentro de uma natriz mignatÍtica. os clastos
chegam a apresentar-se com cincoenta centímetros de dlùnetro.
Alguns dos nfveis são ferruginosos. o conjunto está dlacla
sado verticalmente e cortado por filões de quartzo leitoso.
No seu conjunto, o afloramento rnostra-se com espessura suPg

rior a cLncoenta metros .

o local onde estes afloramentos estão mais bem eE

postos é no fundo do grande rio seco que corre a oeste e pa

ralelamente ã serra da cobra. Alt é igualmente de destaque

a presença de uma camada falhada de ¡netabasito a quaL se aPrg

senta de maneira muito pecullar (Fotos 31 e 32) dando a im

pressão que oF quartzitos do Grupo Damara a atravessam de um

ladlo para o outro. Estes quartzitos estão assentes em metg

conglomerados serelhantes aos que se encontram a leste da

Serra da Cobra.

o principal af lora¡riento de rochas destes tipos é a

serra de Álvaro Ferreira (Foto 33) a gual se estende corn ¿li

reção norte-sul desde vínte quilôÍÞtros a sudoeste de EsP!

nheira até ao Rio cunene. E formada na sua maioria por
quartzi tos, mÍcaxistos, anfibolitos e mármores, os quais só

são mapeávei s (nesta escala) no seu extremo norte. Alguns

dos mármores presentes são ricos en dioPsídio (Am. 417-I) e

outros em serpentlna (Am. 4L7-81. A análise quÍmica da amos

Era 4L6-254 apresentou o resultado demonstrado na Tabela da

pá91na 6e9uinte. (Tabela 10).

Na carta 416 exístem iluas faixas destas rochas. A

mais a Eul, pelo seu lado meridional, Passa gradualmente a

granltos e a gnaisses granÍticos. O seu contato setentrio
nal é fetto co¡n rochas mais antígas dos tiPos granulitos e

gnaisses kinzingíticos. A faixa mais setentrional proJ-onga-

-se pelas folhas vízinhas e perde-se no deserto. A cortar a
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prlÍEira destas faixas temos parte do Anticlinal do Cunene.

Ali, na região da Darnba Vermelha este anticlinal apresenta-

-se cortado transversalnente e são visÍveis nos seus flâncos
numerosas estruturas como a apresentada na Foto 34 onite ê

posslvel ver urna bancada quarÈzÍtica quase vertical, dobrada

na base, englobando rochas do tipo anfibolitico.
Em alguns localÊ, especialmente na Parte sul da

årea cartografada, o grau de metamorfismo diminui um Pouco

e as rochas aparecem ainda com asPecto xistoso embora injetg
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Poto 29 - Espesao conglmerôdo a O€ste do Morro dâ Cobra. No canto superlor di-
rel,èo ¡parece w fllão de quarÈzo lettoso. Este conglderado poderá
corresponder ã fase do rclassa dos alepóslèos da Fornação Nos1b.

FOtO 30 - PonÊnor dâ fotogTaf la anterr,or , nostrândo clarænte blæOs de gEanl¡o con eatlrùenÈo e ortentação provæa

¿lo ær netaorflilo.
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das aqui e além com ¡naterial metassomático e cortadas por inú
meros diques e bolsões (Foto 35) de granito do tipo Morro

Verme1ho.

Corta¡do os granitos da Serra do Cafema, aParece es

pessa canada de ortoanfibolito, com mais de dez quilônetros
de comprimento por quase um de largura, de idade damariana o

qual, provavelmente, é o resultado do metamorfismo de algum

sil1 básico intrudido naquela altura.

?.5.3 - Gabro do I'luende

No canto nordeste da carta 4L7 a cerca de três Su!
lônetros a norte do l,lonte Dunguio, no local designado Por
MACÕRI, ocorre uma intrusão básica (A¡n. 417-134) quase parale
la aos ortoanfibolitos que cruzam a região.

As suas dimensões são reduziilas, senilo de cerca de

quatro quÍ1ômetros no sentido Nl¡I-sE e menos de dois mil m9

tros no sentido N-S.

Este gabro é intrusivo nos xistos äas séries metamór

ficas äo sudoeste de Angola e corta o conjunto cle filões bási
cos mais antigos, de direção N-60-W. Apesar da sinilaridade,
não foi incluÍda no conjunto clos gabros que se situam na fron
teira Ìeste da área cartografada, a sul dos ortoan fibolitos,
por questões de ordem geocronológica.

É urna rocha de textura granoblástica a blastoporfi
rltica, granularidade média, comPosta essencialmente Por plg
gloclásio (An. 7) hornblenda, epídoto e biotita. como aces

sórios apresenta quartzo, titanita e apatita.

A posição estratigráfica desta rocha é duvidosa con

forme serä aborclado mais ã frenter nasr como em Angola, Ëemos

1números afloramentos com esta idade, resolvemos colocá-la
nesta sltuação uma vez que, foi aquela que, nos Pareceu mais

conveniente.
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Aparentemente sem ligação com as outras rochas da

reglão, no quadrante nordeste da carta 395, aparecem-nos

umas rochas granÍticas intrusívas quer nos mig,rnat i to s quer

nos granitos regionais mais antígos. Os seus afloramentos
ocupam uma área relativamente pequena, não ultrapassando, as

suas medidas máximas, vinte e cinco quilômetros de comprimen

to (direção N-s) por oito quilômetros de largura (ilireção
E-w).

É um granito granular grossej-ro, às vezes com ten
dêncfa para porfíróidè. A sua cor é levemente rosada. Dtg
tingue-se no terreno ilas demais rochas granÍticas, peto fato
de se apresentar em enormes blocos (Foto 36), Por vezes for
temente diaclasados. É neste granito que se situam as enor

mes cavidades cavadas pelo ventc leste, as quais deram o no-

me ao granito e ã reglão (Furnas).

Na maioria dos afloramentos Pode ver-se a estrutu
ra granÍtica denominada "caos de blocos". como é um granito
intrusivo e os restantes ala região são de origem metassomáti

ca, não apresenta xistosidade a não ser nas regiões de fratu
ra, Iogo reage mecanicamente de maneíra muito diferente da

queles. A erosão termoclástica atua sobre toda a região. os

granitos metassomâticos ' devid+à sua composição estrutural,
suporta¡n muito melhor as grandes amplitudes térmicas do dg

serto, pois o coeficLente de dÍlatação de umas bandas compen

sa o das outras. o granito das Furnas, como é compacto e ho

mogêneo, fratura-se com mais facilidade exclusivamente Por
fenômenos termoclásticos.

É um granito com textura hipidiomõrfica granular
cujos minerais esdenciais são o microclÍnio, o plagioctásio
e o quartzo. Acessorianente, temos biotitar magnetita, apa

tita e zircão.

os plagioclásios encontram-se intensamente saussu

fitiza¿los nuns casos e epidotizados noutros. A biotita' c9

?,5.4 - Gî nlt o das Furnas
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mumente, é sagenítica.

BEETZ não o índividualiza. colocando-o dentro
granito tipo chela (embasamento regional) e a Longyear
clui-o dentro dos granitos do tipo Curoca.

Na notÍcia explicatÍva da geologia da região, os
S.G.M.A. dizem "Granito do Norte do Rio Curoca - O contato
entre os granitos e os grraisses a norte do Rio Curoca, na zo
na da Pediva, é vago, isto é, os granitos passam gradualnen
te aos gnaisses circunvizinhos. Os granitos do norte da Eg
pinheira mostralit que os xistos e os gnaisses começam gradual
mente a aparecer impregnados de material granítico. A norte
do Curoca a rocha é urn granito gnáissico com restos de gnais
se e xisto. Na Pediva, a transição do gnaisse para o graní
to ê rnais notãveI.

Trata-se de urn granito biotÍtico, de grão médio,
cinzento, vulgarmente gnaissóide e, em certas zonas, com nù
merosos e grandes restos d.e gnaisse e xísto. Os afloramen
tos de granito são geralmente maciços e constÍ tuem ãreas de
relvado considerável".

Como se pode verificar pela descrição, o cranito
das Furnas não foi separado do Granito d.o Curoca, nem este
do Granito do tipo Espinheira.

2.5.5 - Ueta-rioIitos potásslcos
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Com esta designação foram mapeadas as rochas que a

Longyear classificou de "Latito QuartzÍfero". Estão situa
das no canto inferior esguerdo da carta 4l? e formam urna

possÍvel soleira, hoje colocada quase verticalmente, devido
aos fortes movimentos tectônícos que afetaram a região. A

sua direção é wstlr-ENE e estende-se por cerca de dez quilône
tros. A sua espessura no terreno é bastante regular e situa-
-se em torno dos setecentos metros. As terminações, quer a
poente quer a nascente, são mais espessas, podendo atÍngir os
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os dois mil e quinhentos metros. Formam a encosta norte do
relevo mais Ímportante daqueLa área.

Macroscopica¡nente, säo rochas de grão fino, cinzen
tas, com fenocristais de feldspato e quartzo. Microscopica-
mente, a sua textura é porfirÍtica e os minerais essencíais
presentes são o plagioclãsio, o microclÍnêo pertitizado, o
quartzo e a moscovita. Apresenta fenocristais de guartzo bi
ptramidado e plagioclásio (An L0) sericitizado. Aparentemen
te, a rocha sofreu fenômenos de recristalização e inÍcio de
xistosidade .

2.5.6 - Formação Nosib

Formando uma faixa de largrura variãvel no terreno
entre novê a quatroze quilôletros com cllreção predominante
N-S com lfgeira curvatuxa a norte para NE, aparece-nos uma

faixa de rochas metamorfisadas em grau de mesozona, composta
fundamentalmente por conglomerados (na base), guartzitos, an

fibolitos e migmatitos. Esta faixa contacta do lado poente,
através de falhas do tipo cavalgamento com as rochas do Gru
po Damara lndiferenciado e, do lado nascente ou com granitos
do tipo Espinheira ou com as formações xisto-quartzÍticas da

reglão do Muende.

A passagem destas rochas para os xístos sericÍticos
mais antlgos é, por vezes, feita através de um conglomerado
de espessura variãvel, com cinco metros de largura máxima.

Este conglomerado apresenta-se com matriz arcósica e clastos
de xisto muito bem rolados e de quartzo leitoso pouco ou mes

rno nada rolados.

Por cima dos conglornerados começam a aparecer anfi
bolitos os quais próximo do limite com as rochas damaria¡as
passam a migmatitos. É vulgar o apareciment.o de enormes blo
cos de rochas damarianas colocadas em cima da Formação Nosib

através de falhas ile empurrão (Foto 37). Nestes casos, a
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passagem é feita aÈravés de milonitos tlplcos.
À su1 da Espinheira, estas rochas aparecem por vg

zes granJ.tizad,as, mosèrando sempre, a sua ascendência metas
sedimentar. São inúmeros os restos de quartzitos (Foto 38)
e anfibolltos que se encontra¡n recortando estes granitos.

Esta formação foi dobrada conjuntamente com as rg
chas do Grupo Damara, asslm, e, conforme já fol dlto ao tra
tarmos daque le grupo, uma vez que a discordâncla que na reg
lidade existe mas que não se vê, não separa facilmente estas
formações rochosas, o lirnite oeste, num mapeamento de porne
nor poderã sofrer algunas pequenas nodi ficações.

Contrastando com este tipo de dteposlção (geosslncli
nal), na regtão leste da carta 41?, nos locais deno¡ninados
Morro do Bispo, Morro do Capacete, nulna faixa norte-sul com

¡nais de dez quilômetros a noroeste daqueles morros e, num 1o

cal deflnldo pelas coordenadas 160 43t de Latitude e I2o 28'
de longitude (TOROUATO, 1971), aparece¡n rochas de natureza
quartzlttca e arcôsica, as quals pelas suas caracteríiticas
somos levados a concluir que se tratan de restos da Formação
Nosib. O seu proJ-ongamento para nordeste vai lLgar este sls
tema aos quartzitos da Serra da Chela.

No local lndlcado pelas coordenad,as, estes quartzL
tos que assentam dfscordanternente sobre os xistos antlgos (Fc

tos 39 e 40) e sobre metabasitos, começam com uma bancada de
cerca de dez metros de espessura onde o caráter pisolÍtlco
predomina. Provavelmente, trata-se de u¡n "bLoherm" com al
gas si lici ficadas.

À presença de nuraerosas falhas nesta reglão torna
o conjunto dle diflcil interpretação, mas, do que podemos con
clulr, unicamente o afloramento mostrado na Foto 39 eEtá "Ln
sltu", todos os outros foram rebaixados ou basculados para
sudoeste. Igitralmente, admítlÍros que os topos dos Morros do
Bispo e do Capacete se encontram na sua postção original.



Foto 39 - OuarÈzlto! eub-horr.zo¡lals da forução Noelb rcpousa¡¡do 6obr€ rlstoa dar sõrtes rcùaoõrflc¡s. ün prlæ!,ro plù
no vôen-se quartstÈos tguôts æa guo estõo no topo do m!e, rebð¡xðdoa fÐr w fa¡hô guo ao sltu¡ nâ ba3c d¡
elevação.

II
f
r
i
I
I
I

¡

-95-

i_
Fogo ¡O - Oulro astEcto dos qÞrtzltos. Nesla foto, os quart2lloa estão lrcllDdos Por w falha quc ae vê no ¡eu ¡¡do

dirolto-



2.5,7.1 - Granito do Curoca

o nome de Granito do curoca foi dado em 1955 pelos
geólogos da firma americana E.J.IONGyEAR co. Para Cesignar
um granitp que se estende desde a margem esquerda do Rio

Curoca até ao limite norte da área cartografada (Figura 6).

Ne6te trabalhorde acordo com a sua gênese, dividimo-
-1o em três categorias distintas, Granito das Furnas,Granito
da Esplnheira e Granlto do Curoca. o nome fol mantído exclu
sLvamente para os granl.tos que afloram em ambas as margens

do Rio Curoca' o qual, pela sua localização e aspecto no ter
reno, parecem ser o resultado da intrusão "lit par 11t" dos

¡netassedLmentos granitizados provenÍentes dos xistos antlgos,
por Granito das Furnas.

O contato su1 e oeste ê feito com migrmatitos, o nor

te, com granitos das Furnas e Espinheira e a l-este prolonga-

-se para as cartas vizinhas. Na carta 395 está cortado no

sentido norte-sul por runa faixa de migmatitos, de rnenos de um

qullômetro de largura as quais não evoluÍram no Procêsso Ce

granltização a que a região foi sujeita.

É um granito granular, médio a fino, de cor cínzen

ta clara ou rosada. No camPo. os seus feldspatos aParecem ou

rosados ou esverdeados. Ao microscópio, apresenta-se com

texlura htpidiomórfica granular com mÍcroclÍneo, plagloclåsio
e quartzo como minerais essenciais. Acessoriamente r aparece

biottta. como opacos, exclusivamente a magnetita possivel
mente titanÍfera, Pois em parte já se encontra leucoxenLzada

e.resultante da alteração clo plagioclásio e da biotita é mui

to comum a prêsença de sericita e epídoto.

Na região dos migmatitos, este granLto ocorre em

diques ou pequenos núcleos, Por vezes, ainda orienùados se

gundo a ctíreção dos antLgos metassedlmentos. Em ãreas frag

2,5.7 - ComÞ lexo Crlstallno
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ca6 de xisto ocorre em.inÈrusões do tlpo chaminé, e, mais ra
ra¡nente, em filões orientados com as camadas.

São cortados por inúmeros fiÌões pegmatiticos, fun

damentalmenÈe formados por quartzo e feldspato e por filões
bãsicos de direção predominante N-60-ïT. As principais fa
thas gue afetam esta forriação não lhe são exclusLvas e col
tam todas as rochas da região segundo N-30-w.

A su1 e oeste não há urna separação nÍtida entre es.

tes granLtos e os nigmatitos regionais, pelo contrário, há

uma passagem gradual de um a outro. A norter a passagern des

te para o Granito das Furnas é mais brusca e o relevo muda

com o aparecimento de inúmeros "inselbergs" granÍticos'

Atravessando este granito ocorrem numerosas chami

nés de metabasitos os quais poderão ser classificados como

epi-diabãsios. O plagioclâsio (An ?0-80) ocuPa metade do vo

lume da rocha e a hornblenda de cor verde, cerca de 408' os

outros I0* são preenchldos por magnetita ' biotita, diopsídio
e epÍdoto. O quartzo' raro, pode aParecer sob a for¡na in
tersticial ou sob a forma secundária, rnisturado com epÍdoto

(Àm. 395 G tl). Em áreas onde a mistura do granito da EsP!

nheira com o das Furnas foi mais ativa, estas chaminés apg

recem sob a forrna de relÍquias jã em avançado estado de gxa

nitl zação.

Estas chaminés, são igualmente muito abundantes na

reglão norte da carta 395, junto ao linite com o deserto,cor

tando quer o granito da Espinheira quer os migmatitos regio

nais.

2.5.7.2 - l'ligmatitos

Como resultado da evolução dos xistos das séries

metamórficas do sudoeste de Angota, e, no seu prolongamento

para norte, até ao limite setentrional da ãrea cartografada'

surgem-nos migrnatitos inteiranente ]-igados a rochas do típo
êonglomerático ' quartzítico e arcósicas'
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Os conglonerados são muito abundantes, com clastos
estLrados de quartzo, de granltos e de rochas båslcas. ErnÞg
ra de ldades e orientações completamente diferentes. estes
conglomerados fazen lembrar os já descritos no Grupo Danara
e que se situam a oeste da Serra da Cobra.

O aspecto rnigmatltlco ê dado especlalmente pelos
cimentos, de vár1as gerações, que englobam os dlferentes ti
pos de clastos.

Este conjunto é cortado por inúmeros diques bást
cos de itireção N-60-w, os quaJ.s, formam um enxame com ¡mls de
vlnte qullônetros de largula o gual se perde por debalxo ilas
arelas do deserto.

A passagem destes mlgmatltos aos xistos e aos grg
nltos do tipo Esplnhel.ra e Curoca é feita de ¡naneira lenta e
gradual.

2.5.7.3 - Granu I ¡ tos e Gna i sses KinzigÍtícos

Na reglão central da carta 416, forrnando um n:cleo
reEidual no meio de rochas danarianas, aparecem-nos granuli-
tos e gnaisses klnzigftlcos de idade multo nalor mas rretraba
lhados fortemente no cíc1o Pan-Àfricano.

Esta€ duas grandes uniilades litol6glcas, apresentan-
-se com dtireção aproxlmada NW-SE.

Os gnalsses ocorre¡ll em todos os locais onde o núcleo
do Anticllnal do Cunene aflora. São rochas geralrnente be¡n

orlentadas, com gnaisslficação unl forme.

Os granulitos podem ser ácidos e bãsfcos, ocorrendo
a¡nbos os tipos na mesma região. Parece haver uma discordân
cla de erosão a separâ-los dos gnalsses {Foto 41).

Ao microscöp1o veriffca-se gue 06 granulltos ä.å
dos são for¡nados fundamentalnente pela associação ortocláslo-
-guartzo-p1agloclãsio, podendo no entanto, aparecer como mi
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nerais acessórios, biotitâ, granada, zj-'rcão e iLmenita. A tex
tura é sempre granoblástica e o diânetro dos grãos varia e!
tre 0,02 e 4 milí¡netros (,4m. 4L6-27I¡ 2¡ 3¡ 4 e6).

Os granutitos básicos repartem-se por doÍs grandes
grupos, Biotita-hiper stênio-granulito (Àm. 416-264; 9) e Piro
xênio-Granulito (Am. 4J.6-2661. O prineiro, apresenta como

minerais essenciais o plagiocláslo, o qvatl'zo, a biotita e o

hiperstênio e o seg:undo, o dipsÍdio, a hornblenda e o ptagio
c1ãsio. A textura ê granoblástica com tendência a xenobtãsti
ca e a granularidade mêdia é ae t ¡nilÍmetro.

Os gnaisses formam a planÍcÍe do Morro da Peilra e

pequenos afloramentos não certografáveis na cart.a 439. A grg
nada é o principal mineral presente podenoo em al-guns casos
chegar atê 20? do total da rocha. A textura da rocha ê, nor
malmente, granoblástl-ca, podendo, no entanto, aparecer sob a

forma- granoblástica lepidoblástica.

As aná1íses químicas d.e três gnaisses kinzigÍticos
deram os resultados deÍ:onstrados na Tabela constante da pági
na seguinte. (Tabela 11).

2.5.7 .4 - Metabasitos

cortando os xistos das séries metamôrficas do su
doeste de Angola, e cs granitos do t.ipo Espinheira na região
centro-leste da carta 417, aparecem umas intrusões de rochas
básicas, dispostas grosseiramente em dois alinhamentos pel
pendiculares N-S e E-W. No terreno aparecem sob a forma de

faixas alongadas, de espessura mãxima de dois quÍIômetros,ou
sob a forma de intrusões do tipo pontual como é o caso do

Morro Cariata (Foto 42) situado a cerca de Cez quilôrnetros a

este da Espinheíra.

Macroscopicamente, as rochas apresentam-se de cor
muito escura, densas, por vezes, corn grandes cristais de pla
gioclásio.
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Como a região foi afetada pslo ¡ûenos por um evento
tectônlco e por várlos termo-tectônico, as rochas evolufram
de ma¡reira dfferente e assim, hoje, temos uma ¡nLstura de meta-
-hornblendltos com ollvina-diabásf os e epi-diabáslos. (a¡n.

417-95; L02¡ L07¡ 116; 130; 133; 134 e 152).

Ml-croscopica¡nente , os meta-hornblendftos são forma
dos quase na sua totalidade (973) por hornblenda verde clara,
manchada l-rregularmente de verde maLs escuro, por vezea pag
sando a agregados tremolftlcos e actinolftlcos. O ¡nLneral
opaco presente é a limonita e a textura Ao tlpo granoblãsti-
ca.

Os olivLna-dlabãsios contê¡n corno nlnerai6 easen
clals o plagioclãslo ( labrador j,ta) , a augita e a olivlna. Es

ta úttlna pode conter até 20s do volu¡ne total da rocha, le
venente serpentini zada nas bordas e fraturas. Como acessö
rio.. aparece magnetita e como minerais secundãrLos, tenìos

blotlta, serpentina e, possivelmente, espJ.nêl!.o. A textura
é nitldarnente ofÍtica.

os epi-dlabãslos (Foto 43) apresentam ccñro ming
rais esÈenciais o plagloclâsio (Iabradorita) e a hornblenda.
Por vezes poden aparecer blotlta, actfnolita e clorl.ta. os
prlnclpals acessórlos são a apatlta r a tltanitar o quartzo e

a blotita. como opacos aparece sempre magnetita e, por vg
zes, ilnenita. SecundarLamente, formou- se calclta, sericita,
urallta, clorita, quartzo, leucoxênio e clinozisita. A teI
tura da rocha é blastofitica.

MaLs raramente poderão aparecer rochas do tlPo Mg

ta-Dacitos onde o prtnclpal mÍneral é o plagloclásio que for
na 50t do volume da rocha. A hornblenda, o quartzo e o orto
clãslo poderão J.gualmente aparecer em proPorções variávels
mas nornalÍÉnte ínferlores a 20S do total da rocha. Cono aceg

sórfos princlpals temos o epÍdoto e a tltanita, não aPresen

tam minerais opacos e secundariamente temos a fornração de

calclta. A textura é blasto-porflrftlca.
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No mapeamento efetuado pela LONGYEÀR estas rochas
trazen a lndicação de que n Llm gabro mais recente, fresco,ée
grao flno a médio, ocorre dentro dos limlÈes do gabro mais
antigo acima descrito. A rocha mais recente nunca foi vig
ta em afloramentos "ín situ" mas sempre em grandes blocos
angulares. Os blocos não estão espalhaCos, encontrando-se
e¡n áreas cLrcunscritas, o que indica a proximidad.e do

"bedrock" ". Efetivanente, no campo tivemo s a mesma dúvida
mas, peLa observação pormenorizada do terreno, chegamos à

conclusão que estes blocos a que a LONGYEAR se refererrepre
sentam pedaços frescos de rocha sã, partida por efei.tos ter
moclásticos, r azão porque se ap re s entarn- angulosos.

2.5.7.5 - Gran i to da Espînheira

Servindo de substractum ã maioria das rochas prg
sentes, aparece-nos um granito a que BEETZ chamou de Grani
to da Chela e que, aqui resolvemos mudar para Granito da
Espinheira porque, por falta de deter¡ninações geocronológi-
cas, não há a certeza d.e a formação desorita como Granito da

Chela, junto ä escarpa corn o mesmo nome, seja a mesma que

se encontra nesta região. Assim, como na Espinheira afl-ora
no Moro do Leão o granLto que nós admÍtiÍros como tÍpico
para esta formação, propornos-lhe o nome de GranÍto da Espå
nheira.

o seu aspecto é muito variado uma vez que ele é o
resultado direto da evclução d.os xistos das séries metamór

ficas do Sudoeste de Angoì.a. É possÍveJ- que, aqui e aIém,
surjam peguenas intrusões de outros tipos de go.arritos como é

o caso de dois pequenos locais onde foi possível detectar un

granito do tipo Rapakivi segiuidaÍrente descrito, mas onde,
devÍdo aos processos metamórficos que afetaran a regiãornão
é possÍvel fazer a sua separação do conjunto uma vez que a

passagern é gradual e insegura.

BEETZ d.escreve este granito como sendo de um tipo
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não porfirftico de grão fino ou grosseiro apresentando bLoti
ta e anfib6lio e correlaciona-o com o Granito d.e Salém na
África do Sul. Para nós, atendendo a ç[ue, conforme já foi
dJ.to, é o resultado da granitização de xl-stos, pode apresen
tar-se com aspectos variando desde os migmatitos (Foto 4Al
na região da Foz do Cunene até aos tÍplcos granitos na região
da Serra do cafema, passando por todos os tipos intermédios
e englobando muitas vezes pedaços de anfibolito e quartzo Ía1
digeridos.

O seu contato com os xl-stos e com a Formaç ão Noslb
é, na maiorla das vezes, através de falhas (Foto 45).

No campo, dependente do local, apresenta-se de cor
cinzenta mais ou menos rosada de acordo com a porcentagem
presente en feldspato potãssico.

Os seus principaJ.s afloramentós situam-se na Serra
do Caferna, na Espinheira, a sul do Ìiorro VermeJ.ho, na Foz do
Cunene e na metacle oeste da carta 395.

Mineralogicarnente, o granito da Espinheira apresen
ta-se com textura hipidionórfica granular, mals ou menos ca
taclasada. Os minerais essenciais são o microcllneo pertÍtl
co o gual chega a formar 658 clo volume ila rocha, o quartzo
em porcentual variáveL entre 25 e 458 e o plagioclásio
(an + 30) o qual por vezes, atinge os 508 da rocha. Àcesso
riamente, é vuJ-gar o aparecimento de bLotita, moscovita, apa
tita, allanita, titanita e zircão e como opaco uni ca¡nente apa

rece a magnetita.

Em dois locais, imediatamente a su1 da mancha de
xLstos antlgos, (Am. 417-113) e, na folha 440, na região do
Cafema (Am. 440-79), aparece, em plena região de granitos da
EspinheLra, um tipo de granito orbLcular, vulgarmente conhe
cido como Granito Rapakivi (Fotos 46 e 47). A suâ textura
é orblcul-ar. Os mineraÍs essencLals são o mÍcroclÍneo sob
a forma de mesoperttta (30t), o quartzo (308) e o plagioclá
sio (An 5-10) (30t). Acessoriamente. aparece bl-otita, tite
nita, epÍdoto, alanita e zlrcão. Como único representante -
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dos opacos, ter¡¡os a ¡nagnetita. os grandes ovóides ou esfg
ras que poden atlnglr os três centÍmetros são de mlcroclÍneo
nesopertftlco cobertos por plagloclásio iso-orlentaCo, por
vezes, sericftizados. À massa lntersticial é quartzo-felds-
pática.

Na folha 395 e 440 este granito aPresenta-se em

grandes afloranentos prolongando-se para as folhas vizlnhas.
Pela6 suas caracterlstlcas é posslvel que este granito cot-
responda ao granlto Ce Frenzfonteim no sudoeste Africano.
(CLIFFORD et al. , L962 e CLIFFoRD et aI., 1969) e ao granito
do Conrplexo gnais so-mlgrnatítico-granÍtlco do Ca¡aculo (cARvA

r,Ho, 1970) .

Ulta amostra deste granito colhl-da na Foz do Cunene,

deu o seguinte resultadlo (fabela 12):

sio^ - 66,98
¿

Tio^ - 0,646
¿

A12O3 - !3,2

Fe^o^ - 3 
'807¿5

Í'eo - L 
'24

Mno - 0,065

CaO - 3,43

Mgo - 1,56

K^O - 4rB
¿

Na^O - 3 '2¿

p^O- - O,32¿a
Perda ao fogo - 0140

TOTAL 99 ,65



2.5.7.6 - Granóf ¡ros

Iqafs antigos gue os granitos da Esplnheira temos
as rochas granoffricas do canto sudoeste da carta 4L7.

São quatro peguenos aflora¡nentos, o malor dos
quais com cerca de dez quilômetros quadrados de superffcle.
os dois mais setentricnais forma¡'r o topo d,e d,oLs pequenos
morros. Estão preservacos da erosão tal como se fossem dols
"inselbergs" ainda morfologlcamente em evolução.

A passagen deste granófiros aos Granltos da Espi-
nheira é brusca, podendo, no entanto, aparecer pequenos xg
nólitos dos prlmelros dentro dos segundos. A sua cor é um

pouco rosada, resultante, provavelnente, dos feldspatos pg
tássl.cos presentes.

A textura é granoffrlca cataclãstlca. Os minerais
essenciais presentes são feldspato potássico mesopertÍtico,
provavêlmente mÍcroclÍneo (408 clo volu¡ne) , o quartzo (30t) e

o plagioclásio (An I0). Como acessõrj.o aparece exclusivamen
te a moscovita. A rnagnetiÈa titanffera 6 o único opaco pre
sente. Secundariamente, temos carbonato, sericita, clorita
e leucoxênLo.

A granulometrfa dos feldspatos ê variável, poCen

do no entanto, atinglr os quatro mllfmetros. As rochas aprg
sentam fortes deformações cataclãstlcas e serÍcftLzaçáo ao

tongo das linhas de milonitização. À nassa intersticial ê

micropegmatÍtlca (Am. 417-109; 118¡ 124 e 440-49 e 70).

2.5.7.7 - Xí stos e quartzi tos

HEITOR DE CARVAI,HO (1969) e HEITOR DE CARVALHO e

M. SIMõES Q9721 abordam o problema da exlstência destas rg
chas, chamando-Lhes Sértes Metamórficas do Sudoeste Ce Ango

la e as subdivien em três entidades dlstlntas tendo em con
ta exclusivamente a litologia:

-109-
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- Rochas gnai sso-mig[ìatiticas
- Calcário cristalino
- complexo xisto-quart zÍti co

As rochas gnaisso-mig'mat.íticas são as mesmas que

nós, neste trabalho, descrevemos cono sendo migmatitos, pg
dendo provavelmente, pelas suas caracterÍst!.cas, o Granito
do Curoca ser íncorporado denÈro deste grupo.

Dentro da região esÈudada não existe¡n calcárÍos
cristalinos com esta fdade.

As rochas do complexo xisto-quartzÍtico aparecem

cobrindo grande parte do quadrante nordeste da carta 417 pro
J.ongando-se ainda para a folha 395 e vizinhas. Fundamental

mente, é uma seguência de xistos ê quartzitos (Foto 48) meta

morflsadas em grau de epizona, cortados por abundantes soJ.e!

ras de rochas básieas metamorfisadas e transformadas em ol
toanfibolitos, de díreção geral E-?ü (Foto 49).

São estas rochas, as mais antigas da região, as

qualsr. por evoluções sucessivas, foram dar os nigmatitos e

os granitos do tipo Espinheira.

Uma das caracterÍsticas gerais da morfologia da

região ocupada pelos xistos é a presença de algnrns relevos
acentuados cujos topos são, geralmente, ocuPaclos por cristas
quartzíticas e ortoanfibolÍtÍcas.

As direções tectônicas das rochas que fazern parte
do complexo xisto-quartzÍtico são fundamentalmente I{NW-ESE

com tendência E-w.

Devido ao metamorfismo que afetou a região, não ê

possivel, exarninando exclusivamente os xistos, saber da sua

original posição no espaço, una vez que, a xistosidade verti
cal ou sub-vertical (Foto 50) apresentando Pelos mesmos, mas

cara por completo to¿lo e gualquer indÍcio de acamamento. No

entanto, a presença de enormes bancadas de quartzitos e os

ortoanfibolito que nós admitinos teren'. sido inter-estratifi
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cados, dão-nos ur,ra idéia clara do seu modo de jazida. Nas

regiões de contato e a sul da Espinheira, as bancadas aparg
cem praticamente verticais,passando a ondulad.as na região
dos ortoanfÍbolítos. Estes evidenciam uma série de anticli
nais e sinclinals paralelos de direção E-III.. As bancadas
mais merÍdionais dos ortoanfibolitos estão dobradas em sln
clinal com fla¡cos inclinadcs da ordem dos 65-700. Seguida
mente, aparece-nos um largo anticlinal com dez quilômetros err

tre flancos, tendo uma intrusão de granito do tipo Morro Ver
melho na sua terminação oeste. Dai para norte, aparecem aln
da uma série de ondulações, que se vão esbatendo à medida
que vamos caminhando para o contato con os migmatitos.

AIêm do stock de granito do lvlorro Vermelho, ainda
cortam esta formação, os metabasitos antêriormente descritos,
os gabros do Muende e uma infinidade de filões. bâsicos de

direção geral N-60-W. É muito vulgar o aparecimento de bof
sões de quartzo, o qual, na região do Rio lvhrende, injeta os

xLstos leito a lei to -

Estas rochas estão profundamente recortadas por fa
thas de direção geral N-3OI.I e N-308.

Macroscopicamente, são xistos de cor cinzenta cla
ra, variand.o de aspecto consoante o mineral mais abundante.
Enguanto que, na região a este de Espinheira predominâm os

micaxistos e os talcoxistos, na região do Rio Muende e Ga¡
ganta dos Rinos predominam os"guartzo-albita micaxistos" e

"quartzo-albita-clorita-moscovíta xistos". A presença de fi
Lltos ê igrualmente notãvel na região do Morro Dungiuio.

