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RESUMO

Foram realizadas análises petrográficas, geoquímicas (rocha total e minerais

selecionados), geocronológicas (UlPb SHRIMP, LA-ICP-MS e flMS em zircão, Ar-Ar e K-Ar

em micas, e Rb-Sr em muscovita e rocha total) e análises isotópicas de Nd em rochas

metamórficas do embasamento Pré-Mesozóico (Complexo Marañon) da Cordilheira Oriental

dos Andes Peruanos nos 10'de latitude sul, visando identificar as caracterÍsticas principais

da sua evolução tectônica (ambìente de formação dos protólitos, de proveniência e do

metamorfismo), a temporalidade e a correlação dentro do cÕntexto geológico da Proto-

Margem Andina. Estes resultados foram complementados com análises geoquímicas (rocha

total) e/ou geocronológicas (U/Pb SHR/MP em zÍcão, Ar-Ar e K-Ar em micas e anfibólio),

em amostras selecionadas, de granìtóides intrusivos nas rochas metamórficas e em rochas

sedinrentares CarbonÍferas discordantes nas metamórficas nesta mesma região, assirlt

como em outras exposições isoladas de embâsamento metamórfico localizado ao norte do

Peru na Cordilheira Oriental e na região costeira entre os 6" e 8" latitude sul.

A integração das observações eskatigráficas, as características petrológicas e

principalmente dos resultados geocronoìógicos U/Pb obtidos em zircões detríticos de seis

amostras de m etassedimentos, e em zircões metamórficos e ígneos de um ortognaisse e

um granitóide milonítico, assim como a as idades metamórflcas K-Ar, Ar-Ar e Rb-Sr obtidas

em diferentes amostras de xistos, permitiram dividir as rochas metamórficas do Complexo

Marañon aos 10' de latitude sul em três unìdades litoestratig ráficas informais com um

registro sedimentário, magmático e metamórfico part¡cular: (1 ) o Gnaisse de Huánuco que

inclui um ortognaisse formado a -613 Ma e metamorfisado posteriormente na fácies

anfibolito, contemporaneamente ôom a intrusão de um granitóide entre 480-460 Ma; (2) os

Xistos de Huánuco constituídos por protóìitos sedimentares e vulcânicos formados com

posteridade a 460 Ma e metamorfisad os a -420 Ma em condíções de P e T calculadas em

algumas amostras de 7-10Kb e 540-660'C e 3-5 Kb e 325"-450'C; (3) os Xistos de La

Unión, também com protólitos vulcan ossed ¡mentares formados depois de 315 Ma

apresentam um metamorfismo na fác¡es xisto verde (3-4 Kb e 350-400'C) que aconteceu a

-300 Ma.

As caracterÍsticas geoquímicas dos xistos de Huánuco e de La Unión indicam que os

protólitos sedimentares foram derivados da mistura entre um embasamento continentaì

antigo e de fontes magmáticas de composição p redom inantemente félsica. Já a

discriminação do ambiente tectônico sugere uma afinidade com uma margem continental do

tipo Andino. As rochas metavulcânicas associadas destas duas unidades apresentam

característiGas geoquímicas concordantes com um ambiente de arco ou retro-arco, que

pode indicar mudanças nas características da subducçáo.



O Eru¡(¿so r,,ra e iì10 rvra) entre -6.3 - -12.5 e -7 1 - -13 2 calculado para a idade de

sedimentação clos protólitos dos Xistos de Huánuco e La unión assim como as idades

modelo entre 1.6 e 2.1 Ga, indicam a derivação de um embasamento continental antigo e

semelhante para as duas unidades As rochas metavulcânicas apresentam €Ncl(450 r¡a e 310 rv1a)

positivos concordantes com ambientes extencionaìs de intra-arco ou retro-arco.

As idades detríticas u/Pb Mesoproterozoicas a Arqueanas dos zircões das rochas

metassedim entares, assim como as idades modelo do Nd (Meso a Paleoproterozóicas)

sugerem que as unidades do complexo Marañon foram formadas na margem ocidental da

Gondwana, numa posição próxima ao cráton Amazônico. A presença de uma importante

população de zircões detríticos Neoproterozóica a Cambriana e a idade Neoproterozóica de

cristalização do Ortognaisse de Huánuco sugere uma configuração geológica alternativa

neste segmento da margem, cont a instaìação de uma margem continental ativa, associada

à fragmentação mais jovem de Rodinia e a proximidade dos terrenos Avalonia-cadomia. As

populações de zircões mais novas ind¡cam o retrabalhamento dos orógenos previamente

formados e a existência de fontes magmáticas ao longo do Paìeozóico. As amostras de

metassedimentos incluídos no Complexo Marañon das regiões ao norte da área de pesquisa

apresentanl um padrão geocronológico de zircões detríticos comparáveis.

As análises U/Pb, Ar-Ar e K-Ar em granitóides e migmatitos indicam a existência de

diferentes eventos plutônicos no CarbonÍfero, Permiano, Jurássico e Eoceno. As

características geoquímicas de alguns destes granìtóides sugerem uma afinidade com um

ambiente de arco magmático, e os valores de e¡r¿ obtidos em alguns dos granitóides estão

entre 4 e -3.2, sugerindo a mistura de um magma mais juvenil com o Complexo Marañon. As

rochas sedimentares do Carbonífero lnferior apresentam caracterÍsticas geoquímicas afins

com o retral¡alhame nto dos Xistos de Huánuco, assim como a adição de um componente

magmático félsico.

Já na região costeira do norte de Peru a análise UlPb SHRIMP de um paragnajsse do

maciço de lllescas, previamente considerado como Precambriano, apresenta uma idade de

metamorfismo de -257 Ma, e pode ser correlacionável com a evolução tectônica do

embasamento dos Andes Equatorianos que constìtui um terreno suspeito continental

acrecionado.

Este conjunto de dados sugere que a evolução tectônica Paleozóica da proto-margem

Andina na Cordilheira Oriental dos Andes Peruanos é interpretada como caraclerística de

um orógeno do tipo acrescional extencional caracterizado por uma subducção continua, a

formação e inversão local de bacias de intra-arco e retro-arco, o magmatìsmo e o

"canibalismo" dos orógenos previamente formados. A aparente ausência de mudanças

significativas na proveniência, sugere a ausênc¡a de acresção de terrenos continentais,



O posicionamento temporal e a natureza orogên¡ca deste embasamento é

correlacionável com outros domínios Andinos, e em conjunto são integrados no orógeno

Terra Australis que corresponde à margem ativa da Gondwana entre o Neoproterozóico e o

Paleozóico Médio, formada depois da fragmentação da Rodinia e associada à evolução do

proto-Pacífico. A evoìução do Paleozóico Superior teria relação com as Gondwanide ou

Alleghanides que incluem os orógenos colisionais ou acrescionais associados com a

Formação da Pangea.

A instalação da margem ativa Meso-Cenozotca na margem Peruana está representada

pelos vestígios de um magmatismo de arco Triássico, Jurássico e Eoceno encontrados na

região de pesquisa.



ABSTRACT

Petrographic, whole rock and mineral geochemistry, geochronology (U/Pb SHRIMP,

LA-ICP-MS e TIMS in zircon, Ar-Ar and K-Ar in micas, and Rb-Sr whole rock-muscovite), and

Nd isotopic analyses were carried on the Pre-Mesozoic basement (Marañon Complex) of the

Eastern Cordillera of the Peruvian Andes, at 10" of latitude south. The results allow

characteriz¡ng the main trends of the protolitlts and metamorphic tectonic evolution, the

chronology and the correlation with¡n the Proto-A¡tdean tectonic evolution.

Additionally, whole rock geochemistry and/or geochronology (U/Pb SHRIMP in zircon,

Ar-Ar e K-Ar in amphibole and micas) were obtained on selected samples from intrus¡ve

pluton¡c and Carboniferous sedimentary rocks spatially associated with the Maranon

Complex at this region as well as in selected basement localities between 6" and B' south.

Lithotratigraphic observations integrated with petrologic, detrital U/Pb zircon

geochronology from metasedimentary rocks, metamorphic and magmatic zircor¡ from an

ortogneiss and a granitoid as well as metamorphic K-Ar, Ar-Ar and Rb^Sr geochronology on

the metamorphic rocks allows to divide the Marañon Complex at 10' south in three main

lithostra graphic units, with a particular sedintentary, magmat¡c and metamorphic evolutiot'¡:

(1) an ortogneiss that crystallized at -613 Ma and was metamorphosed at the amphibolite

facies contemporary w¡th the intrusion of a granitoid belween 480-460 Ma group within the

Gneiss and mylonite of Huánuco, (2) The Huánuco Schlsfs fhaf includes volcanosedimentary

protoliths formed after 460 Ma and metamorphosed at 420 Ma wifh calculated pressure and

temperatures for selected amphibolite facies rocks of 7-11Kb and 540-660" C and

greenschist facies rocks 3-5 Kb and 325"-450" C, (3) La Unlon schlsfs, also with

volcanosedimentary protoliths formed after 315 Ma, and metamorphosed in the greenschist

facies with pressures and temperatures between 3-4 Kb and 350-400" C around -300 Ma.

Whole rock geochemical signatures of the Huánuco and La Union Schlsf srggesf fhaf

the protoliths were derived from the mixture between and older an evolved basement and

felsic magmatic rocks, whereas tectonic discrimination analysis suggesf and affinity with an

Andean type tectonic setting. Associated metavolcanic rocks from both units are also akin

with an extensional intra-arc or back-arc selt¡ng.

¿:N,t(4s0 Mu e s1a Ma) values belween -6.3 - -1 2.5 and -7.1 - -13.2 and model ages T¡¡¿

between 1.6 e 2.1 Ga for the Huánuco and La Un¡on protoliths suggesf that they were

deived ftom a similar older continental basentent. Metavolcanic rocks from these units show

positive q¡¿¡a56 ¡1u e s10 Ma) that are characteristic of a back-arc or inter-arc extensional sefting.

Mesoproterozoic trough Archean U/Pb detrital or inherited zircon ages and Meso to

Paleoproterozoic Nd model ages suggesf that the different units of the Marañon Complex

were formed at the western margin of Gonwana close to the Amazon Craton. The existence



of a Neoproterozo¡c crystall¡zation age for the Huattuco orfogneiss and the exfe¡slve

Neoproterozoíc trough Cambrian detrital zircon population suggesf alternative

reconstructions for this segment of the margin, whit an active margin assocíated with an

earlier Rodinia fragmentation and/or the connection with the Avalonia-Cadomia peri-

Gondwanan terranes. Younger zircon ages suggesf both the rework¡ng of the previously

formed orogen and the existence of extensive Paleozoic magmatic sourôes.

IJ/Pb, Ar-Ar and K-Ar data of granitoids and migmatifes, suggesf the existence ot

Carboniferous, Permian, Jurassic and Eocene plutonic events that show geochemical

affinities with magmat¡c arc environment. t:¡,1¿from selected granitoids are between 4 e -3.2,

and suggest a mixture between juvenile material and the basement rocks of the Maraäon

Complex. Early Carboniferous sedimentary rocks show geochemical affinities with the

reworking of the Huát¡uco Schist and a felsic magmatic cotnpouttd.

U/Pb SHRIMP analysis from a paragneiss of the lllescas Massif in the norfhern

Peruvian coasf shows a 257 Ma ntetantorphic age that neglect prevtous Precambriar¡

interpretations, and suggest a feasible link with the Ecuadorian Andes saspecf terranes.

The obtained data from the Easten'¡ Cordillera of the Peruvian Andes are interpreted in

terms of an extensional Paleozoic accretionary orogen, characterized by continuous

subduction, the local formation and ¡nversion of intra-arc and back^arc basin, associated

magmatism and the continuous cannibalism of the previously formed orogens.

The nature and temporal context of this orogenic evolution is comparable with other

Andean domains, and together are include within the Terra Australis orogen that represents

the active Neoproterozoic-Middle Paleozoic margin of western Gondwana that follows

Rodinia break-up. The Late Paleozoic orogen is correlatable with the Gondwanides or

Alleghanide orogens that were assoclafed to Pangea formation.

Irlasslc, Jurassic and Eocene arc related magmatism tn this segment of the Peruvian

Andes rs related with the installation of the active continental marg¡n that characterized the

Andean type orogeny.
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l INTRODUÇAO

Como conseqüência de deformação e metamorfismo, bem como retraba{hamento por

eventos posteriores e erosão, os orógenos antigos apresentam geralmente um registro

geológ¡co incompleto. Grande parte dos elementos relacionados às primeiras fases da sua

h¡storia são perdidos, e as ferramentas usadas na análise de feições geolóqicas específicas

(anomalias magnéticas, associações faunísticas, paleomagnelismo) são normalmente

difíceis de impìementar. A petrologia, geocronologia, geoquímica e a geologia isotópica têm

o potencial de reconstruir diferentes aspectos do fragmentado registro tectônico, inclu¡ndo,

por exemplo, os amb¡entes de formação dos protólitos das rochas metamórficas, a

proveniência do material, o regime físico da deformaçäo, e a temporalidade dos diferentes

processos. Quando estas ferramentas são util¡zadas de maneira conjunta é possivel ter ulÌa
visär.r geológica dos orógenos antigos, comparável à observada lros mâis jovens (Windley,

1 993; l\,4oores & Twiss, 1995; Condie, 1997).

O registro geológico Pré-Mesozóico identificado na maioria das regiões dos Andes tem

sugerido a existôncia de uma complexa evolução tectônica, enr que interagem <jive¡sos

edifícios orogênicos construídos durante o Pré-cambriano superìor e o Fanerozóico inteiro.

Regionalmente, o registro geofógico pode incluir a forrração e acreção de diferentes arcos

continentais, a sucessäo de eventos de colisão e também de importantes episódios de rlfr,
relacionados aos processos de formação e desintegração dos su perconlinentes Gonclwana

e Pangea durante o final do Proterozóico, e o Fanerozóico (Rappela ef a/., 199g; Ramos &
Keppie, 1999; Loewy ef al., 2003,2004; Ramos & Ateman, 2004; Cordani et at.,2005\.
l\lesmo assirn, exrstem regloes que carecem de um controle geológico e isotópico

representativo, para o seu apropriado posicionamento nesta complexa dinâmica tectonica.

Uma destas regiões, que ocupa uma extensão de mals de 600 km (Figuras I e 2) está

localizada entre os 6'e os 12'de latitude sul, na cordilheira oriental dos Andes peruanos.

Esta área apresenla um extenso registro geológico Pré-l\,4esozóico, cujo estudo e padrão de

evofução geológica foram fundamentalmente definidos nos anos 70s, e as interpretações

tectônicas e os dados isotópicos são ainda muito limitados (N4égard, j979; Dalmaryac, 1986,

Dalmaryac ef a/., 1988t Haeberlin, 2002). Nos modelos de evolução geológica regíonal, o

embasamento melamórfico é interpretado como um bloco único e coerente. seu registro

temporal e limitado por uma idade u/Pb convencional discordante obtida num paragnaisse e
por uma discordância de exposição local em que este embasamenlo é sobreposto por

rochas fossilíferas do Ordoviciano (Dalmaryac ef a/., 1 988).
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Figura 1. Regiöes fisiográficas dos Andes Peruanos, no retângulo cinza a Cordilheira
Oriental entre os 6"-12", onde está localizada a área de estudo.
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Esta pesquisa pretende contr¡buir para o aprimoramento do conhecimento a respeilo

dos elementos principais da evolução tectônica pre-Andina, a temporalidade e as

correlações do embasamento metamórfico da Cordilheira Oriental dos Andes Peruanos, na

região próxima às cidades de Huánuco e La Unión, através da aplicação integrada de

ferramentas geológicas, geoquímicas, geocronológicas e isotóp¡cas.

Especificamente, para este trabalho foram reaìizadas:

1 - Anáfises petrográficas e de química mineral em amostras selecionadas para

conhecer as caracteristicas gerais dos processos metamórficos;

2 - Análises geoquímicas de elementos ma¡ores e traços para a caracterização

geoquímica das rochas metassedimentares e metavulcânicas com o fim de reconstruir o

ambiente tectônico de formação dos protólitos e anâlisar sua proveniência.

3 - Análises geocronológicas e de geoquímica isotópica para eslabelecer a

temporal¡dade dos diferentes eventos e as correlações regionais,

Estas últimas, que const¡tuem a parte fundamental do trabalho, incluíram análises

U/Pb SHRIMP (Senslfiue High Resolution lon Microprobe) e LA-|Cp-MS (Laser Abtation

ltlduct¡vely Coupled Plasma Mass Spectrometer\ em monocrislais de zircão com as

finalidades de definir épocas de cristalização de rochas magmáticas e metamórficas, colocar

limrles temporais para as unidades estratigráficas, e buscar elementos para estimar a
proveniência das rochas metassedimentares. Adicionalmente foram realizadas

determinações Ar-Ar, K-Ar e Rb-Sr em micas, anfibólios e fragmentos de rocha, procurando

estabelecer parâmetros para o conhecimento da evolução teclonotermal dos orógenos

regionais. Além disso, foram também obtidos dados isotópicos Sm-Nd nas rochas

metassed¡mentares e metavulcânicas os quais complementam a análise da proveniência e o

do ambiente tectônico de formação dos protólitos.

Esta ¡nformação é complementada mediante o reconhec¡mento geocronológico e

geoquímico de algumas das unidades plutônÌcas e sedimentares da mesma região,

¡mportantes na reconstrução da evolução tectônica regional. Finalmente, determinações
geocronológicas de reconhecimento, obtidas em rochas de exposiçÕes locais de

embasamento em oulras regiões peruanas, contribuíram para uma melhor definição do

enquadramento tectônico e para as correlaçoes regionais desle segmento da prolo-margem

Gondwânica nos Andes Orientars.

AqustiÌr Cardona Molinâ (2006)
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2 MEÏODOS EXPERIMENTAIS

A segu¡r são descritos os diferentes métodos utilizados para atingir os objet¡vos

propostos, com ênfase naqueles que envolvem a parte experimental.

2.1 Levantamento bibliográfico

o trabalho de pesquisa bibliográfica incruiu a revisão dos trabalhos reìativos às

aplicações das diferentes metodologias utilizadas, e suas possibil¡dades interpretalivas,
além dos trabalhos geológicos ex¡stentes relacionados com a região de estudo, e com a

geologia regional Andina. Foram também analisados os trabalhos envolvendo correlação e

trabalhos realizados em áreas geológicas com problemas semelhanles.

2.2 Geologia de Campo

Para o trabalho de campo foi selecionada uma das áreas de melhor acesso da região,

onde a base cartográfica e a logísticâ permitissem realizar o reconhecimento

litoestratigráfico das unidades da fonra nrais anrpla. Essa á¡ea é também unra das mais
representativas do erìbasamento metamórfico da cordjlheira oriental, e nela se encontra a

única ídade disponível antes deste trabalho, datâção de zircão de um paragnaisse, com 630
Ma, obtjda pelo método U-Pb convencional (Dalmaryac ef a/., 19gg).

Para a realização do trabalho de campo e coleta de amostras foram utilizados os
mapas e trabalhos geológicos regionais em escala 'i :100.000, elaborados pelo serviço
Geológico Peruano e outros trabalhos mais locais (Aumaitre et al.,1977l Grandin & Navarro,

1979; Megard, 1979; Grandin ef a/., 1980; Dalmaryac, 1996; Dalmaryac ef a/,, 1988; Carlier,
1983; Quispesivana, 1995; Cobbing & Sanchez, 1996 a,b; Zapala em preparação).

Foram selecionados vários perfis ao longo das estradas existentes, e observadas as

var¡ações litológicas e as relações com unidades previamente estudadas e descrilas em

trabalhos anteriores. Nesta fase foi feita a amostragem das unidades selecionadas, ao longo
de estradas e drenagens, procurando evitar caso possível, a obtenção de amostras

evidentemente intemperizadas, Nas rochas metamórficas o objetivo principal foi monitorar a
varjação litológica e estrutural, senrpre controlada pelos mapas existentes. para as rochas
plutônicas foram selecionadas as localidades com as exposições mais representativas e as

relaçoes de contato melhor defjnidas, enquanto para âs rochas sedimentares carboníferas
do Grupo Ambo foi selecionada a seção tipo.

Agustin Cardona Nlolina (2006)



2.3 Petrograf¡a

Amoslras de rocha foram obtidas em cerca de 200 afloramentos visitados no campo,

e para o estudo petrográfico foram confeccionadas aproximadamente 100 lâminas para o

estudo microscópico. A análise pelrográfÍca das amostras foi fe¡ta procurando estabelecer

as características texturais e mineralógicas que ¡ndicaram, no caso das rochas

metamódicas, as condições de metamorfismo e a relação entre as fases deformacionais

reconhecidas em afloramento e a mineralogia. Nas rochas ígneas e sedimenlares, a ênfase

foi na composição mrneralógica. Esta análise petrográfica, bem como a distribuição regional

das amostras serv¡u de base para a seleção e realização das análises geocronofógicas,

qeoquímicas e te rmo ba rométricas.

2.4 Geotermobarometria

Durante o metamorf¡smo as rochas podem ser transportadas a diferentes regimes de

pressão e temperatura (P e T), relacionados com a sucessão de processos geológrcos como

subducção, espessamento crustal e exumação, além da presença de magmas (Oxburgh &
'furcotte, 1974; England and Richardson, lg77; Spear, 1995). As trajetórias seguidas por

uma rocha no campo da pressão e a temperatura clurante um intervalo de lempo (p-Tl),
podem estar registradas nas características estruturais e microestruturais, e também na

composiçâo química dos minerais.

Para este trabalho foram selecionadas treze amostras das diferentes unidades

metamórficas do complexo Marañon, foram feitos os estudos petrográficos e microtexturais

para definir mineralogia, textura, paragênese, e estabelecer a relação das microtexturas com

os minerais metamórficos, e identificar os mecanismos de deformaÇão (particularmente no

quartzo), com a f¡nalidade de obter uma visão semiq uant¡tativa das condiçÕes de

metamorfismo. A seguir foi determinada a composição química dos minerais em diferentes

amostras, medianle a microssonda eletrônica JEOL JXA 8600 Supe/p/obe, no

Departamento de l\ilineralogia e Geotectônica do IGC-USp, e na microssond a CAMECA 355

da Universidade de Johannesburgo, Os cálculos foram realizados com a assistência dos

softwares GPT e PTtt/AFIC (Reche & Mart¡nez, 1996; Soto & Soto, 199S), ou diretamente

em planilhas elaboradas no Fxcel. Os dados analíticos são apresentados nas Tabelas 1 a 4

dos anexos,

Embora as rochas do Complexo lvlarañon náo apresentem muitos elementos texturais

que permitam reconstruir as trajetórias metamórficas, a obtenção das condições do pico

metamórfico foi determinada visando conhecer o tipo bárico, quando relacionado com outros

elementos (natureza dos protólitos, correlações regionais) pode indicar a{gumas
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características do regime tectônico onde foi formada a rocha (Myashiro, 1994; Brown, 19g3,

2001). Foi considerada a geotermobarometria convencional, normalmente relacionada às

reações enlre associações minerais particulares, ou variações na química de um mineral em
função das mudanças físicas do ambiente (Spear, 1995),

Para a análise das rochas de baixo grau foram utilizados geotermobarômetros
baseados nas característ¡cas das micas (clorita e muscov¡ta) e anfibólio. para aquelas de
maìs baixo grau fo¡ utilizado o termômetro empírico da ctorita (cathel¡neu, 19Bg), com as
correçÕes paa a razáo Fel(Fe+[,4g) apresentadas pero Jowett (1991), e o barômetro de
lvassone & shreyer (1988) e N4assone & szpurka ('1 999) baseado no aumento do si da mÍca
fengítica com o incremento de pressão. o plagioclásio do tipo albítico restringe o uso de
algumas calibrações do par anfibólio-plagioclásio, e, portanto foram utilizadas as propostas
empÍricas qualitativas de Brown (1977) e spear (1990), e o termômetro de Blundy & Holland
(1eeO).

Para as rochas de médio grau foram selecionadas as calibrações dos geotermômetros
granada-biotita (Ferry & spear, 1978; Hodges & spear, 1982), granada-anfibório (Graham &
Powell, '1984), e o conteúdo de Ti na b¡otita (Henry ef a/., 2005). os geobarômetros granada
-micas-plagioclásio-q uarlzo (Hodges & crowley, '1 985; Hoisch, '1990), granada-plag ioclásio-
hornblenda+quartzo (Kohn & spear, 1990), os baseados no conteúdo de Al em anfibório
(Hanmarstrom & zen, 1986; Holrisler ef at., 1987 , schnr¡dt, 1992) e a calibração anfibólio-
plagioclásio (Fershater,'l 991 ).

2.5 Geoquímica de Rochas

No planejamento das anárrses geoquímicas procurou-se dispor de uma distribuìção
apropriada das unidades estudadas, part¡cularmente das metamódicas. No caso das
sedimentares foi escorhida uma única seção, a mais representativa da un¡dade. para as
rochas plutônicas buscou-se apenas uma caracterização química razoáver das unidades
para as quais foram realizadas análises geocronológicas.

Para as rochas metamórficas os dados geoquímicos foram ulirizados como
ferramentas indicadoras da natureza e ambiente tectônico em que foram formados os
protólitos. A interpretação tem como premissas fundamentais a pequena mobilidade dos
elementos de HFSE (Ti, Th, Ta, Zr, y, Nb, p, Hf), as teTras raras (REE), os metais
transicionais (cr' Ni, v), e a sobrevivência paroiar de arguns óxidos maiores (Mgo, Sio,,
f\4nO, CaO) ao longo do metamorfismo (pearce & Cann, 1973; Winchester & FLoyd, 1927;
Beccaluva et al., 1979; [Vlclenann ef a/., 1993). os elementos de raio iônico grancle -LILE-
(cs, Rb, sr e Ba) e o Kzo são considerados como potencialmente móveÌs durante o
metâmorfÍsmo, e a sua ¡nterpretação é em muitos câsos duvídosa (winchester & t\4ax.
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1989). Finalmente, a composição química das rochas metassed imenlares pode registrar

características tanto da composrção da área fonte quanto dos processos tectônicos

associados a ela (p.e. Bhatia, 1983; Bhatia & Crook, 1986; Roser & Korsch, j986;

l\,4clennan & Taylor, 1991; l\ilclennan ef a/., 1990, 1993).

No total foram analisadas setenta e três (73) amostras para óx¡dos maiores e alguns

elementos traço, pelo mélodo de Fluorescência de Raios X. Das amostras, dezoito (18) são

rochas metamáficas, trinta e quatro (34) metassed imentares, dez (10) rochas sedÌmentares,

e onze (11) granitóides. A preparação e a análise de 52 amostras realizou-se segundo os
procedimentos descr¡tos por Mori ef a/, (1999) para os laboratórios do lGc-USp, que inclui

quarteamento, fragmentação, trituraçäo, pulverização em moinho de ágata, micronização e

finalmente a elaboração de paslilhas fundidas e de pó de rocha. outras 21 amostras foram

ànalisadas nos laboratórios de SPECIRAU na Universidade de Johannesburgo, onde os

procedimentos anal¡ticos são semelhantes, As análises de fluorescência foram feitas nunr

espectrômetro de long¡tude de onda dispersiva tipo philips pW 2400 XRF. Os dados

apresentam em geral um fimite de precisão entre 1 e 10 ppm (lVori ef a/., 1999). Os dados

analíticos estão relacionados nas Tabelas S a I dos anexos.

Posteriormente foram selecionadas 52 dessas amostras, vente e três (23) rochas

metassedimentares, dezesseis (16) metamâficas, dez (.10) sedimentares, e três (3)
granitóides para análises de elementos das terras raras e outros elementos traço. Este

conjunto foi analisado pelo espectrômetro de massas com plasma acoplado (lcp-lvs) e pela

técnica de ativação de nêulrons (INAA), nos laboratórios estandardizados de ACME
Analytical no canadá. os dados analíticos são também apresentados nas Tabelas 5 a I dos

anexos.

2.6 Geocronologia

Para este trabalho foram realizadas 143 análises pontua¡s uipb sHRllvlp em cristaìs

de zircão de 7 amostras, 524 análises u/Pb LA-lcp-Ms em cristais de zircão de 6 amostras,

uma análise u-Pb convencional (Tllvs),31 análises sm-Nd em rocha total, 19 análises Rb-

Sr (13 em rocha total, e 6 em concentrados de mica), .12 anáiises Ar-Ar em micas, e 24 K_Ar

em concentrados de mica e/ou rocha total. o valor interpretativo dos resultados depende

das limitações de cada um dos métodos geocronológicos, e da historia geológica das

amostras. Em geral, pretendeu-se, eslabefecer as épocas de cristalização dos zircões

ígneos e metamórficos, as ¡dades máximas de sedimentação para as rochas

metassed¡mentares, bem como as épocas dos prÌncipais episódios de metamodismo e

evolução termal, Os dados obtidos para os cristais de zircão detríticos dos

metassedimentos, em conjunto com âs idades modelo Sm-Nd Tou, foram considerados
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como guias fundamentais para os estudos da proveniêncìa, e para as necessárias

correlaçöes tectônicas.

Para todos os dados radiométricos foram consideradas as constantes de decaimento

radiativo apresentadas por Steiger & Jaeger (1977),

2.6.1 Métodos U/Pb em zircão

O comportamento do mineral zircão (ZrSiOa) nos diferentes processos geológicos

(deformação, metamorfismo, magmatismo, sedimentação) fez deste mineral um dos mais

utilizados para a resolução de problemas geológicos (Faure, 1986; Dickin, 1995; Hanchar &

Hoskin,2003). Sua formação está relacionada com os processos de cristalização ígnea, ou

de recr¡stal¡zação metamórfica. É um dos minerais mais resistentes na natureza, podendo

sobreviver parcial ou totalmente à maior parte dos processos geológicos posteriores à sua

formação, incluindo alteraçáo intempérica, erosão, transporte e sedìmentação, bem como,

em muitos casos, ãlteração hidrotermal, metamorfismo superimposto e até mesmo anatexia

parcÍal.

O Urânio pode substituir o zircônio na estrutura cristalina do mineral e, portanto este

elemento passa a ser um componente sólido incfuÍdo nessa estrutura. O teor de U nos

cristais de z-ircão é muito variável, entre algumas dezenas de ppm e diversos milhares,

especialmente em zircões de pegmatitos. EIe possui dois isótopos, 23sU e 238U, ambos

rad¡oativos, que encabeçam duas séries de desintegração radioaliva as quais terminam,

respectivamente, nos isótopos estáveis 207pb e 206pb, depois de uma complexa série de

transformações em isótopos também radioativos, mas de menor meia-vida. As constantes

de desintegração do 235U e 238U são, respect¡vamente, 9.8485 x 10-10 e 1.S5125 x 1O-10

(Steiger & Jaeger, 1977).

Por outro lado os átomos de Pb, com raio atômico muito menor que os U, não são bem

aceitos na estrutura cristalina do zircão, estando sujeitos à mobilização e perda pelos

cristais, lsto é acentuado naqueles cristais que contém muito U, e que, se forem

relativamente velhos, possuem estrutura parcialmente destruída por metamictização.

A vantagem dos métodos U-Pb é que os dois isótopos de U encontram-se sempre

associados, o que permite usar de maneira conjunla três cronômetros diferentes (238u/206pb,
235lJl2a7 Pb e totPbl206Pb¡. Alravés de métodos inlerpretativos específicos, é possível

determinar as idades dos processos formadores dos cristais de zircão, mas também se os

sistemas isotópicos se mantiveram abertos ou fechados, e em que proporção, No diagrama

que relaciona os dois métodos que se iniciam com os isótopos radioativos r.oU e z.tu, a
curva teórica definida pelas composições de 'o6pb/t38u vs 'o7pb/235u que acarretam idades

concordantes tem sido denominada Curva Concórdia (Wetherhill, 1956.). Já no dragrama
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proposto por Tera & Wasserburg (1972) são incluÍdos 238U/206U vs 207Pb/206pb, e este

diagrama tem como vantagem adicional o fato que o parâmetro 2otPbl2a6Pb é medido

diretamente.

Existem diferentes equipamerìtos para a obtenção de med¡das prec¡sas de U e Pb, e

diferentes técnicas interpretativas para a delerminação das idades de formação do zircão, e

possivelmente das épocas de mob¡lização de Pb. A escolha dessas metodologias e dessas

técnicas depende fundamentâlmente dos objetivos da pesquisa.

A metodologia mais clássica é o lD-TlN/S (lsotope Dilution Thermal tonìzation Mass

Spectrometry), que baseia-se na adição de um isótopo traçador (spike) a uma amostra em

solução, e à posterior medição da mistura isotópica mediante um espectrômetro de massa

com fonte termal ionizada. Esta técnica pode ser utilizada em cristais isolados, ou em

populações coerentes de cristais do mesmo t¡po, sendo altamente precisa do ponto de visla

experimental, já que não depende da sensit¡vidade do espectrômetro e da quimrca (parrish

& Noble, 2003),

O SHRII\,1P (Sensifiye High Resolution ton M¡croprobe) e o LA-tCp-lr/S (Laser Ablation

lnductible Coupled Mass Spectromefry) são metodologias que permitem a análise in situ de

domínios específicos de cristais de zircão com dimensões muito pequenas, da ordem de 20-

30 pm. O SHRIMP utifiza uma fonle íons de O2-, que gera uma erosäo parcial da superfície

atacada (lreland & Williams, 2003). No LA-lCP-lVlS a amostra é atacada por um laser a gás,

que amplifica a luz num meio sólido, e as microparticulas geradas pela abrasão são

transferidas para um equipamento lcP-lVls, onde é feita a quantificação isotópica (Knudsen

et a|.,2001). Ambas as metodologias permitem a obtenção de um numero signifìcativo de

resultados em curto tempo, sendo que a d¡ferença fundamental poderia estar na maior
precisão do SHRIIVP frente à maior rapidez do LA-lCp-l\,{S. Embora o mineral zircão näo
possua normalmente quantidade signifrcativa de Pb comum em seu retículo, anál¡ses u-pb
são sempre corrigidas, por d¡ferentes técnicas, a partir da medida do isótopo 20apb em cada

determinação (Will¡ams, 1998).

z¡rcöes de quatorze amostras foram concenlrados e separados nos laboratórios

especializados do centro de Pesquisas Geocronológicas da universidade de são paulo

(cPGeo-usP). Este processo incluiu a fragmentação de amostras relativamente grandes,

com diversos Kg, diminuição em britador de mandíbula e moinho de discos, e peneiração

mecânica para obter a fração 100-250 mesh. O material foj então passado por mesa

vibratória, ímã de mão, separador magnético Frantz, e eventualmenle por líquidos pesados

(Bromofórmio e lodeto de l\4etileno), até a obtenção de concentrados de zircão com grau

adequado de pureza.

Uma única amostra de rocha granitóide foi analisada pelo metodo convencional (TllVlS,

em fraçoes multi-gráos, no CPGeo-USP), seguindo os procedimentos apresentados por



---_ 1,9,19 99, ll9liloli,Lgtlg

Basei ef a/. (1995), que incluem ataque químÍco em bombas de teflon e a adição de spike

Pb205. A solução é depositada em filamento de Re, e as medidas isotópicas são obtidas em

espectrômetro Finnigan MAf 262, que util¡za multicoletores.

Outras treze amostras foram preparadas para análises U/Pb ern cristais isolados,

sendo sete pela metodologia U/Pb SHRIMP e seis pela metodologia LA-lCp-l\,4S. No

primeiro caso, as análises isotópicas foram feitas no ¡nstrumento SHRIIVP I da Universidade

Nacional da Austrália por A. Nutman e R. Armslrong. As caracterÍsticas do equ¡pamento e

os princípios analíticos utilizados para a operaçäo deste instrumento são apresentados por

Stern (1998) e Will¡ams (1998). Foram feitas imagens de catodoluminescência (CL) para a

seleção dos grãos de zircão e dos domínios a serem anafisados, bem como para a

interpretação posterior dos resultados. No caso do LA-lcP-lvs, as análises foram feilas por

Joaquín Ruiz e victor valencia da universidade do Arizona, em espectrômetro de r¡assas

com fonte acoplada de plasma (lCP-lVS) e multicoletor, como se encontra descrito por

Dickinson & Gehrels (2003). Neste caso, para a seleção dos domínios internos dos grãos de

zircão, na ausência de ¡magens cL, foram consideradas fundamentalmente as posições

centrars dos cristais.

Para a ¡nterpretação dos resultados U/pb obtidos nos cristajs de zircão, foram

utilizados os diagramas concórdia e Tera-wasserburg mencionados ac¡ma, que permitenr,

mesmo nos casos em que há perda significativa de pb, estimar com boa precisão a epoca

de formação do mineral, por cristalização magmática ou recristalização metamórfica, como
a temperatura de fechamento do zircão para mobilidade iônica é das mais elevadas, com

estimativas da ordem de 900"c (Dahl ef a/., l996; Lee et at., 1997), as idades radiométricas

u-Pb obt¡das neste trabalho são referências importanles pâra a história geológica regional,

No caso dos resultados U/Pb obtidos em zircöes detríticos, os dados devem ser
f¡ltrados tendo em conta o fator de discordância. para o método convencional (TlN4s), são

consideradas normalmente idades discordantes de t5% (Fedo ef a/., 2003). Já nas

metodologias LA-lcP-lvls e no sHRll\fp a análise deve levar em conta as variações nas
razöes 207 

Pbl2o6 P b. Para rochas mais antigas que 1.0 Ga são consideradas conro

discordâncias normais valores de alé 20lo e inversas até o 'i0% (Gutierrez-Af onso ef a/ ,

2003, Catler et al., 2006). Em cristais mais jovens, onde as razões 2ot pbl206pb são baixas,

as idades säo consideradas represenlativas quando vários cristais apresentam razões
2a6Pbl238u semelhantes (Talavera-l\,4endo za et at., ZO}s).

2.6.2 Métodos Ar-Ar e K-Ar

O potássio é um metal alcalino constituinle de uma grande quantidade de minerais.

Apresenta três isótopos, dos quais o r0K é radioativo, e tem uma abundância relativa de
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0.01167. O aOK decai em ooCa e ouAr. A constante de decaimenlo pâra o método K-Ar é de

0.581 x 1O'10 anos, e a meia vida do 40K é 1.31 x 10s anos (Steiger & Jaeger, 1977).

Rev¡sões excelentes para o método e seu valor interprelativo são apresentadas por Faure

(1988), Dickin (1995), tMcDougall & Harrison (1999).

No CPGeo-USP, parâ o método K-Ar, o matenal a ser analisado é separado em duas

alíquotas. A análise de potássio é feita em duplicata, por intermédio de fotômetro de chama,

A extração de argônio é feita em sistema de ultra-alto vácuo, por intermédio de forno de

indução; após adição de spike de 384r, o gás extraído é purificado, para poster¡or análise

espectrométr¡ca em equipamento Nuclide, de pyrex, tipo Reynolds. A precisão experimental

das análises depende essenc¡almente da proporção de Ar radiogênico presente no Ar total,

e situa-se em condições normais por volta de 0.5%. Pormenores sobre essa metodologia

podem ser encontrados, por exemplo, em Faure (1988),

Neste trabalho, pelo método K-Ar, forâm analìsadas 24 amostras de materiais

diversos, como muscovita, b¡otita, anfibólio e fragmentos de rocha to1al. Os minerais foram

concentrados principalmente na fração 60-100 mesh, enquanto os fragmentos de rocha totaì

foram selecionados entre 35-60 mesh. As concentrações e separações dos minerais foram

feitas por interméd¡o do separador magnético Frantz, ou por vibração em plano inclinado no

caso das micas.

O método Ar/Ar baseia,se na transformação do 3sK em 3eAr durante ¡rradiação pot

nêutrons em Reator Nuclear. Posteriormente, o material é fundido num sistema de alto-

vácuo, e as razões enlre os diferentes isótopos de Ar são medidas num espectrômetro de

massas. Dessa forma, as razões a0Ar/3sAr são proporcionais às razões aoArlaoK e à idade da

amostra. Portanto, este método perm¡te a medição direta do isótopo radiogênico e o

isotópico radioativo numa mesma amostra, possibilrtando uma maior precisão das dataçÕes.

Adicionalmente, no método Ar-Ar é possível aquecer por elapas o material analisado,

obtendo-se desta maneira idades aparentes ao longo da análise. Estas Iiberações pârciais

de argônio permilem conhecer a dislr¡buição do gás na amostra, permitindo identificar a

presença de diferentes reservatórios de argônio, e a exÍstência eventual de argônro em

excesso.

Para este trabalho foram efetuadas análises a0Ar/3eAr em 12 amostras, sendo S em

cristais de biotita e 7 em cristais de muscovita (ou agregados de microcristais com

predominânc¡a de sericita). As características de operação do método no CpGeo-USp e a
preparação das amostras são descritâs em Vasconcelos et al. (2002). As amostras foram

irradiadas no reator nuclear do IPEN em São Paulo, em conjunto com crislais da sanidina

Fish Canyon, que servem de padrão de referência. Depois da irrad¡ação foram escolhidos

dois ou três cristais únicos (ou agregados de microcristais no caso dos xistos muscovíticos)

de cada amostra para extração e purificação de argônio pelo método de fusão por etapas
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(step heating). As análises foram efetuadas mediante aquecimento com laser em sistema de

ultra-alto vácuo acoplado a um espectrômetro de massas tipo MAP-215-50.

