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Foram real¡zadas análises geocronológicâs U/Pb SHRIMP em zircão, Rb-Sr em rocha total e

Ar/Ar em m¡cas e anfibólios, bem como anál¡ses isotópicas Sm-Nd em rocha total, em algumas

das localidades ma¡s tepresentativas do embasamento Pré-Mesozóico disperso na terminação

setentrional dos Andes Colombianos, v¡sando determinar as características geológicas e

temporais dos princ¡pais eventos tectônicos que formaram as rochas, e sua conelação regional.

Estes resultados foram ¡ntegrados aos dados geológicos ex¡stentes, assistidos por análises

petrográf¡cas e geoquímicos em algumas das amostras.

Os resultados U/Pb SHRIMP em zircões de três gnaisses com metamorfismo de alio grau

(Gnaisse de Jojoncito, Gnaisse de Dibuya e Gnaisse de Bucaramanga) apresentam o registro de

uma extensa h¡storia Mesoproterozó¡ca, que inclui protolitos com heranças de idades entre 1250

Ma e I 550 Ma, um registro metamórfico policíclico com um pnmeiro evento entre '1 140-1 190 Ma, e

um últ¡mo evento melhor definido com idades pouco inferiores a 1000 Ma. O sistema Rb-Sr do

Gnaisse de Dibuya preserva o registro parcial do evento metamórfico mais ántigo.

ldades modelo Sm-Nd entre 1450 Ma e 1900 Ma, obtidas nos gnaisses, são consideradas

como idades médias de residência crustal, e sugerem a presença de materiais Mesoproterozóicos

e ma¡s antigos. Um meta-anortosito associado a uma seqüência de alto grau na Sena Nevada de

Santa Marta, e um gnaisse hornbléndico apresentam e¡¿¡16¡¡ Mâ negativo e levemente positivo,

que em conjunto com as idades modelo Sm-Nd T¡6a do anortosito sugerem que este magmatismo

foi possivelmente acompanhado de contaminaçåo crustal. Dados geoquímicos de anfibolitos do

Gnaisse de Dibuya também sugerem processos semelhantes na gênese destes protolitos.

As características geocronológicas e isotópicas bem como o caráter geoquímico e

petrográfico indicam que os protolitos destas rochas foram formados em um dominio

predominantemente ensiál¡co, caracterizado por retrabalhamento crustal. O metamorfismo de alto

grau pode ser relacionado aos eventos orogênicos de afinidade Grenvill¡ana associados á

formação do Supercont¡nente Rodinia. Da comparaSo do registro geocronológico dos zircöes

com outras províncias tectônicas ma¡ores, sugere-se que estes protolitos podem ter sido gerados

na margem do Cráton Amazôn¡co.

Outros dois paragnaisses, relac¡onâdos a domínios mais oc¡dentais (Gnaisse do Complexo

Sev¡llâ e Gna¡sse do Nus), apresentam também zircões com fontes mistas, sendo que ambos lêm

o reg¡stro de idades Meso e Neoproterozo¡ca entre 880 Ma e 1400 Ma, e no caso do Gnaisse do

Complexo Sevilla foram também identif¡cadas fontes mais jovens até o Cambriano, caso de uma

amostra em que fomeceu 529 t 10 Ma. Estas idades mostram a part¡cipaçäo de fontes
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l\/esoproterozóicas-Neoproterozóicas, e cond¡ciona a formaçåo dos protolitos dos Gnaisses de

Sevllla antes do Cambriano, contrastando com as ¡dades Proterozoicas do Gnaisse de Dibuya

localizado ao SE.

Um granodiorito da Península da Guajira, que corta rochas metamórf¡cas da Formação

Macu¡ra, apresenta ¡dade U/Pb SHRIMP em zircão de 167 + I Ma considerada como relacionada

à sua cristal¡zação, e idades de resfriamento a 350' C Ar/Ar em b¡otita entre 1 57 e 1Sg Ma.

ldades Meso-Neoproterozóicas e Ordovic¡anas consideradas como heranças foram iambém
obtidas. A rocha total apresenta idades modelo sm-Nd de 1470 Ma ê uffi er.¡¿ parå a ¡dade de

cristalizaçåo de -5,90. A presença de heranças e as características do Nd sugerem que a
formação deste granitó¡de teve uma forte componente de material crustal mais antigo. O

embasamento no que se encontra este grânitó¡de apresenta também fontes Meso e

Neoproterozóicas. Em conjunto, as idades Jurássicas e os indicådores mais antigos sugerem que
este domín¡o é um fragmento para-autoctone à margem continental de América do sul.

As idades Ar/Ar em mica e anfibólios da maioria das rochas analisadas mostram espectros
perturbados parcial ou totalmente, refletindo a presença de aquec¡mentos ma¡s jovens,

relacionados aos diferentes períodos de ativ¡dade magmática Andina no Jurássico, Cretáceo e

Paleoceno-Eoceno que configuraram os Andes do Norte.



lntegrated z¡rcon U/Pb SHRIMP, Rb-Sr whole rock, and mica and amph¡bole ArlAr

geochronological analysis, as well as Sm-Nd whole rock where carried ¡n some of the type

localities of the dispersed Pre-Mesozoic basement on the northern termination of the Colomb¡an

Andes. lt was ¡ntend to establ¡sh the main geological and temporal constraints of the tectonic

events that have formed these rocks, and its regional conelaiion. Petrographic and geochemical

analyses of key samples were also integrated.

U/Pb SHRIMP z¡rcon data from three high grade metamorphic gneisses (Jojoncito Gne¡ss,

Dibuya Gneiss and Bucaramanga Gneiss) records an extens¡ve Mesoproterozo¡c h¡story, including

protoliths with inherited ages between 1250 Ma and 1550 Ma, a polymetamorphic evolution with a

first event between 1'140-1190 Ma, and a more well defined last event with ages around 1000 Ma.

Rb-Sr whole rock data from the Dibuya Gneiss partially preserves the older metamorphic event.

Sm-Nd model ages between 1450 and 1900 Ma from the gneisses are considered as

average crustal res¡dence ages, and suggest the presence of Mesosproterozoic and older material

in the genesis of the rocks. A meta-anorthosite associated with h¡gh grade rocks and an

hornblend¡c gneiss shows negative and slightly posítive er.r¿oroo), that in addition with meta-

anorthosite Sm-Nd T¡¡¡ suggest that magmatism was associated w¡th crustal contamination.

Geochemical data from amphibolites of the Dibuya Gneiss also suggest the presence of the same

processes for protol¡th format¡on.

The geochronologial and isotopical character¡stics, as well as the geochem¡cal and

pelrographic particularíties ¡ndicates that the protol¡ihs of these rocks where formed on an ens¡al¡c

domain, characterized by crustal reworking processes. High grade metamorphism can be related

to Grenville related orogenic events associated to the Supercontinent Rod¡n¡a. Comparison of

zircon geochronological record with the broader tectonic provinces, suggest that this protoliths

could have been formed on the margin of thè Amazon Craton.

Two more paragneisses from the westemmost domains (Sevilla Complex and Nus Gneiss)

also presents zircons with m¡xed ages, of Meso and Neoproterozoic times between 880 Ma and

14OO Ma. ln the gneiss from the Sevilla Complex younger ages until Cambrian where also found,

with a zircon show¡ng a 529 x 10 Ma. This äges shows ihe presence of Mesoproterozoic and

Neoproterozoic sources, and lim¡ts the genesis of the Sevilla Gneiss protoliths to the Cambrian,

contrasting with Proterozoic ages found on the SE Dibuya Gneiss.

A granodiorite from the Guajira Península that cross-cut metamorphic rocks of the Macuira

Formation presents U/Pb zircon SHRIMP 167 * 9 Ma ând 158 Ma Ar/Ar biotite ages, interpreted as
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crystallization and 350' C cooling ages. Meso-NeoproterozÒic and Ordovician ¡nhentance where

found. Also 1470 Ma whole rock sm-Nd model ages and -5,90 e¡¿116¡ where also obta¡n.

The presence of zircon inheritance and the Nd character¡stics shows that the magmatic

evolut¡on of this granitoid was accompanied by strong crustal ¡nteraction. The Jurassic ages

together with the older geochronologicâl signatures suggest that th¡s doma¡n ¡s a para'

autochthonous fragment of the South American continental margin.

Ar/Ar ages in micas and amphiboles from most of the rocks show part¡ally or totally perturbed

spectrums, reflect¡ng the presence of younger heating events, related to the different per¡ods of

Andean magmatic activity in the Jurass¡c, Cretaceous, and Paleocene-Eocene that have built the

Northem Andes.



A evoluçåo tectônica da margem ocidental de América do Sul apresenta uma dinâmica e

extensa historia geofógica, onde diferentes ambientes e processos tectôn¡cos têm sido

superpostos desde o Mesoproterozóico até a formação da cadeia Andina.

Esta extensa atividade tectônica superposta, e as extensas coberturas sedimentares

Fanerozóicas têm deixado o registro e as relaçöes geológicas dos eventos mars antigos cada vez

ma¡s incompletos e segmentados.

Neste complexo quebra-cabeça a geocronologia e a geologia isotópica såo ferramentas

poderosas, ao perm¡t¡r em muitos casos o reconhecimento temporal das diferentes fases da

evolução geológica em tenenos policíclicos, identificar o caráter geral dos processos relacionados

à gênese das rochas (participaçäo do manto ou retrabalhamento crustal), e definir uma ident¡dade

geológica que posa ass¡st¡r na análise da proveniência de possíveis terrenos suspeitos, e a

integração nos modelos tectônicos reg¡ona¡s (Mueller et al., 1994, Nance e Murphy, 1994, Tosdal,

1996, Kepp¡e et al., 1998, Dickin, 2000).

Nesta pesquisa são apresentados e analisados dados geocronológ¡cos e isotóp¡cos (U/Pb

SHRIMP, Rb-Sr, Sm-Nd e Ar-Ar) nos domín¡os metamórf¡cos Pré-Mesozóicos da reg¡ão norte dos

Andes da Colômbia, procurando definir as característ¡cas geológicas e temporais dos prìncipais

eventos tectônicos, e sua relaçäo com os modelos de correlação regional.

Os dÕmín¡os de embasamento Pré-Mesozóico presentes na cade¡a montanhosa dos Andes,

além de ser fundameniais para a compreensão da evolução geológica local, têm sido

considerados como traçadores tectônicos das supostas interações da protomargem continental de

América do Sul com outras massas continenta¡s e terrenos, que geraram uma serie de orógenos

no Meso-Neoproterozóico e no Paleozóico (Dalziel, 1994, 1997, Sadowsky e Bettencourt, 1996,

Tosdal, 1996, entre muitos outros).

Os resultados apresentados neste trabalho pretendem rever em uma perspectiva reg¡onal

algumas das perguntas, considerando como base as análises geocronológicas e ¡sotóp¡c¿s de

algumas local¡dades repÍesentativas das unidades Pre-Mesozóicas do Norte da Colômbia.

Os problemas fundamentais cons¡derados neste projeto foram a caracterizaçäo

geocronológ¡ca e isotópica dos principais eventos tectônicos registrados em alguns dos domínios

do embasamento Pré-Mesozóico da região mais setentrional dos Andes do Norte, sua correlação

e seu sign¡fic€do regional.

l,INTRODUÇÃO



- Caracterizaçäo geocronológica U/Pb SHRIMP dos principais eventos que afetaram as

unidades Pré-Mesozóicas da parte Norte da Colômbia, incluindo algumas reg¡öes que careciam

de informaçåo geocronológica.

- Novos dados isotópicos Sm-Nd , permitindo caracterizar de forma geral os processos que

formaram os protólitos de algumas das unidades estudadas.

- Dados geoquím¡cos e termobarométricos, em algumas das unidades, para melhorar o

conhecimento dos protol¡tos e do metamorfismo, que caracterizaram sua historia geológica.

- Análises Ar-Ar em anfibólios e micas, permitindo anal¡sar a evolução tectonotermal das

unidades estudadås e a resposta do embasamento Pré-Mesozóico aos eventos

tectonomagmáticos Meso-Cenozóicos.

- Revisáo crítica da evolução tectônica e paleogeográfica Pré-Mesozóica dos Andes do

Norte, sua relaçáo com outros domínios ou massas crustais (proveniência), e as implicaçóes na

evolução paleotectôn¡ca regional.

Os resultados específ¡cos desenvolvidos na pesquisa incluem



A primeira fase de trabalho incluiu a revisäo bibliográfica dos trabalhos geológicos ex¡stentes

relacionados com a regiåo de estudo. Posteriormente foram feitas a fase de campo e amostragem

das unidades selecionadas, o irabalho de laboratório que incluiu as análises petrográficas das

amostras, a seleção e realização das análises geocronológicas e geoquímicas, e a discussão final

dos resultados.

Para a realização da coleta de amostras foram uiil¡zados os mapas e trabålhos geológicos

regionais e locais ex¡stentes (1:200.000, 1:50. 000), onde foram selecionadas as locâlidades com

as exposições mais representativas, e as relaçóes estrat¡gráficas melhor definidas. As amostras

foram coletadas ao longo de estradas e drenagens, procurando ev¡tar no possível a obtenção de

amostras evidentemente alteradas.

Outras amostras foram obtidas das coleções de grupos de pesqu¡sa da Un¡vers¡dade

lndustrial de Santander (ColÔmbia), da Universidade de Binghamtom (Esiados Unidos) e do

Serv¡ço ceológico da Colômbia (INGEOMINAS). Estas amostras foram consideradas e utilizadas,

em vista da exlstência de um controle adequado quanto à localização geográf¡ca e geológ¡cå.

No total foram coletadas cerc€ de 100 amostras no campo, (-20 por unidade), e das

coleções existentes foram obt¡das outras 20.

A petrograf¡a permitiu def¡n¡r as características texturais e composicionais das rochas, e

selecionar as amostras para análises geocronológicas e geoquímicas.

No planejamento das anál¡ses geocronológicas procurou-se que cada uma das unrdâdes

estudadas fosse anal¡sadä por mais de uma metodologia.

A preparação das amostras foi feita no laboratór¡o de separação mineral do Centro de

Pesquisas Geocronológicas do lnstituto de Geociências da USP (CPGeo). Este trabalho incluiu a

preparação de concentrados minerais com elevado grau de pureza, particularmente de micas,

anfibólios e zircåo, mediante os d¡versos processos de fragmentaçäo, peneiraçâo, separação por

gravidade, separação magnéticå, e utilização de líqu¡dos densos. As amostras para análise em

rocha total foram fragmentadas, quarteadas, e pulverizadas finalmente em mornho com bolas de

tungstênio.

2. MÉTODOS EXPERIMENTAIS



As análises isotópicas e geocronológicas Rb-Sr, Sm-Nd, Ar-Ar foram feitas nos laboratérios

do CPGeo-USP, e as análises U-Pb SHRIMP em zircäo foram realizadas, parte no equipamento

SHRIMP I da Australian Nat¡onal University (AustÉlia) por Allen Nutman, e parte no SHRIMP ll da

Chinese Academy of Geology, em Beijing (China) por Liu Dunyie e U. Cordani.

Para a geoquímica de rochas, as análises foram feitas nos laboratórios do Depto. de

Mineralogia e Geotectôn¡ca do lnstituto de Geociências da Universìdade de São Paulo.

Procurando melhorar o conhec¡mento das condições de metamorfismo, e possiveis

variaçöes químicas nos anf¡bólios, foram realizadas anál¡ses de química mineral em duas

amostras representativas de unidades Proterozóicas, na microssonda dos Laboratór¡os do Depto.

de Mineralogia e Geotectônica do lnstituto de Geociências da Universidade de Sâo Paulo,

2.1. Geoquímica de Rochas

No total foram analisadas 19 amostras para óxidos maiores e alguns elementos traço, pefo

método de Fluorescênc¡a de Raios X. As rotinas de preparação e características das análises

foram feitas segundo os procedimentos descÍitos por Mori et al. (1999) para os laboratórios do

lGc-USP. lncluíram quarteamento, fragmentação, trituração, pulverizaçåo e micron¡zaçâo das

amostras, e a elaboraçåo de pastilhas fundidas e de pó de rocha. Os dados apresentam em geral

um limite de precisåo entre 1 e 10 ppm (Mori et al-, 1999).

Das 19 amostras, l4 foram selecionadas para análises de teras raras, Y, Sc e Hf no ICP-

OES do lGc-USP. As característ¡cas da aná se e as rotinas utilizadas especificamente no

laboratório såo descritas por Navarro et al. (2002). Em geral inclui a fusão e a preparação de urna

solução para a realização das colunas de separaçäo iônica, posteriormente os elementos são

rnedidos a partir de uma soluçåo no ICP-OES.

Todas as rochas analisadas são metamórficas, e os dados geoquímicos foram ut¡lizados

como ferramentas indicadoras da natureza e amb¡ente tectônico em que foram formados os

protolitos. A ¡nterpretação teve como prem¡ssa fundamental a mobilidade desprezível dos

elêmentos de HFSE (Ti,Zr,Y, Nb, P, Hf), as teras raras (REE), os metais transicionais (Cr, Ni, V),

e a sobrevivência parcial de alguns óxidos maiores (MgO, SiO2, MnO, CaO) ao longo do

rnetamorfismo (W¡nchester e FLoyd,1977, Beccaluva et al., 1983, Mclenann et al, 1993).



2.2. Geotermobarometria

Foram analisadas as caracterist¡cas gerais do meÌamorfismo mediante análise petrográfica,

a aplicaçåo dos equilíbrios minerais anfibólio-plagioclásio para a utilizaÉo dos

geotermobarômetros que ¡ncluem estes dois minerais, e a comparaçåo com informação regional

existente. Foi selec¡onada uma amostra representativa em duas das unidades de alto grau de

metamorfismo.

Fo¡ cons¡derada a presençâ de relações evidentemente paragenéticas e a ausência de

efe¡tos de metamorfismo retrógrado s¡gnificat¡vo. As composiçôes do par anfibólio-plagioclásio

foram ana¡isadas nas bordas em contanto e nas regiöes ¡ntemas com a miscrossonda.

A formula estrutural e a classifrcação dos anfibólios foi feita no software NEWAMPHCAL de

Yavafuz (1999), que segue a proposta da lntemat¡onal Mineralogical Association apresentada em

1997 para a nomenclatura dos anfibólios.

Os barômetros utilizados eståo baseados na substituiçäo de silício e alumínio no anfibólio e

o plag¡oclásio (Fershater, 1990), e no conteúdo de alum¡na em anfibólio (Hammarstrom e Zen,

1986, Hollister et al., 1987, Johnson e Rutherford, 1989, Schmidt, 1992). O termÔmetro de

Holfand e Blundy (1994) cons¡dera a disposiSo do alumínio e do silício na estrutura do anfibólio, a

compos¡ção do plagioclásio e a presså0.

O geobarômetro de Ferschater (1990) foi calibrado experimentalmente para rochas Ígneas e

metamórficas em anfibólios cálcicos, e os resultados são aptopriados para rochas na fácies

anfibol¡to e granulito. No trabalho fo¡ ulìlizado como o indicador fundamental da pressão.

Holland e Bluncly (1994) apresentam do¡s termômetros para metabasitos, o temômetro (A)

para rochas com quartzo e o termômeiro (B) para rochas com e sem quartzo. O intervalo de

aplicaçåo destes temômetros inclur pressões entre 1-15 Kbar e temperaturas entre 400'-100O',

apresentando uma precisão de t 40'. Os anfibólios e o plagioclásio devem apresentar urna

composiçäo NaA > 0.02 pfu, Alv¡ < 1,8 pfu, e XAn < 0,9.

Os outros barômetros (Hammarstrom e zen,1986, Hollister et al., 1987, Johnson e

Rutherford, 1989, Schmidt, 1992) util¡zados foram calibradas em rochas magmát¡cas por métodos

experimenta¡s e por correlaçäo. A aplicaçâo destes às rochas metamórf¡cas deve se considerar

como aproximada pela maior complex¡dade dos equilibrios minerais metamórficos.



2.3. Geocronologia

Em total foram real¡zadas 135 anál¡ses geocronológicas, 92 analises U/Pb SHRIMP em 6

amostras, '1 -1 Sm-Ncl (rocha total), 12 Rb-Sr (rocha total), e 20 Ar-Ar. As características dos

resultados dependem das lim¡taçöes dos métodos geocronoìógicos, e da h¡storia geológica das

amostras. Em geral pretendeu-se estabelecer as idades de cristal¡zaÉo dos principais eventos, a

presença eventual de fontes crustais ma¡s ant¡gas, e os principais episódios da evoluçåo termal.

Os dados U/Pb SHRIMP real¡zados em paragnaisses, em conjunto com as idades modelo Tov,

foram considerados como guias fundamentãis nas correlações tectônicas, e nas anál¡ses da

proveniênc¡a destes domín¡os.

2.3.1. Método Rb-Sr

O Rb é um metal alcalino com raio iônico de 1,48 que pode subst¡tuir o K (1,33) nos m¡nerais

portadores desie elemento. O Sr faz parte dos metâ¡s alcalinos terrosos, e seu ra¡o iônico de 1,13

A perm¡te que ele seja substituído pelo Ca.

As idades que podem se obter pelo método Rb-Sr em rocha total conespondem à

cristalização de rochas magmáticas ou metamórficas. A temperatura de fechamento deste

sistema não é definitiva pela complexa mobilidade do Rb e o Sr, mas em rochas metamórficas de

méd¡o a alto grau tem sido muitas vezes conservada a idade dos protolitos magmát¡cos.

Um importante indicador petrogênet¡co corresponde à razão isotóp¡ca ¡nicial da rocha, que

pode indicar a sua origem juven¡l (maniél¡co) ou de retrabalhamento crustal,

Os dados das ¡sócronas foram calculados com o ISOPLOT 2.49 (Ludwig, 2002).

2.3.2. Método Sm-Nd

Em total foram analisadas 14 amostras de do¡s gnaisses Proteorozóicos

O Sm e o Nd são elementos das terras raras com comportamentos geoquímicos

semelhanles. O latsm é um isótopo radioativo que se transforma no ¡sótopo radiogênico 1a3Nd,

com uma constante de des¡ntegraçäo 15.= 6,54 x 10 -12 anos, e uma vida méd¡a de 1,06 x 1011 Ma,

Desde a formação da terra, a evoluçåo isotópica do lotNd está condicionada

fundamentalmente pelo decaimento rad¡oat¡vo do 1atsm. Em muitos c€sos, o processo de

diferenciação manto-crosta é o único que modificä significativamente a relação Sm/Nd, refletindo

as diferenças na compatibilidade deste elemento entre um magma primário e o sólido residual. O



Sm fìca concentrado prêferentemente no manto e, pofianto a relação 143Nd/14{Nd vai aumentar no

manto em relação à crosta.

Em contÍaste, na maioria dos casos, os processos de caráter crustal (fusão parcíal,

metamorfismo, diagênesis, alleração hidrotermal) não modificam novamente as razöes Sm/Nd.

Este comportamento perm¡te fazer a extrapolação das razöes ¡sotópicas atuais da rocha até uma

curva de evoluÉo isotópica do Nd do manto, e estabelecer a idade (ï¡ay) em que o material crustal

foi separado do manto (De Paolo, 1988, Sato et al., 1995). Se a evoluçåo da rocha está

relacionada à mistura de diferentes fontes, ou com a fusäo de rochas de origem crustal ma¡s

antigäs a ¡dade modelo obtida é cons¡derada como idade média de residênc¡a crustal,

representando uma méd¡a das ¡dades das d¡ferentes fontes envolvidas (Arndt e Goldstein, 1987,

Mclennan et al., 1993).

O eNd é um indicador petrogenético de grande significado. E obt¡do da comparação da razão
1a3Nd/Nd1aa da amostra com a relação totNd/t*Nd que representa o reservatório característico da

terra pnmitiva (CHUR). Este parâmetro é determinado para a idade da formaçåo da rocha, e

perm¡te identificâr a presença de fonies mantéf ¡cas ou crusta¡s.

Na pesquisa foram anal¡sadas onze amostras de rocha pelo método Sm-Nd. A preparação

e análise das amostras fo¡ feita conforme aos procedimentos apresentados por Sato et al ('1995) e

Sato (1998), e inclu¡u a fragmentação e pulverização da rocha, o ataque químico e a separaçäo

dos elementos em coluna de troc¿ iônica. A determinaçâo das razöes isotópicas foi feita no

espectrtmetro de massas Finnegan Matt com multi-coletor. As idades modelos e o e¡¡¿ foram

calculados com relação ao manto empobrecido (DM), segundo as equaçöes apresentadas por De

Paolo (1988) para o estag¡o simples.

2.3.3. Método U/Pb (SHRIMP) em z¡rcäo

Discussões mâ¡s extensas da sistemát¡ca e aplicações do método U/Pb se encontram em

Faure (1986), Heaman e Paß¡sh, (1991), Dickin (1995). O comportamento do zircáo e o s¡stema

geocronológico U/Pb såo objeto de extensa pesquisa, tendo numerosos trabalhos que consideram

o comportamento dentro de diferentes s¡stemas crustais (deformaçåo, metamorfismo,

magmat¡smo), A descrição fe¡ta a seguir conside¡a como guias os trabalhos de Mezger and

Korgstad (1997), Compston (1998), Ashwall (1999), Connelly, (2000), Nutman (2000), entre

outros.

O zircão é um mineral comum na maioria das rochas ígneas e metamórficas, e de grande

ut¡l¡zaçäo na geocronologia U/Pb. Sua formação está relac¡onada com cnstalizaçåo direta de



magmas, bem como formaçåo em condições metamórficas por proc€ssos de recristalizaçåo ern

estado sólido, presença de fluidos ou reaçöes metamórf icâs de paragêneses minerais com Zr.

Depois de cristalizado, este mineral pode sobreviver parcial ou totalmente à maior parte dos

eventos crustais sobreimpostos na sua historia geológica, incluindo fusåo e metamorfismo.

O SHRIMP (Sensit¡ve H¡gh Resolution Ion M¡croprobe) permite a análise in situ de

segmentos específicos do cristal (15-30 pm), que podem ser relacionados à formação de zircåo

em ambientes magmáticos, ou ao sobrecrescimento ou recr¡stal¡zação em condições

metamórf¡cas.

O U235 e o U238 såo isótopos rad¡oal¡vos do U que se transformam no 'otPb e 'mPb

respectivamente, depois de uma serie de transformaçóes em isótopos rad¡oativos de menor meia-

vida.

Estes isótopos se encontram sempre assoc¡ados, permitindo usar de maneira conjunta três

cronômetros diferentes (2æU/2*Pb, 235U/zosPb e totPbl'*Pb¡.

A curva formada pelas composiçöes de 2æPb/2æU vs 207Pbl23su para idades concordantes

(Wetherhill, 1956) é utilizada na representação gráfica dos resultados obtidos neste método. Outra

apresentaçåo dos dados está constituída pelo diagrama Tera e Wasserburg (1972), neste

d¡agÊama são incluídos 2æl)f6u vs 'otPblt*Pb, e tem como vantagem o fato que a razão
2o7 Pbl2o6Pb é medida diretamente.

As análises obtidas no SHRIMP são comgidas da contaminação do Pb comum derivado dos

procedimentos de preparação da amostra para análise, e da própria amostra por três métodos

fundamentais discui¡dos pelo Williams (1998).

A preparaçáo in¡cial das amostras foi feita nos laboratórios de separaçåo mineral do Centro

de Pesquisas Geocronológicas da Univers¡dade de Säo Paulo (CPGeo-USP). Este processo

incluiu a fragmentação de amostras de 1 a 5 Kg, a diminuição do tamanho dos gräos nos moinhos

de discos, e a peneira$o até concentrar a fração < 200 mesh. As amostms foram enläo passadas

pela mesa grav¡tatoria, pelo separador magnético e pelos líquidos densos até obter o concentrado

ma¡s puro possível. Deste concentrado foram preparadas as montagens em d¡scos de resina

epóx¡ no laboratór¡o de U/Pb do CPGeo-USP e na Academ¡a Ch¡nesa de Geociências.