Mais a sul, quinze quLlôrnetros a sudeste da Espinhei
ra, aparece-nos uma elevação de cerca de nove quilômetros de

comprimento por dois de largurar orientada WS!ìI-ENE ' contac
tando a norte com os meta-riolitos potássicos e a sul com o

granito cla EspÍnheira, formada igualmente por r¡ma crista quart

zltlca, clorito-xistos e quartzo-clorito xistos e ainila pg
queno conglomerado no flanco rneridionâl.
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No limite das cartas 4I7 e 440, dez quilômetros a
su1 da mancha anteríormente descríta, aparece outra elevação
de menores dÍmensões. mas com a mesma lítologia.

São rochas brancas, por vezes acinzentadas, muíto
duras e densas de grão fino a médio. Como fato notâvel tg
mos a presença, tal como na região do Rio Muende, de ínúmeros
filonetes e bolsadas de quartzo leitoso o qual, por desagre
gaçäo, cobre toda a região.

PeLa composição atual e modo de jazida, provavelmen
te, no tempo da sedirnentação, estas rochas seriam fund.ament¡ 1

mente constítuÍdas por grauvaques, filitos e arenitos d.e grão
fino a mêdio.

3 - Geologia Econônica

Conforme nos referimos na introdução, como a região
é desértica e de nuito difÍcil acesso, muitas são as lendas
que se contam a cerca das suas possibilidades econômicas. No
entanto, apesar da grande extensão da área cartografada, pog
cos são os potenciais econômicos presentes.

Não nos parece existir, pelo menos ã superfÍcie, ne
nhum elemento economicanente vålido, salvo se os meios de co-
municações melhorarem, neste casorjâ será possÍvel a extração
de granítorbarita e caLcários cristalinos muito comuns na re
9ião.

Toila a área foi percorrida com um clntÍIôrnetro mas,
não se obtiveram valores Cignos de rnenção.

São, no entanto, de evidenciar:

Abrasivos - Na parte nordeste da carta 416, na re
gião dlos granulitos e dos gnaisses granatiferos, aparecem
grandes concentrações de granadas vermelhas. Igualrnente,mai s
para norte. e, salpícando o deserto agui e a16m, aparecem,por
concentração gravimétrica naturaL. pequenas dunas inteíramen
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te formadas por minerais pesados, nomeadamente: granada, eg
fena, estaurolita e zircão, os quals, devido ao seu elevado
poder abrasívo, podem vir a ser aproveitados como tal.

Granitos para construção - Entre o Morro Preto e o
mar e no contato das ultrabásicas com o granito da Espinhei
ra, aparece um granito vermelho gue neste trabalho fol des
crito como "Granito da Praia", de grão fino a mêdio, guase
isento de máficos. Polido apresenta belas superficies, óti
mas para recobrimento de edifÍcíos. Igualmente, o granodiô
rito arroxeado que forma o topo do Morro Preto tem hípóteses
de vir a ser aproveitado.

Travertinos - Na região central da mancha de" Dama

ra indiferenciado da carta 416, dois quilômetros a suL do
eixo do Antj.clinal do Cunene, preenchendo uma caixa de falha
na Danba vermelha, aparece uma bancada de travertino bandea
do com dois tons de branco, o qual, pode ser facilmente apro
veitado para a fabricação de estatuetas, cinzeiros, cande
eiros, etc.

Quartzo róseo - No canto nordeste da carta 4\6, j'a
parcial-mente coberto por areias d.e duna, aparece um dique de
guartzo róseo, pouco transparente, com cerca de meio metro
de espessura, o qual pode ser aproveitado se for incluÍdo den

tro de um plano de exploração da regÍão.

Carbonatitos - Cortando as rochas ultrabãsicas a

oeste do Morro Vermelho, aparecem diques e veios de espessu
ra mãxlma não superior a trinta centÍnetros, formados por
uma brecha de material carbonatÍtico cimentado por uma pasta
branca, siliciosa. os clastos carbonatítícos são ricos em

Ba, Sr, Nb, zr, cu e Fe.

Cromo e NÍque1 - Segundo c,olnæ TA (1955) a análise
de "uma amostra nréoia de 18 amostras, feita no taboratório
dos S.c.M., deu o seguinte resultado:

Cr = 0r3lB
Ni = 0,438."



_115_

eIérn destes dois eLementos quÍmicos, foram ainda detectados
(ToRQUATo, 1970) nas mesmas rochas, mais as seguintes: Ztt,

cu, ca, Mn, Fer Sr, Rb, e Ti e, nos diques básicos encaixan

tes, aIém destes, é possível verificar a presença quase cons

tante de zr, Ba e ce.

Platina - BEETZ (1934) escreve "The few grains of
platinum found during prospecting in beach deposits !'ie st of
Morro vermelho have probably been deríved from the underlying
dunite, in wich it must occur in such ¡ninute quantities as

to be of no economic value".

ToRQUATo em trabalho antericr (1970), depois de efe

tuar 62 análises aos Raios X' cobrinalo to¿la a região ultrabá
sica conclui que BEETZ "ou fez confusão com qualquer outro
mineral ou encontrou-a, Inas neste caso' transportada pelo

mar ou pelo Rio Verme tho" uma vez que, nem traços daguele ele

mento foi possÍvel det.ectar.

cobre - Treze quilômetros a sul do rnarco geoilésico

do Monte Branco e dois quilômetros a sul dc limite das c^I
tas 395 e 4I7 , na região central da carta, em bancadas de

quartzitos, aparecem impregnações verdes de rnaLaquita aParen

temente sem valor econômico. AIém destas duas regiões, ê

possíveI encontrar ve.stígios de cobre na maioria Cos quart

zitos que ocorrem dentro da regíão cartografada. Por vezes'

o cobre estã assocÍado a quartzo leitoso.

Arsenopirita - É muito vulgar, mas sem interêsse
econômico, a Presença de arsenopirita em diques de quarÈzo

leitoso. Às regiões onde maiores concentrações foram vÍstas
localizanrse na Serra de Álvaro Ferreira.

Asbestos - No interior da Serra de Á.lvaro Ferreira
estão localizadas algrumas bancadas calcárias as quais possuem

asbestos de fraca qualidade e em quantidade não compensa-dora

para fins cornerciaís.

Barita - Dois quilômetr:os a sudoeste da terminação

su1 da serra da Cobra, ocorrel quatro camadas de barita de
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espessura média de vinte centÍmetros, nns onde, em bolsões,
podemos atÍngÍr os quatro metros de largura. O comprlmento
das camadas ê de cerca de cem metros. Apresentam_se por ve
zes mlneralízada s com cobre.

Igualmente no flanco ocÍdental da Serra de Á,Ivaro
FerreÍra, na região do meridiano 12otO r e d.o paraleJ_o itlol|,
ocorre outra mineralização de barita. Esta ê de menores di
mensões gue a precedente.

Estas duas ocorrências aparecem oríentadas paralela
rne nte ã atitude das rochas encaixantes. A sua gênese, ateg
dendo a que as camadas se encontram de acordo com a disposi
ção geral das rochas damarianas, poderá ser interpretada co
mo de origem sedimentar.

Calcário - As rochas calcárias gue se distribuem na
região cartografada são, se as vias de comunicação melhora
rem, os principais recursos minerais.

O Monte Branco, o Morro da Cobra e a Serra ÃIvaro
Ferreira além de outros afloramentos de menor importância,for
mam o conjunto que pensamos poder vil a ser aproveÍtado.

Em todos os locais indicados é possÍvel encontrar
mãrmores mais ou menos puros e¡nbora a presença de grãos de
sÍlica possa, em alguns casos, difÍcultar a exploração.

À quantidade e variedade de tons que os mármores
apresentam, especiaLmente na metade norte da Serra da Cobra,
torna o local prometedor a uma flrtura e:çloração.

Xistos- sericÍtícos - A este da Espinheira, próximo
dos metabasitos, ocorrem xistos-sericít.J.cos . os quais, embo
ra nao estejam a ser explorados, poderão vir a fornecer óti
no material para suporte de inseticidas, como carga no fabri
co de sabões e borrachas e aÍnda na índústria cerârn:ica.



4 - Recursos Hidrológicos Superficiais

A região estudada, neste campo, pode ser dividida
em dois grandes distrítos: Água doce e Ãgua salgada. Ocorrên
clas superffciais de água doce são raras. Na vertente a nor
deste do Morro Vermelho, no encontro de falhas, aparece água
doce, aproveltadq pelos animais do deserto. A água é escas
sa e, à superfície só é visível uma pequena crosta calcárÍa
e o granito permanentemente mo]-hado.

Entre a Foz do Cunene e o Morro Vermelho, no límite
entre as rochas do Grupo Damara e o Granito da Espinhelra,
igualmente é possível constatar a presença de ãgua superfi
cLal.

No grande canhão sltuado a oeste da Serra da Cobra,
em algumas falhas, é constante a presença de água doce, mes
mo no tempo mais quente.

É necessárlo não esquecer que o Rio cunene é o ÍÊlor
potencial em ãgua doce de todo o su1 de Angola e que ele cor
re por mais de uma centena de quilômetros na região estudada.

Á.gua salgada aparece em plena região de rochas dama

rianas, a norte da carta 416, a este do grande dique dolerÍ
tico que as corta. São notáveis os espessos depósitos de
saI que all- existem. Esta água está armazenada em albufeÍra
tendo como barragem natural a parede do dique.

5 - ArqueoloËþ

É muíto vulgar a presença de restos de habitações
do povo Ovakwambundo, formados por lages de gnalsse, dispos
tas circularmente, e já descritas por CRUZ (1967) e TORQUATO

(I9?0 e 197I).

Depois do mapeamento da carta 416, a inpressão com

que ficamos foi a de os restos das habitações "se encontram
segundo um alinhamento perfeito sub-paralelo ao deserto, com

-r17-
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direção SVI-NE, partíndo do Morro Vermelho e acabando no Com

plexo de Base, cerca do paralelo 16040r". (ToReUATo, I9?1).

Depois da cartografLa da carta 417, chegamos â cog
clusão que tal alinhamento só é vá1iAo para a área abrangJ"da
pela carta 416. Chegado ã al7 ele estende-se para sul, atra
vés de guase todas as principais llnhas de água, perdendo-se
assim a ldéia de uma llnha única de penetração no deserto.

Entre o Morro Guelengue o Monte Branco são muito
vulgares as casas dispostas em aldeamentos de, por vezes, on
ze habitações dispostas em circulo co¡n cerca de quinze mg

tros de raio e uma casa maior no centro. As casas laterais
apresenta¡rFse, regra geral, com cerca de dois metros e guê
renta centíÍietros de dLâmetro, a central atLnge por vezes os
quatro metros.

De sallentar que, a cerca de sete gullômetros a su

deste do Morro do Bispo, em plena região gi, anÍtica aparece
uma estação pateolftica com abundante material l-ascado.

Deverão totalizar mals de uma centena as casas isg
ladas ou dispostas em aldeamento que se situam nas cartas
416 e 417-

6 - Dados geocronol6gicos

6.1 - Generalidades

Das 450 amosÈras coletadas foram escolhidas 139 pg
ra nelas se efetuar o estudo geocronológico da região tendo
em vlsta quais as técnicas disponiveis nais adeguadas pâra
cada uma " Os dados analiticos completos encontram-se nos

Apênilices 2 (Rb,/Sr ) e 3 (K,/Ar). wo Apêndice 1 fez-se uma

descrição sumãria das amostras analLsadas. Para a interpre
tação geocronolôg5.ca da região do Morro Vermelho, foram ig
cluidos os da¿los de ToROUATo e ALLSoPP (1973).

À totalidade das anâlises efetuadas pelo mêtodo Rbl

/Sr fora¡n executadas em rocha total e os valores obtidos fo
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ram Lmplantados em grãf1cos isocrônlcos segnrndo as técnicas
descrftas por NICOLAYSEN (1961). Às idadles convencionais fo
ram calculadas ¡rarra Ro = OrZbB e, salvo em raras exceções, não
foram usadas para a interpretação da evolução geológJ_ca, os
seus valores encontram-se, no entanto, no Apêndice 2.

As análises K,/ar foram efetuadas, sempre que possl
vel, em ¡ninerais separados, e nestes, escolheram-se de prefe
rência micas e anfibôlios devido ãs suas conhecidas proprie
dades quanto à retenção de at'Eônlo.

I

Os resultados analfth.cos estão implantados na FlSg
ra 13 a qual representa a reglão estudada e a localização.¡.s

. anostras datadas.

Seguldamente iremos dLscutLr os dados radiomêtricos
obtldos, começando peJ.os llgados ao ¡nagrnatísmo mesozóico e
termlnando nas rochas mals antlgas da regJ.ão.

6.2 - Magnatismo Mesoz6ico

Conforme pudemos ver pefas dlescrições anteriores,
fol muLto variada a ativldade nagmática mesozõica que afe
tou a região descrLta.

Foram efetuadas 16 anâllses, pelo mêtodo x/ar, em

rochas pertencentes a este grupo (Tabela 13).

Veriflca-se que o mËìgmati smo que ocorreu, se esten
deu ao longo de um grande l-ntervalo de tempo. Não éluvLdamos
da exLstência de focos magmátLcos em atlvidade durante pelo
menos .19ó;irm11hões de anos uma vez que as idades mais ant!
gas foram obtidas em biotitas, minerais que, quando puros,
apresentam uma retentilídade dte 1008 ä dtfusão do argônJ_o, e
que e¡n Angola, na regJ.ão de Novo Reilondo (ToRQUATO e AüARÀL,
no prelo) já forarn encontradas e descritas rochas dlabáslcas
corn 222 + 16 m.a. Ouanto ãs idades mals jovensr igrualmente
podenos aceitá-las, uma vez que não muito longe da reqJ.ão es
tudada (140 k¡n para norte), vamos encontrar várlos aerrarel
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SPK

26?L
2?26

2667

2492
2658
260'1

267 3

2650
2465
2654
2604
2484
2729

2772

2652
2485

Idades K/Ar

AMOSTRA

416-62
416 -156
416-]-87
4r7-L23
416-26
4l-6-70
4]-6-52
4 16-159
416-ls8
4t6-2L9
4 39-9 9

416-154
4L6-6 4

3 9 5-G8

416 -18 4

4t5-169

TABELA 13

das rochas formadas dr¡.rante o magmatismo mesozóico

Metabasa lto
Leu codlabás io
Leuco-mon zogabro
Leucog abro
Blotita lamprófiro
Biotitl to
Hornblenda blotitlto
Me lanon zoni to
Luz i tani to
Mine tte
Tr aquidi abás io
Bos toni to
Meta lati to
Diabás 1o

Minette
Me lamonzonL to

MATERfAL

Rocha TotaI
Rocha Total
Rocha Tota1
Rocha Tota1
Bloti ta
B io tita
Rocha Total
Hornb lenda
Blo ti ta
Bioti ta
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Bloti ta
Bio ti ta

IDÀDES K,/Ar (x lo6anos )

65

7I
80

96

104

trt
tl2
115

122
I27
t34
Lt7
186

t96
25r
255

6

5

20

15

22

16

I1
6

7

5

I
7

20

I
10

15

I
F
l\,
H
I
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basá1t1cos interestrati fícados em rochas sedimentares, data
das pelos mêtodos clássicos como pertencentes ao Cretáceo Mé

dío a Superior.

Os diques de rochas bâsicas e ultrabásicas são os
que maior variação apresentam no tenpo. É possivel encon
trar datações estendenäo-se cle 65 + 6 m.a. a 255 : L5 m.a.
(SPK 2671 e 2485). Este fato é por nós interpretado como
muito semelhante ao que no Brasil ocorre nos derrames basá1
ticos da Bacia do Paraná (AMAR.âL et aI. , 1966 ßuEcc e t/bmUGAI¿,

1966; VANDOROS et aL., 7966¡ A¡IARAL et al., 1967¡ MELFI ,1967;
CORDANI e VANDOROS, 1967; IIASUI e CORDANT, 1968; CORDANI ,197O¡
MINIOLI et al., 1971) e traCluzir-se-ia por uma série de .1"!
rames sucessivos localizados numa região de maLor fraqueza
estrutural. Algn¡mas chaminês e d.iques alimentadores dos dêr
rames (hoje inexistentes na região por terem sido completamen
te erodidos) cessaram a sua atívidade após as primeÍras emis
sões, outras pelo contrário, continuaram e mantiveram-se ati
vas durante algn¡ns milhões de anos.

A falta de testernunhos 1ãvicos dos derrames atrás
citados é interpretada pela enorme erosão que a região sg
freu ilevído ao arqueamento de l,toçâmedes conforme nos havere
mos de refêrir no capÍtu1o rv. Para jâ indiquemos apenas
a presença cle um granito alcalino de idade 154 + 12 m.a.afJ-o
rando no local da maior concentração de diques båsicos e u1

trabásicos, a sua granulação rnédi. a pode atingir Or15 centí
metros mostrando que o seu esfriamento não foi rápido, Iogo
ter-se-ia efetuado a uma profundida¿le compreendida entre 1e
2 ¡rdl metros (desnível atual existente em Angola nas rochas
que sofreram fenômenos de reativação de plataforma).

As intrusões de lamprõfiros podem situar-se em duas

idades distintas L24 + 2 m.a. e 251 + 10 m.a. urna vez que as

idades das análises nrs. sPK 2654 e 2658 atendendo ao elevg
do valor de argônio atmosférico presente na amostra SPK 2658
(808) caem. dentro dos limites do erro experimental, no pri
mej.ro dos grupos Índicaclos.
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No que respeita ãs determinações de idade das roctns
alcallnas presentes, igualmente podemos admitir a existência
de dois ciclos a !22 + 7 m.a. e L7? + 7 m.a. Esta última ida
de, aten¿lendo a que, por não ter sido possível separar rning
rais, fol efetuado em rocha total, deverá ser considerada co
mo ldade mÍníma.

As idades por nós obtidas enquadram-se perfeitamen
te dentro do contexto geocronológico de Angola/Sudoeste Afrí.
cano/Brasil.

são poucas as referências indicadas na literatura
sobre as idades do magmatismo mesozóico que afetou o Sudoes

te Afrlcano. STEDNER e MILLER (1968) íncticam a presença de

três ciclos básicos com as idades mêdias respectívas de

!25,L64 e 196 m.a. sIMPsoN e KRONER (19?1) aclni tem que as

lntrusões de diabásios, na Áfrlca do Sul e Sudoeste Africano,
se situam entre 150 e 190 m.a. Estes valoresr se tÍvermos
em mente o mecani smo de derrames sucessivos, já provado para
as extrusões da Bacia do Paranã no Brasil e proposto para a

região de Angola discutida no presente trabalho, igualmente
se enquadram dentro do me smo esquema de reativação de platg
forma.

Ouanto ao problema das alcalinas, verific¿rmos .. que

a idade de L22 + 7 m.a. indicada para os luzitanitos da re
gião do Morro vermelho, se encaixa Perfeitamente dentro dos

esquemas brasileiros e sul--africanos. Com efeÍto, SIMPSoN

e KRONER (1971) afírmam "Cutting the Karroo dolerite dique

swarm and. aligned para11el to the NE - Sw fold axes of the
Damara System in South west Africa, is a series of sub-volca
nic igneous ring complexes of granitic' alkali-basÍc or car-
bonatic character (Brandberg, Erongo, Messum, Okonjeje,
okorusu, etc.) dated at + 130 m.y.". MANTON e SIEDNEF- (1967),

ao fazerem o estudo do Complexo de Paresis no Sudoeste Afri
cano igualmente concluem com urna ísócrona Rb/Sr de cínco pon
tos pela sua idade de 135 + 4 m.a. No mesmo complexo foi da
tado um basalto pelo método R/Ar e obtida a idade de 136 m.a.
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No Brasil AI4ARAL et al-. (1967) chegaram à conclusão
de que, um dos ciclos de intrusão de rochas al-ca1inas, teve
o seu ápice entre 122 e 135 m.a.

Quanto ã amostra SPK 2484, um bostonito intrusl-vo
nos granitos do Morro Vermelho, que forneceu a idade de 177
+ 7 m.a., tem similares na África d.o Sul e Sudoeste Africano.
VAIL (1964) indica dois ciclos de rnagrmati smo alcalino para
aquelas regiões, um a cerca de 100 m.a. e outro a 190 m.a.
À este úl-timo poderia pertencer a nossa anostra. No Brasil
estas idades não são enquadrailas dentro de nenhum dos padrões

conhecidos, no entanto, AI4ARAL et aI . (1967) indicam a prg
sença de rochas alcalinas em Mogi cuaçu e pão de Açucar (Mg

to Grosso) com respectivamente 254 e 238 m.a.

6,3 - Ciclo Pan-Africano

No estudo do Ciclo Pan-Africano, a região é particu
larmênte interessante uma vez que all se faz a ligação entre
as rochas formadas e/ou afetadas pelos seus efeitos e as mais

antigas, de iitade radiomêtrica variável e crescente atê ã

Eburneana.

As rochas do Cinturão Damara repousam discordante
mente sobre um embasamento siãlico, rejuvenescido isotopica-
mente no seu la¿lo noroeste e contatarn a este e nolc¿Ieste com

formações mais antigas de idade Eburneana ou superior.

Foram datadas 23 amostras pelo método K/Ar ( TabeLa

14) e 18 pelo método Rb,/Sr.

As idades obtidas permitem estabelecer uma escala
de acontecLmentos dentro da evolução do geossínc1Ínio Damara

a qual pode ser esquemati zaila do segnrinte modo:

449 + L4 m.a. - Intrusão de gabros na estrutura
em anel da folha 439.

450 m.a. - Esfriamento regional das biotitas.
51,4 + 14 m.a. - Implantação de pegmatitos.
529 + 2I m.a. - Rejuvenesclmento do embasamento.



SPK

2880

2898

2895

2456
25LI
2879

27 34

2893
277 4

2872
287 4

2904
2902
2457

2875
2897

2488
2464

2454
2453
'2459

2460
277I

Idades
AMOSTRA

417- 16I
4t7-25
439-76
439-96
4L7-L52
417 -16 8
4L6-264

439- 106

440-77
4L7-L72
417-13
4L7-152
4I7-99
439-96
4L7-9
417- 156

417-11
416-266
440-31
440-29
440-29
4]-7-6
440-?7

TABELA 14

K/Ar das rochas afetadas pelo ciclo Pan-Afrlcano
ROCHÀ MATERIAI., TDADE

cranulito ãcido
Ouartzito.
cnaisse quar t zo-dl or f tfco
olivlna-blotita dlabáslo
l4etabasf to Plaglocláslo
Granutito ãcido Moscovlta
Biotita-hiperstênio granuli- Rocha total

to
Gnaisse quar tzo-dlorf tico
An fiboli to
FiIlto
Pe gmatito
¡4etabaslto
cnaisse granfttco
olivlna-biotita diabåslo
Es taurolita-gr anada gnalsse
Fl Iito
Epidosito
Piroxenlo granullto
An flbol I to
Hornblenda xlsto
Hornblenda xisto
Anflbollto
An flbol lto

Blotita
Moscovi ta
Bloti ta
BlotÍ ta

R/Ar lx l06anos )

334 t 206

352 t 117

435 r 77

449 t 14

452 ! 16

459 r 28

475 ! 29

488 r 93

489 r 29

500 r 20

514 r 14

521 + 143

523 ! 22

524 ! 7I
535 r 26

545 r 35

545 t 20

575 t 37

596 r 28

598 ! 278

604 ! 30

605 r L9

668 t 33

Bloti ta
P lagioclãs lo
Mos covi ta
Môscovi ta
¡ilo scovita
Bi otita
P J. agloc 1ás lo
Biotl ta
Mos covi ta
Eptdoto
Hornb lenda
Hornb lenda
Mo scovl ta
Hornb Ienda
HornbÌenda
Hornblenda

I
Hl\'
(n
I
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536 + 20 m.a. - Intrusão de granltos na estru
tura em anel da folha 439.

6os + 31 m'a' - :";:å:Î:ï,ffã:ï::""9äü::Ë:3"
damarianos.

Analisando agora em pormenor cada uma das idades in
dicadas e, ao nesmo tenpo tentando correlacíoná-las com as
publícadas sobre o Sudoeste Africano e Brasil, temos que:

A intrusão de gabros na estrutura em anel da folha
395 foí datada através de biotita e plagioclásío pelo rnéto

do K/At. Os resultados a que chegarnos permitem aceitar como

ldade da intrusão a fornecida pela biotita (449 + 14 m.a.),
una vez que a determinação da ldadle obtida atravês do plagio
clásto (524 + 71 m.a.) está afetada de elevado erro e:çeri
mental (13,6å) devído ao argônio atmosferíco elevado (54t) e

à baixa porcentagem em potássio que a amostra apresentou
(0,1140*).

Na Ãfríca do Sul- e Sudoeste Afrlcano não são conhe

cidas rochas bâsicas com essa idade. No Brasil, AI,I4EIDA et
al. (1967); EBERT e BROCHINI (1968) e EBERT (l-969) indicam a

presença de rochas bãsicas e ul-trabâsÍcas no Estado de São

Paulo e Rio Grande do Norte com idades de acordo com as nog
sas. De salLentar o piroxenito ile EBERT e BROCHINI o qual,
datado atravês de blotitas deu 553 + 17 m.a. e através de an

ffbolios 620 + 19 n.a. Na AmazônÍa (AMARÃL, 1974) ctta tg¡¡af_

mente a presença de rochas bãslcas com esta idade, como 19

sultado da ativaçaò reflexa da Ptataforma Amazônica no Brg
sillano.

À idaile de 450 m.a. indlcada co¡no senilo o firn ilas

atividades tectônicas que afetaram Angola no Eocanibri ano/Pa-
leozóLco Inferior é inferída da amostra nP SPK 2456, uma vez

que é a mais jovem idade (deste grupo) iligna de confiança,
atendendo a quê as amostras nrs. SPK 2880¡ 2895 e 2898 aprg

sentam-se com erros analÍtlcos grandes, provenientes da con

taminação do argônio railiogênico com atmosférLco o gual atin
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9e valore.s muito efevaclos (96t tra amostra SpK 2BB0).CLIFFORD
(1967 , página 20) indica a pre,sença de biotitas colhidas no

"o"po Danara no Khan Canyon' no Sudoeste Africano,analisadas
pelo nétodo K/Ar, com i¿Iades de 460 + 24 m.a. e 452 + 22 m.a.

O mesmo autor (1968), ao f.3zer o estudo comparatívo das v!
rias rochas ilatadas em Á,fríca, para a regiao indicada díz¿

"Tn South-west Africaf therefore, there is a consístent aqe

age pattern of 450-570 m.y. for a wide variety of minerals. -."
CAHEN e SNELLING (1966; pãgínas 98 e lOO) ao fazerem a sín
tese das idailes Pan-Africanas, mostram a presença de bioti
tas na Zambia com idades Rb/Sr de 455 + 20 m-a. e idades K/Ar

com 465 + 20 m.a. No Brasil, rochas com esta iclade, são apre

senta¿Ias Por CORDAN] e BITTENCoURT (1967) t CoRDANI et al'
(1968); HASUI e ALME IDA (19?0); CORDAIII e KAI{ASHITA (1971) ¡

CORDANI et aI. .]-972)¡ CORDANI et a1. (1973); CORDANI (1973)

e ALIVIE IDA et aI. (I9?3). Na sÍntese apresentada sobre a evo

lução do Pré-cambriano ata América áo Sul (CoRDANI et al.,
lg73) , pode ler-se "The Rb-Sr and the K-Ar mica apparent ages

cluster arounil 450-500 m.y. This indicates the final stages

of the consolidation of the entire Brazilian platform" 
"'

A idade dos pegmatitos (514 + 14 m.a.) foi obtida
atravês de uma noscovita, pelo nétodo K/Ar. o alto teor em

potássio e a boa qualidade da anãlise de argônio, aliados ao

fato de que, no caÍ[)o, estes pegmatitos cortam dÍscordante

mente todas as estruturas damarianas, levam-nos a aceitar es

ta ldade como sendo real-.

Na Ãfrica do Sul e no Sudoeste Africano não são co

nhecidos pegmatitos com esta idacle' No Brasil, são várias

as citações, especialmente no Rio Grande do Norte' de pegma

tltos com ldades K/Ar e U/Pb situadas entre 450 e 510 rn'a'

(FLORENCTO' 1948; MARBLE, lg4gt ALMEIDA et aI'r 1967; D]RÄC

e EBERT, !967 e LEDENT e PASTEELS' 1968) '

o re juvenescimento do embasamento ê nos fornecido

por una Ísócrona Rb/Sr ite 6 pontos (Figura t4) ' Atendendo ao

baixo vator apresentado para o erro na idade (48) e ã boa
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colocação dos pontos na isócrona, somos levados a concluir
que efetivamente este valor foi obtldo atravês ila perfeita
Ìromogenização isotópica que sofreram as rochas granulltícas
do enbasamento. t'lão aceitamos os granulitos como fazendo
parte dos material-s damaríanos pelo fato de os termo s no cam

po em discordância angular sobre estas rochas. Fenômenos se
melhantes foram estudados por coRDANf et aI. (1973) para os

Estados do Rio de JaneÍro e Minas Gerais e coRDANf (19?3) pa

ra os Estados do EspÍrlto Santo e Bahia, neste últÍrno traba
tho a semelhança ê notórla, pois, foram os mesmos tipos de

rochas afetados durante urn perÍodo de tempo que, dentro dos
erros experimentaís, se ajusta perfeitamente ao nosso.

A intrusão de granitos na estrutura em anel da fo
Iha 395 está associatla aos acontecimentos pós-tectônicos do

Ciclo Pan-Afrícano. A idacle 536 + 20 m.a. foi obtida atra
vés de uma isôcrona Rb/Sr de cinco pontos (Figura 15). A ele
vada razão lnicfal obti¿la (0,7L97 + 0,0010) sugere a hipóte
se deste granito ser o resultado da fusão dos metassedimentc6

damarlanos. Atendendo ã presença exatamente no mesmo loca1
de uma câmara magmãtica básíca de 449 + 14 m.a. pode--se peg

sar que a fusão dos metassedimentos foi o resultado da Presen

ça da câmara básica que forneceu o calor necessário para ta1.

cranitos igualmente com cerca de 540 m.a. são cita
dos por ALLSoPP e KoLBE (1965) para o granito do cabo na Áfri
ca do sul (553 + 8 m.a. I Bb = 1.39 x to-11 arro= -1), ,o*Ouo-
TO e ALLSOPP (1973) para a região do Morro Vermelho (554 I
12 rn.a.), reinterpretaalos neste trabalho e colocados na i=Þ
crona de 605 + 31 m.a. t DE VTLLIERS e BURGER (1967) para o

granito de Kuboos (550 + 30 m.a. À Rb = I,39 x 10-11rrro=-1)"
SIMPSON e KR0NER (1971) gue indícam uma ldade aproximada de

550 m.a. para os granitos de Tatasberg e Bremen. No Brasil,
CoRDAN I e BITTENCoURT (1967) descrevem granitos pós-tectônicos
intrusivos no Grupo Açungui com idades de 540 milhões de anosi

HASUI e ALMEIDA (1970) para o Centro-Oeste brasileiro i9ua1-
mente encontrara.m vãrios granitos que se enquadram dentro des
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ta ldade e CORDÀNI e KAWASHITA (1971) apresentam duas isócro
nas para as rochas granÍticas íntrusivas no Grupo Açungui.
Uma delas representa os granitos por aqueles autores consLde
rados como tardi-tectônicos (608 + 48 m.a.) e a outrar ês ro
chas pós-tectõnicas com 541 + 11 m.a. Deste breve apanhado

de dados, verLficamos que todos os autores são unânimes em

apresentar os gran5.tos de cerca ile 540 m.a. como pós-tectôni
cos e que esta idade ê muito comum quer em África quer no

Brasi I .

Por último temos as lntrusões tardl e sintectônicas,
representadas por rochas granÍticas e gnaíssícas de orienta
ção, a maioria das vezes, em concordância absoluta com as es

truturas damaiianas. Foïam datadas sete amostras pelo rnêto

clo Rb,/Sr e construlila uma isócrona com 19 pontos em que se

associar¿¡m ãs nossas determlnações, as de ToROUATo e AI;ISoPP

(1973) (Figura 16). Esta isócrona deu uma idade de 605 + 31

m.a., resultado absolutamente de acordo com os gue CoRDANI e

KAWASHITA (1971) encontraram para as rochas intrusivas no Gru

po Açungiui. CAHEN e SNELLING (1966) igualmente admitem que

as ldades da ordern dos 600 m.a. rePresentan os eventos sin
tectônicos do ciclo Pan-Afrícano e inclicam a sua Presença no

Congo, no Katanga e na Zambia.

Da observação conjunta dos valores K,/Ar r podemos ti
rar algumas conclusões que não só eluciitam a lgirlns pontos obs

curos da evoJ.ução do gieossinclínío damariano, mas tambén es

clarecem a nossa posição em relação a certas clivísões crono
l6gicas efetuaclas em África, esPecialmente nas regÍões do A1

to zambeze e Sudoeste Afrlcano. Assírn verificamos que:

19 - As idades K/Ar espalham-se de maneira quase

contÍnua (contínua se entramos em conta com

os erros exPerimentais) entre os 450 e os

670 m.a.

29 - os valores situados entre 450 e 545 ¡n.a. fo
ram obtidos exclusivamente atravês de micas.
plagioclásios' rochas totais e um epidoto.
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39 - Os valores situados entre 575 e 669 m.a. ¡na sua
grande maiorÍa, foram encontrados em horn
blenda.

49 - As datações obtidas em pares de minerais da
mesma rocha. mostram difeíenças que alcan
çam a ordern dos 100 m.a.

59 - Não foram exclusivamente os materiais dama

rianos que sofreram aquecimentos víolentos
durante o Ciclo Pan-Africano. As rochas que

the serviram de embasarnento e ante-paÍs,
igualmente foram aqueciilas.

Logo, do conjunto destas cinco observações e da sua
localização no campo, podemos concluir que:

19 - O perÍodo de evolução do geossinclínio dama

riano foÍ muíto longo, podendo-se prever gue

durou mais de 200 rnilhões de anos.