Na interpretação dos dados K-Ar e Ar-Ar, foi ut¡lizado o conceito de temperatura de

fechamento, que representa o momento em que a veloc¡dade de difusäo do argônìo no

sistema torna-se praticamente nula. Considera-se que as temperaturas de fechamento de

anfibólio podem ser representadas por 450"C I 50", biotita pelo intervalo entre 300"C e
250'C, e muscov¡ta pelo intervalo entre 350'C e 300"C (l\4cDougall & Harrison, 1999). Estes

valores não são sempre válidos, visto que deformaçäo, presença de fluidos, variações

composicionais nas fases minerais, tamanho da amostra, taxas de resfriamento e outras

variáveis, podem modificá-los significatrvamente (Dahl, 1 996; Villa, 1997). Por exemplo, a

muscovíta pode apresenlar temperaturas de fechamento muito variáveis, em condições

diferentes de formação durante o processo metamórfico (Hunziker, '1986; Elliot et al., 1g9l;

Adams ef a/., 1999). Assim, a interpretação de idades dentro do contexto metamórfico está

condicionada pela relação entre as condições atingidas pelo metamorfismo (principalmente

lemperatura) e a lemperatura de fechamento dos minerais micáceos. ldades próximas do

evento melamórfico podem ser obtidas pela datação de micas em rochas formadas em

condições entre a fácies prehnita-pu mpelìyta e xisto verde. Entretanto, para condições

metamórficas mais elevadas, as idades aparentes K-Ar ou Ar-Ar terão relação com as

épocas de resfriamento dos sistemas (Adams ef a/., 1999; Adams e Maas, 2004).

No caso de análises em rocha total, há maiores dificuldades, visto que o gás liberado

está relacionado diretamente com as fases potássicas, quaisquer que tenham sido suas

origens. Possíveis inconvenientes são as misturas de minerais com diferentes temperaluras

de fechamento, ou, em rochas de baixo grau, a preservação de heranças em fases

detríticas, como po¡- exemplo, os feldspatos (Dallmayer & Takasu, 1992; Clauer & Chauduri,

1eeg).

Finalmente, para rochas plutônicas que se colocam em níveis crustais próximos da

superfície, e que sofreram resfr¡amento relativamente rápido, as idades obtidas por estes

métodos, em cristais de micas ou anfibólios, relacionam-se fu ndamentalmente com o

resfriamento do corpo magmático, que pode situar-se no lempo não muito distante da época

da intrusão.

2.6.3 Método Rb-Sr

O rubídio é um metal alcalino com raio iônico de 1,484, que pode substituir o potássio

(1,334) nos minerais portadores deste elemento. O estrôncio faz parte dos metais alcalinos

terrosos, e o seu raio iônico de 1,13,4 permite que ele possa substituir o cálcio.

A metodologia Rb-Sr considera o decaimento radioativo do 87Rb em 87Sr, por emissão
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[J. A constante de desintegração do 87Rb é 1.42x10-11 , e sua meia-vida é 48.8 X10e anos

(Steiger & Jaeget, 1977). Neste método é possível obter ¡dades isocrônicas em certas

unjdades geológ¡cas, desde que sejam disponíveis amostras cogenét¡cas, ou seja, sistemas

que tenham diferentes razões Rb/Sr, mas que tenham sido formados contemporaneamente,

e com razões 87Sr/865r iniciais idênticas. Na maioria dos casos podem ser oblidas, nos

diagramas isocrônicos, retas de melhor ajuste em que os pontos analíticos aparecem com

boa colÌnearidade, e cuja incl¡nação sugere idade geologicamente significativa. Discussões

apropriadas sobre esta metodologia e suas possibilidades interpretativas podem ser

encontradas em Faure (1988) ou Dickin (1995). Normalmente, isócronas elaboradas com

amostras de rocha total, coletadas adequadamente, são relacionadas, com a idade de

cristalização de rochas magmáticas, ou com episód¡os de formação de minerais no estado

sófido, acompanhados de homogeneizaÇão isotópica de Sr, para o caso das ¡ochas

metamólficas.

lsócronas minerais são lambém viáveis, por causa da mob¡lidade e redistribuição dos

isótopos de Sr a temperaturas elevadas. Além disso, por vezes podem ser lraçadas

isócronas de pares de pontos, em que o ponto com razäo elevada Rb/Sr (normafmente um

mineral que têm teores abundantes de K, como as micas) serve de referência para a

temperalura de resfr¡amento a partir da qual o processo de difusão isotópica deixa de ser

efetivo, com a conversão das fases minerais em sistemas fechados. Tal como ocorre no

caso da difusão de argônio, também no caso do Sr as temperaturas de fechamento podem

variar de acordo com tamanho do grão, taxa de resfriamento, circulação de fluidos,

deformação e outras variáveis (Villa, 1997).

Para o presente trabalho, seis amostras de rochas metamórficas ricas em muscovita

foram analìsadas pelo método Rb-Si, em duas frações: amostras de rocha-total e

concentrados com predominância de agregados de muscovita, As análises realizadas

seguem os procedimentos apresentados em Tassinari ef a/, (1996). As razÕes Rb/Sr foram

obtidas por fluorescência de raios X, e as determinações das razões utsr/tosr foram

realizadas no espectrômetro de massa VG-sector e corrigidas por fracionanrer'ìto isolópico

durante a ionização térmica usando o valor 875r/865 r=01194. Os cálculos das idades

isocrônicas foram realizados com o ISOPLOT 3.0 (Ludwig, 2003),

Em termos de indicadores petrogenélicos, as razões iniciais para as linhas de melhor

ajuste traçadas nos diagramas isocrônicos, por se tratar de rochas melassed imentares, têm

que ser significativamente mais elevadas do que valores de tipo mantélico, como 0.704,

Além disso, para as interpretações ensaiadas no presente trabalho, tem que ser levado em

contâ que as rochas anal¡sadas são sempre xistos moscovítÌcos. Embora não ex¡stam dados

experimentais robustos, para a muscovita é sugerida uma temperatura de fechamento para

o sistema Rb/Sr da ordem de 500'C (Cliff, 1985; N,4unhá & Tassinari, 1999).
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2.6.4 Método Sm-Nd

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

semelhantes. O 1o7Sm é um isótopo radioativo que se transforma no isótopo radrogênico
1a3Nd através de des¡ntegração por partícula alfa, com uma constante de desintegração

Àsn.= 6.54 x'10'12anos, e uma meia-vida de 1.06 x 1011 l\,4a.

A evolução isotópica da razão 143Nd/144Nd nos sistemas do planeta está corrdicionada

fundamentalmente pelo decaimento radìoativo do 'otsm e pala azão Sm/Nd do material em

questão. O processo de diferenciação geoquímica manto-crosta parece set o único que

modifica signrficat¡vamenle a relação Sm/Nd, refletindo as diferenças na compatibilidade

destes elementos entre um magma basáltico primário que ascenderá para a crosta

oceânica, e o malerial sólido residual que permanecerá no manto, Com a maror

concentração de Sm no manto, a relação 1a3Nd/1aaNd aumentará nesse material ("depleted

mantle" = DIV) em relação à crosta, tanto mais, quanto maior o número de extrações de

magma primário e quanto mais tempo tiver transcorrido. Em contraste, na grande ma¡oria

dos casos, processos de caráter crustal (fusão parcial, metamorfismo, diagêneses, alteração

hidrotermal) não modificam substancialtnente as razões Sm/Nd dos sistemas. Este

comportamento permite fazer a extrapolação das razões isotópicas 1a3Nd/1aaNd atuais

med¡das numa rocha, levando em conta a razäo SmiNd também med¡da, até a curva teórica

de evolução isotópica do Nd do manto, e calcular uma idade modelo Sm-Nd (T¡¡¡)em que se

assume que esse material crustal foi inicialmente separado do manto (De Paolo, 1988ì Sato

Por outro lado, se a evolução da rocha estiver relacionada à mistura de diferentes

fontes, como no caso de rochas sedímentares, ou à mislura de componentes originados por

fusão de rochas crustais mais antigas, as idades modelo Sm-Nd (TDr,t), calculadas da

mesma forma, são consideradas tempos de residência crustal, representando uma média

ponderada das idades das diferentes fontes envolvidas (Arndt & Goldstein, 1987; l\4cLennan

ef a/., '1993).

O parâmetro isotópico er¿ é uma forma de expressar e comparar as razões isotópìcas

de uma rocha com um reservatór¡o de referencia, Esle parâmetro é uma medida da

diferencia da razã,o 143Nd/144Nd de uma amostra e sua comparação com o reservatório

condrítico uniforme (CHUR) para a idade de formação da rocha, para o tempo de hoje ou

qualquer outro lempo no qual espera-se estabelecer alguma comparação. Para a idade de

formação da rocha (t) o e¡¿ é calculado:

e n¿ot = {[ (143Nd144 Nd),.""r,", r / (143Nd/144 Nd)crun r ] - 1 ] x 1 0'a
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A composição do CHUR no lempo é calculada da equaçào:

¡totNd/1aa Nd16*,.,*,r = (143Nd/144Nd) .HUR, hoje - (147sm/144Nd) cHun r,olu x (e,tL1 )

e a composiçäo da amostra é:

[143Nd/140 Nd],o"'",, = (1o3Nd/144Nd) rocha, hoje * (147sm/144Nd) ,n"r,u, r,o1" x (eÀL1 )

Os valores de e¡r¿ definidos para hoje são uma medida do fracionamento da amostra

em relação ao CHUR, e são determinados a partir da equação:

eNdr)= {[(143Nd/140 Nd)."nu, notu / (143Nd/144Nd )cHun, ¡ote] - 1] x 10a

O eNd(r)tem relação com as idades e o caráter das fontes, sendo positivo ou negativo

em função da presença de crosta juvenil, formada por adições mantélicas provenientes do

manto empobrecido (DN/), ou por refusÕes e assimiìações de material crustal mais antigo

(l\4clennan ef a/., 1993).

A maioria cjas amostras de rocha total analisadas pelo métoclo Sm,Nd sâo

metassedimentos de baixo grau. Pela semelhança do comportamento geoquímico de Sm e

Nd, e pela resistência â processos de fracjonamento da razáo Sm/Nd em condiçÕes

exógenas, as rochas sedimentares têm possibiliclades de manter o registro da assinatura

isotópica das diferentes fontes, e, porlanto identificar variaçÕes em suas característÌcas

temporais, o reconhecimento cle fontes juvenis ou retrabalhadas, e eventualmente fo¡necer

indícios para interpretações relat¡vas ao ambiente de sedìmenlação e à evolução tectônjca
(Dickin, 1995; Linneman & Romer, 2002; Murphy & Nance, 2OO2). É também possível

estabelecer correlações regionais e ¡ndicações de proveniência, a partir da comparação da

sistemátìca Sm-Nd definida pefas idades modelo e pelos parâmetros eNd com as

características dos domínios crustais de regiões adjacentes (revisão em l\,4urphy & Nance,

2002).

A obtenção de idades baseia-se nas variaçÕes das rações iniciais de,otsm/1aaNd, e a
conslrução de uma isócrona de rocha total ou isócrona mineral, que permitem obter idades

de cristalização magmática em algumas rochas máficas e ultramáficas, ou rdades de

metamorfismo. A idade obtida do metamorfismo mediante ¡sócrona mineral corresponde à

da paragêneses mineral que está em equilíbrio. É comum utilizar para as isócronas minerais

a granada, já que este mineral apresenta altas rações Sm/Nd que permitem espalhar a reta

isocrônica. Quando se utilizam vários minerais, espera-se que estes ao estar em equiìibrio,

terão uma temperatura de fechamento semelhante. lsócronas de dois pontos sâo também

úteis (rocha total-mineral), e seu valor interpretativo fundarrrenta-se no fato que cada nlineral

tem uma temperatura especifica de fechamento. No caso da granada, â terìrperatura de

fechamento para no sistema Sm-Nd é ainda incerla, estas variam de 600 t 30.C (lVezger ef

al,1ss2).
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Das trinta e uma amoslras de rocha total analisadas pelo mélodo Sm-Nd, vinte (20)

são metassed imentares, cinco (5) metamáficas e seis (6) granitóides. A preparação e a
dissolução foram feitas de acordo com os procedimentos apresentados por Sato el a/.

(1995), onde as amostras, uma vez pulverizadas, são atacadas quimicamente, e

posteriormenle o Sm e o Nd são separados por colunas de troca ¡ônica. A determinação das

razöes isotópicas foi realizâdâ no espectrômetro de massas Finnegan lvlat com multicoletor.

As idades modelo e os valores de e¡d foram calculados em relação ao manto empobrecido

(Dl\4), segundo as equações apresenladas por De Paolo (1 988) e De Paolo ef a/. (1991 ). As

constantes utilizadas nos cálculos foram latNd/1(nNd (CHUR)= 0,512638 e tttSm/toaNd

(CHUR)0 = 0,1967. Uma amostra de granada foi também analisada com o fim de obter uma

isócrona granada + rocha total.
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3 ENQUADRAMENTO TECTÔNICO DOS ANDES PERUANOS E DA CORDILHEIRA
ORIENTAL ENTRE OS 6" e 10" DE LATITUDE SUL

A reg¡ão centro-ocidental de América do Sul, no Peru, segmento setentrional dos

Andes Centrais, apresenta dois domínios fisiográficos e geológicos principais (Figura 1). A

região ocidental é representada pela cadeia montanhosa ativa dos Andes, e a região

oriental, de caráter fundamentalmente plano, possui menores exposições de relevo, fazendo

parle da plataforma Sul Americana, na qual o Cráton Amazônico se encontra ooberto pela

extensa sedimentação Fanerozóica, que inclui a bacia sedimentar do Amazonas-Solimões.

A subducçäo atual da placa oceânica de Nazca embaixo da placa Sul-Amer¡cana apresenla

convergência com direçäo ENE - WSW, velocidade entre 3 e I cm/ano, e ângulo de

subducção variável. Entre os 2" e 15" de latitude sul (onde se enquadra a presente

pesquisa) este ângulo de subducção é su h¡-horizontal, e não há atividade vulcânicâ atual,

enquanto que mais ao Sul, entre os 15'-19" de latitude, o ângulo de subducção é de trinta

graus e a região apresenta um ãrco vulcânico bem definido (Baranzagi & lsacks, 1976).

A região andina apresenta duas faixas montanhosas princìpais (Cordilheira Orientâl e

Cordilheira Ocidental) que atravessam o Peru por 2.000 km, numa direção que varia entre

NW-SSE e NNW-SSE. A Cordilheira Ocidental registra detalhadamente a maior pade da

sedimentação e deformação do ciclo Arrdino (Benavides-Cáceres, 1999), enquanto a

Cordilheira Oriental, além de apresentar uma estratigrafia fundamentalmente Pré-

Mesozoica, atuou como uma estrutura em horsf, o que limilou a extensa deformação no

Eoceno-Oligoceno da Cordilheira Oriental.

A evolução orogênica regionai, l\¡eso-Cenozóica, ó responsável pela configuração da

Cadeia Andina, sendo determinada prìnc¡palmente pela subducção contínua da placa

oceânica por baixo do conlinente (Ramos, '1999). Esta contrasta com o segmento andino ao

norte dos 6'de latitude, que inclui parte dos Andes Peruanos (Andes de Huancabamba) e

os Andes Setentr¡onais da Colômbia e Equador, onde t¡veram lugar a acresção de terrenos

com afinidades oceânicas e provavelmente alguns de orìgem cont¡nental (Mourier ef a/,

1988 Litherland et al., 1994, Ramos, 1999, Keff et al., 2002).

Nos Andes Centrais, entre o Albiano e o Pleìstoceno, têm sido identificadas alé cinco

fases tectônicas deformacionais, que agem de fornra diacrônica ao longo da margern, e que

concom¡tantemente à evolução do magmatismo se encontram relacionadas à evolução das

diferentes variáveis da zona de subducção, e às características da placa litosférica rnferÌor

(Uyeda, 1982; Jarrard, 1986; Benavides-Cáceres, 1999; Jaillard ef a/., 2000).

A estruturação geológicâ entre os 6" e 10" ìatitude sul (Figura 2) inclui um extenso

reg¡stro magmático e sedimentar [/eso-Cenozóico na Cordilheira Ocidental e na região

costeira (Pitcher & Cobbing, 1985; BenavÌdes-Cáceres, 1999), enquanto ao leste, na
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Cordilheira Oriental onde se concentra a pesquisa, encontram-se expostaS unldades

metamórficas, sedimentares e rochas plutônicas de idade Pré-l\,4esozóica (Dalmaryac ef a/.,

1e88),

Na Cord¡lheira Oriental as unidades sedimentares incluem os vestígios de uma

seqüência siliciclástica marinha do Ordoviciano lnferior (Llanvírìano-Caradociano), depósitos

fluvio-deltáicos com inlercalação de vuìcanismos do Mississipiano, uma seqüência

molassica com camadas vermelhas (red beds) e rochas vulcânicas do Permlano Superior, e

uma plataforma carbonática do Mesozóico Inferior. Uma extensa série de rochas plulôntcas

graníticas se estende ao longo desta cordilheira (Carlier ef al , 1982), mas os lrabalhos de

ca-:aclerizaçáo petrológica e geocronológica são l¡mitados, â exceção da região de Pataz (8"

S), na qual lem sido identifìcada a existência de um importante plutonismo de idade

Carbonífera (l\,4acFarlane ef a/., 1999; Haeberlin, 2002).

As rochas metamóficas, unidades geológìcas principais para este trabalho,

correspondem a cinturões de rochas metassed imentares e metamáf¡cas, qüe embora

descontínuos, cobrem áreas extensas. Elas têm sido agrupadas no Complexo Marañon,

cuja idade tem sido atribuída ao Pré-Llanviriano a partir de relações estratigráficas

observadas localmente (Wilson & Reyes, 1964ì Dalmaryac ef a/., '1988; ver discussão no

próximo capítulo). A discordância LlanvirÌana, bem como uma idade radiométrica isolada,

obtida num paragnaisse pelo método convencional U/Pb em zircäo, por Dalmaryac ef a/.

(1988), tem sido utilizada sucessivamenle em trabalhos posteriores como indicadora de uma

idade Cambriana a Pré-Cambriana para todas as rochas que constituem o Complexo

Marañon.

Durante o ciclo tectônico Andino esta cordilheira fez parte de uma zona de relevo

positivo, constituindo um horsf que Iimitava para oesle as bacias de back-arc do f\¡leso-

Cenozóico localizadas na Cordilheira Ocidental. Seu estilo estrutural, durante a fase

tectônica do Eoceno-Oìlgoceno da orogenia Andina, se caracteriza por dobramentos

regionais coerentes e inversão de falhas normais pré-existentes, formando uma estrutura

em flor positiva adjacente ao sistema dobrado para o Oeste (Mégard, 1987; Benavides-

Cáceres, 1999; Jaillard et al., 2000).

Os modelos de evolução geológica Pré-Atrdina nos Andes Peruanos têm sido

adaptados geralmente em função das feições geológicas observadas mais para o sul dos

12'de latìtude (onde têm sido realizados estudos mais aprofundados), e da correlação com

a historia tectônìca mais amplamente reconhecidos no Andes Argentinos e Chilenos

(Bahlburg & Hervé, 1997; Pankhurst & Rappela, 1998; Jaillard et a|.,2000 Ramos 2000)

Em geral, considera-se que tanto o cráton da Laurentia como o terreno alóctone Arequipa-

Antofalla colìdiram com a margem ocidental do Cráton Amazônico durante o

Mesoproterozóico tardio, fazendo parte da colisão Grenvilliana associada à formação do
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supercontinente Rodinia (Schackleton ef a/., 1979; Wasteneys ef a/., 1995; Sadowski &

Bettencourt, 1996; Loewy et at.,2oo4). Por volta de 580 l\4a, no final do Neoproterozóico e

depois de um período de estabìlidade teclônica, apareceram os oceanos lapetus e Tornquist

(proto-Pacífico) que separam Lâurentia e Baltica da Gondwana ocidental (Dalziel, 1997;

Cawood et al-, 2001, Cordani ef al., 2003), dando lugar à instalaçäo de uma margem

continental que permanece ao longo do Paleozóico, com atividade tectônica pelo menos a

partir do Ordoviciano lnferior (JaillarcJ, 2000i Diaz-lvlartinez, 2000; Loewy ef al ' 2004).

Vestígios de atividade magmát¡ca de idade Ordovicìana Média (Loewy et al.' 2004) 
'

Siluriâna-Devoniana Superior (Laubacher & NIégard, 1985; l\,4ukasa & Henry, '1990),

Carbonífera e no Permo-Triássica (Kontak ef a/., 1985, 1990; lvlacFarlane ef a/., 1999) têm

sido identificados em diferentes regiões do Peru. Por outro lado, as características e

distì.ibuiçäo regional destes eventos magmáticos, assinr como o signìficado dos evelltos

deformacionais PaleozóÍcos não são ainda claras (Jaillard et al.,2000).

A utilização deste mesmo modelo tectônico para os 6'a 10" de ìatitude sul (onde se

insere a área da pesquisa, ver figura 2) é ainda questionável, pela escassez de dados

geológicos, e particularmente de dados geoquímicos e geocronológicos Além disso, o

segmento entre 6" e 10" sul dos Andes Peruanos apresenta uma série de caracteristicas

geológicas que devem ser levadas em conta para a análise da evolução tectônlca pré-

Andrnã:

(1) - a existência de uma extensa região de rochas metamórficas ao longo da

Cordilhe¡ra Oriental (o Complexo l\,4arañon) assim como do cinturäo plutÖnico

Paleozóico de igual extensão (Carlier et al,,1992),

(2) - o marcado caráter juvenil das rochas plutônìcas e vulcânicas l\¡eso-Cenozóicas

da Cord¡lheira Ocidental, que contrasta com a região me¡idional do Peru,

onde o embasamento Proterozóico, além de estar exposto, deixa uma clara

assinatura crustal de material antigo no magmatismo Meso-Cenozóico

(Beckinsale et al., 1985; fVlukasa & Tilton, 1985, 1986; So{er & Rotach-

Toulhoat, 1990a, b; l\,4acfarlane ef a/., 1990; Wasteneys ef a/., 1995; Pet{ord ef

âi,, 1996; Loewy eúal., 2004);

(3) - a possível exislência pretérita, e o posterior desaparecimento do "terreno

Oaxaquia" o Pacifìca, de afinidade continental, na margem ocidental do Peru

(Bahlburg, 1993; Ramos & Aleman, 2000);

(4) - o aparecimento, a partir dos 9"-10" latitude S, na região costeira e na Cordilheira

Ocidental, de um complexo metamórfico possivelmente relacionado com as

Cordilheiras Del Oro e Real do Equador.

Embora a pesquisa se encontre concentradâ fundamentalmente no embasamento da

Cordilheira Oriental aos 10" de lalitude sul, durante o trabalho foram amostrados
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afloramentos repfesentativos do embasamento exposto na região norte de Peru, bem como

das rochas metamórficas do maciço de lllescas e do complexo oimos que fazem parte dos

Andes de Huancabamba. Estas observações foram realizadas para enquadrar estas

unìdades no contexlo regional, já que diferentes autores as têm considerado

alternafivamente como a prolongação do embasamenlo Prolerozóico do sul do Peru

(Caìdas, 1979), como a prolongação do Complexo Marañon (Palácios et a|.,2004)' ou como

um possível terreno alóctone continental acrecionado à margem Peruana e EquatorÌana no

Mesozóico (lVourier eú a/., 1988; Litherland et al., 1994).

Nos próximos capítulos serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nas

análises geoquÍmicas e geocronológicas de rochas rnelamórficas e magmálicas da regiäo

assinalada da cofdilheira oriental do Peru, que permitirão conlribuir de maneira mais

concreta para equacionar a evolução teciônica regional, e compará-la com a de outros

segmentos Andrnos.

Aqustin Carclona l\4olina (2006)



4 LOCALIZACÃO DA ÀREA DË ESTUDO

A área principal selecionada para a pesquisa está localizada na Cordilheira Oriental

dos Andes Peruanos, aos 10" de latitude sul, incluindo os municípios de La UniÓn, Huánuco,

Ambo e Panao, sendo limitada ao oeste e leste pelos rios l\4arañon e Huallaga (ver poligono

na Figura 1). Esta região localiza-se ao noroeste de Lima, e o acesso pode ser feito a partir

desta cidade, por uma estrada asfaltada de 410 km até o municÍpio de Huánuco, local onde

foi centrada a logÍstica dos trabalhos de campo.

Esta área foi selecionada pelo fato de apresentar a maior exposição das rochas

metamórficas do embasamento (alvo pr¡ncipal da pesquisa), a presença de unrdades

sedimentares do Paleozóico com relações estratigráficas claramente visíveis, e tarrbém por

sel a região de orìde fo¡ obt¡do o único dado geocronológico disponível anteriorrnerrte para

esse embasamenlo metamórfico (Dalmaryac ef a/., 1 988).

Adicionalmenle, com a finaìidade de estender as interpretaçÕes regionais, e obter mais

elementos para melhorar o esquema de evolução tectônica proposlo, foram feitas

observações locais de campo, e coleta de amostras para análises geocronológicas

complementares, em outras regiões na parte norte da Cordiìheira Orìental (localidades de

Pataz e Kuelap), bem como do embasamento que aflora isoladamenle na reg¡äo cosleira do

norte de Peru, no l\4aciço de lllescas, próximo à cidade de Piura (Figura 1), e ouja relação

com as unidades metamórJjcas da Cordilheira Oriental e dos Andes Peruanos é objeto de

diversas interpretações (revisão em Haeberlin, 2002 e Palácios et al.,2004).
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5 HISTÓRICO DOS TRABALHOS ANTERIORES NA CORDILHEIRA ORIENTAL E

MARCO ESTRATIGRÁFICO PARA O COMPLEXO MARAÑÓN

Os estudos geológicos pioneiros na Cordilheira Oriental dos Andes Peruanos, entre os

6"-12" foram realizados pelo Steinmann (1930), onde são ¡dentificadas as principais

unidades geológicas, e sugeridas as idades de algumas unidades sedimentares.

Posteriormente incluem-se aquelas que fazem parte da carlografia geológica do Peru,

realizadas pelo serviço geológ¡co do Peru (INGEMIVET), representados pelos diferentes

mapas geológicos na escala '1 :100.000 que permitiram a definição da coluna estÍatigráfica

regional, e que começaram a ser elaborados desde os anos 60s, com alguns deles

revisados recentemente na década dos 90s (Wilson & Reyes, 1964; Sanchez, 1995;

Cobbing & Sanchez, 1996a,b; Allende, 1996; Jacay & Santos, 1996; lVartinez ef a/,, 1998

entre outros). outros trabalhos semelhantes foranr realizados pelo apoìo à pesquisa da

missão Francesa da então ORSTOIV (cuja denominação foi posteriormente modificada para

lnst¡tut de Recherche pour le Developpement -/RD-), e incluem o detalhamento da

estratigr¿lfia sedimentar de algumas reg¡ões da Cordilheira Oriental (itrcluindo a área de

pesquisa), além da síntese da evolução geológica regional (com ênfase nas unidades

sedimentares) e a revisão geral do magmatismo em comparação com outras áreas maìs

estudadas dos Andes Peruanos (lvlegard, 1979, Carlier et al., 1982, Laubacher & Mégard,

1 985; Dalmaryac, 1 986; Dalmaryac ef a/,, 1 988).

Na reg¡ão de Palaz, aproximadamente aos seis (6') graus de latitude sul, a pesquisa

geológica relacìonada com a compreensão da metalogênese associada ao magmalismo do

Carbonífero tem qerado uma série de dados estratigráfìcos e geoquímicos neste

magmatismo (incluindo geologia isotópica) do Paleozóico Super¡or da Cordiìheira Oriental

(Shre¡ber, 1990; Vidal et al., 1995; lVlacFarlane, 1999; MacFarlane eú a/,, 1999; Haeberlin,

2002).

Em relação ao embasamento metamórf¡co que constitui o alvo principal deste estudo,

os dados existentes incluem descrições petrográficas e estruturais locaÌs (Grandin, ef a/.

1980; Carlier et al., 1983; Dalmaryac, 1986; Dalmaryac ef a/., 1988), o reconhecimento de

alguns corpos ultrabásicos menores associados às unidades metamórficas (Aumaitre ef a/.

1977; Grandin & Navarro, 1979). Um único dado geocronológico encontra-se publ¡cado a

respeito do Complexo Marañón. Foi obtldo pelo método U/Pb convencional (Dalmaryac eú

a/., 19BB) em zircões de um paragnaisse do embasamento metamórJico, cotr idade

aparente de cerca 660 l\¡4, cujo significado geológico será disoutido adiante,

Trabalhos mais recentes lêm revisado a informação existente ou extrapolado os dados

do sul do Peru, sugerindo diferentes modelos de evoìução tectônica e correlações regionais

Aqustín Cardona lVolna (2006)
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(lvlegard, 1987; Jaìllard et al.,20OO, Diaz-Martinez, 2002; Haeberlìn, 2002), mas as

¡nterpretações são limitadas pela ausência de dados mais concretos

5.1 Marco estratigráfico regional do Complexo Marañón

As rochas metamórficas da Cordilheira Orlental entre os 6' e 10" de latitude sul

agrupadas no Complexo Marañón (Wilson & Reyes,1964; Dalmaryac et a/., 1988),

constituem uma associação de rochas metamórficas de baixo a médio grau de

metamorfismo, que afloram em faixas descontinuas ao longo de 400 Km, entre os rios

Huallaga e l\,4arañón (Figura 3). As coberturas sedimentares Paleozóicas, assim como a

extensa vegetação, interrompem ou isolam a conlinuidãde regional deslas unidades

melamórficas.

A persistência regional das características litoestratigráficas (predomínio de

metapelitos e metapsamitos) e o baixo grau de metamorfismo são considerados os

elementos guias para estabelecer a suposta conlinuidade regional do Complexo lvlarañón ao

longo da Cordilheira Oriental.

A presença isolada de uma inconformidade enlre as rochas do Complexo lMarañón e

os sedimentos do Ordoviciano lnferior, observada Iocalmente, ass¡m como o caráter

rnetarnórfico deste Compìexo, que contrasta cortt a ausência de rrretarno¡fisnlo e a

deformação apenas incipiente nas diferentes seqüências do Paleozóico Superior, tem s¡do

ut¡lizada como argumentos para definir a posição estratigráfica do Complexo lVlarañón no

Pré-Llanviriano (Dalmaryac ef a/., 1 988).

Divisões litoestratigráficas locais do Complexo Marañón, apresentadas em vários dos

trabalhos geológicos anteriormente citados são baseadas essencialmente no grau de

metamorfismo. Em alguns desses trabalhos são caracterizadas até três unidades (Complexo

Marañón 1, 2 e 3 ao sul dos 6', e Complexo lvìarañón e Formação Vijus aos ô" sul),

interpretadas como produtos de metamorfismo progressivo, ou como indicação de uma

possível diversidade inicial das unidades mapeadas. Em todas essas situações as rochas

metamórficas foram consideradas Pré-Ordovicianas, e as ma¡ores dificuldades encontradas

para possÍveis correìações regionais foram à falla de continuidade nas exposições, com o

conseqüente isolamento das unidades litoestratigráficas.

Aos 10" de latitude sul, onde se enquadra a área de pesquisa (Figura 3, Mapa 1), na

região de Puente Durand, Dalmaryac ef a/. (1988) citam a existência isolada de um

afloramento de um paragnaisse com sillimanita, granada, feldspatos e grafita, nas

proximidades de uma área em que também ocoTTem rnigmatitos. Esses autores realizaram

uma datação nesta rocha, pelo método U/Pb convencional em quatro frações de cristais de

Agustin Cardona lvlolina (2006)
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Figura 3. Mapa dos principais domínios do embasamento do Peru, inclulndo as áreas
com magmatismo Pre-Andino. No rectângulo encontra-se a area principal da
pesquisa, os números representam os municípios próximos à amostragem. '1. La Unión,
2.Huánuco, 3. Tingo Maria, 4.Palaz,5. Balzas, 6.Olmos, 7. lllescas.
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zircáo, e os resultados obtidos, discordantes mas agrupados em proximidade da curva

concórdia, ao redor de 600 Ma, são citados na F¡gura 4.
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Figura 4. D¡agrama concórdia apresentado por Dalmaryac ef a/. (1988) de um paragna¡sse da regiäo

de Huánuco-Puente Durand (10" de latitude sul).

Os pontos analíticos estão muito próximos entre si, e as retas discord¡a traçadas por

Dalmaryac ef a/. (1988) são discutíveis, Esses autores interpretaram os resultados como

relacionados a um metamorfismo de idâde Neoproterozóica, por volta de 600-630 Ma, o qual

teria gerado perdas de Pb que por sua vez acarretaram a aproximaração dos pontos

analíticos das frações de zircão à curva concórdia, nas vizinhanças da idade de 600 Ma.

Alternativamente, suger¡ram a possibilidade de sobreposição de dois eventos metamórficos,

um deles do Mesoproterozóico e o outro do Pré-cambriano Super¡ôr.

A nosso ver, tem que ser levado em conta que a rocha datadã é um paragnaisse, em

que os zircões têm origem detritica- Além clisso, a metodolÕgia da análise (U/Pb TIMS em

frações multi-grãos) indioa que cada um dos pontos analiticos representa a mistura de

vários cristais, proven¡entes de fontes diversas. Como os resultados apresentam pequena

dispersão no diagrama, considera-se provável que a maioria dos zircões, sempre detríticos,

seja proveniente de fontes Neoproterozóicas, com algum aporte de cristais mais antigos em

cacia uma das frações analizadas. Desta forma, d¡scordâmos das interpretações aventadas

Âs,ìÀii,ì C,r'¡ó"À N/óiìrã izoôii-

ì.00.8o.7
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por Dalmayrac ef a/. (1988), e considera-se a idade aparente medida como devida às

heranças detrÍtrcas que fazem parte integrante de quaisquer rochas metasedimentares. A

evoluçäo metamórfica regional, desta forma, pode ter sìdo muito mais jovem do que a idade

aparente de 600 l\,4a, como será discutido mais adiante, nos capítulos apropriados, já

levando em conta os novos dados obtidos na presente pesquisa

Em conclusão, considera-se que a ínclusão das rochas metamÓrficas do Complexo

l\ilarañón numa única unidade Pré-Ordoviciana é uma simplificação equivocada, claro reflexo

da dificuldade física de estabelecer as relações estratigráfrcas de forma continua nas rochas

Pré-Mesozóicas neste segmento pouco conhecido da Cordilheira Or¡ental Peruana Ao

mesmo tempo, este assunto demonstra claramente, uma vez mais, as complexidades de

cunho estratigráfico e estrutural que podem apresentar os terrenos metamórficos nos quais

predominam as rochas de baixo grau (Dempster & Bluck, '1995).

5.2 Marco estratigráfico do Complexo Marañón na área de pesquisa

Como foram indicadas anteriormente, as relações estratigráficas enlre o Complexo

lvlarañón e as unidades sedimentares do Paleozóico 1êm sido consideradas como elementos

principais para o posicionamento temporal e a evolução do metamorfismo na Cordilheira

Oriental do Peru.

Na área da presente pesquisa, ao redor de Huánuco, La Unión e Ambo (Mapa 1), são

comuns relações discordanles locais e de pouca continuidade entre o embasamento

metamórfico e as diversas unidades sedimentares do Paleozóìco (Figura 4). Em geral as

colunas estratigráficas são descontinuas, e raramente são idenlificadas todas as unidades

do Paleozóico em contato com o chamado "embasamento metamÓrfìco".

AIguns granitóides de composição tonalítìca e granodiorÍtica apresentam relações

intrusivas com as rochas do Complexo Marañón, Nesta pesquisa serão apresentados alguns

aspectos geocronológicos que permitem estabeìecer sua posição na coluna estratigráfíca, e,

portanto, contribuir para um melhor equacionamento da hlstória geológica regional.

As rochas sedimentares do Ordoviciano apresentam braquiópodes e graptólitos de

idades entre Llanviriana-Caradociana, que afloram superpostas, com inconformidade, as

rochas metamórficas de baixo grau (xistos quartzo sericíticos) incluídas no Complexo

Marañón, numa exposição isolada na região de Huacar (Dalmaryac et al., 1986, Figura 4 e

s).

Aguslíf Cardona l\,4olina (2006)
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Figura 5. Relação cle irrconforr¡ridade entre as rochas
CarborrÍferas e os Xistos de Huánuco.

Figura 6. Relação de inconformidade entre as rochas
Ordovicianas (A) e xistos do Complexo Marañon (B)na
região de Huacar (ver mapa 1).
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Litologìcamente, esta urridade Ordoviciana está constituída por uma seqüência s¡liciclástica

reduzida, na qual predominam lodolitos e s¡ltitos. As rochas metamódicas dessa região de

Huacar (Mapa 1, F¡gura 5, Dalmaryac ef a/., 1988), abaixo da discordância com as rochas

Ordovicíanas confirmam a existência de unidades melamórficas de baixo grau de idade pré-

Ordoviciana. Esta unidade não foi amostrada e datada neste trabalho; por outro lado, como

será apresenlado nos resultados geocronológicos obtidos neste trabalho para outras

unidades metamórfrcas do Complexo Marañón, não há correlação temporal com estas

últimas, de baixo grau, que são mais jovens. Futuros trabalhos geocronológicos poderão

resolver o posicionamento estratigráfico dos xistos de Huacar.

Em outra localidade ao node de Huánuco, previamente considerada como

Ordoviciana, foi observada uma transição gradacional entre ardÓsias (rochas interpretadas

como Ordovicianas) e meta-arenìtos a xistos de granulação fina, rncluidos no Complexo

Marañón, o que pode ser interpretado como uma seqüência de metamorfismo progressivo,

As rochas Carboníferas agrupadas no Grupo Ambo (Mapa 1), incluem uma série

siliciclástica, formada por depósitos conlinentais e marìnhos, de ambiente fluvio-deltaico,

com algumas intercalações de rochas vulcânicas ácidas a ìntermediarìas no topo

(Dalmaryac, 1986). Os dados bioestratigráficos indicam uma idade Ir,4 ississipiana inferior

entre o Tournosiano e o Vìseano (Zapata et a|.,2004\. Esta unidade tem sido identificada ao

longo de Cordilheira Orierrtal como relacionada a uma série de bacias de pull-apañ

associadas provavelmente a um arco magmático ativo (Zapata et al., 2005\. Na área da

pesquisa, as rochas sed¡rnentares do Grupo Ambo apresentam relações de inconformidade

com os xistos na região oriental, próxima a Huánuco,

As rochas do Permiano sempre apresentam relações estratigráficas discordantes com

as diferentes unidades metamórficas subjacentes, e são caracterlzadas por um níveì

carbonatado, seguido por uma série siliciclástica de caráter moìássico com capas

vermelhas, e algumas unidades vulcânicas inlercaladas que são mais abundantes no

segmento orìerrtal (Dalmaryac et al., 1988). O Triássico corresponde a uma plataforma

carbonatada.

Finalmente, cabe ainda reportar que as seqüências sedimentares do Paleozóìco

superior não apresentam deformação penelrativa, limitada fu ndamentalmente a dobras

regionais. Além disso, na região ocidental da Cordillera Oriental, são comuns contatos

tectônicos com as rochas melamórficas de baixo grau looalizadas mais para o oeste.

Agustín Cardona lVolina (2006)
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6 GEOLOGIA E PËTROLOGIA DO COMPLEXO MARAÑON

Neste capítulo são apresentadas as observações de campo e as características, locais

e regionais, na área da pesquisa na Cordilheira Oriental (10" de latitude sul), ao redor dos

municípios de La Unión, Huánuco, Ambo e Tingo Maria (Figura 3 e mapa 1)

Adicionalmenle são apresentadas as anál¡ses petrográficas descritivas das unidades

encontradas, bem como os aspectos metamórficos principais, incluindo divefsos cálculos

termobarométricos em amostras seleclonadas. Devido às dificuldades logísticas existentes

nesta região, além da extensa cobertura sed¡mentar, os mapas geológicos regionais

publ¡cados até o momento estão baseados em interpretações de sensoriamento remoto,

portanto as relaçÕes e a extensão das diferentes unidades não são definitivas, e em muitas

situaçÕes não é possível estabelecet' diretanrente a natureza dos conlatos entre as

unidades.

Como foram indicadas anleriormente, as rochas metamórficas da Cordilheira Oriental,

tem sido agrupadas no Complexo Marañon (Dalmaryac, 1986i Dalmaryac ef ai., 1988;

Cobbing & Sanchez, 1996a, b; De la Cruz & Valencia, 1996; Quispesivana, 1996; l\,4adinez

et a\.,1997;Zapala et al., em preparação).

Na área de pesquisa o Complexo Nlarañon inclui dois segmenios prirìcipais de rochas

meta-vulcanosedimentares, um conjunto ìsolado de xistos micáceos, e um núcleo menor

constituído por gnaisses e granitóìdes miloníticos. (Mapa 1).

As duas séries mela-vu lcanosedimentares encontram-se expostas ao leste e oeste da

zona de pesquisa, e sua relação estratigráfica encontra-se cobe[ta pelas rochas

sedimentares Carboníferas. Compos¡cionalmente ambas as unidades encontram-se

constituídas por metapelitos (xrstos micáceos) e metapsamitos (quartzitos e quartzitos

xistosos), e intercalações menores de ca lciosiljcatadas. Localmente apresenta algumas

intercalações de rochas metamáfìcas (xistos verdes e anfibolitos), que no segmento

ocidentaf correspondem a uma faìxa refativamente extensa e continua (Mapa 1). A

intercalação de lìtotlpos de diferente composição e comprimento e os contatos abruptos

sugerem que se trata de uma estrutura reliquiar (estratificação) de origem sedimentar,

parclalmente preservada durante a deformaçäo e o metamorfismo (Figura 7), O

metamorfismo destes dois segmentos é predom inantemente de baixo grau, incluindo

principalmente xistos de granulação fina, embora no segmento oriental exista um aumento

no grau metamorfismo até a fácies anfibolito,

Outra exposìção de rochas metased imentares, ocorrendo perto de Huacar,

corresponde a um segmento isolado de xistos micáceos que apresenta relações

discordantes com sedimentos fossiìíferos Ordovicianos. Esta unidade não foi caracterizada
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em termos analíticos, mas como será exposto pelos dados geocronológicos obtidos, poderia

corresponder à outra unldade metamórfica.