As análises isotópicas foram feitas no instrumento SHRIMP I da Un¡vers¡dade Nacional de

Austrália por A. Nutman, e por U. Cordani no SHRIMP ll da Academ¡a Chinesa de Geociências,

As características e princípios analít¡cos ut¡lizados para a operaçäo destes ¡nstrumentos sáo

apresentados por Stem (1998) e Williams (1998).

No caso das anál¡ses feitas na Austrália foram feitas imagens de catodolum¡nisencia as

quais permitem conhecer as caracter¡sticas da estrutura intema dos cnstais, para a seleção dos



grãos e clos domínios a serem anâlisados em cada grão. Nas anál¡ses feitas na China foram

fotografados os zircões, mas não foi feita a catadodoluminsencia antes das análises.

2.3.4. Método Ar-Ar

O método Ar-Ar, que se constitu¡ uma variante do método K-Ar, foi uiil¡zado em minerais

separados das rochas faneríticas, especialmente em anfibólio, biotita e moscovita. As

características de operaçåo do método e a preparaçåo das amostras säo descritas em

Vasconcclos el al (2OO2). Foram selec¡onados diversos cnstais por amostra e colocådos em disco

de alumÍnro para serem irradiados no reator nuclear IEA-R1 no IPEN no Såo Paulo. A sanidina do

Fish Canyon com idade de 28,3 t 0,2 Ma foi irrad¡ada em conjunto com as amostras, como

referência_

Depois da irradia$o foram escolh¡dos três gråos de cada amostra para extraçao de argônio

pelo método de fusão por etãpas. As análises foram efetuadas med¡ante aquecimento com lazer

em sistema de ultra-alto vácuo acoplado ao espectrômetro de massas do CP-Geo do lnstituto de

Geociências da USP.

Na ¡nterpretação dos dados foi utilizado o conce¡to de temperatura de fechamento, que

representaria o momento em que a velocidade de difusão do argôn¡o no sistema toma-se

prat¡camente nula. Considera-se que as temperaturas de fechamento do anfibólio são de 450" *
50", biot¡ta 300"-350", e moscovita 350'. Deformação, presença de flu¡dos, variaçôes

composicionais das fases minerais e as taxas de resfriamento podem modificar o valor e o

significado das ¡dades aparentes Ar-Ar obtidas (Dahl, 1996, V¡llä, '1997).



3. CONTEXTO TECTÔNICO

3.1. Generalidades do NW de América do Sul

O NW de América do Sul pode se dividir em dois domínios fisiográficos e geológicos

principais. A região NNW representada pela cade¡a montanhosa ativa dos Andes, e a região SE

de caráter plano com algumas zonas isoladas de relevo, const¡tuída por extensas savanas e

zonas selváticas que fazem parte da plataforma Sul Americana, e que corresponde á zona

cratôn¡câ de referencia.

Na Colômbia, os Andes formam três fa¡xas montânhosas paralelas que atravessam o país

em uma direção SW-NE, e que sáo denominadas Cordilheiras Oriental, Central e Ocidental. Além

destâs regiôes fisiográficas principais existem outras áreas de relevo significativo ao norte e

ocidente do país (Figura 1). Na regiáo Caribe a terminação da Cadeia dos Andes está

caracterizada por uma serie de sefras e senanias isoladas entre plänicies costeiras: de W a E as

Senanias de Sinú e San Jacinto, a Sena Nevada de Santa Marta e as Senanias da Guajira

(Macuira, Carpintero, Jarara, Simarua e Cocinas).

Ao W da região setentrional da Cordilheira Ocidental, limitada pelo Oceano Pacífico mais ao

W encontrA-se outra região montanhosa denominada Senania do Bâudo, que Se estende Até

Panamá em uma direçåo SW-NW, formando as Senanias do Darien e San Blas.

A área da pesquisa (Figura 1) êsta local¡zada nas regiöes mais setentr¡onais das

Cordilheirâs Central e Oriental, e na Sena Nevada de Santa Marta e as Senanias de Jarars,

Macuira e S¡marua da Península da Guajira na regiåo N do Caribe da Colômbia-

A configuraçâo tectônica atual dos Andes do Norte está determinada pela interação da placa

Sul-Americana com as placas oceânicAs de Nazca e dO Caribe, que Se encontram em

convergência ôbliqua com subducçåo em relação à placa Sul-americana.

A evoluÉo orogênica Meso-Cenozóica que configurou a Cadeia Andina na reg¡âo norte de

América do Sul (Colômb¡a, Equador, Venezuela), tem como característica fundamental a interação

da margem continental da plataforma Sul-Americana com uma sene de tenenos ou domínios de

afinidade oceån¡ca- Estes dominios estáo constituídos por seqüências vulcano-sedimentares

geradas em diferentes arcos de ilhas, plateaus oceânicos, e complexos acrescionais (Stokchert et

al., 1995, Toussaint, 1996, Giunia elal.,2OO2, Kerretal., 1997 ' 2OO2)
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FIGURA 1. ANDES DA COLOMBIA
CC: Cordilheira da Costa, AM: Andes de Mérida ,CE: Cordilheira Oriental, CCC: Cordilheira Central, CW: Cordilheira
Ocidental, CR: Cordilheira Real, B: Serrania do Baudó, S: Serra Nevada de Santa Marta, P: Península da Guajira,

Zona de amostragem



A colisão e acres@o dos diferentes domínios à margem cont¡nental aconteceram de forma

diacrônica em diferentes segmentos, durante o Cretáceo Superior e o Cenozóico, ao longo de

falhas transcorentes, em um regime de convergência predominantemente oblíqua (Toussaint,

1996, Reynaud et al-, 1999, Hughes e Pilassig, 2002. Kerr et al., 20O2).

Temporalmente, os principais períodos de atividade orogênica relacionados com a acresçÉo

dos domínios intraoceânicos conespondem ao Cretáceo Superior-Paleogeno, Eoceno Superior e

Mioceno-Plioceno (Toussaint, 1996, Villamil, 1999, Hughes e Pilatasig, 2001, Kerr et al., 2002). o
Eoceno e o Mioceno tardio também apresentam outras fases orogênicas relacionadas diretamente

com processos de subducção (Cooper et al., 1995, Gutsher et al., 20O0). Atualmente o domínio

Andino é deslocado como um bloco rígido ao NE, em uma velocidade de 6 i 2 mm/a (Trenkarnp et

al., 2002), mostrando em termos atual¡stas um mecanismo de d¡spersáo de tenenos que puderam

ter acont€cido também na historia geológica mais antiga.

Em termos geográf¡cos os domínios oceânicos acresc¡onados constituem a Cordilheira

Ocidental e a Sena do Baudo na Colômbia, Cordilheira Ocidental e a Cordilheira Costeira do

Equador, e a Cordilheíra da Costa na Venezuela. O segmento central e ocidental da Cordilheira

Central da Colômbia, e a Cordilheira Real do Equador eståo constituídos por possíveis tenenos

continentais acrescionados no Mesozóico à margem cont¡nental e por outros domínios de origem

oc¿ånica (Litherland et al. 1994, Toussa¡nt, 19S6). Estes domínios são cortados por um

mâgmatismo Meso-Cenozóico de arco, que tèm migrado em resposta à subducção desde o

paleogeno na margem continental -atual-, A Cordilhe¡ra Oriental e o flanco Oriental da

Cordilheira Central fazem parte de um domínio de caráter corìtinental, com um embasamento Prê

Mesozóico acrescìonado para a sua posiçåo atual no Paleozóico Superior (Restrepo e Toussãint,

1988). Estes apresentam o registro do rifteamento do Mesozó¡co lnferior, a conf¡guração dos

arcos magmáticos Jurássicos, e a sedimentação Cretácea que caracterizaram a margem

continent€l autóctone dos Andes do Norte na conformaçåo da Cadeia Andina. Todos estes

domínios apresentam lim¡tes tectôn¡cos entre eles, marc¿ldos por extensos s¡stemas de fâlhas de

câráter reg¡onal.
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3.2. Evolução tectônica do Cráton Amazônico

A regiåo onental da Colômbia, Venezuela e Equador que constituem o domínio cratôn¡co

(Cráton Amazôn¡co) de referência da Cadeia Andina, encontra-se coberta em sua maior parte por

seqúências extensas sedimentiares do Meso-Cenozó¡co.

Rochas cristalinas e coberturas sed¡mentares Proterozóicas estäo expostas a -300 Km e

500 Km da frente de deformaçáo Andina na Colômbia e na Venezuela. Na regiåo do piemonte e

em sondagens de perfuraçåo estão expostas algumas unidades de embasamento relacionadas ao

que seria a regiåo cratônica. As sondagens fe¡tas nas bacias Fanerozóicas da Venezuela têm

atingido gnaisses e granitóides de idade Mesoproterozó¡cas entre 110G.1500 Ma (Feo-Codoecido

et al., 1982).

Na Colômbia as carac{erísticas geológicas gerais e o caráter da evolução temporal do

domínio cratônico é incluída na província geocronológica Rio Negro-Juruena do Cráton

Amazônico (Tassinari et al., 2000).

L¡tologicamente conesponde a uma associaçäo de paragnaisses e migmatitos

metamorfoseados na fácies anfibolito alto, e diferentes granitoides associados de caráter s¡n e

pos-tectôn¡co (Galv¡s et al., 1979). ldades Rb-Sr, U-Pb e K-Ar indicam a presença de atividade

tectonomagmát¡ca entre 156G1450 Ma, relacionada com a remobilização de material mais antigo

com idades entre 185G1800 Ma (Priem et al., 1982). ldades K-Ar e RÞSr em minerais sugerem a

presença de importantes perturbações termais entre 1350 e 125O ma (Priem et al., 1982).

Em discordância sobre estas unidades encontram-se diferentes seqüências sedimentates

clásticas formadas em ambientes continentais e trans¡cionais, afetadas por um metamorf¡smo na

fácies xisto verde, e uma seqùência vulcånica näo deformada de caráter predominantemente

ácido, associada com arcóseos e níveis de formaçöes feníferas (Galvis et al , 1979). Diques e s¡lls

máficos aparecem intrusivos nas diferentes unidades (Priem et al., 1982).

A idade da sed¡mentaçåo da cobertura nâo é ainda conhecida. Ao sul (no Bras¡l), o

gran¡tóide de Uaupés com idade 1.52 Ma é intrusivo em uma seqüência sedimentar

conelacionável com as seqúênc¡as presentes na Colômbia (Almeida et al., 1997 em Tassinari et

al.,20OO).

A idade e s¡gn¡f¡cado do vulcanismo ácido e dos diques máficos é mais complexa, os

resultados Rb-Sr e K-Ar indicam idades entre 765 Ma e 96O Ma e -1400 Ma respectivamente

(Priem et al., I 982). A atividade magmática das mesmas características em outras regiöes da

Provínc¡a Rio Negro Juruena apÍesentam idades entre 1,5 Ga e 0,95 Ga, atribuídas a

.!:r::-!.riì!l



manifestaøes intracratônicas reflexo das atividades orogênicas na malgem ativa flassinari et al.,

2000).

A ausência de deformaçåo nas unidades vulcânicas sugere que estas unidades teriam uma

idade mais próx¡ma a 960 Ma (Priem et al. 1982), e tefiam provavelmente relaçåo com as

manifestaÉes intraplacås dos eventos tectônicos que poderiam estar acontecendo na margem- O

evento deformacional que afeta as unidades sed¡mentares tem sido relacionado ao evento

Nickeriense, caracterizado pelo desenvolvimento de extensas zonas de cisalhamento e

m¡lonitizaÉo com 1.1 Ga, no Suriname e Republica da Guyana (Priem et al., 1973), e que

também pode ser reflexo da orogen¡a Meso-Neoproterózoica na margem W do Craton Amazônico.

A região cratônica da Venezuela no segmento SW está constituída por granito-gna¡sses com

¡dades entre 1 .85 Ga e 1.83 Ga, e um extenso magmatismo granitoide rapak¡wi, de caráter

¡ntracratôn¡co, com ¡dade de 1.55 Ga. Trata-se da extensão da Provincia Venturi-Tapajós (revisåo

em Tassinar¡ et al., 200o). o segmento sE está formado por ortognaisses e paragnaisses

metamorfoseados na fácies anfibolito e gÉnulito e associados a um plutonismo tardi-tectônico, e

que conespondem ao Complexo lmataca cuja evolução tectono-magmát¡cã é policicl¡ca, com

ep¡sódios do Arqueano e Paleoproterozóico ffassinari et al., 2000)'

3.3. Terrenos e dom¡nios tectonoestratigraticÔs dos Andes do Norte

os domínios de embasamento Pré-Mesozóico dos Andes do Norte encontram-se expostos

de maneira segmentada e inegular na Colômbia no Maciço de Gazon, nas Cordilheirâs Oriental e

central, na sena Nevada de santa Marta e na Península dâ Guajira. Aparecem também na

cordilheira Real do Êquador, e nos Andes de Mérida e cordilheira da costa da Venezuela

(Figura 2).

A complexa superposiçåo de eventos tectônicos Meso-Cenozóicos que configuraram a

cadeia Andina e o caribe, os extensos movimentos translacionais, e a existência de extensas

côberturas sed¡mentates Meso-Cenozóicas nas regiöes de piemonte, e na zona cratônica proxima

à frente de deformação Andina, têm fragmentado e isolado o registro geológico mais ant¡go'

dif¡cultando a análise e conelaçåo da evoluçåo geológica Pré-Mesozóicâ'

Além disso, as complexas variaçöes longitudinais no estilo da evoluçäo tectônica da

margem continental em um mesmo período de tempo, faz das reconstruçöes paleogeográficas e

da análise geológica uma tarefa complexa
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Em um contexto geotectôn¡co global, os fatores determinantes da formação, migração e

acresção de tenenos continenta¡s na protomargem Andina estäo relacionados com os extensos

processos de rifte, transcorrenciâs, e as colisöes cont¡nentais deconentes da formaçåo e

fragmentaçâo dos últimos três supercontinentes (Dalziel, 1992, 1997, Erdtmann, 200O, Cocks,

2000, Câawood et al-,2001), somados aos deslocamentos gerados pela evolução tectônica Meso-

Cenozóica, e a instâlação de arcos magmáticos convergentes na margem continental And¡na.

Nesta complexidade, as análises de natureza e proveniência dos tenenos, têm s¡do

estabelecidas mediante a comparaçäo com outras massas cratônicas maiores

(predominantemente Laurentia), a derivaçåo e posterior âcresção d¡reta do mesmo bloco cratônico

de referencia (Amazônia, Gondwana), ou a afin¡dade com outros tenenos ou microcont¡nentes

independentes (Dalziel, 1994, 1997, Kay et al., 1996, Tosdal, 1996, Kepp¡e e Ortega-Gutierrez,

1995, Ramos e Base¡, 1997, Keppie e Ramos, 1999, Ramos, 2000).

Entre os Andes da Colômbia, Equador e Venezuela têm sido ¡dentifìcada a presençå de

cinco domínios ou terenos Pré-Mesozóicos (Figura 2) limitados por grandes falhamentos de

câráter îegional (Restrepo e Toussa¡nt, 1988, Forero-Suarez, 1991, Litherland èt al., 1994,

Bellizz¡â e P¡mentel, '1994).

A segu¡r, neste c€pitulo é apresentado um resumo da evolução geológica Pré-Mesozóica

destas regiöes, baseada no modelo de tectôn¡ca de tenenos, e incluindo a margem continental de

referència. Na análise são cons¡derados o grau de conhecimento das diferentes fases da

evoluçäo destes terrenos, as correlaçôes e as diferenças geológicas gue suportam este modelo, e

sáo revisadas algumas evidências geológicas relacionadas com a pâleogeografia e proveniência

destes.

Na nomenclatura e definição dos tenenos såo utilizadas as propostas de Restrepo e

Toussaint (1988) na Colômbia, Litherland et al (1994) no Equador, e Bell¡zzia e Pimentel (1994) na

Venezuela que apresentam uma clara conotaçáo tectônicâ- Sâo incluídas algumas modificaçöes

sugeridas por Ïoussaint (1993) e Ordoñez e Pimentel (2OO2) na Colômbia, e as revisöes regionais

apresentadas pelo Aleman e Ramos (2000).
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3.3.1. Maciço de Gar¿ón (Terreno Andaquí)

Na região de piemonte e no segmento sul onental da cadeia Andina da Colômbia, na Sena
da Macarena e no Maciço de Garzón, está exposto um domín¡o de embasamento, composto por

rochas metâmórficås de alto grau (Trumpy, 1943, Kronemberg, 1982), com uma extensa evolu@o

tectônica Mesoproterozóicå, denominado Teneno Andaquí (Toussaint, 1993)-

No Maciço de Garzón (o mais conhecido) este domín¡o tectônico está limitado ao E e W por

significativas falhas regionais que o justapðem sobre a sed¡mentação clástica Cênozó¡ca do

antepaís das regióes orienta¡s (Cráton) e ocidentais, Litoestratigraficamente está constituído por

uma seqr.ìência bandada de gnaisses charcockit¡cos e pelíticos, granulitos máfìcos, mármores e

rochas calco-silicatadas com lentes de rochas metaultrâmáficas, metiamorfoseadas na fácies
granulito em cond¡çöes de média pressåo, e ortognaisses graníticos foliados (Kroonemberg,

1982).

O caráter bandeado da seqüência metamórfica, e as características geoquímicas dos

protolitos såo relacionadas a uma seqüência vulcano-sedimentar formada em um arco continental

de tipo And¡no (Kroonemberg, 1982, 2000). Os granitóides têm sido interpretados como de

caráter sin-tectôn¡co formados em um ambiente colisional (Kroonemberg, 1982, Restrepo-pace,

1995), mas outras interprelações såo possíveis.

ldades U/Pb convencionais em zircåo de 1088 t 6 Ma têm sido relacionadas com a
cristalização do granito sin-tectônico e um possível evento tectonomagmático regional (Resirepo,

Pace et al., 1997). Outras idades Rb-Sr e K-Ar em anfibólio, micas e feldspatos de rochas

granuliticas, anfibolitos, mármores e pegmatitos pos{ectônicos apresntam um intervalo entre 89O

e lO25 Ma (Priem et al., 1989). A êvoluçåo tectonometåmórf¡ca deste domínio é mais extensa e

complexa, incluindo diferentes fases dè mâgmatismo e metamorfismo (Jimenez em preparaçäo).

Rochas magmáttcas Mesozóicas de ¡dade Jurassica cortam as unidades metamórficas. Baseado

na comparação do estilo do metamorfismo e a deficmaçåo entre este domínio e a região cratônica

300 Km ao leste, e em cons¡derâçóes globais da paleogeografia do Mesoproterozóico, Toussaint
(1993) cons¡derou este domínio como um possível terreno suspeito transferido durante a colisåo

continentâl que gerou o metamorfismo. Estas diferençäs tamhÉm podem ser explicáveis por

variações latera¡s no estilo tectónico (hinterland, foreland).
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3.3.?. Terreno Chibcha

O Teneno Chibcha (Restrepo e Toussåint, 1988, 1989) inclui geogrâficamente a Cordilheira

Oriental dos Andes da Colômbia e os domínios de embasamento expostos nos Maciços de

Quetame, Santanter e Floresta, a Sena de Perijá, a região centro oriental da Sena Nevada de

Santa Marta e a margem E da Cordilhe¡ra Central. A porção oriental da Cordilheira Real do

Equador apresenta algumas caraclerísticas geológicas que podem ser ¡ncluídas neste tereno.

Os limites tectônicos estäo def¡nidos por falhas regionais que separam este terreno ao E do

Cráton Amazônico, e ao W de outro Teneno de CaÍáter cont¡nental (Teneno Tahamí).

A un¡dade ma¡s antiga está const¡tuída por um embasamento metamórfico de alto grau

(fácies anfibolito alto - fácies granulito), e idâde entre 1.'1 e 1-0 Ga (Kroonemberg, 1982, Priem et

al., 1989, Toussaint, 1993, Restrepo-Pace, 1997).

Em discordância sobre estas unidades mais antigas encontra-se uma serie de seqüências

metamórficas e sedimentares do Paleozóico lnferior (Ward et al, 1973, Toussa¡nt, 1993). Uma

e),.tensa atividade plutônica com 500 Ma e 440 Ma, sin a pos{ectônica, com afinidade de arco

mâgmático, encontra-se estreitamente relacionada ao metamoffismo regional e à evolução destas

seqùências Paleozóicas (Ward et al, 1973, Boinet et al., 1985, Toussaint, 1993, Restrepo-Pace,

1995, Schafer et al., 1998).

A abundância de protol¡tos sed¡mentares associados a metabasitos formados em ambiente

intraplacas (Schafer et al., 1998), e a aparente discordåncia com o embasamento mais antigo,

sugêrem uma evolução dos estágios de rifte até a margem continental depois de 900 Ma. Entre

500 Ma e 440 Ma teria acontecido a formação de um arco magmático (Restrepo-Pace, 1995,

Boinet et al., 1985)- A ultima fase deformacional está definida pelas seqüências

metassedimentares Silurianas e os sedimentos nåo deformados do Devonlano, no intervalo entre

425 Ma e 390 Ma (Grosser e Prossl, 1991, Restrepo-Pace, 1995, Ordoñez, 2001). A ex¡stènc¡a de

seqüências sedimentares menos deformadas ao oeste com idades de sedimentação Aren¡giano-

Llanviariano (Moj¡ca e Villaroel, 1990, Mojica et al., 1987, Vélez e Villaroel, 1993 Villaroel et al.,

1997), ma¡s jovens ou contemporåneas às fases tectonomagmáticas ma¡s antigas, sugerem a

presença de uma segmentação tectônica entre as regiöes W e E deste tereno.

Em discordånc¡a sobre as unidades metamórficas do Paleozóico lnferior, encontra-se uma

extensa sedimentaÉo Devoníana de plataforma de caráter transgressivo, e idade entre o

Ems¡ano e o Frasniano (Mojica e Villaroel., 1984, Forero'Su arez,1970, 1986, Berry et al., 2O00). O

Carbonífero e Permiano apresentam uma sedimentaÉo tenígena quase molássica, com

importantes discordâncias angulares sobre o Devon¡ano, relacionadas com d¡ferentes episódios
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tectônicos (Tschanz et al., 1969, Mojica et al., 1984, Toussa¡nt, 1993). Ativiclade magmática
estâria associada a este evento, e inclui a ativ¡dade plutônica e vulcânica da Sena de perijá e a
serra Nevada de santa Marta (Tschanz et al., 1969, Rabe, 1977, Espejo et al., 198o, Dasch et al,,
1e82)

O Mesozóico está caracterizado por um magmatismo de caráter plutônico e vulcánico, em
parte de natureza cátc¡o-alcalina (Maze, 1984, Alvarez, 19g6, Aspden et al., 1987), ãssociado a
uma sed¡mentaçåo cont¡nental e mannha de bacias confinadas profundas, de ambientes d€ rifte e
retro-arco. Entre o Cretáceo Médio e o Paleogeno lnfeÍior tem lugar uma extensa sed¡nìentaçåo
marinha de caráter transgressivo(em uma margem pâssiva), período em que começâ o ciclo
orogênico Andino e as baciâs passam a ter um caráter continental (Cooper et al, 1ggs, Toussaint,
1996, Villamit, 1999).

As semelhanças estratigráficas das coberturas entre o teneno Chibcha e a regiäo cratönica,
a partir do Jurássico tardio, sugerem que a acresçáo do Terreno Chibcha na posição atual teria
acontecido entre o perm¡ano e o Juráss¡co (Restrepo e Toussaint, 19Sg, 1gg9).

3.3.3. Terreno Tahamí

O terreno Tahamí está localizado na reg¡äo setentrional da Cordilheira Central (Restrepo e
Toussaint, 1988, Toussaint, 1993). Arém deste segmento, os autores c¡tados ¡ncruem os
complexos metamórficos Pré-Jurássicos da reg¡áo NW da Sena Nevada de Santa Marta e a
Península da Guajira- A revisåo dos dados estratigráficos ex¡stentes da regiäo da Guajira, bem
como a definitiva identif¡cação de um magmat¡smo Jurássico, sugerem que esta divisão
teclônoestrâtigrafica deve ser revisada, e, portanlo é preferível restringir o Teneno Tahamí à
região setentrional da Cordilheira Central_

Este teneno está l¡mitado ao leste pelo Terreno Chibcha, e ao oeste pelos terrenos vulcano-
sed¡mentares Mesozóicos de afinidade oceânica, por importantes sistemas de falhas regiona¡s
(Restrepo e Toussaint, 1999, Toussaint, 1996). conesponde a uma sene de comprexos
metamórfìcos e gran¡tóides associados, formados em amb¡entes tectônicos ainda não totalmente
comprêendidos (Toussaint, 1993).

Baseado em dados geocronológicos têm sido identrficados dois eventos tectonomagmáticos
principais, um DevonianG'carbonífero (Restrepo e Toussaint, 19gg, Restrepo et ar., 1991), e outro
Triássico (Restrepo et at., 1991, Ordoñez, 2001, Vinasco et al., 2001).

A atividade tectôn¡ca Devoniana-Carbonifera é a menos conhecida, e aparentemente está
relacionada com um magmatismo sin-tectônico (Restrepo et ar., 1gg1) que corta um



embasamento mais antigo. A evolução Triássica câracteriza-se pela estreita relaçåo entre
metamorfismo e magmatismo (Roldan, 1993, Vinasco, 2001), e regionalmente tem s¡do

conelacionada com o evento tectonomagmáiico Moromoro no Equador, associado a um regime
transpressivo-transtensivo, aparentemente contemporâneo às primeiras fases da separaçâo da
Pangea (Aspden et al.,, 1992 a, b, L¡therland et al., '1994, Vinasco et al., 2OO1).

o cretáceo lnferior está caraclerizado por uma sedimentaÉo de caráer marinho
(Toussaint, 1996), que no cretáceo Médio e superior é afetada por uma serie de eventos
colisionais relacionados à acresçäo e inteEção com alguns dos domínios vulcanG-sedimentares

Cretáceos de afinidade oceânica que constituem a Cordilheira Ocidental da Colômbia (Mccourt et
al., 1984, Toussaint, 1996).

As diferençâs tundamentais entre o Terreno Tahamí (TT) e o Teneno chibcha (Tc) s.ão

determinadas pela presença dos eventos tectonomagmáticos Triássicos, e as deformaçöes

Cretáceas, que estäo ausentes no Teneno Ch¡bcha (Toussaint, 1996, Villamil, j99g).

A suposta acresção do TT ao TG teria t¡do lugar no Paleoc€no, ao longo de um s¡stema de
falhas transconentes (Restrepo e Toussaint, 1988), e é responsável por uma das primeirás fases
de deformaçåo da Câdeia Andina (McCourt et al., j984, Cooper et al., 1995).

3"3.4. Península da Guajira

A penínsulâ da Guajira constitui a regiåo ma¡s setentdonal da Colômbia, e está constituída
por três domínios geológicos com características particulares, alinhados em direção SW-NE, em

complexâs relaçöes tectônicas. A geologia destes domín¡os foi estabelec¡da nos trabalhos de
doutoramento da Universidade de Princeton de MacDonald (1964), Lockwood (1966) e Alvarez,
(1e67).

Sua configuraçâo geológica e posiçåo tectônica atual såo conseqüência da convergência
obl¡qua da margem N da placa sul-Americåna com a placa do câribe, assoc¡ada ã um complexo
regime transpressivo que tem gerado d¡ferentes eventos deformacionais, e a fragmentação e
deslocamento de drferentes dominios que const¡tuem a mârgem continental da placa Sul-
Americana no cenozóico (MacDonald e opydikè, 1972, pindell, 1993, Ave Lallement, 1997).

O segmento norte está composto por rochas metassedimentares do Cretáceo Superior,
intercaladas tectonicåmente com uma serie de rochas plutônicas máficas e ultramáficas, cortadas
por um magmat¡smo de idade Eocena (Lockwood, 1966, Alvarez, 1962).