2e - A divisão que, em África, muitos autores ad
mitem para os eventos com esta idade - Ep!
sódio Damara 450/550 m.a. e Epísódio Katan
ga 580,/680 m.a., não tem razão de existir,
uma vez que as duas faixas de idade são e=
clusivamente o resultado de se trabalhar ccm

micas ou com anfiból-ios, os quais, como ê

do conhecimento gera1, apresentam temperatu
ras de retenção de argônio, respectívamente
da ordem de 250 e 550 graus centigrrados.

39 - Salvo pequenos núcleos'do embasamento cris
talino e da Formação Nosib a este da Serra
de Á,1-varo Ferrelra, toda a região ocupa¿la

pelas folhas 416, 4I7, 439 e 440 sofreu aque

cimentos intensos durante os dobramentos da
marianos os quais provocaram o escape ilo ar
gônio radiogênico, de acordo corn o mineral
e a temperatura alcançadê-.
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49 - As áreas ocupadas pelas folhas 394 e 395,
na sua grande maioria, não forarn afetadas
durante o Ciclo Pan-Africano, mostrando-
-se completamente estãveis no final do
Pré-cambri ano.

6.4 - Evento Kibariano

Apesar de em outras regiões de África este evento
(950 + 100 m.a. ) estar bem marcado, não sô como evento téffii
co, mas até com a presença de se€limentos como na região este
e sudeste do Congo e na Zambla (CAtlEN e SìIELLïNG, 1966), na
nossa região, o evento kibariano é u¡n fenômeno termo-magr¡náti
co, associado a diques e intrusões irregulares de rochas bã

slcas.

Foram datadas seis anostras pelo méÈoCo x/Ar e os

resultados estão sumarizailos na Tabela 15.

As duas primeiras anostras indicadas (SPK 2878 e

2510) são testemunhos de um magmatismo bâslco o qual- está bem

desenvolvído êm Angola, especialmente sob a forma de díques
de noríto de direção geral N-s (cARvAlHo, L972¡ SILVA et a1.,
1973; TORQUATO e AMARAL. no prelo e TORQUATO et a1., em prepa
ração). Na reglão estu¿lacla, no lado este da folha 395 e nor
te da 417, ê muito vulgar a presença de diques de rochas bê
sicas desta idade, conforme o indicado durante a descrição
da geologia da regíão. A amostra de metabasito a que chama

mos de Gabro do Muende corta o complexo enxame de diques bê
sicos (cerca de I900 m.a.) gue afetam a área, razão porque

resolvemos lntegrä-la dentro deste conjunto de rochas e não.

optamos por uma explicação mais simplista como seria o caso

de ailmitlrmos uma perda de argônio radiogêníco durante o es

tadio de reativação da plataforma Eburneana.

No gue respeita äs restantes amostras, especialmen-
te pela sua posição no terrenor somos levados a concLuir gue

as ldades apresentadas representam efetivamente um evento tér



SPK

Idades K,/Ar das

2878

25 I0

2452

26A2

2455

2479

AMOSTRA

rochas afetadas

4L7-r70

4L7 -L34

440-32

439-97

4 40- 30

4L6-269

TABELA 15

ou formadas durante

Norlto

MeÈabasito

Anflbolito

ROCHA

Biotita diabáslo

AnfÍbolito

o evento KibarLano

Må,TERTAL

Biotita-Hlperstênio
Granull-to

Rocha total

Hornblenda

Hornblenda

Rocha total

Hornblenda

Rocha Èotal

IDADE R/Ar(x l06anos)

804

822

918

925

940

l_0 31

r83

r87
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mico que afetou a região e não a formação destas rochas ng
quela altura. Este fato estâ bem evidenciado no granul-ito e
nos dois anfibolitos que fazem parte do Cornplexo Cristallno
os quaisrcomo maÍs adíante veremos são de idade Eburneana.

NICOLAYSEN e BURGIIER (1965) mostram a existéncia de
um possÍvel cLnturão orogênico de 1 000 m.a. (Cinturão Nama

quelândia - Natal). No entanto, (informação verbal do Doutor
H.L. AI-.,LSOPP ) parece que tal fato não se verÍfica e só as ex
tremidades dele são efetivarnente de iilade Kibariana. CLIFFORD
(1968) publica uma síntese de idailes enquadradas entre B0O

e L 300 m.a. e adrnite que todas representam rochas formadas
ou rejuvenesciilas durante o Evento Kibaríano,.no entantorcon
forme a seguir iremos ver, dÍscordamos deste ponto de vista
e propomos a presença de um novo ev.ento fundamental_mente têr
mico a 1300 + 100 m.a., assi-m, muítos ilos valores interpre
tados por CLIFFORD como sendo pertencentes ao kibariano prg
coce, nôs admitimos gue deverão sair deste conjunto e pâssar
para o novo grupo que a seguir d.escreveremos.

6.5 - Evento Muende

Por evento Muende pretendemos definir um conjunto
de fenômenos termo-magrmáticos que tír'eram lugar há 1 300 +

I00 m.a. os quais, começaram com a Ímplantação de grranitos
(Granito das Furnas) e terminaram com o rejuvenescimento iso
tópico dos xistos e filitos das sêries metamórficas do sudo
este de Angola.

Foram datadas cinco amostras pelo método KrlAr (Tabe

1a 16) e vinte e duas pelo mêtodo Rb/Sr, distribuÍdas por ulna

lsócrona de 14 pontos (Graníto das Furnas, Figura 17), uma

de 5 pontos (xistos e filitos, Figura 18) e três amostras iso
Iailas de granófiros.

A isõcrona do Granito d.as Furnas, entiilade que, na
nossa opinião, iniciou o Evento Muende, mostra-nos em primei
ro ]ugar que o material que originou o granito foi, em gra!



SPK AMOSTRA

2678 417-22 Escarnito

2686 440-72 Anfibolito

Idades K/Ar das rochas afetadas pelo evento Muende

2871 4L7-L7]- GnaLsse granodlorÍtico BioÈlta 1294 t 44

2727 440-72 Anfibollto

2477 417-IL EPldosito

TABEI,A 16

MATERIAL IDADE K/Ar (x 106anos)

Rocha total I23A ! I27

HorbLenda 1250 t 92

Þ1a91oc1ásio 1362 t 108

Plagioclãsio L423 ! 69 I
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de parte, oríginãrio d.o manto, uma vez que, a sua razão ini
claI 0,7047 + 0,0009 não é compatível ou pelo menos não é
norn¿rl em rochas derivadas de sedímentos. Em segn¡n¿lo lugar,
um erro de 3,62* na Ídade, e a ilÍstribuíção espacial que os
pontos apresentam na isócrona, élão-nos uma nargem de segnrren
ça que pode ser considlerada boa, pelo que, a ida¿le de t4O3 +

51. m.a. poderá ser tomada corno início dos fenômenos tectônicos
que levaram cerca de 100 ¡n.a. mais tar¿le, ã homogeni zação
isotópica dos xistos e filitos ilas séries metâmórficas do su
doeste de ¡{ngola .

As rochas epizonais que cobrem grande parte da re
g1ão comurn ãs folhas 395 e 417, são os mais antigos testemu
nhos geolõgicos que temos na região. São cortailos por grani
tos mais rêcentes de idade Pan-Africana e por granitos maLs
antlgos L 675 + 7.2 m.a. conforme a isócrona da Figura 1g que
mais adlante discutiremos. No terreno é absolutamente nÍt¡
da a passagem destas rochas metasseelimentares aos migrmati.tos
e gnaÍsses que formam a quase totalidade da folha 395. O seu
contato su1 com os granitos da Espinheira, ê, na sua maior
extensão, feito através de falha5 de cavalgamento ¿le idade
prováveI Pan-Africana,

A Ísócrona apresentou-se com uma razão inicial de
017!62 + 010058, a qual é absolutamente normal para rochas
deste tipo. No entanto, a ldade por nós obtida foi de I 204
+ 126 m.a., muito inferior ao esperailo. De acordo co¡n os da
dos quer de campo quer geocronológicos, esta idade é absoLu
tamente lncompatfvel corn a formação destas rochas as quais
devem têr fdade super íor a 2 220 m.a. Para a explicação il.g
ta anomalia adotamos o seguinte modelo:

Toda a reglão foi afetaita durante o evento Eburnea
no. Asslm, as rochas epizonals (ou ainda sedimentares ?) ros
granLtos então existentes e as rochas básicas, foram homoge

nizados isotopicâmente para 2 000 + 200 m.a. Mais tarde, du
rante o Evento Namib que seguidamenÈe descreveremos, foi a

ârea rnapeada, novamente atingida por um evento fundarnental
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nente térmLco o qual homogenízou completamente os granltos e
as rochas epizonais para 1 675 + 72 m.a.

Há I 300 + l-00 m.a. a região foi novamente afetad.a
por um outro evento térmico, d.e menor amplltude que o prece
dente. Aí, os granitos, rochas complexas com díferentes m!
neraís portadores de rubÍdio e estrônclornão foram afetados
em rocha total e a sua idade isocrônica manteve-se em I 675
+ 72 m.a. Já os filitos e xistos, rochas onde o rubÍdio se
encontra guase que exclusivamente nas micas e estas consti
tuem, juntamente com o quartzo (que não contém rubÍdio) os
seus componentes fundamentais, a homogenização Ísotópíca tg
ve, ao níve1 de mineral, o me smo efeito que se se tivesse
efetuado em rocha total e o resultado final foi a hornogení zg

ção e re juvenescimento isotôpico destas rochas, com a possí
vel Írlgração do estrôncj-o para fora do sistema.

Durante os eventos Pan-Africanos foi a região mais
una vez afetada, ulna vez gue moscovitas extraÍdas da amostra
SPK 2872 e analisadas pelo método K/Ar deram uma id.ade de
500 + 20 n.a.

O evento Muende fez-se sentir na porção inferíor das

folhas 417 e 440. Ali ocorrem rochas graniticas quer sob a

forma de pequenos maciços quer sob a forma de xenólitos ilen
tro do Granito da Espinheira. Conforme vêremos, o Granito
da Espinhelra em Rb,/Sr (isócrona de 26 pontos) revelou ter
uma ldade de homogenização isotópica de L 675 + 72 m.a. Os

granófiros sPR 413, 478 e 52o com valores sr87lst86 da ordem
de 0r850 e concentrações norrnais para rochas ãcidas, quer em

rubfdio quer em estrôncio, deram iilades de 1 I87 + 29, I36!
+ 35 e I 205 + 34 m.a., isto ê, valores que se enquadram per
ieitamente dentro dos limites estabelecidos para o Evento
Muende. Provavelmente, deveremos atribuir o rejuvenescímen-
to das rochas granofÍricas em relação aos granitos mafs jo
vens, às suas composÍções petrográficas muLto diferentes.

CAHEN e SNELLING (1966) rnostram a presença de ro
chas granÍtícas com cerca de 1300 m.a. na Tanzanl-a ( t'lonte
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nha de Sonzogoro); na nepúblfca Central- Afrlcan (Maciço de
Ojallé) i no Congo (Montanha Msolota), no Katanga (regtão de
Mwanza) e no Uganda (região de Lwentobo). SIMPSON e KRONE R

(1971) apontam vários granitos na regÍão do deserto de Namib,
de idades enguadradas entre I 290 e 1 020 m.a. CARVALHO

(1969 e 1972r, baseado. nos daclos de MENDES (1968) ígualmen-
te mostra a presênca em Angola de vãrios núcleos granÍticos
de idades variando entre l_ 250 e 1'350 m.a.

No Brasil são escassos os val-ores conhecidos que
se enquadram dentro deste grupo. AMARAL (1974) cita que na
Amazônía este perÍodo ê caracterizado por Íntrusões graníti
cas acompanhadas de criptornorfismo e por dobrannentos e meta
morflsmo nas sequênc.las sedímentares existentes.

6.6 - Evento Na¡nib

Afetando uma grancle área de Angola e Sudoeste Afri
cano, descrevemos seguidamente o evento termo-tectônlco que
passaremos a desígnar como Evento NaÍLib, nome que propomos
pelo fato das rochas afetadas se situarem em ambos os lados
do Deserto de Namib.

Foram daÈadas duas amosÈras pelo mêtodo K/Âr (Tabe

la 17) e vinte e seis pelo mêtodo Rb,zsr (Ftgura 19).

As amostras clatadas por K,/Ar representam intrusões
quase pontuais de diabãsio. Estas rochas irrompem em lnúne
ros lugares na folha 395. Não podem ser atribuldlas, por per
da de argônio radiogêníco aos mesmos fenômenos que orígína
rô.m os diques dos metabasitos situados na mesma reglão, pois
cortam-nos discordantemente. A1iás, ê vulgar quer em Áfríca
quer no Brasll a presença cle rochas básicas com cerca de

I 500 - I 600 ¡n.a. HASUI e ALMEIDA (1970) descrevern anfibo
lltos, com esta idade, pertencentes ao complexo basal do

Centro-Oeste brasíLeiro, CORDANI (1973) inclica em Ondína e

em Salvador a presença de diabásíos igualmente com cerca de
t 600 m,a., PRfEM (1968) ilatou as rochas tol-eÍticas do Rorai
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ma e obteve I 536 + 50 m.a.

Em Angola, SILVA et al . (1973) inélícam a presença
de hornblenditos e de dllabásíos com cerca ile 1 600 m.a. na
reglão de QuiJ-engues. AMARÃL e TOROUATO (no prelo), citam
um diabásio com 1 689 + 67 m.a. na regíão de Catancla igual
mente em Àngola.

Quanto às determinações Rb,/Sr, consi¿leramo-las as
mais frnportantes uma vez que foi através delas que chegamos
ã conclusão da existência do Evento Namib.

Foram íniciaLmente datados três conjuntos de rochas
granÍticas pertencentes dois ao Granito da Espinheira e um

ao cranito do Curoca. Atendendo a que o cranito da Esp!
nheira é, conforme foi descrito, o resultado da granitlzação
progressiva dos xistos e filitos das séries matamórficas, no
terreno, os dois conjuntos mostram-se como sendlo de idades
diferentes uma vez que aparecem restos do Granito da EsÞi
nheira no ínteríor do das Dunas.

Os resultados obtldos foram:

Gra¡ito do Curoca - I 686 + 114 m.a. Ro= 017027+010010
cranito das Dunas - 1 636 + 88 rn.a. Ro= 017050+010019

Granito da EspinheLra - 1 532 + 158 n.a. Ro= 0,1022+0,0076

Da observação destes valores chegamos ã conclusão
de que todos eles teriam que se sltuar numa mesna isócrona
de referência o que realmente aconteceu. Os resultailos para
a lsôcrona das rochas afetadas pelo Evento Namib mostran efg
tivamente que todos os granitos daquel-a região, apesar de no

caÍpo se apresentarem com estratigrafia bem dlstinta, se en

contram rejuvenescidos e homogenizados isotopicamente para
1 675 + 72 m.a. com una razão inlcial mêdia ile 0,?033 +

O'OOO?. Esta razão ínicial mostra a girande contríbuição de

material do manto que as rochas em questão sofrerarn. Se o

evento fosse exclusivamente de rejuvenescimento lsotópicorær
tamente a razäo inicial seria bem mais elevada.
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CLIFFORD et al. (I962',') e CLTFFORD et aI. (1969)

descrevem a existência de um granito no norte do sudoeste
Africano (Granito de Franzfontein) com 1650 + 80 m.a.
Esta idade estã absolutamente de acordo com as obtidas para
o Granito da Espinheira. Recentes determinações U,/Pb efetua
ilas em zircões extraÍdos do Granito de Franzfontein mostra
ram una ldade de forrnação cle cerca de 2 2OO m.a. (informação
verbal do Doutor H.L. ALLSOPP). MENÐE S (1972) refere-se à

presença em Angola de rochas graniticas com L 670 + 29 m.a.
(isócrona de feldlspatos). Estes fatos vêm corroborar a rþssa

1dlêia de que efetivamente grande parte de Angola (conforme

discutiremos no Capítu1o IV) e o norte ¿lo sudoeste Africano,
foram palco de r¡m evento geológico que aIêm de homogenlzar
isotopicamente todas as rochas da região, provocou alnda a

intrusão de materiais graníticos.

Nos restantes dados disponÍveis sobre Ãfrica, só

conseguimos encontrar uma referência (CAHEN e SNELLING'1966)

sobre uma intrusão de granitos com 1 680 + L70 m.a' (Granito
de Mogandjo no nordeste do Katanga).

No BrasiL (CoRDANI ' L973\ , ao ileEcrever as rochas
do Conplexo de Jequiê, na Figura ?, rnosÈra três 1sócronas,
uma delas co¡n 1 830 + 150 m.a. Esta idade tanto pode ser
lnterpretada como CORDANI o fez, como uma fase final élos

eventos Trans-Amazônicos ou, se entrarrtos em conta com o 1!
mite lnferior do erro experimental, como Pertencentes a um

prolongamento para noroeste dos eventos namibianos. A Prg
sença na rêgião de diversas rochas bãsicas com cerca ¿le f 600

m.a. vem corroborar esta segrunda hipótese.

6.7 - Evento Eburneano

BONHoMNE (1962) defÍniu o Evento Eburneano como sen

ilo o perÍodo compreendi¿lo entre t 800 e 2 200 n.a. Em Ango

Ia, conforme iremos ver no capítulo IV' a maLoria do Escudo

Arælano foÍ formado ou reativado durante este perÍoclo. Assim,
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como a parte norte e nor¿leste da área descríta neste traba
tho pertence aquele escud.o, era de prevermos alÍ a presença
de rochas de idade Eburneana.

Foram datadas treze a¡nostras pelo método K/Ar (Tabe

la 18) e cinco pelo rnétodo Rb,/Sr (Figura l8).
As amostras datadas por Rb/Sr, referentes aos ftli

tos e xistos das sêries metamórficas do sudoeste ile Angola,
uma vez que, apesar de serem maís antigas que 2 200 m.a., de

ram ldadle Ísoc¡¡ônica inferior,já foram dj-scutídas no item 6.5.

Ouanto ao.problema das rochas bãsicas da regíão, em

nossa opinião, terá que ser dividido em duas partes:

- rochas que supomos não terern excesso de argônio¡
- rochas com nitido excesso de argônio.

As primeiras estão representadas pel-o enxame de fl
1ões básicos gue ocorrem na região sul da folha 395 e norte
da folha 417. Este enxame, corta toclas as rochas da região,
com orlentação geral N-6OoIt, numa largura superior a 20 km.

É cortado por espessos diques de direção N-S os quaís foram
datados (cerca de 800 m.a.) e já discutidos anteriormente.
Pertencem igualrnente a este grupo as anostrê.s SPY.. 2462 e

2501, pertencentes respectivamente a um anfibolito e a um

hornblendlto. PeLa sua posição no terreno estas amostras po

derão efetivamente pertencer ao Complexo CristalLno, repre
sentando pois idades relíquias de um embasanento mais antigo.

As segundas estão representadas Pelos metabasitos
l-ntrusivos na reglão centro-leste da folha 417 e por um m9

tahornblendíto intrusivo no Granlto Espinheira.

os metabasítos foram datados pelo método isocrônico
K,/Ar (Figùra 20) e os resultados a gue chegamos permitem en

quadrá-los dentro ð.e 2 470 I 285 m.a. Neste resultado' foi
exclufda a amostra nP SPK 2749 (amostra 4r.7 -L02) Por se mos

trar nltidanrente fora do esquema apresentadlo pelas restantes.
Esta aÍþstra é representante do l4orro cariata, uma chaminê
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SPK

27t4
2720
2462
2 501

2723

2725

2490
2758
27 57

25L2
27 53

27 49

2 513

TABELA 18

IDADES K,/AR DAS ROCIIAS AFETADAS OU FORMADAS DURANTE O EVENTO EBURNEANO

AMOSTRA

3 95-G-r4
3 95-G-14-A
4L'7-34
417- 13 3

4L7-IO7
3 95-G-14-B
4I7-95
4r7-130
417- 1r6
417-35
4L7 -58
4L7-r02
4r7-LO2

ROCIIA

Dl-abá slo
Diabá slo
Anfibollto
Hornblenill to
Epidt abãsi o
Di abásto
Ep idtabãs io
Ol-lvlna Díabásio
ollvlna Diabásio
Meta hornblendito
Ollv1na Dlabãsio
Olivina Dlabãsio
oÌlvina Dlabãs1o

* Rochas com excesso ile

MATERIAL

Rocha TotaL
Rocha Total
Hornblenda
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total-
Rocha TotaL
Rocha Total
Rocha TotaL
Rocha Total
Rocha Total
Rocha TotaL
P lagioclásio

argôn1o raéllogênlco.

IDADE K/AR (x 10 6anos 
)

1798 + 31

1904 + 79

l_984 + 50

2088 + 40

2806 + 88 *
2985 + L56*
3008 + 52 *
4239 + 43 t
4354 + 90 *
4519 + 66 *
5376 + 53 *
6391 + 53 *
8L2t + 195*

I
ts
(f)
I
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vulcântca (Foto 42) a qual, pelas suas menores dimensões em

relação äs restantes intrusões de metabasftos (as quais atln
gem por vezes dimensões dle cerca de 20 km2) , provavelmente es
friou ¡nais rapidamente retendo assim muito rnais argônio iní
cial.

A continuidade ffsica destas intrusões e a datação
dos granltos intrusivos (Granito Espinheira) leva-nos efeti
vamente a adnitir a idade Eburneana para estas rochas. Como'

em Angola é bastante frequente o aparecimento de rochas bási
cas de cerca de 2 000 m.a. (AIì{ARAL e TORQUATO, no prelo) e

coIrþ a idade do Complexo gabro-anortosÍtico do sul de Angola
é lgiualnrente de 2 I00 ! 200 m.a. (SILVA et al., !973 e AüARAL

e TOROUATO, no prelo) somos levailos a pensar que a melhor J.da

de para estas rochas é iguatmente de cerca ile 2 200 rn.a.

Um problema nos surge assim no campo interpretativo.
Como é posslvel que rochas mals antigas fossem homogenizadas

e rejuvenescidas isotopicamente (isócronas Rb/Sr ) - enquanto
que diques e intrusões de rochas básicas e ultrabãsícas il
trusivas nas anteriores, retenham a idlade origÍna1 (K/Ar, ?

Elnbora os fatos indicados sejam de explicação um

tanto controvertída, é possÍveI tenùar a solução do que acon

tece se atendermos a uma série de fatores que passaremos a

enumerar.

1) As temperaturas a que se pode obter a homogeniza

ção dos sí stemas Rb,/Sr guer em rocha total quer
em minerais isolados são variãveis de autor para
autor, mas todos concordann que se Pode corneçar a

realizar entre 200 a 3000 centÍgrailos (HART,1964

e HART et, al., 1968).

2) A temperatura a que as rochas começam a perder
ârgônio já é mais variãveI, uma vez que é função
primordíal éla sua constltuição mlneralógica. En

quanto que anfibolitos retém argônio a temPeratu
ras superiores a 5000 centÍgrados, os micaxistos
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por exemplo, tendem a liberar todo o seu argônio
a pouco mais dle 2000 centÍgrados.

3) Os filitos e xístos que ocorrem nas fol_has 395 e
440 estão, no rnãximo, metamorfizados na fácies
xÍsto-verde, as temperaturas necessãrias para tal

. são da ordem de 2000 a 3OOo centígrados e as p!€s
sões da ordem de 3 000 K9,/cm2 luasow, 1917).

4) Os metabasitos (epÍdiabâsios) que se apresentam
com excesso ile argônio são funilamentalmente cons
tituÍdos por plagioclásio e piroxênio. Estes mí
nerais são conhecidos pela sua grande retentivl
daäe ao argônio, especialmente o piroxênio que ê
um dos mais, se não mesmo o mais retentivo a es
te tipo de gás, o que muitas vezes proporciona
situações como a presente onde é nítido o exces
so de argônío (DALRyMPLE e LANPHERE, 1969).

Tendo em atenção o atrás ind.icatlo podemos explicar
a aparente anomalia do seguinte moclo:

As temperaturas a que a região fol submetida durag
te os Eventos Muende e Namib, não ultrapassaram os 3000 ceg
tig¡rados uma vez que, ¿le outro moilo, os filitos e xistos es
tarfam provavelmente nuna fácies de grau maís alto ile metg
morfi smo. Sendo asslh, e uma vez que os ÍLinerais formadores
dos metabasitos são muÍto retentivos, não ê de admirar que

tenha ocorrido homogeni zação e rejuvenescimento isotõpico re
gional. do sÍstema Rb,/sr, nas gue a temperatura não tLvessê
sido suficiente para fiberar o argônio retido nas rochas bá

slcas.

não é sõ em Angola que ocorrem estes casos. No Bra

sll EBERT (1969) e EBERT e BROCHINI (1968) cltam a presença

de rochas bãsicas (hornblenda gabro de Jabitacã no Pernambu

co, com I860 + 83 m.a.; hornblenda diabásio a SE de Pedro

Avelino no Rio Grande do Norte' com 1 120 + 36 m.a. e dlque
de dia¡ásfo da Cruzeta igualmente no Rio Grande do Norte com
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2 470 ! 130 m.a.) circunscrltas Por fllitos de Lilade brasl
1i.ana.

Na Ãfrica do sul é vulgar o apareclmento de corPos

bâsicos cle idade Eburneana comorpor exemplo, o Comp lexo de

Bushveld (1 954 ! 30 m.a.),o Cornp lexo de Losberg (1 881 +

282 n.a.) e o ComPlexo de Palabora (2 000 m.a.). No Sudoes

te Africano temos o prolongamento do corpo anortositico de

Àngola. No Brasil, CORDÂNI et al. (1969); HAsUf e ALMETDÀ

(1970); CORDANI et al. (L97 2l e CORDANI (1973), mostran a

existência cle rochas básicas de idade semelhante, encontradas

nos Estados da Bahia e Minas Gerals.

6.8 - Rochas originadas em processos de ativação
(não descritas anter^ior.mente )

Como representantes de processos ile atf-vação de platg
forma, temos no conjunto de análises a presença de um grani
to alcalino e de um granito Rapakivi, além das rochas bási
cas já descritas anteriormente e que, pelas suas idades, e

tipo de ocorrência puderam ser incluídas como formadas atra
vês dos eventos citados.

O primeiro (SPR 518, Am. 417-164) ocorre no canto su

deste da folha 417 sob a forma de intrusões circunscritas de

pequenas dimensões em pleno granito da Espinheira. Estudailo
pelo rnétodo Rb,/sr obteve-se 767 + I8 m.a. Apesar de ter s!
do datado em amostra isolada, o alto valor obtido Para a ra
záo 87st/86s, (1,099 + 0,004) leva-nos a aceitar a idade co

mo representativa da intrusão. Este grupo de intrusões se

gundo os conceitos de sHcHEGLov (1970) ' EErec€n ser o resulta
do ila ativação clo tipo autônomo da plataforna Kibariana.

O segundo, (SPR 522-Am. 440-791 um granito Rapaklvl
tÍpico (Foto 46) semelhante ao que ocorre em numerosas rg
g1ões (Escudo Bál-tico, Escudo ucraniano, PLataforma arnazôni

ca, etc. ) é o resultaato da atívação autôno¡na da plataforma
Muende. ocorre igualmente sob a forma de pequenas intrusões
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circunscritas, difíceis de delirnitar em vÍrtude de haver uma
passagem quase graduaL aos granitos regionais. A sua idade
obtida através do mêtodo Rb,/Sr foi computada en 1 l_36 + 25 m.a.
Tal como a amostra precedente esta apresenta igualmente um

arto valor para a , u"ão 87st/turr (r,or, + 0,003) pelo qge
foi datada exclusivamente atravês d.e uma amostra.

6.9 - Considerações finais sobre os dados geocronol6gicos

Conforme já foi anteriormente focado, a região estu.la
da poderå ser tomad.a como mod.elo para o esquema da evolução
de grande parte ¿le Angol-a, uma vez que, por um feliz acaso,
foram preservad.as caracterÍsticas de. pelo menos, cinco even
tos Pré-CaÍibrianos, algun-e muito bem representados e comuns

a todo o continente, outros pelo contrãrio, de acord.o com os
atuais conhecimentos publicados ern duas ou três sÍnteses so
bre África, de aparência loca1.

Para uma melhor visão em conjunto do problema de evolu
ção desta região de Angola, apresentanos seguidamente um

quadro com todas as idades reprêsentativas cítadas no decor
rer do presente estudo. As ida-des estão indicad.as em milÉs
de anos.

65+6a266

L22 +

177 +

!24 +

251 +

154 +

tls
?\

('
7)
^ì

;,j
L2

Diques de d-iabásio

Rochas alcalinas

Lamprófiros

Granito da Praia

Gabros da f ol-ha 439

Esfriamento regional ¿las biotitas

PegmaËi tos

Rejuvenescimento de parte do embasamento

449 + 14

450

514 + 14

529 + 2I
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536 + 20 cranitos tarditectônicos

550 + IOO CICLO PAN-ÀFRICANO

605 + 3I Rochas granÍticas síntectônicas

767 + 18 Graniëos alcaLinos (anorogênlcos)

821 + 87 Gabro do Muende

950 + lOO EVENTO KTBARTÃNO

1136 + 25 Granito Rapakivi (anorogênico)

L204 + 126 Re juvenescimento dos filitos e xistos
13OO + lOO EVENTO MT'ENDE

L36l + 35 Re juvenescimento dos granófiros

1403 + 51 Granito das Furnas

1534 ! 86 Intrusões básl-cas pontuais na fotha 395

1675 + 72 E\¡ENTO NÀI\4IB

]-9O4 + 79 Diques de metabasitos

2OOO + 2OO EVENTO EBURNEANO

:2200 Metabasitos da folha 41?

>2200 Séries netamórfícas do sudoeste de Angola

Igualmente, com o fim de facilÍtar a interpretação da

da por nós, aos vários eventos aqui propostos, lndicamos a

seguir os tlpos de fenômenos que ocorreram em cada um deIes.

Cl-clo Pan-Africano - Intrusões de granitos e rochas bási

(sso I 100)

na1 .

Evento Klbariano Intrusões bâsicas e aguecimento regio
(950 + 100) nal.

Evento Muenile Intrusão de granitos e aquecimento re
(1300 + 100) gional.

cas. Granitização. Sedimentação. Me

tamorfismo e dobramento em geossinclí
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Evento Namib Intrusões básicas e aquecimento regio
(1675 + 72') nal.
Evento Eburneano Intrusões de granitos e de rochas ba

sicas. GranitÍzaçäo. Sedinentação
(2000 + 200) (?). Metamorfismo e possÍveis dobra

mentos em geossinclinal.

Não foi só em Angola, na região estudad.a que se verifi.
cou a presença destes ciclos e eventos. Em outras regiões
do globo parece que, nos intervalos de tempo d.escrítos, ocor
reram fenômenos semelha-ntes. Especificamente, AIIIARAL (1974)

cita a presença para a regiã.o da Amazônia de idêntico esque

ma evolutivo. Hã assÍm uma correlação perfeita entre os trqg
cessos indicados, conforme seguidamente podemos ver. SEMIrmtro\¡

(1972) igualmente verifica que estes cincos eventos se apre
sentam como tendo extensão mundíal.

Da verificação da recorrência de fenômenos tectônicos
distanciados sistematicamente de 375 + 25 m.a. e do fato de
que, atualmente estamos em pleno desenvolvimento de um novo

ciclo tectônico o qual começou aproximadamente depois de um

perÍodo de repouso crustal de cerca de 350 m.a., somos levg
dos a levantar novamente a hipótese do ciclismo tectônico ao

longo da histôria Pré-Cambriana d.a Terra. Este fato, embora

um tanto controvertido, e com um perÍodo diferente (300 rn.a.),
jã foi veríficado por outros autores, (como por exemplo) GUI

IiIARÃES (1965 e 1967). Para nós, este fenômeno provavelmente
estará liga.d.o com gualquer causa globa1 interna (correntes
de convecção ?) aínda não esclarecicla.
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IV - INTEGRAçÃO DA REGIÃO ESTUDADA DENTRO DO

CONTEXTO TECTONICO ANGOLANO

1- Generalidades

A interpretação dos resultados geocronológicos de

urna dada reglão. pode ser afetada por erros gue facilmente
poderão passar despercebidos se os mesmos não forem integra
dos dentro de um esquema geral, sempre que possfvel, de ca
ráter contlnental. FoL com base nesta Ldéfa que resolvemos
compilar e tentar interpretar, após minucíoso levantamento
btbliográfico, todos os dados geocronológicos, de que temos

conhecimento sobre Angol-a. com todos os dados disponÍve3.s
e o conhecLmento que temos da geologia de Àngola rprocuramos
esquematizar wna carta tectônica e nela enquadrar os nossos
resultados .

Apesar de, até ao momento, existirem cerca de 350

datações radiométricas sobre AngoLa, só dois trabalhos (MEN

DES, 1968 e MENDES e VIALETTE ' 1972) Procuram fazer uma in
terpretação sobre a evolução tectônica de todo o terrltório
angoJ.ano; os outros ou descrevem feíções locals, com urn n!
lero muito lirnltado de anáIises ou, como é o caso de' CARVA

LHO (1969 e 19721 , procuram interPretar regiões maiores usat

do os dados publicados por outrem.

Numa pequena critica sobre os dlversos tlpos de

trabalhos indicadosr podemos citar que, nos dois que se rg
feren å totalidade do território angolano, F. MENDES, Do

primeiro, ã págtna 20, escreve: "Une fois terminée J.'analyse

des ¡nesures effectuées, nous avons imaginé une façon d'obteni¡

une conflrmation de lrensemble des mesures faites em les
comparant avec des mesures dont la responsabilité incombe ã
d rautres chercheurs.