Por outro lado, a unidade de caráler gnáissico, estreitamente associada a um granito

milonìtizado que aflora na região oriental, a leste dos municípios de Huánuco e Ambo (Mapa

1), apresenta relações tectônicas com as unidades de xistos (ver discussão no capitulo

seg uinte).

Na parte orìentat da área de pesquisa, assim como em outros segmentos da

Cordilheira O[ìental dos Andes Peruanos, são citadas algumas zonas de migmatitos,

normalmente consìderadas como as rochas de mais alto grau de metamorfismo do

Complexo Marañon. Na região de Puente Rancho, Dalmaryac et al (1988) citam a

existência, em proximidade com uma unidade de migmatitos, de um gnaisse de fácìes

granulito, com sillìmanila + granada + cianita + feldspato mesopertítico, oligoclásio e grafita,

caracterizado como kondalito-kinzìg ítico, no quaf reaìizaram análises geocronolÓgicas No

capítulo anterior foram incluídos comentários sobre estas dataçÖes. Por três razões

fundamentals, estas rochas de alto grau não säo incluÍdas diretamente no CompÍexo

lVarañon: (1) as zonas de migmatitos encontram-se alinhadas dentro de seqtlências

metamórficas de mais baixo grau, não existindo evidencias de um metamorfismo

progressivo, (2) normalmente encontram-se espacialmenle associadas com rochas

plutônicas, sugerindo urna relação gerrética com estas, e (3) os resultados geocronológicos

que serão apresentados indicam que estas rochas são mais jovens que a envolvente

metamófica. A distribuição espacial sugere uma possível relação com certos lineamentos

geológicos, da forma que eventualmente as áreas com rochas de alto grau poderiam

corresponder a estruturas re-mobilizadas, onde teriam sido focaìizadas unidades

magmáticas intrusivas.

Com base na distribuição geográflca, coerência litológica, e relações es{ratigráfícas

com as unidades sedimenlares do Paleozóìco, assim como nos resultados geocronológicos

que serão apresentados nos próximos capítulos, nesta pesquisa o Complexo lVarañon rá

d¡vidido em três unidades litoestratigráficas (Mapas 1,2 e 3): (1) Gnaisses e milonilos de

Huánuco, (2) Xistos de Huánuco (região oriental), (3) Xistos de La Unión (região ocidental).

A seguir são apresentadas com maìor detalhe as suas características geolÓgicas e

petrológìcas. Os migmatitos e rochas associadas são apresentados no capítulo 7.

Tosê dc Doulorânrcnlo
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Figura 7. Exemplo de estratificação reliquiar nos Xistos
de baixo e médio grau de Huánuco (A e B) e os Xistos
de La Unión.

Agustín Cardona Molina (2006)
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6.1 Gnaisses de Huánuco

Ao leste das cidades de Huánuco e Ambo estende-se de forma alongada uma

associação de rochas gnáissicas e miloníticas, que atinge uma dimensão de 26 km x 5 km

em dìreção N-S (Mapa 1). Embora os afloramentos desta unidade sejam muito

descontínuos, foi possível identificar dois tipos litológìcos exlensamente misturados: um

gnaisse com biotita e muscovita, e um granitóide de caráter milonítico com alguns

porfiroclastos de feldspato. As relações entre esta unidade e os Xistos de Huánuco incluem

a concordância entre as a foliações principais das duas unidades, e não existem evidências

de algum tìpo de relação ¡ntrusiva entre o granitóide milonítico e os xistos, Na zona de

conlato que fo¡ possível observar, a fábrica milonítica do granitóide é extensamente

desenvolvida e sua deformação r¡ilonÍtica em cotrdições de baixa temperatura é compatÍvel

com a dos xistos (ver próximos parágralos), sugerindo que ambas as unidades eslariam

juntas durante o metamorfismo dos xlstos, e sua relação serìa tectônica. A ausência de

contatos intrusivos sugere uma relação embasamento-cobertura modificada durante a

deformação. os dados geocronológicos que serão apresentados mais tarde confirmarão

esta interpretação.

O gnaìsse (CM-80) apresenta quartzo + muscovita + biotita + pfagioclásio + feldspato

potássico (Figura 8). Além das bandas quadzofeldspáticas e as rnioáceas, tambélìr

apresenta uma fábrìca de caráter milonítico. Os cristais de feldspato orientados apresenlam

um fraturamento fraco, e são envolvidos por micas de grão fino associadas a uma fábrica

milonítica. Já o quarlzo com extìnçäo ondulante, encontra-se concentrado em bandas. A

muscovita e a biotita apresentam cristais de maior tamanho, com texturas do t¡po mlca fish,

assim como outros muilo finos associados à fábrica milonítica. Como é indicado pelas

características dos zircões anaìisados (capítulo geocronologia) e a presença de alguma

zonamento no plagioclásio, esta rocha poderìa ser um ortognaisse metamorfizado

provavelmente na fácìes anfibolito (extensa formação de zircão metamÓrfico), que serla

posleriormente afetada por um evento que tem caráter milonítico.

A amostra Cl\,'1-131A corresponde a um granilo milonítico, com cristais de feldspato

potáss¡co e plagioclásio zonado pouco fraturados e envolvidos por uma fábrica definida por

mineraìs micáceos (biotita e muscovita) muito finos (Figura 9). O quartzo apresenta-se em

bandas separadas das fitas micáceas.

Agustín Cardona [,4olina (2006)
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Figura 8. Porfiroblastos de feldspatos (F) e mica Figura 9. Granito milonítico (CM-1314),
fish (MF) rodeados pela fábrica milonítica de porfiroclastos de feldespato, quartzo recristaliza-
moscovita (M) e biotita (B) do Gnaisse de Huánuco do e micas finas definindo a fábrica da rocha.
(cM-80).

6.2 Xistos de Huánuco

Agrupam-se nessa unidade informal uma série de xistos de baixo a médio grau que

afloram de forma quase contínua ao redor dos municípios de Huánuco, Tingo Maria, Ambo e

Panao, na bacia do Rio Huallaga no segmento oriental da área de pesquisa (Mapa 1). Estas

rochas apresentam claras relações de inconformidade com rochas sedimentares do

Paleozóico Superior (Carbonifero e Permiano), que lhe são sobrepostas.

As rochas correspondem fundamentalmente a intercalações centimétricas a métricas

de xistos micáceos, filitos e quartzitos micáceos, localmente de aspecto laminado, com

variações nas proporçöes de micas e quartzo. Os xistos micáceos podem ser divididos em

três tipos composicionais: (1) muscovita + clorita, (2) muscovita + biotita + clorita, (3)

muscovita + biotita t granada. Grafita é um acessório comum nas variedades mais

micáceas. Os quartzitos m¡cáceos apresentam ocorrências mais restritas.

Três litotipos adicionais pouco representativos foram identificados, xistos verdes

compostos por clorita e anfibólio, xistos anfibólicos, assim como rochas cálcio-silicatadas

que correspondem a xistos com alto conteúdo de calcita.

O grau de metamorfismo aumenta aparentemente para leste, na região de Puente

Durand (Mapa 1) onde as rochas são predominantemente xistos com muscovita e biotita, e

xistos anfibólicos com biotita, alguns localmente com granada. Em alguns níveis

topograficamente mais altos é comum encontrar as rochas de mais baixo grau de

metamorfismo, principalmente ardósias, filitos e alguns metarenitos que passam

progressivamente a xistos de clorita e muscovita.

Agustín Cardona Molina (2006)
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Nessa região tem sido citada a existência de rochas ultramáficas intercaladas com

xistos e ardósias (Aumaitre et a\.,1977; Grandin & Navarro, '1979). Nos mapas geológicos e

nos trabalhos geológicos anterìormente c:tâdos, estes corpos distribuem-se de forma

alinhada, em duas faixas ao leste e oeste de Huánuco (Mapa 1), apresentando dimensões

variáveis entre 2 e 7 Km. As rochas se encontram amplamente serpentinizadas, localmenle

talcosas. Sua relação estratigráfica com as rochas meta-sedimentares não é clara.

Normalmente encontram-se como parte da seqüência metamórfica, intercaladas com xistos

e ardósias. Localmente, nas faixas ma¡s serpentinizadas, é comum o desenvolvimento de

uma clivagem subparalela à da fabrica dos xistos, sugerindo que estão relacionados. Nas

localidades onde foram coletadas amostras (CM-90 e CIV-167), as rochas ultramáficas

encontram-se completamente serpentinizadas, mas alguns autores têm descrito restos

preservados de olivina e piroxênio (Aumaitre et al., 1577).

A segurr é apresentada a sintese petrográfica de cinqüenta e três (53) amostras

analisadas dos Xistos de Huánuco. As amostras são divididas em três grupos em função do

grau metamórfico: ('1) muito baixo grau, (2) baixo grau, e (3) médio grau. A descrição a

seguir busca integrar as fe¡ções encontradas nas amostras analìsadas, e quando necessário

é indicada à amostra que pode apresentar alguma particularidade.

No trabalho nâo fo¡ real¡zada uma análise estrutural sistemática, e por tanto foi

s¡rìrplesmente revisada a hìerarquização estrutural ar'ìteriormente definida (Grand¡n ef a/.,

1980; Carlier, 1983; Dalmaryac et al,, 1988). Os Xistos de Huánuco apresentam os vestígios

de uma fabrica anterior Sn. São observados em alguns microlitons nas rochas de baixo

grau, onde existem algumas micas discordantes à foliação. A estrutura principal ao nível de

afloramento e amostra de mão está caracterizada por uma foliação metamórfica (S""r), e

uma clivagem mais espaçada nos meta-arenitos, relacionados aos minerais mìcáceos. Esta

fábrica apresenta uma direção entre N10"W e N40'E e mergulhos de 30" a 90' para o NE

ou SW, Alguns veios de quartzo dobrados e budìnados, assim como dobras sem raiz. Esta

fábrica em geral está associada com dobras isoclinais.

Outra fase deformacional (S".r) inclui uma transpos¡ção parcial da foliação numa

clivagem de crenulação espaçada, definida nos xistos por algumas bandas delgadas de

grafita e micas. A crenulação S,,*: é mais extensa nos xistos de Huánuco, e como será

mostrada pelos dados geocronológicos, esta fábrica Sn*2 pode coincidir com a Sn*r dos

Xistos de La Unión. A últìma fase deformacional está relacionada com o dobramento

regional, e a existência de algumas zonas de falhas, o primeiro dos quais é reconhecido

localmente e a escala regional.
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XISTOS DE MUITO BAIXO GRAU

A Tabela I apresenta o resumo dos mineraìs das amostras analisadas de muito baixo

grau. Estas rochas correspondem fu ndamentalmente a ardósias e meta-arenitos. Em geral

apresentam uma orientação preferencial definida por sericita, grafita, e alguns óxidos. Nos

meta-arenitos predominam texturas clásticas reliquiares, caracterizadas peìa existência de

uma matriz micácea a quartzosa, com abundantes minerais detríticos, incluindo plagioclásio

+ KJeldspalo + turmalina + muscovita + fragmentos de quartzo policristalino. A calcìta é

também um mineral comum, e apresenta geminação de deformação do tipo le ll (amostra

Cl\,4-27, Figura 10) segundo a classificação de Ferril (1991) e Bukhard (1993). O quartzo

apresenta extinção ondulante, formação de subgrãos, e migração das bordas (Figura 11).

Os felcjspatos também apresentam bordas irregulares e formação de sericita.

Tabela 1. Composição mineralógica das amostras de muito baixo grau de Huánuco.
Q= quartzo, Mosc= muscovita, Biot= biot¡ta, Cl= clorita, Alb= albita, K-Feld= feldspato potáss¡co,

cran= granada, Ep/Cz= epidoto + clinozo¡sita, Cal= caìcita, Graf= grafita.

o Mosc rìt

cN,1-32 x X

Cl\ll-27 X x X X
opâcos,

ctV-90 X X X

ct\4- 176 x X X
Turmalina,

x x x x Ooacos

cM-lnn X X X X X

CNrl- 162 X X
Titanita,

Tese de Doutoramento
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Figura 10. Calcita com geminação do tipo I e ll (Ferrill'1991)'

Figura 11. Quartzo (Q) com extinção ondulante, e
bordas de dissolução.

Figura 12. Veios (V) de quartzo e resíduos
insoluveis associados à crenulação.

Agustín Cardona Molina (2006)
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Nas ardósias é comum a intercalação de dominios mais micáceos com dominios

quartzosos, nestes últimos a transposição de foliação não é completa, e são comuns arcos

relacionados a fabrica anterior. Associada às zonas de crenulação (Snn2) são comuns

resíduos insolúveis, além de alguns veios, característicos de processos de dissolução por

pressão (amostra CM 32, Figura 12).

As rochas metamórficas associadas às serpentinitas correspondem a filitos e ardósias

(CM-162 e CN,4-90), compostas por quartzo + muscov¡ta + clorìta + estilpnomelano J t¡tanita.

O quartzo apresenta extinção ondulante, com evidencias de migração de borda de grão.

São comuns veios de quartzo em dobras isoclinais, e na amostra CM-162 que apresenta

uma crenulação normalmente se concentra titanita nas dobras.

,\1STOS DE BAIXO GRAU

As rochas de baixo grau (Tabela 2) incluem uma série de xistos peìítìcos e psamiticos,

assim como xistos verdes, As rochas mais amplamente distribuídas correspondem a xistos

micáceos de granulação fìna (0.1-0.5 mm) compostos por quartzo (40-60%) + muscovita

(30-40%) + clorita (30-40%) e como minerais subordinados (5%) albita t epídoto Como

acessórìos podem-se ¡nclu¡r turmalina, zitcáo, apalita, titanìta e opacos, e mais raramente

incluem grafita. Enr rnenor proporção ocoTrem Tochas calciosilicatadas compostas por

quartzo + muscovita + calcita t clorita l biotita t epídoto e como acessórios zircão, turmalina

e opacos. Nas diferentes variedades de xistos existem variações na proporção do quartzo, e

nos quartzitos mlcáceos este pode ter mais do 80%.

As rochas apresentam bandas ricas em quartzo e outras micáceas. A clivagem

tectônica (S"-r) está definida fu ndamentalmente peìa or¡enlação das micas e do quartzo,

sendo que outros minerais como o epídoto, titanita, turmalina e inclusìve os opacos

apresentam também orrentação preferenc¡al. Em adiçäo aparece também uma estrutura de

transpos¡ção, com caráter isoclinal, e em alguns microìitons são oomuns dobras sem raiz,

arcos menores ou stacks de muscov¡ta e clorita semelhantes às observadas na fábrica

principaì. Veios de quartzo dobrados são também vestígios de uma fábrica anterior S,,.

Tcsê cle Doulorâmento
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Tabela 2. composição mineralógica das amostras de baixo grau de Huánuco Q= quartzo, Mosc=
muscovita, Biot= biotita, cl= clorita, A.ct= actinolita, Alb= albita, K-Feld= leldspato potássico, Gran=
granada, Ep/Cz= epidoto + clinozo¡sìta, Cal= calcìta,6¡¿1= grafita.

Amostra o lllosc Blot cl Acl Atb
K.

Feld
Gran Epl cz cal Graf

cN4-30 I X X I Opacos

cN¡,33 X X X X Opacos

ct\¡-51 X X X X X Opacos

cN453 X X X X X X Opacos, Zircão

c[4-55 X ¡ X X Opacos

cN4-57 X X X X x lurma¡rna

cN4-61 X X X X Tilanita, Opacos

CM 62 X X X X
Turmaìinâ,

Opacos

cN4-66 X X X X
Turmahna,

Opacos

CN¡-67 X X X X X Zitcáo

cM,70 X X X X X OÞacos

c,^i-72 X X X X X Opacos

cM-74 X X X X X Opacos

ct\l-75 X X X X X X
Opacos,

cNl-77 X X X X X Turmalina

ct\4-78 X X X X X TuÍmalina,
Apatita

c ,4-83 X x X X X
Opacos,

Turmalina

cN4-84 x X X X X Opacos

CM.85 x x X X
X Turmalina,

Apatita

cl\,4.1184 x X X X X Titanila, Opacos

c[¡-1254 x X Opacos

ct\,1,1354 X x X X

cÀl- 16s X X X X X X Aìratla

ctv-233 X X X X Opacos

ctM-59 X X X X ïítanita, Opacos

c[¡-181 X X X X
upacos e
Titanita

c[4-1164 X X X X X Zircão, Opacos

cl\r-1154 x X X x Zllcão, Opacos

Agustín Cardona lMolina (2006)
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Nos xistos com nruscovita e clorita é comum observar uma progressão do

metamorfismo, e algumas rochas ainda preservam texturas que sugerem a existência de

uma ant¡ga matriz, completamente transformada em clorita (Figura 13), já em outras de

maior grau, as m¡cas apresentam uma clara textura lepidoblástica (Figura 14). Da mesma

forma a distribuição da biotita se acomoda a esta tendência, e em algumas das amostras

este mineral constitui agregados menores associados aos cristaìs maiores de muscovìta ou

clorìla, em outras, de granulação mais grossa, é um mineral bem definido.

O quartzo apresenta extinção ondulante, com evidências de recristafização e recovery

(Figura 15), nas rochas com calcita, esta apresenta geminações de deformação do tipo lV

(F¡gura 16, Ferrill, 1991; Burkhard, '1993).

As amostras CIV-53 e Clvl-8s apresentam granada além da associação quartzo +

clorita + albita + epídoto. Na amoslra CN4-53, a granada apresenta podiroblastos de até 2.5

mm, localmente fraturados e relrogradados à clorita, além de apresentar sombras de

pressão também de clorita, em parte encontra-se envolvido pela fábrica definida por cristais

de muscovìla, ou em continuidade com esta (Figura 174). A fábrica está definida pela

muscovita, clorita, plagioclásio (4n15) e quartzo. O caráter da granada é de pré a sln-

tectónico em relação à fábrica principal. Alguns porfiroblastos apresentam inclusões

minerais muito finas, discordantes com a fábrica principal da rocha, que em conjunto com

algurrs stacks de clorita e nruscovita correspottdem aos vestígios da fábrica anterior.

A amostra CN/-85 é ma¡s quartzosa, e a granada se encontra em cristais anedrais de

até 0.1 mm nas bandas com predominio de quartzo (Figura 178), retrogradados nas bordas

para clorila. Nesta mesma amostra a albita apresenta cristais de caráter pré-tectônico

rodeados pelas micas, e está retrogradada à sericita, em outros casos se alinha na mesma

fábrica mineral das micas e o quartzo.

As amostras Cl\,4-83 e CM-84 correspondem a xistos onde a biotita é muito mais

abundante, e apresentam um tamanho de grão maior do que o dos xistos a muscovila e

clorita (Figura 18). Adicionalmente o quaftzo apresenta uma clara orientação preferencial

indicando uma extensa recristalização.

A amostra CM-169 apresenta biot¡ta e muscovita distribuídas de forma irregular, em

alguns aglomerados, que além do tamanho de grão maior dos cristais, são consideradas

como relacionadas a um crescimento estático provavelmente de origem termal.

Agustín Cardonâ l\4oljna (2006)
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Figura 13. Xisto micáceo com uma aparente
textura sedimentar em níveis de clorita
recristalizada e fragmentos de quartzo (CM-67).

Figura 14. Xisto micáceo com clorita ( c )folhada
(cM-61)

Figura 15. Mecanismos de deformação do quartzo das amostras CM-66 e CM-72. (MG= migração
da borda, RG= Rotação de grão, L= banda de deformação.

Figura 16. Xistos calcarios CM-59 (a)e CM-67 (b), a calcita apresenta dois tipos de geminação
segundo a classificação de Ferril (1991).

Agustín Cardona Molina (2006)
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Figura 18. Biotita benr formada nos xistos CM-83 (A)e CM-Ba (B).

Tese de Doutoramento

Figura 19. Xistos verdes CM-59 (A)e CM-18
An:Anfibólio.

nsr"t¡n Cardonã-M"i r"?006)
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Duas localìdades de xistos verdes foram identificadas, em duas camadas intercaladas

com os xistos micáceos (amostras CM-59 e CM-181). A amostra CN,4-59 apresenta quartzo +

clorita r'albita + epídoto + titanita, e a clorita define a fábrica principal (Figura 194). São

comuns agregados policristatinos de quartzo e o plagioclásio. A albita apresenta algumas

inclusões discordantes com a fábrica principal, e aìgumas bordas de pressão de clorita. Por

outÍo lado, a amostra Cl\,4-181 inclui actìnol¡ta + albita + epídoto-clinozoisita + quartzo +

clorita, esta última em menor abundância, com uma fábrica nemaloblástica definida pela

actinolita (Figura 19El). Os crìstais de albita apresentam inclusões de epídoto, com uma

orientação discordante daquela da fábrica principal.

A tabela 3 apresenta a relação temporal relativa da cr¡stal¡zação dos minerais com o

fabric mefamofüco. A estrutura mais antlga S,,, cuja orientação e características estão

obliteradas, encontra-se representada em inclusões de quartzo e micas na granada, e de

epídoto e clorita na albìta. São também comuns microlitons com arcos e sfacks de micas, e

dobras com minerais micáceos (clorita e muscovita) (Figura 20). A S".i é a foliação principal

e corresponde, como foi sugerido pelas estruturas anteriores, a uma transposição de Sn

Esta estrutura está definida pela maior parte dos minerais (Figura 21). A Sn,z que

corresponde a algumas dobras associadas à crenulação pode não apresentar uma

cristalìzação metamórfica, mas quando existente, corresponde à formação de alguns cristaís

de muscovita nas charneiras das dobras (Figura 22), assim como ao desenvolvimenlo de

algumas texturas típicas de dissolução por pressão.

Os relictos da foliação Sn em inclusões ou zonas preservadas da transposição,

apresentam mineralogia característica da fácies xisto verde. O metamorfismo retrogrado

está representado pela transformação da biollta em clorita e de feldspato em sericita, sendo

bem desenvolvido nas zonas de crenulação. Da mesma forma, a granada apresenta uma

clara retrogradação à clorita.

Evidências de metamorfismo termal incluem a formaçäo de alguns cristais maiores de

mica, em rochas em que ocorreu abertura dos sistemas K-Ar e Ar-Ar (ver capítuìo de

resu ltados g eocrono lóg icos).

Agustín Cardona lVolina (2006)
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Figura 21.Fábrica de transposição principal Sn+1 definida pelas micas, (A) CM-63, (B)CM-72.

Figura 22. Crenulação Sn+2, (A) associada a dobras (CM-77), (B) associada à recristalização
(cM-61).

Agustín Cardona Molina (2006)
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Tabela 3. Relação entre blasteses e defofllìação nas rochas de baixo grau de Huánuco

ROCHAS DE MÉDIO GRAU

As rochas de médio grau (l\4apa 2) se encontram principalmente na região próxima a

Puente Rancho (Cl,/l-243, CNtl-226, Cl.Jl-228, CIV-166b, Cl\4-166a), e ao norte em direçäo

Puente Durand (CM-177, Cl\,4-'178, CM, 183A, CIV-184) como pode ser observado no mapa

1 . No geral trata-se de uma série de xistos compostos por muscovita (20-40%) + biotita (10-

2oo/o) + quarlzo (40-50%) + plagiociásio (5%) + grafita 1 granada (< 5%) ! estaurolita (<5%)

e uma outra série constituida por anfibólio (50-60%) + biotita (15-20%) + plagioclásio (10%)

+ granada (5%) + quadzo (10%), sendo os minerais acessórios cl¡nozoisita, zircão e apat¡ta.

Nos xistos pelíticos a foliação mineral está definida principalmente pela orientação dos

minerais micáceos (textura lepìdoblástica). Granada apresenta relações entre pré e sin

lectônicas (irnagens das caracteríslicas petrográficas serão apresenladas no item 6.4, de

química mineral e termobarometria), As tabelas 4 e 5 apresentam os nrinerais das

diferentes amostras e as relações entre a foliação e a cristalização metamórfica.

Aqusiín Cardona lvloli¡a (2006)
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Tabela 4. Composição mineralógica das amostrâs de médio grau de Huánuco. Q= quartzo, Mosc=
muscovitâ, Biot= biotita, Horn= hornblenda, Plag= plagioclásio, K-Ëel= feldspato potássico, Gr=
granada, Est= estaurolita, And= andaluzita, S¡l= sillimanita, Cz= clinozoisita, Graf= Grafita.

Tabela 5. Relação entre blastesis e deformação rochas de médio grau de Huánuco.

Amostra o Mosc B¡ot Horn P¡ag K-Fel Gr Est And s¡t Cz Graf Acessór¡os

ct\,4-166 X X X X X X
Opacos e

Apatita

cM-166b X X X X X
Opacos,
Zïcào

ct\,1- 175 X X X
Opacos,
Zitcão

Cl\A-177A X X X X
Opacos e
Apalita

cM-178 X

X

X

X

X X X X X Opacos
''

Opacos,
Zitcâoct\it-182A X X X

ctvt-1834 X X X x x x X X
Opacos,
Apatiia,
71tc!;ô

CNI-184a X X X X X X X X
Opacos,
Zitcáo

cM-226 X X x X X )( X x X
Opacos,
Zitcáo

CM.22B X X X X X
Opacos,
7 tcâo

cM-243 X X X X
Opacos,
Zitcáo

AqusiÍn Cardor'ra [y'olìna (2006)
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Embora não tenha sido observada cianita nas amostras aqui analisadas, Dalmaryac ef

a/. (1988) citam a presença dela na mesma área amostrada. A presença de cristais de

andaluzila (ClV183A, Cl\41844) é também bastante comum, mas este mineral não e

considerado como pade da paragêneses de metamorfismo regional, já que aparece como

cristais idioblásticos em aìguns agregados, cortando a foliação mineral, com inclusöes de

estaurolita e grafita. A andaluzìta é considerada como relacionado a um metamorfismo de

contato. A amostra ClVl-']75 apresenta uma dìstrìbuição de caráter bimodal nos tamanhos da

muscovita e biotita, o que também é interpretado como relacionado a um evento termaì.

Além disso, foram observados porfiroblastos de cordierita que cresceram em disposição

irregular, assim como sillimanita em cr¡stais fibrosos (fibrolita), também considerados como

refacionados ao crescimento durante o metamorfismo de contato. Em adiçâo, a estaurolita

da amostra CM-227 contém ìnclusÕes de grafita com dobras isocìinais possivelmente

relacionadas com a foliação S1.

Nos xistos anfibólicos a foliação é definìda pela orientação de biotita, anfibólio, além de

quartzo, plagioclásio e granada. O plagioclásio apresenla extensa sericitização e

saussuritização. É comum a presença de bandas ricas em biolita sem anfibólio.

6^3 Xistos de La Unión

Esta unidade localiza-se no segmento ocidental da área de pesquisa (Mapa 2), ao

redor dos municípios de La Unión, Yanahuanca e Jesús, nas margens do Rio lvlarañon. A

relação com os Xistos de Huánuco ao leste encontra-se coberta pelas rochas sedimenlares

do Paleozóico Superior. Em alguns dos mapas regionais consultados, as rochas xistosas de

Huánuco e La Unión apresentam-se em continuidade, mas pelo caráter de cartografia

(imagens de sensoriamento remoto) e da cobertura vegetal, esta correlação é duvidosa.

Estratigraficamente, os xistos de La Union apresentam uma clara relação de inconformidade

com as rochas sedimentâres do Permiano Superior, que lhe são sobrepostas. f\,4ais para o

sul, apresentam contatos tectônicos com as rochas do carbonífero. Adicionalmente, estes

xistos encontram-se ao oeste das expos¡çöes de rochas sedimentares CarbonÍferas, e

também dos granitóides que afloram na área.

Esla unidade inclui intercalações de xistos verdes e xistos quadzo-micáceos com

grafita, ou xistos q uartzo-micáceos e quartzitos micáceos. Os xistos verdes, compostos por

clorita e actinolita, eventualmente podem apresentar um aspecto mais maciço e uma textura

porfiroblástica. Localmente na margem d¡reita do rio l\4arañon na estrada entre La Unión e

Huánuco foram observadas estruturas semelhantes a diques. As intercalaÇões dos

Aqu$tin Cardona l\,4olina (200Éj)
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diferentes l¡totipos apresentam dimensões variáveis entre centimétricas e decamétricas e

contatos abru ptos.

Porfirobìastos de albita de até 1 cm com numerosas inclusões são observáveis em

amostra de mão tanto nos x¡stos muscovíticos quanto nos xistos verdes, Existem algumas

zonas onde predominam os xistos micáceos, variando o conteúdo do quarlzo até rochas

mais psamíticas. Sills de quartzo são comuns principalmente nos xistos micáceos.

Os metasedimentos intercalados são meta-arenitos e ardósias, erìì bandas enlre 20

cm e 2 m, em contrasle com a unidade anterior pelo grau de melamorfismo e a abundância

de ardósias e filitos pretos. Esla unidade corresponde à denominada Série de Yanahuanca

(Dalmaryac, 1986) ou a Complexo lvlarañon lll de Cobbing & Sanchez (1996a, b).

Nos Xistos de La Unión a foliação principal corresponde a uma S,ì,1 associada à

xistosidade, com uma d¡reção N60"W a N20"E, mergulhando entre 10" e 60" âÒ NE ou SW

(esta dispos¡ção é conseqûência do dobramento Andino). A foliação antefior S,., observa-se

claramente nas ¡nclusões de epídoto e grafita presentes nos porfiroblaslos de albila, que são

claramente discordantes com a foliação principal. Em contraste com os Xistos de Huánuco,

os Xistos de La Unión não apresenlam a crenulação S,,*2, o que poderia indicar diferenças

temporais na evolução estrulural, da folma que o S,,,2 dos Xistos de Huánuco poderìa

corresponder ao S,,.r dos Xislos de La Unión.

Foram analisadas dezesseis (16) lâminas desta regiáo e na tabela 6 apresentam-se os

minerais observados. Nestas rochas, as de barxo grau de metamorf¡smo predominam, e é

possível distinguir dois tipos petrográficos fundamentais, xistos compostos por quartzo +

muscovita + grafita ! clorita t biotita + albita t epídoto t granada t titanita.

A foliação das rochas está definido fundamentalmenle pela orientaÇão de quartzo e

micas (textura granolep¡dobláslica). Como acessórios comuns incluem-se titanita, zircão,

turmalina e opacos. O quafizo apresenta ext¡nção ondulante, e embora apresente

evidências dos diferentes mecanismos de deformação, como rolação de grão e migração da

borda dos grãos, uma característica fundamental são os contatos retos a fortemente

angulares, que sugerem reduçäo da borda de grão associada à recristalização (Passchier &

Trouw, 1996).

Agustin Cardona Nloli¡â (200ô)
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Tabela 6. Compôsição mineralógica das amostras dos Xistos de La Unión. Q= quartzo, Mosc=
muscovita, Biot= biot¡ta, Cl= clorita, Act= âctinol¡ta, Alb= albita, Gran= granada, Ep/Cz= epidoto +
clinozoisita, Cal= calcita, Graf= grafita

Amostra o Mosc B¡ot ct Act atb Gran ÊplCz Cal Graf Acessór¡os

cM-96 X X X X X X Titanita

cM-100 X X X X X X Opacos

cM-125 X X X X X X Opacos

cM-130 X X X X X X Opacos

ctv-137 X X X X X

cM-97 X X x X X X x Titanita

CM-1OB X X X x X Opacos, Turmalina

ct\t-101 X X X X X Opacos, Titanitâ

cM-110 X X X x X X Titanita

cM-112 X X X X Zircào

cN¡-114 X X X X X X Opacos ,Turmalina

ctM-120 X X X X X Opacos

cM-l 17 X X X X X X Opacos, Zircão

CIVÉ127 X X X X X X X Opacos, Zircäo

cl\¡-131 X X X X X Turmalina

cM-139 X X X X Zitcão

cM-143 X X X

cM-145 X X X

cf\t-158 X X X Zircáa

A alb¡ta nos xistos mìcáceos apresenta-se em porfiroblastos maiores de 1 mm, e

apresenta inclusões de grafita e epídolo, preservando uma foliação anterior discordanle com

à foliação princìpal (Figura 23). Também apresenta complexas relações de crescimento em

relação à foliaçäo externa, sendo em alguns dos casos claramente envolvida pela foliação

mineral, e como já foi indicado em outros casos ela está associada à foliação principal.

Numa mesma lâmina é comum reconhecer inclusões tanto concordantes como

d¡scordanles.

Agustin Cârdona Moìina (2006)
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Figura 23. Porfiroblasto de albita(A)com ¡nclusões
drscordantes de epidoto (E) no núcleo e

concordantes nas bordas (CM-96).

Figura 24. Xisto de actinolita(Ac), clorita(C) e

albita (A)(CM-125).

Figura 25. Xisto micáceo com porfiroblastos de Figura 26. Xisto micáceo com porfiroblastos de

atUita 1e¡e fábrica de grafita discordante (CM-131). granada (G) retrogradados à clorita (CM-108).

Xistos verdes são amplamente distribuídos na região de La UniÓn e na zona ao sul

próximo de Jesus. particularmente nas margens do Rio Marañon foi possivel reconhecer um

extenso pacote, onde estes xistos se intercalam com xistos micáceos. Em geral

caracterizam-se por uma textura porf¡roblástica, que às vezes dá um aspecto "porfìrítico" à

rocha. Em termos de mineralogia os xistos verdes apresentam clorita t anfibólio +

epídoto/clinozoisita (Figura 25), e como acessÓrios titanita e opacos.

Texturalmente as rochas apresentam foliação definida pela orientação do anfibÓlio

e/ou da clorita; epídoto e quartzo também fazem parte da foliação princ¡pal' O epidoto

também pode apresentar porfiroblastos cortando a foliação da rocha. O quartzo apresenta

extinção ondulante, além de formaçäo de subgrãos e migração da borda dos grãos.

Agustín Cardona Molina (2006)
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O anfibófio apresenta variação da fórrnula pleocroica de incolor a verde claro, e

apresenta-se em cristais delgados, alguns deles com zonamento, sendo as bordas mais

escuras. A alb¡ta se encontra em porfiroblastos, com inclusões principalmente de epídoto e

clinozoisita, podendo estas últimas ser concordantes ou discordantes com a foliação

principal. Na amostra CIV-96 foi encontrado um cr¡stal de granada como inclusão na albita,

que por sua vez apresenta inclusões muito finas discordantes com a foliação principal. A

granada da amostra Cl\4-108 encontra-se retrogradada a clorita (Figura 24\, com algumas

inclusöes discordantes de quartzo, e bordas de pressão também de clor¡ta. Na anrostra Cl\f-

97 a granada se encontra em pequenas inclusões na albita, associada a uma foliação

d¡scordante em relação à princ¡pal.

No caso das ¡ochas de La Unión as observações petrográficas permitiram comparar às

fofiações com a blástese, Na tabela 7 apresenta-se a relação dos eventos maiores de

cristalização metamórfica. Como nos xistos de Huánuco, existe uma foliação principal e os

porfiroblastos de albita apresentam um extenso registro de inclusões, sendo que num

mesmo crislal é possível observar tanto a fol¡ação discordante no núcleo, quanto uma

foliação que segue à principal nas bordas (Figura 26), Tal como foi indicado, é comunr em

alguns microlitons de quartzo a preservação de porçÕes da foliação anterior que näo foram

completamente transpostas pela foliação princ¡pal. Veios de quartzo formando dobras sem

raiz indicam uma relação da foliação com dobramentos isocl¡nais, e representam tambéll os

vestígios da foliação anterior (S"). A granada também é de caráter anterior à fol¡ação, pois

apresenta bordas de pressão com formação de clorita. A crenulação Sn,.2 observada em

Huánuco não é aparentemente importante na região dos xistos de La Union.

Nas rochas de muito baixo grau, que ¡ncluem fundamentalmente ardósias e meta-

arenitos, fo¡ realizada uma única análÌse petrográfica, da amostra CIV-158. Esta apresenta

caráter clástico, com formação de seric¡ta definindo a foliação da rocha em arranjos

lepidoblásticos, e presença de fragmentos de feldspato, turmalina, muscovita, biotita, e

z¡rcão. O feldspato apresenta dissolução nas bordas com formação de sericita orientada

segundo a foliaçâo. O quartzo apresenta extinção ondulante e lamelas de defoÍmação.

Agustin Cardona Nlolina (2006)
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Tabela 7. Relação entre blasteses e deformação, rochas de médio grau de La Unión

6.4 Química mineral e termobarometria

Foram selecionadas para analises de química mineral e cálculos termobarométricos

treze amostras representat¡vas das unidades estudadas: uma amostra do Gnaisse de

Huánuco, cinco amostras de médio grau e três de baixo grau dos Xistos de Huánuco e

quatro amostras dos Xistos de La unión. os dados analíticos encontram-se nas Tabelas 1 a

4 dos anexos.

6.4.1 Gnaisse de Huánuco

Foram realizadas análises de química mineral na amostra do ortognaisse cl\4-g0
(anexos Tabela 1). o plagioclásio apresenta um zonamento de borda a centro, com bordas

de An1¡-1e, e os valores mais baixos da molécula de anoftita provavelmente associada ä

retrogradação, e os domínios internos do cristal apresentam uma composição de An21,2a.

São lambém comuns alguns cristais de KJeldspato envolvtdos pela foliação.

IG.USP
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As micas analisadas são fu nda menlalmente da folìação milónitica posterior. A

muscovita apresenta uma composição relalivamente homogênea com Si variando entre

6.09-6,12, Na/(Na+K) de 0.04-0.07, e tvlg/lvlg+Fe 0.59-0,82. A biotita apresenla uma razào
Mg/lVg+Fe e ôonteúdos de Alrv homogêneos (0.42-0.45 e 2.49-2.53).

No termômetro de Hoisch (1989) baseado na substituição l\,4g-TschemarkÍtica entre

muscovita e b¡ot¡ta as temperaturas calculadas são de s6s"-593'c, e ao considerar os

conteúdos de Ti na biotita (Henry ef a/,, 2005) os valores estão entre 529"^6S6"C.

6.4.2 Xistos de baixo grau Huánuco.

Foram realizadas analises de química mineral em três amostras de rochas de baixo
grau da região de Huánuco (anexos Tabela 2, Mapa 2),

){/SIOS MICACEOS (AMOSTRAS CM-66 E CM-77)

As amostras cM-66 e GM-72 apresentam característ¡cas petrográfìcas muito
semelhantes, e estão compostas por quartzo + muscovita + clorita e como acessórios albita,

opacos, epídoto e turmalina. Ambas amostras apresentâm vestígios de uma fofiação anterior
s1, tanto em arcos pof¡gonars, como slacks micáceos, incluídos dentro de microlilons mais
ricos em quañzo. Os cr¡stais m¡cáceos apresentaÌt tamanhos entre 0.03-0.3 mm.

Para estas amostras foram anal¡sados os pares muscovita e clorita, tanto as

relacionadas com a foliâção principal s2 quanto alguns dos rel¡ctos da foliação s1, A clorita
pode ser classificada predominanlemenle como ripidolita segundo o esquema proposto por

Hey (1953), com uma das amostras na transição para picnoclorìta,

seis grãos de clorita da amostra cltl-66 associadas à fofiação s1 apresentaram valores
de temperatura nos termômetros de cathelineu (rgBB) e de Jowett (1991) relativamente

semelhantes de 352-377'c (anexos Tabela 2). De outro lado, quatro análises relacionadas
com a foliação s2 apresentaram valores de 32s-3s7" c em ambas as calibrações. para a

arnostra clvl-77 foram realizadas seis anålises (anexos Tabela 2), três delas associadas à

s1 e as outras à s:. os resultados indicaram temperaturas de 33s-352'para a s,' e 316.-
372"c para a s2, Por outro lado, a projeção derivacia do barômetro empírico de Brown
(1977) baseado no conteúdo de crossita (Nalva), indicou pressões num intervalo de 3-4Kb,

Para o termômetro anfibólio - plagioclásio de Blundy e Holland (1990), as temperaturas
obtidas para as pressões indicadas encontram-se no intervalo entre 370"-450"C.

Nessas mesmas amostras, as análises químicas da muscovita associada a Sr e Sr são
semelhantes, e apresentam valores de si >6.4 caracteristicos de mrcas fengiticas. utilizando
as temperaturas obtidas na clor¡ta, os valores de si da muscovita indicam pressões mínimas

Aqust¡n Car(lorìa [4oIna (2006)
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de 3 0 - 3.3 Kb nos barômetros de r\,4assone & schreyer (i 9g7) e Massone & szpurka
(1ee7).

ACTI NOLITA.CLORITA XI STO C M-1 81

Esta rocha apresenta a paragênese actinofita + clorita + epídoto, típica da fácies xisto
verde. Em termos químicos o anfibólio é classificado como actinolita e ferro-horn blenda, o
plagiocfásio é composicionalmente uma albitâ quase pura com conteúdos de An'5 a An1, e a
clorita corresponde à r¡pidolita e pìcnoclorita. para os termômelros de cathelineu (19gg) e
Jowett (1991) as temperaturas calculadas na clorita são de 344t1s. por oulro lado,
utilizando o termômetro empirico de spear (19g0), que considera os equilíbrios Nasi ) caAl
entre o plagioclásio e anfibólio, as temperaturas são semelhantes.