A regiáo central apresenta um embasamento metamórfico de médio e alto grau e idade pré-

Jurássíca, cortada por um magmatismo Jurássico. O embasamento da regiåo cerìtral tem sido



considerado como um segmento autóc:tone corrolacionável com outros domínios que fariam parte
da margem Andina no mínimo desde antes do Jurássico (pindell, 1993, pindell et al., 2000). um
modelo de teneno suspe¡to é também possível (Toussaint, 1993, Giunta et al., 2002).

O segmento mais mendional é const¡tuído por uma serie de seqüências sedimentares e
vulcân¡cas Meso-cenozó¡cas menos deformadas, e gran¡tóides associados (Geyer, 1g73, 19g2,
Toussaint, 1996). Algumas das rochas vulcånicas de caráter ácido apresentam ¡dades do
Jurássico superior (opyclike e MacDonald, 1973, MacDonald e Hargraves, 19g2)_ A estratjgrafia
destã reg¡ão apresenta as mesmas características da evolução Meso-Cenozóica da margem NW
de Américå e do teneno Chibcha.

3.3.5. Cordilheira da Costa (Terreno Caucagua-Tinaco)

O s¡stema montanhoso do Carib€ Venezuelano encontra-se constituído pela justaposição de
uma serie de domínios de afinidade oceânica e continental, estreitamente associados à evolução
e ¡nteração da placa caribe com a margem dâs Américas depois da separação da pangea
(Bellízzia e Dengo, 1990, Pindell, 1993, Ave-Lallement, 1997, Giunta et al., 2OO2).

Os domínios intraoceånicos alóctones incluem unidades formadas em ambientes de arco de
ilhas, complexos de subducçáo e plateau oceânico de idade Cretácea lnferior e Superior (Smith et
al., 1999, Giunta et al., 20o2). Os elementos de caráter continental e trans¡cional incluem domínios
formados em ambiente de rifte cont¡nental no Cretáceo lnferior, fragmentos de um embasamerfto
continental mais ant¡go, e unidades metamórficas formadas durante a colisão obligua de um arco
de ilhas com um domínio continental mais antigo no Albiano-Aptiano (Stockhert et al., 1995, Seiler
et al., 1998, Smith et al., 1ggg. Giunta et a1.,20Q2). Estes elementos tem sido acrecionados e
dispersados ao longo da margem N da placa sul-americana desde o paleoceno, como
conseqüênc¡a da dinâmica Andina (pinde , 1993, stockhert et al., 1995)_ Eles são agrupados no
complexo caucagua-Tinaco, ê incluem diferentes unidades metamórficas compostas por
anfibolitos, gnaisses com hombrenda, xistos moscovÍticos, metacongromerados, formados em
condições da fácies anfibolito. Rochas granuliticas e anortosít¡cas, e uma serie de granitóides com
¡dades entre o cambriano e siluriano (Avê.Lallement e sisson, 1993, Ertan et al., 1995, stockhert
et al., 1995) e rochas metassedimentares de ba¡xo grau sáo também importantes (Bellizzia e
Dengo, 1990).

O complexo Caucagua-Tinaco pode ser ¡nterpretado como um fragmento que fazia parte da
margem continental Sul Amencana desde pelo menos o Paleozóico Superior, ou altemativamente
com outro alóc,tone continental, dispersado e remobilizado na tectônica Meso-cenozóica_
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3.3.6. Terrenos Caparo-Mérida

Os Andes de Mérida na Venezuela são constituídos por dois domínios de embasamento prê
Mesozó¡co. O Bloco Caparo (BC) que ocupa a reg¡äo SW, considerado como a margem
continental autóctone l¡gado ao Cráton Amazônico no Paleozóico, e o Terreno Mérida(TM) ao NE
(Bellizzia e Pimentel, 1994). O limite entre estes dois domínios é constituído pelo falhamento de
Caparo (Bellizzia e Pimentel, 1994)- A diferença fundamental destes domínios está marcada pela
existência de uma exensa sedimentaçåo Ordoviciana-Siluriana no BC, que contrasta com o
magmatismo e deformação da mesma idade no TM (Bellizzia e p¡mentel, 1994, Aleman e Ramos,

2000).

O BG está constihrído por um embasamento metamórf¡co de baixo grau, formado por
metacherts, filitos e xistos com sericita e quarÞo. Magmatismo granítico de caráter sin-tectónico

com idades U-Pb em zircão entre 660 Ma e 570 Ma (Burkley, 1976), intrus¡vo nas rochas de baixo
grau, sendo que metamorfismo e magmatismo estão estreitamente relacionados (Shågam, 1972)..
O Ordoviciano Superior está caracterizado por uma sequência sed¡mentar clást¡c€ fina com
faunas de afinidade Gondwanica (Beneddeto, 1 9e2, Benêddetto e Ram¡rez, 1982). Em
d¡scordånc¡a apresenta-se outra unidade sedimentar de idade Siluriana, com faunas também
Gondwanicás, e e)densamente correlacionáveis com a região N de México (Beneddeto, 1gg2,

Stewart et al., 1999).

Outros do¡s eventos plutônicos de idade Cambro-Ordoviciana e Devoniana estáo registrados
no Bloco caparo, sugerindo uma evoluçäo tectônica associada a arcos magmáticos
possivelmerìte de tipo Andino ao longo do paleozóico.

O Teneno Mérida Encontra-se formado por diferentes un¡dades metamórficas e granitóides

associâdos, apresentando relações estratigráficås complexas (Burkley, 1976, Marechal, 19g3,

case et al., 199o). o embasamento deste teneno conesponde a uma seqüência
vulcanosedimentar metamorfoseada na fácies anfibolito com migmatitos associados. A presença
de zircöes Mesoproterozó¡cos (-1.o Ga) em um paragnaisse, e o plutonismo Neoproterozóico e

Ordoviciano-Siluriano lim¡tam temporalmente a formaçáo dos protolitos sedimentares (Schubert,

1968, Burkley, 1976, Marechal, 1983).

Uma serie meta-sedimentar clástica de baixo grau, com restos fósseis do Carbonífero,
encontra-se em discordåncia sobre as unidades de ma¡s alto grau (Lexico estrat¡gráfico de
Venezuela, 1996).

Uma êxtensa serie de gran¡tó¡des e ortognaisses eståo distribuÍdos ao longo do Teneno
Mérida (Grauch, 1972, shagam, 1972), com idades (u-pb e Rþsr) Neoproterozóicas (s93 I i6



Ma) e Ordoviciano-Silurianas (42O47A Ma), e possivelmente do Paleozóico tardio (Burkley, 1926,

Kovach, 1977, cordåni et al. 1982). ldades modelo sm-Nd r9'" e herançås em zircões magmáticos
de -1.0 Ga e -1.6 Ga sugerem a presença de um embasamento Mesoproterozóico (Burkley,

1976, Cordani et al., dados inéd¡tos).

Tentativamente, pode ser sugerida a evolu@o de uma serie de arcos magmáticos

continentais, terminando em um evento colisional no Paleozóico Superior que permitiu a colisåo e
acresção com o Bloco Caparo.

3.3.7. Segmento Oriental da Cordilheira Real do Equador

Este domínio ocupa a região sub-andina oriental do Equador. O contato ocidental com as
unidades do Teneno Lo.ia e o Teneno Salgado é tectônico, ao longo de falhas de extensäo
regional. O contrâste fundamental entre este domín¡o e os outros tenenos ao W está constituído
pela ausência dos eventos tectonomagmáticos Triássicos e as delormaÉes que afetaram as
unidades Mesozóicas nos tenenos ocidentais do Equador (Litherland e Aspden, 1992, Litherland
et al., 1994). Esta regiåo está caracterizada por um embasamento metamórfico de alto grau de
idade provavelmente Prêcambriana (Litherland et at., 1994).

De forma inegular encontra-se d¡spersa uma seqüência metassedimentar de baixo grau
coberta por rochas Carboníferas (Tschopp, 1953, Litherland et al., 1994). As rochas Carboníferas
(Pennsylvan¡ana) e provavelmente estendíveis âté o pemiano, estäo formadas por uma
seqüênc¡â calcáriâ e clást¡ca (Tschopp, 1953). Ao w encontra-se uma seqüência

vulcanosedimentar deformada e com idade tamhÉm carbonífera que se supöe é uma gradaçåo

lateral das unidades orientâis (Lithedand et al., 1994).

o rriássico e o Jurássico estão representados por uma serie de seqüênc¡as
vulcanosedimentares, carâcterizadas por extensas variações de fácies (marinhas e continentais),
assoc¡adas a ambiente de retro-.arco e rifte continental (L¡therland et al-, 1994., Jaillard et al.,

1990). Uma serie de granitóides cálcio-alcalinos de idade Jurássica Méd¡a a Superior (15G190
Ma) estendem-se em dirêçäo N-S. Estes granatóides foråm formados em um arco vulcânico
relacionado com uma zona de subducção (Litherland et al., i994, Noble et al., 1997).

O Cretáceo apresenta uma sedimentaçáo transgressiva de caráter marinho entre o Albiano
e o Maastrichtiano que termina no Paleoceno em uma sed¡mentaçâo de caráter continental
(Litherland et al., 1994, Villamit, 1999).

As característicås da evolução geológica deste domínio apresentarn estreita semelhançâ
com o Terreno Chibcha dos Andes da Colômbia, incluindo a litoestratigrafia do Paleozóico, as
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faunas Carboníferas spirifer, produÇIus, otbulo¡deal, chaÊtes, fenesteflla- (Tschopp, 1956, Forero-

Suarez, 1986), e eventos magmáticos e sedimentares do Mesozóico (Aspden et al., 1987, Jaillard
et al., 1990), as característ¡cas da sedimentaçáo cretácea e as relações complexas com os
tenenos ao Oeste.

3.3.8. Terreno Loja

O Teneno Loja ocupa a porção central e onental da Cordilheira Real do Equador; e pelas

semelhanças litoestraltgráf¡cas e geocronológicås pode incluir os Tenenos Amotape da
Cordilheira do Ouro no Equador e N do Peru, e o terreno Chaucha ao O na regiåo interandina da
Cordilheira Real (Aspden e Litherland, 1992, Litherland et al., 1994)_

Está constituido por uma serie de unidades metamórf¡cas e granitóides associados que
apresentam extensas semelhanças litoestratigráficas e geocronológicas com o Teneno Tahamí
dos Andes Colombianos.

As unidades mais antigas corespondem a rochas metassed¡mentares de baixo a máJio
grau, com restos de esporos que indicam uma ¡dade Pós-Siluriana e provavelmente Devonianâ. O
Triássico apresenta o registro de um extenso magmatismo de car¿í'ter sin{êctônico associado com
à formação de migmatitos e ao metamorf¡smo das unidades ma¡s ant¡gas, denominado localmente
evento tectonomagmático Moromoro (Aspden et al., 1992b, Litherland et al., 1994, Noble et al.,
1es7).

Uma sêqüência sed¡mentar extensamente deformada, formada por quartzitos, ardósias e
filitos, de idade Jurássica e cretácea, apresenta grande semelhança com a sedimentaçâo da
Formação Abejonal da mesma idade, discordãnte sobre o embasamento do Teneno Tahamí na
Colômbia

3.4. Ensa¡o de reconstrução paleotectönica

Uma reconstruçåo tectônica e paleogeográfìca definitiva das difercntes fâses da evoluçâo
destes tenenos nåo é ainda possível. Mas alguns dados geológicos e geocronológicos
prelim¡nares em relação aos ambientes tectôn¡cos, e a cronolog¡a de alguns dos eventos permitem
definir algumas tendências gerais. Ao fazer consideraçoes paleogeográficas apresentadas a
seguir não são definidas as posi@es absolutas dos tenenos, mas são indicadas as possíveis
relaçóes com as massas cratôn¡cas mâiores (Gondwanâ o Laurentia), cuja interaçáo tem sido



considerada um dos elementos mais determ¡nantes na evoluçåo geologica da protomargem

Andina (Rowley e P¡ndê||,1989, Keppie e Ramos, 1999 revisão geral).

A evolução tectônica do fim do Mesoproterozóico na margem continental do Cráton
Amazônico inclui uma extensa h¡storia orogônica entre J200 Ma e gO0 Ma, que aparentemente
termina em um evento tectônico de caráter colisional conespondente à aglutinação do
supercontinente de Rodínia, e que está registrada ao sul na reg¡åo cratônica da Bolívia e Brasil
(L¡therland êt al., 1989, R¡zzotto et â1., 2001).

Na regiáo NW de Amér¡ca do Sul as exposições deste registro säo ma¡s complexas; sendo
que nas regiöes distâis da frente de deformação Andina esta atividade orogên¡ca est¡á

determ¡nada pela presença de zonas de cisalhamento regional e atividade vulcån¡ca associada
(Tassinari et al., 2000), mas que nas áreas mais próximas ficam imersas nas extensas coberfuras
sedimentiares Fanerozóicas. No sul da colômbia, na regiåo de piemonte, e aparentemente
estendivel até a cäde¡a Andina, se encontra na Serrania da Macarena e o Mac¡ço de Garzon,
caracterizados pelo reg¡stro de umâ extensa h¡storia geológica que ¡nclui magmat¡smo de ârco e
um metamórflco de alto grau (Kroonemberg, 1982, 20OO, Restrepo-pace et al., 1997, Jimenez em
prep). Esta evoluçåo tectônice poderia ter relaçåo com os eventos orogênicos que se supôe
caracterizaram a margem cont¡nental do Gråton Amazônico. A estratigrafia do Paleozóico inferior
sugere uma afinidade com o Gondwana na região da Macarena, e a evolução Mesozóica é
tamMm afim à margem ocidental de América do Sul.

As herançâs Meso-Neoproteorozóicas presentes nos granitóides do Bloco Caparo na
venezuela e na região de piemonte (Burkley, 1976, Feo-codoecido et al., 1992), mostram a
importäncia e a extensäo do registro tectônico desta idade no NW de América do Sul.

No fim do Proterozóico e no Paleozóico lnferior a regiäo cratôn¡ca da Colômbia e Venezuela
(coordenadas atuais) âpresenta uma evolução tectônica relac¡onada com uma dinâmica de rifte,
que sucedeu os eventos orogênicos Meso-Neoproterozóicos. lnclui um magmatismo básico, e
uma serie de seqüênc¡as de transiçâo rifte-drift em bac¡as confinadas na Colômbia e Venezuela
(Bordoramo, 1992, Pimentel de Bellizzia et â1., 1992, Restrepo-pace, 199S).

O Bloco Caparo e o terreno Mérida na região SE dos Andes de Mérida na Venezuela podem
ser uma peça fundamental na compreensão da dinâmica Neoproterozó¡cå (Brasiliana) da margem
NW da Gondwana- Este domínio apresenta o registro de uma atividade tectonomagmática entre
660-570 Ma, relacionada à deformaçåo de següênc¡as sedimentares de mar profundo e o
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desenvolvimento de um magmatismo de caráter sinlectônico (Shagam, 1972). Estas
característicâs podem estar associâdas à aproximaçáo, deformafro e instalaçåo dos arcos
magmáticos ¡ntraoceånicos tipo Avalonia-Cadomia (tenenos), à margem continental de Gondwana
NW (Nance e Thompson, 1996, Strachan et al., 1996, Samson et al., 1999, Murphy et al., 2000),

A dispersão sucessiva dos tenenos Avalon¡a-Cadom¡a fo¡ sucedida pela instala$o de um
arco magmático Cambro-Ordoviciano no Bloco Caparo, e postenormente pelo desenvolvimento de
uma eldensa sed¡mentação Ordov¡ciana-Siluriana que apresenta uma clara afinidade Gondwan¡ca
(Burkley, 1972, Benedetto, 1982, Cocks e Torvisk, 2002). No Devoniano é gerado outro arco
magmático continental neste mesmo segmento crustal, que p€rmite a aproximação e acresção do
Teneno Mérida no Carbonífero e Permiano, e que está relacionädo à configuração da Pangea
(Rowley e Pindell, 1989, Bell¡zzia e Pimentel, 1994, Ramos e Aleman, 1994).

A existência de magmatismo Neoprotemzóico no terreno Mérida poderia estar também
relacionado com a aglut¡naçáo do Gondwana. Além disso, as caracterist¡c¿¡s estratigráficas e
geocronológicas do teneno Yucatan-Maya no L de México, Guatemala e Belize e a necessária
justâposição deste teneno com os Andes de Mérida nas reconstruçöes da pangea (Burkley, 1g76,

Pindell, 1985, Rowley e Pindetl, 1989, Krogh et al., 1993, Sedlock et al., 1993, Steiner and Walker,

1996), sugere que estes dois tenenos podem ter uma estre¡ta conelaçäo tectonoestratigráfìca,

Os eventos deformat¡vos do Paleozó¡co Superior ident¡ficådos no Teneno Mérida, eståo
relacronados com a sua acresção ao Bloco caparo em um regime tangencial (Marechal, 19g3), e
com a deformação associada ao fechamento da Pangea (Pindell, 1985, Ramos e Aleman, 2OOO).

A paleogeografia do teneno Chibcùa (TG), na Colômbia, é objeto de extensas discussões,

sendo considerado um alóctone transferido da Laurentia possivelmente no Ordovic¡ano-siluriano,

ou como a margem conl¡nental autoctone da alual Colômb¡a (Mojica e Villaroel, 1988, Toussaint et
Restrepo, 1988, Forero-Suarez, 1990, Toussa¡nt, 1993, Restrepo-pace, 1995). Como neste

teneno são incluídas âs un¡dades do embâsamento Proterozóico analisadas na presente

pesquisa, são detalhadas e analisadas as evidências crít¡cas associadas à paleogeografiã deste

terreno.

Depo¡s de uma h¡storia orogênica Meso e Neoproterozóica registrå-se de umâ extensa

sedimentação associada com um magmatismo de caráter ¡ntraplacas (Ward et al., 1973, Schaffer

et al-, 1998), provavelmente relacionado a um ambiente de rifte continental. Esta bacia, que

sucedeu aos eventos orogên¡cos ma¡s antigos, teria sido afetada por um magmatismo

Oldovic¡ano-Siluriano, relacionado à instalação de um arco magmático continental (Boinet et al.,

1985, Restrepo-Pace, 1997). O evento tectonometamórfico que deformou as seqüênc¡as
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ordovicianas e Silurianas (420-390 Ma) poderia ter relaçåo com uma colisåo ma¡or (Grosser e
Prosssl, 1991, Ordoñez, 2001).

Entre o Devoniano e o permiano, a sedimenraso foi mais cont¡nua, inte¡rompida por
algumas fases tectônicås d¡scretas e uma atividade magmática de caráter local, historia gue
terminaria em uma deformação no Permo-Triássica como possível resposta às fases colis¡ona¡s
da Pangea (Toussaint, 1993).

As faunas graptolites e trilobites do Ordoviciano indicam uma fortê af¡nidade Gondwånica
(whitington e Hughes, .t973, Berry e \Mrde, 1990, vélez e Vilraroer, 1993, Keppie e Dostar, 1999,
Cocks, 20@). Além disso, os novos descobrimentos fossiliferos do Devoniano ind¡cam a presença
de p€ixes endêmicos ao Gondwana, e indicam também que o intercâmbio faunist¡co entre
Gondwana e Laurentia só começou depois do Frasniano (Young et al, 2000 e Janvier e Villarroel
'1998).

Desta maneira o terreno Chibcha sendo alóctone, como ¡ndicam as evidências, poderia
representiar um terreno Peri-gondwanico. separado e acrescido sucessivamente na mârgem de
Gondwana durante os extênsos riftes do fim do Proterozóico e o Paleozóico inferior, ou como um
domínio para-autoctone, com a sua posição modificada por eventos tectônicos posteriores
(Ramos e Basei, 1997, Erdtmann, 2OO0).

Ao considerar o embasamento dos Andes de Mérida como o rimite N da protomargem
Andina, e sua estreita raraçåo com os eventos orogênicos do fechamento de pangea no
Paleozóico Superior (Rowley e Pindell, 1989), as cafacterísticas dos eventos deformativos do Tc
sugerem que este terreno estaria em uma posiçåo de foreland, e provavelmente mais ao sul.

O Teneno Tahamí, bem como a sua possível extensão no teneno Loja apresentam idades
Neoproterczóicas e cambrianas em seu embasamento (ordoñez, 2001, Nobre et ar., 1997),
sugerindo que eles t¡veram uma parte da h¡stofia relacionada à evoluçäo do Gondwana.
cons¡derando sua possível posição no Gondwana. No caso dos eventos tectono-magmát¡cos
Triássicos, estes tem sido relacionados às primeiras fases de separaçåo da pangea (Litherland et
al., 1994, Nobte et al., 1997).

Este teneno poderia ter s¡do derivado da Pangea no Trìássico e interag¡do posteriormente
com os domínios Mesozóicos de afinidade oceånica (Litherland et al., 1994, Restrepo e Toussaint,
1988, Toussaint, 1996), sendo que a sua rocação finar na margem NW da América do sur ter¡a
s¡do modificada sucessivamente pela convergência obliqua, rê.distribuindo e dispersando-o ao
longo de falhas transconentes. Adicionalmente, parece claro que a evolução orogênica do final do
Paleozóico registrada nos Andes de Mérida na Venezuera reria reraçåo com a esrruturação da



Pangea, enquanto o magmatismo Triássico-Jurássico e as bacias de rifie reg¡stradas no Teneno
Chibcha estariam relacionadas à subducçåo formada na margem W da pangea.



Neste capítulo são apresentadas as caracteísticas geológicas locais dos domínios

estudados, incluindo os dados existentes, aqueles obtidos na amostragem, e os resultados das

diferentes análises petrográficas, geoquímicas, e geocronológ¡cas.

Como tem sido indicado anteriormente foram selecionadas as localidades consideradas

como mais representativas de algumas das unidades princ¡pais dos tênenos ou domínios

tectonoestratigráficos do norte da Colômbia, e se teve em conta a ex¡stência de informação

geológica anter¡or, acess¡bilidade, e relaçóes estratigÉficås coerentes.

As unidades PrâMesozóicas litoestratigráficas analisadas (F¡gura 3) incluem princ¡palmente

o embasamento Proterozótco do Terreno Ch¡bcha na parte norte da Colômbia. Adicionalmente,

foram consideradas algumas unidades incluídas no segmento NE do Teneno Taham¡ da

Cord¡lheira Central que nåo tinham informação geocronológica, e os complexos metamórf¡cos de

idade Pré-Mesoz'ica da reg¡áo do Caribe incluídos também neste últ¡mo teneno, mas gue

apresentam relaçöes mais duvidosas. Uma característica comum destes domín¡os é a sua

localizaçáo na terminaÉo N da cadeia Andina na Colômbia, tendo sido alguns deles isolados pela

complexa dinâmica do Câribe com a placa Sul-americana.

As coordenadas de localização das amostras analisadas encontram-se no Anexo 1.

4.1. Serra Nevada de Santa Marta

4. CONTEXTO GEOLÓGrcO DAS UNIÐAÞES FSTUDAÞAS

(.:ra.. i_ri;i)

A Serra Nevada de Santâ Marta é uma rogião montanhosa isolada no Caribe (Figura 4),

cobrìndo uma área de 13700 Km2, e atingindo alturas de ate 59OO m. Este maciço cristalino,

composto em 80% por rochas metamórficas e ígneas, se encontra limitado tectonic€mente por

falhas de extensâo regional que se prolongam para outtas regiôes And¡nas e do Caribe (Tschanz

et al., 1974). Estas falhas têm sido ativas desde o Paleogeno Superior, apresentando movirnentos



SERM DO
BAUDÓ

PENfNSULA DA

VENEZUELA

MACIçO DE SANTANDER

LEGENDA
E WLCANISMO PLIOCÊNO E QUATERNARIO

I ROCHAS BASTCAS MESOZÓ|CAS E
CENOZOICAS DA SERRA DE BAUDÓ

F-
OV' SEDIMENTOS CENOZOICOS DAS

'^lr SERRA DA MACARENA

E
E
t=
I
E
E

PLANICIES ORIENTAIS

oRlt¡ÓQun

SEDtMENToS cENozótcos
MAGMATISMO CC¡'¡OZÓICO DO TERRENO CALIMA

MAGMATISMo cENozÓ|co Do TERRENo cUNA

EOUADOR

SEDIMENToS MEsozÓIcos DA coRDILHEIRA oRIENTAL
SEDIMENToS cENoZÓIcos DAS PLANICIES oRIENTAIS
RocHAS BÄsrcAS CRETACEAS DA coRDTLHEIRA octDENTAt E
FLANCO OESTE DA CORDILHEIRA CENTRAL
MAGMATISMo cRerAceo supERtoR
VULCANISMo TnIAssIco E JURAssIco
PLUToNTSMo ¡unÁsslco
MAcMATTSMo pru-eozórco
EMBASAMENTo p*rozólco e cRerÁceo
EMBASAMENTO PRECAMBRIANO

cnÁroru ¡n¡¡zô¡lrco
ZONA DE AMOSTRAGEM

I
trf
E
E
f-l.-]

I
E
ll

o
o

FIGURA 3. MAPA GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DOS ANDES COLOMBIANOS
MODIFICADO DE TOUSSAINT (lngeominas, 1989)

oq

t rur¡¡ZÓt'¡ln

oo
0

N

I
Escala:
0 100 200Km



FIGURA 4. MAPA GEOLÓGICO DE SANTA MARTA
rvoDlF¡cADo DE TSHANTZ ET AL (1369,1974)
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horizontais de 110 Km, deslocândo este bloco para NW (Tschanz et al., 1974, Taboada et al.,

2000, Trenkamp et al., 20O2). Os mov¡mentos verticais desta regiåo montanhosa podem tef

começâdo no Mioceno, relacionados ao empunão deste bloc¡ continental sobre a placa do Caribe

ao longo de uma descontinuidade que se estende até o Moho, e à subducçåo de båixo ångulo da

placa do Canbe (Case e tvlacDonald, 1973, Kellogg e Bonini, 1982, Kellogg, 1984).

O embasamento pode ser dividido em três domínios geotectônicos principäis, que definem

três c¡ntuúes metamórficos paralelos, com direçåo SW-NE.

A província Sena Nevada (Tschanz el al., 1974) é o domínio geológico mais extenso do

Maciço de Santa Marta, e ocupa a regiáo central. Encontra-se limitada por importantes

l¡neamentos que o separam da província de Sevilla, e da Senania de Períjá que constitui a

prolongação da Cordilheira Oriental da Colômbia, e é considerada parte fundamental do Terreno

Chibchâ.

A unidade ma¡s ant¡ga conesponde a uma seqüência metamórf¡câ de atto grau, e

denominada Granulito dos Mangos e Gnaisse de Dibuya, de idade Mesoproterozóica (MacDonald

e Hurley, 1969, Tschanz et al., 1969, 1974, Restrepo-Pace et al., 1997, Ordoñez 2ñ2).

Em discordânc¡a sobre as rochas metâmórficas de alto grau encontra-se rochas

metâssed¡mentares pelíticas de baixo grau, uma seqüència vulcanosedimentar provavelmente

Devoniana (Gansser, 1959, Tschanz et al., 1969). Uma seqüência de calcários fossiliferos do

limite Pensilvaniano-Mississ¡p¡ano se encontra em discordância angular sobre esta unidade, com

faunas semelhantes às que ocorrem na Cordilheira Oriental e em parte da regiåo oriental da

Cordilheira Central (Gannser, 1955, Forero, 1967, Rabe, 1977).

Granitó¡des de cåráter s¡nlectónico Pré-Jurássicos com relaçöes estratigráf¡cas complexas,

encontram-se nas zonas NW e centrais ffschanz et al., 1969, 1974). Além disso, uma serie de

seqûênc¡as vulcanosedimentares do Jurássico Méd¡o a Cretáceo rnferior, com êxtensas vâriaçôes

fac¡ológicas entre continentais e mårinho confinado, encontram-se em discordância sobre o

embasamento (Tschanz et al., 1969, Geyer, 1973 em Toussa¡nt, 1995, Geyer, 1982). Um extenso

plutonismo Jurássico câråclerizado por grandes batólitos com composiçöes entre gran¡to e diorito

corta todâs as unidades mais antigas-

ldades de resfriâmento K-Ar em anf¡bólio e b¡ot¡ta dos diferentes batólitos sugerem que a

cristalizaçåo e resfriamento dos granitóides pode encontrar-se entre -200 Ma e 150 Ma (Tschanz

et al., 1974).