Dans ce but nous avons essayé d'établir des cartes
drisochrones, ctest-ã-dire des cartes ou nous avons polnté
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Les valeurs de I'âge. Une fois obtenue la carte avec le"
valeurs d.es mesures effectuées, nous avons analysé cette carte
dans 1e buÈ de dessj-ner des lignes, lÍant des points de même

â9e, obtenant ainsÍ une carte où les lieux de préIèvernents
étaint liés par d.es courbes, passant par des valeurs éga1es
d'âge, soit des isochrones". Esta interpretação "srri generis,'
ilo coneito de isócronas torna imed.iatamente nulo o trabalho
quanto aos seus possíveis resultados. No segLlndo, MENDES e
VIALETT (\9721 , Usando f undamentalmente as determínações de
MENDES (1968), já fazem uso quase correto do diagrama ísocrô
nico de NICOLAYSEN mas, a interpretação dos resultados, ao
contrár1o do que no texto ê afirrnado, não se enquadra dentro
dos esquemas estabelecidos para Á,fríca, uma vez que, só para
o estudo do Pré-Cambriano, ilIENDES e VIALETTE afirmam: n On

peut aussi mettre en évidence 10 groupes d.e valeurs corres
pondant à 10 manifestations orogéniques ou événements associés

dont les âges s'accordent avec les événements équívalents en
Afrlque". Igualmente não podemos aceitar a parte que se re
fere ã interpretação geológica, por um desconhecinento total
por parte dos autores, da geologia de Angola, especialmente
no que se refere ao Escudo Angolano ( seguidamente definido).
Sobre ele dizem: "Age du massif de granite dans Ie complexe

flg base: Au S de Ia Cuanza se trouve un grand batholith de

granite qui est intrusif dans le complexe de base et les
formatlons sedj.mentaires du système d'Oendolongo. A Ia surface

du granite on rencontre des panneaux d.e Ia série d'Oendolongo
plus on moins métamorphisês par contact. on distingue des
granites, des granoiliorites, et des granites gneissiques.Les
rapports entre ces différents faciès sont mal connus. Quant
âu contact des granítes avec 1e complexe de base, ils sont
tantôt intrusifs, tantôt progressifs ce qui fait admettre
l-rexistence de phénomènes de granitisations et d'une origine
mixte, ignêe et sêdimentaire, pour le granite gneissique".As
contradições são tantas gue a leitura da passagem dispensa co

mentários.

Quanto aos trabalhos que se referem a feíções fc

rá

gl
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cals, foram de extrema irnportância na elaboração do mapa tec
tônico anexo (Figur a 2! - em Anexo).

Os trabalhos de CARVALHO (1969 e 19721 são na rea
lidade as prlmeiras interpretações vãlidas no que se refere
ao desenvolvimento tectônico do sul de Angola e a sua compa
ração com os territórios vizínhos do Sudoeste Afrfcano. De

lanentar unicamente que para a ínterpretação tenham sLdo usa
dos, por faLta de outros, os valores pubticados por F.MENDES
(1968), os quais, além de terem sfdo calculados com urna ra
zão ínicial de 0 r7L2, absurda para rochas que na sua maioria
apresentam idades superiores a I 000 m.a., ainda vèm, com fre
quêncla, afetados por erros de cálculos

O re sumo das determÍnações analÍticas dÍsponfveis
sobre Àngola está apresentado nos epêndices 4 (dados de F.
MENDES r 1968, recalculados para Ro = 01705), 5 (dados nb,/Sr)
e 6 (dados K/r'rl .

Na Figura 22 procurámos coLocar todas as ldades qle
nos foi possÍvel coletar bem como o seu modo de anãlise e o
material usado.

2 - Caracterização das principais unidades geotectônicas do

enbas arnento

2.1 - fntrodução

Urna vez que é a prlneira vez que se procura elabo
rar uma Carta Tectônica de Angola e que algruns dos elementos
geotectônicos nela apresentados, ainda não forarn definidos,
coneçaremos por fazê-lo, de modo a dar uma visão conjunta ila
situação do problema.

Para a elaboração da Carta Tectônica procuramos se
gnrir os modelos apresentados por F.F.M. de AL¡iIEIDA (1966 t1967

e 1969) uma vez que, são os que melhor se adaptam, tendo em

vlsta a situação geográfica de Angola nos mapas de reconstu
ção continental.

. Näo temos duvida gue muitos erros e omissões ocrrpõsn
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a nossa tentativa de carta Tectônica, ¡ttas, é sempre necessá
rio haver uma primeÍra aproximação para gu€r futuramente a
mesna possa ser melhorada

os limites das vãrias provÍncl-as geotectõnlcas fg
ram extraidos em grande parte da coordenação dos dados geg
cronológicos com as cartas geolögicas de MOU:IA (f954) na es
cara de L/2.000.000 e das folhas na escala de L/2so.o0o das
regiões do Alto zambeze e do sÍstema do congo ocidental. sg
bemos que breve serã publicada uma nova edição na escala de
I/L.000.000 da Carta Geolõgica de Àngola, quand.o esse fato
se concretizar, poderá ser tentada uma segund.a aproximação.

2.2 Escudo Angolano

Por Escudo Angolano procuramos d,efinlr uma porção
da Plataforma Africana, praticamente sem cobertura sedimen
tar, representand,o uma grande antêclíse que ocorre, em Angola
entre o meridiano 18o leste e o Oceano Atlântico e o parale-
1o LOo sul e a fronteira com o Sudoeste Africano.

A sua j-dade é díscutÍvel uma vez que nela nos apg
recem valores compreendid,os entre cerca de 2 000 e cerca de
500 milhões de anosr no entanto, podemos afirnar que o Escudo
Angolano se consolidou a partir de uma paraplatafæma de idade
Eburneana, tendo sofrido durante o pré-Cambriano, vãríos e\e
Èos orogênicos que the imprimiram feições caracterÍsticas
conforne mais adia¡rte iremos ver. Para esta designação, usg
mos os conceitos de HUAI{G (1954) o qual classificou as plata
formas em orto e para, de acordo com o tipo de sedimentação,
dobramentos e magmatismo.

2.3 - Arco do Zaíre

Na região N!{ de Angola, contactando a leste com a

faixa de dobramentos do Sistema do Congo Ocidental, aparece-
-nos uma região arqueada, com eixo situado em pleno Oceano
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Atlântico, de orientação aproxLmada N25lìt. Este arco, numa re
construção entïe a América do sul e Ãfrica, poderia ser in
terpretailo como una gr ande antéclise cujos flancos seriam res
pectivamente, a região costeira dè Angola aqul definida como

Arco do Zaire e a região brasileira compreendida entre a fai
xa de afloramento da Formação Macaúbas e o Ìnar.

À sua idade não pode ser determinada exatamente rpqr
falta de datações radiomêtricas cobrindo toda a reg5.ão, îr€ì.s r

baseando-nos em determinações de CAHEN et aI. (1963)sobre os

migmatitos de Boma e DELHAL et aI. (1971) sobre o grranito al
callno de Nóqul , e aos fatos de que a superfície de erosão
corta indistinta¡r¡ente quer a região gnáissica rejuvenescida
quer os metassedimentos do Sistema do Congo Ocidental' e que

este arco condLclona a sedimentação da bacl-a do Karroo, con

forme adiante iremos discutir, podemos afirmar que o arquea

mento se deu depois do término dos acontecimentos Pan-Afrlca
nos na região (446 n.a.) e antes da sedímentação do irutoe.

inferLor (Carbonffero).

2.4 - Arco de Moçâmedes

Se observarmos a carta geológ1ca de Angola' verlfi
canoÊ que os sedimentos do Kalahari e do Sistema do congo ocÍ

dental se encontram erodidos segundo uma figura curva de cen

tro um pouco a norte da cidade de t'toçâmedes. Sobre o eixo
de curvatura do arqueamento ' encontram-se distribuÍdos os

prLncipais focos de rochas alcalinas de Àn9o1a. Este arquea

mento, conforme será discutiito no capftulo v, prolonga-se Pg

ra nordeste através do graben do Lucapa e vaí ligar-se ao GoL

fo de Tadjoura depois de atravessar toda a ÁfrLca-

A sua idade não pode ser determinada rigorosamente
em Àngola. Unicamente podemos dizer gue é posterÍor ao Siste
mâ do Congo Ocidental e anterior à íntrusão das rochas alcal!
nas as quais consideramos como resultado do desequilÍbrio sus
taL provocado por este arco. No eÍrtanto, por consiilerações a
que adiante nos haveremos de referir, acerca da ltgação qúe
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exlstiu entre a América do sul e África e à separação entre as

sÍnéclises do Congo e do Kalahari, somos levados ã conclusão
de gue a sua idade é, pelo menos, Permo-Carbonlfera.

Esta idade é provave Im"rrt. o*" idade de reatlvação
uma vez que, se atend.ermos ã Carta Tectônica anexa, verlfica
mos que o Escudo Angolano, atinge o Oceano Atlântico, na re
glão onde este arco se inicia, e que ai não foram até no m9

mento encontradas idades Pan-Africanas, logo a área não foi
afetada por aquela orogenia certamente porque no ternpo da de
posição dos sedimenÈos pan-africanos a área se apresentava
já sob a forÌia ile reLevo positivo.

2.5 - Aulac6geno de Cassange

Cortando a Plataforma Africana com direção geral
N28vü, com um comprimento em Angol-a d.e cerca de 800 km ( prg
J.onga-se para o ZaÍre) e uma largura inferíila através dos
alinhamentos de diabásios e rochas alcalinas, d.a ordem de

230 km, aparece uma estrutura que, pelas definlções de N. S.

SHAÍSKIY poderá ser associada a um autocógeno.

Com efeito, as suas dimensões, o fato de os Êeus

li¡nites serem prováveLs falhas normais, não possuir as bor
das Levantad.as e os metasedj-mentos na 6ua base (Sistema do

Congo Ocldental) se apresentarem relativamente dobrados, le
va-nos a admitir que, em vez de um graben, estamos em Presen

ça de um verdadelro aulacõgeno onde se depositou o Karroo an

golano.

A espessura dos sedimentos que se encontrarn no seu

interíor ainda não foi defínida nìas, por cáIculos ile terre
nos aproximados (MoutA. l-954) ' podemos prever que será suPg

rior a 450 metros, continuando ainda hoje o acumulo de sedl
mentos com a deposição das areias do Sístema KaÌaharí '

Não ê necessário que um aulacógeno se traduza por
u¡n acidente morfológico, mas, no caso do de Cassanje, por fe
nômenos de reativação que provocaram o abatimento da sua re-
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gião central, acompanhados por erosão diferencj.al, ta1 fato
acontece, podendo aparecer desnívels da ortlem dos 400 m. No

seu interior existem sedímentos tenros de idade Karroo, em

contraste com as paredes encaixantes ond.e vamos encontrar
gnaisses muito antigos, na sua maÍoria com idades superiores
a 2 000 m.a.

2.6 - Horst do Cuanza

Cortando o Sistema do Congo Ocidental no sentido
E-Vf, englobanilo as cidades de Salazar e Malanje, vamo s encon
trar um bloco levantad.o, constltuído principalmente por chFr
noquitos e granulLtos. Esta faixa, provavelmente, ir-se-á
llgar ao Complexo charnockÍtico do Kasal , passando pela rg
g1ão cto Cuango onde estão em curso datações geocronol-ógicas
com o fim d.e caracterizar as rochas que ali ocorrem.

As rochas que se situam na região central do horst
estão afetadas por re juvenescimento isotópico. MENDES (1968)

datou uma amostra colhida a lilW de Malanj e e obteve a idade
de I 867 n.a. Depols de recalculados os seus valores (Apêg

dlce 4) veriflcâmos que a mesma passou para 173 + 5 m.a. Es

te fato é por nós interpretado das seguintes maneiras:

Ou os dados publicados vêm afetados de algum erro
anaLÍtlco ou de datilografia, ou a explicação será mais com

plexa e poderá ser lnterpretada como segue:

Para SCIIERMERHoRN (1961) a bacia onde se ileposltou
o sfstema do Congo ocidental- pode atingir em a19nl4s locais a

espessura ite 14 000 metros. Os sedfmentos desta bacia estão
cortados abruptamente e encurvados no lado norte, por um gran

de horst de natureza chärnockitica,/granulÍti ca. Até ao mg

mento da fmplantação éto horst do Cuanza, o sistema guímico
Rb,/Sr estava em constante homogenização devido ã profundlda
de (com o consequente aumento de temperatura) a que as rochas
se encontravam no momento en que o falhamento transcorrente
se deu (no sentido vertical e horizontal de oeste .para este)
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as rochas sublram, esfrÍaram e o sistema qulmico fechou_se.
Isto, pelo valor recalculado ile F. MENDES, passou-se ã l73 +
5 m.a. Um fato adicional que nos permite acreditar que a
idade do levantamento do bloco esùã correta ê a presençarpre
cisamente em frente ao horstrda maior bacia sedimentar da
costa angolana. Esta bacia teria sido formada, segundo esta
interpretação, pelo acumulo de materiais erodidos deste lsrst
e transportadlos para o mar atravês da drenagem então existen
te.

3 - Evolução Tectônica de Angola

3.1 - Embasamento

e porção angolana da plataforma Afrícana, apesar
de estável desde o final do Ciclo pan-Africano, p"""oo åor.r,
te o Pré-Carnbriano por várias etapas de cratonização que lhe
lrnprimiram caracterÍsti"cas próprias e que de um rnod,o, mais
ou menos evidente, fÍcaram bem assinal_adas quer através de
falxas de dobramentos bem datadas, quer atravês de rejuvenes
cimentos isotópicos de idade comum a vários pontos do g1oþo.

Da observação dos dados geocronoLôgícos disponf
veis veriffcamos gue a região angolana que maJ-s cedo sofreu
cratonízçção foi a que está ligada e qu,e faz parte do chama
do Escudo do Kasai e norileste de Angola. Este escudo, em An
gola está pouco expressivo uma vez que toda a reglão estã
parctalmente coberta por sedimentos Fanerozóicos. No entan
to, atravês da observação dos vales dos rios Luembe, Cassai,
Chiumbe, Luachimo, Chl-capa, Lovua e Luxico ( PJEAL, 1959) che
ga-se ã conclusão gue efetivamente é pequena a espessura d.os

seillmentos podendo assim a região denominada Lunda ser englo
bada dentro do Escudo ile Kasai. As idades mals antigas eg
contradas sáo de 2 898 e 2 915 m.a., ambas através de datg
ções Rb,/Sr, a prÍmeira, numa biotita e a segrunda num felâg
pato. Na mesma região existem outras determinações da ordem

êos 2 500 n.a. Podemos pois Ínclufr estes dados dentro do
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evento SHAMWAIÀIIO (MCGREGOR, 1953). Na carta geológica de
Angola (folhas nrs. 69 e 82, saÍdas recentemente), estas ro
chas são chamadas de séries Metamôrficas do Nordeste de angã
la as quals provavelmente correspónderão ãs rochas do comple
xo de Dibaya.

Depois de cratonÍzada a região da Lunda, â cerca
de 2 000 ¡n.a. (evento EBURNEAÌi¡O) grande parte de Angola pag
sou ao estádio de paraplataforma seguido de uma evolução b¡g
tante complexa. Ao sul, há cerca ite 2 2OO n.a. (STLVA et al.
1973 e AMARAL e TORQUATO, no prelo) lnstalou-se o grande Com
plexo Gabro-AnortosÍtico do suL de Angola (Kunene basic com-
plex). No centro e ao norte, os sedimentos foram granitiza
dos e cratonizados, restando até hoje, pequenos núcleos de
fllltos e xistos verd.es os quais, certamente por ocuparem
áreas mais estáveis, resistiram aos vãrios eventos a que fo
ram subnetldos sem que aumentassem o seu grau de metamorfis
mo, podend.o, no entanto, terem sido rejuvenescidos tsotopica
mente. E o caso das sérÍes metamórficas encontradas na re
gião descrita no Capítulo III.

Um pouco mais jovens ( 1 900 m.a.) são os numero
sos dlques bãsicos da folha 395 que cortam o graníto da Espí
nhelra. Estes diques poderão ser o resulta¿lo da ativação da
plataforma Eburneana ou talvez mesmo Epi-Eburneana.

Ocupando uma faixa subparalela ã costa, coberta a
leste pelaE areias do Kalaharí, com direção aproximada SW-NE,

llgando as cldades de Matanje e Sá da Bandeira, ocorrem nume

rosas ldades (Rb/Sr) da ordem dos 1 550 - I 670 m.a., espg
cialmente obtidas em biotitas e rochas totaÍs. Este fato ê
por nós interpretado como sendo o resultado de um evento ter
no-rnagnático a que, no CapÍtulo Trï propusemos o nome de even
to NAMIB.

Uma segunda faixa paralela ã NaMIe, de menores di
mensões, ocorre do seu lado oeste. All são vulgares as idg
des da ordem dos I 300 m.a. afetando guer granitos e gnalg
ses quer al-nda rochas metassedimentares (isócrona Rb/Sr). Du



-t67-'

rante este perÍodo geológico ocorrem a inplantação de granå
tos (cranlto d.as Furnas) e o re juvenescimento isotópico de
vastas regiões do sudoeste de Angola entre Nova Lisboa e a
Foz do Cunene. Este evento, foí ànterlormente por nós chama
do de MUENDE por ter sído conflrmado na região do río com o
mesmo nome.

Um evento muito vulgar em .África Central é o KIBè
RIANO de ldade de 950 + 100 m.a. Em Angola, com esta ldade.,
parece que exlste uma faÍxa paralela ã costa que se inicia
próximo do rio Cunene e que, por falta de dados geocronqlógl
cos, se perde na latitude de Benguela. É possfvel que, no
Alto Zambeze, paralelamente à faixa pan-Africana, surja uma

pequena área afetada por este evento, uma vez que naqueJ.a re
giäo entra o ,cinturão Kibariano/Burundiano.

Sobre este conjunto, já com caracterlsÈícas de oI
toplataforna, e vulgarmente designado por Craton do Congorde
posltaram-se sedlmentos Pan-Africanos. Em Ango1a, a norte e
sul de Malange, separados pelo Horst d.o cuanza, e na reglão
da Leba, próximo de Sã da Bandeira, exístem sedfrnentos depg
sitados em ambiente de ortoplataforma que pod.em ser correla
clonados com as três faixas de dobramentos Pan-Africanas:
Damara, Congo Ocidental e Malonde-Maconde. as direções de
vergencia das faíxas de dobramentos, apontam na sua totalida
ile para o lnterior de Angola, pondo bem em evidência os 1ími
tes oeste e este ¿lo Craton do Congo que serviu de ante-paÍs
a este ciclo orogênLco.

O cal-cário de Leba assenta em aparente mas falsa
concordância com espessos quartzitos de idade muito duvido
sa mas superior a 800 m.a. (TORQUATO e AMAR.LL, no prelo).Sob
todos os aspectos estes quartzitos parecem ser o equivalen
te fateral do Grupo Minas no Brasil.

3.2 - Estádio de transição

Para TIIYEZOV (1966), o processo através do gual una
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dada reglão e¡n desenvolvimento tectônico passa de geossincl f
nlo a ortoplataforrna, é longo e caracterizado por vários ê:"

tá¿tlos Lntermêdios. O primeiro deles, gomeça, após _a
lnversão dos geossfnclÍnios com a deposlção dos sedlmentos
que formam as seguênc1as molássicas.

Em Angol-a, este estádio teve o seu início com a ile
poslção dos sedimentos superiores ã série xisto-gÌesosa do

Sistema do Congo Ocidental a qual representa a sequêncl.a Ter'
rfgena SuperLor segundo os conceitos de evotução do gèossin
cffnio de BELOUSSOV (1955). Estes sedimentos molássicos eg
tão be¡n representados em Angola na região do Pungo-Àndongo,

dando lugar ao grande conglomerado que a1i existe. Ao que

sabemos, em Angola, estas rochas são as únicas que podem ser
conslderadas como verdadeiras molassas.

MaLs a sul, perto da ciitadle de Moçâmedes, surgem rg
chas lávicas classificailas como traquianélesitos. Assentam

sobre os granLtos regionais e são cobertas por espesso con
glomerado de idade ante-Aptiana. É provâveJ. que sejam tes
temunhos do estádio de transição.

E¡nbora o aulacógeno de cassange esteja colocado no

estádlo de estabilf zação, é posslvel que, Por razões que

abordaremos no ltem seguinte, a sua ldade seja mais antiga e

a sua formação se tivesse efetuado durante o estãdio de tra4
stção.

3.3 - Estádio de estabilização

Na segunda etapa da evolução temos já uma platafor
¡na onde se fniciam fenômenos de subsÍdência cont o aparecirnen

to de duas grandes sinéclises separadas entre si Pelo arco de

Moçânedtes. As idades quer do arco quer ilas duas grandes bg

clas de sedimentação, são semelhantes e podem ser atribuÍdas
ao Permo-carbonffero.

Ao norÈe temos a slnécltse do congo com os seillmen

tos tilfticos da Sêrie do Lutoer assentando dLretamente s9
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bre o embasamento cristalino prê-carnbriano. Ao suI, a siné
cllse do Kalaharl. aparece totalmente colrntada por sedimen
tos do Kalabarí, sendo prováve 1, no entanto, que em subsuper
ffcie apareçam rochas do Karroo u¡ha vez que, relativamente
prôxi¡no, no Sudoeste Afrlcano, são muito comun s afloramentos
deste sistema.

O arqueamento de Moçâmedes aIém de ter servido co
r¡o eler¡Ento de separação entre os dois elementos estruturaLs.
cftados, deverla ter servido ta1 como ainda hoje o faz, de
dlvlsor de ãgruas ao longo do território angolano. Asslm, é
de admitlrmos que, embora depositadas durante o mesmo inter
vaLo de teÍpo, com condições ambientais semelhantes, e com

uma fonte de materfais comuns (o arco de Moçâmedes), as ro
chas alo sistema Karroo em Angola e no Sudoeste Africano, tL
veram evolução geológica independente.

Até hoje. nunca foi verif,icado atravês de passagem

lateral a verdadeíra l1gação entre os sedlmentos do Karroo
cujos afloramentos ocorrem na Baixa de Cassanje e os da re
gfão dta Lunda, no entanto, devido ã sua proxlnidade geográft
ca, sempre foram tomados como sendo depositados através do
mesmo processo e dentro da mesma bacia. É possível , no eg
tanto, que ta1 fato não se verifique, se atendermos ao seguJrr

te:

1) Os falhamentos que provocaram o aulacógeno de
Cassanje serem de idade superlor aos que forarn
dar origem ao graben que hoje se sltua na sua

região central.

2l A espessura dos sedimentos que ocorrem na Baixa
de Cassanje é superior ao dobro da que ocorre rìa

região da Lunda.

Não ter sido possÍvel aÈé hoje urna correlação
perfeita entre os sedimentos das duas regiões.

Não existirem, fora das regiões indicadas no
planalto de Malange, restos de sedimentos do

Karroo.

3)

4)
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DenÈro deste esquema e parÈin¿lo destas permissas,
propomos que a evolução daquela região seja conslderada do
seguLnte modo:

L) Falhamento do embas.*"rrto cristallno com a for
nação do inÍcío do desenvolvimento do aulacóge
no.

2) Começo simultâneo cla itepostção dos sedimentos
do Karroo quer numa depressão na trunda quer no
aulacógeno da Baixa de Cassanje.

3) SubsidêncÍa progressiva do aulacógeno de cãg
sanje ocaslonando com isso uma espessura supe
rior de sedJ.mentos, embora as cond.ições de de
posição fossem semelhantes ali e na L,unda.

4) Término da deposição dos sedimentos do Karroo
e falhamento em graben na região central da
Baixa de Cassanj e.

ROCHA-CAMPOS e OLMIRA (L972) ao descreverem su
clntamente algurnas observações sobre o Karroo de Angolarche
garam ã conclusão que a direção .fundamental- de drenagem se

ria grrosselramente de oeste para este e concluem com isso
que a fonte ile sedímentos, nuna rèconstrução contl-nental,
se situarla num macfço mediano situado na regJ.ão compreendl
da entre os doLs continentes. Este fato correl-aclonado com

a presença do arco do Zaire, agora descrito, vem corroborar
a hlpótese de que a. bacia do Congo teve um desenvoLvimento,
embora paralelo, mas separado do da bacia do Paraná no Brg
sil. Atrás já tinhamos chegado à conclusão de que a evolg
ção das baclas do Congo e do Kalahari se processaram inde
pendentemente. Assim, a história geológica da bacia do Con

go deverá ser interpretada exclusivamente com o que 1á ocor
re, e não, como na maiorla dos casos tem sido feito, procg
rando a sua ligação com os restantes sedimentos de idade
Karroo espal-hados quer em África, quer na América do Sul.

o arco do zaire e Horst do cuanza são duas unlda
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des estruturais que tiveram a sua evolução durante a fase de
establllzação da plataforma. O primeiro, Ìogo no iniciorcon
diclonado a sedimentação dos depósitos penno-carbonÍferos do
Karroor o segundo, no finar, serviido como fonte de rmter.iais
para o preenchirnento do topo do Aulacógeno de Cassanje, prg
cessando-se a sua evolução atravês do estâdio de reativação.

3.4 - Estádio de neativação

. É um fato constatado que as plataformas, depois de
coÍpletamente consolidadas, podem entrar num perÍodo de ree
tlvação que thes vão imprimir características peculÍares e
levar o seu arranjo interno a uma completa reorganização es
trutural traduzido por reatJ.vação de antigos falhamentos e
arqueamentos, montanhas em bloco, intensa atividade vulcâni
ca, formação de bacias tectônicas, implantaçáo de plutonismo
granftico e alcalino cratônico e inportantes mineralizações.
A atlvldade ê sempre dispersa por toda a plataforma, sem re
laclonação seletiva com regiões de antigos geossinclÍnais.

e porção angolana da pJ.ataforma Africana começou o
seu processo de reatívação no Triássico através de vulcanis
mo bãsico e ultrabâslco. Nas regiões de Novo Redondo e Foz
do Cunene foram datados diques diabásicos pertencentes res
pectlvamente ao Trl-ásslco e ao permíanores¡gs ulrlimos, muito
raros peLo que consideramos o inÍcio da reativação no Trlás-
slco.

Ao invés do que sucedeu no Brasil onde as áreas
atlvadas forarn preferencialmente aquelas que ul_timamente se
consolldaram (AL¡{EÌDA, 1969), em Angola, parece não haver r¡m
correlação entre os vârios fenô¡nenos atribuÍdos ao estádio
de reativação e as regiões formadas ou afetadas pelo ciclo
Pan-Àfricano.

São vários os aspectos fornecldos em Angola peJ.a

reativação sendo de salLentar o magrnati smo básico e a1ca1ino,
a.s baclas tectônicas, o granito alcalino do Morro Vermelho
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e a elevação de toda a região costeira com a consequente for
nâção dle abundantes conglomerados.

O magmati smo bãsico estende-se através de toda a
região ocupada pelo Estado de ango'la, com atlvLdades maiores
situadas nas reglões de Novo-Redondo. Moçânede s, Foz do Cune
ne e Lunda. Ocorrem digues e enxa¡ne s de diques bãsfcos nou
tras regiões, nomead.amente na região da Tchivira-Bonga, mås

a falta de datações radLomêtricas e â presença em Angola de.
rnagmatlsmo bã.sico com várias idades, não nos leva a aceita:-
-Ias como pertencentes ao estádio de reativação sem priÍEiro
fazermos as suas deterrninações.

O ma$natl smo alcalLno em Angola já fot matérla pg
ra a1g:umas pubJ.ícações, algTumas de caráter local, estudando
um cleterminado complexo, outras de caráter mals anplo, procu
rando correlacionã-las ä escala do pals.

Desde 1958, altura em que SO{'SA MACHÀDO apresentou
pela prlneira vez em À¡rgola a hlpótese ile um alinhamento únl
co de rochas cðfbonatiticas, passando por LAPIDo-LOUREIRO

(1967), RODRIGI ES (1970) e novamente LÀPIDo-LoUREIRO (1973),

a idê1a dos allnhamentos variou bastante e, do único inicial
de SOUSà MÀCHADO, passou a vãrlos com direçóes quase perpeg
disulares com RODRIGITES e finalmente com LAPIDo-IOUREIRo a

uma falxa de alinhamentos paralelos. A nossa idêia êrconfor
¡re Lrerps ver , bastante di ferente .

Porque os restantes trabalhos jã forarn objeto de

análise por parte de outros autores, reportamo-noÊ aqui eI
clusfvamenÈe aos dois últimos.

As conclusões a que RoDRIGIJES (1970) chega co¡n a

inclusão em Angola, de alinhamentos de rochas alcalínas de
lli

dllreção gerar þlÛ-sn, não nos parecem válidlas una vez que não

fol levado em <ionta o condictonamento tectônico em que as r=s

mas foram implantadlas, adianÈe Procuraremos deflnlr esses am

bientes e tentaremos nostrar que não há razão Para se efetua
rem os novos lineamentos propostos.
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A gênese para os carbonatitos, fundamentalmente âs
sociada a um sistetna de "rifts" que LÀPIDO-LOUREIRO 0.9?3)
propfu, ign¡alÍEnte não nos parece vállda urna vez que por fal
ta de evidências de "rifts", não aceitamos como tal a região
onde eles ocorrem (pelo contrárÍo, é uma região de compres-
são). iIã a e:çJ.tcação que o mesmo autor apresenta para o
nplugn carbonatftico do Virulundlo ê absolutamente váUda ê¡
tal e qual como ele afirma. deverão ser intensificados os es
forços de prospecção ao longo do grande escarpamento da Chela.

O autor acha que, p¿rra o estabelecfmento quer de di_

reções fundamentai s, çJuer de gêneses, deverã em prlmeLro Ig
gar ser feLto o estudo do condicionamento tectônfco de tais
lntrusões. É perfeitamente válida a adaptação para Àngola
das conclusões a gue F.F.Ivt. de AI¡,IEIDÀ (I9?l) chegou sobre
1dêntlcas intrusões no Brasil.

Numa prlmeira anãlLse, é possÍve1 incluLr em quatro
grupos as rochas alcalLnas de Angola, todos eles bem defini-
dos e com caracterlsticas próprias.

1- Durante o Tríássico e o .Turássico o arqueamen-
to de Moçânedes foí afetado por notáve1 elevação conforme atea

ta a falta de sedlmentos costeiros na sua região termlnal.
os desequilíbrlos isostáticos provocados por ta1, tiveram co
mo consequêncla a intrusão no quadrante sudoeste de Angola,
de numerosas estruturas alcaÌinas, predomlnantemente sieníti
cas, carbonatÍticas e kinberlftl-cas. Neste ponto concorda
mos com LÀPfDO-LOUREIR0 quando e1e aflrma que não Êe trata
de um allnhamento mas de uma f aJ.xa, só que não vemos necessl
dade de procurar alinhar estes focos alcalinos como aquele
o fez, uma vez que a sua dtistribuição não estã conillcionada
a um slstema de falhas paralelas mas sim a uma linha de fra
queza estrutural, a qual será descrita porrflenorl z adarnente no

capftulo v.

2 - Às numerosas lntrusões kimberlíticas da Lunda

estão lnt1¡namente relacionädas com a reatlvação gue sofreu a
l-lnha indicada em J., conjugada com o abatimento en graben dq
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inportante regíão crustal (Graben do Lucapa).

3 - As intrusões aLcalinas em número de L2 que se
sLtuam ao longo da costa de Angola, poderão ser correlaciona
das exclusivamente com os processos da deriva dos continen
tes, uma vez que se encontram numa reglão de "rLfts" e' de
grandes desequilÍbrlos isostâtÍcos a que mais adLante nos hg
veremos de referir. Por esta razão não aceitamos os alinha
mentos de RODRIGI,ES (l-970)

4 - As estruturas de cuito e calucinga rprovavelnen
te estarão relacíonadas com a reativação mesozóica que sofreu
o aulacógeno de cassanje e que estã bem evidenciado pela sé

r1e alinhada de intrusões pontuaís de rochas bãsicas.

Por falta de dados geológlcos, não nos pudemos pro
nuncfar sobre a gênese do centro kimberlitico do canengo.

Não temos ainda dados sufícientes para caracteri
zar geocronologicamente as várias Lntrusões alcaLinas. MEg

DES (1968) cita que uma biotita extraida de um slenito do

maciço da Tchivira, deu uma idade de 112 + 8 m.a. Esta mes

ma l-dade recalculada com Ro = 01705 subiu para 126 + 4 m.a.
Na região do Morro Vermelho foram datadas e discutLdas neg

te trabalho mais algumas rochas alcalinas. As suas idades
cairam em dois grupos com 122 + 7 m.a. e L77 + 7 m.a.

Às bacias tectônLcas dlstríbuem-se em AngoLa, ao

Iongo da linha de costa, na sua grande maioria, assentando

sobre o cristalino atraves de extensas falhas. Com gênese

dlferente e já anteriormente dlscut.ida, no capitulo III, te
mos na porção terminat do rio Cunene, a bacia preenchida pg

Ia Formação cunene.

o granito alcaLino, cratônico, do Morro vermelho
(TORQUATO e ALLSOPP, 19?3) é um testemunho bem evidenÈe da

reatlvação a que a plataforma foi sujeÍta.

A elevação de toda a faixa costeira de Angola é

J.gtraLnente um fato intimamente correlacionailo com a reativa
ção. O processo deverá ter sido bastante semeLhante ao que
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ocorreu no Brasil e foi dar orlgem â Serra do Mar. Em Angg
la ainda não foram descobertas as llnhas cle falha que condÍ
clonaram o levantaÍ¡enÈo das. regiões J.nternas, mas não têmos
dúvtdas que os mecanlsmos propostôs de sucessivas flexuras
contLnentais com falhamentos no lado leste, terá que ser re-
vlsto.

' Não ternos evidências de grandes dobramentos sub-
-paralelos ã linha de costa que se traduzam por f lexuras, nem.

tão pouco os atuais conceitos de SIAI., e SIMA admitem entre
eles uma separação fÍslca com possÍveÍs regJ.ões de abatfmen
to.

Em nossa opJ.nião, não se deram abatlmentos do tipo
monocllnal, pelo contrárl-o, durante o estado de reativação
da pJ.ataforma, toda a região costelra angolana esteve, e es
tá, num contÍnuo processo epeirogenético. A atestá-lo temos
a presença do gran5.to cratônico do Morro 'Velfêlho com 154 m.a.
Se efetivanente a região tivesse várias flexuras (ou a mesma,
várlas vezes reativada) não serla possfvel a presença de um

granito com aquela ldade, pelo contrár5.o, ele estaria muito
nal-s profundo clo que inLcialmente se formou.

. De citar igualmente como fazendo parte da reativa;-
çao, os enormes conglomerados gue se sLtuam na base das ba
cias sedimentares costeiras e os depósitos fluviais dtescritls
no capftulo rrr (Foto 11).