6.4.3 Xistos de médio grau de Huánuco.

Nas rochas de médio grau de Huánuco foram rearizadas anárises de química minerar
em cinco amostras de xistos micáceos e anfibóricos (anexos Tabera 3), de quatro
afloramentos diferentes (Mapa 2): 1-xisto mlcáceo cw-22g,2-xisto micáceo cl\Å-177 e xisto
anf ibólico CIV-1 78, 3-xisto micáceo CI,/l-226, 4-x¡sto anfiból¡co CNit_1 66

XISTO MICACEO CM-228

A amostra cM-228 corresponde a um xisto de muscovita + biotita + plagiocrásio,
incluindo granada em cristais muito pequenos disseminados, e rocarmente associados à
muscovita (Figura 27). o pragiocrásio apresenta uma variação composicionar de borda a
núcleo de An10 a An32 Ëxcluindo os valores mais baixos da molécula da anodita (Ans-.r2)

associados às zonas mais arteradas, o intervaro fica merhor definido, An2a-An32, Das micas,
a b¡otita é a rÌìa¡s homogênea com T¡O2 entre 1 .gS_2.2% e IVg/Mg+Fe2, entre 0.41_0.47,
enquanto que a muscovlta apresentâ coerêncÌa nos conteúdos de si (6.09-6.14) e Na/Na+K,
alguma variação no componente celadonítico e razões lVg/lVg/Fe2+ de 0.3g_0.54.

A granada é homogênea em termos químicos (Figura 2g), com um decréscimo fraco
das moféculas de almandina (X¡") e piropo (X¡¡n) nas bordas, e um comportamento inverso
das moléculas da espessartita (X¡¡n) e grossulária (X6^). o termômetro de Ti nos cliferentes
grãos de biotita analisados apresenta temperaturas entre sgg-630.c. o par granada-
muscovita, segundo a calibração de Green e Hellman (19g2) define lemperaturas entre
537'-600'c. Nestas temperaturas o barômetro g ranada-muscovìta-q uartzo-plagioclásio
(Hodges e Crowley, 1985) apresenta pressões entre S.7 e 7.8 Kb,

Agustín Cardona Nlolina (2006)
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XISTO MICÁCEO CM-178

Num r¡esmo afloramento foram selec¡onadas amoslras (ClVl-178 e CM-177) de duas

intercalações de xistos micáceos com granada e xistos anfibólicos com biotita.

O x¡sto m¡cáceo CM-178 apresenta uma foliação mineral claramente definido pela

orientação das micas, quartzo e plagioclásio (Figura 29). A granada apresenta relações

enlre pré e sin-teclônica em relação à fol¡ação principal, sendo localmente retrogradada à

clorita, Em termos de quím¡ca m¡neral essa granada é fundamentalmente do tipo almandina,

com var¡ações composicionais de almandina (Xr") 67-76;9%, grossulária (Xc^) 1.81-5.41%,

piropo (X¡¡n) 11.52-23.32% e espessartita (XM') 2.07-4.09%. No geral o XÀ¡s apresenla um

enriquecimenlo relativo nas bordas, enquanto que o X¡s e o XN4n indicam o contrario,

sugerindo um cresc¡mento com aumento da temperatura. No núcleo, o X¡an e o X¡an

apresentam características de concavidade em sentido negatjvo e positivo, respectivamenle
(Figura 30). A biotita analisada fu ndamentalmente nos contatos com a granada, em geral

apresentou conteúdos de TiO2 entre 1.53 e 1.74%,FeO de 19.24 a20.12%, e MgO de 9.05

a 9.54%. Por outro lado, a muscovita apresentou concentrações relativamente homogêneas

de FeO e l\4gO de 0.89-1.55% e 0.73-0.86% e também da nzã,o Na/Na+K , de 0.17-0.20.

Nas calibrações de Ferry & Spear (1978) e Hodges & Spear (1982) o par granada_

biotita indica temperaturas entÍe 570'-600'c, e no termômetro do Ti em b¡otita (Henry ef a/.,

2005) as temperaluras variam entre 547"-577"c. para o termômetro m uscov¡ta-biotita de

(Hodges, 1989) as temperaturas calculadas variam entre 563. e SB7.C. As pressões,

calculadas no barômetro de Hodges & crowley (198s) para as micas em contato com
granada, quartzo e plagioclásio, encontram-se entre 8.1-9,0 Kb e 7.5-8,6 Kb.

Aclusiin Cardona [4olina (2006)
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Figura 27. Xisto nricáceo conr granada (CM-228).
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Figura 30. Perfil composicional c1a granada
(cM-177).
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Este x¡sto anfibólico, coletado no mesmo affofamento da amostra descrita

anteriormente, apresenta uma foliação mineral claramente definida por anfibólio e quartzo

(Figura 31). A rocha apresenta bandas individuais com quadzo + biotita + granada

intercaladas com bandas de quartzo + anfibólio + granada. Considerando o tamanho, a

granada é de caráter bimodal, sendo sempre que os cristais menores estão associados à

biotita. O plagioclásio se encontra intensamente saussuritizado, e nos locais onde foi

possível obter a sua composição, resultou entre An2a e An32.

Tanto na granada associada à bjotìta quanto naquela associada ao anfibójio, o padrâo

é homogêneo (Figura 32), com enriquecimenlo de XF" e X¡¡n nas bordas. A biotita apresenta

conteúdos de TiOz de I .65-2.14 e pouca variação na "€'záo l\ilglMg+Fe (0.51-0,54). O

anfibólio cáfcico é tschermarkila e magnésio-hornblenda. o teor de Tj na biotita indica

temperaturas entre 583" e 632'C (Henry ef al., 20OS). O par granada-biotita apresenta

temperaturas de 546"-573" e 632'-667'C (Ferry & Spear, lgZB; Hodges & Spear 1982). O

termômetro que considera o intercambio Fe-Mg entre a granada e o anfibólio (Graham &

Powell, 1984) apresenta valores entre 565" e 622'c. utilizando o geobarômetro anfibólio -
pf agioclásio de Fershater ('1991 ) indica uma pressão de 9.5 Kb, e quando utilizado o

geobarômetro que inclui granada + plagioclásio i- hornblenda + quaftzo (Kohn & Spear,

1990), a pressão aumenta para 10.8 kb,

XI STO AN F I BÓuCO CM-1 66

A amostra cM-166 aplesenta semelhanças texturais e composicionais com a amostra

clv-177 (FÍgura 33). Em geraf o plagioclásio encontra-se intensamente alterado, e quando

foi possÍvel recuperar a composição, o mineral resultou An37. A granada apresenta uma

distribuição do zonamento em forma de sino para o X6u, e um caráter de convexidade

inversa, mas com um fofie contraste entre a região central e as bordas para o X¡" e X¡yn

(Figura 34). A biotita tem conteúdo de Ti entre 0.16-0.23 e relação l\ilglMg+Fe relativamente

homogênea entre 0.91-0.94. o anfibólio é fundamentalmente alu mino-tschermarkita, ferro-
tschermarkita e l\,4g-hornblenda, e apresenta algumas variações no conteúdo de Mg,

Agustín Caldona f\¡olina (2006)
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Figura 33. Xisto anfibótico com granada (CM-166b)

Figura 35. Xisto micáceo conr granada e estaurolita
(cM-226)
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Figura 36. Perfil composicional cla granada
(cM-226)
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Em dois cristais, analisados no núcleo e na borda, os teores de Si e Al têm
comportamento inverso, com diminuição e aumento nas bordas. O T¡ na b¡otita indica
temperaturas entre 571" e 613'C, enquanto que no termômetro granada-biotita a calibração
de Hodges & Spear (1982) indica temperaturas de 589-616"C. Com estas temperaturas o
geobarômetro biotita - granada - plagioclásio - quartzo (Hodges & Crowley, l gg5) indica
pressÕes entre 9.7 e 10 Kb. Tanto a granada quanto o anfibólio apresentam um claro
zonamento. Ao comparar os pares anfibólio-granada em bordas e núcleos são aparentes as
variações de temperatura no termômetro de Graham & Powell (1984), com valores de
temperatura aparentemente maiores nas bordas (570-617') do que nos núcleos -S30"C. por

outro lado, ao considerar os barÔmetros baseados no conteúdo de Si e Al no anfibólio

Ãguitiñ cà,oon" MotiÀã (2ooq 
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(Hammarstrom & Zen, 1986; Hollister ef al., 1987; Schmidt,1992), observa-se uma aparente

diminuição da pressão de l0Kb a 7Kb entre núcleo e borda respectivamente. Numa única

análise em plagioclásio, o barômetro anfibólio - plagioclásio - quatlzo * granada (Kohn &

Spear, 1990) indica pressões mais baixas (8.2 Kb). Estas tendênctas sugerem uma possível

trajetória metamórfica de oaráter horário, onde ocorre quedâ da pressão com o aumento da

temperatura.

XISTO MICACEO CM-226

O xisto Cl\,4-226 apresenta duas micas, granada, plagioclásio e estaurolita (Figura 35),

sendo que localmente se observa a formação de fibrolita associada à biotita. o plagiocìásio

apresenta composição predominante entre An16 e An20, com valor de até An10 em zonas
alteradas. o perfil composicional da granada apresenta distribuição bastante homogênea
das moléculas de X¡. e XM, (Figura 36).

A biotita apresenta conteúdo de Ti entre 1.38 e 1.70 e relação l\,4glMg+Fe entre 0.39 e
0.48. A muscovita apresenta Si: 6.0-6.2, Na/Na+K: 0.13-0.17, e lVlg/NIgrFe entre 0.32 e

0.44 Baseado no termômelro de Ti em b¡otita, as temperaturas estão entre s26"-5g4.c,
enquanto que o par granada-biotita indica temperatura enke 420-530.C.

As pressões, obtidas nos geobarômetros granada - micas - plagioorásio - quartzo,

indicam valores entre 3.5 e 5.0 Kb.

6.4.4 Xistos de La Unión

Para os xistos de La unión foram selecionadas quatro amostras para química mineral
(anexos Tabela 4) e quantificaçäo das condições de metamorfismo. lncluÍram-se três
amostras de xistos com muscovita + clorita + quartzo + albita J epídoto, além de um xisto
verde.

X/SIOS MTCACEOS CoM ALBTTA CM-97, CM-131 e CM-108

As amostras cM-97 e cM-131 apresentam em comum porfiroblastos de albita com

relações texturais pre, sin e pós-deformacionais com relação à fol¡ação principal. De ambas
amostTas foram anal¡sados muscovita, clorita, albita e epídoto. A albita apresenta
composição química entre An2-¡.3 ê An1 2_62. A amostra CM.10g apresenta albita, mas em

muito mais baixa proporção e sem o habito característico observado nas oulras duas
amostras, A clo¡ita das três amostras corresponde a ripidolita. Nos te¡'mômetros que utilizam

clorita, os valores obt¡dos foram muito sim¡lares. A amostra cl\il-92 indicou temperatura de

Agust¡n Círrdona À/lolina (2006)
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360122"C, para a amoslra Clvl-13'1 o valor foi de 3SBt14'C, enquanto que para a amostra

cN4-108 o valor encontrado foi de 348 r 24"c. No barômetro de l\4assone & spzurka (1997)

utilizando-se as temperaluras obtidas na clorita, as micas brancas lndicaram pressões no

intervalo entre 3.3 e 5 Kb.

ACTI NOLITA-CLORITA X I STO C M-96

A amostra CM-96 apresenta plagioclásio de caráter albítico, com An¡ 2 a An6 ¡1. A clorita

desta amostra é rìpidolita, e os termômetros baseados neste mineral indicaram condições de

temperatura de 344!14"c. os anfibólios composicionamente correspondem a actinolita e
magnesio-horn blenda. No termômetro plagioclásio-anfibólio proposto por Spear (19g0) as

temperaturas sugeridas foram superiores aos 375"c, enquanto que no barômetro baseado

no conteúdo de crossita no anfibólio (Brown, 1977) as pressões indicadas estiveram entre 3

e 4 Kb. utilizando o termômetro de Blundy & Holland (1990), com as pressões determinaclas
prev¡amente, as temperaturas obt¡das para os anfibólios estão entre 39g" e 451"C.

6.5. Síntese Metamórfica

Embora não tenha sido realizado um mapeamento detalhâdo da distr-ibuição das fácies
metamóficas, as observações de campo, complementadas com a petrografia e os
resultados termobarométr¡cos, permitiram, ainda em nível de reconhecimento, identificar
algumas características gerais e a distribuição do metamorfismo.

Na região de Huánuco, os Xistos de Huánuco apresentam uma seqüência de
metamorfismo progressivo desde o muito baixo grauj com rochas que ainda preservam

estruturas sedimentares, até condições de médio grau, na fácies anfibolito. Em geral, a zona
mais extensa é formada pefas rochas de ba¡xo grau, e o grau de metamorfismo incrementa-
se em dÍreção ao leste.

Nos x¡stos de muito baixo grau, a presença de clorita e muscovita, os mecanismos de
deformação do quartzo, a presença de dissolução por pressão deflnÍda por veios de quadzo,

assim como as geminações observadas na calcita, sugerem que a deformação ocorreu em

temperaturas que variam entre 200"-3s0'c (Ferri , 1991; passchier & Trouw, 1996).

Adicionalmente, o caráter penetralivo do fabric metamórfico nas ardósias sugere que estas
já teriam atingido a anquizona, e portanto temperaluras superiores a 250'c (Durney & Kisch,
1994).

Para as rochas de baixo grau, a presença de clorita, muscovita, biot¡ta e epídoto é
característica da fácies xisto verde (Bucher & Frey, 1994). os mecan¡smos de deformação

no quartzo, bem como as características das geminações da calcita, sugerem temperaturas

AgustÍn Caldona f\,4olina (2006)
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de 350" a 400"C (Passhier & Trouw, '1996; Fenill, 1991 ). Nestas rochas, em que o conteúdo
de alumina pode ser baixo (algumas possuem Al2o3 < 15%), a ausência de biotita sugere

temperaturas abaixo de 400" -420' (Bucher & Frey, 1994).

Por outro lado, a aparição tardia de b¡otita pode indicar tratar-se de melamorfismo do
tipo Barroviano (Yardley, 1989). Em algumas amostras a biolita aparece bem formada, o
que poderia indicar cond¡ções de temperalura já acima dos 400"c. A presença de granada
na amostra cl\,4-53 indìca que pelo menos esta rocha atingiu condições de metamorJismo

mínimas de 450'c (Bucher & Frey, 1994). Ao mesmo tempo, a persistência de muscovita e
particularmente de clorita, ao lado da ausência de biotita, pode sugerir que as temperaturas
regionais não superaram os 520'c. A aparição da associação granada + biotita seguiria a

reação 1 Ms + 3 chl + 3 Qtz = 4 Alm + 1 Ann + 12Hzo (Bucher & Frey, 1994). Finalmente, a
presença de plagioclásio do tipo oligoclásio corresponde ao l¡m¡te entre a fácies xisto verde
e a fácies anfibolito.

Nas rochas de médio grau de Huánuco, os xistos micáceos apresentam biotita de cor
marrom, característica da fácies anfibolito, o que é consistenle com a presença de
oligocfásio (Bucher & Frey, 1994). A presença de granada e biotita, de acordo com a reação
¡ndicada acima, também indica condições de temperatura superiores aos s00.-520"c. Além
disso, a ausência de clorita e epídoto sugere que as temperaturas reg¡onais atingiram os
550"-600"c. Em adição, a associação estaurolita + biotita também sugere tenìperaturas ao
redor de 600"c (Bucher & Frey, 1994), o que é reforçado pela presença de sillimanita em
algumas rochas. Nos metabasitos, a presença de hornblenda e de plagioclásio mais cálcico
(An > 17%\ säo também indicadores da fácies anfibolito.

o Gnaisse de Huánuco merece menção espec¡ar. Ere apresenta uma foriação
m¡lonítica, e os pares biotita-m uscov¡ta que defrnem essa foliação indicaram temperaturas
entre 590-616 graus, condição compatível com as temperaturas determinadas nos xistos de
médio grau de Huánuco, sugerindo que o evento metamórfico que aferou as rochas
regionais também deformou essa unidade gnáiss¡ca.

No caso dos Xistos de La unión, o metamorfismo varia entre o muito baixo grau com
preservação de texturas sedimentares até o baixo grau onde estas já se encontram
obliteradas. A presença das associações act¡nolita + epídoto + clorita + aìbita e muscovita +

clorita + bíotita é diagnóstica da fácies xisto verde (yardley, 1989; Bucher & Frey, 1994), Nos

xistos verdes, a aparente diminuição da clorita na foliação principal de algumas amostras
pode sugerir que a temperatura estaria no intervafo entre 400'e s40"c, entrando na faixa de
transição com a fácies anfibolíto (spear, 1995). Alguns dos xistos não apTesentam actrnolita
associada à clorita e ao epídoto, provavelmente como conseqüência de uma baixa øzão
FélMg que pode retardar a formação deste mineral (Spear, 1995). Ao mesmo tempo, a

presença de granada em rochas metapelíticas sugere que pelo menos uma parte da

Agustin Cardonâ Niloltna (2006)
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seqüência atingiu temperaturas que podem estar na faixa dos 4s0'c- lnclusões de epídoto e
clorita em albita sugerem que a foliação anlerior também pode ter sido formada na fácies
xisto verde' onde a ausência de actinolita indicaria provavelmente condições mais baixas de
metamorfismo.

Nos xistos de Huánuco, as condições de metamorfismo obtidas para a zona de médio
grau são de 7-1OKb e 540'-660'c, enquanto que para a zona de baixo grau são de 3-5 Kb e
350"-450'c. Para os xistos de La unión, as condições estão entre 3-4 Kb e 3s0-400"c
(Figura 37). Arém disso, tanto os xistos de baixo e médio grau de Huánuco quanto os xistos
de La unión apresentam condições de p-T com afinidade a um metamorfismo do tipo bárico
de média pressão ou Barroviano (Figura 37, tVyashiro, .1994).

os resultados de p e T obtidos nas rochas de baixo grau de Huánuco e La unrón estão
relacionados com a foliação principal S¡¡1 e coñ os vestígios da S,,, sugerindo portanto que
estas duas fases aconteceram em continu¡dade e num mesmo regirre deformacionar. A
crenulaçâo nos xistos de baixo grau de Huánuco caracteriza-se pera formação de micas
finas, assim como por texturas concordantes a processos de sorução por pressão, sugerindo
que esta deformação ocorreu quando as rochas encontravam-se em um nível crustal raso.

l\'4etamofismo termal ou de contato aparece craramente em argumas das situações
estudadâs, tanto nos xistos de Huánuco como nos de La union. Nos primeiros, a presença
de ancialuzita e cordierita em argumas amost¡'as, arém da ausência de granada, sugerem
que a pressão esteve provavermente abaixo dos 4 Kb. Arém disso, a presença de estaurorita
parece condiclonar uma temperatura próxima ou até ac¡ma de 500.c (Bucher & Frey, 1gg4).
No caso dos xistos de Lâ LlnÍon, argumas rochas de médio grau apresentam evidências
texturais e mineralógicas que incluem a formação de porfiroblastos de andaluzita, estaurolita
e micas, assim como a formação de si¡rimanita, por exempro, a amostra cM-226 apresenta
condições de pressão que var¡am de 3.s-s Kb e temperaturas de s26.- sg2"c, que definem
um metamorfismo de contato com crara representação nos resurtados geocronorógicos, a
serem discutidos no capítulo 9.

As características barrovianas do metamodismo parecem indicar que este não estaria
relacionado diretamente com a instaração de anomarias termais e portanto com atividade
magmática conlemporânea (Brown, '1999). para as rochas de médio grau de Huánuco, e
particularmente para a amostra cM-166, for possíver estaberecer a prováver trajetória
metamórfica, de caráter horár¡o, em que um espessamento crustal iniciar teria sjdo sucecrido
po¡ um evenro de temperatura mais erevada (Figura 37). Esta situação é sugestiva de um
episódio orogênico compressivo maior, seguido pelo colapso do orógeno e a conseqüente
decompressão, afinamento crustar e o auÌìlento de temperatura associado com a subida da
astenosfera Tar evoruçâo seria típica de evento tecto-orogênico em que não seria
necessária uma presenÇa anterior de magmas.

Agustín Cardof a l\,4olina (2006)



Tese de Doutoranrento

Toc

Figura 37. Condições de metamorfismo e possível trajetória metamórfica da amostra CM-166. Xistos
de Huánuco (vermelho)e os Xistos de La Unión (azul) (Diagrama modificado de Spear 199S).

Agustín Cardona Molina (2006)
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7 ROCHAS PLUTÔNIGAS E MIGMATITOS

Na área de estudo, e ao longo da Cordilheira oriental até os 6' de latitude sul tem sido

reconhecida a existência de uma extensa série de rochas plutônicas de afinidade granítica,

assim como algumas exposìções de migmatitos em segmentos isolados por rochas de mais

baixo grau (Mapa 2, Carliet et a|.,1982).

Os estudos sistemáticos nos granitoides são restritos fundamentaf mente à zona de

Pataz (latitude 8'S), onde a associação deste magmatismo com jazidas auríferas tem

incentivado a pesquisa detalhada (Vidal ef a/., 1995; l\,4acFarlane, 1999; lvlacFarlane ef a/.,

1999; Haeberlin, 2002). Na área da presente pesquisa, os mapeamentos '1:100.000

elaborados pelo Serviço Geológico Peruano (INGEMIVET), diferentes unidades têm sido

definidas e suas idades relativas estimadas através de correlações regionais.

Pela ausênc¡a de dados geocronológicos, e a importância dos granitóides como

marcadores lemporais e de evolução tectônica, nessa pesquisa foram observadas e

amostradas algumas das unidades plutônicas que cortam o Complexo lVarañon, nas regiões

de Huánuco e Ambo. Trata-se fu ndatìentalmente de uma sérìe descontinua cje rochas de

composiçäo entre granodiorítica e tonalítica, localmente porfiríticas (Figura 38) com alguns

corpos menores de pegmatitos e aplitos. Estas roclras apresentarr contalos intrusivos com

diferentes rochas metamórflcas do Complexo Marañon (Figura, 39) e em alguns casos com

as rochas sedimentares do Carbonífero. Os afloramentos descontinuos não permitem

estabelecer relações genéticas entre as diferentes unidades magmáticas.

Três áreas nas quais afloram isoladamente unidades de caráter migmatítico foram

identificadas e amostradas, na área em que afloram os xístos de Huánuco. Ëstas unidades

tem sido consideradas nas interpretações geológicas e na cartografia geológica do peru

como as rochas de mais alto grau de metamorfismo associadas ao Complexo N/arañon.

Nesta pesquisa, como já foi comentado, estas rochas de mais alto grau não säo

consideradas como parte integrante do Complexo [,4arañon.

Na região de Puenle Durand e Panao (Mapa 2), duas destas unidades correspondem

a migmatitos nebulíticos (Figura 40, amostras CI,fi-212, CNA-222), compostos por quaúzo,

plagiocfásio, feldspato potássico e duas micas (muscovita + biotita). Apresentam texturas
gráficas e feldspato pertítico, assim como plagioclásio. Numa terceira unidade (Figura 41,

cN/-35) de caráter bandado e do tipo schl¡eren, pode-se identificar tanto à fração g¡anítica

quanto porções de rocha metamórfica. As relações deslas rochas com as seqüêncjas

metamórficas do Complexo l\,4arañon não estão claramente expostas, mas em proximidade

espacial com o migmatito Cl\4-35 encontra-se um gnaìsse de composto (CM-199)

fundamentalmente por granada + plagioclásio + sílimanita + quartzo (Figura 41), todos

esses mineraìs definindo o fabric da roclra. o plagioolásio encorìt[a-se ¡ntensamente

Agustín Cardona [/olina (2006)



IG-USP

substituido por sericita, e poderia corresponder a uma paragênese anterior aos demais
minerais. Pela localização e pelas características petrográficas, esta rocha poderia

corresponder à unidade de kondalito kinzigítico descrito e datado (pelo método U-pb) por

Dalmaryac ef a/. (1988).

Figura 38, Granodiorito porfiritico (Região de
Ambo).

Figura 39. Contato intrussivo granitoides e Xistos
de Huánuco(Região de Huánuco) .

Figura 40. Migmatito nebulítico CM-222

Agustín Cardona Molina (2006)
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Figura 41' (A) Migmatito bandeado CM-35, (B) Gnaisse de Plagioclasio + Quartzo + Grar.ìacla +
Silimanita CM-199. Gr= Granada, Sil= Silimanita, Fel= Felclspato.

Agustín Cardona l\4olina (2006)
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I MACIço DE ILLESCAS E COMPLEXO OLMOS (Norte do Peru)

Uma amostragem de reconhecimento, em afloramenlos representativos do l\4aciço de

lllescas e o Complexo de Olmos ao norte do Peru (Figura 3), foi efetuada com a finalidade

de obter dados geocronológicos para testar os modelos atuajs, de correlação destas

un¡dades com o Complexo Marañon e outras unidades metamórfìcas do peru.

Estas unidades afloram ao norte do Peru na transição entre os Andes Centrais e os

Andes do Norte (Andes de Huacabamba), e incluem uma série de rochas

metassedimentares de muito baixo grau de metamorfismo (Complexo Olmos), associadas

com intrusivos sintectônicos e que apresentam semelhanças com os complexos

metamórficos que compõem a Cordilheira Real e a Cordilheira del Oro dos Andes

Eq uatoÍianos (Palacios et al.,2004).

O Complexo Olmos (Reyes e Caldas, 1987), exposto na Cordilheira Ocidental do peru,

corresponde a uma seqrlência de filitos, ardósias e metarenitos, caracterizados por uma

clivagem tectônica paralela à estratificação. são comuns exposições nas quais ainda está

claramente preservada a estratificação sedimentar (Figura 42).

Na região cosleira, aflora uma unidade gnáissica de caráter migmatitico, cortada por

granitóídes l¡ão deforr¡ados. Aparece também uma sequência metamórfica de baixo grau

(Complexo lllescas) relacionada com granitos sintectônicos (Caldas, .1979). Na área

amostrada o gnaisse é bastante heterogêneo, com domínios maciços de composição
granítica, algumas zonas de caráter nebulítico e algumas estruturas sho//en, assim como

outras zonas onde aparece um gnaisse bandado com granada, plagioclásio e biotita (Figura
43). Em alguns locais a granada atinge até 7 cm de d¡âmetro. Das iâminas analisadas, e

pelas descrições de caldas (1979), pode-se considerar que composicionalmente eslas
rochas estão constituídas por plagioclásio (20%1, quaftzo (60%), biotila + muscovita (10%),

granada (5%) e minerais acessorios (5%),

Granitóides maciços de composição tonalítica e diques máficos codam os gnaisses.

Por outro lado, as rochas metamórficas de baÌxo grau correspondem a filitos e quartzitos, e

as relações entres estas un¡dades não são claras. caldas (1979) sugere a existência de um

incremento no grau metamórfico, pelo desenvolv¡mento de minerais característicos de um

metamorfismo de baixa pressão, assim como a existência de granitóides sintectónicos.

Dessa forma, admite-se um aumento no grau melamóñico nas regiões onde se encontram

as intrusivas, e uma possível relação entre melamorfismo e atividade magmática.

AUustin Cardona N4olil]il (2006)
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Figura 42. Estruturas sedimentares preservadas nos filitos e metarenitos do Complexo Olmos.

Figura 43. Estrutura gnaissica (A) e migmatítica (B) do Gnaisse de lllescas.

Agustín Cardona Molina (2006)
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9 GEOQUIMICA

Foram realizadas análises geoquímicas de elementos maiores e traço em diversas

dezenas de amostras selec¡onadas de rochas metassedimentares e metamáficas que

constituem os Xistos de Huánuco e os Xistos de La Unión. Estes análises foram utilizadas

para caracterização geoquímica e também para estabelecer a proveniência e o ambiente

tectônico onde foram formados os protólitos de origens sedimentar ou ígnea.

Foram também analisadas algumas amostras representat¡vas das rochas plutônicas

que cortam as unidades metamórficas do Complexo Marañon, com a finalidade de

caraclerizar o ambiente tectônico onde foram formadas as unidades, e relacionar sua

evolução com o marco regionaf da Cord¡lheira Oriental. Adicionalmente foram analisadas

amostras representativas das rochas Carboníferas do Grupo Ambo, para estabelecer sua

possivel relação com os Xistos de Huánuco e os xistos de La Unión, tendo em vista que

esta unidade foi formada num período de lempo intermediário entre as duas unidades de

rochas x¡stosas (ver dìscussão geocronológica).

Os resultados analíticos e algumas das razÕes entre elementos citadas no texto,

encontram-se na Tabelas 5, 6, 7 e 8 dos anexos.

9.1 Geoquímica do Complexo Marañon

Neste capítulo são apresentados os resultados geoquímicos dos Xistos de La Unión

e X¡stos de Huánuco, Optou-se por apresentar os dados em duas sub-divisões. Na primeira,

são d¡scutidos em conjunto os dados das rochas melassed¡mentares, com a finalidade de

facilitar a análise comparativa entre ambas as unidades. Na segunda, relativa às rochas

metamáficas, adotou-se a estratégia de separar a discussão para cada uma delas, já que o

número de análises é variável e as rochas apresentam ampla diversidade composicional.

9.1.1 Metasedimentos dos X¡stos de Huánuco e de La Unión.

A composiÇão das rochas sedimentares permite reconhecer a natureza da área fonte e

o ambienle tectônico da bac¡a onde foram depositadas (Haughton ef a/., 1991). Em regiões

onde o embasamento não encontra-se exposto, ou tem sido erodido ou transladado por

eventos tectônicos posteriores, as características das rochas sedimentares apresentam as

assinaturas geológicas que permitiräo reconstruìr e compreender a evolução crustal dessa

região. Uma das premissas fundamentais nos estudos de proveniência é a possibilidade que

cada ambiente tectônico seja caracterizado por uma série particular de rpchas, que quando

eroclidas gerariam um registro sedimentar particular (Dickinson, 1983). Esta mesma

Agustin Carciona ,4olrna (2006)
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perspectiva é também aplicável às rochas metassed imentares. Neste caso as

características petrográficas dos protólitos têm sido obliteradas, e a composição química e

isotópica constitui o único vestíg¡o que permite reconslruir a evolução sedimentar original

(Bhatia, 1983; Bhatia & Crook, 1983; Roser & Korsch, 1986; Floyd ef a/., 1989; Mclennan &

Taylor, 1991;Mclennan ef a/., 1990, 1993).

Embora alguns elementos maiores e alguns elenrentos lraço possam ser mobilizados

durante o metamorfismo (e.9. Na, Sr, Ba), e a química assocìada aos prótolitos seja

modificada, existem outros elementos, como os HFSE (T¡, Ih,Ia,h, Y, Nb, P, Hf), as terras

raras (ETR), os metais transicionaìs (Cr, Ni, V), ass¡m como alguns óxidos maiores (MgO,

SiOz, l\,4nO, CaO) que são relativamente estáveis ou pouco móveis (Pearce & Cann, 1973;

Winchester & FLoyd, 1977; Beccaluva et al., 1979, l\,4clenann ef a/, 1993). A análise a seguir

baseia-se essenc¡almente no comportamento dos elementos de pouca mobilidade.

Foram analisadas um total de trinta e uma amostras (31) de rochas

metassedimentares do Complexo l\4arañon (anexos Tabela 5). Dos Xistos de Huánuco

incluíram-se as Íochas de muito baixo, baixo e médio grau metamórfico (3, 12 e 5

respectivamente) assrm como duas (2) amostras das rochas metassedimentares associadas

às rochas uìtrabásicas. Dos Xistos de La Unión foram analisadas nove (9) amost¡as. Para

efeitos de discussäo e devìdo às semelhanças composicionais, as rochas de baixo e muito

baixo grau metamórfrco de cada regiäo foram consìderadas num mesmo grupo. As amostras

analisadas apresentam em geral um caráter xìstoso, mas em todos os casos estes xistos

apresentam proporções significatìvas de quartzo, sugerindo certamente um caráter serïi-
pelítico.

A totalìdade das rochas metassed¡mentares apresentou composição alta em SiOz, de

68-81%, nas rochas de La Unión, 58%-83% nas rochas de baixo grau de Huánuco e 5B%-

68% nas de médio grau.

Num estudo dâ mobilidade dos elementos quimicos em rochas siliciclásticas durante o

metamorfismo na fácies xisto verde e anfibolito (Roser & Nathan, 1997), conclui-se que

elemenlos como Zr, AlzOs e TiOz podem ser considerados relat¡vamente imóveis, e portanto

as razões Zr vs Ti/1000 ZrlAlzO¡ vs TiOr/AlrO3 podem-se preservar como indicadores da

composição inicial das rochas. No diagrama de classificação de protólitos sedimentares

(Figura 44), a quase totalidade das amostras analisadas colocou-se no campo das rochas

psamíticas

Quando comparados com a média das grauvacas do Paleozóico (Condie, 1993) o

AlzO:, Cr e os ETR apresentaram concentrações semelhantes, enquanto o Zr e o Co

apresentaram valores maiores ou iguaís, e o V apresentou valores inferiores (anexos

Tabela 5).

Aqustin Cardor'ra NloÌina (2006)
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detrÍtico (Murphy, 2002). Observa-se homogeneidade composicional.
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Elementos como o Zr, Nb, Hf, Y e Th e os ETR normalmenle encontram-se

enriquecidos em rochas félsicas em relação às máficas; por outro lado, o V, Co, Sc e Cr

apresentam-se em maior abundância nas rochas máficas (Floyd et al., 1989; Bonjour &

Deberd, 1991; Augustsson & Bahlburg, 2003). Adicionalmente, estes elementos são

transferidos diretamente aos ambientes sed¡mentares sem apresentar fracionamento e além

disso, são considerados imóveis durante o metamorfismo, refletindo ass¡m a assinatura do

material parenlal (Taylor & Mclennan, 1985; lVclennan, 1989).

Com a finalidade de excluir os efe¡tos da diluição provocada pelo alto conleúdo em

quartzo, além do problema da seleção, é preferível utilizar razões entre elementos (Murphy,

2002). Nos diagramas de ZrlNb vs T¡lNb e ZrlY vs Ti/Y, que incluem os elementos

transportados com material detrÍtico, e portanto são indicadores da natureza das fontes, as

amostras analisadas do Complexo l\,4arañon apresentaram-se com distrìbuição muito

homogênea, numa área comum do diagrama da Figura 45.

Geralmente o padrão das terras raras em rochas sedimentares tem relação direta com

a fonte sedimentar. O padrão das terras raras das diferentes unidades analisadas,

normaìizado ao Condrìto (Figura 46), caracterizou-se por um enrìquecimento das terras

raras leves (LREE), com razões LalYb entre 7,1 e 13.5, uma clara anomalia negativa de Eu

com (Eu/Eu.) entre 0.53 e 0.75, e um padrão das terras raras pesadas (HREE) horizontal.

Este padrão apresenlou característícas semelhantes às do folhelho-tipo pós-Arqueano da

Austrália (PAAS), considerado como representativo da crosta superior (Taylor & N4clennan,

1985). Algumas das amostras dos xistos de La Unión apresentaram conteúdo menor em

terras Taras, provavelmente como conseqüência da presença de quartzo diluindo as

concentrações (Bock ef a/., 2000). A anomalla negat¡va de Eu, presente em todas as rochas

do Complexo l\,4arañon, relaciona-se provavelmente com os processos de fracionamento

¡ntracrusta¡ de feldspato de fontes magmáticas félsicas, e à alteração de feldspatos por

intemperismo na área fonte (Condie ef a/., 1995).

Altas concentrações de Cr e Ni, acompanlradas de razÕes variáveis de Y/Ni e CIV

[(Cr>150 e Ni>100, Y/N¡ (<1)e CrlV (>4)], podem eslar relacionadas com fontes máficas e

ultramáficas (Bock ef a/,, 1998, 2000). Nos xistos de Huánuco, incluindo aqueles associados

às serpentinitas, as concentrações de Cr situaram-se enlre 29 ppm e 120 ppm, com uma

única amostra dos xistos de médio grau apresentando um valor mais alto, de 182 ppm. Nos

xistos de La Unión as concentrações foram semelhantes (36 ppm a 109 ppm), próximas ao

valor médio de 83 ppm que caracteriza a crosla superior. Alguns valores mais baixos podem

ser conseqüência dos efeitos de diluição associada ao allo conteúdo em quartzo (Floyd ef

al., 1991a). As razões Cr/V e Y/Ni similares à crosta superior, em conjunto com as

concentrações absolutâs de Cr (Tabela 5, Figura 47), indicam que as contribuições máficas

ter¡am sido mínimas (Mclennan ef a/., '1993, Bock ef a/., 1998).

Aouslin Cardona fVoiina (2006)
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As razões Eu/Eu., (La/Lu)C, LalSc, La/Cr, Th/Sc, ClTh e ThiCo permitem descriminar

as contribuições de fontes félsicas, inlermediárias ou máficas presentes nas rochas

sedimentares (Cond¡e, 1990; l\4clennan et al., 1991; Cullers & Podkovyrov, 2000). As

rochas do Conrplexo Marañon, ao serem comparadas com diferentes tipos de rochas

magmát¡cas e de rochas sedimenlares derivadas de rochas magmáticas (Tabela S),

apresentaram afinidade com fontes félsicas.

O Zr e o Hf, ao serem concentrâdos num mineral estável aos processos superficiais,

como o zircão, permitem conhecer a maturidade dos sedimentos. As concenlragões de Zr

das rochas do Complexo l\4arañon resultaram próximas e/ou superiores às da crosta

continental média, com valores entre 133 e 412 ppm. Ad¡cionalmente, as razões Zrlsc e

Hf/Sc (Tabela 5), relacionadas com reciclagem e seleção dos sedimentos (lvlclennan et a/ ,

1993), apresentaram também valores geralmente maiores (respectivamente 6.96 a 51.50 e

0,22 a 1.14 ) que a crosta continental média (14 e 0.43), o que sugere que possivelmente as

fontes seriam rochas sedimenlares maduras.

O zircáo e a monazita podem influenciar notavelmente os padrões das terras raras, e
eventualmente ocultar a assinatura característica da área fonte (McLennan ef a/., 1g93). A
relação LalYb vs Zr monitora o enr¡quec¡mento das terras Taras como conseqüência do

aporte de z¡rcão, e baseia-se na correlaçáo positiva entre a razáo Lalyt: e o conteúdo de Zr
(lvclennan ef a/., 1993; Asiedu,2004). As amostras anal¡sadas não apreserìta[arn ufil
padrão de enriquecimento que tenha relação com o possível controìe gerado pelo zircão

(Figura 48). A influênc¡a da monazita é também descartável, já que a lendência das te¡ras

raras pesadas resultou horizontal, contrastando com o padrão inclinado que seria de esperar
na presença de abundante monazita (l\4cLennan ef a/., 1993). Nas lâminas petrográficas e

nos concentrados minerais preparados para análise geocronológica a monazita esteve
praticamenle ausente.

A comparação entre um elemento incompativel como o Th, concentrado nas rochas

magmáticas félsicas, e o sc, compatível e relalivamente abundante em rochas máficas,

constitui um impoñante indicador na análise de proveniência das rochas sedimentares

(l\4clennan ef a/., 1993). Quando nesta análise comparativa é incluído o zr como indicador

do grau de retrabalhamento, o diagrama Th/sc vs zrlsc se lransforma num importante

traçador de possÍveis misturas de fontes (McLennan ef a/., 1993). No diagrama da F¡gura
49, os pontos analíticos se espalharam fundamentalmente na área característica da crosta

superior, existindo também uma tendência, para os x¡stos de Huánuco, de associaçäo com

fontes magmáticas de composição intermediária e félsica.

Aqustin Cardona Nlolinâ (200ô)
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O Nb encontra-se normalmente nas mesmas fases mineralógicas que o Ti, e em geral

considera-se que a razâo entre estes dois elementos diminui em função do caráter félsico

das fontes (Augustsson & Bahlburg, 2003). As razões entre 206 e 360 encontradas para o

Complexo Marañon sugerem claramente o caráter félsico e homogêneo das fontes.

Embora exista mobilidade interna dos elementos de raio iônico grande (LILE) durante o

metamorfismo, estes elementos são imediatamente incluídos nos m¡nerais micáceos
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formados (Floyd ef â/., 1989). As razões de elementos LILE como K vs Rb, ass¡m como as

de outros elementos relativamente imóveis como o Ni e o T¡, permitem distinguir entre

sedimentos imaturos derivados de precursores magmáticos e sedimentos maduros (Floyd,

1989). N,4ais uma vez, nestes diagramas (Figura 50), as rochas do Complexo l\,,larañon

apresentaram características de derivação de fontes com caráter intermediário a félsico.

Ao comparar as relações entre elementos traço sensíveis à discriminação de

ambientes tectônicos (Bhatia & Crook, 1986), as rochas das diferentes unidades estudadas

apresentam características semelhantes, sendo comparáveis com rochas siliciclásticas de

ambientes de margem continental passiva ou ativa, (Figura 51). Por exemplo, os elementos

Th, La, Sc, Hf e Zt de séries siliciclásticas podem ser diagnósticos do amb¡ente tectônico

onde foram formados (Bhatia & Crook, 1986; Floyd & Leveridge, 1987). Nos diagramas de

discriminação construídos para a identificação (Figura 52), as rochas do Complexo l\4ârañon

colocaram-se nos campos de margem continenlal ativa e de margem passiva. Por outro

lado, ao incluir na comparaçäo turbiditos de ambientes recentes de arco continentaì e de

margem passÌva (l\4clennan, 1990), observa-se a mesma sobrepos¡ção no dÍagrama, entre

esles ambientes.

A ÂzAo Tilzr proposta por Bhatia & Crook ('1986) para a discriminação de ambtentes

tectônicos, baseia-se principalmente no aumento da concentração de TiO2 nos minerais

máficos (Van Baalen, 1993). Quase todas as anlostras analisadas rreste trabalho

apresentaram razöes Tilzr superiores às esperadas em margens passivas, e razões LalSc

também relativamente mais baixas (F¡gura 53), sugerindo uma afinidade maior com

ambientes de margem continental aliva. Uma das amostras (CM-127) apresentou

concentração superior de TiO2 que poderia ter relação com âcumuìação de minerais

pesados no sedimento precursor (Van Baalen, 1993),

Floyd ef a/. (1991a) propõem utilização de diagramas multielementais normalizados à

crosta superior para comparar as características de arenitos de d¡ferentes ambientes

tectônicos com suites sed¡mentares desconhecidas. Ao incluir as rochas analisadas neste

diagrama (Figura 54), observa-se novamente que os metassedimentos do Complexo

fvlarañon podem ser comparados com rochas formadas em margens passivas e ativas.