Ao noroeste destes dois domínios encontra-se o cinturão polimetamórfico de Sevilla,

composto por rochas metamófficâs de fácies anfibolito, consideradas de idade Paleozóica
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Superior a Mesozóica lnferior (Ischanz el al., 1974), e que é considerada como uma parte do

Teneno Tahamí (Toussaint, 1993).

O domínio de Santa Marta é o mais jovem, sendo composto pot um c¡nturão metamórfico

afetado por pelo menos dois eventos de ídade Meso,Cenozóica (MacDonald et al, 1971)- As

característ¡cas geológicas deste domínio estäo relacionadas com a evoluçåo dos complexos

metamórficos acresciona¡s do Caribe que se estendem na margem N de Sul América (MacDonald

et al, 1971, Ave-Lallement, 1997). Magmatismo Eoceno afetou os domínios Sevilla e Santa Marta

(Tschanz el al, 1974r.

4.1.1. Granulito dos Mangos

O Granul¡to dos Mangos (Granulita de Los Mangos) é uma unidade estrat¡gráfica ínformal

(Tschanz et al., 1969), que agrupa as rochas metamórficas de alto grau que se enconlram

distribuídas na província Sena Nevada, e),tensamente segmentadas pelo magmat¡smo Juráss¡co

(Figura 4, Tschanz et al., 1969, 1974), o segmento NE esta un¡dade tem s¡do denominada

Gnaisse de Dibuya (MacDonald e Hurley, 1S69). E nele foram obtidas idades entre 800 Ma e 1400

Ma (Tabela 1), sendo que o último metamorfismo de alto grau apresenta uma idade de 99O Ma

Oschanz et al., 1974, Restrepo-Pace et al., '1997, Ordoñez, 2001).

Este conjunto litoestratigráf ico está formado por uma seqùênc¡a bandada, de gnaisses

quarÞo-feldspáticos (féls¡cos e intermediários), paragnaisses pelíticos, gnaisses máficos com

homblenda e p¡roxênio, anfibolitos, bandas de composiçäo ultrabásica compostas por anfibólio,

piroxênio, plagioclásio, olivina e clinopiroxênio e níveis calcosil¡catados (MacDonald e Hurley,

1969, Tschanz et al., 1969)- A presença de dois piroxènios, granada, e anf¡bólio e b¡otita parda

em algumas das litologias indicam que a seqúência alcançou condições metamórficas na fácies

granulito (Bucher e Frey, 1994). Os gnaisses quartzo-feldspiít¡cos apresentam ribbons

pol¡cristalinos e feldspato pertítico típico de deformaçåo e metamorfismo a alta temperêtura

(Tschanz et al., 1969). O metamorfismo relrogrado apresenta características de fácies anfibolito e

xisto verde, def¡nindo complexas coroas de reação (Tschanz et al., 1969).

O caráter bandado dâ seqùència, e a intercalaçäo dos diferentes litotipos composicionais de

af¡nidade ígnea e sedimentar, sugerem que paîte desta unidade conesponde a uma seqúência

vulcano-sedimentar, e que alguns gnaisses de composição intermediária conesponderiam aos

plutöes associados (Tschanz et al., 1969).
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Estre¡tamente associados com as rochas metamórficas encontram-se stocks ou sills de

composiÉo anortosítica, gnaisses máf¡cos (ate 40% de fe¡romagnesianos), e bandas, diques e

veios com alto conteúdo de ¡lmenita, magnetita e apatita.

Os miner¿is máficos primários apresentam-se substituídos por epídoto, anf¡bólio verde.azul,

e clorita (Tschanz et al-, 1969). A prêsença de reliclos de granada e piroxênio, a foliação

metamórficå, e as texturas granoblásticas em alguns dos anortositos (Tschanz et al., 1974)

sugerem que estes tenam sido afetados pelo mesmo evento metamórfico das rochas encaixantes.

No trabalho de campo foram analisados e amostrados dois segmentos do Granul¡to dos

Mangos. Na regiâo NE foi amostrado o denominado Gnaisse de Dibuya (MacDonald e Hurley,
'1969) ao longo da esfada entre as c¡dades de Santa Marta e Rioacha e na ribeira do Rio Jerez. O

outro segmento amoslrado encontra-se na regiäo ocidental, na estrada entre os municípios de

Fundación e El Palmor, e conesponde principalmente a rochas de caÉter anortosítico.

O Gnaisse de Dibuya (MacDonald e Hurley, 1969) se encontra na term¡nação NE da Sena

Nevada de Santä Mârta, próximo à c¡dade de Dibuya. As prime¡ras descriçóes indicam que este

conjunto conesponde a uma seqüência bandada de gnaisses quarÞo-pertít¡cos, homblêndìcos e

biotíticos (MacDonald e Hurley, 1969, Tschanz, 1969), sem apresentar a mineralogia diagnóstica

da fác¡es granulito que caracieriza os outros segmentos do Granulito dos Mangos.

Litolog¡camente está cåracterizado pela intercalaçäo de bandas félsicas e máficas com

espessuras centrimétricas a dec¡métncas, predominando as félsicas. Nas bandas de menor

espessura é comum a presença de dobras ¡socl¡nais definindo duas estruturas planares,

relac¡onadas com o bandamento compos¡cional (Figura 5).

Nas rochas félsicas é comum observar a presença de variaçöes composic¡onais,

determ¡nadas pelas proporçoes da biotita. Estias rochas apreserìtâm uma fol¡ação marcada

principalmente pela lineaçäo míneml da biotita e dos gråos de quarÞo e feldspato. Localmente é

comum a presençâ de veíos e lentes quartzo-feldspáticos cortando a folhação metamórfica ou

incluídos nas bandas máficas, e algumas estruturas de aparente caráter nebulítico (Figura 6),

sugerindo um caráter migmâtítico, e a presença de mais de um período de fusåo parcial.

Petrograf icamente as rochas félslcas eståo constituídas por quarÞo (3G50%), plagioclásio

(O-2Oo/o) e Feldspato K predominantemente mesopertitico (3G500/o). A biotita apresenta

proporções de 1-5 %, e como acessórios apresentam-se opacos e zircáo, e em outras åmostras

alanita, Os feldspatos e o quartzo se apresentam em agregados policristal¡nos gÊânoblásticos,
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Gnaisses Quarlzo-

Perlít¡cos e

Honrt¡lêndicos.

e naisse Hb-notêñoico

Gnaisse Quartzo-

PertÍtico.
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Rb-Sr, mcha total, isócronas

de referencia.

Gnaisse (luanzo

Pertítico.

Granulito

nus¡Joctra tota¡, ioaæ

calculada.

llAr, anfibólio.

RÞSr, rocha total, ¡dade

calculada.
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Grsnul¡lo

Ar-Ar, biotita.

Gnaisse

homþlêndico.

1300 Ma, 1400 Ma

Granulito.

U/Pb convencional, z¡rcáo.

Tabela 1. Dados geocronológicos existentes pâra o Granulito dos Mangos. 'l MåcDonald e

Hurley, (1969), 2. Tschanz et al., (1974), 3. Restrepo-Pace et al (1997), 4' Ordoñez (2001)'

com características lenticulares e alongadas, representativas das texturas de t¡po "ribbon" e

,,flasei" e que definem a foliação da rocha (Figura 7). Alguns fenocristais de feldspato e quaftzo

apresentam formas lenticulares alongadas, ao longo da foliaçäo, e texturas m¡rmequíticas-

Alguns dos gnaisses apresentam como cafacterísticas fundamentais abundantes texturas

gráficâs; os minerais apresentam bordas caracterizadas pelo embahiamento, cristais isolados em

forma de T, e aparentes invasðes recíprocas (Figuras 8, 9) Embora os critérios para a

ident¡f¡caçâo da presença de fusåo parcial sáo complexos (sawyer, 1999), estas caractêríslicas

såo ¡ndicadofas da presença de fusåo parcial, e uma origem leucosomáticã para algumas das

rochâs féls¡cas.

As bandas máficas sáo formadas pof anfibolitos compostos de homblenda manom, biotita,

plagioclás¡o e quârtzo; os fenomagnesianos definem claramente a foliaçáo da rocha (Figura 10)'

que é paralela ao bandamento composicional. o plagioclásio apresenta uma composição entre

945 r 30 Ma

ulPo cõnvencional, z¡rcão.

752 Mâ

iffi,.fËff'W

Espectros complexos, ldades

antegradas 574 * I Ma, 668 * I
Ma.

Sm-Nd, Granada- rocha

total

1300 Ma

1

tnterceøo ärærioiì 5t s * as

Ma.

Diferentes l¡nhas de Perda de

Pb, com ldades entre 100o Ma

e 1300 Ma.

2

2

2

+8Ma
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An28-4n32, com uma débil sericitizaçåo, e em algumas amostras o anfibólio e a biotita

apresentam alteraçåo para clorita ao longo dos planos de clivagem e as bordas do mineral.

O anfibólio se encontra intercrescido com a biotita, e juntos definem a foliaçåo mineral. Este

mineral apresenta formas alongadas lenticulares, e o quartzo e o plagioclásio apresentam também

agregados tipo "ribbon".

Nas zonas de contato entre as bandas máficas e félsicas os minerais máficos apresentam-

se transformados em clorita.

Figura 5. Bandamento composicional, Gnaisse de Dibuya.
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Figura 6. veias e lentes quartzo-feldspáticos, texturas nebulíticas.

Figura 7. Ribbons polie monocristalinos,

definindo a lineaçåo mineral.



Figura 8. Embahiamento inegular dos cristais,

invasåo recíproca.

Figura 9 Texturas gráficas, cristais de quartzo

(Q) em forma de T ou irregulares, possivelmente

conoídos por fusåo.

Figura 10. Foliaçåo definida por anfibólio e biotita.



As texturas "ribbon" e flaser, os fenocristais de feldspato micropertítico, as mirmeguitas dos

gna¡sses biotíticos, e a pfesençâ de texturas semelhantes nos arìfibol¡tos indicam cond¡çöes de

deformaçäo a altas temperaturas (Passchier e Throuw, 1996, Vernon, R. H., 2000). A cor marrom

do anfibólio e a biotita, e o plag¡oclásio com composíção An 27-35 nos anfibolitos såo

característ¡cas de metamodismo em fácies anf¡bolito alto (Bucher e Frey, 1994).

O anfibólio e o plagioclásio apresentam-se em contato. A ausência de reações e de zonação

composicional sugere que esta associação representa uma paragênese em equilíbrio, Íelacionada

possivelmente com o pico metamórfico. A composição química deste par de m¡nera¡s nas bordas

e no ¡nterior dos cristais foi determinada para a util¡zaçâo dos barômetros de Fershater (199O), e

os termômetros (A) e (B) de Holland e Blundy (1994).

Outros geobarômetros (Hammarstrom e Zen, 1986, Hollister et al-, 1987, Johnson e

Rutherford, 1989, Schmidt, 1992) foram ut¡lizados para verificar e poss¡velmente confirmar os

resultados obtidos.

As característ¡cas composicionais do anf¡bólio e o plagioclásio e os dados obtidos nos

geotermobarômetros såo apresentados na (Anexo 2)-

Os anfibólios såo de tipo cálcico, com valores de (Ca+¡¿¡u > 1.0, 0,5 5 Nae < 1 ,50 e Cas >

'1,5O (Leake et al., 1997), O plagioclásio apresenta composição constånte, com a componente de

An enire 28o/o e 32o/o .

As rela@es Al/S¡ do anf¡bólio e o plagioclásio (Fershater, 1990) nos pares m¡nerais ¡ndicam

valoÍes de pressäo no intervalo entre 6 Kb e 6-3 Kb {Figura 't do,qnexo 2).

As caracteristicas mineralógicas do anfìbolito são simples, podendo ser aplicados de

maneira geral os outros geobarômetros utilizados em rochas ígneas. Os dados obtidos situam-se

entre 5 Kb e 7.8 Kb. O barômêtro de Johnson e Rutherford (1989) apresenta as pressóes mais

baixas (< 6 Kba), discordante com os outros três geobarômetros e com o baÉmetro de Ferschater

(199O), os quais apresentam valores superiores a 6,14 Kba e concodantes (< 0,5 Kb) na mesma

análise. Portanto os valores baixos não såo cons¡derados como repreæntativos. Os termômetros

(A) e (B) de Holland e Blundy (1994) foram calculados com a pressão de 6 Kb derivada do

bârômetro de Ferschater (1990) e um valor máximo de 7,6 Kb derivado do barômetro de Schmidt

(1992). As tempeËturâs obtidas encontram-se entre 760" C e 810" C

Destas análises se obtém condiçóes de temperatura e pressão no Gnaisse de Dibuyâ entre

74O C e 810' C, e entre 6 Kba a 7,6 Kba, corespondendo à transiçåo da fácies ar¡fibolito a

granulito (Bucher e Frey, 1994).

':'Jita



1.. ;::r:r':ilit,l¡ .ir;'rl:!rl' ìil.ì

A presença de lentes e veios de composição quartzo-feldspática, as estrufuras nebulítiÇas,

bem como as características petrográficås e geoquímicas em algumas das amostras, estariam

relacionadas com a fusäo parcial dos protolitos quartzo-feldspáticos.

Foram analisados os elementos maiores e traços (incluindo as tenas raras) em I amostras

de dois afloramentos sêparados 1 Km. Cinco gna¡sses guarÞo-feldspáticos, e três anfibolitos de

diferentes níveis estEtigráficos foram considerados (Anexo 3).

Os gnaisses quazo-feldspáticos apresentiam uma compos¡ção predominantemente ácida

com SiOz enlre 72o/o e 75Vo, e com K2 O > Na2O. Qualro deles apresentam altas concentrações

dos elementos das tenas raras ([REE> 312ppm), com um enr¡quecimento das tenas leves

(LREE) em relaçåo às pesadas (HREE), razöes (LalYb)¡i entre 5,19 e 15,76 e pendentes

negativas. O Eu apresenta uma anomalia bem def¡n¡dâ com valores de Eu/Eu'entre 0,31 e O,49

(Figura 11). Tais características såo representativas de uma crosta superior granítica; e sugerem

que o domínio ctustal no que se encontram as rochas é de caráter evoluído, e modificado poÍ uma

e>ctensa diferenciação intracfustal (Taylor e McLennan, 1985, Mclennan, 1989, Mclennan et al.,

1993).

Outra amostra (458) desses gnaisses apresenta as mesmas característ¡cas nos elementos

maiores e alguns traços, mas tem uma distribuiçáo dos padrôes das tenas raras d¡ferente (Figura

1 I ). Esta se caractefiza por menores concentraçôes destes elementos (EREE > 136,46), uma

forte pendente negativa marcada por empobrec¡mento das HREE, e uma anomalia positiva de

Eu. lsto é cåracteríst¡co de frações cumulátìcas relacionadas com processos de fusåo parcial

(Cullers e Graff, 1984, Sawyer, 1987, Pan e Fleet, 1996).

A composição mineralógica e a defiormaçåo dos gnaisses não permitem estabel€cer

definit¡vamente a natureza dos protólitos, e estes podem coresponder a granitóides evoluídos,

vulcånicas ácidas ou sedimentos. A pers¡stência do bandamento compos¡cional, com variaçðes

nâ espessura; a ausência de texturas ígneas reliquiares; oS conteúdos de Zr, Superiores aos

valores médios da crosta continentãl (Mclennan, 1986), e as caE¡cteríst¡cås geocronológicas dos

zircöes analisados, sugerem um caráter sedimentar para alguns dos protólitos das rochas

gnáissicas. Ëvidencias de fusão parc¡al såo comuns em lentes e ve¡os quarÞo-feldspáticos,

indicando que algumas das bandas têm uma definitiva origem anatéctica-

Adicionalmente, três anf¡bol¡tos intercalados na seqüência metamórfica e localizados dentro

de d¡ferentes níve¡s estratigráficos foram analisados.

As rochâs aprêsentam uma composiçäo predominantemente basáltica. Os valores de Cr >

1OO ppm e a relaçåo crlNi > 1 sugerêm que os protolitos são de origem magmática (Leake, 1964,
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Walker et al., 1960), As caracferísticâs químicas SiO2 1,2-1,4o/o, Nb¡y -0,24, Z1PZO5 -1 ,68) são

de basaltos toleit¡cos â and€sitos basálticos.

As tenas raras (REE) apresenta altos conteúdo ([REE > 163), com enriquecimento relativo

das tenas raras leves que åpresentam valores normalizados a composiçáo condrítica de

referência de La¡ =16ç150, e (Lal/b)¡ =3.4-5.6, uma anomalia negativa de Eu com

(Eu/Eu*)=0.52-0.69 (Fig 5), e um padräo relativamente enriquecido e deb¡lmente inclinãdo das

tenas pesadas com Yb= -30 (Figura 12).

As concentraçöes de Zr, N¡, Cr, os padröes das tenas raras, e a anomalia negativa de Nb

apresentam semelhança com os basaltos toleiticos continentais, e indicam a existência de uma

fonte enriquec¡da nâ gêrìese destes protolitos (Dostal et al., 1983, Baragar e Scoates, '1987,

Culshaw e Dostal, 1997). As altas concentraçöes de tenas raras pesadas com leve incl¡naçåo, o Y

(50-70 ppm), o baixo conteúdo de Sc (27-33 ppm), e a presença da anomalia negativa de Eu e Sr

sugerem gue a geração e evoluçåo dos magmas que formaram os protolitos teria acontecido em

baixas profundidades (< 65Km), provavelmente em presença de espinélio e plagioclásio, em

ausência de granada, ê com extensos processos de diferenciação (Grajales-Nish¡mura et al.,

'1997, Volkert, 2001).

Os pådrões dos el€mentos traço normâlizâdos ao manto primitivo (Figura 13), apresentam

um enriquecimento nos elementos incompatíveis (incluindo K, Ba, Rb e as terras raras leves) em

relaçåo às terras raras pesadas e os HFSE, e empobrecimento relativo em Nb e Ti. lsso

indicando que os mag¡nas teriam sido formados om uma litosfera subcont¡nental extensamente

modificada (Pearce, 1983, \Mlson, 1989, Culshaw e Dostal, 1997)-

As razóes Nb/La entre 0,25 e 0,33 confirmam a presençâ de uma significâtiva contaminação

crustal na evoluçåo destes magmas (L¡ et al., 1998).

O conjunto de elementos geoquÍmicos sugere que este magmatismo bás¡co é de caráter

cont¡nental, derivado de umâ l¡tosfera subcont¡nental enriquecida modificãdo por procossos de

contam¡naçâo continental. O magmatismo teria se formado em um evento distensivo que

permitiria fusåo a profund¡dades < 65 Km. A persistência da anomalia negativa de Eu sugere que

as amostras analisadas fariam parte das fases ma¡s diferenciadas.

A associação destes anfibolitos com rochas quârÞo-feldspáticas com derivaçåo cnrstal,

formâdas em ambiente continental, sugere que o ambiente tectônico poderia conesponder a um

rifte continental, ou a uma regiäo de retro-arco formada em uma margem de tipo Andino.

'ì:-r'i|r¡r,jì 
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Figura 11. Padröes dos elementos das terras raras das amostras analisadas. Em azul 4 gnaisses

do Gnaisse de Dibuya, e em marrom a amostra (458) do mesmo gnaisse amostrando o padrão

cumulático.
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Figura 12. Padröes dos elementos das terras raras

Dibuya

La Ce Pr NdSm Eu Gd Tb Dy Ho ErTmYb Lu

dos anfibolitos intercalados no Gnaisse de
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Figura 1 3. D¡agrama mr-rltielemental normalizado ao manto primit¡vo (Li et al., 1998) dos

anfibolitos do Gnaisse de D¡buya.

Foi também amostrado o Stock anortosíi¡co de 25 Km2 lim¡tado do rio Sevilla (Tschanz et al.,

1969), o quâl encontra-se associados a rochas gnáissicas bandadas semelhantes ao Gnaisse de

Dibuya (Figura 14, 151. O corpo encontra-se limìtado por zonas de deformação ainda nåo

caracterizada s

Sua foliação é variável, de vertical a subvertical nos contatos e subhorizontal no interior,

indicando a presença de um impoftante controlê tectônico durante a colocaçäo. Normaìmente

anoftositos com tais características såo introduzidos em niveis crustais superiores, em estado

plástico (Ashwal,'1 993).

O anortosiio apresenta urna percentagem de plagioclásio (4n40) entre 85-98%, e texiura

granoblást¡ca (Figura 16), Os mìnerais máficos encontram-se totalmente transformados em

epídoto-clorita-actinolita, o¡-r anfibólio e biotita (Figura 17). Ëstes minerais apresentam Lrma

disposição irregular, e podem ter s¡do gelados em um episódio de alteraçäo hidrotermaì, ou

alternat¡vamente associados com metamorfismo retrogrado, mas em condiçöes estáticas. Em

alguns casos este evento posterior parece estar relacionado a veios.

A relação entre metamorfismo e intrusão dos anortos¡tos näo é clara, o caráter gnárssico e

granoblástico, e algumas paragéneses metamórficas preservadas nas rochas associadas com os

anortos¡tos em outras regióes sáo evidências de que a intrusäo fo¡ anter¡or a um evento metamor-

É"+Ét .11 ¿,.1 ,; ¿i G r..r =* €>.F.,
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Figura 16. Textura granoblástica e ferromag-

nesianos totalmente transformados a epídoto.

Figura 15. Gnaisse Bandeado encaixante.

Figura 17. Anfibólio e Biotita secundários.



fico regional de alto grau, e que um evento hidrotemal postenor modificou os minerais

fenomagnesianos (fschanz et al., 1969).

4.1.2. Complexo Sevilla

As rochas do complexo Sev¡lla constituem um c¡ntunåo com direção SW-NE que inclui uma

associaçâo caracterizada pelo predomínio de protólitos de origem ígneo, melamorfoseada na

fácies anfibol¡to e afetada na maioria dos casos por um metamorfismo dinâmico superimposto

Oschanz, 1969). lnclui uma serie de unidades definidas informalmente como Gna¡sse dos

Muchachitos na regiáo NE, Gnaisse de Buritaca ao SW e "rochas metamórficas sem d¡ferenc¡a¡''

no segmento oriental em proximidade âo lineamento de Sevilla (Figura 4)'

Em geral, as unidades de Buritaca e dos Muchach¡tos incluem gnaisses com plagioclásio e

homblenda, metabasitos, locãlmente algumas ¡ntercalaçöes de xistos com moscovita e b¡otita, e

quarÞitos- As rochas metamórficas sem diferenciar såo representadas por migmat¡tos, mármores,

quartzitos e possíveis gran¡tóides deformados. As pa¡-agêneses metamórficas dos metabasitos

incluem anfibólio, plag¡oclás¡o, epídoto, e clinopiroxênio. Os metassedimentos apresentam b¡otita,

moscovita e granada indicando condiçöes da fácies anf¡bol¡to na zona de granada. Um intenso

metamorf¡smo dinåmico afetou todas as unidades, gerândo diferentes rochas de caráter dúctil

formadas por clorita, epídoto e seric¡ta neofomadas e uma intensa feduçâo no tamanho do grão-

As relaçöes destê domínio com o Granulito dos Mangos såo ainda ¡nÇompletas- Em um

anfibol¡to foi obtida uma idade K-Ar de 147 t 6 Ma Oschanz et al., 1974), e um bloco rodado de

caráter meta-d¡oítico possivelmente telacionado com o complexo Sevilla apresentou uma ¡dâde de

250 Ma (MacDonald e Hurley, 1969). O l¡neamento de Sevilla, que separa estes domínios da

Província Sera Nevada, encontra-se aparentemente cortado por um plutåo diorítico foliado com

idade mínima de 170 Ma. (Tschanz el al., 1974, MacDonald e Hurley, 1969). As intrusões de Lãtal

e Pâlomino de idade Paleocena codam os complexos metamórficos das duas províncias (Tschanz

et al., 1974), indicando que estas estavam ligadas antes do Paleoceno

Para este trabalho foi amostrado o Gnaisso dos Muchacfiitos ao longo da estrada que

comunica as cidades de Santa Marta e Rioacha ao longo da costa do Caribe. Em geral, a unidade

caracteriza-se pela intercalaÉo de bandas máficas e félsicas, sugerindo bandamento

composicional (Figura 18), e âpresentando localmente a intercalaÉo de quartzitos e quarzitos

biotíticos- Uma extensa deformaÉo superimposta gêrou zonas de cisalhamento locåis e

d¡ferentes estruturas formadas em condiçöes de deformação em níveis dúcteis e rupteis.

I ,..r \ ,.r.,



As paragêneses metamórficas iniciais foram modificadas, e os minerais ferromagnesianos

encontram-se substituídos fundamentalmente por epídoto e clorita. A matriz apresenta

principalmente quartzo recristalizado. Na zona analisada estas paragêneses correspondem a

xistos anfibólicos com a foliaçäo claramente definida pela orientaçåo de anfibólio e a biotita

(Figura 19), o plagioclásio apresenta uma composiçåo entre Arìrs e Añ26, ê o principal acessório é

a titanita. Associadas e estes xistos anfiþólicos encontra-se uma serie de quartzitos e quartzitos

biotíticos.

As características estruturais, as paragêneses minerais e a correlaçåo com outras unidades

regionais sugerem que as condiçöes de metamorfismo desta unidade correspondem à fácies

anfibolito.

Figura 1 8. Bandamento composicional,
Complexo Sevilla.

l

Figura 19. Foliaçåo mineral definida por
biotita e anfibólio.



4.2. Gnaisse de Bucaramanga

O gnaisse de Bucaramanga encontta-se locâlizado no Maciço de Santander na parte norte

da Cordilheira Oriental da Colômb¡a (Figura 20), e faz parte tundamental do embasamento

Proterozóico do Teneno ch¡bcha (Restfepo e Toussa¡nt, 1988, Restfepo-Pace, 1995)

Litologicamente é constituido por uma seqüênc¡å de paragnaisses com andaluzita, silimanita,

cord¡eritâ e granada, gnaicses hornblêndicos, anfibolitos, mármores, rochas cãlc¡osilicatadas e

migmatitos, com metamorforfismo em condiçðes de fácies anfibol¡to alto e baixa pressão (Ward et

al., 1973). A predominância dos pfotolitos sed¡mentafes e a presençå de rochas cãlcárias e

calciosil¡cáticas sugere que estas rochas foram formadas em uma bacia pouco profunda, de

cåráter predominântemente continental. Umâ seqr.iênc¡a metamórf¡ca do Paleozóico lnfenor é

aparentemente discordante sobre estas unidades, marcada pela isograda metamórficâ da

silimanita Ward et al., 1971), mas estas relaçôes são a¡ndâ objeto de controvérsias (Ordoñez,

2001)_ Ortognaisses cálc¡o-alcälinos do Paleozóico lnfenor encontram-se associados às

metamórficas do Paleozóico (Restrepo-Pace, 1995). Rochas sedimentâres do Devoníano

recobrem em discordåncia todas as unidades anteriores.

Os dados geocronológicos existentes nesta unidade incluem uma ¡dade K-Ar de 940 Ma em

uma homblenda (ward et al., 1973), uma idade Rb-sr convencional de 667 Ma, e espectros

irregulares Ar-Ar em anfibólio da mesma regiåo com características de difusáo complexa que

sugerem a existênc¡a de perfurbaçöes termais Jurássicas (Restrepo-Pace, 1995). Recentemente

foram reportadas idades u-Pb em zÍrcão entre 9OO-985 Ma(comunicaso pessoal de Restrepo-

Pace em Keppie et al., 2001), mas o caráter e locål¡zação da amostra nåo foi indicada.