Durante a grande caLma tectônica que caracterizou
a Era EercLáría, desenvolveram-se sedimenèos tfpicos de orto
plataforma (Sistema KaLaharia) os quais cobrem atnda hoje to
da a metade oriental de Angola.
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v - INTEGRAçÃo DoS DAD0S GEoTECToNIC0S AFRICANoS CoM

OS CORRESPONDENTES DO LITORAL DO BRASIL

1 - General idades

,rá hâ alguns anos que deixou de ser hip6tgse para
se tornar uma realiila¿le cientÍflca, o problenÍa da ligação
pretériÈa entre os värios continentes, forrnando grandes mas

sas siáI1cas que se fraturaram no Mesozóico Por processos

ainda ¡nuito controvertÍdos .

De to¿los os continentes, aqueles que meLhor .se
ajustarn fislcamente são, sem sobra de dúviitas, o SuI Ameri

cano e o Africano. Apesar disso, são escassos os trabalhos,
de fndole geológica, que Procuram ligar as principais unida
des geotectônicas destes dois continentes.

só na últina década, se avolumaram os estudos re
latlvos ao problema cla deriva dos contlnentes, mas logo nos

prlmôrdlos do século alguns autores (l4ANIovANI,1909; TAYL0R,

1910; WEGENER' 1912; KEIDEL' 1916 e 1922¡ DrJ TOI[¡L92L,L927t
1928 e 1938; e LEME, 1929) jâ mostravam a grande similarLda
de geológica enÈre os dois continentes. Mais tarde ( CIOUBERI'

1935 e LONGWEL!, 1944, L944A), outros autores retomam o pro

blena até que, recentemente apareceram os primeíros trabalhos

fazenilo uso de técnicas adequadas (geoquímicasr geotectônl
cas, geocronológicas e outras) Para a correlaçao entre os

dois continentes (MARTIN, 1961; PFLUG, 1963; HURLEY et al.,
196?; AL¡IEIDA, 1968; ALMEIDA e BLAKE, ].968; COMPSTON et 41.'
1968; SIEDNER e MILLERT 1968; ALLARÐ, 1969; ALLARD e HURST'

1969 e CORDÀ¡II, 1"973).

com este capÍtuLo, pretendlemos dar mais uma Peque

na contribulção para a solução dos inúmeros problemas que

se levantam quando encaramos o estudo conjunto da geologia
dos dois contlnentes .



_r7?:

os dados geotectônicos êstão lmplantados na Figura
23 que representa a parte da reconstrução de BULLARD et aI.
(1965) gue diz respeito ao Brasil-.e Á,frica ocidental . com o

flm de slrnpllficar o desenho e porqr¡e os limites das grandes
unldades geológicas não são, via de regra, fronteiras polÍt!
cas, não foram delimltados os contornos ilos diversos paÍses
africanos abrangidos pelo mapa. IgTuaÌmente r pata tornar rais
explfcita a observação da Figura, não desenhamos as áreas de

encaixe imperfeíto que constam do origínal de BITLLARD et al.
Atendendo a que' qualquer conparação en escala ig

tercontlnental só pode ser feita com base e¡n grandes unLda

des, e, no caso América ilo Sul,/ÁfrÍcar com algumas reservas
por causa da enorme porção síáIica que forrna as rnargens con

tinentals (na sua maioria ¡nal conhecidas geologlcamente) , re
solvernos reunir as princlpais unldades geotectônicas de co

bertura das plataformas em dois grandes grupos:

- coberturas se¿timentares FanerozóicaÊ

- Derrames Basálticos do Paraná

À lndívidualização dos derrarnes basáltÍcos do Para

ná teve como finalldade a sua correlação com idêntlcos aflo
ramentos na região de Novo Redondo, em Àngola.

Devfdo äs heterogeneidades da quanti¿laile e qual-ida

de dos dados radiométricos disponíveis Para o Brasil e Áfrl
ca Octdental, uma correlação deste tipo Pode conter inúmeras

imperfelções as quafs só poderão ser resôlvidas com o meLhor

conhecimento geológico e geocronológico das regióes costei
ras de ambos os continentes.

os dados geocronológicos relativos ao Brasil' eg

contram-se dJ.spersos por três dezenas de publlcações e foram,

na sua girande maioria efetuados no centro de Pesquisas Geg

cronológicas da Unlversldade de São Paulo, usando Principal-
mente o método x/ar.

os dados radionétricos relativos ä porção descrLta

do contLnente africano, estão, lgrualnente resumídos e[l cerca



[FXlo"..o."" bosórtrcos do porond

plõl Coberturos sedimontorss pió - Coñbrionos.
lo-o-d pouco dobrodos e Þouco melomorfizodos '

7.zlAeS¡aøs do Þtotoformq s/ou lotxos d6 do -fZZ:l biomenlos de 45OI7OO m.o.

fT,ro¡ro" do dob?omsntos do 45o/7oo m.o.l' . I elou zonos prd-sxislontes roiuvgnesc¡dõs

F;Ïl e,orotorros E9¡ - 8ro!¡rionqs / Pon - Af?¡conos

Árnrc¡
N - Sdrre d6 Nd¡otg

SO - Se'ries de Sômbo -Ouosso
LB - S¡st€mo Likt- Bembiono
F - Sislemo Froncovil¡ono

SCO- Sislomo do Congo Oc¡dontot
K - Escudo do Xosoi o Nordôst€ de Angoto
B - Sisîomo gu!himoy

Ko - C¡ntu.óo Kotongo
A - Escudo AnEotono
Z - Cinturôo Zomb€zi
Fr - G¿onlto do FTonzfontein
D - Grupo Domoro

BRASIL
B - Grupo Bombuí
Js -Complexo Oroñulítico d6 Jequis'
C - Grupo Conostro
L - Grupos Lovros

AS - Grupoe Açungui - Sóo Roqus

rJ -Grupo Sõo ,1060 Dol Rê¡
M - Formocóo Mocoubos
S - Gsossincllnâo Sergipono
P - Grupo Porongos
R - Gzupo Rlo Pordo

OADOS
dFRtCA, Corto T6cÌôn¡co t/tS.OOOOOO (mod¡f¡codo¡
BRASIL: Corto loctônico l/ õ.OOOOOO (mod¡ficsdq)

Cordoni - 1975

Cobgrlurog 3€dimantoreg Fonerozóicos

LEGENDA

Fis. 23- PRTNCTPATS ELEMENTOS GEOTECTôNTCOS DAS REG|ÕES D|SCUnDAS NO TEXrO

I
JF
l*¡
i6
lr



-1to:

de iluas dezenas de trabalhos sendo que, sem sombra de dúv!
das, o de CAHEN e SNELLTNG (1966) e o ¿le NICoLAYSEN (1962)re
presentam as mais valiosas contribulções ao conhec.lmento da
evolução geotectônica ¡ respectivaménte. da África EquatorÍal
e do sul da .África. É pois, fundamentalmente, baseado nas

divlsões geocronológicas dest,es autores, que iremos fazer a
dliscussão dos dados africanos.

2 - Eventos orogênicos princiPais

Em aÍibos os continentes as sequênclas de eventos
orogênlcos que envolvem as rochas aqul tratadas são, a PaI
tir dos mais antlgos, os segulntes:

2.1 - Rochas/Eventos do Pné-Carnbriano Inferion

Em África, na reglão representada na F5.gura 23, as

rochas mais antigas Pertencem â chamada orogenia ShanvaLana

(I{ACGREGoR, 1953) a qual foi deflnida na Rodêsla, e compreen

dle rochas com as ldades enquadradas entre 2 500 e 2 700 m.a.
(CLIFFORD, 1968). Estão expostas no canto nordeste de An99

la, na reglão da Lunda, onde fazem Parte do Escudo do Kasai

e nordeste de ¡\ngola (Complexo Dibaya) e provavelmente farão
o embasamenËo da Sineclise do congo. fgualmente, rochas com

esta idaile ap¿rrecem formando a faixa de dobramentos zailinlS
nos que se estende paralelamente ã costa deste o Gabão en

trando provavelmente em Angola na reglão rejuvenescida fsoto
pLcamente pelos eventos Pan-Africanos. Por úItimo, ainda Po

demos acrescentar' as rochas do Complexo charnoquitLco do

norte do Gabão e sul dos Camarões (Maciço ile Chail-Iu).

No Brasil, o evento geotectônÍco corresPondenle ê

o "Cicio Guianense" (cHouBERT, 1969) o qual, na região aprg

sentada Do rtâpâ,r está representado pelo Complexo granulfti
co de Jequlé com uma idade de formação de minerais (isócrona

Rb/Sr), da ordem dos 2 670 + 70 rn.a. (CoRDANI , L973).
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2.2 - Rochas/Eventos do Pné'Canb¡'iano Médio

Do Lado afrlcano, o craton do Congo ê a principal
unidade geotectônica com ídades da ordem dos 2 000 mllhões
de anos. Estas idades, em África, representam o evento Ebur

neano (BoNHoMME, 1962). Este êvento, atendendo ä sua grag
de extensão territoriaL, apresenta-se descr.lto na llteratura
com vários nome s ¿le acordo com a localização clas respectivas.
faixas de dlobramentos. Ass.lm, para a região do Congo e Ga

bão torna o nome de Maionbiano i no Kasaí, Luizianoi no Sudão

e no uganda estã aceite a designação de Kibali - Toro - Bg

gandat na Repúbllca do Congo e na TanzanLa a faLxa tem o ng
me de UbendLan - Rusiziani no norte da Ãfrica do SuI e zag

bia está consagrado o nome de Cinturão Llmpopo ou Messina
(MaCGREGOR, 1953). Em Angola' conforme ficou definido no Ca

pftulo IV, a totalldade do Escudo Angolano foi formado ou

provavelmente reativado nesta altura. É Ígn¡alnente muito co

mum a designação de npisódio Huablano Para o evento com esta
idaile .

O cLcLo correspondente no Brasil é o Trans-Amazôni

co (Ht RLEY et aI. , 19671. Na regtão !.ndJ.cada, o craton de

São Francisco é a prínciPal unidade Trans-Amazôn1ca, podendo

no entanto' toda a reglão costeira rejuvenescida isotopicamen
te, sLÈuada entre o Paraná e a Bahla, pertencer a este mesmo

gruPo de rochas.

2.3 - Rochas/Eventos do Pné-Canbriano Supenion

Rochas formadas ou reativadas durante este perÍodo

encontram-se e¡n ÂfrÍca, na região descrita' sob a desigmação

de rochas do Ciclo Kibariano (NICOLAYSEN, 1962 e CAHEN e

SNELLING r L966). As Principais faixas ile ilobramentos com

esta idade são: Cínturão Kibaras (CAHEN et al-. t !967 e CAHEN

et al. , L97L, que veio dar o ¡ome ao evento e que, se prolon
ga desde a região orlental cta República do Zaire até a Ugag

êa e Tanzania passando lateralmente aos cinturões Burundianç
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e Karagwe-Ankoliano. Cortando a Zambia com direção NE-S$I e

entrando na reglão meridional do Botswana temos o cinturão
Irumide-Konse. Mais ao sul, atravessand.o no sentido E-ül a

República da Ãfrica do SuI e entrando ainda um pouco no sul
do Sudoeste Africano, temos o cinturão Namaqualandia-Natal.

No Brasil, no Prê-Cambríano Superior, temos a con

siderar o "Evento Madeirense" corn 1 300 ! 100 m.a. (AMARÃL,

l-974) o qual, embora fora da região abrangida pelo mapa, pa

rece ser na realidade o único rePresentante em território bra

sileiro de um evento ¿lentro dos limites de idade do Pré-cam-
brlano superior. Trata-se de um fenômeno de reatívação de

plataforma.

2.4 - Rochas/Eventos do Eocambniano/ Pal eozóico Inferior

De todos os eventos tectônicos que decorreram ao

longo da história da Terrar foram talvez estes, aqueJ-es que

melhores marcas deixaram gravadas na sua superfÍcie.

Em Áfrlca, este evento é conhecído por dois nomes:

Ciclo Katanga (HOtMEs e CAHEN ' 1957) e Evento Pan-Africano
(KENNEDY, l-964l , ambos os nomes são usados comunente na lite
ratura lnternacional. Neste trabalho, optamos pelo de Pan-

-Africano. As prÍ.ncipais faixas de dobramentos que nos in
teressam, situam-se ao redor do Craton élo Congo, del-imitando-

-o perfei tamente. A oeste temo s o Sistema do congo ociden

ta1 que se estende desde o Gabão atê Angola, numa extensão

superior a mil- e duzentos quilônetros e o Grupo Damara gue

partindo do Sudoeste Africano se prolonga Para norte' abran

gendo o canto sudoeste dê Ango1a, na região descrita .rreste

trabalho no capÍtulo III e para nordeste, j-ndo-se provavel

mente llgar em subsuperfÍcie aos dobramentos da faíxa Lufi
liana (Katanga) através do canto sudeste de AngoÌa bordejan

do a sul o Craton do Congo. A leste este Craton é delimíta
do pelas faixas Lufiliana e Katanga que se proLongam Para

oriente peLo cinturão Zambeze- A norte o limite do craton
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dlo Congo ê, nesta ldade, mais obscuro una vez que as rochas
ali deposltadas estão, na maioria sob a forma de coberturas
tabulares, mostrando assim que a regJ.ão cratonizada tinha
anpllado a sua ârea para norte (Sistemas dê Bushimay; Lindia
not ubanglano e cobertura paleozôica da Bacl-a do Congo).

No Brasil, estes dobramentos fazeÍr Parte do Ciclo
Brasiliano e situam-se nas bordas das plataformas EPi-Brasi-
ILanas, lJ.gando-as, por vezes, entre si.

Na reglão inÈeressada existem quatro falxas princi
pals de dobramentos: a faixa carirlana, formada pelo Grupo

ceará de divísão lito-estratigrâfica bastatlte complexa e ain
da não concluslva; a faixa sergipana constituÍda pelos Gru

pos vasa Barris (ou Canudos) e Miaba; a faixa BrasíIia com

os Grr4)os Canastra e Ba[ibui e a faixa Rlbeira que engloba os

Grufros Poro¡gog, BruEque, Açungui e São Roque (ALMEIDA et aJ-.,

r_973).

De salientar alnda em ambos os lados dos continen
tes, na regÍão costelra, ¿le um enbasamento rejuvenescido rprg
vavel¡nent'e de idade Trans-Amazônica,/Eburneana. Este embasa

mento em ÁfrLca bordeJa o sistema do congo ocldental, prolon
gando-se para sul até a reglão de Benguela e no Brasil podg

mos dlzer que aconpanha toda a linha de costa, e contorna o

Craton de São Francisco.

3 - Correlação dos dados dos dois continentes

Quer em África (na reglão discuttda) quer no Brg

sLl, ê notória a Presença de quatro grandes perfodos ile ldlên

ticas idladles, os quais se podem esquematizar do seguinte mg

do:



TEMPO GEOLôGTCO

Eocambriano,/

¡Þa.Leozôi-eo
Inferior

EVENTOS ou CICLOS

Á,FRrcÀ BRASTL

Pan-Africano Brasillano

Pré-Cambriano Kibariano
Superior

Pré-Cãmbriano Eburneano
Mêdto

Prê-Cambriano Shamwaíano

Inferfor

Conforme jã CoRDANI (19731 frLzou, este fato por
si só não é suficiente para ailmitlrmos a ligação pretêrJ.ta
dos dois continentes, pois as idades indicadas não afetaram
exclusi\ramente as regiões em causa, mas tlveram um carâter
universal.

Com os trabalhos de A],MEIDÀ (1965), HURLEY et al.
(1967) e os de CORDANI (19?3) a correlação da costa africana
com a brasilelra ficou esquematlzada desde as latitudes de

cerca de LOo norte até 15o sul. com este trabalho, pretende
mos prolongar a esquernatização da llgaçao um pouco mais para
sul e precisar um pouco maJ. s as ligações no que se referem
ao Estado de Angola com as respectJ.vas reglões adjacentes.

Apesar de termos tentado coletar todos os dados

geocronológicos dLsponfveis, achamos que, p¿ìra uma correla
ção mals precisarserão necessáríos muito mals dadosrespecial
rnente obtid-os pelas têcnLcas Rb,/Sr (isõoronas, e V/Pb.. Assin,
com os elementos disponfveis, tudo o gue se fizer não passg
rã de um e squema o gual, no entanto, poderá vlr a ser confir
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Uruaçuano

ltans-ÆEzôrÈco

Gufanense
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mado com a evolução dos conhecimentos radíomêtricos em ambos

os contínentes. Pelas razões indicadas, na fign-rra respeitan
te ä reconstrução tectônica dos continentes, sô evidenciámos
as faixas de dobramentos e coberturas dos ciclos Brasiliano
e Pan-Africano por serem as melhores conhecidas.

A primeira coisa que reparamos ao estudar o mapa

da reconstrução é o fato d.e, na maior parte. a separação dos

dois continentes se ter dado ao longo das regiões de dobra
mentos ativas no Pré-cambriano Superior. Assim, caminhando

de sul para norte, é nÍtida a presença de un "nó" a cerca de

22o Ae latitude su1, a fazer a ligação das faixas de dobra
mentos do Grupo Damara com o Cinturão Ribelra. DePois dos

trabalhos de KRONER (1971), ficou provado que os sedímentos

do Sistema de Narna passariam a ser os representantes de pfl
taforma correspondentes aos sedimentos do Grupo Damara. Pela

sua posição relativamente próxima ã costa e pelo seu ambien

te de deposlção, facilmente se verifica que a região homoLo

ga afetada pê1os dobramentos correspondentes ao Grupo Poron

gos terá que se situar nas regiões submersas correspondentes

äs plataformas dos dois continentes.

Este mesmo fato rePetido na costa brasilel-ra, um

pouco mais a norter talvez explíque a anomalía das direções
de vergência encontradas no Grupo Açungnri. Assim, Para o pa

drão ite separação dos continentes ser coerenter a fraturação
a sul da região anômala deveria ter ocorrido um pouco mal-s

para oeste ouro que vem a ser o mesmor todas as áreas onde a

vergência é para este deveriam ter ficado ligadas ao conti
nente africano. A presença do Escudo Angolano cortado pela

linha de costa ê outro fator que evidencía o padrão anômalo

da separação das duas regiões.

Da observação das características litológícas' es

tratigråficas, tectônicas e geocronolôgicas dos cínturões Da

mara e Ribeira, facilmente verificamos que estamos em presen

ça da me sma faixa de dobramentos.

Em ambos os cLnturões, o grau de metamorfismo au
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menta à medLda que nos aproximamos da costa, podendo atíngir,
pelo menos, a fácies anfibol-ito, mascarand.o assim, em parte,
as identidades das vãrias forrnações rochosas, provocando com

isso uma maíor cornplexidade na observação conjunta dos cintu
rões.

Ouer em .Á.frica, quer no Brasil, o embasamento das
rochas formadas nos Cíc1os Pan-Afrícano e Brasiliano é, sem

sombra de dúvida, de natureza síáIíca, mais ou menos rejuve'
nescida isotopícanente consoante a posição que ocupa em rela
ção ãs áreas de maiores esforços e aquecimentos.

Sobre estes embasamentos depositaram-se no Su¿loes-

te Africano e em Angola, rochas variadas, mas onde predomi
nam (MÃRTIN, 1965) doJ-omitos, calcários, mármores, filitos,
grauvacas, arcósios e quartzitos. No Brasil, na região ocg
pada pelo Cinturão Ribeira (BIGARELLA e SALAMIjNI. 1965 e COU

TTNHO, L97l), a deposição foi de dolomitos, guarÈzitos, fili
tos e metabâsitos (Formação Capiru) e, se atendermos aos tra
balhos de PETR] e SUGUIO (1969) e EBERT (197I) podemos ainda
incÌuir a Formação Votuverava (filitos, quart.zitos , calcários
e metabasitos). com esta lnclusão ficamos com ulna homogenia
quase perfeita entre os tlpos litoIógicos dos doLs cinturões.

A semelhança litológlca só por si nada nos indica
pois condíções ambíentais de ileposição semelhantes' dão or!
gem ã formação de rochas semelhantes. No entanto, podeÍros

adlcionar ã grande semelhança litológica mais os seguintes
fatores:

- Proxlmidade geogrâfica
- Semelhança tectônica
- Semethança geocronológica

A proximLdade geogrãfica ê bem evldente se atender
mos ao mapa da reconstrução tectônica dos dois contínentes.
Esta proximidade é, no entanto, muito relatÍva e só poderá

ser usada quanilo tratarmos r como ê o presente caso, de fenô
menos globais onde 200 ou 300 km possam ficar incluÍdos ileg
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tro do assunto estudado, sem que isso afete as conclusões.

A semelhança tectôníca entre os cinturões Ríbeira
e Damara jâ foi discutida neste trabalho, de salientar que

até a presença das anomalLas, no Cinturão Ribeira, na dire
ção dla vergência, vem corroborar a hipótese da sua llgação
com o Cinturão Damara no continente de Gondwana.

Ouanto âs caracterÍsticas geocronológicas, os pg

drões existentes entre os dois continentes nos cinturões in
dicados, são de tal maneira semelhantes que não deixam dúv!
das quanto ã sua correlação.

Em Âfrica, tratan¿lo dos dobramentos damarianos, há

relativamente poucos trabalhos de índoLe geocronológica. En

tre eles, são de sall-entar os de HoLMES e CAHEN (1955);

CLIFFoRD et al. Í962) ¡ NICoLAYSEN (L962) ¡ MARTIN (1965) ;

NICOLAYSEN e BURGER (1965); ALLSOPP e KOLBE (1965); CAIIEN

e SNELLING (1966); CLIFFoRD (1967);CLIFFoRD (1968); CLIFFoRD

er al. (1969); KRONER (197r); TORQUATO e ALLSOPP (1973) e

TOROUATO e AIUARAL (no Prelo).
No Brasil, no respeitante ã Élefinlção e evolução

do Cinturão RJ-beira, o Panorama estâ bastante melhor erentre
os já numerosos trabalhos que focam este assunto, potlemos

cLtar: ALMEIDA (1966); CORDANÏ e BITTENCOURT (1967), CORDA¡ÍI

(1968); CORDANI et aI' (1968); DELIIAL et al-. (1969); MTNIOLI

(197I); CORDANI e KAÏÍASHITA (1971); MINIOLI e I(AWASIIITA(1971);

HASUI e HAMA (1972); FERREIRA (L97 2l ¡ CORDANI et al. (1973)e

ALI\,IE IDA et aL . (197 3 ) .

Da compilação dos elementos publicaclos poilemos es

boçar o seguinte esquema comparativo entre os Cinturões Ri

beira e Damara (idades em milhões de anos):
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Ã¡'nrce BRASTL

PegîatiÈos 420/430
EsfrLamento regional das biotitas 450 450

Magmatismo pós-tectônico 460 4OO /5OO
cranitos pós-tectônlcos 520/550 540 + 5

cranitos tardi-tectônicos 600 600

Fase prLncLpal de dobramentos 600/750 650/700
Início da sedirnentação I 200 > I 3OO

A senelhança ê de tal naneira evidente que achamos

desnecessârlo mais comentários sobre o assunto. De evLden

ciar exclusivamente que o mesmo fenômeno que se verificou du

rante o estáglo de reativação do Escudo Angolano onde exis
tem idades substanclalmente mals antigas que as slmilares,
brasiLeiras, processou-se igualmente durante as pr5,meiras fa
ses de dobramentos do Clnturão Damara o qual aPresenta idg
des de eventos slntectônicas que alcançam os 750 m.a. en

quanto que no Brasíl as mais antigas conhecj-das alçam unica
mente pelos ?00 m.a.

Proposl-tadanente, não falamos dos cornpJ.exos basais
de a¡nbos os Cintirrões (Forrnação Setuva no Brasil e Formação

Nosib em África) devido ä Lncerteza estratfgráfica com que

ainda são descritos.

À faixa de dobramentos Ribelra /Darøta, na região
do Grupo São ;oão DeI Rei apresenta outro "nó" com ramifica

ção através da falxa BrasÍlia. Em Áfrlca, na região descri
ta no capÍtulo rrr é bem nlti¿a a curvatura que as estrutu
ras apresentan, passando de norte-sul para NW-SE, indo-se per

der em ittreção ã falxa Brasilla.
Cerca do paralelo 15 suI, nurna região sltuada um

pouco a norte da cidade de Moçârnedeg, vai ternLnar a crista
do Arco de Moçârnedes, definido e proPosto no capítulo rv.

Da observação da Ftgura 24 onde estão lmPlantados

os dados respeitantes ã localização das alcallnas quer ern 'Áfri
ca quer no Brasil, comp!-lados resPectivanente de LAPTDo-LoU-'
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REIRO (1973) e À¡TARAL et al. (1967) e a locaIi.zação do Arco
de Ponta Grossa em várías fases de sua evolução (FttLFARorlgTl)
e do Arco de Moçâmedes poilemos conclulr que, em anbos os la
dos dos continentes houve uma elevação na região costeira a
qual estã bem evidenciada pelos limÍtes curvos de erosão que

as rochas sedimentares apresentam.

Podemos assim esboçar a exlstêncía de um geotunor,
para aquelas regiões. Este geotumor, a que propomos se pas

se a chamar "Geotumor Moçâmedes-Ponta Grossa'r, nome dos dois
arcos através dos quais el-e foi descoberto, terla s14o desen
volvldo a partír do Permo-Carboníf ero conforme os dados de

subsuperff.cie exlstentes sobre a Bacia do paraná (FÚtFARo ¿971

e NoRTHFLEET et al., 1969). Pelas observações ern Angola, só

podemos chegar às conclusões já inilicadas que o arco é pós

SLstema do Congo e ante Kal-ahari.

Embora não seja nova a teoria da formação de geotu
mores, sô em L965 (!üLSON) a propôsito do estudo dos vulcões
ito HawaÍ propôs um mecanismo para a sua formação e desenvol
vimento. Serlam pontos quentes no marito Ínferlor que Perma

neceriam fixos enquanto os continentes se moveriam sobre eles.

HALES (1969) e JACoB (1970) mostraran que os contlnentes se

poderJ-am mover sobre a astenosfera com um ponto de atrito
multo baixo. Mais tarde, MORGAN (1971) ampliou as liléias de

WILSON et<plicando que os geotumores não somente gravavam fei
ções passadas dos continentes, mas também seriam a causa do

seu movimento. Nova¡nente WILSON (1972) ao examinar feições
caracterfstLcas da formação de geotumores, define algumas

regrlões do globo onde tais fenômenos poderiam estar a aconte

cer (Figura 25). Exatamente nas duas margens das costas an

golana e brasileira vüTLSoN prevê a existência de geoturnores

embora sem a continuidade física que aqui the estamos a dar,
uma vez que faz a ligação ilo Àrco ile Ponta Grossa com o Sg

doeste Afrlcano e não com o Arco de Moçârnedes e admite que

taI fato é o resultado da evolução do Processo tectônleo que

levou ã separação dos dois continentes.
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Intfmamente correlacionado com a Presença do geotu

mor temos a cltar que, a reativação do Escudo Angolano segiun

do a dlreção do Arco de Moçâmedes, não foi um fenômeno isola
do e restrito a Angola, antes pelo contrãrio, Parece-nos que

o mesmo se processou atravês de toda a África, índo ligar o

Àrco de Moçâmedes ao Golfo de Aden (Figrura 26) . Com efeito,
uma série de fraturas e lagos (Graben do Lucapa, porção nog

te do Lago Tanganica e Lagos Kivu, EduardorAlberto, Rudolfot
Chamo e Abbe) parecem delimitar uma direção privilegiada a

qual certamente representa uma geossutura profunda no ant!
go Conti-nente de Gondwana e que passaremos a designar por

" Llnha MoçÂMEDES-DJrBOtrrr " .

Ainda conro observação compl-ementar, podemos acres

centar que as maiores elevações de Á,frica se situam preclsa
mente sobre esta linha, demonstrando assim a realidade da Ii
nha MoÇÂMnDES-DJrBOtnr .

e posição um pouco dlstorcida que apresenta a fra-
tura que condiciona o GoLfo de Adem em relação ao alínhamen-

to geral poderã ser expll-cado pelo duplo fato da regi:ião do lqar

Vermelho ser una zona de tensão em abertura atlrra e a áæa do

Figura 25 - Dj-stribulção
.dos geotumores em Áfri
ca e na Amêrica do Sul
(extratÍdo de wrt,soN,

L972) .
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Gotfo Pérslco ser uma região de compressão com dobramentos
recentes. No entanto, a posição do Gol-fo de Ta¿tj oura (a no!
te da cídade de Ðjíbouti) não deixa dúvidas quanto ä posição
orlginal da referida falha.

A ligação ante-deriva que apresentava o Arco de Pon

ta crossa com o de Moçânedes vai prolongar a extensão deste
fenômeno de reativação ao Continent.e sul Americano, perdendo-

-se as evidências do mesmo de encontro aos dobramentos andi.
nos.

De evfdenciar que, peJ-o menos aparentemente em l-iga

ção com esta linha tectônica, se situa a CrÍsta de walvis fa
zendo a l1gação entre o Arco de Moçâmedes e a Crj.sta Méilia

Atlântica. LAPTDo-LOIJREIRo (19?3) jã põe em destaque a liga
ção dla Crista de Walvis com os al-inhamentos das alcalínas em

Angola.

continuando com a observação ito que se passa com a

região de dobramentos Pan-Afrlcanos/Brasil-ianos, verificamos
que, no paralelo 13, a porção ocidental do Escuilo Angolano

se encontra rejuvenescída (TORQUATO e AMARAL, no prelo) e es

te rejuvenescimento prol-onga-se Para norte Lndo formar toda

a região costeira em:.a¡nbos os continentesr entre os Sistenas
do Congo Ocidental em África e o Grupo Macaubas no BrasLl. A

falta de sedimentos nas regiões indicadas poderá ser explica
da pela formação de uma antecl-ise paralela ã costa segrui¿la

de forte erosão que levou à destruição total de todos os se

dimentos ali depositailos.

Como prova evidente da forte erosão a que a região
foi sujelta podemos initicar os fenômenos que originaram a

formação do "horst" do Cuanza, já díscutidos no CapÍtulo IV.

os derrames basálticos do Paraná, se atendermos ä

forte erosão provocada pelos arqueanentos ite l4oçâmedes e Pon

ta Grossa, poderão ser correlacionados quer em iélade, quer

cono prolongamento geográfíco com os derrames basáltícos de

Novo Redonilo e provavelmente com os diques basáltícos do dis
trito de Moçâmedes, em Angola.
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Com efeito, as Ídades encontradas no Brasil apresen
tam-se distribufdas num lntervalo de tempo bastante longo
mostrando, no entanto, u¡n mâxi¡no próxino dos I30 m.a. (À.tr{ARAL

et al.t L966¡ VANDOROS et aI.,1966¡ MCDOUGALL e RüEGG, 1966;
I{ELFI, 1967; CORDÀlilf , L967 ¡ CORDANI , 1970 e MINIOLI et al. ,
1e7r) .

E¡n Àngola, fenômeno semelhante estâ descríto (TOROUA

TO e AMARjAL, no prelo) para a regÍão de Novo Redondo.Ali, ocor
rem várlos derrarËs basáLticos trapeanos e ê verificada a pre
sença de chaminés vulcânicas do tipo pontual . As idades en
contradas mostram que os derrames se processaram no intervalo
84 + I a 168 ! 13 m.a. e que as cha¡ninés vulcânicas hoje eI
postas podem ser muito mais antJ.gas, atlngindo os 222 ! 16 m.a.

ltals a sul, em p!.ena região descrita no capÍtuIonr,
numa faixa de terreno compreendida entre o Morro Vermelho e o
mar, é notória a presença de centenas de dLques e veios de

diabáslos, de idade semelhante, mostrando que aquele local,
provavelmente, pelo tipo de rocha presente, foi palco de ín
tensa atividade mag,rnãtica, hoje, através dos fenômenos erosi
vos, reduzida exclusivamente aos seus testemunhos hipabissais.

Esta correlação, ionforme já STEDNER e ¡{TLLER (1968)

evldenciararn, pode ser estendlida até ao território do sudoes
te Afrlcano. Ali, as idades encontradas para rochas deste ti
po foram distrlbuÍdas em três grupos de, respectivamente, 125,
164 e 196 ¡n.a. De salientar que só no grupo de 125 m.a. fg
ram encontradas rochas basálticas e que este grupo representa
68* dto total das nedidas efetuadas. Os outros do!.s grupos são

fornados exclusivamente por diabásios e gabros.

como conclusão podemos prever que apesar de os nãxi
mos dos histogramas de ldades' apresentados quer no Brasfl
quer em Angola, quer ainda no sudoeste Àfricano, se sltuarem
na fafxa dos 130 m.4., os fenômenos tectono/magrmáticos que de

ram origem aos värfos derrames basáIticos citados tÍveram ori
gern comum e anterior ã abertura do Atlântico Sul. É poisrpro
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vavel que os primeÍros derrames basãlticos que ocorreran nas
regiöes indicadas tenham formado capas que se estenderíam pG
uma área hoje ocupada pelas plataformas marinhas dos dois
continentes. Este fato, a ser confirmado, vem aumentar subs
tancialmente a área total- das regiões ocupadas pelos basaltos.

Embora na carta tectônica de África esteja assina
lado o topo do SÍstema do Congo Ocident.al como sendo forma

ções tabulares de cobertuïa de plataforma, na realidade só

as rochas que formam a sequência terrigena superior (xisto-
-gresoso) no seu lado este se apresentam praticamente hori
zontais e sem metamorfismo (SCHERMERHORN, 1961) as restantes
que lhes estão subjacentes, incluindo a sequência calcária
(xisto-calcãrio ) estão dobradas e com metamorfismo d.e inten
sLdade variáveI e crescente de este païa oeste e de norte pa

ra sul ( SCHERMERHORN e STANTON, 1960 e STANTON et al.,1963).