As características geoquímicas definidas para os Xistos de Huánuco e Xistos de La

Unión, incluindo as razões entre elementos e os diagramas de discriminação, sugerem que

em ambas unidades os protólitos seriam sedimentos psamiticos maduros. As fontes

corresponderiam a dois tipos pr¡ncipa¡s: (1), um embasamento continental evoluído e antigo,

com seqûências sedimentares prevíamente formadas e "can iba lizadas", com característ¡cas

geoquímrcas semelhantes às de uma crosta conlinental superior, e (2), material com

afinidade de arco magmático félsjco a intermediário.

Agustín Cardona [/]oliÌra (2006)
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(Bhatia e Crook, 1986).
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O aporte de material máfico parece ser mu¡to limitado. Ao cons¡derar o contexto

geológico onde estão inser¡das as rochas (os dados geoquímicos oblìdos nas rochas

metamáficas e a presença de zircões delríticos indicadores de atividade tectonomagmática

contemporânea à sed¡mentação), a afinidade geoquímica dos metassed¡mentos com

ambientes de margem passiva e margem ativa é comum em outros arcos cont¡nentais, e

especialmente em outrâs seqüências sedimentares paleozóicas da proto-l\,4argem Andina
(Bahlburg, 1998; Bock et a|.,2000, Zimmermmãnn & Bahlburg, 2000; Lucassen et al., ZOO4)

Concluindo, embora os Xistos de Huánuco e os Xistos de La Uniórr não sejam

unidades correlacionáveis temporalmente (como será indicado pelos dados geocronológicos

apresentados nos seguintes capítulos), seus padrões geoquÍmicos apresentam

características muito semelhantes, que sugerem a derrvação das mesmas fonles, e
possivelmente a persistência do regime tectônico.

9.1.2 Rochas metamáficas do Complexo Marañon

No totaì foram analisadas 17 amoslras de rochas metamáficas, sendo 14 dos xistos de

La uníón e 4 dos Xistos de Huánuco. Já que a amostragem foi mais extensa na regrão de La

unión, a d¡scussão apresentada para esta unidade será ma¡s detalhada, e servirá de base
para a discussão referente às amostras de Huánuco. Tal como para as rochas
metassedimentares, a análise e interpretação estarão baseadas nos efementos

considerados de baixa mobilidade durante o metamorfismo, e cujo teor nas rochas poderia

representar a sua composição original.

XSTOS YERDFS DE LA UNIÓN

Na região de La unión estende-se uma unidade relat¡vamente continua (30 Km de
comprimento e variação de 2 a 10 Km de largura), caracter¡zada pela intercalação de xislos
verdes e xistos micáceos em camadas decimétricas a métricas, com relação de três para

um, e predomínio da fácres xisto verde. Ësta unidade passa gradativamente a uma outra
onde são cada vez mais abundantes os xistos micáceos.

Foram selecionadas para anárise geoquímica quatorze amostras espalhadas na área,
com o fim de ter o controle mais amplo possível das variações composicionais. A tolalidade
das amostras foi analisada para elementos maiores e alguns elementos traço por

fluorescência de ra¡os x, e doze destas foram selecionadas para análise de terras raras e
outros elementos traço por ICP-IVS (anexos Tabela 6),

As relações de campo incluem contatos abruptos com xistos micáceos, variações na

largura das camadas, e estruturas locais semelhantes a diques, que sugerem uma origem

Agustin Cardona fllolina (2006)
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ígnea. Embora não tenham sido analisadas em termos geoquímicos mais ao sul, nas
proximidades do povoado de Jesus for obseruado unì corpo menor de rochas
metavulcânicas (ver mapas 1a 3), com algumas estruturas semelhantes a lavas
almofadadas, que petrograficamente mostraram-se semelhantes às rochas de La unión
(amostras CM-145, CM-143).

As rochas se encontram compretamente recristal¡zadas na fácies x¡sto verde, e as
texturas primariâs foram completamente obliteradas. por esta razão alguns elementos
maiores como o Na, Ca, Mg e o Fe, além dos elementos de grande rato ¡ôn¡cô (K, Ba, Sr,

ca) foram mobilizados durante o metâmorfismo (Thompson, I ggi ). para avaliar a

mobil¡dade dos elementos fo¡ feita a comparaÇão com o zr, elemento normalmente
cons¡derado imóvel durante o metamorfismo, e que pode ser utilizado como um índice de

diferenc¡aÇão em rochas basálticas (Pearôê & cann, 1g73, Green, 1gg0). Elementos como
Ba, Sr, K, Ca (F¡gurâ 55) parecem não apresentar padrões lineares, confirmando seu

câráter mób¡l durante o metamorfismo.
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Elementos incompatíveis tais como Hf, Nb, Ta, Th, Ti, p, y, Zr (HFSE), as terras raras
(El-R), e os nrefais tT¿liìsiûÍorìais ri-;i'ripatÍr.reis Cr, Ni e V são considerados imóveis durante o
metamôrfisrÌo (fìrvcì ü, v!/i*r.:hester, i|j lr; winchester & Floyd, 1977; pearce & canrr, 1g73).
o N/g pode ter unìa molril¡däde reiativamente menor (Ro inson, 1gg3), e nos diagramas
b¡narios apresenta correlação com Zr, Ni e cr sugerindo até um padrão de diferenciação
metamó¡'fico (Figura 56).
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A seguir será feita a análise dos dados, tendo como premissa que os elementos

anteriormente indicados como imóveis, ou com baixa mobilidade, podem preservar a

informação petrológica e as características do ambienle tectônico onde foram gerados os

protólitos das rochas metamórficas (Pearce & Cann, 1973; Floyd & Wichester, '1975).

As relações Ti02 vs Ni e ZrlTi02 vs N¡, utilizadas para discriminar rochas de

composição "básica" de origem sedimentar, de aquelas de origem ígneo (Winchester et al.,

1989), sugerem que as amostras do Complexo Marañon teriam uma origem Ígnea (Figura

57), consistente com as relações de campo previamente descritas, Além disso, as

tendências lineares coerentes, previamente apresentadas nos diagramas de bi-variação de

alguns dos elementos traço, como o da Figura 56, säo também afins com a possibilidade de

uma origem ígnea (Yardley, 1989).

Assumindo úma derivação ígnea, o conteúdo de SiO2 das rochas, entre 44o/o e 49.k, e

o de N/gO entre 4o/o e 11Yo, são caracterísl¡cos de rochas basálticas. As relações enlre Zrly
e Nbl/ estão relacionadas com diferenciação e alcalinidade das rochas, e, portanto podem

ser utilizadas para classificar rochas vulcânicas (Winchester & Floyd, 1927).

Os xistos verdes podem ser divididos em dois grupos, um de basaltos de caráter sub-

alcalino onde se agrupa a maioria das amostras (N=12), e outro de basaltos alcalinos que

inclui apenas duas (Figura 58). Nos diagramas multjelementais, os basaltos alcalinos

(C|V109, CM120), ao serem comparados com a química lt¡lORB, caracterìzaram-se por

relaçöes de enriquecimento de Th, dos elementos HFSE (Ta, Nb, Tj, Zr, Hf,Y), das tenas

raras leves (LREE) e intermediarias (|\4REE), e também por uma tendência de

empobrecimento nas terras raras pesadas (HREE) semelhante aos OIB (Figura 59a). O
padrão das terras raras leves revelou-se superior a g0-100 vezes o Condrito (Figura 59b),

com caráter inclinado e lendência a suavizar-se a partir do Dy, de modo também

semelhante ao de basaltos enriquecidos do tipo OlB, como é indicado pelas razões

(normalizadas ao Condrito) (LalYb)N, (Lalsm)N e (cd/Yb)N de 9.37-19.65, 4.25-5.55, 1.73-

2.59.

Muitas das atrostras analisadas (96, 1 00, 1 1 0, 1 1 S,125,137,138), ao serem comparadas

com o N4ORB, apresentaram uma tendência de empobrecimento contínuo dos elementos

incompativeìs entre Nb e Yb (Figura 60a). Adicionalmente, apresentam abundância dos

elementos de terras raras entre 20 e 60 vezes o Condrito (Sun & McDonough, .19g9), com

um enriquecimento relativo nas terras raras leves, assemelhando-se aos basaltos E-fMoRB

(Figura 60b). As razões (La/Yb)N entre 4,48 e S.23, e (LalSm)N entre 2,40 e 2.99,

normalizadas ao Condrito, refletem este padrão.
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As âmostras cM-128, cM-1 30 e cM-1 36 apresentâram característicâs dos llFsE
paralelas ao MORB nos diagramas multielementais, e uma fraca anomaliâ negativa de Nb e
Ta (Figura 61a). Além disso, apresentaram empobrecimento nas terras raras leves em

relação às intermediárias, seguido por um padrão plano nas terras raras pesadas

semelhante ao dos bâsattos do tipo MORB (Figura 6lb), como é indicado pelas as relações
(Lalsm)N enhe 0.85 e 1.04 e (Lalyb)N de 0.86 a 1.14. A amostra ctv-134 apresentou

características semelhantes a este grupo nos diagramas multielementais (Figura 61a), mas

ten'ì como particularidade um padrão de terras raras fracamente inclinado, e uma pequena

anomalia negat¡va de Eu (Figura 61b).
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os basaltos adquirem normalmente as características quimicas da região mantélica
onde foram gerados, lsto, e também o do grau de fusão parcial origìnal, fazem com que eles
possuam a assinatura geoquímica do ambiente tectônico em que seus magmas primários

foram gerados. Por esta razão, é possível estabelecer relaçoes entre um ambiente tectônico
particular e as concentrações de alguns elementos químicos nas rochas basálticas neles
formadas (Pearce, 1982; Sun & lVlcDonough, 1989; Wilson, 1999). Dessa forma, ao

comparar os metabasitos do complexo lvlarañon com diferentes basaltos de ambientes
oceânicos segundo Sun & MacDonough (1989), as rochas definem três grupos

composicionais: (1) inclu¡ os basaltos alcalinos, que apresentam um caráter enriquecido
semelhante ao dos OlB, com altas razões Talyb (>0.78) e concentração de Nb >39 ppm, (2)

inclui o maior número de amostras analisadas, e também apresenta um caráter enriquecido,

semelhante ao dos E-MORB, com T/yb (0.S2-0.78) e Nb entre .13 e 22 ppm; e (3) basaltos
com geoquimica similar à dos N/ORB, com pequenas anomafias negativas de Nb e Ta. e

com TaiYb entre 0.02 e 0.06 e Nb entre 2 e S ppm.

A razão LalNb <0.228 da totalidade das amostras é semelhante à dos basaltos
toleíticos e alcafinos. Tais valores são claramente inferiores aos valores tipicos dos basaltos
de arco, normalmente maiores do que s (Brown et at., 19g4). As concentrações de Tioz
entre 1.7% e 3.2o/., são ¡gualmente superiores às concentrações típ¡cas de arcos (wilson,
'1989). Conro o estado de oxiclação do V é variável (+3, +4, +S), nas zonas de subducçäo
caracterizadas por um ambiente oxidante, o V (+S) é o estado preferido, e por ser um
elemento relativamente incompatível, os magmas gerados terão ma¡ores concentrações
deste elemento (shervais, 1982). o diagrama Ti vs V (shervaìs, '1982; Figura 62), mostra
que os metabasitos do comprexo [,4arañon corocaram-se no campo dos basaltos de trpo
l\,4ORB, com alguns pontos analíticos no campo dos OlB, sendo aparentemente mínima a
possível afinidade com processos de subducção.

Nos diagramas Th-Hfl3-Ta e Th-Hf/3-N/16 (wood, r 9B0) assim como no diagrama
LalNb vs Y (Floyd ef a/., 199'1 b), os quais permitem diferenciar rochas de arco vulcânico em
relação aos diferentes tipos de basaltos intraplaca, os pontos anariticos dos xistos se
colocaram fundamentalmente nos campos definidos pelos díferentes tipos de N,4oRB e
basaltos intrâplaca (Figura 63, F¡gura 64). Adicionalmente, as relações de Ti, Zr e y estão
relacionadas com a fonte particular que gerou o magma, ou com a porcentagem de fusão
parcìal. sendo que estes fatores têm relação com o ambiente tectônico, os diagramas que
comparam estes e¡ementos permitem distinguir basaltos intraplaca daqueles de margens
convergentes (Pearce, 1982; Pearce & Norry 1979).

Agustin Cardona Molina (2006)
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No diagramâ da Figura 65 as amôstras analisadas definiram dois grupos, o pr¡meiro

no campo dos basaltos intraplacâ, onde estão localizadas â maior¡a das amostras [grupos
(f ) e (Z)1, e outro no campo dÕ MORB. Tratando-se de basaltos formados em ambientes

d¡stens¡vos, é importante procurar elementos parâ caracterizar a sua diferenciação. o
d¡agrama Lal10-Y/15-Nb/8 (Figura 66), baseado na discriminação das razões Laly entre

basaltos cálc¡o-alcal¡nos e toleít¡cos, e a variabilidade de LalNb nas d¡ferentes séries do

MORB (Cabanis & Lecole, 1989), permite dividir os metabasitos em três grupos: alcalinos,

E-MoRB e MORB, tal como ocorreu na divisão já estabelecida nos diagramas de elementos

traço, e nos diagramas de Wood (1981 ).
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No d¡agrama tríangular Zrl4-2Nb-Y (Figura 67), baseado nas variaÇões de Nb como

traçador de enriquecimento ou empobrecimento do manto, desenvolv¡do que foi para

discflminar os diferentes tipos de MORB (tvleschede, 1986), novamenle aparece a divisão

dos metabasitos do Complexo Marañon nos mesmos três grupos.Embora cada um dos

grupos identif¡cados tenha seguido uma evolução petrogenét¡ca particular, existem certas

tendências comuns quanto à sua evolução magmátìca. A correlação negativa entre um

ínclice de diferenciação como o Zr (aumento na concentração de zr associada à diminuição

de outros elementos tais como N/9, TÍ, Ni, e Cr) sugere um processo formador com

cristalização precoce de olivina e piroxênio (Wilson, 1989). As relações ZrlTi, y/Cr e Cr/Ni

(Figuras 68,69,70) também permitem definir uma tendência de diferenciaçäo dominada

fundamentalmente pela cristalização de olivina, clinopiroxênio e espinélio (Floyd ef a/.,

1991b; Saccani & Photiades, 2004). As anomalias negativas de TiO2 e p2O5 obseruadas nos

diagranras multielementais indicam que apat¡ta e os óxidos de titânio também foram

fracionados. Em algumas amostras a presença de uma anomalia fraca de Eu, além da

tendência paralela e incremental dos padrões das terras raras, são indicadoras de
processos de diferenciação magmática, que pelo menos no prime¡ro caso teriam relação

com a cristalizaçào do plagioclásio.

Embora existam evidencias de fracionamento nas amostras, os valores relalÌvamente

altos de Cr e Ni em algumas delas nos diferentes grupos (Cr > 327 e Ni >121 ), sugerenr que

estas podem estar próximas da composição do fundido original. Ao comparar as razões

entre elementos incorporados por contaminaçäo num magma de origem mantélico (Th) e

aqueles que são preservados nâ concentração original do magma (Nb ou Ta), utilizando

como denominador um elemento como o Yb que dim¡nui os efeitos de cnstalização

fracionada ou a fusão parcial, é possível discriminar o caráter das fontes mantélicas e a
presença da contaminação crustal, ou de contribuições pelos fluidos que caracterizam uma

zona de subducção (Pearce & Peaté, 1995). No diagrama Th/yb vs Nb/yb (Figura 71) os
pontos analít¡cos se alinharam ao longo da área mantélica, entre os campos do N-MORB e o

E-MORB), indicando possivelmente urra limitada contaminação por material da crosta

continental, confirmando as observações ao diagrama de discriminação de wood (1980,)

previamente apresentadas.

Agustin Cardona l\lolina (2006)
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Em geral, as rochas formadas por baixos vâ¡ores de fusão parc¡al, ou originárias de
fontes enriquecidas, apresentaram os maiores valores nas razões entre elementos
incompatÍveis como o ce/Y vs Lalyb (saunders ef a/., 19gg; saccan¡ et at.,2003; ver F¡gura
72). Nas rochas estudadas é evidente a presença de pelo menos do¡s t¡pos principais, um
de caráter enriquecido ou de pouca fusão que agrupa os basaltos alcalinos (grupo 1)e o
grupo (2), e o outro semelhante ao MoRB, onde se encontram as amostras incluídas no
grupo (3). Razões entre outros elementos ¡ncompatíveis como Nb/Zr, Zrly, Zrlce e Nb/La
apresentaram o mesmo controle em relação à fonte ou à porcentagem de fusão (weaver &
Tarney, 1981). As variações observadas nos diferentes grupos (anexos Tabera 6), sugerem
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uma heterogeneidade de fontes, ou variações nas cond¡ções de fusão, s¡tuação que é
clâramente ilustrada no diagrama Y vs Zr (Figura 73).

os elementos higromagmaf¡los não se fracionam durante a cristalização, de maneira
que ao comparar as razões entre estes elementos é possível identificar diferentes tipos de
magmâs (Allegre & Minster, '1978; saccani et at., 2003). No d¡agrama Th/Ta vs Th/Tb
(Figura 74) é possível diferenciar os mesmos três grupos composicionais, com afinidades
distintas (MORB, E-MoRB e olB), como foi previamente ¡dentificado através de outras
comparações geoquímicas. Ao considerar modelos de fusâo de possíveis fontes mantél¡cas,
granada lherzolito e plag¡oclásio lherzol¡to (Floyd ef a/.,2000), no diagrama (ce/yb)r.r vs
(sm)¡ (Figura 75), os três grupos parecem ter mais afinidade com diferentes percentagens

de fusão parcial de uma fonte constituída de plag¡oclásio lherzojito.
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Figúra 72.lliâgramå Ce/Y Vs (l a/yt))N corîo
diferencisdor do griìu dó fusâo parciàl da fonte
(Sãccani et al., 2003).
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Da mesma forma, no diagrama CrlY (Pearce, 1983, Figura 76) é também possível

considerar fusão em diferentes proporções a partir de um lherzolito com espinélio, típica de

manto astenosférico. Por outro lado, podem ser consideradas as relaçöes enlre as terras

raras leves e pesadas (Lalsm) vs (Sm/Yb) e (LalSm) vs Zr como ind¡cadores de mudanças

no resíduo em equilíbrio com o líquido (Kay & lVpodozis, 2001, Figura 77). Quanto à

participação de pìroxênio, anfibólio e granada e a sua relação com a profundidade onde

foram gerados os magmas, a quase totalidade das amostras apresentou valores baixos,

¡ndicando resíduo de piroxênio. Só uma das amostras dos melabasaltos alcalinos

apresentou a maior nzáo Sm/Yb que poder¡a ter um resíduo com um anfibólio (Figura 77),

sugerindo, portanto, um nível de fusão relativamente mais raso.

A ausência de descontin uidades tectônicas e o caráter continuo da unidade de

metallasitos, assim como a intercalaçäo com rochas metassed imenta[es, indicam que as

roclras foram formadas no interior de uma mesma região, e num ambiente continental. As

características geoquímÌcas apresentadas nos d¡agramas de d¡scriminação de ambiente

tectônico, os diagramas mu ltìelementa¡s, assim como as razÕes entre diferentes elementos,

¡ndicam um predomínio de basaltos intraplaca, e três tipos composicionais; N-lVORB, E-

N,4ORB e uma série de basaltos alcal¡nos com características de OlB. Como já foi indicado, a

variação na composição quÍmica dos basaltos está controlada pelas características da fonte

mantélìca, bem como da porcentagem de fusão parcial. Esta segunda variável encontra-se

vinculada ao grau de extensão e afinamento da litosfera continental durante a geração de

magmas (Collins, 2002a), visto que ao atenuar a litosfera é facilitado o ascenso do manto

astenosférico e o incremento do volume de magma. Dessa forma, a assinatura geoquímica

registrada nos basaltos pode variar entre o OIB e I\4ORB em função do aumento da

distensão, e do incremento de componentes astenosféricas.

Concluindo, a diversidade composicional dos xistos de La Unión pode ser explicada

por um padrão evolulivo que registra o processo contìnuo de extensão. Além disso, a

presença de materiais com afinidade N-l\¡ORB (Grupo 3 indìcado acima, ver figura 73), e

anomalias negativas de Nb e Ta não evidenciadas nos outros dos grupos composicionais,

sugere formação com contr¡buições a partir do manto empobrecido astenosférico. por outro

lado, a maior parte dos metabasitos de La Union (Grupos 1 e 2) teriam sido formados

predominantemente a partir de manto litosférico, com possível reciclagem de litosfera

através de subducção pretérita.

Agustín Cardona À,4olina (2006)



IG-USP

Figura 76. Diagrama CrlY de Pearce (1982)
ilustrando as características de fusáo de um
manto astenosférico. (B) e (C )correspondem a
diferentes graus de fusao de um manto MORB e
(A) representa a fusão de um manto empobrecido.
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X/STOS DE HUÁNUCO

lG llsll fi]se de DouÍoranlent0

Em contraste com a região de La Unión, na área de Huánuco, as exposiçöes das
rochas metamáficas são mais limitadas. Foram reconhecidos xistos verdes e anfÌbolitos

intercalados com xistos micáceos em quatro af¡oramentos. pelo caráter isolado das
amostras, as interpretações geoquÍmicas são restritas fundamentalmente ao
reconhecimento do ambiente tectônico onde puderam ter sido formadas, aproveitando a
discussão previamente estabelecida para os xistos de La unión, euatro amostras (anexos
Tabela 6) foram selecionadas para análises, duas de xistos anf¡bólicos (cM,166, cM-177) e

duas de xistos verdes (CM59-CM-181 ).

Ao comparar a composição química das amostras nô diagrama discrim¡natório entre
rochas anfibólicas orto e para-derivadas Ni vs Tio2 (winchester ef a/., 1 9g9), as quatro

amostras apresentaram afinidade magmática (Figura 7g). Além disso, no diagrama de

classificação baseado nos elementos imóveis de winchester & Floyd (1927), as rochas

correspondem a basaltos subalcalinos ou basaltos andesíticos (Figura 7g).
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As duas amostras de x¡stos anfibólicos anal¡sadas para terras raras (Figura 80)

apresentaram enriquecimento de até 50 vezes o Condrito para as LREE, e uma clara

pendente com ¡nclinação negativa [(LalYb)ru: 4.4-5.41. As terras raras leves (LREE)

mostraram-se enriquecidas, com razões (LalSm)¡ de 3.5-3.6, enquanto que as terras raras

pesadas (HREE) apresentaram padrão plano [(Gd/Yb)¡ 1.2-1.41. Uma das amostras

âpresentou anomalia negat¡va de Eu, que poderia estar relacionada ao fracionamento do

plag¡oclásio. Nos d¡agramas mult¡elementâ¡s (Figura 80) resultou evidente o enriquecimento

nos elementos mais incompatíveis, particularmente de Th, uma tendência nos elementos

mais compatíveis semelhante ao MORB, e uma clara anomalia negatÍva de Nb, Ta e Ti. As

duas amostras de x¡stos verdes apresentaram também enriquecimentos das terras raras de

1 e 70 vezes em relação ao Condrito (Figura 81). Uma delas (ClV-59) apresenta padrão

semelhante ao do MORB, empobrecimento relativo das terras leves (LREE) e tendência

plâna nas terras pesadas; a outra (CM-181) apresenta enriquecimento nas terras raras

leves, com forte pendente negativa.
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Nos diagramas multielementares (Figura 81) observa-se igualmente o contraste entre

ambas as amostras, com uma delas apresentando padrões relativamente planos e uma

fraca anomalia negativâ de Nb e Ta, e a outra com enriquecimento nos elementos

incompalíve¡s e anomalia positiva de Nb e Ta

No diagrama Zr-Ti-Y (Pearce & Cann, 1973), três amostras dispuseram-se no campo

de sobreposição de arco vulcânico com MORB, enquanto que a outra mostrou afinidade

com basaltos intraplaca (Figura 82). Nos diagramas de Wood (1980), que permitem

discrimÍnar entre basaltos de margens destrutivas e os diferentes basaltos intraplaca, três

amostras, incluindo dois anfibol¡tos e um xisto verde (Cl\4-59) situaram-se claramente no

campo dos basaltos de arco, com afinidade cálcio-alcalina (Figura 83), enquanto que a

outra apresentou afinidade com E-MORB. Essa diferença foi também clara nos diagramas

de multielementos previamente apresentados (Figura 80), onde as três amostras com

afinidade com arco apresentaram as cfássicas anomalias negativas de Nb e Ta, enquanto

que a outra mostrou padrão de enriquecimento nos elementos afins com E-l\¡1ORB,

F¡nalmente, ao considerar as relações Th/Yb vs Nb/Yb (Pearce & Peaté, 1995), que também

permitem discriminar enriquecimento em zonas de subducção e variações no caráter do

MORB, as mesmas três amostras mostraram carátef cálcio-alcal¡no, enquanto que a outra

estaria relacionada com E-IMORB (Figura 84). No diagrama (LalSm) vs (Sm/Yb) (Figura

85), as amostras apresentam valores concordantes com piroxênio no resíduo que sugere

fusão em baixa profundidade (Kay & lr/podozis, 2001).

Embora quatro amostras configurem número muito limitado, para as rochas máficas

associadas aos xistos de Huánuco os resullados sugeriram a ex¡stência de nragmatismo de

arco, e poss¡velmente também magmatlsmo ¡ntraplaca, o que poderia resultar de uma fase

de dislensão da lÌtosfera, de modo semelhante ao descrito para os Xistos de La Unión.

Agustín Cardona Mollna (2006)
95



IG..TJSP lÞ9,q9 !9lotâlne!1o

lt t7l'tf l0r)

I) ,\

',. tF.

(l
t)f

i

'I-r¡Y"37,r

Figura 82. Diagranra de discriminâção de amb¡ente
tectonico (Pearce e CâBn. 1973).
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F¡gura 83. Diâgramâ de discriminaÇão de
ambiente tôctônico (Wood, 1980).
A= N-IVORB, B= E-I\4ORB oLr intraplac¿ls,
C- Alcal¡no ou intraplacas,
D-lMarEen convergente.
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9.2 Granitóides de Huánuco e Panáo

Diferentes unidades de rochas plutônicas de composição entre lonalítica e

granod¡orítica foram mapeados pelo ServiÇo Geológico Peruano na area de pesquisa,

entretanto a descontinuidade das exposições näo permite estabelecer relações genéticas

entre elas. Os gran¡tóides apresentam relações intruslvas com algumas das rochas do

Complexo [,4arañon, e poftarìto possuem importantes implicações na evoluçäo lectôntca

regional. Dessa forma, oito amostras desses granitóides foram selec¡onadas para análises

geoquímicas de elementos traço (anexos Tabela 7), ass¡m como para análises

geocronológicas, que serão âpresentadas no próximo capíÎulo. O objetivo fundamental desle

reconhecimenlo geoquímico foi o de estabelecer possÍveis indicâdores geoquímicos para o

ambiente tectônico de formaÇão das rochas ìntrusivas (Pearce eú a/., 1984).

Embora os dados geocronológicos atualmente disponÍveis para esses granitóides

ainda sejam muito escassos, já pode ser verificado que ex¡stem vários pulsos magmáticos

de idades diferentes, inclusive em corpos da mesma região e muito próximos

espâcialmente. Com a finalidade de estabelecer alguns critérios para correlação e

interpretação, as amostras foram agrupadas essencialmente em função de suas idades

determinadas radiometricamente: Paleozóico Superìor (Cl\4-239, CM-240, Cl\4-'156, Cl,A-152,

CIV-1374), Triássìco (CM-173), Jurássico (ClV-238) e Ëoceno (CM-f 55).

Quando as amostras são comparadas nos diagramas de discrimìnação de Pearce ef

al. (1984) (Figura 86), que consideram o enriquecÍmento do Nb, Y e Rb em ambientes

intraplaca e colisionais, dois grupos foram reconhecidos, o primeiro (N=6) afim com arco

vulcânico, e o segLJndo com duas amostras na transiçäo para o campo dos granitos

intraplaca. No diagrama multielemental normalizado ao Condrito todas as amostras

apresentaram enriquecimento relativo dos LILE em relação aos HFSE, comum em

ambientes de subducção (Figura 87). O conteúdo de Y>40 ppm sugere que granada näo foi

um mineral residual ¡mportante na fonte (Defant e Drummond, 1990). Os padrões das terras

raras em três amostras (Figura 88) apresentaram um relativo enriquecimento das terras

raras leves, e padröes aparentemenle planos das pesadas, além de uma anomalia negativa

de Eu, Esta última, em conjunto com a anomalia negativa de Sr, sugere a existência de um

processo de fracionamento de pìagioclásio.

As características geoquínricas das amostras analisadas se coadunanr conr

magmatismo de arco. Além disso, a ausência de granada no processo de geração dos

magmas sugere que este magmatismo não esteve relacionado a episódios de

espessamento crustal. Subducçäo de ba¡xo angulo poderla ser aventada, e magmatismo

com posição distal em relação à fossa (Tatsumi & Êggins, 1995; Kay & lVpodozis, 2001 ).

Agustín Cardona f\4olina (2006)
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Embora o pequeno número de amostras seja de pouca representatividade estatistica, os

dois grupos que apareceram separados na figura 87 poderiam indicar variaçÕes na dinâmica

da tectônica regional.

9.3 Grupo Ambo

Amostragem de reconhecimento geoquímico foi realizada nas formações inferiores do

Grupo Ambo (Figura 89) ao longo do perfil no qual foi recentemente caracterizada essa

unidade por Zapata et al (2004, Mapa 3). O objetivo foi o de obter alguns dados para avaliar

a proveniência dos sedimentos, e possíveis correlações com as rochas do Complexo

Marañon. Foram consideradas as mesmas características geoquimicas descritas nos itens

Agustin Cardona Molina (2006)
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anteriores para amostras do Complexo Marañon, como potenciais indicadores de

proveniência e ambiente tectônico (Haughton, 1991 ),

Um total de dez amostras foram selecionadas para análise geoquímica (anexos

Tabela 8), incluindo cinco amostras de cada uma das formações mais antigas da coluna

estratigráfica, Buenavista e Yanaj. O nível superior (Formação Chunomaja) não foi

amostrado.

A Formação Buenavista corresponde fundamentalmente a siltitos e arenitos imaturos

texturalmente, com conteúdo de matriz de -10%. Os clastos são sub-arredondados a

arredondados, compostos principalmente por quartzo com extinção ondulante, litoclastos de

caráter metassedimentar, e micas (Figura 90). A Formação Janaj (Figura g1) apresenta um

caráter de arenitos-siltitos, com alto conteúdo de matriz (>10%) Como material clástico inclui

quartzo, bem como litoclastos de xisto e quartzitos de modo e alguns grãos de feldspatos

semelhantes à Formação Buenavista.

Figura 89. (A)Afloramento da Formação Buena Vista e (B) afloramento de Formação Yanai.

Figura 90. Arenito da FormaÇão Buena Vista

ttt. 
*
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Figura 91. Arenito da Formação Yanai

99



IG-USP Tese de Doutoramento

Na classificação química segundo Herron (1988) as amostras das duas formações

analisadas säo semelhantes, e correspondem a arcósios, grauvacas e grauvacas com

quartzo (Figura 92). Considerando que durante a diagênese e/ou metamorfismo, K e Rb são

imediatamente asimilados pelos argilominerais ou pelas micas neoformadas, as razões KzO

vs Rb podem servir como indicadores de proveniência (Floyd et al., 19Bg). No caso do

Grupo Ambo é clara a afinidade com fontes intermediarias a acidas (Figura 93).

As razões TiO2 vs Ni apresentam uma tendência afim com reciclagem crustal (Figura

94). Além disso, as altas concentrações de Zr, e as razões Th/Sc semelhantes ou superiores

a (0.9-1.4), como é ilustrado no diagrama Th/Sc vs ZrlSc (Mclennan et al.,'1993, Figura

95), indicam reciclagem sedimentar e afinidade com crosta superior. Da mesma 'forma, o Zr

e o Hf, ao serem comparados com o Sc, apresentam valores ZrlSc de 0.6-'1.4 e Hf/Sc 19-54,

superiores aos da crosta continental (respectivamente 0.43 e 14), indicando clara

maturidade textural das rochas sedimentares (Mclennan, 1993).

As terras raras apresentam um padrão de enriquecimento das terras leves (LREE)

entre 40 e 150 vezes o Condrito, (Laf/b)r,¡entre 6.1-7.0, uma clara anomalia negativa de Eu

(Eu/Eu* entre 0.29-0.32) e uma tendência subhorizontal nas terras raras pesadas (HREE),

semelhante à crosta continental superior (Figura 96). A anomalia negativa de Eu indica a

existência de plagioclásio na fonte. As razões Ti/Nb normalmente diminuem com o aumento

da maturidade textural das rochas e o aporte de material félsico (Augustsson e Bahlburg,

2003). Essas razões, nas duas formações analisadas do Grupo Ambo, são muito baixas e

homogêneas (203-214 e 208-223), sugerindo fontes félsicas.

Para a discriminação do ambiente tectônico quatro diagramas foram considerados

(figuras 98 a 100). Na relação (KzO/NazO) vs SiOz, que aumenta proporcionalmente em

função da maturidade do ambiente tectônico (Roser e Krosh, 1986), as rochas de ambas as

formações apresentaram características que se coadunam com margem passiva (Figura

97). A relação do Ti, considerado indicador importante de fontes máficas, com Zr, La e Sc

(Figura 98), indicou afinidade com ambientes de arco continental, com alguma sobreposição

com os turbiditos recentes de margem passiva. Nos diagramas de discriminação tectônica

baseados em certos elementos traço, como Th, Sc, La e Zr (Bhatia & Crook,'1986, Figura

99), as rochas apresentaram afinidade com margens continentais passivas e ativas

Concluindo, as características geoquímicas das duas formações analisadas do Grupo Ambo

apresentaram uma clara afinidade com um ambiente de reciclagem de material da crosta

superior, com fontes predominantemente félsicas, e maturidade textural significativa, mas

também com alguma contribuição de fontes de arco magmático. As razões entre elementos

discriminadores indicaram grandes semelhanças entre o Grupo Ambo e o Complexo

Marañon (Figura 100), mas também sugeriram um caráter de maior reciclagem no primeiro.

Embora existam tendências afins com ambientes de margem passiva e ativa nas duas

í'q,i'1-Y
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un¡dades, observou-se uma maior maturidade textural no Grupo Ambo, o que sugere

retrabalhamento de fontes sed¡mentares, as quais poderiam corresponder justamente à

reciclagem dos xistos de Huánuco, mais próximos espacialmente.
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Figura 92. Diagrama de classificação química
de rochas sedimentares (Herron, 1 988).
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Figura 98. DiagramaTilZr vs La/Sc de discri-
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Fígura 99. Diagramas de discriminação tectônica Th-Sc-Zr/10 e La-Th-Sc (Bhatia e Crook, 1986).
A. Arco Oceânico continental, B. Arco de ilhas continental, C. Margem continental ativa, D. Margem
passiva. 
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1 o RESULTADos cEocRoNoLóolcos

A pesquisa geocronológica, essencial para o entendimento da evolução tectônica do

Complexo lvlârañon, compreende datações pelos métodos U-Pb I/MS, LA^ICP-MS e

SHRIMP em monocristais e múltiplas frações de z¡rcão, Ar-Ar e K-Ar em m¡cas e fragmentos

de rocha total, e análises de Rb-Sr em rocha tolal e muscovita nas rochas metamórficas.

Foram também analisados, pelos métodos UIPb SHRIMP em zircão e K-Ar, alguns

migmatitos e granitóides não deformados, com o fim de estabelecer sua idade de

cristalização, buscando melhor equacionar o posicionamento estratigráfico e de evolução

tectônica das rochas metamórficas. Adicionalmente, para efeitos de correlação regional, foi

daiado um gnaisse migmatítico da região coste¡ra do nofte do Peru.

O l\4apa 3 apresenta a localização das amoslras analisadas.

10.1 Resultados U/Pb em zircão.

Forarn analizadas 14 amostras por este método, sendo I das diferentes unidades do

Complexo lvlarañon. Foram também datados um granitóide e dois migmatitos local¡zados no

interior da área de pesquisa, duas amostras de rochas nretamódicas incluídas no Complexo

lvlarañon, de regiões mais ao norte, e adic¡onalmente foi datado um paragnaisse do l\¡aciço

de lllescas. Os resultados analíticos U/Pb encontram-se nas Tabelas 9a a 9n dos anexos.

10.1.1 Gnalsse de Huánuco

Zircões extraídos do gnaisse com biotita e muscovita Cl\¡l-80 e do granitóide

milonitizado CN4-13'1a (Mapa 3) foram dalados, respectivamente, pelos métodos U/Pb

SHRIMP e TIMS. A amostra CM-80 apresentou zircões predominantemente prismáticos. As

imagens de catodolu m¡nescência (CL) indicaram a presença de três tipologias principais:

(1), zircões com zoneamento oscilatório; (2), zircóes homogêneos ou recristalizados

localmente; e (3), zircões com bordas de sobrecrescimento ao redor de núcleos com

zoneamento oscilatório.

Foram analisados '16 cristais (anexos Tabela 9a) nos quais aqueles com aspecto

homogêneo e bordas também homogêneas apresentaram razões Th/U muito menores do

que 0.1, o que, em conjunto com sua estrutura interna, indica origem metamórfica. Oito

análises efetuadas nessas bordas metamórficas apresentaram idade média de 484 ! 12 îVia

([\4SWD = 0.81)(Figura 101), Seis analises em cristais prismáticos com núcìeos oscifatórios,

de origem ígnea evidente, apresentaram idade média 206Pb/238U de 613 t 35 lMa (IVSWD =

0.51), que estaria relacionada com a cristalização do protólito magnrático. Um dos zircões

Agustín Cardona Molina (2006)
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datados, com borda homogênea e razões Th/U < 0.1, relacionado portanto com uma origem

metamórfica, apresentou uma idade Mesoproterozoica de 990 Ma, e poderia corresponder a

um xenocristal, preservado no magma.

Oomin¡os intornor
osc¡lâtorios

ldãdo=¡l84tl2 95% coñl
MSWD= 0.El

Þ

¡À
f

!
o.

Cresc¡monto
Crescimento
mobmórtlco

ð7Pbr235u æ7Pb/2¡tu

Figura 101. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircoes analisados da amostra
CM-80 e d¡agrama U-Pb concórdia.

Cinco frações de cristais pr¡smáticos de zircão da amostra CM-131a foram separados

para datação (anexos Tabela 9b), sendo cada fração constituída por aproximadamente 20

cristais. As variações morfológicas verificadas relacionaram-se fundamentalmente ao

comprimento dos cristais. Dos resultados obtidos, três frações apresentaram valores

concordantes definindo uma idade 2o6Pbf38lJ de 468 t 5 Ma (Figura 102). As outras duas

frações resultaram discordantes, sugerindo a existência de zircões herdados.

Agustín Cardona Molina (2006)
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A idade concordante é considerada como representando a cristal¡zâção do granitóide,

ênquânto que as idades discordantes seriam devidas à presença de xenocr¡stais

preservados no magmâ.
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Figura 102. lnìagens representativas das pot)ulaçoes dos zircòes
da amostra Cf\4 1314 analisados pelo U pb Tll\4S. (A) concordantes,
(B) cliscordantes -xet ìocristais-

Pode-se observar que a idade de cristalização da amostra CM-131a equivale à idade

de metamorfismo do gnaisse cM-80. o conjunto dos dados sugere a existência de uma
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granitogênese do Neoproterozóico Superior (idade de cristalização de aproximadamente

615 N¡a) e posterior metamorfismo de médio grau no Ordoviciano lnferior (470-480 N/a),

acompanhado de m¡gmatização e possivelmente de uma nova granitogênese.

10.1.2 Xistos de Huánuco

Zircões detríticos de duas amostras dos xistos de baixo e médio grau desta unidade,

localizadas nas proximidades de Huánuco (Mapa 3), foram analisados pelo método U/pb

LA-ICP-MS.

O xisto calcário ClVl-116 compõe-se de quartzo + muscov¡ta + k-feldspato + calcita +

c¡orita + albita, o que indica cond¡ções de fácies xisto verde. os núcleos de 104 monocr¡stais

de zircão foram selecionados para datação. Esses cristais apresentaram tanto fornras

prismáticas alongadas, facetadas a subfacetadas, como formas tabulares ou semelhantes a
prismas curtos e grossos, com bordas suavizadas (Figura 103). A razá,o U/Th (anexos

Tabela 9c) apresentou valores inferiores a 12 na maioria dos cflstais (exceção de dois), o

que sugere fundamentalmente o predomínio de zircão de origem magmática (Rubbato,

2002). A maior parte dos pontos analíticos alinhou-se ao longo da Concórdia (Figura 103 e

anexos Tabela 9c); a idade 206Pb/238U concordante mais antiga foi de 1g79 r Z5 lvla, e a
mais nova de741 ! B I\4a. o intervalo de valores 206pb/238u mais marcanle no gráfrco (n=g6)

estendeu-se entre 960 e 1400 lvla (Figura 103), e destas datações 66 análises incluíram-se

no intervalo entre 1120 e 1280 l\4a. outras idades l\4esoproterozóicas (n=12) situaram-se

entre 1440 e 1880 Ma, enquanto que algumas idades mais discordântes (n=4) mostraram-se

entre 720 e 880 l\4a. Estes resultados perm¡tem limitar a sed¡mentação do protólito a uma

idade máxima próxima a 740 ltla, e indica a importância maior de fontes do tipo Grenvif liano
(próxima de 1200 Ma).