No cinturåo metamórfico Paleozóico têm sido obtidas ¡dades Ar-Ar, indicando uma clårã

superimposição termal Jurássica (Restrepo-Pace; 1995). Um ortognaisse concordante com as

rochas metamórf¡cas apresenta uma idade U-Pb de 4T/X 16 Ma (Restrepo Pace, 1995) Outras

unìdades magmáticas apresentam idades entre 500 e 420 Ma (Boinet et al., 1985, Schaffer et al-,

19s8).

As amostras obt¡das para esta pesqu¡sa correspondem a um gnaisse biotítico (F¡gura 21)'

duas rochas homblêndicas com biotita intêrcaladas na seqüència metamórfica e dois anfibolitos,

um deles contendo biotita (Fígurå 22). Todas elas fazem parte da região montanhosa

imed¡atamente ao lesle da Cidade de Bucâramanga

Restrepo-pace (1995) apresenta os resultados de uma amostragem geoquím¡ca regional do

Gnaisse de Bucaramanga, nâ que os padröes dos elementos das terras raras apresentam



enriquec¡mento das tenas leves (LREE) e anomalia negativa de Eu características de rocfìas da

crosta superior (Taylor e Mclennan, 1985), de modo semelhante às rochas da Santa Marta.

As paragêneses das amostras estudadas näo são determ¡nantes de condições de

metamorfismo precisas, mas o câráter gnáissico, os plagioclásios de tipo An20 e o anfibólio são

indicadores de fác¡es anf¡bolito.

A existència, em outras regióes do maciço de Santander, paragêneses com silimanita,

granada e cordierita ¡ndica fác¡es anfibolito alto na isograda da s¡l¡manita, com temperatuøs entre

650" C e 750" C e pressóes de 5-6 Kb (Bucher e Frey, 1994, Ward et al., 1971).

No presente trabalho foram analisadas as bordas e os núcleos do anfibólio e do plagioclásio

de um gna¡sse anf¡bóolico com biotita. Os cálculos sáo apresentados no anexo 1, inclu¡ndo os

valores obt¡dos nos geobarômetros e a classificåçäo dos anfibólios.

O plagioclásio apresenta uma composição de Angs.An¿2, e os anf¡ból¡os säo do tipo cálcico.

No geobarômetro de Fershater (1990), as condiçöes de pressão eståo entre 4 Kb e 6,5 Kb

(Figura 2, Anexo 2). Os geobarômetros de Hammarstrom e Zen, (1986), Hollister et al., (1987)

Johnson e Rutherford (1989) e Schm¡dt (1992) apresentam o intervalo similar, mas incluem

pressões maiores com valores entre 4,5 Kbà e 7,6 Kbâ.

Os termômetros (A) e (B) de Holland e Blundy (1994) foram calculados para pressões de 4,5

e 7,6 Kb como valores extremos, e foram obtidas temperaturas entre 696" e 768" no termômetro

(A) e de 67 4-756 no (B). Tais cond¡ções são característ¡cas da fácies anfibolito alto (Bucher e

Frey, '1994).
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Figura 21. Biotita de Gnaisse biotítico,

definindo a foliaçåo mineral.
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Figura 22. Anftbâlio e plagioclásio em con-

tato. Amostra analisada para geotermo-

barometria, Gnaisse anfibólico.



4.3. Península da Guaj¡ra

Como foi ¡ndicado anteriormente, a regiäo da Península da Guajira (F¡gurâ 23) constitui uma

¡mportante área na geotêctônicå da margem continental do norte de América do Sul. As unidades

que const¡tuem o seu embasamento Pré-Jurássico podem ser divididas em dois grupos, um

domín¡o SW que inclu¡ rochas gnáiss¡cas com biotita (Gnaisse de Jojoncíto), e um domínio oriental

mais extenso (Formação Macuira) caracterizado por gnaisses hornblêndicos, anfibolitos e x¡stos

moscovíticos, cortado por uma intrusão de idade Jurássica.

4.3.1. Gnaisse de Jojoncito

O Gnaisse de Jojoncito conesponde a um corpo alongado em direção E-W, exposto em

uma área de l6Km x 4Km (Alvarez, 1967). A ma¡or parte dos seus contatos såo cobertos ou sâo

tectônicos, entretanto parece apresentar contatos gËdacionais com outras rochas

metassed¡mentares. Rochas sedimentares do Cretáceo-Paleogeno e sedimentos recentes cobrem

discordantemente a unidade (Alvarez, 1(b7)-

Petrograficamente conesponde a um gnaisse quartzo feldspát¡co de gráo f¡no a médio, com

marcada l¡neação mineral pela orientaçäo de quartzo. Composicionalmente apresenta quartzo 32-

50%, feldspato alcalino 29-40%, plagioclásio Na 1G20, biotita cloritizada 1Vo, e como acessórios

zircão, monazita e minerais opacos. Todos os minerais apresentam caráter predominantemente

xenomórfico. O quarÞo apresenta em alguns casos contatos triplos, com extinção ondulatória, e

gråos alongados. O feldspato potássico é de caráter mesopertítico, e também apresenta extinçáo

ondulatória. A mâioria dos cr¡slais de zircão såo de coloraçåo rosada, caráter ovóide a

ârredondados. Os m¡nera¡s opacos corespondem a intercrescimentos de ilmenita, magnetha e

hematita.

O quarÞo e o feldspato apresentam texturas t¡po ribbon e flaser em agregados mono e

policristalinos, e alguns contatos lobados e amebóides (Figura 24, 251. Estas característícas

texturais são típicas de deformaçåo em condições de médio a alto grau (Passhier e Trouw, 1996),

e são em primeira instancia uma indicação do metamorfismo que modificou a unidade.

Os elementos ma¡ores e traços de uma amostra do Gnaisse Jojoncito (Anexo 3)

apresentam características geoquímicas semelhantes às dos Gnaisses de D¡buya, e as

d¡scussöes e implicaçôes consideradas para estes são aplicáveis ao Gnaisse de Jojoncito. Em

geral a unidade apresenta altos valores de elementos das tenas ra¡as (IREE > 283,40), com um



ß4

x:t 
- -'--"'

FrcuRA 23. MApA ceolóctco DA GUAJTRA
lroDrÊtcADo DE ALVARËZ (1967)

i:i:::::ã::::i:::::i:i:::::::a:¡::ii!:::::i..iatata:.j::i,rt:iF ,..-.-
Pri.:.:.: 

::::l:::::::::i::::::i !::tIl.\ÀB\ 
* _. - -.

{þA.--9"i*l'+ 

-

LEGENDA

i"--- r ZO¡ln Oe ¡¡¡OSre¡eeU
-'Ao*

¿fuo.,o*"
[sræ-r
¿{o.., on''

¿{oss

l--l rpncrAnlo e oUATERNARTo

lmN aÊ95å?N5lå?*.*'o*..
Nl nocsns n¡erAMoRFlcASL\\\) PREMESOZÒJCO

ffi srocr oe ennas"r

[E-fiiÈl RocHAS sEDrvEN-ÍARES
l3:3:3:¡ i\,tEsozotcAS

fiÍäjl nocHns tc¡le¡,s
l:::::j:ir!il E sEDll\¡ENTAIIES

ffi e ursse oe ro.loNcrro

ffi onnrooronro DE srApANA

Escala:

0 '10 Km 20 Km

===:¡-ra

N

1



Figura 24. Agregado monocristalino de quartzo

definindo a lineaçåo da rocha.

enriquecimento das terras raras em relação às pesadas (Figura 26), e uma forte anomalia Eu

(Eu/Eu*=¡. Estas características såo típicas de crosta superior, de rochas com uma extensa

historia de diferenciaçao crustal (Taylor e Mclennan, lgBS).

As texturas "ribbon" e o alongamento dos minerais félsicos é característico de condiçöes de

deformaçåo de alta temperatura, e em conjunto com as características dos sobrecrescimentos

metamórficos identificados nos zircöes (relações Th/U >0.2), såo indicadoras de metamorfismo na

fácies anfibolito alto. Alvarez (1967, pâg 27) reporta em rochas metamórficas próximas ao

Gnaisse de Jojoncito a presença de algumas paragêneses minerais indicadoras da fácies

anfibolito alto.

Os dados geocronológicos existentes desta unidade conespondem a uma serie de

tentativas pelo método Pb-q em zircão, em que finalmente foi determinada uma idade de 1250 Ma

(Banks, 1972), a qual possibilitou incluir esta região no contexto do Mesoproterozóico Andino.

Figura 25 Quartzo e feldspato amebóides.
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F¡gura 26. Elementos das terras Taras, Gnaisse de Jojonc¡to.

4.3.2. Formação Macuira
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Está un¡dade está const¡tuída por intercalaçöes de gnaisses hornblêndicos, gnaisses

quartzo-feldspáticos e anf¡bolitos, aparentemente sotopostos a uma seqùência de xistos

moscovíticos com anfibolitos intercalados (MacDonald., 1964, Lockwood, 1966, Alvarez, i967).
Uma intrusiva de composição granodiorítica (Granodiorito de Siapana), corta claramente estas

unidades (Macdonald,'l 964).

Uma seqüência sedimentar clástica e calcária de idade Cretácea (Valanginiana), e rochas

calcár¡as de idade Ol¡gocena se encontram em d¡scordånc¡a sobre os gnaisses hornblêncl¡cos

(Lockwood, 1966). ocorre também r-rma seqr-ìência vulcànica de idade JLlrássica e uma
associaçäo metassedimentar de provável idacie Permiana ou Cretácea, com contactos tectônicos
com a Formaçåo Maclrira (Lockwood, 1966).

A formaçäo Macuìra tem s¡do subdividida em dois membros; o Gnaisse de Uray qr-re inclui os
gnaisses e anfibol¡tos, e nos Esqu¡stos de JaturLrhú.

O GnaÍsse de Uray está constituícjo por uma seqiiência de rochas bancladas de composiçäo

anfibólitica. Compõe-se de por anfibólio, plagìoclásio tipo andesina e granada,. ,ndicadores cle um

metamorfismo na fácies anfibolito.

No trabalho de campo foi amostrado um segmento deste gnaisse na regiäo de Jarara
(Figura 23) na drenagem Magnal¡pa, onde as rochas apresentam-se extensamente deformadas



Em afloramento as rochas apresentam um claro bandamento definido por variações no conteúdo

dos minerais ferromagnesianos. lntercalaçöes de bandas ricas em quartzo e granada såo comuns.

Estruturalmente está caracterizado pela presença de dobras isoclinais e a superimposição

de uma clivagem de crenulaçåo, sugerindo uma historia deformacional extensa. Além do

bandamento composicional (Figura 271, a foliaçåo da rocha está marcada pela orientaçåo dos

anfibÓlios e a biotita (Figura 28, 2gl. A lineação mineral é a estrutura fundamental e define um

aspeto estrutural do tipo L-S, que sugere um caráter milonítico para estas rochas. O plagioclásio

é de composição albita-oligoclásio, e o anfibólio é de caráter cálcico. As variaçöes composicionais

mais significativas såo determinadas pela percentagem de anfibólio e biotita e pelos plagioclásios

que definem o bandamento composicional.

Um afloramento de anfibolitos mostrou estrutura gnáissica, com bandas ricas em anfibólio e

outras com plagioclásio e quarÞo. O anfibólio apresenta forte extinçåo ondulante, o plagioclásio

apresenta uma composiçåo mais cálcica (An 40), e a matriz de quartzo apresenta características

de recristalizaçåo por efeitos dinâmicos (Figura 30, 31).

O caráter bandado da seqüência, e a presença de rochas metassedimentares intercaladas

têm sugerido que os protolitos desta seqüência correspondem a uma seqüência vulcano -
sedimentar (Lockwood, 1 965).

Figura 27. Bandamento Composicional do Gnaisse de Uray.



Figura 28. Lineaçåo mineralde anfibólio

em afloramento.

Figura 30. Aspecto do anfibolito da Formaçåo

Macuira

Figura 29. Lineaçåo mineral de anfibólio e

biotita em lamina delgada.

Os dados geocronológicos existentes da unidade resumem-se a dois anfibólios, com idades

aparentes K-Ar 172 t 10 Ma e 56 t 6 Ma (Lockwood, 1966, Alvarez, 1967). Estes dados indicam

uma historia termal em que a idade dos protolitos e o metamorfismo permanece obscura.

Foram analisados os elementos maiores e traços de 6 amostras de anfibolitos do Gnaisse
de Uray (Anexo 3), cinco delas dentro da mesma sucessäo pseudoestratigráfica, e outro

associado à mesma unidade, coletado a alguns Km de diståncia.

As amostras apresentam conteúdos de sílica entre 48o/o e 57o/o, indtcando que as rochas

encontram-se no campo dos basaltos e andesitos. MgO e TiOz såo relativamente baixos e

Figura 31. Anfibólio com extinçåo ondulan-

te, e matriz de quartzo com reduçåo do

tamanho do grão.



variáveis, com valores de 3.38-7.670/o e 0.32 e 1.38o/o. No diagrama de classificação química de
Winchester e Floyd (1977) as rochas correspondem a andesitos, basaltos andesíticos e basaltos.
No diagrama alkalis, FeO, MgO, as rochas apresentam uma definida tendência calcio-alcalina.

As terras raras apresentam padröes com pendente negativa e enriquecimento elevado das
terras raras leves (Figura 32), caráter variável com (LaA/b)n entre 1,7 e 3g, e (LalSm)n entre 1,3-
6,1, o Eu apresenta em algumas amostras anomalia levemente positiva. O enriquecimento nas
terras raras leves está relacionado com fusåo parcial e/ou fracionamento de anfibólio e
clinopiroxênio nos processos de diferenciação magmática (Cullers e Graaf, 1gg4, Seaman et al.,
2OO2) característicos das series cálcio-alcalinas normais e de alto potássio (Wilson, 19gg).
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Figura 32. Diagrama das Terras Raras para o Gnaisse de Uray.
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As anomarias negativas de Nb e Ti, e as razöes dos HFSE/REË menores que o manto
(Figura 33) também tèm afin¡dade com ambientes de sLlbducçåo (pearce, 1gg2, Tatsumi e
¡-ggins, '1995). Nos diagramas de discrim¡naçáo do amb¡ente tectônico que consicieram o Nb, zr e
Y de Pearce et al. (1982) e lVleschecle (1986) as rochas sáo afins com os amb¡entes cle arco
vulcânico. AIém djsso, o conjunto cre caracterÍsticas geoquimjcas e a abundância de rochas de
composiçåo andesít¡ca sugerem que os protolitos destas rochas foram gerados em Lrm arco
vulcânico conlinental.

os xistos de Jaturuhr-¡ correspondem a r:ma seqriência formacra pera sucessão e
intercalaçâo de unidades cle x¡stos micáceos (moscovita e biotita) com almandìna e estaurojita,
xistos biotÍticos com anfibólio, gnaisses micáceos e hornblêndicos, anfibolitos, mármores e rochas
calcio-silicatadas (Lockwoocr, .r966, Arvarez, 1967). As reraçóes destes xjstos com o Gnaisse de
uray é aparentemente estratlgráfrca (cliscordante), mas outras relaçöes são tectônicas (Lockwood,
1966).

Estes xistos foram amostrados na serrania de Jarara (Figura 34), na drenagem N4agnar¡pa.
Em afloramento a rocha apresenta uma crara foriaçâo metamórfica, apresentando segregaçoes
concordantes de quartzo (Figura 35). Petrograficamente apresenta moscovita, quartzo e como

Figura 33. D¡agrama lvlulti-Elemental Gnaisse de Uray
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mineral acessório, em baixa proporçåo, apresenta granada. A xistosidade é definida pela

moscovita, mas é possível observar uma xistosidade anterior aparentemente também definida por

moscovita. A granada aparece completamente fraturada e envolta pela xistosidade, indicando que

a granada é anterior, e såo comuns alguns cristais com aspecto sigmoidal limitados por uma

segunda xistosidade (Figura 35).

Não existem dados geocronológicos desta unidade, e a sua composiçåo mineralógic.a faz

supor que os seus protolitos correspondem a sedimentos pelíticos.

Figura 34. Xistosidade bem definida e redobrada, bandas de quartzo e

mica intercaladas centimétricamente.

Figura 35. Moscovita em sigmóides definindo e foliaçåo aparecendo

em possíveis sigmóides



4.3.3. Granodiorito de Siapana

O Granodiorito de Siapana é um stock leucocrático de 85 Km2 que se encontra no segmento

mais oriental da Guajira, na Serrania da Macuira (MacDonald, 1964). A rocha é de granulaçåo

milimétrica e se compõe de 55olo de plagioclásio (oligoclásio), quartzo 30o/o, feldspato potássico

10olo, biotita 4o/o, e como acessórios zircâo e opacos (Figura 36). O feldspato potássico e o
quartzo säo minerais tardios, o primeiro apresentando relaçöes poikilíticas com o plagioclásio

(MacDonald, 1964).

Este stock corta claramente as rochas da Formaçåo Macuira, e no contacto é comum o
desenvolvimento de uma auréola termal, e a presença de diques cortando as rochas encaixantes

(MacDonald, 1964). No segmento sul encontram-se rochas vulcânicas de idade Jurássica, e
outros granitóides aparentemente correlacionáveis ao Granodiorito de Siapana (Geyer, 1g7g). A

ausência de deformaçåo indica que é claramente posterior aos eventos tectônicos associados ao

metamorfismo da Formaçåo Macuira.

Uma moscovita de um pegmatito associado ao Granodiorito de Siapana apresentou idade llAr de

195 t I Ma (MacDonald, 19æ).

Figura 36. Plagioclásio com zoneamento e biotita do Granodiorito de Siapana.



4.4. Ernbasamento da Cordilheira Central

Nèste grupo de rochas se incluem diferentes complexos metamórficos expostos na regiåo

NE da Cord¡lhe¡ra Central- Uma dessas un¡dades pertence ao embasamento do Terreno Tahamí
(Gnaisse de Nus), e outra un¡dade conesponde ao embasamento do Teneno Chibcha_ As duas
foram defin¡das inicialmente por Fein¡nger et al. (1974).

4^4.1. Gnaisse do Nus

Esta unidade está local¡zada no flanco oriental da Cordilheira Central (Figura 37) e faz parte

das denominadas Rochas Metamórfìcas da Cordilheira Central (Feininger et al., 1974), incluídas

no terreno Tahamí (Toussaint, 1993). O complexo metamórfico em que se encontra este gna¡sse

corresponde a umä sér¡e de paragna¡sses com andaluzita e silimanita, xistos mosc¡víticos e

b¡otílicos com andaluz¡ta, mármores e rochas calciosilicâtadas, e localmente algumas zonas
migmatíticas (Feininger et al., 1974). As condiÉes de metamorfismo estendem-se entre as fácies
xisto verde e anfibolito, em um tipo bárico de baixa pressão.

Uma seqüênc¡a sedimentar de idade Albiana encontra-se superposta a este embasamento,

sendo cortada pèlo Batolito Antioqueño com idades enke 83 e 100 Ma (Ordoñez, 2001, Feininger

et al., 1974).

O gnaisse apresenta foliação metamórfica definida pela presença de bandas claras e
escuras. Pelrograf¡camente é constituído por quartzo, feldspato alcalino, biot¡ta, andaluzita e
sllimanita (Figura 38,39), Apatita e zircão såo os minerais acessórios principais. O quartzo e o
feldspâto alcalino apresentam contactos poligonais, em alguns casos suturados, e extinção

ondulatória. A biotita apresenta duas d¡sposições diferentes, uma delas definindo a foliação da
rocha com o quartzo e o feldspato, a outra cortando esia, A silimanita encontra-se como fìbras,

rodeando a biotita, e a andaluzita apresenta-se em porfiroclasto, paralelo à foliaÉo da rocha.

Estas características indicam condições metamórficas de fác¡es anfibolito, no campo da
silimanita (Bucher e Frey, 1994).
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Figura 38. Biotita sem orientaçåo, silimanita

fibrosa formando-se às expensas da biotita.

4.4.2. Anfibolitos de ElVapor

Esta unidade laz parte do embasamento do Terreno Chibcha. Encontra-se localizada na

regiåo setentrional do flanco oriental da Cordilheira Central (Figura 371, e regionalmente

apresenta contatos tectônicos com as rochas metamórficas da Cordilheira Central que constituem

o Terreno Tahamí, particularmente com o Gnaisse do Nus. lnclui uma seqüência de gnaisses

quartzo-feldspáticos com intercalações de anfibolitos (Feininger et al., 1974), e encontra-se

afetada por metamorfismo dinâmico ao longo de zonas de cisalhamento regional. Em discordância

sobre esta unidade encontra-se uma seqüência sedimentar de idade Ordoviciana (Botero, 1930).

Desta regiåo foram analisados anfibolitos intercalados na seqüência gnáissica. Ao

microscópio as rochas apresentam caráter milonítico, caracterizado por uma matriz de quartzo

com extinçåo ondulatória e formando agregados em mosaico. Porfiroclastos de anfibólio

apresentam em suas bordas mantos de outro anfibólio e clorita (Figura 40 A e B). Duas foliaçöes

eståo presentes, uma possivelmente geradora da paragênese em fácies anfibolito, e a outra

associada ao metamorfismo dinåmico. O porfiroclasto de anfibólio apresenta-se como um

sigmóide.

Uma idade isocróníca Rb-Sr em rochas miloníticas quartzo-feldspáticas do El Vapor de Bg4

t 36 Ma tem sido interpretada como relacionada possivelmente ao metamorfismo dinâmico que

ocasionou a deformaçåo (Ordoñez, 1997). Uma idade de 1100 Ma U-Pb em zircåo, obtida pelo

método de evaporaçåo, apresentada pelo mesmo autor, é interpretada como relacionada ao
protolito dos milonitos.

Figura 39. Porfiroblasto de andaluzita (cristal

com manchas vermelhas), e biotita.



Figura 40. A e B. Porfiroclastos de anfibólio envolvidos por xistosidade e substituidos nas bordas

por outro anfibólio e clorita.
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A interpretaçåo dos resultados analíticos obtidos nesta pesqu¡sa será efetuada neste

capitulo , incluindo comentários sobre o valor físico dos dados, e o seu significado geológico local

e regional-

Êm funçåo das características do material estudado e o valor interpretativo dos métodos

geocronológicos e isotópicos dois aspectos foram considerados- O primeiro foi a definiçåo

temporal dos pnncipa¡s eventos geológicos relacionados com as d¡ferentes fases da evoluçäo das

rochas (sedimentação, magmatismo, metamorfìsmo), e com a evolução termal. Em segundo

lugar procurou-se obter informaÉo relacionada com as c€racterísticas dos processos e ambientes

nos que foram geradas as rochas, utilizando os dados isotóp¡cos de Nd, Sr e as características da

memória geocronológica do zircâo, indagândo sobre a existència ou não de processos juvenis ou

de retrabalhamento crustal.

5.1. U/Pb SHRIMP em zircão

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por este método foram analisadas três amostras de gnaisses biotít¡cos das unidades

Proterozóicas (Gnaisse de Dibuya -449-, Gnaisse de Bucaramanga -PCM 1 105-, Gnaisse de

Jojoncito -Jojon 11, um gnaisse do Complexo Sevilla, e um da Cordilhetra Central (Gnaisse do

Nus). Ad¡c¡onalmente fo¡ analisada também uma amostra de um granitóide da reg¡äo da Guajira

(Granodiorito de Siapana).

Os gnaisses apresentam zircöes com caracteristicas geocronológicas sugerindo uma ongem

sedimentar. Na únicâ amostra em que imagens de catodolum¡nisencia säo d¡sponíveis (Jojon-1),

aparecem bordas de cresc¡mento claram€nte relacionadas a um evento metamórfico

superimposto. A falia de imagens de catodoluminisencia nas amostras restantes deveu-se ao fato

que durante a realizaçåo das anál¡ses em Beijing (China), os equipamentos da Academia Chinesa

de Geociências não se encontravam funcionando.

Na interpretaçåo do s¡gnificâdo geológico das idades aparentes destes zircöes considerou-

se que:

- Os resultados concordantes deverìam ter relaçâo com idades de cristalizaçâo-

recristal¡zação do zircão, e portanto estar associadas a idades formadoras de rochas, podendo

também ser relacionadas com fontes (paragna¡sses) ou heranças (gran¡tóides).



- Os pontos analíticos extremos à concórdia necess¡taram uma interpretaçåo mais

complexa, podendo ter relaçáo com perdas de Pb. Nos zircões antigos acima de 1300 Ma, em

que a produ@o de Pb radiogênico foi relevante, as idades 2o7 Pbf6Pb apresentam menores

erros analíticos.

Nos zircões ant¡gos, aclma de 1300 Ma em que a produção de Pb radiogênico foi relevante, as

¡dades 207Pb/26Pb apresentam menores enos analít¡cos.

Com zircöes mais jovens abaixo de 800 Ma, com produçåo menor de 207Pb, as idades

206pb/238u podem ser mais precisas. A dificuldade na escolha do melhor tipo de idade aparente,

corresponde à "zona cinza" entre I 3OO Ma e 800 Ma em que resultA complexa a decisâo do

resultado a se utilizar (Nutrnan, 2000).

Muitos dos resultados da presente pesquisa concentram-se nessa "zona cinza". As idades

escolhidas c6nespondem às ¡dAdes t*Pb/'æU ou'otPb/'6Pb dos gråos sobre a concórdia, ou aos

valores médios das diferentes análises que apresentam proximidade à concórd¡4.

euanto à coneçåo para o Pb comum, foram utilizadas as coneçöes pelo método de 2sPb

tAnto para as ldades ProterozóicåS comg para as Fanerozóicas. O uso da mesma coneçáo

perm¡te comparar melhor os diversos resultados (Caawood et al., 2000)

Outro aspecto que foi considerado é o grau de discordånc¡a das idades aparentes que de

certa forma ¡ndica se o sistema permaneceu fechado. Para a determinação de valores médios

considerou-se a percentagem de discordância de cada análise agrupando em geral aquelas com

discordância menor do 60lo- os cálculos foram efetuados utilizando lsoPLoT 2,49 (2OO2).

Os resultados foram incluídos nos diagramas Concórdia convenc¡onal e Tera-Wasserburg

de acordo às característ¡cås dos resultados. Com zircöes mais jovens que 900 Ma foi prefendo o

diagrama convencional, nos outros casos foi utilizado preferencialmenle o diagrama Ïera-

Wasserburg.

No anexo três são incluídas as tabelas com os dados analíticos na mesma ordem de

apresentaçåo da discussão.

5.1.1. Gnaisse de Dibuya do Granulito dos Mangos

Foram obtidas quinze análises (Anexo 4) em zircöes de um gnaisse biotitico (449). Os

zircöes säo de cor manom, e a maioria apresenta forma extema anedondada, câracterística de

zircôes fotmados em rochas afetadas por metamorfismo de alto grau (Wìlliams e Claesson, 1986)

Alguns cristais apresentam formas prìsmáticas.



Os resultados apresentam uma distribuição de idades aparentes entre 1400 Ma e 980 Ma,

com alguns dos pontos por dentro e por fora da concórdìa no diagrama Tera-Wasserburg

(Figura 41 A, B), mostrândo a presença de uma populaçåo m¡sta. Os pontos analíticos

totalmente extemos à concórdia, e devem estar relacionadas com perdas de Pb.

O cåráter da distribuição das idades indica que se trata de um paragnaisse, e portanto a

interpretação deve levar em conta que as diferentes idades podem ter um significado geológico.

As ¡dades aparentes utilizadas conespondem a valores mTPb/2*Pb e 2*Pb/t*U conigidos

pelo método zsPb, e ás médias såo com 95% de nível de conf¡ança.

C¡nco anál¡ses (1,2,4,5,9) agruparam-se segundo um valor méd¡o 2o7Pb/2æPb de 1374 t 13

Ma (MSDW= 0,51), com razões Th/U em um intervalo curto entre 0,29 e 0,33. A análise (10)

apresenta uma idade aparente maior de 1450 t.24 Ma.