Estè fato levou CORDANI (1973), ao elaborar o seu

mapa ile correlações geotectônicas da parte oriental da tunéri
ca do Sul e da parte ocidental- da Á.frica Equatorial a esbo

çar a continuação de um grande craton, jã estável no fim do

Prê-Cambriano e a continuá-lo para o Brasil, na região da

Bahia. Tal conclusão não nos parece muito vãlida, embora d.a

análise da carta tectônica de África só isso se possa cog
cluir. Em nossa opinião, a faixa de ilobramentos Pan-Africa
nos,/Brasi lÍanos , apresenta mais um "nó" entre o Equador e o

paralelo 50 norte onde a ligação do sistema do congo ociden
tal se fará com a faixa de dobramentos Semba-Ouesso e estas
com a faixa Sergipana.

A ligação que ALLARD (l-969) pretende realizar eg

tre os grupos vasa Barris no Brasil e as séries de Nodjolé
em Ãfríca, é incompatÍvel uma vez que enquanto o primeiro é

de idade Brasiliana, o segundo ê nitidamente mais antigo'Pro
vavelmente, de idade Eburnea-na (CAHEN e SNELLING' 1966).

Ouanto a ligar a série Estancia no Brasil com as

sérfes Xisto-Calcária e xisto-Gresoso em África, conforme jä
atrás afirmámos, não vemos inconveniente nenhrrm em tal fato,



-195-

antes pel-o contrårío, somos igualmente partldários da mesma

opinlão. Com a crlação do "nó" atrâs lndicado pomo-nos numa

poslção medianeira e conciliadora entre as hipóteses de
ALLARD (1969) e CoRDANI (1973).
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ONSCNTçÃO PETROGN.Á,rrCA SUCINTA DAS AIV1OSTRAS DATADAS

com o fim de facÍlitar uma melhor visão de alguns
dos problemas que surgiram durante a elaboração do presente
trabalho, resorvemos agrupar e descrever. sucintamente as
amostras que foram sujeitas a estudos geocronológicos.

As amostras estão descritas por ordem de folha to
pogrráfl-ca, surgindo assim em primeiro lugar as rochas estu
dadas na folha 395, em segundo lugar as da folha 416 e as
sim por dÍante atê ã última (folha 440). Dentro de cada fo
tha a ordenação ê por numeração no sentido crescente.

A seguir a cada mineral e entre parênteses, . está
indicada a sua porcentagem estímada em volume no total da
rocha.

Para simplificar a relação, foram usadas as se
guintes abreviaturas:
ACT-Actinolita GRN-Granulação PER-Pertitizado
ALB-Albita HIP-Hiperstênio PÏR-pirita
All-ÀlJ-anita HOR-Hornblenda PlA-p1agioclásio
APA-Apatita ÏLM-Ilmenita PfX-piroxênio
AUG-Auglta LEU-Leucoxenio QUA-Quartzo
BIO-Blotita LÏIl-Limonita SEP-Serpentina
CAR-Carbonato tlAF-Máfico SER-Sericita
ClO-Clorita MES-Mesopertita TAL-Talco
ClP-Clinopiroxênio MET-Mesostasis TEX-Textura
DIO-DlopsÍdio MGP-Micropegrmatita TIT-Titanita
npt-ppÍdoto I'lrC-MicroclÍnio TRr-Tremolita
ESC-Escapolita MfN-Mineralogia TUR-Turmalina

ESp-Espinélio MOS-Moscovita URA-Uralita
OLI-OIivina

EST-Estaurolita OpA_Opacos \lES-VestÍgios

FEA-Feldspato alcallno OPL-OpaIa ZEO-Zeolito
GRÀ-Granada ORT-Ortoclásio ZIR-Zircão

Conforme jã foi focado no texto, todas as determi
nações petrogrâflcas foram executad,as pelo Prof. Doutor Josê
Moacyr Vianna Coutinho, tendo em vista a publicação futura
das notÍcias explicativas das folhas geolõgicas presentes.
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395-c6 - cranito pórfiro granofÍrLco
TEX: PorfÍritica granofÍrÍca
GRN s Fenocristais J.-3rnm; Massa fundamental 0,0I_0 r 2¡ran.MIN: pLA (30) ;Mrc.pER(20) ¡OUA (20) ;Mcp (20) ;Bro iB) ; '¡4Ac,

TIT,EpI e ApA(2) .
Plagíoclásiô AD.._r. em núcleos variando zonadamente e recorrente"" =-até Anrn na borda. RetangularT
Tende a fenocrÍstais com .r1-3m¡n. t"lassa funáamen_ta1 micropegmatÍtlca e placas de biotita pardo es_verdeada- poucos opacos, leucoxenl-o e epiåoto.

395-c6A - cranito põrfiro granofÍrlco
Rocha semelhante ä 395-c6

395-c6B - cranito pórfiro granofÍrlco
Rocha semelhanÈe ä 395-c6.

395-c7 - cranodlorito
TEX: HÍpidlom6rfica granular.
GRN:0r1-0r6tnm
MrN! PIÀ(50) ; MIC pER(9) ;eUÀ(30),Bro(7) ;Epr(4) ;opÀ e

APA(VES).
plagioclásio com nûcleos de An30-40 mas essencial-
mente oligoclãsio algo sericitlzado e epidotizado.
O guartzo tende a formar mosaicos intersticiais . Bio. tita verde parda

395-c7A - cranodiorito
Rocha semelhante à 395-cZ.

395-c7B - Granodiorito
Rocha semelhante ã 395-c7 (SpR-497) mas com um au-
mento d_a biotita de l2t e de apatita para 3*.

395-G8 - Diabãsio
lEX! Intersertal
GRN: 0,3mm
MIN : PLA (60) ;¡lET (f 8) ;AUc (15 ) r¡{Ac (5) ;ApA,CLO,SER,ZEO,OpL,

ACT; PrR(2).
Plagloctásio labradorÍtico enUU que pode zonar de
AnZO_30. parcialmente alterado em fraturas e cliva-
gens para sericita e clorita. Augita quase lncolor.
Vl-d-ro mesostãttco recheado dle nièrolitos cloritl-za-
dos.Magnetita em cristais poiquilÍticos tendendo âo
id,iomorfi smo.

395-c9 - cnaisse granÍtico
TEX: cranoblãstica com tendêncla gnaissosa
cRN ¡ 0 r2-0 r 8nrn
MIN: PLÀ(28) ;MIc (28) ;euA(37) ;MoS (6) ;BrO+CLo (]) ;OpA;ÀpA;EPI e TIT (vES) .

O quartzo tende a segregar em corpos de textura em
mosaico ligeiramente alongados.À bioÈlta parda e'aclorita verde intenso levemente orientadaè.O pla-
gioclásio ArI0_15 está alterado e moscovitizaäo.



-2\2-
395-c9A - Gnaisse granÍtico

Rocha semelhante â 395-G9.

395-c9B - cnaisse granÍtico
Rocha semeÌhante ã 39 5-c9 .

395-c9c - cna j.sse granÍtico
Rocha semelhante å 39 5-c9 .

395-c10 - Augen gnaisse quartzodiorítico
Rocha semelhante ä 395-!Q_A . mas onde a

- . . porcentagery de micas aunenta para cerca <ie 30E.
A se::icita aparece em corpos elipsóidlcos.

395-Gl0A -
TEX:
GIP.,N ¡
MTN:

Augen grial-sse quartzodior ftlco
Àugen lepidoblástica
Augens 1-3rnm; matriz 0 ,I-0 ,3mm
PLA(53) ;OUA(17) ;MIc(5) ;BIo (16) ;Þîf,S+SER(8) ; CAR
(1); APA e ZrR(vES).
Augens redondos e retangulares de plagiocláslo
Ànro , sericit-i zados . Massa intersticial orienta-
da mista de camadas de biotlta pardo vermelha,
moscovita e guartzo, feldspato e quartzo gros-
seiro em nosaico. Ptagioclãsio corn sinais de de
formação pós-cri stalização.

Metabasito (Epidiabâslo)
BIas tofÍtica
Média - Lrnm; Hornblenda até 8mm
PLA(50); HoR(40) r ¡IAG(3); BIo(3) r DIo(1) ¡EPt(21 ¡
sER,ACT,QtrÀ,PIR(1) .

395-G11 -
TEX:
GRN:
IV1IN :

o ptaçtioclâs io ripif or¡¡ç ! labradori ta,/^bl to'wnita
com manchas irregulares sericiti¿adas. Hornblén-
d.a verde néd¡o em cristaÍs poiqui loblãstlcos .opa
co prim.irio é magnetita arredondada e ilmentta.-
Ouartzo raro intersticial ou secundário com epl-
doto.

395-clIA - Metabasito (Epidiabásio)
TEx: BlastofÍtÍca
GRN: lmm - Hornblenda até I mm
MIN: PLA(40) ;HoR(53) rMAG(3) ;BIo(2) ¡DIo(1) ; EPI,SER,

ACT,QUA,PIR e CAL(1).
Plagioclâsío lÍmptdo ou fortemente saussuritiza-
do, geminação complexa Carlsbad-Albita Labradori
ta'aáUo em'mãdía,"mas existem zonals mais cáIci:
cas e mais sódlcas. Hornblenda verde méd1o em
cristais poiquiloblãsticos geralmente englobando
plagiocLáèio e biotÍta.laagnétita arredonáada.'
Quartzo intersticial e secundårio. Biotita pardo
ama-relado em placas na hornblenda.
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395-c12 - cranito

TEX: Hipidíomórfica granuÌar
GRN: 1-4mm
MIN: MIC(3t) ;PLA(25) ;QUA(35) ;BIO(8) ;TTT,OPA,APA e ZIR(1)

I'ticroclÍnio de rnédia a alta triclinicldade, pertf-
tico, xenomõrfico. Plagloclásío idiom6rfico retan-
gular (Anrr_rr) intensamente saus suri ti zado. O-uartzo
em gráos tendendo ao arredondamento. Biotita verde
ou pardo verde vulgarmente sagenÍtica. Titanlta em
parte leucoxenizada.

395-cI2A - cranito
Bocha semelhante ã 395-G12.

395-G128 - Gì:anito
Rocha semelhante â 395-c12.

395-cl2C - cranito
Rocha semelhante â 395-GI2.

395-G12D - cranito
Rocha semelhante à 395-cI2.

395-GI3 - Granito
TEX: HÍpidiomõrfica granular
GRN: 0 r5-3,5rmn
MIN: MIc(15) ;PLÀ(54) ;QUÀ(30) rBIo(1) ;oPA(VEs) .

Microcl-Íneo altanente triclÍnico, geralnente xeno-
mórfico" O quartzo aparece por vezes con nÍtldos
contornos bipiranidados. Plagioclásio (An., n) inten
sa.mente sericLtizado. Biotita parda em ^" parte
epidotizada, cloritizada e com sagenlta. Opacos
multo raros, em parte feucoxenizados.

395-c134 - cranito
TEX: Hipldion6rfica granular
GRN:0,5-3r5m¡n
MIN: Mrc(32) ;PLA(3I) ;QUA(36) ;BIO(1) rOPA(vEs).

A descrição rnineral6gica é semelhante à amostra
395-Gt3 .

39 5-GL3B' - Granito
Rocha semelhante ã 395-c13.

395-c13C - Granfto
TEX: Hipidiomórfica granular.
GRN: 0 .5-3 ,5nun
MIN: MIc (42) ;PLÀ (30) ,QÍtLl2?l ;BIo (1) ;OPA (VES) .

Descríção mineralógica semelhante â arnostra 395-
G13 .

395-G13D - Granito
. Rocha semelhante ã 395-c13.



-2L4-'

395-cI4 - Dlabäslo
TEX: ofÍtica
GRN: 0 ,5-l ,5run
MIN: PLA(50) ; AUG(40) ;OLI (2) ;I.{AG(5) ;URA(3) ;ApA,Bro(\¡ES) .

Plagioclåsio labradorÍtico. Auglta poiquilÍtica.
oli'ina, crisolita. r'ragnetita coroada þor fibras
de uralita. Actinolita abundante em cliversas co-
res (incolor, verde e azuL forte).

395-c144 - Diabãsio
Rocha semeLhante à 395-GI4.

395-c148 - Diabãsío
Rocha semelhante â 395-cI4.

395-8f - Granito
TEX¡ Hipitliornõrfica granular
GRIIT: 1-3rnm
MIN: PLA(30) ; QUA(30) ;IvtIC (30) ;BrO (10) ;SER,Epr,CLo,LEUe TIT (vES) .

Plagiocläsio tendenclo a retangrular, gemÍnado se-
gundo albita (zonado de Anr, ãté aiUíta). Inrensa
saussurittzação. Quartzo biplramldado mas bastan-
te deformado e microgranulado. MicroclÍnio pertf-
tico. Biotíta parda por vezes com rutilo sagenÍti
co. Biotita verde secundãria. Epidoto e sericita-
formam mais de 508 dos plagioclãsios.

395-82 Granito
Rocha semelhante ã 395-81.

395-83 Granito
Rocha semelhante ã :gS-At.

395-84 Granito
Rocha semelhante ã 395-81.

416-17 - !{ehrlito
TEX: Panxenomõrfica
GRN: I-2,5mm
MIN: AUG(95); OLI(5).

O clinopiroxênio augita apresenta-se pouco colori-
do e forma a quase totalidade da rocha. A olivlna,
bastante fresca, constitui a menor parte.

4L6-26 - Biotita lamprófiro
TEX: Blasto porfirÍtica
GRN: 0 ,05-0 r4nrn
MrN: sro (20) ; prx (20) ;SEp (50) ;opA (L0) .

Biotita formando as malores placas. O clÍnopiroxê-
ni.o apa.rece sob a forma de lncLusões granulares.A
serpentila.é granular e finamente intersticlal. os
opacos sa_o granulares.
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4.L6-52 - Hornblenda biotitito

TEX: Grano a poiquiloblãstica
GRN: 0 r05-lrun
MIN: BIo (40) ;HoR (30) ;Dro (I0) ;SEp (15) ;TrT (4) ;ApA (0 r5) ;

¡1AG (0 ,5) .

Biotita pardo alaraqjado com sagenita e hornblen-
da.verde poiquilobrästica, niopéÍdio em pequenos
cristais equidimensionaÍs agrupados ou prismâti-
cos e isolados. Titanita ern losangos. AþatÍta emprismas largos. serpentina granurár e eir fitassubstitui hornblenda.

4L6-62 - t{etabasalto hornfélsico
TEX: Granoblástica blastoporfirÍtica
GRN: Média ^ 0r3-0r5mm" Fenocristais I mm.
MrN: PLA(30) ;BIo (15) ;rtro (30) ;MAG(f5) ;SEp,LrM e zEo (VES) .

Plagiocl-ásio labraclorÍtico h.r-", com complexas
formas geminadas originais. r''- 

' " oiopsÍdio de
\,'erde a Lncolor r granülâr arredondado ou alongado
em fenocristaís. Biotita e magnetita xenomôrficas.
se:pentina em ninhos formados por alteração de díopsídio e possivelmente olivina.

416-64 - Metalatito
TEX: Gra.noblãstica
GRN: ¡léaia 0rlnun. Fenocrj-stais 0r3-lmm
MrN: oRT(20) ;PLA (25) ìBro(12) ;Dro(26) ;r'[AG(13) ;sEp(3) e

APA(1).
Plagioctãsio labradorÍtlco MSO_6O em duas formas:
granular e pouco geminado e como possiveis fenocris
tais reliquiares. ortoclåsio lïmpido e xenom$rflco]
Biotita poiquiloblåstica. Apatita ak¡undante, fina.
ltagnetÍta xenom6rfica. Serpentina possÍvelmente
substitui olir¡Ína.

4L6-70 - Pl.roxênio biotitito
TEX: Decussada
GRN: lmn
MIN: Bro (40) ;Dro(15) ;sEp (40) ;MAG(4) ;HoR(I) ;ApA(vEs) .

Biotita pardo alaranjado pouco lntenso em placas
caotica-mente dlstrÍbuidas. DiopsÍdio em cristais
prismã.ticos. Hornblenda substituÍ diopsfdio. Ser-
pentina em agregados incolores interstl_clais. Apg
tita em pequenos prismas. Lfagretita em crÍstais -
irregulares secundãrlos .

416-154 Bostonito
TEX: PorfirÍtica bostonÍtica
GRI{: Médla 0r2mm. Fenocrj-stais 0r5-lmm
MIN: rEA(80) ;PLA(5) ;Bro(4) ;HoR(5) ;PIx(2) ;MAG(3) ; ApA,

?,f.R, CLO (t'ES) .
Fenocrista.is de 1) Feldspato alcallno parcÍalmen-
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te anortoclásio. 2) Mãfico total¡nente transforma-
do em serpent,Lna e magnetLta. 3) Biotita pardo
vermelha idiomórfica corn corrosões magmâticas.4)
Apatita arredondada e 5) Zlrcão prismático. A rna-
triz é fundamentalmente de feldsþato alcalfno.

416-156 - Leucodiabásio p6rfiro
TEX: htergranuLar porfirÍtica
GRN: Média 0,lnun. Fenocristais 0r3-2nun
MrN: PLA(55) ; MES(20) ;AUG(8)MAc(6) ;MAF(9) ;ApA(2). Bro,.

CIO, ACT,TRE e ZEO(VES) .

Fenocristais de: l) Labradorita AnUU. 2) Àuglta.3)
Magnetita. A matriz contem plagtoclâsios mals s6-
dicos que os fenocristais e posslvelmente até or-
toclãsio. Serpentína como possivel alteração de
olivina.

416-158 -
TEX:
GRN:
llIN :

Luzitanito (Shonkinlto)
Hipidion6rflca granular
lmm
FEA (50) ;Bro (23) ;DIo (19) ;MAG (5) ;ÀPA(3) ;zEO (vES) .
O feldspato alcalino é ortoclásto com manchas de
feldspato de Índice superior ao bãlsamo. Diopsfdio
iillom6rfico com inclusões d.e outros mlnerais. Bio-
tita pardo alaranjada. Magnetita polquilftica.Apa-
tita em prismas longos.

Me lamon zonito
Hipidiorn6r f i ca grranular
Imm
FEA(20) ;PLA(10) ;BIo(3) ;DIo(50) ;HoR(15) ;TrT(1) ;ÀPA
(r) .

DescrJ-ção mineralógica semelhante à 416-158.

Blotita-piroxênio lamprófiro (Minette)
Panldio¡nórfica granular pórfirica
0,05-0,3. Fenocristais até 1 run
BIo(20) ;PIx(25) ;oPA(5) ;oRr(50) ;ZEo,SER(VEs) .

A biotita é parda, o plroxênio é clino. Os opacos
são fundamentalmente nagnetita. A base dos feno-
crístais é un feldspato, provavelmente ortoclã-
sio alterado. São comuns zeolitas e serLcita.

416-169 -
TEX:
GRN:
MIN:

416-184 -
TEXs
GRN:
MIN:

416-187 - Leuco-monzogabro
TEX: Hlpidiomórfica granular
GFN: Médla 0,3-lmm. P]agioclâsios 4-10mm
MIN: PLA(73) ;oRT(10) ;BIo(tI) ;AUc(3) ;¡Ac(2) ;APA(l).PrR,

CIO ,OPL e zEO(VES) .

Ptagioclásio com grandes cristaLs retangulares
minados Carlsbad-Albita (An¿S_aO). Ortoclásio

e9liE
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po. raramente geminado. BiotLta pardo_laranja_aver
melhada. Augita levemente esverdèada ., áiãó" 

""È=diomõrficos. Magnerira xenom6rfícà. o|àrå-ã-ã"ãii_tos em fraturas de plagioclásio.
4L6-2L9 _-_ Blotita-piroxênl_o lamprõf lro (Minette)

TEX: porfírltica panidiom6rfica
cnN: Média O,O1-0;Imm. Fenocristais 0,I_Imn
MIN¡ FEA(60) ;Bro(10) ;ÀUG(20) ;MÀc(5) rApA(2) rc Ll2,);zEo(I).

piroxênío augÍtico levemente cinza ou esverdeailo.Biotita vermelha a esverdeada escura nas bordas. Matriz feldspática essencialmente de ortoclási". -ÁpàE
tita em agulhas compridas. TLtanLta . *.g"ãtii_ ïr_regulares. Calclta secundária.

4L6-26 4 - Bioti ta-hiperstenio granulito
TEX! cranoblástica
GRN: 0 105-0,5nun
MIN: PLA(45) ;euA(35) ;Bro(10) ;Htp (8) ;MAG(3) rApÀ(\¡ES) .

Agregados xenoblásticos de quartzo granular com contornos irregula.res engrenadós ern plágioclásio (Ande:
sina-Labradorita) . Iliperstênio xenom6rfico em pec¡ue
nos grãos_irregulares- a poiquilobrástiããs, ü"ãË;=te pleocrõíco. Blotlta pardá em plaquetas sub orientadas .

4L6-266 - Piroxênio granulito
lEX: GranoblástÍca xenoblástica
GRN: lnsn
MrN: PLA(60) ; DIo(20) ;HoR(tB) ,MAc(2) .

DiopsÍdio levemente esverdeado em grãos tendendo aredondos assocÍado a hornblenda veide que pode substitui-lo ou crÍstallzal independenteme;te. Opacos -xenomórficos. plaqloclásio air-^ * "<;ro.riã.,.-;.;;-brãsticos. - 60 em agregados xeno'

4L6-268 - Hornb lenda granulito
TEX: Granoblãstica
GRN: 0r3-0r7mm; 3,5mrn em Poiquiloblastos.
MrN: PLA(48) ;HoR(40) rcrp (10) rOpA (2) rÀpA(VES) .

Plagioclásio retan$rlar pouco gerninado. Hornblendaparda. O clinopiroxênJ,o aparece por vezes sob a for
ma de porfirobLastos poiquilfticos. VestLglalmente-
encontra-se apatita sob a forma de agrulhaè e peque_
nos prísmas.

4L6-269 - Bfotita-hiperstênio granullto
TEX: cranoblásiica
GRN:0,05-0,5mm
IqIN: PLA (45) ;gIrA (35) ;BIO (18) ;Hrp (t) ;MAG(1) ,ApA(VEs) .

Rocha semelhante à 4L6-264 mas aqul os
feldspatos e biotitas estão mal.s alteradós em cio:rita + sagenita e sericÍta + calcita respectivamente.
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4L6-27L - Granulito ãcido

fEX: e'ranoblástica
GRNs lt{ega-crlstais 3-4nur¡¡ Massa 0 rl-0 r 3¡mn
!tIN: oRT (50) ¡QUA(40) ;PIÀ(10) ;BIo(vEs) .

O ortocláslo psrtlta deformado forma crLstals ir-
regulares maLores em base quartzo-feldspãtlca fi-
na. O quartzo aparece segregado e¡n fitas de granu
lação maior. A biotita é vermelha.

4L6-272 - Granullto ácido
TEX: cranoblãstlca
GRN:0,02-2nmt
!lrN! oRT(50) ;QUA(35) ;PLA(14) ;cRÀ(f ) ;ZTR,BIO e OPA(VEs).

Ortoclãslo pertÍtlco tende a formar cristats maio-
res em associações quartzo-feldspáticas. àlguns
gnãos de granada arredondada. os opacos são alon-
gados. Biotlta vermelha. Raros zircões.

416-273 -
TEX:
GRN:
MIN!

Granulito ácldo
Granoblãstica
0 r I-3 r 5¡nm
oRr(40) ;OUÀ(30) ¡PLÀ(15) rGRÀ(3) rBIo(2) ;zIR(vES) .
O ortoclásio pertita e o quartzo tendem a forrrar
grãos maiores, irregulares. o plagloclãslo (Àn22)

também pode aparecer em grãos malores. Massa quar
tzo-feIãspãtiäa ftna. Blótita pardo-vermelha -em-

linhas .

GranulLto ãcido
Granoblãstica (em parte mortar)
0 ,1-0 . 2nun
oRr (35) ;QUA(30) ;PLÀ(2s) ;cRA(9) ¡BIo (t) .
o ortoclãsio pertita, guartzo e plagioclásio (h2S)
aparecem em agregados irregulares tlpo mosalco com
fórtes evldenciaÀ de deformação e nt crogranuJ.ação.
Gra-nada abundante.

4L6-271 -
lEX:
GRN:
MIN:

4L6-27 6 - Granulito ácido
TEx: Granoblástica
cRN:0,2-4mm
MrN: MIC(50) ;QUA(30) tPIÀ(15) ;GRA(2) ;BIo(3) ;ZIR,ILM(VES) .

A rocha apresenta-se com o aspecto de um ¡osã1co
engnenado de nicroclÍnl-o de alta trlclinlcldade,
quartzo e plagioclãslo (Anrr). Pouca blotita Par-
do verne lha e granada.

4L7-6 - Anflbolito
TEX: C¡rano a nematoblástica
cRN: 0,5 - 3mn
MIN: HoR ( 80 ) ;PLA (10 ) ;QUA (10 ) ;APA,¡ttAG (\¡ES) .

Hornblenda verde relativamente pátlda. Plagloclã-
sio em agregados xenoblásticos.Ouartzo tgualmente
xenoblástico ocorrendo também em Peguenos cristals
na periferia da hornblenda.
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4L?-9 - EstauroLita-granada gnaisse
TEX: Gr anolepidob 1âs tica
GRN: 1-2mm
MIN: OUÀ(40) ;PLA(30) ;BIo(10) ;Mos (5) ;EST(10) ;cRA(4) ;APA(l); TUR e OPA (VES)

I4osaicos de quartzo e plagioclãsio AnrO, Biotita
pleocr6ica con exsudações. Grandes cristais de estauroli ta ,

417-11 - Epidosito
TEX: Granoblãstica
GRN : 0 ,2mrn
MIN: EPI (50) ;PLA (40) ;HoR (5) ;cf,o (4) ;rrT (1) ;ApA, cAL,

BIO (VES) ,

Epidoto verde bem claro medianamente ferrÍfero,
em gráos poligonaÍs arredondados. p!.agioclãsio
Ang' guase sem geminacão. Hornblenda verde com ten
dêncÍa a formar porfiroblastos poiquilob 1ásticos.
Biotita d.escorada. A sericita altera o plagioclá-
sio tornando-o l_abradorita.

41?-13 - ¡bscovita
Colhida num pegmatito.

4L7 -22 - Escarnito
TEX: GranobLástica poiquiloblãstíca
cRN: 0,3-3mm
MIN: OUA(5) ;Esc(6) ;EPI (26) iHoR(22) ;DIo(27) ;rIT(2) ;cAL(5); l4ÀG, APA, cRA,TuR (VES) .

DiopsÍdio verde claro parcialmente substituido
por hornblenda verde. Epidoto incolor. Titanita
e qranada em idiobi.astos poiquiloblástÍcos . Apa-
tita em prismas longos. ouartzo, calcita e esca-
polita em agregados pavinentosos. Turmalina azul.

4L7-23 - Leucogabro
TEX: Sub-ofítica
GRhT: 0,5-3mm
IIIIN: PLÀ(56) ;laET (30) ;AUG (12) ;MAG(2) ;APA,CLO,URA,ZEO,

FEA e OPt (VES) .

Plagioclásio geminado de Carlsbad-Albita com zo-
neamento M65_¿O com o desenvolvir,lento de zeoli-
ta. feldspato, opala e clorita en fraturas. Augi
ta em prismas incolores. Magnetita em grãos esqüe
1éticos.

4L7-25 - ouartzito
TEX: Granobl-ástica
GRN: 0 

' 
3- I ,5mm

I-IIN: OU¡\(88) ;¡tOS (12) r rEÀ(VES) .
Iqosaicos mais ou menos retangulares de quartzo e.
placas de moscofita. O feldspato pode aparecer ra
rissimamente e sempre muito alterado.
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4I7 -27 - cnaisse granítico

TEX: Granoblástica
GRN: 0 , 3- 4nun
MIN: MrC(30) ;PLA(28) rQuA(40) rBro(1) ¡Mos(t) ;ApA,tlAG e

GRA(VES).

Os cristais maiores são normalmente de guartzo oqual se concentra em lentes ou ninhos. Ëiacioclásio AnfO com inclusões mirrnequÍticas de quártzoT
Biotita parda por vezes cloritizada. Como opacos,
exclusivamente a magnetita.

4I7 -28 - cnaisse qranÍtico
Rocha semelhante â 417-27.

417 -29 - cnaisse granÍtico
Rocha semelhante â 4L7 -27 .

41?-30 - cnaisse granÍtJ.co
Rocha semelhante ã 417-21 .

417-34 - Anfibolito
TEX: cranoblästÍca xenoblástica
GRN: 0,5-4nrn
MIN: HoR(90) r QUA(5) ; EpI (5).

Cristais xenoblásticos de hornblenda verde muitopálido por vezes geminada. A massa mais ftna é
constituÍda por guartzo e eptdoto claro os guals
podem igualmente aparecer cotno inclusões nas- horn
blendas.

4L7-35 - Metahornblendi to
TEX: Granob lás tica-xenoblãs tlca
GRN: 1-5mm
MIN: HOR(97); CLo(I), MAG(I), TÀL(t).

C;nandes cristais de hornblenda verde pãlido a in-color, contendo núcleos ou manchas de outra horn-
blenda rEis verde. A clorita verde páIido forma
ninhos nos grandes cristais de hornblenda. fnters
ticLalmente aparecem placas de talco.

4L7-43 - Metagranito põrfiro
TEX: Btas toporfir Ítica
cRN: Fenocrístais 0r4-3nun; Massa fundamentaL 0r02-0,2n¡n
MIN: ¡fiC (25) ;PLA (30) ¡OUA (25) ;BIo (10) ;!,!os (2) ;Epr (3) ;TIr (3) ;MAc (l) rcRÀ (1) ¡APA,ZIR (vES) .

Os fenocristais formam cerca de 20t da rocharsen-
do na maior parte fornados por plagloclásio Ànl.
sericitizado. O microclfnio mesopertftlco com ex-
tinção tremula forma o restante ãos fenocrlstais.
Ouart.zo na massa fundamental muiÈo fino e em mo-
saicos de granulação malor.A magnetfta está rodea
da por titanita. Epidoto em cristais pequenos. Moõ
covita e granada poigui lobl,ãsticas.
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4L7-44 - t{etagranito põrflro

Rocha semelhante â 417_43.

4L7-45 - Metagranito p6rfiro
Rocha semelhante à 417_43.

4L7-46 - Metagranito p6rflro' Rocha semelhante à 417_43.

4L7-52 - Moscovita-albita-quartzo xisto
TEX3 cranolepidoblástlca
GRN:0,I-0r3mm
MIN: eUA (50) ;ALB(40) ;MoS (6) rBro(2) ¡ApA(2) ;TUR,rLM,TIT (VES) ,

Mosaicos engrrenados de quartzo e albita. MIcasorient,adas. Biotita verde.

41?-58 - Olivina diabásio
TEX: Hipidiomõrfica granular
GRN:0r3-lrsmm
MIN : OLr (31) ;pLA (68) ;pIx (I) ; SBp,!tÀG,BfO (VES) .

Olivina em grãos sub j.diomorfos arredondados alterados em.serpentina nas fraturas e bordas.efagiã-c1ásios formam a massa resi.rrt". Blotita, 
"itó--.clinopiroxênio desenvolvem-se em nonocristaLs .

4L7-68 - Micro-quartzo diorito
TEX: Hlpidiomórflca granular
GRN: Fenocristais l-2mm; nassa fundamental 0 r2mnMIN: ÀLB(50) ¡euA(40) ;MoS (10) .

Os fenocristais são de albita (AnrO) rnais ou menos
retangulares, idiom6rflcos ricos em sericita.

4L7-69 - Mlcro-quartzo diorLto
Rocha semelhante ã AL7-69.

417-70 - cranito
TEX: Hipídíomõrfica granular
cRN.i Quartzo-0,2-2mm; FeldspaÈo 1-3nrn
MIN: IvtIC(35) ; pr¿(30) ;AUÀ(30) ;MoS(5) ;CrO; Epr (VEs).

Feldspatos idiomórflcos maís ou menos retangulares
separados por guartzo em mosaicos engrenadoã.O plagioclásio é anro .

4L7-7L - Granlto
Rocha seme 1hante à 417-70.

417-95 - Epidiabásio
TEx: BlastofÍtica
GRN: 0,4-4rnm
MIN: PLA (6 0 ) ;HoR+URA (30 ) ;CLO+CAR+BIO (B) r¡{AG (1) ;ÀpA (l) ;r,EU(\æS).
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Plagloclásio labradorit" A160_?0 geminado em Carls
bâél-Alblta, zonado. Intersticialmente aparece horn. blenda verde. perifericamente desenvolvã-se actinõlita azul(uralita) assoclada a quartzo, carbonatoãe clorita. Leucoxenio forma pseudomorfós.

4L?-99 - cnaisse granÍtico
TEX! cranoblástica
cRN:0,2-3mn

, MrN: OUA(25) ;MIc(50) ;pLA(20) ;BrO(5).
Agregados granulares xenoblásticos. Microclínlo dealta triclinicidade.

4L7-I02 -
rEX:
GRN:
MIN:

Olivina diabáslo
offtica
0 r2-lnun; Augita lcgt
PLÀ (61) ;AUG (17) ;oLI (20) ¡¡tAc (2) ;SEp,Bro,ESp (vES) .
Olivina crisolita leve:nente serpentinizada nos bor
dos e fraturas em corpos sub-f dionórf ícos arredonl
dados rimersa em grandes cristais de augJ,ta (com
mais de 1 cm). BLotita p¿rrdo clato e possLvelmente
espinélJ-o ao red.or de magnetita xenomãrfica.

Epidiabãsio
Blastofítica
0 r2-Imn
PLA (30) ;Acr (37) ;IIoR(16) rOuA (1) ;BIo (5) ¡cl,o (7) ;MAG(3) ; CAL,SER,TfT,APA (VES) .

Corpo's poliminerã1icos forrnados de hornblenda ver-
de, biotita parda, clorita verde claro (clinocloro)
entrecruzados com quartzo. plagioclásio tipo labra
::::a" 

A160_45. Àpatita rara em cristaLs prisnãri=

Olivina díabásio
ofítica
Média 0,3-2mm. Piroxênj.o 3 a l0nmr
PLA(56) ; AUG(30) ;oLI (10) ;BIo(1) rMAc(2) rsER(1) .

Descrição semelhante à amostra 417 -LO2 .

OlivLna díabãs1o
offtica
Média 0 r 3-2nun. Plroxênio 3-10¡r¡n.

Composição e descrição mineral-õgica semelhante à
4L7-L02 .