Foram selecionados 104 zircões para datação do xisto micáceo com granada CM_22g.

Em geral os cr¡stais apresentaram formas prismáticas facetadas, localmente com algumas

bordas mais suav¡zadas, além de apresentar também cristais tabulares (Figura 102),

sugerindo pouco retrabalhamento e possível relação com fontes proximais. A exceção de

três ânalises, todos apresentaram nzão UlTh < 12 (anexos Tabela 9d), situação que

sugere predomínio de zircões de origem maqmática.

A figura 104 apresenta o gráfico Concórdia e a distribuição de ¡dades. O zircão mais
jovem apresenlou idade 206Pb/238U de 465 J 6 lVa, e o mais antigo idade Arqueana. O grupo

de ¡dades mais numeroso incluiu zìrcões paleozóicos a Neoproterozóicos, com idades
206Pb/238U em espectro contínuo entre 460 e 860 tvla (n=21). Apresentarem-se também

numeTosas idades l\4esoproterozóicas, entre 960 e 1240 l/la (n=21), e muitas outras (n=i6)
entre 1360 e 2000 Nila. Finalmente, oulros quatro cristais revelaram idades entre <.r
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Paleoproterozóico e o Arqueano. A população mais significativa (n=66) produz¡u um pico na
figura 105 com idades entre 460 e 620 Ma.
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Figura 103. Histograma de idades, diagrama concórdia e imagem representaliva
dos zircÕes analisados da amostra cM-116. Em vermelho alg-uns dos cristais.
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Figura 104. Histograma de idades, diagranra concórdia e inragem represerrtativa
dos zircÕes analisados da amostra CM-228. Em vermelho atguns dos cristais.

Dessa forma, a sedimentação da unidade tem que ser necessariamente mais nova que

465 Ma' Adicionalmente, a grande concentração de idades entre o paleozóico lnferior e o
Neoproterozöico (460-620 Ma), bem como o aparente caráter dos zircões, indicando
retrabalhamento de fontes proximais, sugerem que embasamento com rochas formadas
nesse intervalo de tempo é importante na região. No intervalo mencionado estão incluídos
tanto a idade magmática do ortognaisse (CM-80), quanto as idades de metamorfismo e
cristalização da mesma amostra e do granito milonítico (CM-131a). Deve ser assinalado
também que dois zircões detríticos com U/Th de caráter metamórfico apresentam idades
próximas de 466 Ma (anexos Tabela gd).

Agustín Cardona Molina (2006)
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10.1.3 X¡stos de La Unión

Quatro amostras de zircão dos X¡stos de La Unión foram datadas, duas delas pelo

método U/Pb LA-ICP-MS, e as duas outras por meio do SHRtMp. Os resultados estâo

citados nas figuras 106 a 109, e os dados analíticos encontram-se nas Tabelas 9e a 9h dos

anexos.

A amostra Cl\f -1 12 corresponde a um quartzito m¡cáceo, composto de euartzo +

lvluscovita + Biotita + Albita. Nessa amostra foram analisados pelo método LA-tcp-MS, no
total, cento e vinte e lrês zircões (123). os crista¡s mostraram-se pr¡smáticos, com bordas
suavizadas (Figura 105), e todos eles apresentaram razões u/Th < 12, de afinidade
magmática (anexos Tabela ge).

As idades (Figura 105) distribuiram-se num amplo intervalo enlre o Paleozóico lnferior
e o Arqueano, com a distr¡buição mais importante, contínua e expressiva, entre 480 lvla e

1000 lva. o pico saliente do hìstograma incfuiu as idades ma¡s novas, entre s00 Ma e 660
l\,4a (n=63). Para o lado mais antigo do histograma, âpareceu outra serie conlinua, muito
mais longa, mas sem outros picos, entre aproximadamente l1o0 e até próxima a 3000 l\¡la.

A idade concordante mais nova, de 511 ! 7 f\4a, delimitou a época de deposíção dos
sedimentos, e a extensa d¡stribuição de idades do paleozóico lnferior ao Neoproterozóico
sugere que embasamento com esta idade é o mais importante como fonte.

Zircões do meta-arenito cM-158 foram também analisados pera metodologia LA-lcp-
MS (anexos Tabela gf), Esta amostra apresenta fragmentos de rocha, e fragmentos de
cristais de origem clástica, incluindo feldspato, turmalina, muscovita e biotita, e além disso
desenvolveu uma foliação mineral definida pela formação de sericita. os zircões
apresentaram formas variáveis, incluindo cristais prismáticos e tabulares, com alguns gräos
mais arredondados (F¡gura 106). com exceção de um cristal, lodos têm razões U/Th
características de zircões magmát¡cos (<'12). um total de 93 zircões foi analisado (Figura
106), com idades 206Pb/2s8u prat¡camenle concordantes, em dois ¡ntervalos contínuos, um

deles entre 310 e 800 N4a (n= 63), e outro entre 900 e 1420 Ma (n=21). os demais cristais
datados apresentaram idades Paleoproterozóicas, com um pequeno p¡co entre 1760 e 1g80
l\¡la, e dois grãos mais antigos, o mais vefho com ídade Arqueana (2g42 + 16 Ma). A
população mais extensa de zircões (n=44) apresentou idades no intervalo de 480 a 640 Ma,
enquanto que outra população signifícativa, de treze (13) cristais, apresentou idades do
Paleozóico, a mais nova com 310 lvla. o zircão detrítico com a idade concordante mais nova
(317 t 7 Ma) permite restr¡ngir a idade máxima de sedimentação ao permiano tnferior, e as

diversas populações de zircão indicam particularmente a presença das fontes príncipais cor¡
idades Paleozóìcas e Neoproterozóicas, bem como a persistência de l.ìeranças ma¡s antigas.

Agustrrr Carclona Motin; (2006)
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Figura 105. Histograma de idades, diagrama concórdia e imagem representativa
dos zircões analisados da amostra cM-112. Em vermelho alguns dos cristais.
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Figura 106. Histograma de idades, diagrama concórdia e imagem representat¡va
dos zircões analisados da amostra CM-158. Em vermelho alguns dos cristais.

A amostra CM-116U é um xisto micáceo composto por quartzo + muscovita + biotita +

albita, caracterizado fundamentalmente pela presença de abundantes porf¡roblastos de

albita, com inclusões de uma foliação discordante com a princ¡pal. Em total foram analisados

41 cristais de zircão pelo método U/Pb SHRIMP (anexos Tabela gg), quase sempre cristais

ou fragmentos prismáticos alongados, alguns mais arredondados. Nas imagens de CL

observaram-se comumente zoneamentos oscilatórios característicos de origem magmático,

além de apenas alguns cristais com zoneamento homogêneo (Figura 105). A maior parte

das razÕes Th/U (excetuando uma análise) são maiores que 0.3, indicando a¡nidade

magmát¡ca (Vabra et a\.,1999).
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Os resultados (Figura 107) podem ser divididos em três grupos principais,

incluindo os z¡rcöes mais jovens de idade Paleozóica Superior (n=5), com

concordantes entre 324 Ma e 356 Ma.
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Figura 107. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircões analÌsados da amostra
CM-116 U, histograma de idades e diagrama concórdia U/Pb SHRIMP.

O segundo grupo incluiu dezenove (19) zircões com idades entre 432 e 591 Ma, do

PaleozÓico lnferior ao Neoproterozóico. ldades Mesoproterozóicas entre 1000 e 1370 Ma

deflnem o terceiro grupo, de quatorze resultados. O cristal com idade mais antiga indicou

1936 t 19 Ma. Os resultados evidenciaram uma idade máxima para a sedimentação de 327

t 3 Ma (Carbonífero), bem como a importåncia do mater¡al fonte com idades do

Eopaleozóico ao Neoproterozóico, e também do Mesoproterozóico. Cabe assinalar que

muitas das idades do Paleozóico lnferior ao Neoproterozóico são semelhantes às idades de

Agustín Cardona Molina (2006)
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cristalização e metamorfismo obtidas nas rochas do Gnaisse de Huánuco, reforçando o

valor destas unidades como fontes possíveis, no espectro regional.

A amostra CM-133 corresponde a um xisto composto por quartzo + clorita + muscovita

+ albita. Nesta amostra foram analisados, por meio do SHRIMP, quarenta e um (41) cristais

de zircão. Estes apresentaram formas variáveis, incluindo fragmentos bem facetados,

prismáticos, com bordas suavizadas, e também grãos arredondados (Figura 108). A
estrutura interna dos cristais revelada pelo CL indicou a presença de zoneamentos

oscilatórios e regiöes homogêneas (nos mesmos cristais), onde foram realizadas,

respectivamente, 32 e 9 datações.
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Figura 108. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircoes analisados da amostra
CM-133, histograma de idades e diagrama concórdia U/Pb SHRIMP.

Como na amostra CM-116U, algumas tendências principais de concentração foram

observadas (Figura 108, anexos Tabela th). Uma delas incluiu três zircões do Paleozóico

Agustin Cardona Molina (2006)
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Supeflor, que apresentaram idades 206Pb/238U de 336 r 3 Nfa,339t4 l\,4a e 38St4 l\4a. o
grupo mais extenso inclu¡u vinte e duas (22) dataçöes, com idades entre 460 e 720 l\,4a, com

o pico mais saliente próximo de 500 Ma. Outro grupo ¡ncluiu uma população (n=11) com

idades entre 850 a 1300 lvla, do Neoproterozóico Inferior ao Mesoproterozóico Superior.

Finalmente, apareceram dois zircões isolados com idades Paleoproterozóicas. Da mesma

forma que para a amostra anterior (CM-116U), estes resultados também delimitam o evento

deposic¡onal a uma idade rnáxir¡a de 336 r 3 NIa (Carbonífero), e novamenle confirmam o

valor de fontes principais no Paleozóico lnferior e Neoproterozóico Superior.

Em conjunto com os resultados LA-ICP-MS das amostras CIV-I 12 e CIV-1 58, as

datações SHRIMP das amostras CIV-116U e CIV-133 indicam que as fontes mais
jmpodantes na sedimentação dos protolitos dos xistos de La Union foram do paleozóico, e

que o lim¡te máximo para os episódíos depos¡cìonais encontra-se no Carbonífero.

10.1.4 Granitóides associados ou intrusivos no Complexo Marañon, na região
central ( Huánuco, Puerto Durand e Panao)

Como lá foi indicado nos capítulos anteriores, uma serie de rochas de caráter
granítico e migmatítico ocorre relacionada espacial e geológicamente com os Xistos de

Huánuco. Estas rochas poderiam aportar implicaçöes importantes para os modelos e

temporalidade da evolução tectônica regional. os zircões de três delas forâm datados pelo

método U-Pb SHRIMP.

O granitóide CIV-173, que apresenta relações de jntrusão com as rochas

sedimentares do Mississipiano do Grupo Ambo (Mapa 3), foi escolhido para dataÇão, e os

resultados analíticos encontram-se na Tabela gi dos anexos. os cristais e fragmentos de

cristais analisados são prismáticos e bem formados. A estrutura interna observada nas

imagens CL (Figura 109) moslra o predominio de zircões oscilatórios, de origem Ígnea

evidenle, bem como a ausência aparente de heranças, ou zircões com historias mais

complexas. As razões Th/u >0.1 (anexos Tabela 9i), confirmam o caráter ígneo dos cristais.

As análises efetuadas em oito cristais (Figura 109) indicaram uma idade média de 240 t:7
Ma (it/SWD = 0,30), interpretada como a época de cristalização da rocha, o que evidencia a
ex¡stênc¡a de plutonìsmo granítico no Triássico lnferior,

Na área da pesquisa também encontram-se expostas, em segmentos isolados,

algumas rochas de caráter migmatítico, as quais contrastam c¡aramente com as rochas

regionais, os xistos de Huánuco, cujo grau de metamorfismo é mutto mais baixo. Zircões de

duas amostras de rochas bandadas com caráter mÌgmatitico foram analisadas pelo método

UIPb SHRIMP.

Agustín Carçlona [¡olina (2006)
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Figura 109. lmagens da eslrutura interna de alguns dos zircões attalisados
da amostra CM-173 e diagrama U-Pb concórdia.

A amostra CM-35, coletada nas proximidades de Puente Durand (mapa 3, ver também

figura 41),faz parte de uma unidade migmatítica, espacialmente relacionada com granitos a

duas micas. A distribuição da rocha bandada parece muito restrita, sendo circundada por

rochas de baixo grau de metamorfismo. No afloramento observa-se a mistura heterogênea

entre porções graníticas e bandas xistosas com predominância de muscovita. Os zircões

aparecem como prismas curtos, quase equidimensionais. A estrutura interna, nas imagens

de CL (Figura 111) caracteriza-se pela presença de núcleos com zoneanrento oscilatório, de
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óbvia origem ígnea, e bordas de sobrecrescimento bastante conspicuas. As razões Th/U < I

(Tabela 9j), são características de zircões metamórficos. Dezoito (18) datações foram

realizadas (Figura I10, anexos Tabela 9j).

3QO 'j Sobrecrescimento
metamórficos
ldade=325,4t8,2 95% conf
MSWD= 0,75

207Pb/235u

Figura 110. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircöes
analisados da amostra CM-35 e diagrama U-Pb concórdia.
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Os resultados obtidos para as bordas dos cristais apresentaram uma idade média de

325 ! I l\4a (IVSDW=0.75), enquanto que os domínios com zoneamento oscilatório

apresentaram idades variando entre 350 Ma e 650 l\Aa.

A interpretação desses resultados não é inequivoca. A idade de 325 l\4a nos

sobrecrescimentos de zircão está provavelmente relacionada com evento metamórfico do

Carbonífero, que deve corresponder ao metamorfismo regional de baixo a médio grau, na

região de Puente Durand. O caráter local desta exposição, bem como a associação com

rochas graníticas, sugere que o afloramento CIV-35 poderia ser um migmatito de injeção,

entretanto a significação das idades aparentes entre 350 e 650 l\,4a não está a¡nda clara.

Cabe assinalar que o kondalito datado pelo método U-Pb convencional por Dalmayrac ef ai.

(1988), com idade aparente próxima de 600 Ma (ver figura 4), cu.1a significação permanece

incerta, deve encontrar-se nas vizinhanças do afloramento CIV-35, provavelmente

semelhante a amostra CM-198.

O afloramento CM-222, nas viz¡nhanças de Panao (mapa 3) apresenta rochas com

caráter gnáissico, e estruturas que localmente assemelham-se a migmat¡tos nebulíticos. Os

z¡rcões são prismáticos, equ id imensionais, fragmentados e ovóides. As estruturas internas,

analisadas por CL (F¡gura 111), incluem domÍnios menores com zoneamento oscilatório,

além de muitas bordas homogêneas, e também grãos totalmente homogêneos. Apenas

doze (12) zircões foranr analisados, e as datações revelararn um espectro complexo, de

difÍcil interpretação (Figura 111, anexos Tabela 9k). Alguns dos núcleos datados

apresentaram idades Neoproterozóicas-Cambrianas (520 a 650 N,4a), enquanto que idades

aparentes Ordovicianas foram obtidas em domínios homogêneos. Dois grãos, com

zoneamento oscilatório, apresentaram idades mais antigas, uma delas próximas de 1800

Ma. Algumas bordas recristalizadas apresentaram idades mais jovens (350-400 Ma), mas

altamente discordantes, Estes dados configurariam, fundamentalmente, a presença de

zircões herdados, e um evento metamórfico, mal datado, possivelmente do Carbonífero. As

heranças Neoproterozóicas são análogas às identificadas nas dataçÕes U-pb das outras

amostras. Além disso, as idades Ordov¡cianas são semelhantes àquelas obtidas no Gnaisse

de Huánuco (CM-80, ver figura 102), que também foram obtidas em domínios com estrutura

interna homogênea.

Aqustin Cardona lVIollDa (2006)
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Figura 111. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircões
analisados da amostra CM-222 e diagrama U-Pb concórdia.
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10.1 .5 Xistos Patáz e Kuelap

Com a finalidade de melhor conhecer a distribuição regional do registro geocronológico

em zircões detríticos em rochas do Complexo lvlarañon, e confirmar o seu potencial como

indicador para as idades de segmentos de crosta continental não exposta, foram analisadas

duas amostras de ìocalidades mais ao norte da área de estudo, que têm sido mapeadas

como parte do denominado Complexo [/arañon. As relações de campo nestas regiões não

foram plenamente verificadas, mas tem sido citado que gran¡tóides do Carbonífero Superior

apresentam relações de intrusão (Sanchez, 1996; lVacFarlane ef a/., 1999; Haeberlin, 2002),

As amostras säo predominantemenle metapsamitos ricos em quartzo, com biotita e

muscovita. Estes três minerais def¡nem a foliação mineral deste litotipo.

A amostra CN/-62 fo¡ coletada na região de Kuelap, na prolongação norte do Complexo

lvlarañon. Foram anal¡sados um total de quarenta e sete zircões (47), entre prismáticos e

arredondados (F¡gura 112, anexos Tabela 9l). A maioria dos dados alinhou-se ao longo da

Concórdia, embora ex¡sta uma tendência de algumas das idades mais antigas apresentarem

certa dÌscordânc¡4. Os pontos analíticos siluaram-se de maneira continua entre 900 l\,4a e

1700 N/4, com dois picos princ¡pa¡s no histograma de freqüências próxinro de 1150 Ma

(n=17), e próxima de 1400 Ma (n=14). Os resultados confirmaram a extensão da importância

de forrles de idade Grenvilliana, e lir¡itam a épooa da sedirrentação da unidade aproxirrada

de 900 lMa.

Na região de Pataz, extensamente estudada por causa da mineração de ouro

associada ao plutonismo Carbonífero, foi coletada a amostra ClVl-92. Nela, um tolal de

sessenta e seis (66) cristais de zircáo foram analisados (anexos Tabela 9m). Os zìrcões ,

quase sempre prismáticos, são também arredondados, e a maioria deles alinhou-se sobre a

curva Concórdia (Figura 113). A população ma¡s importante de idades 2ouPb/"tu é

l\4esoproterozóica a Neoproterozoìca lnferior, com especlro muito semelhante ao da amostra

Clvl-62, Inclui sessenta e uma (61) análises com idades entre 960 e 1430 l\,4a e dois picos a

aproximadamente 1200 l\4a (n=23) e '1400 lva (n=9), Por outro lado, apareceram nessa

amostra alguns zircões jovens, sendo que a idade concordante mais nova é de 522 ! 5l\Ìta.

Este conjunto de idades confirma novamente a rmportância de fontes Grenvillianas, e limita

a sedimentação da rocha a uma época posterior a 522 Ma-
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Flgura 112. Histograma de idades, diagrama concórd¡a e imagem representat¡va
dos zircões analisados da amostra CM-62.

v,oû

ct!
ott
oi
!t
Ë
Jz

2

'itj 1800 22J) ?Èul J)Û-l

ldade (Ma)

4

¡crPbl¿$u

Figura 113. Histograma de idades, diagrama concordia e imagem representat¡va
dos zircões analisados da amostra CM93.

10.1.6 Maciço de lllescas (norte do Peru)

Como já foi indicado anteriormente, o Complexo lllescas localizado na Costa norte do

Peru tem sido considerado por numerosos autores como um fragmento do embasamento

Precambriano (Palácios ef a/., 2OO4). Nessa unidade foi coletada a amostra 19, um gnaisse

com granada e biotita, de or¡gem provavelmente sedimentar, cujos zircöes foram datados

por meio do método SHRIMP. Treze (13) cristais, incluindo núcleos com zoneamento

oscilatório e bordas homogêneas foram analisados, os resultados encontram-se na F¡gura

114, e os dados anallticos na Tabela 6 dos anexos.

Seis (6) bordas de sobrecresc¡mento, com razões Th/U menores que 1, apresentaram

uma idade média de 257 t I Ma (MSWD= 0.41), enquanto que os núcleos com zoneamento

Agustín Cardona Molina (2006)
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oscilatório apresentaram idades variáveis entre 280 Ma e 1690 Ma. As idades das bordas

são interpretadas como relacionadas ao evento metamórfico do Permiano, enquanto que as

mais antigas, acima de 1000 Ma estariam relacionadas com as fontes que forneceram

material para o protolito sedimentar.

ldade=257t8 95% conf
MSWD= 0,41
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Figura 114. lmagens da estrutura interna de alguns dos zircões analizados
da amostra l9 (Gnaisse de lllescas) e diagrarla U-Pb concórdia.
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10.2 Geocronologia Rb-Sr, Sm-Nd, K-Ar e 40Ar-3eAr

Neste capítulo são agrupados os resultados geocronológicos obtidos pelas

metodologias Rb-Sr, Sm-Nd, K-Ar e 40Ar-3eAr em vários sislemas de rocha total ou minerais

separados. Em termos gerais, este conjunto de resultados encontra-se relacionado à

temporalidade de vários ep¡sódios de metamorfismo, hidrotermalismo, ou história termal

recorrente das rochas e respectivo resfriar¡ento. A diferença fundamental entre os métodos

citados é constituída pela temperatura crítica de fechamento de cada um dos sistemas.

A localização das amostras encontra-se no Mapa 3 e os resultados analíticos Ar-Ar na

Tabela 10 dos Anexos. Os dados são apresentados sucess¡vamente, para cada unidade

geológica, e separados de acordo com as metodologias utilizadas.

10.2.1 Xistos de baixo grau de Huánuco

Para estas rochas, as análises foram efetuadas em rocha-total e em concentrados de

muscovita ou biotita das rochas metamórficas. Pela granulação muito fina das amostras, não

foi possível obter separados completamente puros, e portanto as análises tiveram que ser

efetuadas em agregâdos de cristais, com concentração expressiva de muscovrta ou biotita,

mas contendo outras impurezas, de fases minerais diferentes, que podem prejudicar as

interpretações dos resultados analíticos.

Duas amostras de xistos de baixo grau foram analisadas pelo método Rb-Sr em

muscovita e rocha total (Tabela 8). A jdade isocrônica (do¡s pontos) obtida para a amoslra

CIV-77 foi de 417 t 5'1 Ma, com razão iniciâl uTsr/uusr de 0.7194 J 0.0020 (Figura 115). por

sua vez, a amostra Cl\,4-61 apresentou uma ¡dade de 317 r 19 l\,4a, com razão rnicial 875r/865r

de 0.72312 ! 0.00057 (Figura 115).

Tabela 8. Resultâdos analíticos Rb/Sr em rocha total e concentrados de muscôvita dos Xistos de
baixo grau de Huánuco.

Amostra Rocha Mater¡al Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

Rb87/
Sr86

Erro Sr87/
S186

Erro

cM-77 Xisto Rocha total 93,0 ooq 2.704 0,01 0 0,735429 0,000020
cM-77 Xisto ¡,4uscov¡ta 257 ,3 145 1 5,154 0,306 0,749986 0,000080
Cl\.,4-61 Xisto Rocha total oa7 132,6 2 ñ)A 0,01 5 a.732272 0.000043

ct\,1-61 Xisto l\4uscovita 293,6 53,0 16,163 0,888 0.796010 0,000103

AgustÍn Cardona Molina (2006)
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lsócronas de dois pontos têm fraquezas intrínsecas muito grandes, visto que não há

quaisquer problemas em traçar as retas correspondentes. Em tais casos, as best fit lines, ou

linhas de melhor ajuste, obtÍdas ao executar os cálculos de regressão, funcionam apenas

para efeito de reconhecimento de tendências, e os seus parâmetros, no caso dos diagramas

¡socrônicos usados em geocronologia, dependem apenas da precisão com que as medidas

dos doìs pontos analít¡cos são conhecidas.

Para os xistos de Huánuco, trata-se de isócronas Rb-Sr "rocha lotal-concentrado de

muscovita". Se algum dos dois sistemas foi afetado por algum tipo de ganho ou perda de Rb

ou de Sr por qualquer evento geológico, o valor calculado para a isócrona não terá

significação. Dessa forma, os dois resultados encontrados para as amoslras CN/-77 e CN/l-

61 devem ser encarados com reservas.

Nestas mesmas rochas de baixo grau foram anal¡sadas pelo método 40Ar-3sAr seis

amostÍas de agregados de muscov¡ta fina provenientes de xistos moscovíticos com clorita,

Todas as análises foram efetuadas em duplicala.

Nas duas análises (Figura 116), o concentrado de muscovita do xjsto CtV-63

apresentou espectros escalonados muito semelhantes, com a prjmei[a etapa indicando

idades aparentes jovens, entre 250-270 l\Aa. Os valores de idade foram se incrementando

sucessivamente, até atingir pseudo-plateaus nas três ou quatro últimas etapas de

degaseificação, onde foi liberada porção significativa (30-40%) do gás, com idades de 42b.1

t 1.8 l\,4a e 422.4 ¡ 1.3 lvla. No caso da amostra CIV-27 (Figura 112) as duas análises

apresentaram também padrões escalonados semelhantes, com idades minimas de 150-2SO

Ma, e incrementos sucessivos até o ult¡mo espectro de degase¡ficação , na temperatura

mais alta, ao redor de 430-450 Ma,

Para a amostra CIV-77 (Figura 118) os dois grãos analisados apresenlaram especlros

de degaseificação diferentes, com certa tendência de escalonamento, e ao mesmo tempo

outra tendência de estabiìização entre 360-390 lVla. um dos cristais definiu nas três
primeiras etapas da degaseificação um plateau de 335.7 ! 1.7 l\lla, mas nas etapas fjnaìs as

idades aparentes subiram até âproximadamente de 400 lvia. No caso da muscovita cl\l-72
(Figura 'l 19) os dois cristais apresenlaram padrão semelhanle de escaf onamento

progressivo até uma idade máxima próxima aos 360 l\,4a. As duas análises da muscovita

CN¡-S1 (Figura 120) apresentaram também padrões semelhantes e escalonados, mas com

idades aparentes menores, e valores próximos de 21 0 l\4a para as etapas de alta

lemperatura. No caso das análises da amostra CIV-85 (Figura 121) os espectros foram

irregulares, e as idades aparentes encontradas foram sensivelmente menores do que as das

outras amostras da u nidade.

Agustin Cardona l\/olìna (2006)



I9"!1. !_9 D n!19-1" l-,9,f1!u

CM.63 Moscovita

Figura 116. Espectros cJe

CM-27 Moscovita

Figurà 117

m!
d

0

ldâde lnlegrada= 387.010.7 [4â ldâde llrtègra¿â= 368.2 :r 0.tì Mã
.J0 40 50 tio 70 00
CùmulalNa %394r tìaloÀs(xi

ârgônio an]ostra ClVl-63.

ldâdo l¡tegrada= 360.2 10.8 Mâ

ro 20 30 40 50
cullìutat vo %39/\r

Espectros de ârgônio amostra Cl\,/l-27

Agr¡stin Carclona Molinâ (2006)



Terie de Douiorarnento

CM-77 Moscovita

Figurå 118. Espectros de argônio amostra C¡/-77

CM-72 Moscovita
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Pelo mesmo mélodo 40Ar-3sAr foram também analisadas, em duplicata, duas amostras

de biotita (CM-83 e CIV-33, Fíguras 122, '123) as quais apresentaram padrões irregulares,

com idades aparentes variáveis, e sensivelmente ma¡s jovens do que os obtidos nos

concentrados de muscovita. A amostra ClVl-83 apresentou valores entre 170 e 190 IVa para

as úftimas etapas, enquanto que a amostra Cf\4-33 apresentou um padrão escalonado

inverso, de difícil rnterpretação, em que as idades aparentes, nas temperaturas mais

elevadas, atingiram valoTes ao redor de 170-180 N4a.

Cinco (5) amostras dos xistos de Huánuco foram analisadas pelo método K-Ar,

incluindo dois agregados de rocha total, e três concentrados de muscovita (Tabela 9), Os

resultados, da mesma forma que aqueles obtidos pelo método noAr-3eAr, foram discordantes

entre si, e grosso modo da mesma ordem de grandeza que aqueles, se forem tomadas

como referência as idades rntegradas, De uma forma geral, os dados devem ser tratados

com cautela, devendo ser referidos em cada caso como ¡dades mínimas para eventos de

aquecimento ligados com os processos lectônicos e metamórficos reg¡onais. A idade K-Ar

aparente mais jovem coube ao concentrado de muscovita mais puro (S.62% K, ver tabela 9),

com 11915|V]a.

Os espectros irregulares apresentados nos diagramas noAr-tnAr, assim como a

variabilidade das idades obtidas pelo método K-Ar, indicam claramente a existência de

diferentes eventos termais, sejam por metamorfimo, h id rotermalismo, ou influência de

contato com corpos intrusivos, onde pode ter aconlecido a perda parcial ou total do argônio

dos sistemas.

Ao considerar que um espectro escalonado pode ter relação com eventos termais que

geram perdas de argônio (N4cDougall e Harrison, '1999), podem ser sugeridos,

tentativamente, alguns episódlos de perdas de argônio com significado geoìógico. pelos

dados termobarométricos apresentados no capítulo 6, as temperaturas alcançadas pelo

metamorfismo regional (300'-400") são próximas ou em ceTtos casos até superiores às

temperaturas de fechamento da muscovita, para difusão de argônio.

Para as amostras CIV-63 e CM-27 , as idades entre 420 e 440 Ma definidas nas últinras

etapas de degaseificação poderiam corresponder a idades mínimas de resfriamento de um

evento termal do Pafeozóico inferior. Os registros de ¡dade mais jovem, por sua vez,

poderiam ter relação com aquecimentos posteriores, por exempfo aqueles associados a

eventos tectonomagmáticos formadores de granitóides, ou ao metamorfismo regional dlfuso,

superimposto, do Carbonífero. A mesma interpretação se aplicar¡a também aos

concenlrados de muscovita Cl\4-72, Cl\4-51 e Cf\¡-85, e às datações nos cristais de biotita

CM-83 e CM-33, em cujos espectros de degaseificação aparecem vários patamares, com

idades aparentes mais jovens.

Agustin Cardona lvloli¡a (200ô)



Ies(] de Doutora¡¡ento

CM-83 / Biotita

100qi

50R

" 220

f; zaa

180

i too
ó80

M60

?0

JO 40 50 6û 70 B0 o0 rú0
Cvûrulâl vc *39 r n€ro¡q.¡l

Figura 122. Espectros de argônio amostra CM-27

CM'33 / Biotita

ll' 
6,

oun¡,r¡wo ri,¡ser n¡lo,r{¡'¿ 0 10 20 30 ^ 
.10. . 50- _._.90- 70 Bù !0 l0o

F¡gura 123. Espectros de argôn¡o amostra CIM-33.

No caso da amostra CM-77, além do espectro escalonado, aparece um pseudo^
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Tabela L Resultados analíticos K-Ar dos xÌstos de baixo grau de Huánuco.

Amostra
Matérial

Anal¡sado
Rocha

o/o de

K

Erro de

K (%)
ccSTP/g (.10-

6)

Ar40 Atm

(%t
ldade (Ma)

Erro Max

(Ma)

oM-90 Rocha total Filifo 4,5444 41,4t I 31 269 5

cM-74 Rocha toial Xisto 4,6831 0,5 6l,93 1,12 312

CM-32 Rocha total Filito 2.664 rJ,b94, 25.5ti 2,11 5

cM-243 l\4uscovìta Xisto 9,6248 2,4144 46,03 15.67 119

Rocha total Xisto 3,5803 0,9834 54.13I 1 ,25 357 9

10.2.2 Xistos de médio grau de Huánuco

Nos xis{os de médio grau ioi obtidä uma isócrona Rb-Sr de dois pontos, muscovita-

rocha total, no xisto micáceo clv-166A, com uma idade isocrônica de 221 ¡ 12 ltÌta e razáo

inicial de 0.71860 (F¡gura, 124). As mesmas ressalvas indicadas no item anterior devem ser

levadas em consideração na interpretação desse resultado, Além disso, foram analisadas

quatro amostras de micas pelo método K-Ar em biotita (1) e muscovita (3). As ¡dades

obtidas (Tabela 10) foram do Cretáceo na biotita CI\4-1664 e rìa muscovita CM-243, e do

Triássico nas muscovitas Cf\4-'l7Ba e CM-175. Cabe assinalar que, para o mesmo

afloramento (cM-r66) a isócrona Rb-sr de dois pontos e a biotita analisada pelo método K-

Ar apresentaram resultados bastânte discrepantes, de d¡fícil interpretaçäo,

A ¡nterpretação geológica para esses resultados e necessaTiamente semelhante à que

foi efetuâda para as rochas de baixo grau, ou seja, as diferentes idades aparentes estariam

relacionadas com eventos de aquecimento, possivelmenle com recristafizaçáo no caso das

micas. Na região oriental da área da pesquisa, em que se locafizam estas amostras de
médio grau de metamorf¡smo, têm sido reconhecidas evidencias mineralógicas e texturais

de um evento termal de caráter estático, que muito provaveìmente estaria relacionado a

intrusivas não expostas na superfícìe ou não ¡dentificadas. por exemplo, a amostra cf\4-.12s,

com idade aparente do Triássico, apresenta evìdências de porfiroblastos micáceos. As

idades do cretáceo, entretanto, teriam relação com um evento termal de difícil

caøctetização, ainda mais jovem. cabe assjnalar que as análises geotermobarométricas

obtidas nas amostras da região oriental (Cl\,4-177, Cl\I-166 e Cl\/l-226, ver mapa 1) indicaram

temperaluras metamôrficas acima de 500", superiores às temperaturas críticas para o
fechamento das micas nos sistemas Rb-sr e K-Ar ut¡lizados, e portanto as rochas poderianr

ter sido aquecidas sem que vestigios específicos do processo termal sejam evidentes na

sua texturâ.

Agustin Cardona l\4oli¡a (2006)
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Figura 124.ldade Rb/Sr rocha total, Xisto CM-166A.

10.3.3 Xistos de La Unión

Para definir a temporalidade do metamorfismo, foram analisados pelo método Rb-Sr os

concentrados de muscovita e as amostras de rocha total de três xistos micáceos. As

isÓcronas minerais muscovita-rocha total para as amostras CM-101, CM-115 e CM-131

(Tabela 11, Figura 125) fornecem idades de 314 t 11 Ma, 284 t 3 Ma, e27O t 1S Ma, com

razões iniciais entre 0.710 e 0.715. As cautelas enunciadas em relação à construção de

isócronas com dois pontos devem ser mantidas. Entretanto, os três xistos analisados

localizam-se muito próximos entre si (ver mapa 3), nas vizinhanças de La Union, e as idades

L
U'(0

@
L
U'

@

6

Dados analíticos

Rb87/sfo Erro sfTlsf6 Erro
(x) (Y)

2,014 0,021 0,724943 0,000032
6,282 0,230 0,738387 0,000068

ldade= 221 t 12 Ma
Razão inicial
Itsrfusr 

=0,71960 t 0.00035

Tabela 10. Resultados K-Ar dos xistos de médio grau de Huánuco.

Amostra Material
Analisado Rocha %deK erro de K

(Y"l

AraoRad
ccSTP/g
(*10')

Ar4Atm
(Yol

ldade
(Ma) +

cM-243 Muscovita Xisto 9,6248 2,1744 46,03 15,67 119 5

cM-175 Muscovita Xisto 5,8587 2,9841 55,72 't1,54 230 11

CM-166a Biotita Xisto
anfibolico 3,3297 3,0800 14,25 41,12 107 10

CM-178a Muscovita Xisto 6,6902 2,2425 65,93 8,46 238 I

Agustín Cardona Molina (2006)
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isocrônicas obtidas na sistemática Rb-Sr também são bastante próximas, levando em conta

que os erros experimentais resultantes dos cálculos não são realíst¡cos.

Tabela 11. Resultados analíticos Rb-Sr dos Xistos de La Unión.

Amostra Material Rb Sr ô7Rb/86sr erro ttsr/uust Erro

ct\t-131 Rocha total 129,1 77 ,8 4.814 0,01 5 0,73332 5,5E-05
ctv-131 l\,4uscovita 377 ,9 12,782 0,459 0,76394 8,58-05
ct\,1-101 Rocha totâl 160,4 205.6 2,26 0,011 o,72146 /.8E-05

cN/-101 N,4uscovita 37 5,7 305,3 3,568 0,042 o,7273 5.8E-05
ct\,4- 15 Rocha totâl 131,9 112 3,415 0,03'1 o,72755 2,5E-0s
ct\t- 15 Muscovita 431 179,7 6,964 0,022 0,7419 s,6E-05

Ao elaborar um diagrama isocrônico ìncluindo a lotalidade dos pontos analíticos

(Figura 126), obtém-se uma errócrona com idade de 284 ! 23 Ma, ,azáo inicial de 0.7i32 !
0.018, e MSWD = 80, evidenciando a baixa colinearidade dos pontos. Este resultado,

embora esteja sujeito a confirmação posterior por estudos geocronológicos mais detalhados,
parece-nos conf¡rmar as tendências registradas nas isócronas minerais da figura 126 em

relação ao seu possÍvel sincronismo, e portanto uma idade comum, no limite entre o

Carbonífero e o Permiano.

Entendemos que a idade Rb-Sr aqui estabelecida, próxima de 300 lVa, pode

representar o resfriamento terminal do episódio metamórfico observado para os xistos de La

Union, cuja temperatura máxima atingiu provavelmente 350-400.C (ver capítulo 6.4.4 e

figura 37). Levando em conta que a temperatura de fechamento da muscovita para o

sistema Rb-sr é próxima de 500'c (cliff, 198s), a idade aparente de 300 l\,4a indicaria a

finalização do processo de neoformação e crescimento dos cr¡sta¡s de muscovita durante o

metamorf¡smo, pela migração dos elementos críticos, Rb e Sr, e a conseqüente

homogeneizaçäo isotópica do sr nas rochas regionais . A razão inicial 87sr/86sr da errócrona,
próxima de 0.71, parece ¡ndicar contribuição mista, com predominância de material luvenì|, e

com alguma participaÇão de material mais antigo.

Agustin Cêrclona N/olin¿ì (2006)
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Figura 126. Errocrona Rb/sr das amostras de rocha total e muscovita cios Xistos de La unión-

É interessante verificar que uma das amostras dos xistos de Huánuco analisada pelo
método Rb-sr (cM-61 , figura 1 16) apresentou uma idade aparente semelhante à da
errócrona dos xistos de La union, mas com uma razão inicial muito mais elevada, como
seria de esperar em vista de uma idade mais verha e possivelmente fontes com
predominância de elementos crustais.

As mesmas amostras também foram anarisadas pero método K-Ar (Tabera i 2), em
conjunto com a amostra cM-139, proveniente de uma localidade mais ao sul. os resultados
obtidos são muito consistentes com os dados Rb-Sr, com exceção daquele obtido na
amostra cM-101 , de 386 1 8 Ma. Essa amostra, analisada em rocha total, possive¡mente

teria mant¡do parte do argônio radiogênico armazenado em seus minerais detríticos
ldades K-Ar em muscovitas correspondem a temperaturas de fechamento para retenção de
argônio da ordem de 350'c (Faure, 1986, McDouga e Harr¡son, 1999). No caso das
amostras de La union, as idades obtidas, confirmando a sistemática Rb-sr, indicam
claramente a existência de um aquecimento de idade próxima da transição entre o
Carbonífero e o Permiano, relac¡onado com o metamorfismo regional.

Agustín Cardona N¡olina (2006)
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Tabela 12. Resultados K-Ar de xistos da reoião de La Unión

Amostra
Matér¡al

Analisado
Rocha %deK

Errg

deK
(%t

A140Rad

ccSTP/g

c10-6)

Ar40 Atm

(%\
ldade (Mâ)

Erro

Max

(Ma)

cM-101 Rôchâ totâl Xisto 0,9213 47.01 2.43 386,1 8,6

c t\¡-'1 1 5 Muscovitâ Xisto 7 ,521 0.5 92.43 7.93 291 ,5 5,8

cM-131 Muscovita Xisto 7,2198 2,9361 90.76 6.85 298 12,9

ct\,1-139 Rocha total Xisto 2 B3o1 0,5 34,78 1 .84 291 .5

10.3.4 Granitóides e m¡gmatitos associados ou intrusivos no Complexo Marañon, na

região central (Huánuco, Puerto Durand e Panao).

Quatro amostras de rochas granitóides (CM- 152, 156, 239 e 240, ver mapa 3) foram

coletadas num perfil ao longo da estradâ entre Huanúco e pampas e foram selecionadas

para análises K-Ar em biotita e anfibólio. Localmente foram observadas relações inlrusivas

desses granitóides com rochas metamórficas do Complexo lvlarañon. A Tabela 13 as suas

idades e os dados analíticos.

As idades aparentes de maior precisão foram as da biotita, com quase 360 lVa. As

idades aparentes dos dois anf¡ból¡os, por causa do baixo teor de potássio, foram menos

precisas, mas os resultados concordam com os das micas, dentro clo erro experimental. o
fechamento dos sistemas K-Ar no anfibólio e a biotita ocorre a temperaturas diferentes (450"

e 250" c), e dessa forma as idades aparentes concordantes sugerem que tais valores

estariam próximos à cristalização das intrusivas, e que o resfriamento teria ocorrido de modo

rápido. Além disso, os granitóides não apresentam-se deformados e cortam rochas

metâmórficas de baixo grau do compìexo lvarañon. Grandin (1983) reporta a presença de

andaluzita e cord¡er¡ta como minerais de metamorfismo de conlato rros xistos, o que

confirma o seu caráter intrusivo. Na mesma região, a b¡otita do granodiorito cl\,4-239 também

foi datada pelo mesmo método K-Ar, com idade muito mais jovem, de 208 I B i\/a, referida

ao Triáss¡co Superior.