Duas análises (8, 13) apresentam idades aparentes 'o'Pbr6Pb de 1'138 x24 Ma e 1147 t7,
com média de 1145 t 14 Ma (MSDW= 0,102),

As análises (7) e (6) se encontram prat¡camente sobre a concórdia com valores 26Pb/2æU

de 1071 r 15 Ma e 990 t 12,9 Ma respect¡vamente.

As outras cinco análises resultaram discordantes sugerindo dferentes linhas de perda de

Pb.

Os zircóes (3) e (1a) apresentam altos valores de U (> 1000ppm) e uma mzåo Th/U 0,'16, o

que pode fac¡litar perdas de Pb pela maior destruição do retículo cristalino. Duas análises (11,12)

possuem altas razöes 2*Ui*Pb, o que sugere perdas recentes de Pb, ev¡denciadas no

deslocamento para o interior do diagrama Tera-Wasserburg (Williams, 1998).

A análise (15) apresenta erro analítico muito grande, e näo foi considerada.

A distribuiçäo de idades aparentes sugere uma origem sedimentar para os protolitos do

gnaisse, cÐm a presença de diferentes fontes de idade predominantemenle Mesoproterozóica.

Baseado na concordänc¡a e no numero de dados agrupados, é possível considerar a presença de

um protolito bem definidos a 1374 L 13 Ma.

Os zircöes com idades de 1 145 r 14 Ma sáo ¡nterpretadas como resultantes de um prime¡ro

evento metamórfico, já que este dado é próximo às idades Rb-Sr em rocha total entre 1140-1200

Ma parcialmente preservadas no gnaisse.

A idade aparente mais jovem de 990 È 12,9 Ma pode ser considerada como associada ao

idade do ultimo metamorfismo. Este valor concorda com a idade Sm-Nd em granada e rocha total

de 971 Ì I Ma obtida no segmento SË do Granulito dos Mangos (Ordoñez, 2001).



As características gerais da morfologia extema dos z¡rcöes, e as relaøes Th/U (0'43) do

zircåo relac¡onado com o últ¡mo evento metamórfico, såo compatíveis com condiçöes de

metamorfsmo na fácies anfibolitGgranulito (Vabra et al., 1999).

Em resumo, os dados das análises U-Pb SHRIMP em zircöes do Gnaisse de Dibuya,

mostram a presençâ de protolitos com idades Mesoproterozóicas, e a possível oconência de dois

eventos metamórflcos a 114o Ma e 990 Ma.
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5.1.2. Complexo Sevilla

Um toial de quinze análises foram feitâs em um paragnaisse milonitico do Complexo Sevilla

(Figura 42 A, B, Anexo 4). Por ter zircöes com idades Proterozóicas e Fanerozóicas foram

consideradas as idades æ7Pbl'*Pb nos prime¡ros e t6Pb/'su nos segundos. Os dados são

apresentados em diagramâ concórdia convencional.

Os zircões apresentam um ampl¡a variedade de tamanhos, e na maioria dos casos sáo bem

arredondados. Apreseûtam uma distribuição de idades entre 1400-500 Må, o que em conjunto

com as características morfológicas ¡ndicam sua ongem detrítica, não sendo definida a época do

metamorfismo da unidade.

Um grupo de 6 zircöes apresenta idades entre 1380 Ma e 1120 Ma (Figura 42 B). Destes,

os zircöes (3, 11 ,12) apresentam idade de 1158 I 25 Ma (MSDW=o,7O). Outros dois (6,14)

apresentam idade 1244 t 23 Ma, e a anál¡se (12), mais d¡scordarìte, apresenta idade de 1240 t7
Ma.

Mediå dúz¡a de zircões (1, 2, 7,9,13,15) apresentam idades um pouco dispersas entre 1080

e 920 Ma, sendo que ás análises (2,9) apresentam uma ¡dade média de 987 t 25 Ma.

Os zircöes (5), (e) e (10) apresentam idades menores Cambrianas e Neoproterozóicas de

529 *10 Mâ, 614 t 13 Ma, 732 t 16 Ma.

Estes resultados indicam a presença de importanîes fontes Mesoproterozóicas com idâdes

entre 1400 Ma-900 Ma, e outras mais jovens (Neoproterozóico, Cambriano). As idades mais

jovens sugerem que a sedimentação desta unidade foi posterior ao Cambriano.

As idades Meso e Neoproterozóicas de 1158 * 25 Ma, 'l2M + 23 Ma e 987 + 25 Ma dos

zircões detrít¡cos såo comparáve¡s com as idades obtidas no Gnaisse de Dibuya e outros

domínios Proterozó¡cos do norte da Colômbia (Gnaisse de Jojoncito, Gnaisse de Bucaramanga).

A presençå das idades mais jovens ¡mplica que os protolitos nåo têm relaçáo temporal com

o Gnaisse de Dibuya, A presençå de ¡dades Cambrianas limita a formação dos protolitos com

antenoridade a esta idade, e mostram que além do embasamento Mesoproterozóico exist¡am

também fontes maìs Jovens.
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5.1.3. Gnaisse de Bucaramanga

Um total de dezesseis análises U-Pb SHRIMP foi obtido nos zircöes de um gnaisse biotítíco

(PCM-1105) do Gna¡sse de Bucaramanga (Anexo 4). ldades aparentes 2olPbt'*Pb e tæPb/2*U

foram consideradas na discussåo, com as corre@es pelo método do ePb.

Os zircöes apresentam formas prismáticas, com cores avermelhados, muitos possuem

contomos anedondados-

Em geral os resultados apresentam uma distribuiçåo de idades entre 155O Ma e 9O0 Ma

(Figura 43 A, B), em que algumas das análises indicam claras perdas de Pb. Dois grupos gerais

podem ser formados, um com apenas três zircões e idades >143O Ma (Figura 434), e outro que

inclu¡ a maioria dos zircões exibindo uma d¡stribu¡ção de idades entre 1200 Ma e 900 Ma. Quatro

dos pontos analíticos se encontram definitivamente fora da concórdia, mostrando perdas de Pb,

ao longo de diferentes linhas de perda de Pb-

No segundo conjunto (F¡gura 43E}), agrupando as análises de acordo com critérios de

prox¡midade e concordåncia é possível def¡n¡r a existência de diferentes populaçöes. Dois zircões

(1, 4) com conteúdo de U e Th baixo (44-92,92-41), e razóes Th/U de 0,45 e 0,50 têm uma idade

'o'Pbl'*Pb de 1 163 t 24 Ma (MSDw= 0,49). Três z¡rcðes (2, 12,14) apresentam uma idade méd¡a

2otpb/mpb de 10s7 + 28 Ma (MSDW=0,61). Um único zucáo (11) praticamente sobre a concórdia,

apresenta uma idade de 1112 t 24 Ma. Finalmente, os zircöes 13 e'15 com razões Th/U no

intervalo de 0,3-0.41 apresentam idades 207Pbl26Pb de 854 t 66 (MSDW=0,26)

Estes resultados indicam claramente que o protol¡to deste gnaissè apresenta fontes

diferentes, devendo corresponder a uma rocha sedimentår.

A idade de 854 t 66 é ¡nterpretâda como possivelmente relacionada a um ultimo

metamorfismo, sendo semelhante a outra idade U/Pb obtida por Restrepo-Pace (comm pessoal,

em Keppie 2@1).

O significado das idades entre 1180 e 1030 é mais complexa. Excluindo as mais jovens,

pelo caráter discordante, e que podem conesponder a perdas de Pb, as idades entre 1 1 00 e 1 180

Ma poderiam ter s¡gnificado geológico, talvez relac¡onado com um primeiro evento metamórfico

entre 1 14G1 190 Ma.

As idades > 1450 Ma sugerem presenÇa de fontes Mesoproterozóicas nos protolitos.
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5.1.4. Gna¡sse de Jojoncito

A morfologia elitema e o tamanho dos zircöes é muito variável. Såo comuns formas

esféricas, ovóides, prismáticas, inegulares e fragmentadas- As dimensöes dos gräos eståo entre

150x120 pm e 60x50 Um.

As análises SHRIMP dessa amostra foram feitas na ANU, sendo disponíveis imagens de

cãtodolumin¡sencia (os dados analíticos são apresentados na tabela 4 do anexo 3). A
lum¡nosidade das imagens apresenta conelaçåo com o conteúdo de U (Poller et al., 2001), e os

domínios mais escuros sáo os que apresentam valores mais altos de U.

Nessas imagens (F¡gura 44), os cristais apresentam um padrão composto com núcleo e

borda de sobrecrescimento, sendo comuns cristais de caráter homogêneo.

Na maioria dos casos a relação núcleo-borda é simples, mas também é comum o núcleo

evidenciar outros domlnios ¡nternos. As fomas prismáticas bem definidas em alguns dos núcleos

contrastam com a natureza da borda externa que geÍa um câráter mais suavizado e anedondado

no zircéo. Em outros as formas ¡ntemas são mâis irregulares. Os núcleos apresentam

normalmente zonaçåo oscilatór¡a característica de zircöes magmáticos truncada em muitos dos

l¡m¡tes com as bordas. Alguns núcleos apresentam dominós intemos homogêneos e de grande

luminosidade, que podem ter relaçåo com z¡rcão metamíctico recristal¡zado.

As bordas de sobrecrescimento são homogêneas, com larguras entre 40.229Um e 5.747pm,

mas a área ocupada por elas é muito maior, e em alguns casos o sobrecrescimento é maior que o

núcleo envolv¡do. Elas mantém hábito prismático ou isométrico segundo a classificação de Vabra

et al (1996,1999). O hábito prismático caracteriza-se por um crescimento em prolongação

imediata das faces cfistâlinas, conservando-se a morfologia do núcleo- Em contraste, nas formas

isométricas o sobrecresc¡mento segue uma tendência de engrossamento da totalidade do cristal,

permit¡ndo a formação de gräos mais anedondados ou com formas curvas. Tais estilos de

sobrecrescimento estão relacionados a condiøes de metamorfismo de alto grau, na fácies

anfibolito-granulito (Vabra et al., 1996, 1999).

Outro padräo modológico bastante comum eslá caracterizado pela inclusão de dois núcleos

dos cristais ¡ndependentes em uma matriz homogênea, const¡tuindo um único "cristal"; relações

afins a processos de crescimento de zircåo durante o metamorf¡smo,

No total foram obtidas 21 análises em 17 gråos (Anexo 4), incluindo 10 núcleos com

zonaçÄo oscilatória e 10 bordas de sobrecrescimento homogêneo, uma destas com aparente

zoneamento em setores.



As bordas de sobrecresc¡mento (11 em total) apresentam concentrações de U entre 512

ppm e 783 ppm e Th de 74-203 ppm, com razôes Th/U entre 0.'13 e 0,31 (Figura 40). Estas razões

säo típicas em rochas metamórficas de alto grau na fácies anf¡bolito alto e granulito (Schalteger et

al., 1999, Vabra et al., 1999, B¡ngen et al., 2001).

Nos núcleos com zoneamento oscilatório os conteúdos de U variam entre 226-1 184 ppm, o

Th entre 41214 ppm, e o Th/U entre 0,1-0,65. Estas varia@es composiciona¡s apresentam

alguma correla$o com a idade 2ffiPb/207Pb. Sendo que os zircões mais antigos apresentam baixo

conteúdo de U, por volta de 200-300 ppm, enquanto que os ma¡s novos apresentam alto

conteúdo, superior a 10O0 ppm.

A dislribuição de U e Th nos cnstais que foram analisados na borda e o núcleo (5, 6,8) não

seguem o padráo de enriquecimento em U, nem a diminuição do Th/U comum nas bordas de

zircöes metamórficos formados por recristalizaçâo de zircöes preexistentes (Pidgeon, 1992,

Hoskin e Black, 2000, Silva et al., 2000).

Os núcleos oscilatórios se distribuem ao longo da concórdia com idades entre 1530 e 1200

Ma (Figuras 45,46,47). Alguns deles såo bem concordantes, outros possivelmente sofreram

perdas de Pb que poderiam estar controladas por eventos metamórficos proterozóicos mais
jovens.

Três núcleos (1.1, 13.1, 16.1) apresentam uma idade méd¡a 2o7Pbl?æPb de 1529 + 43 Ma

(MSDW= 0,05). O zircão (14.1) concordante, porem ¡dade 2otPbl'*Pb de 1942 r 25 Ma, e o zircâo

também concordante, apresenta uma idade de 1236 f 16 (6.1).

Duas bordas de sobrecrescimento (10. 1 , 15,'1), com características homogêneas, são

concordantes dentro dos erros, com idades to7Pbl2mPb de 1167 + 17 Ma e I 165 * 37 Ma.

As outras bordas de crescimento apresenlam idades entre 10O0 e 900 ma,com exclusåo da

análise 7.1 por se sobrepor ao núcleo e apresentar uma ¡dade m¡sta, e do gtão 17,1 que está fora

do conjunto. Calculo da média fomece uma idade ou 26Pb/2sPb de 968 f 19 Ma (MSDW= 0.16,

95% conf¡ânçâ).

ldãdes mistas, presença de núcleos truncados, e variaçâo nas ¡dades aparentes dos

núcleos sugerem que os zircöes são de origem sed¡mentar Will¡ams et al., 1996); enquanto que

as formas aredondandas säo características de zircóes modificados durante metamorfismo de alto

grau (Wìlliams e Claesson, 1987, Mezger e Krogstad, 1997).

Nessa interpretação é que a rocha apresentaria zircôes de origem ígneo, derivados de

diferentes fontes com idades Mesoproterozóicas, prìncipalmente a 1530 Ma, 1360 Ma e 1230 Ma

(Figura 45). Pelo menos dois eventos metamórf¡cos podem ter afetado esta rocha, como ind¡câm

as bordas heterogêneas, com ¡dades de 1160 Ma e 940 Ma.



Figura 44. lmâgens de zircöes anal¡sados do Gnaisse de Jojoncito



As idades mais jovens dos núcleos oscilatórios (1236 t 16 Ma) e o metamorfismo mais

antigo (1165 Ma), restringem a formação dos protolitos sedimentares a um intervalo de tempo de
aproximadamente 70 milhöes de anos. Em termos de comparações temporais, a evoluçåo
tectonica do Gnaisse de Jojoncito parece corresponder àquela já verificada do Gnaisse de Dibuya.

Estes dados confirmam a existência de rochas Proterozóicas na regiåo mais setentrional do

Caribe da Colombia, como tem sido sugerido pordados de Pb-q obtidos por Banks (1g7S), e pela

existência de conglomerados Terciários com idades de 1165 Ma encontrados nas Antilhas
Menores (Priem et al., 1986, Pindell e Barrett, 1gg0).
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Figura 45. Diagrama Tera-Wasserburg dos zircÕes do Gnaisse de Jojoncito, com

razões corrigidas pelo 2oapb.
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5.1.5. Granodiorito de Siapana

No total foråm analisados os núcleos de dez zircôes (Anexo 4), Todos eles de caráter
prismático. Os zircöes são translúcidos a amarelados, com formas predominantemente

prismát¡cås, com as faces bem formadas,

A presença de zircões com idades relativamente jovens faz que o conteúdo de 207pb se¡a

muito baixo, e portanto as idades calculadas foram idades 2æpb/2$u. o método de coneção 2øpb

foi utílizado para agrupar todas elas em um padräo consistente.

Os resultados ¡ndicam idade Jurássica para a cristalizaçáo magmática com o registro de
algumas heranças ma¡s antigas (Figura 48 A, B).

Cinco zircões apresentam a idade méd¡a zmpb/zsu calculada de 167 t 9,4 Ma (MSDW=
1,7). Os outros cinco zircões sáo testemunho de idades maís antigas, com os pontos analíticos
próximos à curva concórdia. As idades aparentes ,æpb/ruu såo de 454,6 t 9.7 Ma (10), 181 1 t
26 Ma (2) e 875 + 17 Ma (7). Dos dois zircôes discordantes, o gräo (1) com razão Th/u de o.z
pela superposiçåo pode se agrupar c¡m o zircão (7) e apresentam uma idade de g70 + 2s i

(MSDW= 0,19), o outro (6) apresenta valores muito baixos de U e Th (99 e 6), e um caráter
amplamente discordante, com uma razäo 2æur6pb elevada que sugere perdas recentes de pb

(Williams, 1998).

A idade Jurássica é interpretada como relacionada com a cristalização do gran¡tóide, sendo
concordante com as idades de resfriamento Ar/Ar, obt¡da em biotita.

As heranças encontradas sugerem a existênc¡a de um embasamento mais ant¡go, com uma
histor¡å geológica Mesoproterozóica e Paleozóica, e indicam umå importante contribuição crustal
na gênese do gran¡tó¡de do Jurássico. As idades de 1311 t 26 Ma e 875 t 17 Ma que podem se
relacionar ao Gnaisse de Jojoncito indicam a importante presença de um embasamento desta
idade na região,
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5.1.6. Gnaisse do Nus

Nove ztrcöes foram anal¡sados (Anexo 4), e apresentam uma distribuiçåo de idades entre
900 Mâ e 1400 Ma (Figura 49). c¡nco dos zircöes apresentam discordåncia significativa.

o zircão (8) apresenta um alto grau de concordância, e uma ¡dade 207pbl2ffipb corrìgida a
2øPb de 1423 t7 Ma. Os zircões (2,4,6) se distribuem próximos entre si, em alguns dos casos se
superpondo pelos enos, mas destes somente o zircåo (6) apresenta-se plenamente concorclante
com idade'o'Pbl'*pb de 119s f 20 Ma. o zircão (1) também apresenta alto grau de concordãncia
e precisão, e uma idade 2o7pbl26pb 

'1349 + 10 Ma. Na anál¡se (9) o zircåo é altamente
d¡scordante, mas pelo fato de ter valores de u relat¡vamente baixos (173 ppm) e idade
Neoproterozóica, a produção de 207Pb é muito ba¡xa, e portanto é preferível considerar as ¡dades
2mPb/zsucu¡a média é 969 rg Ma.

Este gna¡sse apresenta protolito sed¡mentar, e conseqüentemente os resultados
correspondem fundamentalmente a zircöes detrít¡cos e nâo ao metamoff¡smo.

Os resultados sugerem a presença de diferentes fontes Mesoproterozó¡cås (1423 Ma, 1g4g
Ma, 1195 e 969). As diferentes ¡dades indicam que a formaSo dos protol¡tos acÆnteceu em um
domín¡o continental com uma importante historia geológica ma¡s antiga. As idades mais jovens
(400-1000 Ma), podem se relacionar com fontes provenientes de unidades Grenvill¡anas.

A idade máxima de sedimentação é considerada de 969 + 9 Ma, e a mínima l¡mitada ao
Devoniano ou Triássico, que constituem os episódios de grande escala, considerados como
relacionadas ao metamorfismo regional.
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5.2. Rb-Sr em rocha total

Por este méiodo, no total foram analisadas 13 amostras (Tabela 2), todas elas obtidas em
do¡s afloramentos diferentes do Gnaisse de Dibuya, separados perto de 2 Km, mas em
continuidade estratigráficá. As características litoestratigrãf icas são semelhantes nas duas
exposições.

Como fo¡ indicado na descriçåo do gnaisse, este inclui bandas quartzo-feldspáticas

formadas por fusäo parc¡al e outras de caráter metassedimentar. Os zircóes datados pelo método
U-Pb SHRIMP, sugerem a presença de dois possíveis eventos metamórficos principais a 1145 x
14 Ma e 990 t 12,9, evidenciando â complexa história geológic€ dessa unidade.

As caracteristicas acima descritas permitem sugerir, tentat¡vamente, que os episódios de
fusão parcial mostrados pelas paragêneses minerais foram originando sub-sistemas geoquímicos,

cada um deles com evoluÉo isotópica pÍópria em relaçåo ao par Rb-Sr.

A Figura 50 mostra uma possível ¡nterpretação do diagrama isocrónico Rb-Sr, em que um
evento tectonometamórfico associado ao início de anatexia e fusäo parcial, ter¡a produzido suÞ
sistemas.

Considerando a possibilidade dê equilíbrios parciais em suþ-sislemas, as amostras (43),
(44), (47), (48), (60) e (66) apresentariam uma idade de 1174t 41 Ma (MSDW= 4,9) e uma razåo
inicial de 0,7168, e as amostras (45), (46), (50) e (s1) apresentariam uma idade de 1jB4 r 6 Ma
(MSDW= 1,09) com uma razåo ¡n¡cial de 0,7265. As outras três amostras (e4, SS, SB) embora nâo
perfe¡tamente alinhadas, mostram-se próximas de uma isócrona de referência de 11g0 Ma, com
razão inicial de aprox¡madamenle O,742.

O sign¡ficado deste trend nåo é def¡nitivo, mas verifica-se que estas ¡dades eståo proximas

às idades u-Pb de um dos grupos de zircões da amostm (A49) do mesmo gna¡sse (114s t 14

lVla)- Pelo caráter polimetamórfico da unidade, poderiam representar um evento metamórfico
oconido por volta de 1140-1200 Ma, que ficou preservado nos s¡stemas Rb-Sr em rocha total.
Metamorfismo com ¡dade semelhante fo¡ ident¡f¡cado tambrém nos zircöes do Gnaisse de Jojonc¡to.
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5"3" Sm-Nd em rocha total

No total foram anal¡sadas 11 amostras pelo método Sm-Nd em rocha total das diferentes

un¡dades estudadas (Tabela 3). Oito das amostras fazem parte das unidades metamórficas

Proterozóicas incluídas no Teneno Chibcha . Litolog¡camente conespondem a gnaisses biotiticos
(5), um gnaisse anfibólico (2), e um anortosito (1)_

As outras amostras fazem parte de um gnaisse biotítico com andaluzita da Cordilheira

Central na regiäo ma¡s setentrional (Gnaisse do Nus) e que faz parte do Terreno Tahamí, um xisto
moscovítico e um granodior¡to relacionâdo à Formaçäo Macuira na regiäo da Guajira, e que säo
¡ncluídas em outro domínio tectônico.

5.3.1. Unidades Proterozóicas

Devido ao possível caÉter sedimentar e a historia policÍcl¡ca de alguns destes gnaisses e å
presenciâ de fontes com idades diversas sugeridas pela geocronologla do zircåo (diferentes

populaÉes de idades), as ¡dades modelo são interpretadas como idades de mistura entre
diferentes fontes ou tempos méd¡os de residência crustal. (Amdt e Goldstein, 1987, McLennan et

al., 1993).

Da regiåo de Santa Marta foram analisados três gnaisses quarÞofeldspáticos da seqüência

bandada do Gnaisse de Dibuya, e um anortosito (A77) da regiäo sw. os gnaisses (A49, As1,
458) da mesma seqüência apresentam ¡dades modelo TDM acima de 15O0 Ma e um e¡¿ ¡166¡ conì
valores levemente negativos. Estes dados indicam a existênc¡a de mistura de d¡ferentes fontes, e
sugerem a presença de material crustal mais antigo que o Mesoproterozóico. Os valores de e¡¿
såo ind¡cadores de retrabalhamento crustal m¡sturado possivelmenle com matenal juvenil. As
¡dades mistas encontradas nos zircöes de uma destas amostras (449) confirmam a pôss¡b¡lidade

de importantes mistura de fontes com ¡dades diferentes.

No caso do anortosito (A77), em geral os magmas relacionados com a gênese dos
anortositos Proterozóicos apresentam ¡mportante der¡vação mantélica, mâs em muitos casos são

afetados por contaminação crustal por serem gerados em ambientes com embasamento

continental preexistente (Ashwalll, 1993, conigan e Hanmer, 1997). No presente trabalho não foi
possível determinar a idade de formação deste anortosito, mas a coerência do padrão
geocronológico reg¡onal, e a sim¡laridade litoestratigráfica dos gnaisses enca¡xantes desse
anortosito com as rochas de Dibuya sugerem que o anortosilo corta este mesmo embasamento, e
sua idade pode ser ma¡s jovem que os supostos zircóes detríticos mais antigos e ma¡s velha que o



Ll:llr.:

Un¡dade
(Amostra).

Gnaisse de

Dibuya, 449.

Sm

Gnaisse de

D¡buya, 451

19.940

Gnaissè de

Dibuyâ, 458.

Nd

'1o,747

totsm/

t*Nd

Anortosito de

Sev¡lla, A77.

84.283

3,689

Gnaisse de

Jojoncito, Jojon.
1

to'Nd/

l4Nd

0.1431

41 ,708

0,194

0,1558

o,512214

25,546

TD{,

(Ga)

Gna¡sse de

Bucaramanga,
PCM-r r 05-

1 1 .493

0,51239

0,0873

ê¡¡o

(o)

1 ,310

1,785

Gnaisse de

Bucâramanga,
PCM-1178.

eru(T)

57.651

0,0695

0,51 1755

6.996

-8,27

1,875

Gnaisse do Nus,
cc-l-

T (Ma)

-0,33

0,1205

0,51 1865

-6,03

1 ,553

38,524

10 145

Xistos de

Jaturuhu,495.

1 160

0.02

0,51 1967

17 .23

1 ,445

0,1098

Granodiôrito de
Siapana,

S¡ap-í.

32,879

4,638

1 160

1 ,O4

-r 5,08

1,754

0,51 1938

6,019

0.1866

Tabela 3. Resultados Sm-Nd em rocha total obtidos nas d¡ferentes unidades analisadas na
pesqu¡sa.
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0.512415
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0,1804

I 160
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0,1161

16,377
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primeiro metamorfismo (1160-1250 Ma). Considerando esta idade o INd lrreo ¡ é de 0,70 o que

indica que de fato poderia ter existido uma contaminação crustal, o que justificaria a idade modelo

Sm-Nd Tcu de 1445 Ma.

As idades modelo TcM obtidas no Gnaisse de Dibuya, são semelhantes às do domínio SE do

Granulito dos Mangos na regiåo de Santa Marta (Tabela 4) (Restrepo-Pace et al., 1997, Ordoñez,

2001), mostrando a existênc¡a de uma coerência isotópica e geológica entre os dois segmentos.

Uma amostra do Gnaisse de Jojoncito da regiåo da Guajlra (Jojon-1), lambém caracterizada

por zircões com idades mistas, apresenta idade Sm-Nd TrM de 1758 Ma, e um e¡1¿¡16¡¡ (aparente

idade mínima de sedimentaÉo) de -2,39. Estes valores säo semelhantes aos obtidos no Gnaisse

de Dibuya e no Granulito dos Mangos, o que, em crnjunto com as semelhanças litológicas dos

gnaisses e o marco regional, poderiam sugenr uma relaçáo entre os domínios.

Do Gnaisse de Bucaramanga foram analisados um gnaisse b¡otítico, e dois gnaisses

anfibólicos. O Gnaisse Biotítico (PCM-1105) apresenta uma idade modelo Sm-Nd TDM de 1619

Ma, com uÍì e ¡.¡¿ calculado à possível idade máx¡ma de sedimentaçäo (1080) com valores

negativos de -1,69. Esta ¡dade é também mais ant¡ga que as idades dos zircöes, evidenciando

mistura com fontes mais antigas. Um gabro homblêndico (PCM-1178) apresenta valores de

ex¿¡16e¡ pârâ uma idade mínima de intrusäo refacionada com a sed¡m€ntaçåo de -2,85. Este valor

negativo para uma rocha máfica indica a presençå de contaminaÉo crustal ou um manto

sublitosférico cont¡nental enriquec¡do (Wilson, 1989, Dickin, 1995). A associação com rochas

metassedimenlares formadas em um ambiente de reciclagem crustal, em um domínio com uma

extensa historia geológicá, sugere que a gênese deste magmatismo está relacionada a um

ambiente intracontinental. As ¡dades Sm-Nd Tet\,r obtidas pelo Ordoñez (2001) na região NE no

Gnaisse de Bucaramanga apresentam valores pouco mais antigos (1,81 e 1,74 Ga), e confirmam

a existência de mistura de fontes, sempre ma¡s antigas que as idades de formaçåo das rochas em

queståo.

As rochas metassed¡mentares do Paleozóico lnferior desta regiåo apresentam idades T¡¡1

entre 1,6'1 Ga - 1,65 Ga (Restrepo-Pace, 1995) semelhantes com as obtidas nas unidades mais

antigas, mostråndo a aparente importåncia de processos de reciclagem na regiäo.