Meta hornblendlto
Granob 1ás tica
10 ¡nm
HoR(90) iCLO(21 ;ACT(1) ;LTM,APA(VES) .

Grandes crÍstaLs de hornblenda verde clara mancha

4L7-L07 -
lEX¡
GRN:
IV1IN:

417-116 -
TEX:
GRN:
MTN:

417-130 -
TEX3
GRN:

417-133 -
TEX:
GRN:
MTN:
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dos irregularmente de verde mal.s escuro. ffn gl'óbglos e veios é' descorada completamente, passañdo ã
agregado tremolÍtLco-actinolftlco. Rocha semelhanre à 417-35

Metabasito
Grânob 1á stica
0,1-0 rSnun. Hornblenda até I¡ûn
PLA(42) ;HoR(20) ;EPI (19) ;BIo(16) ;rrT(2) ;errA(t) ;
ÀPA(VES).
Corpos grandes formados por um ou mal-s crl-sta1-s de
hornblenda poiquiloblástica e intercrescida comquartzo, epidoto e biotita. o resto da rocha é for
mado por fundo inequig:canular de albita cravejada-
de actlnoÌita, bLotita e ep5.doto.

Metarrioll-to põrfiro
Porfi rÍtica
Fenocristals l-4nm; Massa fundamental 0,02-0,05run
MIc (25) ;PLA(30) ;QUÀ(30) ;¡{os (I2) ;cÀR(2) ;opA(t) ;Bro,
ZfR, ,APA e TfT (\¡ES) .

4L7-L34 -
TEX:
GRN:
MTN:

4L7-t49 -
TEX:
GRN:
MTN:

Fenocristais de quartzo blplramidado e plagioclá-
sio AnrO um pouco sericitizado. Microc}Ínio mlcro
pertÍtico. Matriz nuito fina quartzo-feldspátlca
juntanente com moscovita fina. Aparentemente hou-
ve recristaltzação e fnfcio de xistosidade.

417-150 - Metarriolito põrflro
TEx3 PorfLrÍtica
cRN: Fenocristais L-4nrn; Massa fundamental 0,02-0r05mm
MIN: MTC (25) ;PLA(30) ,OUÀ (30) IMOS (1) ;BIo (11) ;opA(1) ;cAR(2); ZIR,APA e TrT(VES).

Descrição mineralõgica semelhante ã qtZ-tAg.

4L7 -L52 - trtetabasito
TEx: Blastoporf ir Ítica
GN: Média 0 , lmm. plagioctãsio até 4¡¡un
MIN: PLA(50) ;oRr(10) ;OUA(13) rHoR ou AcT(22) ;Epr(4) ;TIr (1) ;CAL (VES) .

Originalmente a rocha foi um pórflro. Fenócristais
de albítä (Anr) recrl stal-i zaram-se mas ainda con-
servam nÍtido ldiomorfismo embora com bordas cor
roÍdas. O quartzo está lgualmente em fenocristaiã
subdit'idl-dos por recristalização e de formação.

417-L56 - Fi1lto
TEXs Lepidoblãstica
GRN:0,02-0r3mm
MIN: OUÀ(38) ;SER(52).;BIO(4) ;OPA (6) ;TI'R,ÀPA(VES) .

Lenticulas de ag.regados em mosaico de quartzo se-
parados por leltos ile sericita.A blotita é amare-
lada.A turmaÌína e a apatlta encontram-se presen:
tes em peguenas quantidades .
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417-L64 - cranito alcalino

.TEX: Hfpidiomõrfica granular cataclasada
cRN: Feldspatos até 5mm, restante 0r3run
ltIN: MIC (65 ) ;PLÀ (10 ) reuA (25) ;opÀ¡MoS (vEs) .

tttcroclÍnio intensanente micropertftico e um pou-
co deformad! r produz extinção heterogenea.Oua¡tzo
de granulação menor em mosãicos inteisticial e

_ preenchendo fraturas.
4L7-L66 - Granulito ácido

TEx: Granoblástica
GRN: 0 r5-3nun
MIN! MIc(45) ;QUA(30) ;PLA(15) ¡BIO(I) ;cLo(I) ;MoS(8) ;CAR¿

sER,ZrR(VES).
' Mosaico pavimentoso xenoblástÍco equlgranular com

tendência â formação dê linguas segregadas de
quartzo maÍs grosseiro. MicroclÍnio de alta tricli
nicidade. Plagíoclãsio An, muito pouco geminado.
Blotita parda. Clorita verde em plaquetas separa-
das ou alterando biotitas.

4L7 -L67 - Granulito ácido
Rocha semelhante à 4l-7-]-66.

417-168 - Granulito ácido
Rocha seme thante à 417-166.

4L7-L70 -
TEX:
GRN:
MIN:

PlagÍoc1ãsio labradorÍt,ico em ripas grossas ou re-
tangulos modificados, conservam gemlnação Atbita e
Carlsbad-Albita. Corpos uralitizados são pseudomor
fos de piroxênio. Micropegmatita desenvolvendo-se-
perJ.fericarnente nos plagioclásios cãlcicos. Magne-
tita em parte leucoxenizada.

4L7-L7l - cnaÍsse granodiorÍtico
TEX: Granoblástica b lastoporffrf tica
GRN: Média 0r1-0,8mm. PorfiroblasÈos l-3ffn
MIN: MIC(15) ¡OuÀ(35) rPIÀ(30) ¡BIO(10) ;Mos(5) ;ePI (5) ;ZIR,

ALL, APA (VES) .

MicroclÍnío de baixa triclintcldade forma megacrLs
tais xenomórf1cos. Plagiocláslo M25 geminadò de Ãt
bita e Carlsbad-Albfta com moscovita e epidoto re-
cristaliza¿tos forma cristais sub-idiom6rficos arre-
dondados. ouartzo pavimentoso intersticial. A rocha
aparenÈa ter sido porfirÍtica fgnea, deformada e re

. cristalizada metamorficamente.

Norito
Blas tofÍ tica
0,5-1r5¡nm
PLA (50) ;URA(55) ;MGP (5) ;QUA(3) ;BIO (5) ;MeG+LEU(2) ;
ACT,SER,CLO (VES) .
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4L7-172 - Ftlito
TEX: Lepldoblástfca
GRN: 0,1mm
MINr QUÀ e SER(predomlnantes);CLO(abundante), EpI ,FEL,

, TUR,ZIR,TIT,GRA,BTO,APA(VES).
Textura lepidoblást1ga fina, composição mineral evariações de proporções minerais- em êamad.as, iã."t.ificam um metassedimento de dertvação argiio_siïtÍtÍca. Ouart.zo, clorita e seri.cita 

"."iié*--.ã*ãelementos essenciais. O feldspato neoformado é certamente a1bÍtico mas verÍflcou-se a presenca de aT
gum microclÍneo provave lmente clástião.

4L7-L73 - Filito
Rocha semelhante à 4I7-I72.

4I?-L74 - Filiro
Rocha semeLhante ã 4L7-L?2.

417-L75 - Fllito
Rocha semelhante ã 417-L7Z

4L7-L76 - FiliÈo
Rocha semelhante â 4I7-L72.

439-74 - cranÍto augen gnaisse
TEX: Granoblástica tendendo a augen
GRN: Porfíroblastos 1-2mm; Matriz 0 r05-0,lnrnMIN: MIc(35) ; PLA(30) ;eUA(30) ;Bro(5).

O plagioclásio e o microclínio de alta tricLinlcl_-
dade tendem a desenvolvel crlstais maiores em parte
arredondados.lnterstecialmente hã quartzo em mosai-
co e bLotita pardo esverdeada.

439-75 - cranito
TEX: Hípidlomórfica granular
GRN:0,4-3,5mm
¡{IN: MIC(32) ¡PtA(30);QuA(35) iBro e Mos(3);opA(vEs).

MicroclÍnlo de alta triclinicidade e plagioclãsio
em cristais destacados tendendo ao retangular,se-
parados entre si por um agregado quartzoso grosi
seÍro. Blotita pard_o e moscovlta en pequena quan. tidade.

439-?6 - Gnaisse quartzo-d iorÍ tico
TEX: cr ano Lepidoblâstica
GRN: 0 ,2-2ÍirÍt
MIN: PLA(50) ;eUA(35) ;BIO (14) ;ÀpA,ALL,TIT,MAG(1) .

Plagioclásio An35 (levemente zonado Ar:O_:S) e
quartzo em agregados xenoblást,Ícos tendendo o
plagioclásio a formar cristais maiores arredon-
dados. À biotita parda mostra alguma isoríenta-
çao.



439-77 - cranito -zze:
Rocha sémelhante ã 439_75.

439-82 - cranodiorito
TEX: Hipidiomórfica granular
GRN: 0,1-2mm
MrN: PLA(40) ;Mrc (10) ;euA (40) ;Bro(B) ;Mos(2) ;CÀRr ApÀ.

CLo (vES) .

MicroclÍnio de alta tricLinicidade , xenom6r fico , corntendência arredondada.¡[irmequita.riagioctáÀi;-Á;:
mais ou menos rerangutar.euárrr; 

";-ágrüããã-aä'å3saico, inters ticial. Bioti ta parda. tosðovíta e apa=ti.ta co¡ro acessõrios.
439-84 - Granada gnaisse

TEX : cranolepid_ob lás tica poíquJ- Iob lás ti ca
GRN: Granadas 1-3nun; Massa 0,l-lnrn
MrN: QUA(35) ;PLA(25) ;cRÀ(20) rBro(I0) rHoR(5) ;¡dAG(5) ;ApA;ZIR e ATL(VES).

cranada em grandes cristais poiqui loblásticos ou em
"peneira".Àgregado de quart.zó-bitownita xenoblãsti_co.Biotita parda isorientada. Hornblenda em cristaisisolados verdes com Z=azul e 2V-60o (Hastingsita) .

439-85 - Hornblenda gnaisse
TEX: cranoblãstica
GRN:0,I-2rnm
MIN: HoR(45) ;BIo (5) ;pLA(35) ;euA(15) ;MAG,ÀpA(VES) .

PLacas fÍnas e compridas de biotita parda avermelhada. Hornblenda verd.e poiguilÍtica. Malsa de plagio_-
clã-s ío (bi townita) poiãuiiÍrico com inclusõ"! -''-ã.
guartzo. Apatita em grãos arredondados.

439-86 - Ciranito
TEX: HipÍdiom6rflca granular
GRN:0,4-3,5mm
MIN: MIC(45) ;PLA(17) ;OUA(35) ;BIO e I'|OS(3).

MicroclÍnio de alta triclinicidade e plagiocl_ãsio
em cristais destacados tendendo ao retangular e separados entre si por agregados de quartzó grossei=
ro.Biotita pard.a verrnelha e moscovita em peguena
guantidade .

439-88 - C,rânito
Rocha seme 1hante à 439-96.

439-89 - Granl-to
Rocha semelhante ä 4 39-86 .

439-95 - Micr,o augen gnaisse blas tomi lonÍtico
TEX: Blas tomi lonÍtica augen
GRN: Augens 0 r5--?nun;Itfassa fina 0 101-0 r05mm
MIN: MIC (40) ;PLA (25) ;QUA (25) ¡BIo (10) ;MAG,rLM'-ApA,zTR,

MOS (vES) .
Porfiroblastos elipsoidais de microclÍnio de alta
triclinidade e em menor porcentagem plagioclãsio
An2O. Massa mul.t@ fina guartzo feldspãtlca com
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blotiÈa parda ísorientada. O conjunto forma linhasfluxionaís ao redor dos augens. þuartzo em mosai_cos lineares. Titanita rmrito rara xenomórfica.Moscovita fina e zircão como acessõrios.
439-96 - Olivina-biotita diabásio

TEx: OfÍtica
GRN: 0 ,4-5nun
MIN: PLÀ(54) ;AUG(16) rHoR(6) ¡oI,r (15) ;Bro (Z) ;Hrp (2) ;ApA,MAc, CAR (VES) .

Plagioclásio zonado A164_54. A olivina é crisoLi-
ta serpentinizada em fraturas e nas bordas.Àpare.
ce bÍotíta azul envolta por fitas de orto ou èli=
nopiroxônio. Augita incolor parcialmente alterada
em hornblenda cor de laranja amarelada. Grandes
placas poiqui lÍti cas ,de biotíta vermelha alaranja' da envolvem plagioclásio e hornblenda.

439-97 - Biotita diabâsio
TEX: Blasto subof Ít,ica
cRN:0,4-4mm
MrN: PLÀ(56) ;BIo(20) ;AUG(12) roRr(B) ;Hrp (2) ;MÀG(2) ;HoR(1) ;APA (1) ;PIR,SER,CAL,ZIR,eItA (VES) .

P1agioclásio com geminação fina Carlsbad-Albita
zona heterogeneas com nrìcleos A160 a bordas Àn30.
O restante é-augíta incolor, biotita parilo alaranjada, ortoclãsio micropertítico, zircão raro sem-
hal-o em biot,ita.

439-98 - Granito
TEX: cr anob tás tl calxenoblãs tica
GRN: 0 ,2-0 ,Srmn
MrN: MIC (35) ;QUA(35) ;PLA (23) ;Bro (7) .

O microclÍnio apresenta alta triclÍnicidade. O
pJ.agiocì-ásio é An.^. Biotita parda. Textura qeral
xenoblãstica poucétindÍcativa de rocha fgneal Não
hä gnal-ssificação conspÍcua.

439-gg - Traquidiabásio (micro-kenta l-eni to)
TEX: SubofÍtica
GRN: 0,01-0,6¡sn
MIN: PLA(32) ;AUG(24) ;oRr (25) ;oLI (15) ;rLM(3) ¡ÀpA(I) ;cLo, cÀÌ.,(vES) .

Plagioclãsio zonado Æ^n_rn sem orÍentação privi-
legiada. olivína crlsofïtã" e augita tendem a for
mar concentrações granulales mas independentes
umas das outras. O ortoclásio incLue finas agulhas
de apat.ita. Clorita em agregados,.
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439-106 - Gnaisse quar tzodiorÍti co

TEX: cr anolepidob I ãs tica bLastoporflrÍtica
cRN: Massa fína 0,1-0r4mn. porfiblastos l_3nElr
MrN: PtA(60) ;OUA(18) ;Bro(20) ;¡4AG(1) ;ApA(I), CAR,zrR

(ves ) '
porfiroblastos de plagioclásio tendendo a retan_gular geminado segundo Alblta, Carlsbad_AlbÍta ePericlÍnio zonado d" Ar32_20. Matriz rica em
quartzo, plagioclásio e biotita pard,o eseuro.

440-19 - Gnaisse g,ranÍtÍco
TEX: Blas toporfírí ti ca
cRN: Média 0,1-0,5mm. Fenocristais 2-Zmn
MrN: PLA(30) rOUA(30) ;MIC(35) ;Bro (5) ;ApÀ,OpÀ,TIT, EpI

(vES) .

O plagioclâsio é anr'_ls. Micropertita flníssi-
ma. Feldspatos em porfirobtastos.

440-29 - HornbÌenda xisto
TEx: Nematoblâstica
GRN: 0,1-2nm
MIN: HoR(50) ; PLA(48) ;MAG(l) ;CLo(t) ;TrT;LEU,BrO, ApA(vEs).

Plagioclãsio pouco geminado em mosaico pollqronal
Ar33_40 - Andesina. Hornblenda verde muito pãIida,
quase não pleocrôica em aguJ.has e prismas orienta
dos. Clorita verde pátiao. Bl-otita parda. Magnetfta em agregados apresentando corpos poiquiloblãs=
ticos.

440-30 - Ànfibolito
TEX: cranoblãstiea
GRN: 3¡nm
¡lIN: HoR(100).

Aparentemente pelo menos a rocha só contem horn-
blenda verde pá1ida.

44O-3L - Ànfibolito
TEX: Granoblástlca
RN: 0,5-2mm
MIN: HoR(60) ¡EPI (20) ;PLA(15) ;oRr(2) ;eUA(2) ;TIT(l),ApÀ,

Bro (vEs ) .

Hornblenda verde páIida nanchada de ...verde mals
carregado. PJ.agioclãslo e epldoto em Íiosaicos se-
gregados, epÍdoto incluso em hornblenda. ortocLã-
sio em pequenos cristais interstl_ciâis. Ouartzorarg concentrado em lentes. Titanlta ldlomorfa ar
redondada.



440-32 - Ànfibolito 
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TExs cranoblãstica
GRN: 5¡mn
MrN: HOR(95) ; prx(5) ¡ApA,eUÀ(VES) .

Hornblenda em grandes cristais verde pãlfdo en_volvem restos de piroxênio incolor, aiãpriãi"-'-.
I-9?_:rl=tais xenornórficos de quartzo.-Aparita éo rfnico acessório visÍvel.

440-49 - cran6firo
TEX: GranofÍrLca cataclástica
GRN: Variável com feldspatos até 4mmMIN: MrC(40) ,P!A(25) ,OUÀ(30) ;MOS (5) ;CAR,SER,CLO,LEU,e LIM (VEs ) .

O feldspato potássÍco é uma mesopertita flna comparte possivelrnente de microclÍnio muito serici_tizado. plagioclásio sericitizado e epidotizadã-
Massa intersticial micro pegnatÍtica. - Opacos ¿acessórios raros. Fortes ãeior^.çõ..-"ãiiãiã.trl
cas com sericitização ao longo dè línhas ae miionitlzação.

440-70 - ciran6f iro
Rocha semelhante à A4O_49.

440-72 - AnfiboLlto
TEXs cranoblãstica
GRN: 0,5nm
MIN: HOR(60) ;cI,o(3) rprÀ(28) rOUA(5) ;r,tAG(3) ;TrT(1) ;Epr,ÀPA(vES).

Hornblenda pleocróica entre o azul forte e o ver_de. _plagioclásio em rípas retangulares, rtcås'-ãeepidoto e apatÍta. Magnetita em-cristais mal-ores.

440-77 -Anflbolito
lEX: cranoblâstica porfiroblástica
GRN: lmrn
MIN: HoR(63) ;BIO(4) rpLA(24) ;eUA(t) irqÀc(4) ;ÀpA(3) .

Rocha semeLhante â 440-72

440-79 - cranito rapakÍvi
TEX: Orbicular
@N: ûvõides 1-2cmrmassa 0,05-0 ,2-2nútlMIN: ¡{Es(30) ;pLÀ(30) ;eUA(30) ;BrO(8) ;SER(2) ;TIr, Epr,ALL,ZIR e MAG (VES) .

Grandes ov6ides ou esferas de microclÍnio meso-pertÍtico coberto por plagloclãsio lsorl."rri"ãå
AnS_lO sericitizado. Massa Lntersticial quartzo_
feld.spática e zonas nicrogranulares com quartzo,
biotÍta e aööðèõríoÈ. bs cristais máloreJ dequartzo são arred_ond_ad.os (bipiramides?) e defor
ma.d_os. Zonas quebradas sericit.Lzadas.
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SPR-328
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SPR.331

SPR-332
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sPR- 36 4

sPR- 39 7

SPR- 39 8

sPR-402
SPR.41I

r¡9 CAIiIPO

439-75
4 39-9 5

416"273
Lr1-29
4L6-2?r
416-27 4

417- 30

439-77
/t39-42
4 39-86
439-76
4r7-46
4r7-45
4r7-44
4 39- 88

4L7-43
4r7-27
4l-6-272
4L6-276
4r7-28

Rocha*

Gr ani to
Gnals se

Gr anull to
Gna is se

Granulfto
Gr anuLl to
Gnal s se

Gr anÍ t'o
Granodfor f to
Granito
Gnâi s se

Gr anito
(3r ani to
Granf to
GrânI to
cranlto
Gna is se

cr anulfto
Gr anul ito
cnais se

Determinações Rblsr - D-ADoS j|J{ALÎTICOS

Rb (ppm) sr (ppm)

163 257

226 115

]-67 110

r22 153

154 158

210 98

r28 2]-2

104 l-87

t62 L76

185 lB5
166 340

148 133

rs8 113

159 llt
r82 r37
161 132

L72 5L

1s4 56

193 54

TA2 4I

APENDICE 2

87 stl86 st

0,7193 r 0,0014
o,7653 I 0,0017
0,7243 r 0,0016
0,7904 r 0,0040
0,7394 t 0,0046
o,7644 r 0,0020
o ,7 467 È 0,001-1

o17354 r 0,0015
o,'?439 r 0,0011
0,7429 r 0,0019
0,7157 r 0r003¿l

0 ,"Ì75L r 0,0017
0,8050 I 0,00L6
0,7872 r 0,0016
0,7509 r 0,0021-

0,7842 r 0,0018
0,9290 r 0,0030
0,77!5 r 0,0021
0,794I r 0,0014
0,9640 t 0r0025

87nb/86 st
]-r84 t o r04
5,72 ! O rLL
4140 t or09
2r33 i 0r05
2,83 r 0,06
6 ,24 t 0,!2
1,75 ! 0,03
1,61 I 0roi
2,67 t 0 ,05
2,90 ! O ,06
1r41 ! 0,03
3124 ! 0,06
4 r0g t 0,08
4r18 + 0,08
3r86 t 0r08
3r56 I 0r07
9,98 r 0,20
8,01 t 0r16

L0,!13 È 0,21
10,28 r 0,20

TDAÐE
CONVÐNCf,OT'¡AL,

4L7 t 9I
678 ! 34

25l- ! 40

2367 !I34
751 rl_19

613 r 33

1484 r 91

Lt43 1107

908 t 60

810 t 67

369 t1"90

1393 r 61

1611 r 52

1277 ! 49

750 r 53

1442 ! 58

1490 r 39

537 t 27

559 t t9 ¡!
16?4 r 40 3

-t



.APENDICE 2 (contlnuação)

N9 LAB N9 CAMPO Rocha*

SPR-413 417-t50 Riollto
SPR-415 439-74 Granfto
sPR-416 439-84 GnaLsse
SPR-446 395-c9 Gnaisse
SPR-447 395-cI0 cnaisse
SPR-448 395-cL0A Gnaisse
SPR-449 395-ct2 cranlto
SPR-450 395-c124 GranLto
SPR-45L 395-GÌ28Granlto
SPR-452 395-c12C Granfto
SPR-453 395-cI2DGranito
SPR-454 395-c6 Granlto
SPR-455 395-c6À, cranito
SPR-456 395-cgA cnaisse
SPR-457 395-c9B cnaisse
SPR-458 395-c9C cnaLsse
SPR-459 395-cl3AGranfto
SPR-460 395-c138 GranLto
SPR-46I 395-cl3Ccranito
sPR-478 440-49 @anóflro
SPR-480 439-89 crantto
SPR-481 439-98 Granito

Rb (ppn)

196

49

77

239

117

92

203
195

213
2L4
r89
144

145

2t2
243
243

LI2
]-25

118

204
128

301

Sr (ppm)

56

240
280
262

259
393

299

332
286
319

327

543

562
266

258

258
s07
473

448

89

66

85

87s"786"t

0,8895 t 0,0014
0t7209 ù 010099
0,7255 t 0,0044
o,7692 t 0,00L8
0,7227 t 0,0055
0,7166 r 0,0013
o"?42g r 0,ooo7
o,7430 r 0,0034
0,7540 r 0,0020
o,7454 I 0,0009
0,7425 f 0,00L0
0,7L98 ú 0,00L2
0,7230 t 0,0013
0,770L t 0,0009
0,7728 r 0,0014
0,7693 t 0,0009
0,7L78 r 0,0009
0,7L99 r 0,0009
0,7L96 r 0,00¡.0
0r8439 i 0,0010
o,7660 r 0,0026
0,7965 r 0r00lg

87*¡/86at

10,31 r O,2O

0,59 r 0r01
0,80 t 0r02
2166 * 0r05
1,3I f 0r03
0168 t 0101
IrgT ! 0,04
1,71 t 0,03
2,r7 ! 0r0Ã
l,g5 t 0r04
r168 t 0r03
0177 ! or02
0r75 t 0r01
2132 t or05
2174 t 0105
2174 t 0r05
0,64 t 0r01
0,77 t 0,02
0176 t 0102
6,72 t 0,I3
5,65 t 0rII

10,34 r 0r2l

IDADE
CONVENCIONAL

IL87 t 29

1467rlt32
1478 È408

1550 + 74

761 r300
857 !239

Ir92 ! 76

1382 tt56
I43I t 92

1294 r 80

1385 ! 92

103? r203
1352 1213

1797 ! 72

1587 r 67

1504 r 61
L034 t229
1049 1191

I026 r199
136L t 35

696 t 42 ¡1,
't,

s80 t. 2r T



APENDICE 2 (contlnuação)

N9 IJIB N9 CAMPO ROChA*

SPR-494 395-Gl3 eanito
sPR-495 395-G6B Granito
SPR-496 395-Gl3D Granito
SPR-49? 395-G7 Granodiorito
SPR-498 395-G7À GranodforLto
sPR-499 395-G7B Granodiorito
SPR-518 4L7-L64 Granlto
sPR-520 440-70 Granófiro
SPR-522 440'79 GranLto
sPR-568 4L7-L49 Rlollto
sPR-652 4L6-264 Granullto
sPR-653 416-268 Granulito
SPR-654 4l.6-269 Granulfto
SPR-657 439-85 Gnaisse
SPR-661 417-68 Dlorito
SPR-662 4L7-69 Diorito
sPR-663 4]-7-70 GranLto
SPR-664 4L7-7L Granito
SPR-666 395-81 GranLto ,

SPR-66? 395-82 Granlto
sPR-668 395-83 Granlto

Rb (ppm) sr (Ppm)

84 s59

141 53L

80 s54
78 678

83 650

62 1000

223 19

216 90

305 4l
226 33

31 26r
2 420

41 202

13 304

53 457

54 545

140 2s7

159 229

L92 327

200 300

r88 307

87sr786s.

0.7L46 r 010019
0,7222 r 0,0014
0,7138 r 0,0006
0,7115 r 010010

0r?L38 r 0,0010
0r7068 r 0,0021
1,0999 r 0,0043
018337 r 0,00L4
1,0890 r 010025
0,8679 r 0,0042
0,7158 r 0r0016
o,7028 r 0,0013
0,7178 t 0,0013
0,7L2'Ì ! 0r00r8
0r7135 t 0,0013
0r7I15 r 0,0009
0,7444 û 0,0006
0r7486 r 0,0009
0r7405 r 0,0008
0,7456 r o,0ol4
0,7426 r 0,0097

87*¡,¿86s"

0r44 r 0,0Ì
0177 t 0,O2
0r42 t 0101
0,33 t 0r01
0r37 t 0r0l
0,I8 r 0,00

34,56 ! 0 ,67
7r03 t 0r14

22163 t O,44
20,09 t 0,40
0,34 r 0,01
0r02 t 0100

0,59 r 0r0I
0rl2 r 0r00
0r34 t 0r01
0,29 r 0r01
1r59 f 0r03
2,02 t O ,04
Ir71 r 0,03
I,94 t 0r04
1,78 t 0,04

rDADE
CONVENCIONATJ

1023 *428
L244 xZLL
937 t335
706 t448

1059 t408
46 0 t1109
767 t 18

1205 t 34

tl36 r 25

539 r 19

L524 t494

IL29 t276
2620tL462
1097 r468
816 r515

1544 r 93

L357 t 77

1284 t 88

1302 t 89 J.(¡
1313 + 372 r..r

I



APENDICE 2 (contlnuação)
N9 I,AB N9 CAMPO ROChA*

sPR-669 395-84 Granito
SPR-6?I 4L7-52 xLsto
SPR-672 4L7-L66 Granulito
SPR-6?3 4L7-L67 Granullto
SPR-674 417-168 GranulLto
SPR-675 4L7-L72 Fillto
sPR-676 4L7-L73 Fllito
sPR-6?7 4L7-L74 Fillto
sPR-678 4l-7-L75 Ftlito
SPR-679 4I7-L76 Filito

Rb (pprn)

r96
L62
L42
167

I40
198

104

153

98

77

* Todas as determinações foram efetuadas em rocha Èotal
A fdade convenclonal fol. calculada enpregando-se l*o = Ir47 x Lo-llanos'L 

" 
(87sr/86st) t =

= 01708 t 0,002
As razões 87s",286s" foram normarizadas p"." 186st788s.)r, = 0,1r94

Sr (pp¡n)

286

93

164

302

173

74

113

165

231

30r

87 86sr/ sr
017450 r 010041
0,7815 r 010035
0,7566 r 010018
o,746L r 0,0023
1,0834 r 0,L014
0r8636 r 010035
o17607 r 0,0144
0 ,7548 r 0.0020
0,7425 È OrOO39

0,7340 I 0,0018

87 86
F(b/ Sr

L199 r 0104

5,08 r 0r10
2,52 t O ,O5
1160 t or03
2r43 r 0r05
7r83 t 0rr5
2168 f 0r05
2t7O ! O,05
Lr23 t 0rO2

0,75 t 0,01

rDADE
CONVENCIONÀI,

1253 r155
976 r 56

1300 t 75

I595 r130
9753t2462
1339 r 44

L325 !362
1170 f 74

1882 r237
2333 t244

I
(,
t
I



N9 I,AB N9 CÀMPO

sPK-2450 416-17
sPK-2452 440-32
sPK-2453 440-29
sPK-2454 440- 31

sPK-2455 440- 30

sP(-2456 439-96
sPK-2457 4 39-95
sPR-2459 440-29
sPK-2460 4L1-6
sPK-2462 417-34
sPK- 2 46 { 4L6-266
sPK-2465 416-158
sÞK-2477 417- r 1

sPK-2479 4L6-269

sPK-2484 416-t54
sPK-2485 4 t6-169
sPK-2488 417-tl
sÞK-2490 4t?-95i
sPK-2492 4L7-23
sPK-2501 417-I33r
sPß-2510 417 -L34
sPK-25I1 4t7-152
sPK-2512 417-35r
sPK-2513 417-102*
sPK-2602 439-91
sPK-2604 439-99
sPK-2607 416-?0
sPK-2650 . 416-169
sPK-2652 416-184
sPK-2654 4t6- 219

sPK-2658 4L6-26
sPK-2667 416- 18 7

sPK-2671 416-62
sPX-2673 4L6-52
sPK-2678 4L7-22

MÀlERTÀI.

Racha Total
Hornblenda
Mos covl. ta
Hornblentla
Hornblenda
Blotlta
Plagl oclåsio
Hornblenda
Hornblenda
Hornblenda
Hornblenda
BloÈlta
P lagioclãsfo
Rocha Îoèal

Rocha Total
Btotlta
Epldoto
Rocha Total
Rocha Toèal
Rocha Tatal
Hornblentla
Plagioclásto
Rocha Total
Pl.a9locLás 1o

Rocha Total
Rocha Total
Biotita
Hornblenda
Blotita
Blotita
Blotlta
Blotl ta
Rocha Total
Rocha Toèal
Rocha Total

ÀPENDICE 3 - Determinaçõe6 K,/Ar - DÀDOS ÀNÀt ÍTICOS

Wehrltto 0,2043
Anftbolito 0.3740
Hornblenda xlsto 0.05?0
AnfLboltÈo 0.4643
Anflbollto 0,t260
Ollvlna-BiotttaDlabásio 7.fL99
Ollvina-BtoÈttaDiabâElo O,1l4O
Hornblentla xlsto 0,1960
Ànflbollto 0,3860
A¡fiboltto 0,0860
Þiroxênto cranullto O,222O
Luzltanito 7.1223
Epfdoslto 0,0502
BiottÈa Hiperstênio cranu- O,5090

RÊI

llto
Bostonlto
Me larîonzonlto
Epldoslto
¿Prd taÞa sl o
Leucogabro
Hornblendl to
MetabasLto
Me tabasito
Metãhornblendlto
Ollvina Dlabãslo
Blotlta Dfabásfo
Traquidl abási,o
Piroxênlo biot.Itlco
Me lanonzonlto
Mlnette
Minette
Bioclta Lamprõfiro
Leuco-monzogabro
l'letabasalto hornfãlslco
Hornblenda blotttlto
Escârnltô

"..H)l l"|o-t Àr40 at¡n 'DADE 
M'À' *r

o .03027
L,76L
0,1598
0.L294
0.06093

I4 ,39
0.2717
0,5555
1,097
!.2O4
0,5939

o.4252
2.7AO

3,951
1 .446
1,919
a,299
0 , 5111

3 ,209
6,335
0 .9 813

7 ,0L5
108,5.

8,060
L ,r71
3.L79
0,6149
3,857
3,726
2,354
2 .823
o ,6290 '

1, 305

2 .256

87,1 37 ! t0
19,5 918 r 47

92,4 598 1278

9,7 596 r 28

33,3 940 r 7L

5,0 449 ! 14

54,I 324 t 1L
35,0 604 ì 30

16,6 605 ! 19

12.0 1984 r 50

aL t2 575 ! 37

34,0 I22 t 7

50 ,1 1423 ! 69

6,4 1031 ! 38

9,8 L77 r ?