Próximo à municipalidade de Ambo, ao sul de Huánuco, foram amostrados do¡s

granitóides, CM-1554 e CtV-1374 (ver mapa 3), O primeiro forneceu uma ídade K-Ar em um

concentrado impuro de anfibólio e biotita, de 291 i 4 l\,4a, interpretada como de resfriamento,

valor mÍnimo para o corpo intrus¡vo. A segunda, obtida num corpo granitóide aparentemente

intrusivo nas rochas sedimentares Carboníferas do Grupo Ambo, apresentou uma idade K-

Agustin Carclona N.4ollna (2006)
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Ar em biotita muito mais jovem, de 37 x 2 r,¡a, evidenciando a presençâ de magmatismo do
Terciário na região.

Finalmente, na região de ponte Durand, foram identíficados afguns diques
pegmatíticos cortando os migmatitos carboníferos e as rocrras metamórficas de ma¡s baixo
grau A idade K-Ar em muscovita da amostra ct\¡l-192 forneceu uma idade Jurássrca, de lg5
15lv]a, de interpretação ainda duvidosa.

Tabela 13. Resultados analiticos K-Ar das rochas graniticas.

Embora todas as idades aparentes citadas na tabela 13 devam ser interpretadas em
termos de épocas de resfriamento, o agrupamento dos valores próximos a 360 l\ila, bem
como a possíver consistênc¡a nos dados das biot¡tas e anfibórios, sugerem a existência de
um plutonismo do carbonífero lnferior. r\,4uitas das idades u/pb nos zircões detríticos das
rochas metassedimenrares dos xistos de La union (item 10.1.3) confirmam a importância
desta ativ¡dade prutônica do carbonífero. por outro rado, magmat¡smo de ¡dade Jurássica e
Eocena ainda não foi reconhecido neste segmento da cordirheira o¡ientar, embora seja
comum ao sul (Sempere et al.,2002).

Qualro rochas gnáissicas da região orientar, com estruturas migmatíticas, foram
analisadas, uma deras, crv-19g, pero método sm-Nd em granada e rocha totar, duas outras
(CM-212 e 222) pelo método K-Ar em micas, e a quarta, CM_3S, pelo método Ar_Ar em
muscovita e bjotita. A sua localização pode ser observada no mapa 3.

A figura 127 mosrra a isócrona sm-Nd de dois pontos, granada e rocha totar, cro
gnaisse cM-198, que como foi descrito no capíturo 7, encontra-se associado espacialmente
ao migmatito cM-35. possivermenre, esta rocha poderia corresponder ao kondarito datado
por Dalmaryac ef a/, (1988). A granada é rósea, e define claramente a loliação da rocha,

Amostra
Matérial

Anal¡sado
Rocha %deR

Erro de

K(%)

A140Rad

ccSTP/g

(.10-6)

Ar40 Atm

(%\

ldade

(Ma)

EÍro

Max

(Ma)

cl,A-152 Anfibólio Grânit.) o.231 4,4851 3,65 44,53 367 17
cM-156 ts¡otitâ Granito 6,4868 0.7595 102,51 4,9{J 366,9 B

ctM-239 Biotrta Toìral¡to 1213 a,7962 'I08,83 6'95 355,9 t:6
Anfibólio cranodiotito 0,213 t 1 1,1829 4.15 39,26 338 2 17.3

cM-tB2

Biotita

Mus¿òvita

uranodtorto 6,3036 'I .3{J / 1 54,22

asiz-
208,9

ì gã- 4
IJeqtìratito 8,326S 0,5 54.87

cM-137.A
Concentrado

Anf l. Biofitâ
Granodiorito 4,0044 0,9897 49,17 5,41 291 .3 74

Biotlta loarorlto ti,5403 0,9583 s,5 37

Agustin Cardona [i]olina (2006)
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Granada 10,533 23,586 0,2700 10 0,512306 10

Rocha rorêl 8,139 40,363 0,1219 4 0,512000 I 1.6

ldade = 295 ! l3 Ma
to3Nd/t4Nd iniciat =0,5llB¿t4 r 0.000017
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1a7s-l 1afua

Figura'127 - lsocrona Sm-Nd granada rocha-tolal Gnaisse CM-'198.

No diagrama isocrônico da figura 128 os dois pontos estão razoavelmente espaçados,

e a tendência obtida, correspondente à ¡dade de 295 r l3 Ma pode ser signif¡cativa, apesar

dos problemas já mencionados ao discutir isócronas Rb-Sr traçadas com apenas dois

pontos. Esta idade poderia corresponder à época em que a temperatura de fechamento dos

sistemas (600' 30" C, de acordo com Mezger ef al., 1992) foi alcançada, podendo

representar a idade da paragênese mineral. O resultado é consistente com a ¡dade U-Pb

SHRIMP em zircão, de 325 1 I Ma (ver figura 1 1 1), obtida no sobrecrescimento metamórfico

do migmatito CM-35 associado espacialmente à rocha CM-199. Ele é também consistente

com a época de metamorfismo regional determinado pela errócrona Rb-Sr dos xistos de La

Union (ver figura 127), e também com os resultados Ar-Ar obtidos para a amostra CM-35,

comentados a seguir. Tendo em vista a possível associação espacial desta amostra com a

rocha analisada por Dalmaryac ef a/ (1988), os novos resultados obtidos pelos vários

métodos aqui empregados condicionam uma re-¡nterpretaçåo do grãfico Concordia por eles

apresentado (figura 4). Como já foi comentado em capítulos anteriores, considera-se a idade

aparente próxima de 600 Ma, proposta pelos mencionados autores, como devida à mistura

de z¡rcões detríticos, retratandÕ heranças de fontes diversas.

Áe¡;"iiü cái oo;tr\Àlnã izoo6l
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Da amostra cM-35, cujos zircões foram datados em 32s lva (figura 111) dois cristais
de biotita e do¡s de muscovita foram datados pelo método Ar-Ar (Figura 12g). Todos os
espectros apresentaram plateaus e precisão excelente. os dois cr¡sta¡s de muscovita
tiveram ¡dades aparentes concordantes em 288.1 ! 1.2 l\tla, valor interpretado como devido
ao resfriamento regional abaixo de quase 350'c. por sua vez, os dois cristais de biotita
também apresentaram idades aparentes concordantes em 265.3 r 0.7 lvla, valor
interpretado como devido ao resfriamento abaixo de quase 2S0.C

CM-35 Moscovita

230

289.1 :t 0.6 Må

ldado lntegrada = 289.1 1 0.9 Ma

32!.

210

CM"35 / Biotita

1llô -.*F
0

340

320

300

280

260

224

200

180

160

l0 20 30 40 so 60 70 s0 90 100

CLrlì!lativa 16i9Ar,ìolaãsßd
fo 20 30 ¡o so oo io

Cumuhtive %39Ar tì6te¡sod

F¡gura 128. espectros de ârgôn¡o em moscovita e bíÕfita da ffìigmatita CM,3S.

287 A ! 1.2r-_

ldade lntsgradâ= 282,2 I 0.6 MÂ

f* 265.2 :: 0.7 ¡lâ --

lciãde lnlogrâdâ > 260,3 3 0.4 [,4ã

265.5 :r 0.7

ldâdo Inlograda= 262.8 r 0.4 Mâ

Agustín Cardona N4otÌna (2006)
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A biotita do migmatito Cll-222, e a muscovita do migmatito Cf\fi-212, rochas coletadas

nas vizinhanças de Panao, foram analisadas pelo mótodo K-Ar (Tabela 14). A primeira

apresentou idade de 195 t 4lt/a, interpretada como idade de resfriamento que poderia ter

relação com o próprio evento que formou o neosoma granítico, ou com um evento termal

mais jovem. A segunda forneceu uma idade aparente de 240 t 16 lVla, que também

corresponde a uma idade de resfriamento. Embora a complexjdade da historia termal

regional dificulta a interpretação deste resultado, esta idade é semelhante àquelas obtidas,

também em muscovita, nos xistos CM-178 e CM-175 (ver tabela 10 ) pelo mesmo método. A

¡nterpretação, embora seja ainda muito duvidosa, está ligada a um possível evento regional

de magmatismo em que rochas plutônicas, possivelmente associadas a processos de fusão
parcial e migmatização, permanecem sem exposição clara na superfície. Cabe assinalar que

nos traballìos de mapeamento do Serv¡ço Geológico Peruano (adaptados nos irês mapas

deste trabalho), toda a regìão oriental, e especificamente a ¿{ea a Leste de panao, está

ocupada por grandes áreas ocupadas por "granitóides paleozóicos" (Gp) ou ,,migmatitos e

granitóides indiferenciados" (Gl ).

ïabela'14. Resultados K-Ar das rochas miomâtíticas.

As datações efetuadas por diferentes metodologias geocronológicas, caracterizadas
por temperaturas de fechamento diferentes, permitem reconstruir os aspectos termina¡s da

historia termaf do migmatito cM-35. Depois da formação do neosoma granítico da rocha, a

temperaturas de pelo menos 700'c, em 325 t I Ma, esta se manteve num nível crustal em

condições de temperatura superlores à lemperatura de fechamento da muscovita para

retenção de argôn¡o (350'c) até uma ¡dade de 288 l\,4a, e posteriormente o resfriamento

manteve-se lento até que a temperatura de fechamento da biotita ( 2so" c) foi ating¡da em

265 l\,4a. Pode-se inferir portanto uma taxa de arrefecimento desde a formação da rocha até

a sua exumação, inicialmente mais rápida, de aproximadamente 10"C/l\,4a, e tornando-se

mais lenta no final, para 4'C lMa.

Amostra
Material

Analisado
Rocha %deK

erro de
K

(%\

AraoRad

ccSTPi g
(-r0')

AraoAtm

(%l

ldade

(Ma)

cM-222 lMuscovita l\.4igmatito 6.2175 4,9805 62,01 9,10 241 15

cM-212 Biotrta N/ jgmatito 6,8767 0,5000 54.87 12,63 195 4

Aguslín Cardona l\4olina (2006)



ïese de Doutoramenlo

10.3.5 Gnaisse e granito de lllescas

Duas rochas do Complexo Illescas, sendo um gnaisse (13) e um granito pos{ectônico

(l9A) tiveram suas biotitas analisadas pelo método Ar-Ar, cada uma em duplicata (Figura

129 A e B). Os dois crìstais de biotita do gnaisse apresentaram plateaus bem defjnidos, e

concordantes, com idade de 195.6 t 0.5 Ma, interpretada como relacionada ao resfriamento

abalxo de 250'C da rocha metamórfca, em que idades U/Pb de áreas de sobrecrescimento

em cristais de zircão foram de 257 Ma (ver figura '1 15). Por outro lado, os dois cristais de

biotita do granito, embora também apresentem ldades ptateau lsem definidas, estas foram

drferentes (167 .6 ! 0,4 e 184.3 I 0.6 N/a).

3ocr#3,wo5&.rf,,0^""I"o"n 80

B.

IU4.3 106 Ma

I

ldade lnlegradâ= 184.6 a 0.3 [4a

10 20 30 ^40 . 50

Figura 129. Espectros de ârgônio Maciço de lllescas, A. Gnaisse t3, B. Grân¡lo lg

100%
lìo0Í

0

3.Jo5Mâ

fdade ¡nlegrada= 195.7 t 1.1 Ma ldado lnlegrada= 194.2 I 0.3 [ra

1ti7.6 t 0.4 Mâ

ldade lntegrada 167.3 ! 0.3 Ma

Agustín Cardona N/olina (2006)
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A interpretação também deve ser condicionada ao resfriamento do pluton, que por

ser de tipo pós{ectônico, deve ter ocorrido de modo relativamente ráp¡do. A diferença nas
idades aparentes dos dois cristais da mesma amostra, sendo os espectros de excelente
qualidade analítica, não pode ser explicada adequadamente, mas poderia ter relação com o
tamanho dos cristais originais, ou com alteração não claramente visível, do cristal com idade
aparente mais jovem. De qualquer forma, o resultado de 194 l\/a, deve ser o que mais se
aproxima da idade de cristallzação da intrusiva, no Jurássico lnferior.

Agustín Cardona N¡olina (2006)
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11 GEOQUiMICA ISOTÓPÍCA SM.Nd

Foram analisadas pela sistemática Sm-Nd rocha total de 33 amostras de rochas

metassed¡mentares e metabásicas do complexo Marañon, granitóides associados e rochas

metamórficas do N4aciço de llescas e do Complexo Olmos. para cada um destes grupos de

amostras foi seguido um critério particular de seleção: nas rochas metassedimentares do

complexo Marañon procurou-se uma representatividade geográfica e compos¡cional das

ur'ìidades. As roohas metabásicas foram sefecionadas em função das variações
geoquímicas, e os gran¡tóides em função da variação temporal. Rochas dos complexos

lllescas e olmos foram amostradas em nivel de reconhecimento e com a finalidade de ter
algum elemento de comparaçäo regional.

11.1 Rochas metassedimentares do Gomplexo Marañon (Xistos de Huánuco e Xistos
de La Unión).

Quando numa região existem lerrenos ou domÍnios crustais com evoìução diferente, a

sistemática isotópica do Nd tem o potenc¡al de distinguir âs variações que estas podem

deixar numa bacia sedimentar (DePaolo et at., 1gg1; I\ilcLennan ef a/., 19g3). por exemplo, o
indicador e¡¡ g¡ constitui um valor da razáo 143Nd/,.4Nd de uma amostra em relação ao
jHUR (chondrite unÌform Reseruatoir), e quando calculada para o terrìpo de <ieposìção dos
protólitos sedimentares pode prover informação relevante às rochas fontes, indicando a
presença de fontes juvenís ou de retrabalhamento de fontes mais antigas (Mclennan eú a/.,

1990),

Um total de dezoito amostras das rochas metassedimenlares do complexo lvlarañon

foram analisadas com o fim de avaliar a natureza (uvenil ou retrabalhada), as possíveis

variações e a idade média das fontes que aportaram os sedimentos. Foi considerado o

conceito de idade média de residência crustal (Arndt & Goldstein, 19g7). Estes dados

complementam as demais interpretações da proveniência dos prÕtólitos das rochas
metassedimentares com base na geoquímica, e na idade de zircões detríticos.

os resultados analíticos e cálculos são apresentados na Tabela 15, os cálculos da

idade modelo Sm-Nd foram feitas utilizando a equação de De paolo ef a/. (1991), que

considera possível o fracionamento durante o metamorfismo. A localização das amostras

analìsadas encontra-se no mapa 3. Dos xistos de Huánuco foram analisadas um total de 14

amostras, oilo dos metasedimentos de baixo grau, três das de médio grau, e duas amost¡as
dos xistos associados aos serpentinitos. Da regiäo de La unión foram sefecionadas cinco
amostras para análise.

Embora tenha sido constantemente sugerido que as razões isotópicas no sistema sm-
Nd depois do processo de diferenciação manto-crosla não sofrem fracionamento em

Agustín Cardona Motina (2006)
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processos crustais posteriores (diagênese, metamorfÍsmo, fusão parcial, alteração

hidrotermaf), em alguns casos tem sido sugerido que este fracionamento é possível (Bock ef
al., 1994; Cullers ef al., 1997). A comparação da razão de fracionamento de 1a7Sm/1aaNd

(å'rvr) e o valor do eNd ao tempo de formação, permite conhecer as características da razão

sm/Nd e dos isótopos de Nd no momento da sedimentação ou metamorfismo, e inferir a
existência das remobilìzações isotópicas durante os processos posteriores à sedimentação.

Tabela 15. Resultados sm-Nd em rocha total dos xistos do complexo Marañon. T=430 Ma para os
xistos de Huánuco e T=320 l\4a para os xistos de La Union.

Rocha Sm
{pÞnì)

Nd
(ppm)

,o'sm/torNd Erro ,"Nd/,*Nd Erro
Tor

(r9er)
Ga

Ðr¡rl

Xlstos de Huánuco

Baixo grau

cM-32 Êililo 4,224 22,136 0,1154 4 0.511915 l0 -a,41 1,89 .9,?

ct\,1,30 Quarlzito 3.868 21,684 0,1079 0,51 174s 11 -0,45 2,08 2,5
Quârtzilo 5,980 27 ,557 4,1312 0,512079 ,0,33 72 7,3

ct\¡-64 Xisto 4,487 22,451 0.1209 0,512012 3 -0 39 7B -8,0
cr\l-61 Xisto 7,832 39,243 a.1207 o,512026 -0,39 76 7,76
ct\,1-41 Xislo 3,351 16,509 o,1227 4 a,512072 B -0 38 70 70
cM-77 Xisto 3,376 16,620 o,1228 4 0.512055 I -0 38 73

CN¡.83 Xislo 3.118 11,865 0,1589 0,51'1926 13 -0,19 2,03 1,8
Médio grau

cM-243 3,267 16.150 o.1223 4 0,512003 -0,38 1.79 -8,3
ct¡, 227 Xisto 4,'102 19,942 4,1244 4 a,512026 11 -0,37 1,77 -8.0

C[¡-166a Xislo 5,390 26,191 0,1244 o.512111 I -0,37 .6.3
CotÌt

cNt-90 Fil¡(o 3,100 1s,378 o.1219 0,511989 12 -0.38 1,81 8,5
cr\4-167 Xislo 4,610 23,190 a.1202 4 0,512006 12 039 1.78 -8,1

Xistos de La Unión

cM-112 Quartzito 5,324 27 ,O35 0,1 1S1 0 511936 10 0,39 1,87

c [r4-131 Xisto 6,645 32,548 0,1235 4 0,512119 I .0,37 1.6 71
Xisto 6,755 34.619 0,'1180 5 0,5'12081 I .0,40 17 /,6

cM,147 Quadzilo 7,572 39,094 4,1171 4 0,51'1798 -0,40 2.O 13,'1

39 X¡sto L203 36,140 o,1245 o.512441 11 -0,3s 1,74 -8.54

Num grupo de amostras relacionadas, a existência de um fracionamento por processos
pós-deposiciona is está caracterizado por uma variação de fsmrv¿ a valores menos negativos
num trend relativamente vertical (Bock et at., 1994). Nos xistos de Huánuco a comparâçào

do eNd para a idade de sedimentação (-430 Ma) com os valores de fsn,7¡¡¡ enlre -0.33 e -0.45

sugere a ausência de eventos de remobilização (Figura 130), A exceção é o xisto cM-g3,
cujo valor de f5nvÂ,1¡ = -0.19 poderia ter relação com uma possível modificação da ..zão

isotópica durante o metamorfismo. Para as amostras de La unión os valores de f5¡y¡¡6 são

Agustín Cardona N¡olind (2006)
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consistentes entre -0.37 e -0.40, e da mesma forma que nas amostras de Huánuco, as

característ¡cas isotópicas reg¡stradas nos sistema Sm-Nd refletem as particu laridades dos

protólitos.

0.1

0.0

z_

õ,

-0.3

Xlstos baixo g¡au de Huánuco

Xistos med¡o grau Huánuco
MORB

Xistos de Huanuco assoc¡ãdos às sorpentinìlas

Xistos dê Lâ U¡ióh

Rochas da
crosta superior

t¡O(go
õ<
O o.)É.8

&

1-&*s*'

,.+i
Variaçào sedimentâr

X stos b¡ t.0¡â.lfuilnull

Scrtunrin¡s de Hù.rÌû.1r
X¡sl.\s ¡,r r¡¿,¿D f,¡! l-l!.¡jr,i,

-0.6
-15 -10 ^ -s

Þru¿

Figura 130. Drâgrâma / .. \. vs e, para o tempo de fô .llaçåo dos pro(olilos.
D¡scriminãção de processos dèposicioJìa¡s e pos-deposicionâis (Bock et al.. 1994)

50

0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75
T (Ga)

Figurâ 13'l , e ., vs T dos xistos do Compfexo Mararìon.
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A idade de sedimentação das diferentes unidades de Xistos de Huánuco encontra-se

enlre a ¡dade máxima def¡nida pelos z¡rcões detríticos maisjovens (450 lVa) e a idade do

primeiro evento metamórfico (420 ma). Os xistos de baixo grau apresentam valores

negat¡vos de e¡¿ 1a3¡ r,4â) entre -7,3 e -12.5 (n=8). lgualmente, para as rochas de médio grau

(n=4) e para os x¡stos associados às serpent¡nitos (n=2) os valores estão na parte ¡nferior

deste mesmo intervalo ( -6,3 - -8.3, e -7.6, -8.5).

Os valores de rN,t para cinco amoslras de xislos e metapsamitos de La Unión foram

calculados para a idade de 320 l\4a, considerada como a provável idade de sedimentaçäo,

definida pelos zircões detríticos mais novos (-330 lva) e a idade do metamodismo de -300
lVa. Os valores de ÊNd eslão entre -7.1 e -13.2, e são também semelhantes àqueles obtidos

nas rochas de Huánuco.

Os xistos de baixo grau de Huánuco apresentam idades modelo TDN4 entre 1.7 e 2.1

Ga. Nos x¡stos de médio grau e nos xistos associados aos serpentinitos os valores de TDÀ,.

estão entre 1.7-1 .8 Ga, Nas rochas de La Unión as idades modelo Tov calcuìadas estão no

intervalo entre 1.6 e 2.0 Ga.

As características negativas dos vafores de r¡¿ (-7.3 - -12.5) e (-6.3 - -13.2) para as

unidades metamódicas de Huánuco e La Unión são indrcadoras de fontes com uma longa

h¡stor¡a de enriquecimento em elementos das terras raras leves, e portanto de extensa

residôncia crustal, com o conseqüente desenvolvimento de um embasamento continental

evolu ído (Figura 131).

As idades modelo T¡¡¡ delerminadas para os protólitos sedimentares correspondem a

uma ¡dade média resultante da mistura entre diferentes fontes (Mclennan eú a/., 1993). Os

resultados obtidos sugerem que existem fonles Paleoproterozóicas, e possivelmente

também mais antigas.

As relações entre os elementos Th/Sc e o ÊNd são gu¡as para discriminar aportes de

arcos magmáticos e de retrabâlhamento da crosta continental (l\4clennan ef a/., 1993). Ao

avaliar as características das duas unidades é clara a influência de crosta superior e de uma

possível pequena adição de fontes de arco félsico (Figura 132).

Na sistemátrca Sm-Nd, quando as variações das unÌdades de e¡¿ e das idades modelo

(TDr4) de uma un¡dade litológica são menores ou iguais a 3 e 0.3 Ga, respectivamente, as

rochas podem ser consideradas praticamente homogêneas (Bock ef a/, 2000). Já quando a

variação é mais ampla, estariam relacionadas à presença de fontes diversas. As variações

nos isótopos de Nd em seqüências sedimentares são conseqüência da presença de

diferentes proporções de minerais pesados e de argilas no material detrítico, com

assinaturas variáveìs (Goldstein et al., 1997). No caso das rochas do Compfexo Marañon, a

variabilidade apresentada sugere a existência de mistura de fontes diversas.

Agustín Cardon¡ì lvlolina (2006)
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As duas unìdades litoestratigráficas principais (X¡stos de Huánuco e Xistos de La

Unión) apresentam diferentes ¡dades para seus protólitos (Paleozóico lnferior e Superior).

Em ambas, os resultados isotópicos do Nd (e¡¡a e Tov ) são semelhantes (Figura 130), e

portanto as caraclerísticas das fontes que chegaram às respectivas bacias sedimentares

são também persistentes. Adicionalmente, a pers¡stênc¡a desla assinalura isotópica parece

reflet¡r o retrabalhamento contínuo das mesmas fontes.

Nos resultados U/Pb obtidos ern zircões detrÍticos das roclras metassed¡mentares do

Complexo l\4arañon, somenle 16% apresenta idades de cristalização iguais ou superiores

aos componentes Proterozóicos delimitados pelas idades modelo Sm-Nd dos

metassedimentos. Esta tendência podena ter relação com o fato que na sistemática Sm-Nd

é analisada a totalidade dos componentes da rocha e, portanto, são apreciados

componentes não observados diretamente no z¡rcão, e que podem ter sido carregados pelos

argilo-minerais (Goldstein e al., 1997, Dickin, 2000). Pelo caráter relativamente barxo da

proporção de zircões antigos, pode ser sugerido que as fontes mais novas que chegaram às

bacias formaram-se em ambientes magmát¡cos (abundantes zircões cletríticos com râzões

Th/U >0.1) onde o possível aporte mantélico foi contaminado por assimilação de material

crustal. Para avaliar a afinidade das rochas sedimentares com diferentes fontes, e indicar

potenc¡a¡s correlações regÌonais, comparou-se as envolventes definidas pelas linhas de

evolução do Nd das unidades geológicas analisadas com as de outros domínios ou

potenciais áreas fontes (N¡urphy e Nance, 2002). As envolvenles definidas pelas linhas de

evolução de Nd dos meta-sedimentos do complexo l\4arañon apresentam uma clara

sobreposição na área definida pela evolução do SW do Cráton Amazônico (Figura 133,

Cordani ef al., 2O0O). As idades modelo Proterozóicas são semelhantes àquelas que

caracterizâm as rochas magmáticas das províncias Rondoniano-San lgnácio e Sunsas do

Cráton Amazôn¡co formadas entre -1,0-1 .5 Ga, ass¡m como as dos episódios de formação

de crosta juvenìl das Províncias Rio Negro Juruena e Venturi Tapajos (Tassinari ef ai.,

2000).

Em alguns modelos paleogeográficos o lerreno Arequ ipa-Antofalla que se encontra

exposto ao sul do Peru, norte do Chile e Altiplano Boliviano, e o microcontinente Oaxaquia

que âtuafmenle constilui o sul de lMéx¡co, são posicionados adjacentes ao cerìtro-norte do

Peru na área de estudo (revisão em Ramos & Aleman, 2000; Haeberlin, 2002). O

embasamento ProterozóÌco do l\,4aciço de Arequipa apresenla idades modelo Te,,, de 1.9 e

2,3 Ga (Loewy et a1.,2004\ que conferem com as mais antigas obtidas no Complexo

lvlarañon (Figura 133). Por outro lado, o Terreno Oaxaquia apresenta idades modelo T¡y
predominantemente l\4esoproterozóicas, mais jovens que as do Complexo l\4arañon (Figura

133, revisão em Weber e Kohler, 1999). Estes resultados não comprovam (nem descartam)

as possíveis correlações entre as fontes dos metasedimentos do Complexo f\¡farañon com
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os Inencionados terrenos, mas as d¡ferenças isotópicas com o Complexo l\4arañon indicam

que fontes com outras caracteristicas também foram importantes.

A avaliação das características isotópicas do Complexo l\,4arañon sugere o Cráton

Amazônico como uma das fontes mais representativas. No capitulo de proveniência, onde

serão discutidos os dados obtidos em zircões detríticos, será possível estabelecer algumas

considerações mais detalhadas, além de outras implicações para as reconstruções

tectônicas regiona js.

As características isotópicas do Complexo l\,4arañon são também semelhantes às

apresentadas por" outras seqriências sedimentares do Paleozóico nos Andes Bolivianos e

Chilenos (Figura 134), com idades modelo T¡¡ra no jntervalo entre 1.6-2.2 Ga e e N.r enlre -6 e

-'1 1, cuja historia deposicional está também caracterizada por potenciais contr¡buições de

material retrabalhado do Cráton Amazônico (Lucassen et al., 2000, Egenhoff e Lucassen,

2003). Outras unidades do terreno Antofâlla na costa no¡te de Clrile apreserìtanr variação

mais ampla, com idades modelo até 1 .3 Ga, e e¡¿ juvenís (Figura 134, Lucassen ef a/.,

1999, Worner et al., 19gg Loewy ef a/., 2004).

11.2 Rochas Metabásicas do Complexo Marañon

Cinco amostras de rochas nretabásicas foranl anälisadas pelo rnétodo Sm-Nd, três

delas dos Xistos de La Unión e duas outras dos Xistos de Huánuco (Tabela 16), com a

finafidade de complementar as interpretações petrogenéticas, distinguir diferentes

reservatórios mantélicos, e/ou verificar possíveis processos de contaminação crustal

(Rollinson, 1993).

Tabela 16. Resultados Sm-Nd das metabasitas dos Xistos de La Unión e os X¡stos de Huánuco
T=440 Ma para os xistos de Huánuco e T=320 [,4a para os Xistos de La Union.

Amostra Rocha Sm
(ppm)

Nd

{ppm) "'s-l"Nd Erro ,"Nd/,*Nd Erro Tor¡

Ga
End
(r)

Xlstos d( La Unióh

cNl '109 5,347 13,771 0,2344 8 o.512780 10 0.19 1,2

cN4-'125 Xisto verde 4,660 15,837 4.1779 6 0,512793 ,0,10 I,1 3.8
ct\,4-96 4,830 17,514 0,1668 6 0,512793 11 -0.15 0,8 4,3

Xistos de Huánuco

cM-181 Xisto verde 4,158 11,892 o 2114 7 0 512983 11 0,07 5,9
c1\l- 166b Anfibolito 4.726 18,250 0,1556 5 0,512394 12 4.2 1.1 2,3

Das três amostras dos xistos de La Union, duas fazem parte da seqúência toleitica

predominante (Cl\4-96, CIV-125) e a outra (ClV-109) está refacionada ao grupo alcalino, As

três amostras apresentaram características juvenís, com valores positivos de eNd, no
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intervalo entre 1 .2 e 4.3, quando calculados para uma idade de 320 Ma. Ao separar os dois

grupos de metabasitos, as amostras da serie toleítica apresentam os valores mais positivos,

enquanto que o metabasito de afinidade alcalina apresentou o valor positivo mais baixo.

(Figura 135). Tais características sugerem um manto empobrecido associado à formação

dos basaltos originais e além disso coincidem com os demais dados geoquímicos ao indicar

que os processos de contaminação crustal durante a evolução dos magmas parentais seria

limitada.

DM

(D
3

Gno -2

-7 Xistos de
HánucoXistos de

La Unión

0,25

o Metabasitas de Huánuco
o Metabasitas de La Unión

0,5 0,75 1

r (ca)

Figura 135. Diagrarrâ €¡6 vs T das rochas metabásicas de Huánuco e La Unión, comparadas com as
características das rochas metasedimentares.

As características isotópicas e o caráter continental deste magmatismo são comuns

em áreas de retro-arco em margens continentais ativas. Por exempto, nos Andes, têm sido

caracterizados uma série de basaltos toleíticos com clara posição de retro-arco (Ramos ef

a/., 1989, Kay et al., 1991, Kay et al., 1994, 1999).

Da região de Huánuco foram selecionados um anfibolito e um xisto verde. O anfibolito

apresentou valor de eNd negativo (-2.73), quando calculado para uma idade de 440 Ma,

enquanto que o xisto verde apresentou de eruo positivo (5.9). Este último valor indica

interação minima com a crosta, e sugere que o magma parental dessa rocha, originário da

astenosfera, ascendeu rapidamente à superfície. Por outro lado, no caso do anfibolito houve

grande modificação da assinatura isotópica do Nd, provavelmente por mistura com

componentes crustais durante a evolução do magmatismo (Figura 135). Entretanto, de

3
(D CHUR

cA

-12

-17
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qualquer forma, o seu valor de e¡¿ é mais baixo do que aquele dos metassedimentos (-ô,3 a
-'12.5) indicando certo aporte de material juvenil.

11.3 Granitóides associados ao Gomplexo Marañon

Quatro amostras de granitóides da região de Huánuco foram selecionadas para

análises isotópicas Sm-Nd. Duas delas de intrusões do Carbonífero (CM-239, Cl\4_.152), uma

com ¡dade Triássica (Cl\,4-173) e outra do Cenozóico (Cl\I-1 5SA). Os resuttados são

apresentados na Tabela 17.

As amostras do Ca¡bonífero apresentaram e¡¡ diferentes, um negativo e o oulro
próximo de zero, quando calculados para as idades de cnslalização (3S5 e 362 l\4a) e suas

idades modefo sm-Nd foram Prote[ozóicas. Na anrostra Triássrca o calcufado a z4o Ma

apresenlou um valor altamente positivo (4.0) e uma idade modelo sm-Nd relativamente
jovemde 0.7 Ga, enquanto que na amostra Cenozóica o e¡¿ foi de -2.35.

Os valores de e¡¡ dessas rochas são de qualquer forma menos negativos do que os

das rochas encaixantes do complexo l\ilarañon (Figura 136), e portanto em sua evolução

haveria uma possívef contr¡buição juvenil relacionada com a sua gênese em ambiente de

arco magmático, onde os magmas granitóides poderiam ter sofrido conlaminação crustal por

assimilação de material do comp'exo Marañon. No caso especial da amostra cl\¿-i23, a sua
assinatura ¡sotóp¡ca ind¡ca que em sua formação os processos de conlaminação crustal
devem ter sido mínimos, s¡tuação em parte esperada tendo em vista que o contexto
geotectônico lemporal, para o período Triássico, está relacionado com uma importante fase
de distensão regional, o que propiciaria a ascensão de magmas astenosfericos, com
pequena interação com a crosta.

Tabela 17. Resultados analít¡cos Sm-Nd das amostras de granitóides.

Sm
(ppm)

Nd (ppDì)
(ppm) '"Nd

Erro
,o,Nd/
r4{Nrl Erro

0¡00010

Tdm(2) End(0) End(tc) ldade
t\¡ta

otll-239 4.120 15 548 U.1{rUZ {J {J005 0.512391 -u_19 4.82 32
Cl\Á-152 11.890

ãB 6z
0 0006 u.5'ìzttti3 0.000011

0.itJ004¿

,0.16 l2 1.9 J67 00

a14t 0.0005 0.512763 o7 2.43 40 240.00

cl\4-1554 /35 24.848 o.1152 0 0004 o.512511 0 000009 -o 41 08 37.00
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F¡gura 136. eNd vs T dos granitóides de Huánuco e Ambo.

11.4 Rochas do Maciço de lllescas e o Complexo Olmos (Norte do peru)

seis amostras representativas dos complexos metamórficos lllescas e ofmos foram
selecionados para avalìar o caráter juvenìr ou de retrabarhamento de seus protoritos, e
possÍveis comparações com o complexo Marañon (Tabela 1g), para ambas as unidades
foram consideradas como idades de metamorfismo aquelas obtidas nos sobrecresc¡mentos
de zircão do gnaisse de lllescas (2S0 Ma).

As três amostras de granitóides do complexo lllescas apresentaram idades modelos
entre 1 5 e 1.7 Ga, e ENci entre -3.2 e -7 .4. Três metasedimentos do complexo ormos
apresentaram ¡dades modelo Sm-Nd semelhantes, de .1.7 Ga, e uñì r¡¿ dê _g.6 quando
cafculâdo para 250 Ma. Em termos gera¡s, estes dados indicam participação de materiar
recicfado na a gênese dos protólitos sedimentares, e processos envolvendo contaminação
crustal para os granitóides. Em termos comparativos, as características isotópicas são
bastante semelhantes às do Complexo l\,4arañon. (Figura 137).

Tabela 18. Dados anaríticos sm-Nd para as rochas metamórficas do N,4aciço de r¡rescas (r) e do
T=250 Ma.

Anìostra [¡ateriâl Sm
lÞÞm)

Nd
(ppm) 'otsnr/"oNd Erro 113Nd/1¡{Nd

Érro Tdm
Ga

€¡l¿

l-ga Gnâisse 2,198 7 ,128 0 1865 6 0,512335 10 -0,05 1,69 -8,5
1,3 Gnaisse 5 28,032 0.1187 5 o,512129 65 "0,40 1,48 8.6
t-9 Granito 2,934 17 ,BB4 0,0992 0,512313 6 -0,50 1,61
o-t Fililo L941 51 ,'173 0,1175 4 o,51247 4 7 -0.40 1,69 -13,7
o-2 Quadzito 7 ,929 4A.662 4,1179 o.512074 1ô -0,40 169
o-6 Filito 1111 31,481 0,1158 0,512467 I -0,41 L69
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Figura 137. Características dos isótopos de Nd das rochas do
Olmos, e comparação geral com o Complexo Marañon

Maciço de lllescas e do Complexo

21,5 2,5

A evolução temporal do Gnaisse de lllescas inclui formação dos protólitos entre 2g0 e
250 Ma, além de metamorfismo de médio grau a 250 Ma, num ambiente tectônico
caracterizado por reciclagem de uma crosta continental evoluída. Entretanto esta história
geológica não é plenamente comparável com a do Complexo Marañon, como sugeriram
recentemente Palácios ef a/. (2004), já que na Cordilheira Oriental o evento metamórfico é
mais antígo (290-300 Ma), e foi seguido pela formação de uma serie de bacias extensionais.
Adicionalmente, a idade Permiana descarta as correlações sugeridas pelos autores
mencionados, e também por Caldas (1979), com as rochas pré-Cambrianas do sul do peru.

Neste sentido é mais consistente a possibilidade de correlacionar a evolução tectono-
magmática do Complexo lllescas com aquela que caracteriza os terrenos Amotape-Tahuin e
Loja de Equador (Noble et al., 1997; Vinasco, 2OO4). lsto sugere a possibilidade de uma
origem alÓctone para este terreno, como foi sugerido inicialmente pelo Mourier ef a/ (1ggg).
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12 CONTRtBUtçAO PARA A HtSTÓR|A GEOLóGtCA DO COMpLEXO MARAñON

Neste capítulo são integrados os resultados obtidos nesta pesquisa, com ênfase no
pos¡cionamento estratigráfico do complexo l\4arañon, sua proveniência e possível relaçao

com outros domínios geológicos.

1 2.1 Gorrelações geocronológ¡cas.

Desde os trabalhos pioneiros de cartografia regional da Cordilheira Oriental (Wilson &
Reyes, 1962; Dalmaryac et ar., 1988) as rochas metamórficas expostas entre os 6"-10" de
latitude sul foram íncluídas na denominação estraljgráf¡ca de complexo, pela sua grande

extensão regÍonal. Estas rochas, denominadas complexo lvlarañon, foram cons¡deradas pre-

ordovicianas, (idade da unidade sedimentar mais antiga). Embora a definição de complexo
ilustre a dificuldade para estabelecer as diferentes subdivisöes, sendo comum na literatura
geológica siluar e generalizar esta unidade como uma entidade coerenle, como foi visto no
capitulo 5.

Três observaçÕes de campo sugerem que a coerência e o posicionamento

estratigráfico assumido para o complexo l\4ärañon não são defensáveis: (1) as unidades do
complexo Marañon não são expostas de formâ continua, e são ¡nterrompidas por coberturas
sedimentares e por áreas de rochas intrusivas, com ¡dades variáveis de carboníferas a
Eocenas; (2) as relações diretas de inconformidade entre as rochas metamórficas e os
sedimentos Paleozóicos, particularmente os mais antigos (Llanviriano-Aren igiano) såo
observadas em locais restr¡tos, de pouca extensão regional (região de Huacar).
Adicionalmente, em algumas regiões, é rícito inferir uma passagem continua e graduar entre
rochas supostamente ordov¡cianas e rochas de muilo baixo grau de melamorfismo,
incluidas no complexo l\,4arañon; e (3) é muito raro enconlrar s¡tuações onde seja visível a
inconformidade entre as unidades paleozóicas sedimentares da região (ordoviciano,
CarbonÍfero e Permlnano) e rochas do Complexo Marañon.

As observações geológicas locais, as idades u/pb em zircões detríticos, as idades de
metamorfismo, bem como as rerações com as rochas intrusivas, permitem estaberecer
limites para sedimentação e metamorfismo, e propor alguma subdivisão do compfexo
l\4arañon em várias unidades, ainda sem definição espacial e estratigráfica, mas com idade
e evolução teclônica mais ou menos estabeiecida, formadas no Neoproterozóico,
Ordoviciano, Siluriano e Permiano.

Na região de Huánuco duas unidades principais são observadas: (1) uma unidade
gnáissica e m¡lonítica distribuída numa faixa isolada ao leste de Huánuco e Ambo e
denominada Gnaisse de Huánuco (Mapas anexos), e (2) uma extensa serie de xistos de
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ba¡xo a rÌédio grau (incluindo os xistos assoc¡ados às serpentinitos), denominada xistos de

Huánuco.

O Gnaisse de Huánuco corresponde à un¡dade mais antiga, incluindo um protólito

magmático provavelmente Neoproterozóico com idade de cristalização de 6l3l 35 Ma, que

foi metamorfizado a 484 t 12 N4a. Esta rocha encontra-se associada temporal e
espacialmente com um granitóide milon¡tizado com idades de cristalização de 468 t s l\Ia. É

provável que os xistos da região de Huacar (Mapa 1) que apresentam relações discordantes
com rochas sedimentares ordovicianas tenham relação com este ciclo metamódico e

deformacional.

A unidade de xistos de maior extensão regional corresponde a uma seqüência

metamórfica continua, exposta ao redor da reg¡ão de Huánuco, que apresenta

metamorfismo progressivo de baixo a médio grau, e que foÍ denominada nesta pesquisa

como xistos de Huánuco. os zircoes detríticos do xisto micáceo (cM-228) apresentaram
idades de 461 ! 11 Ma, que limitam a idade máxima de deposiçäo ao orcloviciano superior,
e ao mesmo tempo estabelecem que esta unidade é mais jovem que a unidade gnáissica.