Em geral as características isotópicas do Nd das un¡dades Pmterozóicas anal¡sadas na

pesquisa, comparadas @m os dados obt¡dos por outros autores na mesma regiäo apresentam um

intervalo de idades modelo e uma tendência evolutiva semelhante (Figuras 51), o que sugere

afin¡dade isotóp¡ca e geológica.



Estes conjuntos poderiam ter uma h¡storia geológ¡ca associada a processos de evoluçåo

crustal com as mesmas características, em que as unidades teriam sido geradas com a
participaçäo de um embasamento com idades de residência crustal > -1,8 Ga, e a mistura

sucessiva com matenal juvenil. O ambiente tectônico seria ensiálico, com a participaçäo de

embasamento antigo.

É importante considerar que a preservação de indicadores de fontes mais antigas no

sistema Sm-Nd em relação ao zircão é conseqüência da inclusáo da totalidade da rocha no

primeiro s¡stema, tendo a probabilidade de incluir idades de componentes mais antigos nåo

identificados pelo zircão (D¡ckin, 2000). Nos sedimentos se considera que os elementos de terras

ratas preservam pnncipalmente em algumas argilas ou nos m¡nerais pesados (Goldstein el al.,

1997).

As conclusÕes e comparaçöes estão lim¡tadas pelo pequeno numero de análises, e pelo

caráter variável dos domínios sedimentares. Entreianto,na opiniåo do autor, é importante

cons¡derar para os Andes setentrionais a existênc¡a de um embasamento mais antigo que o

Paleoproterozóico, associado à evolução das un¡dades e cujo material é eventualmente misturado

com fontes Mesoproterozó¡cas, juvenis, de origem mantél¡ca.

Unidade
(Amostra).

Mangos'

Granulito dos

Mangos*o

Sm

Granulilo dos

Mangos*"

7,38

(iranulrto dos

Mangos""

Nd

5,1 I

40,42

Tabela 4. Dados existentes Sm-Nd em rochas Proterozóicas da Sena Nevada de Santa Marta,

dados apresentados por outros autores no segmento SW. 'Dados oblidos por Restrepo-Pace et

al., 1997 no segmento SW do Granulito dos Mangos. "Dados obtidos por Ordoñez, 2OO1 no

segmento SW do Granulito dos Mangos.

tatsm/

143Nd

6,15

22,52

0.1 104

9,26

tr3Nd/

t*Nd

39,56

0,1391

0,sl872

44,48

0,0940

T¡ç¡

(Ga)

o,512290

0,1 259

€¡¿

(hoje)

0,51 1882

1 .72

0,51 1930

€x¿(T)

1 ,52
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1 ,47

-6,79

T
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-2,17

1 ,9?
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5.3.2. Gnaisse do Nus (Cordilhe¡ra Central) e Formação Macuira (Península da Guajira)

Como foi indicado, estas duas un¡dades iêm sido consideradas como parte de do¡s dom ínios

geológicos difefentes, que têm como carâcterística fundamental a posiÇåo ao W ou NW do

embasamento Proterozóico. A prime¡ra é incluída no Terreno Tahamí, e a segunda é cons¡derada

uma exÌensåo deste tereno (Toussaint 1995).

Para o Gnaisse do Nus (CC-1) os resultados obtidos apresentiam razöes 147Sm/1øNd

bastante elevadas, com indicaÉes da existência de um significativo fracionamento (fs",/Nd= -O,05),

e desta maneira a T¡6¡ cälculada diretamente nåo tem significado. Este fracionamento teria

relação com alguns dos processos metamórficos. Note-se que as rochas apresentam grandes

conteúdos de apatita, mineral que pode ffacionar as tenas raras leves (Bingen et al., 1996, Ayres

e Hanis, 1997). Se for aceita esta possibil¡dade de fracionaménto, foram calculadas idades

modelo pelo estagio duplo segundo a equação proposta pelo DePaolo e Schubert (1991), que

utiliza a idade do evento que gerou o fracionamento. Foram util¡zadas como possívois idades de

Metamorfismo as époc€ts de 220 Ma e 380 Ma, que representariam as idades dos principais

eventos no embasamento metamórfico do ïeneno Tahamí (Restrepo et al., 1991, Ordoñez, 2OO1,

Vinasco, 2001). Os resultados säo próximos, com um T6¡,¡ de 1689 Ma. lsto parece indicar que

algumas das fontes relacionadas com a sedimentaçåo desta unidade têm idade mínima

Mesoproterozóica.

Na regiáo da Guäj¡ra foram analtsados os xistos de Jaturuhú da Formaçäo Macuira (A-95), e

o Granodiofito de S¡apana (Siap-1) que corta esta formação.

O xisto moscovitico apresenta ¡dades Sm-Nd Toi¡ de'1470 Ma ¡nterpretada como uma idade

méd¡a de mistura de fontes, mas que indicâ a presença de material Proterozóico-

O Granodiorito de Siapana apresenta uma idade rnodelo Sm-Nd de 1453 Ma e eNd (ro; r¡"1

de -5.90. A ¡dade Jurássica deste gran¡tóide foi obtida na presente pesquisa pelos métodos U/Pb

e ArlAr, e portantô as idades Sm-Nd såo interpretadas como idades médias de residência crustal

(Amdt e Goldstein, 1987). Ao integrar as caråcteÍísticas do er.¡a rroz Àra) que såo claramente

negativas e de afinidade crustal, com a ¡dent¡ficação de heranças em zircôes com idades

Paleozóicas e Mesoproterozóicas, pode se considerar que a gênese deste granitóide teve rela@o

com a fusão de materia¡s mais antigos. A idade Sm-Nd Mesoproterozóica é mais antiga que as

idades dos zircões analisados, indicando a presença de crosta ainda mais velha que 1469 Ma,



5. 4. Ar-Ar em minera¡s separados

Como fici indicado na discussão da metodolog¡a, a resoluçäo temporal do método Ar-Ar êstá

determinada pelas condiçóes em que o argònio radiogênico pode ficar preso no sistema. Esta

condição é usualmente s¡mplificada como uma temperåtura de fechamento, caraderística para

cada m¡neral. No caso das unidades analisadas, a complexa sobreimposiçåo de eventos,

particularmente a existéncia de grandes batólitos Fanerozóicos, tem gerado a apertura do sistema

isotópico, e portanto o registro temporal at¡ng¡do conesponde em muitos dos casos a estes

eventos termais mais jovens, ou simplesmente indica que a rocha foi afetada por uma perturbaçäo

termal Em totål foram realizadas 60 análises Ar-Ar em 20 amostras das diferentes unidades

estudadas.

5.4-1. Gnaisse de Dibuya do Granulito dos Mangos

Um anfibólio e uma biotita da amostra A59 de anfibolito foram analisados, obtendo-se

espectros de comportamento variável nos três grãos analisados de cada mineral

Os três gråos de anfibólio analisados apresentam padóes variáveis, sendo que dois deles

apresentam certa coerência (F¡gurå 52).

Em geral, nas primeiras etåpas de desgaseificação, os conteúdos de Ar radiogênico são

baixos, com ¡dades aparentes mais jovons. Uma das análises ating¡u uma idadê plateau de 929,6

1 1,5 em duas das etapas intemediârias, l¡berando mais de 71o/o do argÖnio radiogênico. Ao

incluir as etapas f¡nais, é obtido um pseudoplateu com idades próximas ao plateau das etapas

antenores, por volta de 930 Ma.

Um segundo cristal apresenta comportamênto próximo ao anterior, sem atingir nenhum

plateau. Enquanto que um terce¡ro gråo apresenta comportamento totalmente diferente, com

menores conteúdos de argônio radiogênico- Este último apresenta razöes CalK diferentes, e

sugere que sua idade mais ¡ovem seria produto da mistura e contaminação com outra fase mineral

de caráter potássico (Rex et al., 1993, Wartho, 1995). Na lamina delgada forâm observados em

alguns casos extensos intercrescimentos de anfibólio e biotitâ, o que perm¡te suspe¡tar o fato de

ter analisado um agregado m¡neral, com maior conteúdo de biotita.

As ¡dades aparentes podem ser considerâdas como minimas, e o plateau de 929,6 t 1, 5, é

coerente com o resfriamento (45O" t 50' C) do evento metamórfico que foi datado em -990 Ma

pelo método U/Pb SHRIMP em zircåo.

ì)l



As b¡ot¡ias da mesma arnostra (459) apresentam espectros inegulares, idades integradas

entre 600 e 720 Ma. Uma das análises apresenta um pseudo-plateau a 700 Ma (Figura 53).

Estes espectros poderiam estar relacionados com um evento termal que teria ocas¡onado pefdas

parciais de Ar radiogènico nas biot¡tas, mas que não tena afetado os anfibólios signif icativarnente

Outro gnaisse (A-49) coletado em um aflorâmento a 2 Km do primeiro, possui biotitas com

espectros de desgaseíficaÇäo heterogèneos, e idades ¡ntegradas da ordem de 50O-6O0 Ma,

indicando que a amostra foi claramente afetada por eventos térmicos jovens (Figura 54). Esta

amostra apresenta uma idade U/Pb SHRIMP em zircão de 990 lVla, e portanto os espectros

devem ter relação com perdâs parciais de argônio.

Do Anortosito de Sevilla foram analisados biotita e anfibólio. Estes m¡nerais fazem parte de

uma paragênese formada em condições de fácies xisto verde, sendo que o processo de

cristalização poderia estar associado à hidrataçåo dos m¡nerais fenomagnes¡anos durante o

metamofismo retrogrado, ou a um evento hidrotermal postèfior. A presença de veias de clorita e

epídoto sugere que esta paragênese está Íelacionada com evento hidrotermal.

Os gräos de biotita apresentam espetros inegulares (F¡gura 55) que atingem idades

plateau, nas etapas intermediarias, entre 5G70 Ma. Nas primeiras etapas apresentam enos muito

altos, relacionados ao baixo conteúdo de argôn¡o radiogênico. Os anf¡ból¡os apresentam

espectros mais complexos {Figura 56}, com as primeiras e últimas etapas cãraeterizadas por altas

proporçóes de argônio radiogênico, relacionadas seguramente a argônio em excesso.

Entendemos que as ¡dades aparentes obtidas nåo têm significado. Acresc€ que as idades

aparentes das biotitas sáo da mesma ordem que as idades do Plutåo de Latal e o Plutåo de

Tuquirinquita (Tschanz et al-, I 974) que se encontram próximos, intrusivos nessa unidade.
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Figura 52. Espectros de desgaseificação do anfibólio, Gnaisse de Dibuya (459).
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5.4.2. Complexo Sevilla

Figura 56. Espectros de desgaseificação do anfibólio, Anortosito ( 77).

O espectros de Ar de dois anfibólios (Figura 57) definem plateaus em duas etapas

intermediárias com idades próx¡mas a 185 Ma. Um terceiro grão liberou a maior parte do gás é em

uma etapa só, com uma idade de -180 Ma (semelhante aos outros dois). Os três gråos de biotita

(Figura 58) apresentam um padråo de escalonamento, com tendência a atingir plateaus ou

psudoplateaus com idades entre 67 Ma e 52 Ma. Este conjunto de características sugerem que

um evento de aquecimento no Paleoceno-Eoceno pode ter gerado diferentes perdas de argônio

na amostra 428, e o caráter variável do comportamento entre os gråos é produto de possíveis

diferenças no tamanho dos cristais analisados.

Este padrão de idades em minerais com diferentes temperaturas de fechamento,

caracterizado pela preservaçäo de uma idade mais antiga nos anfibólios em relaçåo às biotitas,

sugerem a existência de um primeiro evento termal no Jurássico, e outro evento termal com

aquecimento a temperaturas nåo muito superiores à temperatura de fechamento da biotita (300-

350" C) no Eoceno, o que teria gerado as perdas do argônio radiogênico da biotita, sem afetar os

Do xisto anfibólico A-28 foram analisados um anfibólio e uma biotita.
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ânfibólios. O evento mais Jovem registrado nas biotitas apesar dos enos e das variaçöes

interamostra, pode ser relac¡onado com o Batol¡to de Santa Marta de idade Paleocena-Ëocena

(Tschanz er â1., 1974).

5.4.3. Gnaisse de Bucaramanga

Desta unidAde foram anal¡sadAs 3 amostras de gnaisses, dãs qua¡S foram sepaladas 3

biotitas e 2 anfibólios. Em trabalhos anteriores, as idades obtidas em rochas desta unidade

incluem uma idade K-Ar de 94O Ma (Ward et al., 1973), e algumas ¡dades Ar-Af que indicam

s¡gnficativas perturbaçöes termais Jurássicas (Restrepo-Pace, 1995)

os três gråos de b¡otita do gnaisse PCM-1 105 (Figura 59) apresentam espectros de

desgaseificação bem def¡nidos, com uma estreita correlação entre a idade plateau, algum

pseudoplateau, e a idade ¡ntegrada em um intervalo entre 198 Ma e 201 Ma. Os plateaus

são ating¡dos desdè as prime¡ras fases de desgaseificação sugerindo que o sistema foi

homogeneizado na sua totalidade, e que aparentemente náo ex¡ste argônio em excesso.

O anf¡ból¡o e a biotita (Figura 60,61) de um gna¡sse homblêndico (PCM-815)

forneceu uma coerência semelhante. As idadês fornecidas são muito similares, tanto em

biotita como em anf¡bólio, e estäo no mesmo intervalo do Jurássico Superior, próximo de

2OO Ma

A amostrá PCM-1102 apresenta anfibólios e biotltas com espectlos mais inegulafes. Um

dos gräos de anfibólio atinge um plateau a 212,7 t 0,5 Ma (F¡gura 62),e os outros dois grãos

apresentam algumas etapas de desgaseificação próximas a 200 Ma. As biotitas (F¡gura 63)

fomecem idades aparentes mais jovens, com um gräo definindo um plateau de 194,9 t 0,5 Ma

Consíderando que o metamorfismo regional destas rochas é considerado Proterozóico, os

dados obt¡dos eståo relacionâdos com um aquecimento de idäde Jurássica. A proximidade destas

rochas com o Plutåo de Páramo Rico, com idade U-Pb de 2O7 Ma (Don et al., 1995), relacionam

d¡retamente o efe¡to temal deste magmat¡smo com a liberaçáo total do Ar radiogênico das rochas

dÒ embasamento, e um aquecimento regional Superior â -500'C. As semelhanças entre as

idades obtidas nos anfiból¡os e nas biotitas da âmostra PCM-815 sugêrem que o embasamento

estaria, no Jurássico, em um nÍvel crustal profundo, com temperah.¡ras > 350' C, e que o

resfriamento teria sido ráp¡do.
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Figura 59. Espectros de desgaseificação da biotita, Gnaisse de Bucaramanga (PCM-1105).
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5.4.4. Formação Macuira

Foram analisados três anfibólios e uma biot¡ta do Gnaisse de Uray, uma moscovita dos

xistos de Jaturuhú e uma biotita do Granodiorito de Siapana.

Entre os dados anteriores, dois anfibólios do Gnaisse de Uray apresentam idades K-Ar

Jurássicas e Eocenas (Lockwood, 1966, Alvarez, 1967), e uma moscovita de um pegmatito

possivelmente relacionado ao Granodiorito de Siapana apresentou uma idade Jurássica de 195

Ma (MacDonald, 1965).

Os três gråos de anfibólio do xisto A-83 (Figura 64) apresentam incrementos graduais entre

100 Ma e 200 Ma com padröes irregulares em cada um dos gråos. As etapas de maior liberaçåo

de argÔnio fomecem idades aparentes entre 200 Ma e 220 Ma, e as idades integradas resultam

entre 160 e 210 Ma. Tais espectros escalonados são comuns em padröes de "difusäo"

relacionados a eventos termais gerados por corpos magmáticos (McDougall e Harrison, 1999), e

as idades mais antigas poderiam ser consideradas idades mínimas.

Os três grãos de biotita (Figura 65) da mesma amostra apresentiam espectros

heterogêneos, também com escalonamento, e idades aparentes mais jovens. Um dos grãos

atingiu um plateau a 79,0 t 05 Ma. As diferenças nas características dos espectros podem
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conesponder a diferentes tamanhos dos gråo, e à presença de alguma outra fase m¡neral

(variações no Ca/K). Poss¡velmente, o padråo resultante seria devido a um evento termal mais

jovem que tena perturbado parcialmente as biot¡tas, tentativamente atribuído ao Eoceno.

O anfibólio da amostra A-91 (Figura 66) apresenta um padråo semelhante aos da amostra

A-83, sugerindo evolução térmica similar. As últimas etapas apresentam as idades aparentes

mâis ant¡gas, entre 16O e 200 Ma.

A moscovita do x¡sto A-95 (Figura 67) apresenta espectros inegulares com significado

geológico incerto. As idades integradas resultam entre 1 10 e 150 Ma.

Os três gråos de anfibólio do anfibolito A-99 (F¡gura 68) apresentam características de

argônio em excesso nas primeiras etapas, e uma tendència a gerar pseudo-plateau por volta de

15G190 Ma. As idades integÉdas variam entre 170 Ma e 210 Ma- Estas característ¡cas sugerem

que o argônio do anf¡bólio foi liberado durante um evento termal Juráss¡co, possivelmente

relacionado com o magmat¡smo responsável pela intrusäo do Granod¡orito de S¡apana..

Uma biotita do granodiorito de Siapana (Figura 69) que corta a Formação Macu¡ra

apresenta espectros de desgaseificaçâo relativamente homogêneos com idades plateau e idades

integradas semelhantes por volta de 155157 Ma. A coerência destas idades, a boa definiçåo dos

espectros, e a proximidâde com a idade U/Pb SHRIMP obtida no zircâo (167 t 9,4 Ma), permitem

interpretar estas idades como relacionadas ao resfriamento do granitó¡de a temperaturas entre

3OO' e 350' C. A proximidade das idades aparentes entre o zircão e a biotita sugere que o

resfriamento fo¡ rápido.

Aparentemente os eventos Meso-Cenozóicos mais jovens, que afetaram as unidades do

embasamento, aparentemente não afetaram o Granodiorito de Siapana, sugerindo que aqueles

foram de caráter locå|.

Ao considerår o conjunto de dados geocronológicos, é possível supor que a evolução termal

da Formação Macuira inclui d¡versos eventos termais, ocasionando perdas parciais de argônio. O

evento melhor def¡n¡do parece corresponder ao Jurássico Médio, assoc¡ado com a intrusäo do

Batolito de Siapana (157 Ma). Eventos mais jovens estäo reg¡strados na biotita da amostra A-83,

com ¡dade máxima do Cretáceo Superior ('-80 Ma).

".-i;ì1



IOO -!1,.'-
R.
O 50,
dl

6l_'__--.*._

il
ril-

,U0.4

| ",ii
Ali
o'o,i
_lE t¿o ii

;iil
Ar¿oil liP ill
n r¡o i I lä itl
r ''o r! Lf
N,noii F
T IB

U ,o,l

I

óol

¿

l--'

Figura 64. Espectros de desgaseificação do anfiþólio, Gnaisse de Uray (A 83).
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5.4.5. Gna¡sse do Nus

Desta unidade näo existiam resultados de geocronologia até o momento, sendo que a sua

posição temporal tem sido estabelecida com base em correlaçöes regionais.

Uma idade Ar-Ar fo¡ obtida em uma bioiita (F¡gura 70), os resuliados apresentam plateaus

bem definidos desde a segunda etapa com ¡dades entre 73 e 77 Ma. Levando em conta as

relações estratigráficas da unidade, essas idades poderiam estar relacionadas com o aquecimento

associado ao Batolito Antioqueño, um corpo plutônico que atinge uma área de 10.000 Km2 na

regiåo setentrional da Cordilheira Central.
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5.4.6. Anfibolitos de ElVapor

Três cristais de porfiroclastos de anfibólio do anfibolito SL-1 foram analisados. O teor de K

das amostras foi muito þaixo, e a liberaçåo de argônio radiogênico alcançou valores prÓximos ao

background. Os espetros nåo definem idades plateau e as etapas correspondem a idades

aparentes pouco precisas entre 300 e 440 Ma, e as idades integradas såo do mesmo padråo

Com um dos gråos apresentando um valor de 600 Ma, indicando argônio em excesso (Figura 71).

Estes anfibolitos fazem parte de uma seqüência metamÓrfica coberta em discordåncia por

uma seqüência sedimentar Ordoviciana também deformada (Feiniger et al., 1974). Com base em

resultados Rb-Sr apresentados pelo Ordoñez (1997), é considerada como metamorfoseada a 880

Ma. As características dos espectros de Ar-Ar sugerem que um evento mais jovem de idade

indeterminada, liberou parcialmente o argônio do sistema.
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Na análise das implicâçóes tectônicas dos dados obtidos foi cons¡derado essencial o
registro cronológico dos eventos que podem constrtuir a base das coÍelações geológicas

regiona¡s, no Proterozóico, e também daqueles que podem ter relevância quanto ao problerna da
evoluçåo Fanerozóica dos Andes Setentrionais.

6.1. Correlaçöes entre os domín¡os Proterozóicos

6. CONSTDERAçÕFS TECTÔNrcAS

Os dados geológicos e geocronológicos dos domínios Proterozóicos da reg¡ão norte da Colômbia
(Gnaisse de Dibuya, Gnå¡sse dê Bucaramanga, Gnaisse de Jojonc¡to) apresentam uma serie de
característ¡cas comuns, que permitem sugefir a existência de processos geoógicos semelhantes,
e uma cronolog¡å comparável.

1- Características metamórficas (paragêneses, texturas, e geotermobarometria) que indjcam
condiçöes de alto grau, de fácies anfibolito alto e tr-ans¡ção à fácies.gÉnulito
2. Protolitos sedimentares, e presença em alguns casos de protolitos magmáticos máficos
formados em amb¡entes tectônicos continentais.

3. Ass¡natura geoquímica (principalmente elementos das tenas raras), relacionadas a materiais da
crosta superior.

4. característicãs isotópicâs (idades modelo sm-Nd rDñ,l Meso e paleoproterozóicas), e
indicadores de Sr e Nd sugerindo protolitos crustais.

5 Pâdråo geocronológico U-Pb em z¡rcäo, indicando a existência de emþasamento continental
mais ant¡go.

Ao considerar com maior detalhe o reg¡stro geocronológico obtido em zircäo (Tabela 5), é possívêl
estabelecer com mais pormenores as semelhançãs no caráter temporal dos processos.

Com efeito, a evoluçåo metamórficâ das unidades estudadas apresenta um caráter policíclico,

com dois eventos metamórficos princ¡pais. A sistemática dos zircões do Gnaisse de Jojoncito, a
integração dos dados de sr e as data@es u-pb sHRlMp de Dibuya, e os dados do Gnaisse de
Bucáramanga confirmam isto.

o primeiro evênto está registrado entre 114G119o Ma, e enconra-se gravado na memória do
z¡rcåo das diferentes unidades, e aparentemente no sistema rocha total Rb-Sr do Gnaisse de
Dibuya. O segundo e ult¡mo evento apresênta também idades próximas a lOoO Ma, confirmadas
reg¡onâlmente por idades de 970 sm-Nd em granada, e de 1000 u-pb convencional em zircão em

.)'



outra exposiçåo do Granulito dos Mangos (Restrepo-Pace et â1,, 1997, Ordoñez, 2001), ê U/Pb em

¿ircão de 90O t 85 Ma tâmbém em outra localidade do Gnaisse de Bucaramanga.

Os dados acima permitem considerar estas exposições do embasamento como tendo Lrma

evoluÉo geologica comum, const¡tuindo poss¡velmente um mesmo domínio tectonoeslratigráfico

ao longo das d¡ferentes fases evolutivas. Um esquema preliminar de evoluÉo temporal sugere

uma evolução tectônicâ caracterizada pelo retrabalhamento de um embasamento continental rnais

antigo, e inclui os seguintes eventos:

1- 122G116O Ma: Geração de uma bacia sedimentar, provavelmente com magmatismo básico,

recebendo detritos de diversas fontes (âlgumas delas magmáticas) com idades entre 1560 e 1220

Ma.

2- 119G1160 Ma; Um prime¡ro evento metâmórfico ocone, podendo ter relação com um orogeno

acrecional, ou com colisåo continental.

3- 9SG9O0 Ma: Novo metamorfismo, na fácies Anf ibolito.Granulito gue tem sido relacionado a

uma possÍvel colisåo cont¡nental. As diferenças temporais nesse evento sugerem que os

domín¡os poderiam estar em posiçöês relâtivas diferentes, e que a deformaçäo poderia ter

migmdo segundo um esquema de "pressure-po¡nt orogênese" (Gower, 2OO1).

UNIDADE

Gnã¡sse de Þibuya

Gnaisse de Bucaramánga

de Jojonc¡to

da Colômbia

PROTOLITOS (Fontesl

1374 t 13 Ma

1550 Ma. 1465 Ma

aparentes

"1529 Ma, 148'l Ma, 1342 t25
Ma, 1236 t 16 Ma

U/Pb SHRIMP dås un¡dades do embasamènto Proterozóico do

ME l ¡\rVrUÌ(FrsMU (t')

-1145 Ma,

9gO Mä

11tr-1112Ma.

106G8621 Ma

1160 Ma,

968 Ma

Norte



As cãracterísticas l¡toèstral¡gráficas gerais, o Nd (ToM entre 1450 Ma e 2'l0O Ma) e idades de

meiamorf¡smo ou resfriamento sOO-1000 Ma dos segmentos de idade Proterozóica d¡stribuídos ao

longo dos Andês dâ Colômbia, apresentam caracterist¡câs semelhantes (Kroonemberg, 1982,

Ordoñez, 1997,2002, Restrepo-Pace et al., 1997, J¡menez em preparação). As características

isotópicas do Pb (Tosdal e Bettencourt, 1994, Ruiz et al., 1999) sugerem uma af¡nidade com o
embasamento Proterozóico do Cráton Amazônico.

A importância destes domínios geocronológicos na região NW de América do Sul, principalmente

da fase de evolu$o tectôn¡ca entre 1,O-1,2 Ga (reg¡strado nos Maciços Andinos pelo SHRIMp)
tamtÉm pode se deduzir dos resultados geocronológicos U/Pb SHRIMP nos zircões detríticos do

Rio Orinoco determinados por Goldstein et al (1997). Estes apreserìtam ¡dades entre 1.0 e 2.1,

com um importante grupo de idades < 1.6 Ga, em gue um 25% das 49 análises estáo no intervalo

de 1.0-1.2 Ga (Goldstein et al., 1997). Como 99o/o da cârga do Orinoco é derivada
predominantemente dâ regiäo Andina oriental (Johnson et al., 1991), e as fontes dos zircöes mais

antigos (> 1.6 Ga) têm uma clara correlaçåo com as outras províncias do cÉton, os zircões

Mesoproterozó¡cos teriam que ser derivados princ¡palmente do embasamento Andino localizado

ao w (cordilhe¡ra oriental dos Andes da colômbia -Têrreno chibcha-, e Andes de Mér'da).

Adic¡onalmente nos Andes de Mérida no Bloco Caparo, granitóides Paleozóicos apresentam

herançâs lvlesoproterozóicas (Burkley, 1 976).

6.2. Participação dos terrenos Colombianos na formação do Rodínia

A eldensåo e conelação global dos eventos orogênicos do f¡nal do Mesoproterozóico têm
sido relacionados aos diferentes processos colisionais que aglutinaram as massas continentais no

Supercontinente Rodínia (Hoffman, 1991). lemporalmente estes eventos orogênicos têm sido

atribuídos ao interyalo entre 1200 Ma e 1000 Ma (Rivers, ',l997, Hanmer, et al., 2ooo, Karlstrom et
al., 200'l).