48,.0 255 r 15

15,0 545 t 20

2,6 3008 t 52

42,0 96 I 15

4,4 2088 f 40

67,0 822 ! 87

11 ,O 452 ì 16

7,8 4519 ! 66

1,0 8122:L95
12 ,0 925 ! 22

47,2 t34 r I
8l ,6 111 r 16

40,2 tls ! 7

22 t6 251 t I0
25,5 I27 ! 5

80 .l LO4 ! 22

83.8 80 ! 20

75.7 65 i 6

77,0 112 r 11

14 ,L 1234 rl27

5,3509
3,1740
o ,76\A
0,28t3
1,3078
o.2IO7
L t5449
0,4823
0,0936

, 0,1990
I ,69 39

2,1306
6,9610
t,3028
3,6100
7,I050
s,5297
8.?000
2,3807
2 ,8364
0,3248

I
N(,
I



ÀPENDTCE 3 (conttnuação) ..
N9 LÀB Nç CA¡,IPO },ATERIÀÍ, ROCHA

sPK-2686 140-72
sP(-2714 395-cI4 Rocha lotal Dlabásio
sPR-2?20 395-c144 Rocha Îo¿al Dtâbâst¿)
SPK-2?23 417-107t Rocha Total Epldiabãslo
sPK-2725 395-cl4B Rocha fotal Dlabãslo
9Pl(-2?26 416-156 Rocha Total Leuco¿llabáslo pórflro
3PK-2727 440-72
ìPR-2729 416-64
SPK-2734 416-264 Rocha Toèal ,Blotlta Hlperstênio Granu-
sPK-2744 395-G11-À Hornblenda epfafalåslåto
SPK-2?49 41?-102r Rocha Total, Olivina Dtãbás1o

ftornblentla

SPK-275I 395-cl1 Hornblenda
SÞx-2753 417-58r Rocha Toùal Oltvlna Dlabãslo
SPK-2757 .117-116+ Rocha Total Ollvlna Dlabãslo
SPK-2758 417-130* Rocha Total OlLvlna Dlabãslo
9PIK-2772 39 5-G8
sÞK-2774 440-77
sPK-27?8 440-77

Ptagloclãs1o À¡flbollto
Rocha lotal Metalatfùo

Anflbollto

ìPK-2 8 7I 417-l7I Bloèlta
:PK-2872 4L1-L12 MoscovLta
.iPR-287 4 4L7-13
iPR-2875 411-9
iPK-2878 417-170 Rocha Total Norlto
SPK-2879 417-168 Moscovita
SPK-?880 417-L6I BlotLta
sPX-2883 440- 19

Rocha Total Diabåsio
Plagloclãsl-o Ànfibotito

SPK-2893 439-106 Blotlta

Krr ar40 rad -"ccSfP/E x I0 -

0 ,t 082 0 ,7594
L,t292 13,53
0,0959 L,257
o,7209 18.57
0,1164 3,370
5,950r r,72L

sPK-2895 439-75

Hornblentla

SP(-2897 417-156 BloÈlta

Eptd l abáslo

sPK-2898 417-25
sPr{-2902 417-99

Moscovlta
Blotlta

SPß-2904 ÂL1-I52 MoscoviÈa
âOs valores apresentados são ¡nédlas de 2 deèer¡ninaçõeg

rr*Grau de confLança no cãlculo ¿o" "-"o", Zo

Ànflbol1ta
cna lsse
Ftli.to
Peg¡natlto
EstaurolLta-Granacla Gnalsse

0,1150
0 ,5102
0,7045
0 f{885

Blotlta

Bioti,ta

A¡40 at¡n IDADE HrÀ. r.r

t4,7 1250 r 92
9,6 1798 r 3l
8,0 L904 ! 79

0,9 - 2805 t 88

8,5 2985 rt56
7,8 7l r 5

62 t5 1362 !108
46.3 186 r 20

57 .8 475 ! 29

10,1 1534 I 87

L,2 6391 ! 53

6.0 1528 157
3,5 5375 r 53

3,5 4 35{ i 90
1,6 4239 t 43

19,9 196 i I
55 ,4 489 r 29

33 .1 668 r 33

6,2 129 4 r 44

24,7 500 r 20
11,6 514 I 14

14,0 s35 r 26

76,4 801 r 83

4,2 459 t 28

96,0 314 !206
27 tO 217 ! 10

84.4 488 r 93
84.0 435 ! 77

25.1 545 r 35

89,7 352 t II7
'29 ,1 523 t 22

87 ,7 521 r14 3

o,3777 8t,t7

Moscovlta
Blotlta

0.6540

Granulfto ácldo
Granulito äcldo
cnatsse granftlco
cnaLsse quar tzod I or f tl co
cnaisse quartzodto¡f Èlco
Ft Ilto
Ouatzlto
Gnalsse granftlco
Meta.bas l to

0 ,9ls 5

0,395¡¡
I ,s:-i
4,60{

0,1918' 23,47
o,232r L5.77
0,2L92 13,9 4

t,5030
0,3129 0,6958
o,2966 0,9463
7,9370 s8,81
5.0807 11,60
9 ,0090 2I,2L
6,0730 14,96

6 ,130

0,8032
9,2023 t9,02
5,3709
7,3680 6,760
7 ,L770 15,77
6,9tS8 t3,44
1 ,3318 10 .8?
9,2900 t4,35
7 ,4240 L7,A2
6,6490 15,72

3 ,199

r*constantes do K40 usadas nos cálcuLos:
t de K40 ern K total Ê 1,I9 x I0-2
lß = 0,530 x t0-9 anos-l
À*=o,utu*lo-loanos-l

7,689

I
N
ul
I



(r) (2)

7S0 07053 '
?51 o7a22l
752 0 ?o21r

7S5 07a2Ll
755 0702L'
756 12055 r

770 ttoo I'
71L 1t020'
772 tto2o'
?73 12009'
7?t+ tros6'
775 L2020'
718 10051r
779 t 005 |+'

?80 too54'
?98 troo 7 '
799 t?oO 3 |

800 0I o41t

802 1500 t'
803 1500t'
80 ¡r !2029 |

830 0702]-1
831 15007 |

.2g2 ttoll '
t29 3 1qo56 r

Ì294 1405 3 |

1295 1qo5 4 r.

1401 1¡¡059 |

APENDÎCE 4
TDADES APRESENTADAS PoR FRATICISCO MENDES (t968) e RECALCULADAS cON Ro = 0,205

( 3)

zrooi I

2tor3'
2rol2'
20o49'
2oor+9 t

rqoso '
16ooo'
1602 0 r

lsoso'
r6oq5'
t 6o4t'
L6o3o'
1qo2 2 r

r4ot 6 '
Lqo16 t

23o5g'
r2or7,
tqo49 |

r2o24 |

r2o26'
L500 t '
2Lo)-z I

13oo r+'

lsoo o '
t202I '
r2o3g'
12 o43 t

1204o t

( t+)

Gnaisse BiotÍtå 415,24 126,9? 3,2\7 0,g?g1 g,85 1852 t 62 |ggg t S?
Grånito Biotita 572,662 30,848 6,022 9,1?21 86,8 Zt+7g t ZZ Z4BS t ?s

åi$i:t Biotitå 614,?rs t4,772 6,466 a,60?z zlz 24?s r qo z4lt ! z4

G!'anito Biotita ?05,072 40,226 8,675 j,50|s 64,e Z2g7 r 70 zggø , a?
Granito Feldspato - O,?7S3 f,SB 2446 z4gz ! 75
Granito Biotita 705,012 20,962 '+,991 3,8814 12? 1678 ! ¡to 1682 ! 57
Granito Biotita ?57,230 10,98 r+,667 0,2096 j4S L463 r 30 1465 ! 44
Gnaisse BÍotita 67?,884 E\,627 rr,3?3 1,2648 24,g LS31 r 36 1550 t 4?
Granito Biotita 1149,103 6,r¡86 ?,693 ? ? 15g6 r 3I ?
Gnanito Biotita 477,!r92 39,704 3,381 1,ss60 i?,a 167g r 70 16gt ! sl
Granito Biotita 531,030 10,99rr 3,796 8,060s zrz t69r+ i 3r+ 1896 ! sl
Granito Biotita 807,936 34,q43 4,098 2,0g18 5?,8 l5gg É 25 160? t 49
Gnaissê Biotita 459,431 19,842 0,9r+t5 1,ZZ?2 69,9 qgo ! 8 49? r 75
Gnaisse Biotita 03s,072 2\'233 L,776 1,s1!r0 102 so9 t sg s7z t 1s
Gnaisse Biotita 488'462 63,699 Ì,oqg 0,a81g zz,tt sr3 r s9 sg4 r. 16
cnanito giotita 6/rs,54a q3,790 s,r+Os z,I4o4 48,4 tg6g t 40 7gg0 t 60
Granito Biotita 573,800 LL,762 t,ZoB 1,g7ZA ISS S03 ! 26 506].15
Granito Biotita 516'104 14,399 3,032 9,41?4 1Jl 1398 ! 73 73gg ! 42
cranito Biotita 48?,022 22,916 2,622 2,01as 6g,a rzSr r 57 lzgz t gg
Granito BiotÍta 549,474 35,558 2,122 7,g556 4?,2 920 t 24 g30 ! 28
Gr.anito Biotita 995,802 29,923 q,440 2,6046 120 tO6Z r 24 j/66 ! Bz
Granito Biotita 551,09 23,998 5,?26 g,AgZ0 gS,Z Z44l r1Z3 Z4g? t ?s
Granito Biotita r+17,65 31,99rr 2,420 1,Sttlg 3g,g t37t 188 1472 ! 42
Granito Biotità 591,0 3s,317 2,g2ss 1,az0o s1,s r.r.?B r rr4 rzla t g6
Grla¡ito Biotita FO6,S? 3q,223 2,2]-IZ t,41ZS S3,5 B7! t 24 AgA t 2?
Granito Biotita 1960,5q tS,S36 9,411 j|,6gdï ??? 1023 ! 53 1041¡I
Gnaísse Biotita 66q,31 ?6,788 2,894 1!1092 25,t' to4o ! 62 loze t ed
eranito Biotita 414'22 84,911 0,9s5 0,g2zs lq,g ssr È 30 sgs \. 

'a

(s) (6) (7) (8) (9) (L0) ( 11) (12)

I
N
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j
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I
I

j

l

I

l

I
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ÀPENDICE 4 {conttnuação)
(1) (2' (3)

LqO3 Ogollr 2Lo¡+7r

l.4oq 070q2 ' 21039 '
140 5 080L6' zooqq
1406 t3ò31' t3os 5 '
I¡tO ? I3otr 3' I3o57'

'1¡¡o B l3oq6 r l3oql t

1409 Lt o33' Ì5035'
Lqto tqo22r 13049'
lqlL lqoo6 ' 13018 t

t5 30 13056' 14019 '
1532 Ì3o5q tqo2ll
15 44 t105I ' 1?oq 3'
1545 11055 r l?oqo I

15¡¡6 11055' 17040 |

Ls¡+? 0?040i l?o35r
tsqg o9o2or L5o4o'
tSS¡ ggoqg' l5or+0'
1550 o8o4o t lsor¡o r

15 51 ogooo' t6o4o'
1s52 ogooo' 18ooo I

1554 too3o' 220201

1555 loo3o | 2za2ol
155? 08020 r 21020 |

1558 o?o2o | 2oo3o'
1558 ozo?o ' 2oo3o'
1559 tgo30 t 22000'
1560 O Bo¡{0 t 2Oo4O '
1561 08005' 2oot5 |

1562 09oqo ' 21or{o t

t56 2 o9o4o; z 1o¡{o'
t56 3 lro2o' 23000'
156'{ oooso' ?tooo t

1565 loozo' zzo2o,

(4)
Gnaisse
Gnaiss e

Gran ito
Gra¡ito
Gnanito
Granito
Gran Ít o
cranit o

Grån ít o

(5) (6) (7) (8) (9) (r0) (11) (12)
Biotita 860,31 50,95 5,8150 2,0786 53,8 1605 r q2 1640 x 49

Biotita 729,20 29,699 5,7¡{2 3,1428 86,0 18?2 !130 1902 t S?

Moscovita 3ltr,67 15,396 2,672 2,8418 69,9 2010 l 20 2OSO ! 82

Biotita 5q2,82 30,q9¡{ 3,090 7,8656 55,9 lt59 r 22 1386 ! 42
Biotita r+69,95 44,9SS 2,851 1,3987 31,5 r\\2 ! 22 1481 r.44
Biotità 477 ,\7 51,604 2,887 1,3130 27,? 1¡+3? ! 7 14?8 t 44

Biotita 1135,87 1.6,\7\ 7 ,379 8,9404 353 15\4 I t0 16?0 r 4?

Biotita 79q,98 21,429 5,812 4,4864 144 173ti ! I 1766 r 53
Biotita 225,07 1.56,71 1,40¡.r 0,8037 4,09 tqg3:20 1620 ! 49

Biotíta-- 298,46 92,811 t,¡rl-s 0,8690 9,22 1525 il,16t
Biotita q99,8¡+ 32,718 0,2356 0,?854 43"4 113 ! I 126 ! 4

Biotita 17\,18 26,L22 3,6531 2,3ê09 9?,4 113¡{ 1164 114? ! 34

Biotita 529 ,29 31,896 3,¡{492 7,9417 52,6 Lss? l ¡t9 ls,z ! 4g

Feldspato - 0,7668 1,8686 2032 2213 ! 66
Biotita '+?3,73 I,5129 q,7188 70,6947 279 2361. 1 73 2392 x 72

Feldspato - 0,8938 ?3,9qt 1867ô
Biotitå 605,05 51,532 5,0375 7,8708 36,8 196¡1 1135 2016 r 61

Feldspato - 0,7397 0,61?r¡ r¡168i
Biotitå 372,18 19,2173 2,8?69 2,4976 84,4 l83O r1S9 186? t 56

Biotíta 692,5S 46,621-6 5,7959 2,1518 47,9 1981 r22r.l 2024 ! 61

Feldspato - 0,e019 3,399 l-793 1"012 ! 57
Feldspato - 0,8122 3,3175 2011 21ê3 ! 65

Biotita 339,81 30,0790 2,0556 1,4550 34,3 2021 I 58¡r
Biotita 601,82 2316145 5,5216 3,8071 94,0 2179 !152 2210 ! 66
Feldspato - 0,7252 I,6232 5?9 841 t 25

Feldspato - 0,?378 O,7q93 2¡{56 2915 t 8?

Feldspato - 0,7602 t ,8339 1789 2017 t 61

Feldsgato 0,737S 0,?¡¡93 2222 2915 r 8?

Biotita 255,q0 47,6630 I,7993 1,109"o t5,? 166? 1513 1?29 ! 52
FeLdspato - 0,8631 t{,3062 23qZ ZíSB ! ?4
Biotita 630,8rr 13,3?97 q,6398 6,0952 204 l7\rr rt22 1?75 ! 53

Biotita 564,16 16,0653 ¡r,2056 4,3084 134 1769 rlr{0 1800 t 54

Feldspato - 0,8219 3,'8839 L9L0 2017 t 61

I
N(,,'{
I l
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APENDICE { (conttnuação)
(t) (2)

1187 15033r Ì3o261
1788 t50{4,5' 13010,5'
17 89 15 031,7 r 13025,6t
1?â9 t5031.,?r 13025,6,
1?90 1503q,5 r :.1o26 ,Z'
r?90 L5034,6 r Ì3026,2 '
l?s1 rs033,or 13o2s,2,
t7g2 ls03?,o I t3ort,s,
r7g2 tso3z,o r r3or?,s '
t?9 3 r.so39,?r 1302 2 ,0'
r79 3 1so3g,z i 1302z,o'
1?9¡l 150q3,2 | t3010,5 r

t?95 15049,5 | 13001,5 r

179s lsoqg,5 i 13oo4,s t

r?96 rsoqg,s r 13oo,r,s'
1?96 lsoqg,s I r3oo rr,5 t

t?9 ? l.so4s,2 | t3o29,o'
r7g7 rsoqs ,2 r 13029 ,o t

t?9I tso+7 ,3 t 13o13 ,6 ,

r79g lso39 ,3 ' 13oorr,o'
1?99 rso39 ,3 r t3oorr,o'
l?99 tso39,3' r3oor{,0 |

L826 oBoLs,B' zoo¡rq,2 r

182 6 oBoLs,B' 2oorru,2'
rgzi 16032,2 r t3ol7 ,3 '
1923 lZo3O r 14o0O t

1923 12o3o' L¡roool
215 o t?o23, 13045 '.
2t5o 12023, Ì3oqsi
215 0 L2o2 3' 139q51
2ts1 t?ozs' rqo3o'
2ls 1 12o2s' t4o3o'

(3) (s)
Biotitä
leldspato
Biotita
Feldspato
Moscovita
F€ Ldspato
Bi otita
Bi oti ta
Fe Idspato
Biotita
Feldspato
Bi otí ta
Bíotita
Fe ldspåto
Biotita
l'!os cov ita
Biotita
Feldspato
Biot ita
Biotita
Mos covita
Fe ldspåto
Feldspato
R. T.
R. T.
Bi otita
R. T.
Biotita
Moscovita
R. T.
Biotita
R. T.

(F)

,ri ,r, ,, ,iu',

382,46 16,175

250,668 13,S2q
226,q33 11,932

212,I8 7,866
162,S32 12,876
q67,52 5,lr+q

322,2I3 17,816
576,55 3q,216

(8) (9)
1,1062
0,7s20
3,5265
0,7?85
6,I8r+5
r,1223
4,0931
1,7091
0 ,1627
2,7126
0,7555
1,9444
3,17 7 3

0,72¡rL

t,8tt36
2 ,2 215

7 1 ,1184
0,9565

1,7054
1,096
0,7390
0,730s
0,7885
0,7]?6
2 ,14 8?
0 ,7 32?

1,8582
0 ,8 715
0,7383

2,0 336
0,80{3

2,21,52

2,6650

I,4653
2,3333

2 t2769
1,6682
2,6051

17 ,8 t6
3 ,0 52q

(10) (rl)
13S,369 a728*

q,62 L023

90,072 2079
3,31S6 13trg

2l¡8,694 1126
16,Srr 1667

143,922 1554

39,4 16 71
2,0627 160q

79,98 16S3

1,9362 1r¡9q

58,7 1389

66 '8 
ls75¡r

0,6031 125q

138 1509¡r

ttl,o 1813.t

520 1338
25,16S8 1310 t

? 423L?

52,3 1260
15,858 L6q8

1,t{88 1503
Lt oô0

1,lt 4520?

0,23 1610

107 890

0,936? I36?
33,2 2?66?

20,7 513
t ,t 1 1583

45,1 1.933
't.2q q882?

(t2)

172 4 t 34

2098 t 83

1¡!92 t 45

1696 t 51

1696 t 6t
1583 t 48

1710 t 51

18? ? t 56

1687 ! 51

1752 r 53

1421 ! 43

2121 t 64

1349 t ttj

165? r 50

19 84 t 60
13? 4 t 17

19 34 t148
3628 r10 9

1982 t 60
2316 ! ?0

544 ! 16

2011 t 6p

tsrs x sà

5240 ! 15?

681,20 20,\71tr 2,5rt09

527,81 rr9,9rr58 5,0638
302,13 '{1,8062 0,6q76

518 ,0 7 36,6732 4,2279

I
t\,
l¡,o
I 1

'1

I

l

l



ÀPÊNDICE 4 (conÈlnuaçäo)

(r) (2)
2ts2 tqo30 r t40o5 r

2152 14030 r 1.4005 r

215 3 t3000 r 1qo25r
215 3 13000' 1q92 5 |

215 4 12050 r 13025t
2 rsr.i lzoso' l3o2 5 r

?155 lqolor 1[o051
2t55 lqotor Lqoosl

(3)

As colunas representätlìi

(L) - Númeno dô anostt'a
(2, - Latitude SUL

( 3) - Longitude ESTE

(rt) - lipo de rocha (qua¡do foi possívet saber, u¡]la vez que, no oniginal conpleto(L968) não consta¡n ès caracterfstlcas
de cada nocha)

(5) - l'late¡ríal usado na análise
(6) - RubÍdio total etn rnicnograrnas por grarna
(?) - Estrõncio total em micnograrnas poF grana
(8) - Estr.õncio nadiogênico ern rnicnogranas Por Srarnã baseado en Ro: 0'712

(9) - R.rão 87so/86so

(10) - Razão 87n¡/86s.
(Il) - ldadeg apnesentadas por F!'ancisco MendesrRo : 0'?12 (1964i L966 e 1968)

(12) : fdade calculada corn Ro = 0,?05, con un e¡rro nédio na idade esti¡rado etn t 3g

- Os núrne¡os em itálico representar¡ os vaÌores pon n6s calcuLados, usando os dadoa analíticos publicados Dor F!an-
cisco Mendes

- As constantes usadas nos cá1cu1os foraml
87n¡ 

= o,zz8s x Rb rotar
87sr = o,oloz x s¡r Total
t Rb = l,r+7 x 1O-I1 arros-l

- 06 pontos dê interrogação mostram os casos onde não foi possíve1 recalcular a idade por falta de dados adequados

- Os asteliscos(t) representam os casos onde não foi possÍvel, ¿o ¡ecalcular as idade3 de Francisco Mendes, obter
un valor 6ene thante.

(q) (5) (6)
Biotita 7 37 ,10
R.1.
Biotita 62rr,93

Biotita 51r|,?7
R.1.
Biotita 576,qq
R.1.

. (7)
29,9033

31,6892

15,078rr

22 
' 

r+9 91

(8) (9) (10)
5,0q95 2,7?25 83,8

- 0,7{19 1,?3
3,7986 2,0891 63,3

- 0,7212 0,76
0,9860 1,4216 103

- 0,?338 0,88
lr,C596 2,9448 88,3

- 0,7393 1,16

( 11)
t6 26

116 rr

L4qt
13 4q

qs9

1648
1671
1569

(12)
1859 t 50

1436 t tt3

14?2 x tt4

1959 x 59

4?1 r 14

2t9t r 86

1?04 r. 51

19 82 t 60

I
r\,
\o
I

l



12

?l
16

10

ltl
1l?
lll
T2L
r22
123

T¡6

APÈIDICf 5
iêÊulÈ¡doa.¡rrfÈl¿Ù¡ Ãh:sr dè ¡æ¡¡â3 d¿ 

^r.¡olå¡-r.atxlo_llån6-l

R.1.

119

lo.50l Gr¡nlto
10.50,1 Glnntto

s;.1;lir 6ts.z86s, Itnr,r¡6s,

t0.
2t.lo9 cr¡nlto

t28,29
l0l0,06

49,94

50,10
66,aa

ro2,l6

lor,l2

\4.64

89,8t
11,27
at,90
tõ,a7
la,4
l0,l
la,?

5, ta
2,59

20.s

23.109
23. !09

n.G.G.2t0

t2nrc/12/t97 Gtã t¿o
c77/31â .rra¡!Èo
G1a/374 Grrnlto
Grolrr6 Pórfiþ
cc,4/tia îôfltto
c36/3r7 G!ânrÈo
G39f3l1 G!¡¡tÈo
c1s/tta tùâltro
G\V291 GEãnlto
GL9/117 Crãñltô

t.

26 Oua¡ÈlttÒ ¡lorcôvl t¡

-2AO-

0,1069 5!6 |

o,ro39 550 |

0.?039 656 I

0,1089 551 |

o,r00a l5l r
0¡t084 t13 ¡

0.9107 473

0,9t0t a¡16

1'2e64 a5l r

L2364 a5! r

tdôde i... l¡bo!!È6rto ncfe!ônc!¡

c0t/477

c80/2\1 {lo-D¡clto
G.o/7^1 Rlc¡hctto

ltl,t
250,O

?aB,0
L97,7

c6t/113

À)

a)

À)

t24,2 0,7ê96
2a,a t,2624
23.1 L,2A2a

!a9.5 Ot1992

t1t2 L2604
I1,2 l,5o3l

2Jtt7 O t7124
¡ ¿,0 2,atl

t6t,2 o, a2a?

119,5 0,t205

106,o
l29.tl

2ta,2
6t, t

ål fOnOU^Îo,J.fi. o ÀLI,SO¡D,fi,1. l¡r?tl
b) OELIIA!'J.r tEDE¡¡t,D. ¡ PÀSIEE¡,S.P, a VENIEn,J. (¡97t1

cl CÀttFtl,l,r DELH^t.,it, ¡ ¡ÈD€ll'Î,O. ê RE¡R||ÀRZ'f¡. (196t)

d, srHlsd¡.E,s.R. c ('Ûô,t,Þ.î. (t9601

ct rN!ÐÎ1n
¡l to¡QUÀîo.J,n,r slLlr ,^.t.s.F.i co¡DÀllt,lr.G. ê iNrr\sll fî^,¡. lcñ ÞrêFår.ç¡ol

tdã¿lês tsæloñlc¡t

3,9ta 0,t0S laa6 llal c,Þ.Cco-
!0.3¡5 0,705 126: : {l C.¡.G€o.
!t,915 tr'705 r22o t 32 c.P.Gao.
!,€26 0,705 ¡.654 É 62. C.r.cêo.

0,?o9 c.P.Gco.
22,30A O.1O5 ¡631 . 52 C.P.C<Þ.

27,t96 0,?05 l95a ! 51 C'P'Cêo.
\,172 0,?n5 ¡tr6 i¡17 C.Þ,Gco.

65,355 l)'7115 2¡94 ! 66 C.t.Ca6.
3,755 0,?05 2t3a ! tt ¡ c.Þ.Gco.
0t921 O,7OS 1912 a368 r C.¡..-o.

129,2

19t,t

tol,9
Itr,a
,9,50
74,22

aon,o 0'?3no l,0rl! 0,t05 1955 !156 | C.P..êo.
2)2,a n,?o26 2,6L6 ô,t05 20â! 9 B¡ t C.¡..ao.
1r5,ô i,1l(,t ñ.t05 lalo.lJs. c.¡.c.6.
301.0 0.7451 l,¡loa 0.t05 1916 !132. C.¡.C.o.

t8l

695 ! 35

l7l,,l

¡l,l
l!8¡9

Jt5,o

t} 1.,57! 16

2t 1.l5ar l2
3)t-5!tt¡l¡.â.
alt'450r 9 ñ.ô.
Itr-2160'¡2
6tt-tGtltt9

s.G.G. N.

n,?an¡ o.eR7
o,gl29 7.292
ot7227 0,rt9
0,7109 0,763
0,702! 2,4a1
o,1|t2 0.268
o.725a . 0.469

Ro - o,?0!g r 0,0216 (1ol - ¡ecåIdlå¿l.É rf,r¡ ¡ . t,.7 t rt_lþ-"_i
Ro.0,?OO¡ ! 0'0564 (to) - Rêcålc!¡.då! Påt. ¡ ' l.a? ¡ ¡0 ".ÉB _

¡o. 0,661¡ I o,oD96 {2d)
Ro - l,2Bs¡ r 0'0096 {26)
no . o,roul ! 0,0011 {ro)
An. ¡,2O1¡ t 0,0025 (ld)

o,74\ ztB.,tttt
1,705 2t7O ' 19

o,t05 1169 .17! c,D.a€.
0.705 2ll9 ! !lt c.rt,céo.
0,?03 2t ¿t !5¡5 c.P.cêo.
o,7o, 1906 t2a6 c.P,Gco.

n.Þ-1. - ¡ërnftd Prt@ tñstttutê - JøÉ.bùF
c.o,c, - cc¡tr€ B€tEê dc G6æhro¡olôstê-Bórèlâ.
s.c,c.t¡.-sedrcê óê c;ologtê €t de cêæhril. Nù-

cló.rr.3 - B.úrêl¿t
ceôtro dê Pê3qufsâe c46oú169t.à. -

l,
f,
rl
f)
f)
f)



SPK N9 CAMPO ROCHA

1568 572-66-LL
1569 Ir+5-6 7-MP

r_s71 e55-67-Fc
169I 41-67-MP
16 9 2 I7 8-6 7-MP

1694 GI-HC-377
1695 1265-67-FG
1696 G5-MS-207

1699 10-HC-376
I7 02 8 41_- 6 7- FG

175tr 563-67-Fc
1755 147-67-MP
1756 731-67-Fc
1758 7318-67-Fc
l-7s9 c6-MS-207
1765 6r+9-FG-68
1766 c8-MS-207
l-775 60-MP-6 4

t7 77 5I3-6 7-Fc
r778 679-Fc-67
r'179 143-67-MP
1780 662-Fc-68
17 8I 3 3-HC- 3 76

r782 180-HC-377

APENDTCE 6 - RESULTADOS ANAIJITICOS K-AT * DE RocHAs DE AN@LA

Basalto R.T.
Basalto R. T.
Anfibol-ito Anfibó1io
Gnaisse Biotita
BasaLto R. T.
Granito Fe ldspato
Basalto R, T.
Diabásio R.T.
Norito R. T.
Basalto R. T.
Basalto R. T.
Diabásio R.1.
Sienito R. T.
BaSaIto R. T.
Sienito R,T.
Diabásio R. T.
Tinguaito R. T.
Diabásio R.T.
Diabásio R.T.
Anfibolito R. T.
Diabásio R.T.
Diabásio R.T.
Gnanodionito R. T.
Pór"f iro R. T.

MATERIAL "6 K 
4oAr rad ^ 

4oA" rnAñF
cc.srP/g *-io-6 at;: ;:";: REFERÊNCrA

0,96r+0 5,105 59,60 L28 r 13 a)
I,2520 6,426 r+5,90 124 r l-0 a)
0,785 18,62 36,10 51? r 34 b)
5,697 131,5 I,37 505 r 27 b)
0,9762 618r+2 +1,81 t6B t 13 a)
9 ,726 194,0 1,63 444 r 30 b)
1r4I33 13129 3r+,5r+ Z2Z ! L6 a)
0 ,964 I05 ,L 1,62 1689 I 67 c)
0,663 25,43 1"t,03 777 ! 4I b)
0,7426 2,5r+0 51,03 Br+ ! I a)
I,)027 7,4t16 69,67 I28 r 1I a)
I,2023 6,983 46,20 140 r I a)
I,4I24 5 ,032 33 ,65 g7 t 6 a)
0,82)2 3,560 78,13 l0S I lO a)
3,535 99,71 3193 601 t 26 b)
0,630 105,5 3,55 22Og ! 66 c)
3,8182 1,43r+ 57,36 92 ! 7 a)
0,367 44,76 8,30 IBI_B r 60 c)
0,5031 2,715 57,04 130 r 9 a)
0,313 r+0,63 86,01 1876 1246 c)
0,71-00 r+,280 44,67 145 ! I å)
0,404 59,81 4,lg 2054 r 23 c)
3,710 147,4 3,29 800 i 13 b)
2,854 166,9 3,62 1085 ! 43 b)

r

I

I

I
l\)

H
I



APENDICE 6 (contfnuação)

SPK N9 CAMPO ROCHA

20r+9 PUç-1-2'+50 Basalto R.T. L 
'9r+77

2065 B,l-1-3r+2? Basalto R.T. 2 18800

2076 PUç-2-25?0 Basalto R.T. 0 19253

2083 RT-ANGOLA Basalto R.T. 1,5762

2442 MoçÂMEDES Anenito GLauconita 6 
'5765

2515 G-33/317 Basalto R.T. 1'l-830

2518 G-54/317 Diabásio R.T. 0 
'6605

2519 G-I2/3I7 No::ito R.T. 0,9140

252I G-6/318 Diabásio R.T. 0 
'9390

2524 c-21+/3I7 Diabásio Plagioclásio 0,1609

2525 G-36/317 Diabásio R.T. 0 
'4485

2526 G-q0/317 HornbLendito Honnblenda 0 
'r+570

2527 G-58/338 Gabno Plagioclásio 0,2955
252s G-59 /318 Gabro Plagioclásio 0 

'1785
2529 G-3/33? Anortosito PIagioclásio 0,1295

2531 G-4/337 Anortosito PlagiocJ-ásio 0 rI215
2532 G-I7 /317 Diabásio R.T. 0 

'6895
2534 G-29/3I7 Fonolito R.T. 4'1200
2535 G-23/3r7 Nonito R.T. 0,7980

2537 c-5/318 Diabásio R.T. 0 
'3215

2538 G-16/317 Diabásio R.T. O 
'0920

2539 G-21337 Diabásio R.T. 0,3000
2541 G-18/31? Diabásio R.T. 0 

'60372543 G-11/317 Fonolito R.T. 3 
'811-0

MATERIAL ? K

4oAo o.d
I cc. STP/g x l-0 "

1L ,4q
11r33
4,864
4,799

13,29
38,430
42 ,O20
31,070
5,104

L0,440
64,l-92
r+7,730

40,660
264,5
19,93
19,520
50,370
13 ,800
2 4 ,410
24,010

5 ,02?
27 ,7 60

59 ,380
13 

'r+50

40.
AN

atn.
50,96
59,95
70,15
72 r?I
41,ô7

6 
'? 

5

8,64
6 ,l_4

65 )77
36,13

7 ,67
7 r77

12 ,59
5,65
I ,2\
I,36
2 176

2r,70
16 ,39
L3,59
61,97
3¡{,05
4¡r r90
7l+r01

IDADE
n. a.

142 r 12

96 I I
I43 t 18

75 ! 7

50 r 2

678 ! 27

1157 r 26

70¡{ ! }7
132 r L3

1175 r 69

2000 r250
1643 140
1964 t 6l
5718 ! 51

2102 t 51

2157 r 43

I28I ! 22

82! 3

64\ t 27

1309 r 99

I031 ! 65

151r+ r 36

1600 r160
87 r l_I

REFERENCIA

a)
a)
a)
a)
d)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e')

e)

I
t\,
È
N
I



APENDICE 6

SPK N9

2546 c-27 /3L7
2548 c-55 /3L7
2553 c-28 /3r7
25s4 G-60 / 337

2563 G-1/318'
2564 G-B/317
256s c-60 /337
2568 G-67 /3I7

(àonttnuação)

CAMPO ROCHA

Basalto
Pegmatito
Pegmatito
Pegmatito
Diabásio
Gabno

Pegmatito
Pegmatito

i! Todos estes resul-tados fonam obtidos no Centro de Pesquisas Geocr:onológicas de

Constantes usadas nos cãlcuIos:

MATERIAL

R.T.
Mos covita
FeÌdspato
Feldspato

R.T.
R.T.

Fe ldspato
Moscovita

Referãncias:
a)

b)
c)
d)
e)

%K

0 ,34I0
I,6700
0,7500
I ,0 4I0
0,5565
0,1775
9 ,0 4I0
9,1730

À Totat = O,530 x 10-9 "rro"-lÀ K = 01585 x 10-10 .no"-I
% de 40K urn K total = o,o1lg
Gnau de confiança no cálculo dos ernos z 2o

TORQUATOTJ.R. e AMARALTG. (em lmpressão, a)

TORQUATO ,J. R. e AMARAL TG. (em impressão, b)

AMARALTG. e ÎORQUATO rJ.R. (em impnessão)
TORQUATOTJ.R. ¡ RAMALHALTM.R.A. e RAMALHALTF.J.S. (em impnessão)
SILVATA.T.S.F. da; TORQUATO,J.R. e KAI4IASHITATK. (1973).

4oAn nad

cc.STP,/g x 10-6
I,550

998r600
41r500

309,500
24r840

7 rI7L
309,600

1125,00

4oAo

atm.
86,51

6 ,71
42,59
I,73

34,35
63,59
18r51
31r95

ÏDADE
m. ël .

11I r 11

1753 t 42

1043 r 57

708 t 11

880 1340

811 t 26

708 t 14

1826 r 6I

São Paulo

REFERÊNCIA

e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)
e)

I
N
È(,
I
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