O fato que os fragmentos de embasamento Colombianos estejam constituídos por unidades
metamórficâs de alto grau com ¡dades Mesoproterozóicas, que podem se relac¡onar à historia
colisonal da Rod¡n¡a, faz destes fragmentos êlementos importantes nas reconstruçöes

contlnentais. Unidades metamórficäs de alto grau säo um elemento fundamental nestas

reconstruções, e sua formaçáo e evolução está d¡retamente relac¡onada aos ptocessos de colisåo
continentå1.

A Provincia de Grenville na Laurentia representa o orógeno mais representativo desta

época, e ¡nclui uma serie de unidades metamórficas de alto grau associadas a uma serie de



eventos colisionais sucessivos. Três pulsos orogênicos principais têm sido reconhecidos, a 1190'

1140 Ma (Elzevirian), 108G1020 Ma (Ottawan) e 10OG980 Ma (Rigolet) (R¡vers, 1997, Hanmer et

al.,20m). O significâdo do conjunto da atividade é aindä polemica, alguns consideram que o

primeiro pulso tem relâção com colisöes de caráter mais local (tenenos, arcos magmáticos), e

somente os dois últimos pulsos têm relaçåo com col¡sõ€s continenta¡s (Mclelland, 1996,

Wasteney et al., 1999, Gower, 2001, Karlstrom et al., 2m1). Outros consideram os três pulsos

orogènicos no contexto do mesmo processo de colisäo continental (R¡vers, 1997, Hanmer al.,

2000)

Por outro lado, nas reconstfuçöes paleocontinentais inerentes à formação do Rodinia, para o

final do Mesoproterozóico, a margem W do Cráton Amazônico teria interagido com Laurentia ao

longo dos orógenos Sunsas e Grenville respectivamente, cåracterizados por uma extensa

evofuçåo geotectônica entre 1200-1000 Ma (Hoffmann, 1991, Dalziel, 1992, Sadowsky e

Bettencourt, 1996).

A evoluçåo orogên¡ca na matgem SW do Cráton Amazônico (Província Sunsas-Aguapei) é

ainda pouco esclärecidå. lnclui a formação de uma serie de bacias intracontinentais e de margem

cont¡nental ent.e 1300 Ma e 1120 Ma (Litherland, 1988, Rizzotto, 1999, Tassínar¡ et al.,20@,

Santos, 2001), com atividade magmática contemporânea registrada em zircðes detrít¡cos de

origem magmático 1215 ä 18 Ma e 1231 + 14 Ma (Santos et al-, 1999, 2001). Diferentes eventos

orogênicos entre 119G99O Ma modificaram esta margem continental (Tassinari et al., 20@,

Scandolara.,20O'l).

Deformaçåo e remobilizaçåo do embasamento ao longo de zonas de c¡salhamento tem lugar

entre 1 190-1160 Ma (Bettencourt et al., 1996, Tohver et al, 2000). A inversåo tectônica das bacias

f'ormadas ocorreu a 1100 Ma. Finalmente um segundo evento deformacional de caráter mais local

aconteceu entre 995 t 15 Ma (Luft et â1., 2001, Rizzotto et al-, 2001).

Ao W desta zona de deformação, o domínio orogênico Sunsas está caracterizado por um

evento tectonomagmático de caráter sin-tectônico com idades de -1000 Ma (Litherland et al-,

1988), mas com uma dinåmica ainda pouco estudada.

A arqu¡tetura orogênica entre os diferentes segmentos orogènicos sugere que o
espessamento crustal nåo foi um elemento importante nos eventos colisionais orogênicos do SW

da Amazônia (Iohver et al-, 2002), cáEcterizåda principalmente por um reg¡me compressivo de

cåráter transpressionâl (Sadowsky e Bettencourt, 1996).

As consideraçöes temporais da evoluçåo metamórficå dos domínios Proterozóicos da

ColÕmbia estäo claramente contexhralizadas dentro desta complexa evoluçäo orogènica. O

metamorfismo destes domínios apresenta condiçöes de alto grau na fáciês anfibol¡to alto e



granulito, o que sugere um ¡mportante espessamento crustal, e as cârâcterísticas do

mêtamorfismo de alguns segmentos da provínc¡a de Grenville e os Apalaches na Laurentia

também säo semelhantes (Mclelland et al., 1996, Sinha et al., 1996, Solari et al., em prelho).

Além d¡sso, nos maciços da Colômbia a at¡v¡dade tectôn¡ca apresenta indicações

geocronológ¡cas ¡mportantes (U/Pb SHRIMP) entre 1160-990 Ma, e tem sido a principâl

organizadora das característicâs geológicas das un¡dades estudadäs. lnclu¡ um primeiro evento

tectono-metamórfico a 1l90-1140 Ma, e um segundo evento metamórfico de alto grau por volta de

1000 Ma, o que parece ser plenamente compatível com a evoluçáo temporal do cinturão

orogên¡co Grenville, em especial com os pulsos orogênicos Elzevirian e Rigolet- Em conclusão,

os dados da presente pesquisa sugerem fortemente a correlaçäo plena dos terrenos

Mesoproterozóicos Colombianos com a evoluçáo temporal do cinturåo orogênico Grenville (Figura

72), e por tanto a sua pârticipação nos episódios de aglutinãÉo do Supêrcontinente de Rodiniä, e

seu posicionamento no núcleo colisional.

Figura 72. Uma das possíveis reconstruçôes da Rodinia (Weif et a|.,1998), incluindo a posição
dos dominios da Colômbia (COL), AM: Cráton Amazônico, BA: Báltica, RP: Cráton Rio
da Plata, SF: Cráton de San Franc¡sco, WA: Cráton África Oc¡dental, EA. Antártica
Oriental, G: Groenlånclia, l: índia, C: Cráton do Congo, S: Cráton Siberiano, K: Cráton
do Kalahari, A: Cráton Austral¡ano. Os orógenos Grenvillianos se encontram
ressaltados com pontos pretos.

Ê l1
Àr.ßÉNTlÂl ;



6.3. Proveniência do material dos terrenos Colombianos

A melhor forma de avaliar a proveniência do material de origem sed¡mentar, consiste em

compsrar os eventos geocronológicos ¡nerentes à herança reg¡strada pelo z¡rcäo com o registro

de províncias tectônicas v¡zinhas, procurando descobrir os indicadores temporais específicos que

sejam característicos destes últimos (Mueller êt al., 1994, Kepp¡e et al., 1998, Fr¡edl et al., 20@)-

A seguinte anál¡se ¡nclui a revisäo das características orogênicas temporais do final do

Mesoproterozóico, e a æmparação do reg¡stro geocronológico de zircöes detríticos com as

províncias tectônicas dos continentes próximos, procurando os ¡ndicadores da âfinidade dos

domínios, antes dos eventos col¡s¡onais oconidos no perÍodo de 120G1@0 Ma..

A evoluçäo orogênica das margens continentâis da Amazôn¡ã, Lâurentia e Báltica no f¡nal do

Mesoprotemzóico inclui uma serie de evehtos orogênicos com ¡dades variáveis e significados

diferentes, associados à configuração da Rodinia (Hofman, 1991).

Ao comparar as idades dos zircöes detríticos dos paragnaisses estudados na Colômbia,

com o registro geocronolfuico do Cráton Amazôn¡co, Laurentia e Báltica, que podem ter relaçäo

nas diferêntes reconstruçóes continentais do Mesoproterozóico (Hoffman, 1991, Park, 1992, Weil

et al., 1998, Torvisk, 2001), é possivel suger¡r alguma afinidade em relaçåo âos protolitos destes

paragnaisses. Na tabela 6 são apresentados os períodos de tempo para os que sê tem registro

nas rochas da Colômbia, e as característ¡câs da evolução tectono-magmática das províncias

maiores.

Existem algumas semelhanças no reg¡stro temporal dos principais eventos

tectonomagmálicos dos tefienos colomþianos com as massas cratÔnicas maiores. Por exemplo,

a presença de at¡vidade geológ¡ca entre 1500-1600 Ma sugere uma maior afinidade com os

Cratons Amazônico e Báltico que com a Laurentia (Rivers, 1997, Dav¡dson, 2000, Gower, 2001,

Kahlstrom et al., 2001, Van Schmus, 2001), Entre 1190-1150 Ma o ambiente tec{ônico da Báltica é

de caráter distensivo, contrastândo com o metamorfismo e a deformaçåo presente no Cráton

Amazônico e sugerida nos maciços Andinos.

Estes dados, integrados como as características preliminares do Pb aprèsentados por Ruiz

et al (1999) e Tosdal e Bettencourt (1994), sugerem que os domínios de embasamento dos Andes

da Colômbia tenam sido formados pelo retrabalhamento de um embasamento com características

semelhantes ås das provínciãs Rio Negro Juruena e Rondônia-San lgnácio do Cr"áton Amazônico,

tendo sido afetados durante os eventos orogênicos de finais do Mesoproterozóico,

contemporâneos à formaçäo da Rodínia.



ruAUts (Mal

600-1500

1400-1 500

1 300-1400

Magmatismo de aTco e ¡ntracratônico da
Província Rio Negro Juruena e
Rondoniana-San lonác¡o.
Magmatismo de arco na Provínc¡¿
Rondoniana -Sân lgnácio,

AMA¿UNIA

¡ragmatismo e l\¡etamoffismo Província
Rondoniana -San lgnácio, magmatismo
intra-placas Província Rio Negro-
J u ruena

12oO-1300

1 200-1 140

Formação de d¡ferentes bacÌas
continentâis (sunsas-Aguapeì-Nova
Brasiland¡a). zircöes detriticos.

1 1 00-1 140

tJelormaçao (1190-1 150 Ma)
Ìntracratônica ao longo de zonas de
sisalhamento, zircões detríticos nas
becies

H¡ato na ativ¡dade teclono-
magmát¡câ.

LAUIIhNTIA

1080-1 030

Magmatismo de arco €

¡ntracratônìco.

lnversáo tectônica das bacias,
metãmorfismô

180-1000

Magmat¡smo de afco €

bacias de retro-arco.

\4agmatìsmo intraplacas e reg¡me
lxtensivo.

900-980

I\4elamorfismo de câráier local em zonas
de cisalhamento, magmat¡smo
sinteclônico.

Tabela 6. Regisiro temporal e características da evoìução teciono-magmát¡ca dos domín¡os tectonìcos da Colombia e as provinc¡as ma¡ores (as
fontes são citadas no texto).

lvlagmalismo de arco
cont¡nental, formaÇão
aproxÌmaçáo de arcos intra-
oceân¡cos.

Arvtoaoe magmåttca
menos ¡ntensa.

tsALTICA

\4agmatismo ¡ntracratônic(
ie caráter local.

Evenios colisiona¡s,
assoclados a orógenos
acreciona¡s, ou inlcio da
col¡são cont¡nental.

Mâgmatismo associado a eventos
extensionaìs.

Magmat¡smo ¡ntracratônic(
de caráter loca¡.

H¡aio na ativ¡dade
colis¡onal, magmatismo em
reoime extensivo

MACIçOS ESTUDADOS DA
COLOMBIA

f-ontes, algumas deia
magmáticas.

Metamorfismo de alto grau,
início de col¡são
conlinental.

Reg¡me extenclonal e
maomatismo inlrecratôn¡co

Fontes, algumas dela
magmáticas.

Metamorfismo de caráter
ma¡s local,

Fontes, algumas dela
magmáticas.

Regìme extencional e
magmatismo ¡nlracratônìco

ulûmâs tâses
leformac¡onais, colapso
crogênico (magmatismo
associado).

Metemorfismo lcolisäo?).

Arco maomático.

=ontes. aloumas maomáticas

MÉ¡lâmñrfi<rôrì .1ê âlt.i ñ¡â

Primeìro evento metamód¡co

deformaciona¡s, colapso
orogênico (magmatismo
assoc¡ado).

Não está definida
orecisâmente

Melamorfismo?

iegundo evento metamórfico,
xovavelmente de alto orau.

lontinuação metamorfismo,
:xhumação.



A posiçåo exata destes domín¡os nåo pode ser determinada com os dados disponíveis, mas

é possível sugerir uma posiÉo mais ao sul, na margem cont¡nental do C¡áton Amazônico no

MesopÍoterozóico,

Com relaçäo às evidências isotópicas para proveniência, as carâcterísticas ¡do Nd, e as

envolventes definidas pelos dados da Colômbia sáo compatíveis com as característ¡cas das

Províncias geocronológ¡cas SW do Cráton Amazônico, mas também com o Grenville no Norte

América. Por outro lado as característ¡cas ¡sotópicas do Pb obtidas em alguns dominios da

Colômbia (Garzon e Granulito dos Mangos), apresentam características que nåo são compatíveis

com a Laurentia, e que podem ter semelhanças com as caracterÍsticás de alguns terrenos dos

Apalaches, e com o embasamento das províncias SW do Cráton Amazônico (Tosdal e

Bettencourt, 1994, Sinhá et al., 1996, Ruiz et al., 1999, Loewy et al.,2oO2).

As caracteristtc¿s geológicas e geocronológicas do embasamento Proterozóico ao sul da

sutura de Ouachita no México apresentam uma evoluçäo tectônica assoc¡ada a protolitos com

idades 1340-1400 Ma, um magmatismo de arco e rifte entre 128O e 11 1O Ma que contnasta com o

fim desta ativ¡dade na Laurentia. Dois eventos metamórficos principais, um å 1100 Ma, e o ultimo

na fácies granulito entre 99G974 Ma (Ruiz e Patchett, 1988, Yañez, et al., 1991, Keppie e Ortega-

Gutienez, 1995, 1999, O¡tega-Gut¡errez et al., 1995, Solari et al-, 1998, 1999, 2003, Lawlor et al.,

1999, Ruiz et al., 1999, Weber e Kohler, 1999, Lopez et al,, 2001, Keppie et al., 2003).

A l¡toestrat¡graf ia, o metamorfismo de alto grau, a assinâtura isotóp¡ca de Pb e Nd, e a

presença de uma cobertura sed¡mêntar do Paleozóico lnferior com faunas Gondwan¡cas, tem

relacionado este domínio aos fragmentos Proterozóicos dos Andes, particularmente da Colômbia.

Os dados obtidos nos maciços da Colômbia mostram a presença de fontes com idades

compaÉveis às dos protolitos dâ Oaxaquia (1374 t 13 Ma, 13/.2 * 25 Ma, 1236t 16 Ma), e um

metamorfismo a -99O Ma. As fontes mä¡s ant¡gâs e os èventos entre 1'14G1190 Ma por enquanto

não têm contraparte na Oaxaquia. Um modelo de conelação e configuração tectônica entre estes

dois domínios, deve considêrar os anteriores elementos, e ter eñ conla qL¡€ os domínios da

Colômbia apresentam câracteríst¡cas de retrabalhamento cont¡nental, provavelmente af¡m com o

Craton Amazônico. Ao considerar a abundancia de protolitos ígneos na Oaxaquia, a mislura de

fontes juvenis e antigas sugerida pelos isótopos de Pb e Nd (Lawlor et al., '1999, Weber e Kohler,

1999, CameÍon elal.,2oO2 em Keppie et al., 2003), uma possível hiþtese seria uma distribuiçáo

lateral em uma margem de tipo Andino localizada no Craton AmazÔnico, afetada f¡nalmente por

uma colisåo posterior. Mas por enquanto f¡ca claro que os dados nåo são sufic¡entes.



6.4Evoluçåo Fanêrozóica

Os domínios tectonoestratigráfìcos loc¿lizados ao ocidente e nor-ocidente do embasamento

Proterozóico estão limitados por falhas ou lineamentos geológ¡cos regionais. Estes dominios såo

considerados como parte do Tetreno Tahamí caracterizado por uma historia metamórfica

Paleo¿óica e Triássica, e que somente teria sido acrescionado à margem continental a leste no

Creláceo Superior (Restrepo e Toussaint, 1988, Toussaint, 1993).

Na regiáo da Guajira, as rochas anfibolíticas da Forma@o Macuira, local¡zadas ao NW dås

rochas Proterozóicas do Gnaisse de Jojoncito apresentam características litoestratigráficas e

geoquímicas que sugerem que seus p¡otolitos têm af¡nidade com um ambiente de arco

magmático. um gÉnod¡orito pos-tectonico (Granodiorito de siapana) que corta este

embasamento, apresenta idades de cristal¡zaÉo t*Pb/'*U em zircåo de 167 t 9,4 Ma o que

indica que a formação dos protolitos e o metamorfismo da Formaçåo MacuiÍa são Pré-Jurássicås.

Anfibol¡tos desta formaçáo apresentam ânfibólios com idades Ar-Ar entre 160 e 210 Ma, com

espectros de complexa perturbaçáo termal, mas que sugerem uma ¡dade mín¡ma nestê intervalo

que poderia estâr associada ao metamorfismo reg¡onâ|. As b¡otitas indicam a presença de uma

perturbaÉo termal provavelmente Cretácea.

Na memófia isotopica e geocronológica do Granodiorito de siapana (EN,r -5,90 e herança de

zircões mais ant¡gos) aparecem ind¡cadores de fontes crustais Proterozóicas e Paleozóicas

(Tabela 7), que possivelmente tefiäm relação com o domínio teclônico em que se encaixä a

intrusão.

As idades Mesoproterozóicas säo importantes regionalmente, e encontram-se no Gnaisse

de Jojoncito, na mesma regiâo, e também em outras unidades do norte da colômbia. ldades

Paleozó¡cas (455 r 1O) säo comuns nos granitóides do Teneno Caucago-T¡naco da Cordilheira da

Costa (que apresenta relações e características l¡toestratigrãficas semelhantes), nos Andes de

Mérida na Venezuela e no Maciço de Santander na Colômbia (Ave-Lallement e S¡sson, 1993,

Ertan et al., 1995, Burkley, 1976, Bo¡net et al., 1986).

As rochas do complexo sevilla na sera Nevada de santa Marta têm o mesmo problema

das rochas da Guajira. O paragnaisse deste complexo aprèsenta zircöes detríticos com idades

lvlesoproterozóicas, Neoproterozóicas e Cambrianas (Tabela 7), sugerindo que a formação dos

protolitos sedimentares é mais jovem que o Cambriano. As idades Mesoproterozóicas såo

semelhantes às do embasamento Proterozórco do Granul¡to dos Mangos e o Gnaisse de Dibuya,

localizado ao SE. ldades Neoproterozóicas säo freqùentes na formação do Gondwana (Bonde et

al., 1988, Keppie et al., 1998), sugerindo uma possível af¡nidade regional.



do Complexo Sevilla

Tab€la T.ldades U/Pb SHRIMP das unldades representativas dos domínios FanerozÓicos

estudados.

As semelhanças litoestratigráficas entre as rochas de Sevilla na Sena Nevada de Santa

Marta e a Forma@o Macuira na Guajira tèm sido sugeridas desde os primeiros trabalhos

geológicos nestas regiöes (Lockwood, '1967). Embora as ¡dades das forma@es não possam ser

resolv¡das, o quadro geocronológico (fontes Mesoproterozóicas, idades JuÉssicas para

magmatismo intrusivo e metamorfismo regional), as relaÉes estratigráfìcas da Formaçáo Macuira

com rochas valangianas, e vulcano-sedimentares Triássicas (Alvarez, 1967, Geyer, 1973), o

magmatismo Jurássico, as companaçðes com a Cordilheira da Costa, e a possível semelhança

com a Formaçåo Sena Nevada dos Andes de Mérida (Lockwood, 1967), sugerem que as duâs

unidades sejam relacionadas. Este domínio podena ter o registro de uma evolução Paleozóica

semelhante à que caracterizou o fechamento da Pangea, presente no embasamento dos Andes

da Venezuela (Burkley, 1976, Märechal, 1982, Rowley e P¡ndêll' 1989) A presença de um

magmatismo Juráss¡co na região, e a existência do aparente embasamento do Paleozóico inferior,

sáo elementos incompatíve¡s com o Terreno Tahamí, e afins à margem continental da América do

Sul.

PoÍ outro lado a pos¡çáo atual destes dominios já no Caribe é conseqüênc¡a da tectôn¡ca

dispersiva do Cenozóico (MacDonald e Opydike, 1972, Pindell, 1985)-

O Gnâ¡sse do Nus, na parte setentrional da Cordilheira Central, é incluído no Teneno

Tahamí, e âpresenta zircöes c¡m fontes Mesoproterozóicas (Tabela 7) que confirmam a

importåncia da reciclagem de domínios crustars antigos. O evento teÍmal a 75 Ma, reg¡strado pelo

167 19,4 Ma

455 t 10 Ma, 870 r.25 Ma,

1361 i 25 Ma

1244t23 Ma, 1185t25Ma,

9A7 x 25 Ma,732 r 16 Ma,

614 r 13 Ma, 529 r 10 Ma.

1424 xT Ma, 1349 t 10 Ma,

1 195 t 19 Ma, 999 t 29 Ma.

Heranças, embasamento e

èncãixantes.



método Ar-Ar em biotita, coincide com âs idades do Batolito Antioqueño (Restrepo e Touss¡ant,

1991), confìrmando a situaçáo deste domínio ao Tereno Tahamí, desde antes do Cretáceo.

A evoluçåo tectôn¡ca da cadeia Andina se caracteriza pela formação de sucessivos arcos

magmáticos continentais durante o Meso-Cenozóico, corno conseqtiência da subuducÉo da

placa Farallon e seus descendentes na margem continental Sul-Americana (Aspden et al., 1988,

Toussaint e Restrepo, 1991). Nas regiöes estudadas èsta extensa atividade magmática está

repres€ntada por grandes batolitos cálc¡o-alcalinos e rochas vulcånicas associadas (Tschanz et

al., 1974, Ward et al., 1973, Alvarez, 1986, Dorr et al., 1995). A intrusão destas mâssas plutônicas

têm gerado perturbações terma¡s no embasamento continental mais antigo, sendo responsável

pela liberação total ou parcial do argônio nas micâs ou anfiMlios destas unidades (Tabela 8). A
presença e a ausência destes episód¡os magmáticos permite indlretamente sttuar o embasamento

nas difer€ntes configuraçöes tectônicâs mais recentes.

O magmâtismo Jurássico constitu¡ um dos eventos regionais ma¡s extensos e característicos

na configuraçåo da Cadeia And¡na (Jaillard et al,, 2000, Dickinson e Lawlor, 2001). Na Colômbia é

responsável por extensas seqùências vulcånicas e grandes batolitos. Durante a presente

pesquisa, este magmatismo Jurássico foi claramente identificado na região de Santander, em que

gerou a perda total do argôn¡o rad¡ogênico nos minera¡s dos gnaisses e anfibolitos

Mesoproterozóicos. O aqu€cimento atingiu mais de 40O' C.

Na Sania Marta o embasamento Proterozóico também apresenta perturbaçöes termais

posteriores ao -9O0 Ma, mas as perdas do argônio aparentemente foram apenas parciais. Os

anfibolitos do Complexo Sevilla apresentaram idades plateau em anfi6lio de cerca de 184 Ma, o

que sugere que eles tambÉm foram modificados por um evento termal Jurássico. Na Guaj¡ra foi

reconhec¡da claramente a presença de magmatismo Jurássico no Granodiorito de Siapana, que

também ocåsionou perdas de argônio em rochas do embasamento.

Aparentemente, em relação ao magmatismo Jurássico nos Andes do Norte, €xistem dois

pulsos de atividade, um a -200 Ma, representado no Maciço de Santander, mas também em parte

na Serra Nevada de Santa Marta e no Equador (Tschanz et al,, 1974, Dorr et al., 1996, Noble et

al., 1997), e outro a 1æ Ma, inclu¡ndo as rochas da Guaj¡ra e ã margem oriental da Cordilheira

Central (Aspden et al., 1987).

O magmatismo do Cretáceo Supenor é comum aos domínios alóctones da Colômbia, já que

â margem cont¡nental neste tempo experimentou uma extensa transgressåo marinha, controlada

somente por fátores eustáticos (V'llâmil, 1999). Na Cord¡lhe¡ra Central o Gnaisse de Nus

(embasämento do Terreno Tahami) como já foi indicado, apres€ntou idades em biot¡ta

concordantes com o extenso evento magmático do Cretáceo Superior.



Gnaisse de Dibuya (AnRbolito).

õnâ¡sse de D¡buye (AffÌbõl'to)

UNIDADE

Gnaisse de Dibuya (Gnaisse). A49

Anortosito 477

Anortosito. 477

Complexo Sev¡lla (Anf¡bol¡ro). A 23

Complexo Sevilla (Anfìbolito). A 23

459

Gnarsse de Bucafamanga (Gna¡sse

Biotítitco). PCM-1 105

459

MINERAL

Anroolo

Gna¡sse de Bucâramanga (Gnaisse

Homblênd¡co). PcM-815

Biotita

Gna¡sse de Bucaramanga (Gnaisse

Homblêndico). PCM-81 5

Biotitã

929,6r1,5Ma

600-i00 Ma -

B¡otita

IDADE Ar/Á.r

Gnaisse de Bucåramanga (Gna¡sse

Homblêndico). PCM-'l 1 02

Anfibólio

Antìból¡o

516.559 Ma

Gnaisse de Bucåramanga (Gna¡sse

Homblêndico). PCM-1 1 02

54-69 Ma

Biotita

Formeção Macu¡rå (X¡sto Anf¡þol¡ôo).

483

35-45 Ma

ts¡ottta

184,4 r 1,1 Ma

'183,4 r 1,1

CARACTERISÏICA

Anfibólio

Plâteau.

l-onnação Macuifa (x¡sto Anf¡ból¡co)

483

52-67 Ma

ldâdes ¡ntegradâs e

pseudoplateau.

199,1 r O,3 Ma, 19E,5 r
0,3 Ma, 200,9 * 0,6 Ma

Biotiia

Formação Macuira o{islo

Moscovitico). A95

ldades ¡ntegradas

'198,4 i 1,6 Ma, 200,6 l
0,6 Ma

Antìbólio

Plateau?

Granod¡orito de Siapana. Siapi

Plateau, pouco gás

203,2 * 0,8 Ma, 210 t 0,6

Ma

Biotita

Htâleâu

Gnaisse do Nus- CC-2

f 80-212 Ma

Anf¡ból¡o

Plateau

Anfibolitos de El Vapor

Plateau

194,9 r O,5 Ma

Biot¡la

Plateau

¿uv-¿¿u Ma

IVÌOSCOVnA

Plateau

70-100 Ma, 79 t 0,5 Ma.

Biolita

Plateau e ¡ntegradas.

Tabela 8. ldades Ar-Ar das unidades analisadas durante a pesquisa.

BiÒtita

15-1 50 Ma

Plateau

158,3 t 0,4 Ma, 157,7 t
0,4 Ma, e 155,5 t 0,2 Ma

Anfìbólio

Espectros

escalonados, p8drão

de difusão.

75,03 t 0,1 Ma, 72,8 i 0,5

Ma, 77,0 * 0,3 Ma

Plaleau, idades

integradas.

320-440 Ma

ldades integradas.

ldades plaleau

Plateau.

Etapss.



No Eoceno, quando a totalidade dos domínios Pré-Mesozóicos faziam parte da margem

continentâ|, ocone outro importante pulso magmático. Êste magmaiismo propic¡ou o aquec¡mento

do embasamento (principalmente na Santa Marta), e ocasionou perdas de argônio nas biotitas do

Complexo Sevilla, sem afetar os arìfibólios da mesma rocha. Os anortositos säo também

afetados, e provavelmente um processo de alteraçäo hidrotermal associado tenha gerado a

sistemática dos anfiMlios e as biotitas, com idades entre 44 e 64 Ma. Outras unidades näo se

mostram afetadas por este evento, indicando que a distribuiçåo das anomalias termais sáo

reshitas.
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Figura 1. lntervalo de pressões do anfibolito de Dibuya, baseado no

geobarômetro anf¡ból¡o-plag¡oclásio de Ferschater (1990).
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Figura 2. lntervalo de pressões do Anfibolito do Gnaisse de Bucaramanga,

baseado no geobarômetro empírìco anfibólio-plagioclásio de Ferschater (1990)
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GNAISSE DE JOJONCITO

Hábitos: p=prismatico, l=isométrico, f=fragmento
Sitio de anáiises b=borda, m=médio, n=núcleo
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