As idades Rb-sr e Ar-Ar obtidas nas muscovitas dos x¡stos de baixo grau definiram uma

idade mínima de metamorfismo siluriana de 420 Ma. Adìcionalmente, para as rochas
graníticas que codam esta unidade foram obtidas idades entre 33g e 360 l\,4a, e as rochas

sedimentares sobrepostas, do carbonifero lnferior, apresentarn relações discordantes.
Dessa forma, consideramos que a historia de sedimentação e metamorfismo da un¡dade de
xistos resume-se entre 460 e 42O lt/la.

os xistos de La unión, rocarizados na parte ocidental da região estudada, na região do
Rio l\larañon (Mapa 1), são considerados como parte de outra unidade, com idade e

evolução Permo-carbon ífera. os xistos clVl-1 33 e clv-l 16u e o meta-ârenito cM-l5g
apresenlaram z¡rcões detriticos com idades entre 330 e 312 l\,4a. Além disso, as idades K-Ar
e Rb-sr em micas e rocha total de quatro amostras apresentaram idades metamórficas de

-300 Ma. como foi indrcado no capítulo de geologia local, estes xistos apresentam relações

discordantes com as rochas do Pernriano super¡or, e no caso das rochas de baixo grau os

contatos são tectônicos com rochas sed¡mentares do carbonífero. Dessa forma, confirma-se
que tanto a sedimentação como o metamorfismo aconteceram aproximadamente no

intervalo entre 330 e 300 Ma. Além disso, nas relações entre as unidades xistosas, verifica-

se que a ciivagem de crenulação sn+2, ident¡ficada nos Xistos de Huánuco, corresponde em

termos temporais e de deformação à fase metamórfica principal dos Xistos de La unión.

Este conjunto de dados permite separar o complexo Marañon nas regiões de Huánuco

e La unión em pelo menos três unrdades geológicas com histórias de sedimentação e

metamorfismo no ordoviciano lnfer¡or, ordoviciano Superior-silu riâno e pe¡mo-carbon ífero
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(Tabela 19). A distribuição espacial e temporal destas unidades metamórfícas mostra uma

tendência de construção de edifícios orogênicos cada vez mais jovens para ocidente.

Tabela 19. Síntese e divisão estratigráfica do Complexo l\4arañon

lhtervalo de ldades das
dlferentes un¡dades do Un¡dade Registro geológ¡co

320-290 Nlâ Xìstos de La U¡ión jeqUêncras vulcão-sed¡mentares metamorfoseadas na fácies xisto
vêr.lê

464-420 Ma X¡stos de Huánuco SeqLìênc as vulcão-sedimenlares Íìetamodoseadas nâ fácies xistos

480-460 N¡a Gnaisse de Huánuco f\,4elamorfismo em fácies anfibolito e plutorìismo associâdo
lPrololilôs mâômÁl¡nós félsi.ôÂ.ôm 61'Ì [¡a\

Como já foi discutido em outros capitulos, Dalmaryac ef a/ (l9gg) reportaram a

existência de um paragnaisse na região de puente Durancl, e interpretaram as datações

U/Pb como indicadores de um metamorfismo Neoproterozóico (*600-630 lVa). As
observações de campo reaiizadas nesta pesquisa sugerem que esta rocha encontra-se

espacialmente relacionada com uma área de migmatitos, exposta de forma isolada, r.ìas

vizinhanças de rochas de baixo grau integrantes da unidade de xrslos de Huánuco, As

novas datações U/Pb obtidas no m¡gmatito, e os dados Sm-Nd da banda gnáissica que

poderia corresponder ao paleosoma, indicam idade carbonífera Inferior, regionalmente

associada ao evento deformacional caracterÍstico dos Xistos de La Unión.

Regionalmente, ao avaliar algumas descrições litoestratigráficas apresentadas por

outros àutores, em segmentos djferentes da cordilheira oriental, torna-se clara a existência

de diversas subdivisöes litoestratigráficas para o complexo l\,4arañon, muitas delas

compatíveis com as indicadas para a área de pesquisa, Ao norte, na regiâo de pataz,

Haeberfrn (2002) subdividiu o complexo Marañon em duas unidades. A primeira foi

denominada Formação Vijus, incluindo ardósias e lavas almofadadas na região próxima ao
Rio lvarañon, e a segunda, formada por x¡stos, preservando o nome do complexo lvlarañon,

foi posicionada mais a leste. Estas duas un¡dades podem ser cfaramente correlacionadas
com os xistos de La unión e de Huánuco deste trabalho. Na mesma região de pataz, chew
ef a/, (2005) indicaram a existência de um ortogna¡sse formado em condições metamórficas

de 11 Kb e 650' c no síluriano lnferior (440 tMa). Na região de singa, ao norte de La unión,

Jacay (1996) indicou a exislência de uma unidade de xislos e outra de metabasitos na

margem do Rio Marañon, com lìtologia e posição estrutural semelhante aos xistos de La

unlón. Aô sul da área de pesquisa, nos domos de yauli e r\4arpaso, Kobe (1986) indicou a
existência de uma serie de rochas vulcânicas básicas intercaladas com filitos, sotopostas

com ìnconformidade a rochas do Permiano superior, que provavelmente são também

correlacionáveÍs com os Xistos de La Unión.
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12.2 Análise de proveniência

A analise de proveniência de rochas sedimenlares ou metassedimentares integrando
dados geoquímicos, isotóp¡cos (sm-Nd) e geocronológicos (datações u/pb em zircÕes
detríticos) permite inferir características da área fonte e o possível ambiente tectônico da
bacia sedimentar original (Haughton et at., 1991 , lvclennan et a/., 1993, Fedo ef a/., 2003).
Esta informação constitui peça fundamental em anárises tectônicas e paleogeográficas de
reg¡ões onde o embasamento não se encontra exposto, ou foi erod¡do ou deslocado
tectonicamente No caso da área de estudo, o embasamento näo está exposto, e arém disso
a região pericrátonica apresenta extensas coberturas sedimentares cenozóicas.
Adicionalmente, a evolução geológica paleozóica da proto-margem Andina inclui vários
episódios de acresção de terrenos alóctones.

As unidades metassedimentares sirur¡anas (xistos de Huánuco) e permo-carbon íferas
(Xistos de La unión) apresentam características geoquímicas e isotópicas (ldades modefo
sm-Nd Paleoproterózoicas e à:Nd negativos) que sugerem uma reração com fontes
predominantemente félsicas a intermediarias, e derivação de crosta continental. Da mesma
forma, as rochas sed¡menlares carboniferas do Grupo Ambo, depositadas após os eventos
tectono-metamórficos que afetaram os Xìstos de Huánuco, apresentam características
geoquímicas comparáveis, o que sugere semerhanleidades no ambiente deposicionar de
todas essas unidades sedimentares, provavermente na mesma margem continentar de
Gondwana, voltada para o Oceano pacífico.

A Figura 1384 refere-se à unidade mais ant¡ga, o Gnaisse de Huánuco, um
ortognaisse com idade de cristalização de -6i 5 l\Ia e metamorfismo de 460-4g0 lvla. As
Figuras 1388 e 138c mostram que tanto os Xistos de Huánuco como os de La unión
apresentam uma população importante de zircões detriticos com idade comparável à dos
zircões do ortognaisse da unidade ma¡s antiga. Arém disso, as demais popurações das
Figuras 1388 e 138C são coerenles com fontes semelhantes, e portanlo com a
possibilidade de formação reracionada a um mesmo domínio crustar, cabe assinarar a
predominância de zircões detríticos com ¡dade Grenvilliana nas amostras analisadas dos
xistos de Huánuco. outros três erementos temporais merecem destaque: (i ) variação na
abundância relativa de argumas popurações; (2) a presença nos xistos de La unión de
zircões detríticos com idacJes situadas no mesmo intervafo de sedimentação dos Xistos <ie

Huánuco, sugerindo uma conexão na época da sed¡mentação com uma ativjdade
magmática mais ou menos contemporânea; (3) os zircões detríticos mais jovens dos xístos
de La un¡ón suger¡ndo como proveniência a erosão de fontes magmáticas carboníferas,
como afguns dos granitóides anafisados,

Agustín Cardona ¡lolina (2006)
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A prox¡midade espacial, e as semelhanteidades nos padrões observados nos

histogramas da figura '139, parecem confirmar a formação sucessiva de ambas as bacias
deposicionais, dos x¡stos de Huánuco e de La unión, em situação paleogeográfica

semelhante, numa mesma margem continental.

A seguir é apresentada a análise de proveniência das fontes de zircões mais antigas
que 460-480 lva (idade da unidade metamórfica mais velha), buscando correlação com as
províncias geocronológicas do craton Amazônico. A comparação clos zircões é feita
¡ncluindo as amostras dos Xistos de La Unión (Cl\tl-112, CIV-116U, Cl\I,133, CM-1SB) e de
Huánuco (CM-1 16, CM-228), que correspondem a 516 análises (Figura 138). Foram

também consideradas as rochas migmatíticas cM-222 e cl\I-3s (22 resultados adicionais),

com o fim de ampliar a lmagem da distribu¡ção regional das fontes detríticas.

Em geral o conjunto de idades 238u/206pb apresenta um espectro quase continuo até

2,95 Ga. IndivÍdualmente, as amostras apresentam espectros de distribuição de idades que

incluem grupos relativamente semelhantes, somenle a amostra cl\4-1 16 (ver capítulo de
geocronologia) apresenta um espectro mais conspícuo de idades Grenvillianas, o que

claramente indica a importânc¡a desla fonte. As duas populações mais impoftantes
encontram-se nos intervalos entre 0.46-0.6s Ga e 0.9-1.3s Ga, sendo mais extensa a

primeira. Os demais valores apresentam-se em grupos de caráter mais discreto.

As idades entre 1.4 e 3.0 incluem o intervalo total de variação das fontes do craton
Amazônico (Figuras 139 e 140; Tassinari et al.,2000). As idades até 2.0 Ga podem ser
comparáveis às de rochas das províncias ventuari-Tapajos, Rio Negro-Juruena e

Rondoniana san lgnácio. o c¡clo Grenvilliano, defin¡do ¡nic¡almente na América cJo Norte,
incf ui os diferentes episódlos tectono-magmáticos de caráler "global" acontecidos entre 1.3 e
0.8 l\Aa. No craton Amazônico este ciclo orogênico está representado nas provincias

Agustín Cardona llolina (2006)
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Rondoniana-san rgnácio e sunsás (L¡therrand et ar., 1989; Tassinari et ar., 2o0o.,
cordani & Teixeira, no prero). A popuração de idades entre 0.9 e 1.35 r\4a pode ser
proveniente de fontes correracionáveis com esras províncias do cráton Amazônico. como já
foi indicado no capíturo de georogia isotópica, as idades modero sm-Nd rDr¡ do comprexo
lvlarañon entre 1.6-2.1Ga são também comparáveis com as dos granitóides das províncias
Ventuari-Tapajós e Rio Negro Juruena (Cordani et at.,2000; Tassinari et ai,, 2000). Esta
correlação, tendo as províncias geocronorógicas mencionadas como foates principais,
confirmaria a prorongação destas por barxo da bacia sedimentar Amaá reas-sorimões,
atualmente coberta por sedimentos Fanerozóicos.

Diferenres áreas fonte de idade Grenvi|ianas, da mesma forma possÍveis, poderiam
corresponder aos domínios de embasamento autóctones ou para-autóctones que
constituem os Andes centrais e do Norte, ou também o possÍver terreno aróctone oaxaquia,
do sul do 

'Vlexico 
(Figura 141, revisão recenre em cordani er a/., 200s). Na região Andina do

Peru (ao sul da área de estudo) o r\,4aciço de Arequipa apresenra idades metamóÍicas errtre
0.97 e 1.2 Ga (Wasteneys et a/., 1995; Loewy ef at., 2OO4), e ao sudeste, na selva
Amazôn¡ca do Peru, um maciço isorado apresenta rochas granuríticas com idade u/pb enr
zircao convencional de 1140 I 23 l\la (Dalmâryac et al., lgìg).

As idades cambrianas e Neoproterozóicas requerem especiar atenção. Neste inrervaro
de tempo as reconstruções pareogeográf¡cas regionais associadas à configuraÇão do
supercontinente Gondwana, bem como o papel da proto_margem Andina, são muito
complexas (rvurphy et ar.,2oo4). Na margem ocidental do cráton Amazônico, idades
Neoproterozóicas são rimitadas, e os orógenos Brasirianos são significativa mente distantes
para constituirem fontes ¡mportantes para esra extensa popuração detrítica (Figura 140,
Tassinari et al., 20OO: Cawood ef al., 2O03; lvlapes ef at., 2004,2005). No item seguinte
(12 3), apresenta-se uma discussão pouco mais extensa sobre esta questão de
proveniência.

Agustin Cardona Moijna (2006)



Tese do DoutoÌanlcnto

.9

E

õ

e'z
E

1

30û 1100 1600 ?00û 2.00 2s00 3200

Ë¡gufa 141 Hisrograma de dislribu¡ção das ìdrååx's(Üitb de crisratizaçáo c10s z¡rcóes cletr[icos
dos lnetasedimenlos do Complexo Marañon e de algunos dos domÍnios de emLlasamento
Precambr¡ano dos Andes Centrais e cjo Norte e do lerrerìo Oâxaqu¡a (Wasteneys et al.. 1g90,
Keppie et a|.,2003, Loewy et at.,2OO4, Cordani el at,,2005)

0 400 t00 1200 tGoo 20oo

ldade (Mâ)

colômbío

)

I

l

ì

l
I

I

Agu$tín Cêrdona Nlolina (2006)



ïcs,e de DouloratÌlento

12,3 Considerações paleogeográficas

Nas reconstruções pareogeográficas do cráton Amazônico a mafgem ocidentar da
Amazôn¡a está l¡gada com Laurentia e Báltica depois das fases finais da colisão cont¡nentat
Grenvillìana (Hoffman, 199'l). Esta configuração é mantida estável até a separação destes
fragmentos continentais e formação dos oceanos rapetus e Tornquist entre s70-550 rvra

(Figura 142; Cawood ef a/., 2001; Kinny et at.,2003; l\Ieer & Lieberman, 2004).
Na Laurentia e na Bártica a margem continentar passiva é transformada numa mafgem

continentaf at¡va a 490 rva e s50-s60 f\4a respectivamente (van staar, 199g; cocks &
Torsvik,2005). Já na Amazônia as bacias de forerand Fanerozóicas cobrem vestígios de
seqüências sedimentares formadas durante o r¡fteamento e fragmentação de Rodinia
(cawood, 2005) Ao sur, nos Andes peruanos, o lerreno Areq uipâ-Antofalra, acrescionado à
Amazônia durante o f\4esoproterozóico, apresenta vestígios de uma margem ativa no
ordoviciano lnferior (Loewy et at.,2oo4), enquanto que nos Andes Argentinos a margem
passiva Neoproterozóica do cráton Rio de Lâ prata é invertida a s30 r\¡ra (Rappera, 2000).

Associado às diferentes fases deste processo extensionar de rifteamento, na Laurent¡a
têm sido citados granitóides do Tipo-A formados nos intervalos entre 265_680 l\fa e 620-550
Ma (revisão em Tollo et at.2004), que poderiam prover zircão para uma bacia sedrmentar
mais nova. No mesmo contexto temporar e espaciar, terre'os exóticos nos Aparaches e na
Europa oriental registram a evorução tectônica de uma série de arcos magmáticos
continentais e inrra-oceânicos Neoproterozóicos e cambrianos que teriam interag¡do com
diferentes segmentos da margem continentar do Gondwana até o pareozóico rnferior,
quando deixaram a margem continentar para formar o oceano Rehic (revisão em Nance et
al., 2002, lVurphy ef al., Z0O4). Desta ser¡e cle terrenos, nas reconstruções do
Neoproterozico, Avaronia, Ganderia, carorina e rberia têm sido posicionados próximos ao
que ser¡a o craton Amazônico na configufação de Gondwana, em função de características
isotópicas e geocronológicas (Van Staal ef a/., 1998; lngle ef a/., 2003; Murphy et al., Z0O4;
Hibbard ef a/., 200S; Rogers et at.,2006).

o odognajsse de Huánuco, com 61s Ma, podena estar incluído neste contextos, e
pode const¡tuir uma das fontes diretas de zircã,o registradas nos Xistos de Huár¡uco e La
unión As demais popurações do Neoproterozóico Superior a cambriano teriam reração com
rochas não reconhecidas e poder¡am constituir argumas das fontes para os zircões
presentes nas unidades do comprexo rvrarañon. No caso da hipótese da associação com o
magmat¡smo de r¡ft de ìapetus, ao comparar com as datações de zircöes detrÍticos em
numerosas seqüências paleozóicas da Laurentia, a representatividade desta fonte é mínima
em comparação com a ampra distribuição da mesma no comprexo rvlarañon (cawood e
Nemchin, 2001, Bream et a\.,2004, Thomas ef a/., 2004, Carter et al.,2006).

Agustin Cardonä N4olind (2006)
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Figura 142. Reconstruções paleogeográficas para o Neoproterozóico ao ordoviciano lnferior,com enfase final em Améríca do Sul, e incluindo as diferentes margens do Cráton Amazônico.
AC=Craton Amazônico, RA= Rio Apa, WA=Craton, West Africa, Lp=Craton Rio de La plata.
P=Pampia, A=Arequipa,PC=Precordillera,BA=Baltica, LA=Laurentia. Em vermelho a
Proto-lt'largcrD dosAndes Peruanos. (Modificada de iawood et al, 2001, l¡urpny et al., 2004,
Cordani et al., 2005).

Ao avaliar o registro magmático em alguns dos terrenos Avalonia-Cadomia e das
seqüências sedimentares associadas (Keppie et al., lggg; lngle ef at., 2oo3; Gutierrez_
Alonso et al., 2003; coilins e Buchan, 2oo4; Murphy et ar., 2oo4b: Reusch et ar., 2004;
Carter et al., 2006; Rogers et a1.,2006), o registro dos zircões do Complexo Marañon é
diretamente comparável (Figura 143). As abundantes fontes detríticas Neoproterozóicas a
Cambrianas, bem como a existência de um magmatismo Neoproterozóico (Gnaisse de
Huánuco) podem ser melhor identificadas com a existência de uma margem continental
ativa, a qual poderia estar relacionada com uma separação tardia de Laurentia ou Báltica da
Gondwana, ou com a proximidade dos terrenos Avalonia-Cadomia, ou inclusíve com um
padrão mais complexo de evolução da margem NW da Gondwana (ver Figura 1441. por
exemplo, os terrenos Caparo e Mérida dos Andes Venezuelanos apresentam idades de

Agustín Cardona Molina (2006)
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cristaiização magmática no intervalo indicado, err consonância con-ì esta inteÍpretação
(Ramos e AIeman, 2000).
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Figura 144. Reconstrução paleogeográfica Neoproterozóico -Cambriana com ênfase final na América
do Sul, e incluindo as diferentes margens do Cráton Amazônico. AC=Craton Amazônico, RA= Rio
Apa, WA=Craton West Africa, LP=Craton Rio de La Plata, P=Pampia, A=Arequipa, BA=Baltica,
LA=Laurentia. Em vermelho a localização da proto-margem dos Andes Peruanos e em vermelho
Avaloni-Cadomia (Modificadode Cawood et al,2OO1, Murphy et at.,2004, Cordani et al.,2OOS¡

Outra questão controvertida na tectônica Paleozóica dos Andes Centrais é a possível

fragmentação e dispersão de um fragmento continental Pre-Mesozóico da margem

continental do Peru, o que tem sido várias vezes suger¡do para a geologia Andina
(Dalmaryac et al., 1988; Bahlburg, 1993). A migração deste terreno teria acontecido no

Siluriano, com a instalação de uma margem passiva ao norte de Chile (Bahlburg & Hervé,

1997), onde se enquadra a ârea de estudo (Figura 145). O terreno Oaxaquia ao Sul do

México é considerado por vários autores (por exemplo Ramos & Aléman, 2000) como sendo

a parte que migrou, hoje faltante na América do Sul, na margem continental do Peru. Esta

hipótese fundamenta-se no caráter juvenil das rochas plutônicas e vulcânicas Meso-

CenozÓicas da Cordilheira Ocidental (Beckinsale et al., 1985; Mukasa & Tilton, 19gS;

Mukasa, 1986; Soler & Rotach-Toulhoat, 1990a,b; MacFarlane et al.,1gg0), que sugerem a

ausência de embasamento nesta região ocidental (Ramos e Aleman, 2000, Haeberlin,

2002). Entretanto, os dados obtidos nesta pesquisa indicam continuidade na evolução
geolÓgica ao longo de todo o Paleozóico, pelo menos desde o Ordoviciano lnferior, e o
desaparecimento do domínio de embasamento no segmento centro-norte da proto-margem

Peruana poderia ter acontecido antes dessa época, portanto antes do começo da atividade
tectono-magmática da região.

Num contexto regional, terrenos que constituem a Avalonia (Avalonia, Ganderia,

Carolina) e a lbéria, deixaram a margem Amazônica do Gondwana no Cambriano-

Ordoviciano lnferior (Nance et al., 2002, Keppie et a\.,2003).

Àgrstiñ-Cardon, Mot¡n" izooo j
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Figura 145. Relaçâo do microcontinente Oaxaquia com a proto-Margem continental dos
Andes (modificado de Ramos e Aleman. 2000).
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As fontes detflticas Neoproterozóicas-Canrbrianas do Complexo Marâäon têm ìdades

conrparáveis com as destes terrenos. Além disso, as semelhanças das faunas Ordovicianas

do Peru com as que constituem Avalonia e lberia (Gutierrez-Marco ef al.,2044), sugerem

uma conexão físìca entre eles. Por outro Iado, a relação de Oaxaquia com a margem

Peruana (Ramos e Aleman, 2000) é mais ambígua, já que no embasamento desse terreno,

e de suas coberturas Paleozóicas, não têm sido identificadas fontes com idade

Neoproterozóica-Cambriana (Gillis ef a/., 2005).

Aquslin Cardon¿r [4oÌin¿r (2006)
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13 EVOLUçÃO TECTONICA E CORRELAÇOES INTER-REGIONAIS

A seguir são integrados os dados geológicos obtidos na presente pesquisa com o fim

de identificar os aspectos principais da evolução tectônica, compreender o estilo orogênico

que caracterizou cada uma de suas fases principais e estabelecer a comparação com outros

orógenos contemporâneos localizados na margem Andina. A síntese eslratigráfica dos

eventos geológìcos regìstrados no Pré-Mesozóico da Cordilheira Oriental e o Complexo

l\4arañon da área de pesquisa são apresentados na Figura 146 e a comparação com outros

segmentos de embasamento da margem Andina é ilustrada na Figura 147.

Como foi indicado no capítulo 1 1 .1 , o Complexo l\4arañon na área de pesquisa pode

ser subdividido em três unidades litoestratigráficas Paleozóicas (Ordoviciano, Siluriano,

Permo-Carbonífero). Os metassed¡mentos investigados apresentam características

geoquímicas, isotópicas e geocronológicas que sugeretrì fonraçao na mesma fiìargent

continental, com característ¡cas semelhantes às do Cráton Amazônico, mas com alguns

componentes adicionais atípicos no contexto regional, comô fontes Neoproterozóicas e

Cambríanas).

I 3.1 Eventos tectônico pré-Silurianos

O embasamento mais antigo evidenciado por datação corresponde ao ortognaisse da

unidade Gnaisse de Huánuco, com idade de cristalização Neoproterozóica, ao redor de 615

Ma, e que é também registrada em zircöes detríticos de natureza original magmática (pelas

suas razões U/Th ou ThiU e/ou estrulura interna dos cristais) dos Xistos de lluánuco e La

Unión. O ciclo de caráter magmático estende-se aparentemente até o Cambriano, e marca a

existência de uma margem continental ativa. Como fo¡ discutido no capítulo anterior, essa

fase tectô¡rica poderia ter relação com a instalação de margem ativa neste segmento da

prolo-margem Andina, ou relacionada com alguns dos terrenos peri-Gondwân icos tipo

Avaìonia-Cadom ia (Figura 148), Com efeito, o magmatismo aparentemente mais expressivo

nesses te¡renos aconleceu entre 660-570 lVla (lt/urphy et a|.,2004\.

De um modo geral, nos domínios do embasamento Andino, os vestígios de atividade

Neoproterozóica-Cambriana incluem o magmatismo e deformação dos terrenos Câparo-

Merida na Venezuela (Ramos & Aleman, 2000), os eventos tectônicos iniciais clo terreno

Arequipa-Antofalla ao norte de Chile (Ramos,2000), bem como a orogenia Pampeana

relacionada com a acresção do terreno Pampia ao Cráton Rio de La Plata entre 530 e 510

Ma (Pankhurst & Rappela, 1998).

AqusLin Oardon¿r f\¡olina (2006)



IG-USP

Metamorfismo

Sedimentação

Vulcanismo

Plutonismo

Tese de Doutoramento

300 Ma

330 Ma

370 Ma

420 Ma

460 Ma

480 Ma

Evento metamórfico
Xistos de La Unión

Grupo Ambo

Evento metamórfico
Xistos de Huánuco

Evento Metamórfico
Gnaisse e granito
milonitico de Huánuco

Cirstalização ortognaisse
de Huánuco

LEGENDA

'YY¡¡t¡t¡r
¡l¡¡tat

\/ ii '.ri i,r

Figura 146. Síntese eventos geológicos registrados na Cordilheira Oriental na área de estudo
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A. B.580-ó20 Mo
Avolonio?

580-ó20 Mo

Laurentia I¡¡-_ ?1iï.,å",."

580-480 Mo580-480 Mq
+-+

C. 480-4ó0 Mo

Figura 148. Dois possíveis esquemas de evolução tectônica do gnaisse e milonito de
Huánuco, (a) entre 580 e 620 Ma existia uma margem ativa (asociada a Avalonia), onde e
emprazado o ortognaisse de Huánuco, esta margem ativa continua ate 480 Ma como o sugerem
os numerosos zircöes detríticos desta idade e a migracao de Avalonia acontece em ãlgum
momento neste intervalo, (b) o rift entre a Laurentia e o W do Cratón Amazônico acontece entre
620-580 Ma e uma margem ativa e instalada. Ambos esquemas tem uma historia comum
(C)a 480-460 Ma. quando é metamorfizado o ortognaisse de Huánuco e é emprazado o granito
milonítico.

Um evento tectono-magmático do Ordoviciano lnferior é revelado pelas idades

metamórficas do ortognaisse de Huánuco (CM-80, com 480-460 Ma), assim como pelas

idades de cristalização do granito milonítico CM-1314. A presença de um xenocristal

MeosproterozÓico no ortognaisse e as heranças do granito milonítico sugerem que estas

rochas foram formadas num embasamento continental já evoluído. A importância regional

deste evento tectono-magmático Ordoviciano encontra-se também muito bem representada

nas idades U/Pb dos zircões detríticos das unidades mais jovens (Xistos de Huánuco e

Xistos de La UniÓn). Entendemos que o ambiente tectônico do Ordoviciano deve ter tido

relação com uma margem convergente, com a presença importante de eventos magmáticos

Agustín Cardonã n¡ol¡n-, IZOOOj
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e metâmórficos. Nul.lì contexto regional, este evento corresponderia à inversão da margem
passiva formada após a separação da Avalonia, ou a mudanças do regime de subducção.

Granitóides sin e poslectônicos com idades de 47 2-460 Ma, ¡ntrusivos no
embasamento Grenvilliano e também em possiveis seqüências sedimentares de margem
passiva Neoproterozóicas-cambrianas, assim como em seqüências molássicas

caradocianas da costa e cordilheira oriental do sul do peru (Dalmaryac ef a/., lggg; Loewy
et a|.,2004), correlacionam-se temporalmente com o evento tecnono-metamórfico de
mìlonitização registrado no Gnaisse de lJuánuco (Figura 147). Nos Andes do node
(Equador, colômbia e Venezuera) existem vestígios de um extenso magmatismo de arco no
Paleozóico lnferior (Andes lvlérida e Andes colombianos), que supostamente incluem uma
fase deformacional no ordoviciano lnferior (Ramos & Aleman, 20oo). Além disso, nos Andes
chilenos e Argentinos, registram-se extensos episód¡os magmáticos continenta¡s entre 500
e 450 Ma, tais como os do cinturão orogênico da Famatina, e da Faixa eruptiva da puna

(Bahlburg & Hervé, 1997; pankhurst & Rappela, 1998; Ramos, 2000). No segmento mais a

norte da mesma região, ao redor de 46s l\¡ra, ocorre a inversäo de uma bacia de back-arc
(Bahlburg & Hervé, 1997; Ramos, 2000).

13.2 Evolução geológica Siluro-Devon iana

um novo c¡clo de sedimentação e deformação é registrado na evorução georóqica dos
Xistos de Huánuco. Temporarmente, é derim¡tado peras idades dos zircões detríticos mais
novos, de aproximadamente 450 Ma, e pelas idades aproxímadas para o metamorfismo, de
420 Ma. como foi indicado no capituro de Geoquímica, os protór¡tos sedimentares desta
unidade incluem fontes derivadas do retrabalhamento de um embasamento com extensa
historia crustal, assim como outras fontes com características afins a um arco magrlático

intermediário a félsico. os varores de eNd negativos (-7.3 a -12.s), carcurados para a idade de

sedimentação (-430 Ma), assim como as idades modelo Sm-Nd paleoproterozóicas, entre
1.7 e 2.1 Ga, são claros indicadores de um embasamento continental com uma longa
hisloria crustal. Além disso, existe o registro de um vurcanismo com características
geoquímicas e isotópicas tipicas de sistemas de arco magmático continentar, numa pos¡ção

de retroarco (e¡¡ de -2.73 a 5,9), em ambiente tectônico de margem continental ativa

(Wilson, 1989).

A,nversão tectônica da bacia sedimentar precursora, e o metamorfismo associado,
apresentam idades mínimas de 420 Ma. As características petrológ¡cas do metamorfismo
indicam condições entre as fácies xisto verde e anfibolito, bem como vestígios de uma
trajetória horár¡a e tipo bárico de media pressão, afins com um significatívo espessamento

Aqustirì Cêrdona N4,)lilìã (2006)
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crustal. A existência de zircões detrilicos corn idades colìtemporâneas a este ciclo de

sedimentação e deformação, nas rochas mais jovens de La Unión, sugerem que as

unidades tectono-magmát¡ca Siluro-Devonianas possuiam grande extensäo regional. A
presença de zircões Neoproterozóicos e Ordovicianos sugerem retrabalhamento dos

orógenos previamente formados.

Unidades tectônicas relacionadas a uma evolução orogênica Siluriana a Devoniana,

enquadradas em contexto semelhante ao dos Xistos de Huánuco, são encontradas em

outros segmentos Andinos (Figura 't 47):

(1), ao sul do Peru existem vestígios de um plutonismo com idades entre 440-390 Ma

(Pitcher & Cobbing, '1985; lvlukasa & Henry, 1990);

(2), a partir de 25" de latitude sul regìstra-se um evento de acrescão de terrenos

derivados da Laurentia (Cuyania e Chilenia), com idades entre 440 Ma e 390 lvla (Ramos,

2 000);

(3), nos Andes Colombianos e Venezuelanos existem vestígios de magmatismo

Siluriano a Devoniano, âssim como uma fase de deformaçäo contemporânea (Toussaint,

1ee?):

(4), no Peru, registra-se uma deformação com esta idade para rochas sedir¡entares do

Ordoviciano e Devoniâno da Cordilheira Oriental (Laubacher & l\4egard, 19BS).

Em contraste, no norte de Chile e Argentina é sugerida a existência de uma fase cle

margem passiva entre o Siluriano e o Devoniano (Bahlburg & Hervé, 1997).

13.3 Evolução geológ¡ca Permo-Carbonífera

As rochas do Grupo Ambo, com fosseis do Carbonífero lnferior (360-330 Ma,

Dalmaryac, 1986), e depositadas em inconformidade sobre os Xistos de Huánuco,

apresentam ¡ndicações geoquímicas de reciclagem crustal, e de retrabalhamento desses

x¡stos. uma at¡vidade vulcânica intermediária a ácida está registrada nos níveis superiores

do Grupo Ambo (Dalmaryac et a/., 1988). Ao mesmo tempo em que sedimentaçäo ocorrÍa

nesta unidade, observa-se uma ativ¡dade plutônica regional, com idades K-Ar entre 300-360

It/a (idades dos Gran¡tóides de Huánuco e Ambo), com evìdências geoquimicas afins com

arco vulcânico do t¡po Andino, e valores diferentes de eNd em duas amostras analisadas (1.9

e -3.2), que confirmariam mistura de material crustal com material juven¡|.

A sedimentação e o metamorfismo dos Xistos de La Unión, localizados nurna posição

mais ocidental, são poster¡ores à sedimentação do Grupo Ar¡bo. os zircões detríticos mais

novos, com idades de 330-317 Ma, e as idades metamórf¡cas próximas de 300 l\4a delimitam

a evolução tectônica da bacia, que possui um extenso magmatismo básico, formado em

Àq.,.'Li" Cu',ìu"¿ lVo ina {200ür
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ambiente distensivo continental. A sedimentação se caracteriza por fontes félsicas de
ambiente continentâl e estaria associada ao retrabalhamento de seqüências supracrustais,
contendo elementos de arco continental félsico a intermed¡ário. como já foi inclicado, essas

fontes são semelhantes às reconhecidas nos xistos de Huánuco. As características

isotópicas do Nd, com valores de eNd sempre negativos, entre -7.1 e -13.2, indicam

derivaçäo de um embasamento continental evoluído e com longa histor¡a de diferenciação
crustal. os zircões delríticos desta unidade apresentam idades carboniferas, ordovic¡anas e

silurianas que sugerem a erosão a partir de arcos magmáticos do paleozóico lnferior, aliada
ao retrabalhamento dos orógenos previamente formados.

A inversão e deformação desta bacia está associada a metamorf¡smo de media
pressão que só atinge a fácies xisto verde. Este mesmo evento deformacional é registrado
nos x¡stos de Huánuco pela formaçäo de uma clivagem de crenulação, que gerou abedura e
rejuvenesc¡mento dos sistemas isotópicos Rb-sr e K-Ar. A distrÍbuição localizada do
metamorfismo dos Xistos de La unión, bem como a ausência de deformação penetrativa

nas rochas do Grupo Ambo, sugerem que a compressão foi absorvida na área de fraqueza
associada à formação da bacia sedimentar. De acordo com vários autores (vauchez ef a/.,

1998; Thompson et al., 2002 Stipska ef at., 1997), a ínstatação de anomalias termaís em
áreas de rift, retro-arco e intra-arco poderia produzir áreas nas qua¡s irá concentrar-se
posteriormenle a deformação.

Elenrentos cor'paráveis corn a <iinâmica aqui observada para o Grupo Ambo e os
Xistos de La Unión incruem as rerações regionais d¡scordantes entre as seqüências
carboniferas e Permianas, a deformação das seqüências do carbonífero e do permiano

lnferior ao longo de um cinturão de 80 Km x 1s0 Km no sul do peru (Laubacher & Megard,
'1980), assim como a existênc¡a de unidades magmáticas e bacias sedimentares
carboníferas em outros segmentos da cordilheira orientar, com afinidades de arco (Figura
1 47 , Zapata et al . , 2005) .

Nos Andes do Norte são detectadas evidências de uma importante fase tectono-
mamgática carbonífera a Perm¡ana, provavelmente associada com acresÇão (Ramos &
Aleman, 2000, vinasco ef ar.,2006). As seq.iências do pareozóico Inferior da cordirheirâ
oriental Boliviana também apresentam idades de deformação entre 290 e 320 r\/a
(Jacobshagen et a| ,2002). No chire, â deformação do pareozóico superior caracter¡za-se
pelo dobramento de algumas seqüências turbidÍticas durante o carbonífero Superior, pera

intrusão de granitos pos-tectônicos no permiano lnferior, assim como pera formação de
complexos r¡etamódicos de subducção-acresção (Ëigura r4z, Bahlburg & Hervé. 1997).
l\4ais ao sul, nos Andes Argentinos, a orogen¡a San Rataélica, de idade permiana, está
associada a uma fase de dobramento e empurröes (Ramos,2000).

AqustÍn Cardona l\loli¡a (2006)
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13.5 SÍntese da evolução tectônica regional

A evolução geológ¡ca descrita para as diferentes unidades do complexo Marañon
inclui a sucessão de diferentes fases de sedimentação, magmatismo e deformação na
mesma margem cont¡nentar, onde acontece o fetrabarhamento de orógenos previâmente
formados em processos anteriores. A assinatura geoquimica das rochas metassedimentares
de La unión e Huánuco e dos granitos pareozóicos anarìsados; as caracteristicas das
rochas metabásìcas destas duas unidades; os zircöes detriticos corn idades relativamente
próximas à sedimentação; tudo isto tem afin¡dade com um ambiente tectônico de arco
continentar. os protóritos das rochas metabásicas, cuja geoquímica ind¡ca formação durante
regimes distensivos, com presença de material juvenil, estariam associados à formação de
bacias de retro-arco ou intra-arco numa margem do tipo Andino.

Dessa forma, a evorução tectônica registrada na cordirheira or¡entar apresenta
característicâs de uma margem continentar ativa, e a anárise de proveniência das unidades
do comprexo Marañon, não se coaduna com a possiver existência de componentes exóticos
maiores (terrenos cont¡nentais ou dominios oceânicos acrescidos), como ocorre em outras
pades da Cordilheira Andina. porlanto, â sucessäo de ciclos de extensão, rnagmatismo e
metamorfismo manteria reração fundamentar com a continuidade da dinâmica de subducção
entre margem continentar e praca oceânica. A Figura 149 apresenta um esquema possíver
para a evorução tectônica dos xistos de Huánuco e os xistos de La unión, interpfetado
segundo a idéia de alternânc¡a de ciclos de extensão e deformação, numa margem
continental at¡va. Neste esquema, além da especulação a respeito dos possíveis arcos
magmáticos do Neoproterozóico e do ordoviciano, as bacias do Siruriano ao permiano são
relac¡onadas com magmatismo de arco. Arém disso, a fase extensionar de intra ou fetro-
arco, identificada nas rochas metabásicas, é atribuída a cicros de retrocesso da tr¡ncherra
oceânica, que poderiam ser causados por: (1), conseqüência da diminuição na taxa de
convergênc¡a em relação à subducção; (2), aumento do ángulo de subducção; ou (3),
convergência obriqua permitindo a formação de bacias de put-apart com magmatismo
básjco associado (Jarrard, 1986, Charvet e Ogava, 1994, Herve ef at., ',ggl, Kay et al.,
1999, Collins, 2,OZa,b, Stern, 2002). euanto aos episódios deformacionais, poderiam ser
causados ao aumento nas taxas de convergência cjas placas, à mudança do ângulo de
subducção, à mudança rerativa dos vetores de convergência, ou à subducção de uma praca
ma¡s espessa (Herve ef a/., 199S, Collins, 2O02a,b). Nos regimes tectônicos de margem
ativa, a proximidade do manto na fase extensiona¡ tende a aquecer e debiritar a ritosfera, e a
deformação se concentra nos segmentos de ma¡or extensão e afinamento crustar (Hyndman
et al., 2002).

A!ìusiín Ca.dona f\4olioâ (2006)
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Figura 149. Esquema de evolução tectônica entre a formação clos xistos de Huánuco e os Xistos de
La Unión. A. Formacao dos protólitos dos Xistos de Huánuco num ambiente de arco, B. lnversão da
bacia e metamorfismo.
C.Granitogênesls CarbonÍferos e sedimentação do Grupo Ambo, D. Retrocesso da fossa e formação
dos protólitos dos Xistos de La unión, E. Metamorfismo dos xistos de La unión.
(Modificado de Collins, 2002b).
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Os ciclos intermitentes de extsnsão e compressåo såo comuns nos Andes (Kay &
Mpodozis, 2OO1), e tembém em orógenos Paleozóicos, como o "Lachlan fold and thrust belt"
(Collins, 2oo2a), onde constituem uma classe orogênica denominada 'orógeno extensionat
acrecional".

A evolução dos ciclos de sedimentaçåo, magmatismo e metamorfismo do paleozóico
lnferior (Ordoviciano lnferior e Siluriano) e do Carbonlfero da Cordilheira Orientat do peru,
pode ser inclulcta na macro-unidade geotectônica 'Tena Australis' (Cawood, 2005; Flgura
r50).

Fþura-.150. prógen9 Tena Ausüalis incluindo os domfnios de embasamento ou te6enos prê
Mesozóicos dos Andes e_ o Gomplexo Marañon (modificado dã cawood, ãood) ùr 

-i¡er¡¿., 
A-R,

{e.ouþa-f'ntofalla, Gh: chilenia, c: Precordilbrâ, SP: Süenàs pampeanas, pÍ patagonia, Sa:Cinturão Saldania.

Agustln Cardona Molina (2006)
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Este orógeno ocupa toda a extensâ margem continental do Gondwana, formada pela

fragmentaçäo do supercontinente Rodinia, e resulta da interaçäo dessa margem com os

oceanos Pacífico e lapetus até o Paìeozóico Superior. Nesta margem ativa, são indicadas

por vários autores (Pankhurst & Rappela, 1998; Cawood, 2005; Cordani eú a/., 2005) fases

tectônicas diacrônicas e independentes de acresção de domínios intra-oceân icos, re-

incorporação de terrenos continentajs, e atuação de processos tectono-magmáticos

associados à subducção das placas oceânicas. A fase defomacional permiana, identificada

nos Xistos de La unión, extens¡vamente desenvoìvida também ao longo de toda a proto-

margem Andina, enquadra-se no contexto final de aglutinaçäo da pangea, e ¡nclui dois

estilos orôgenicos diferentes, um deles relacionado à dinâmica da subducção oceano-
continente, e outro relacionado às diversas colisões do Gondwana com a Laurentia, com a

Patagônia, e com outros terrenos menores (Ramos, 1988, 2000; Cawood ef al., 20OO;

Cordani ef a/., 2005; Pankhurst et a|.,2006, Vinasco et a/., 2006).

13.6 O início da Orogenia Andina

O fim da evolução orogênica paleozoica no peru e na proto-margem Andina está

caracterizado por um contexto extensional entre o permiano superior e o Jurássìco, e inclui
a formação de bacias sedimentares com altas taxas de subsidência, o depósito de
seqüências molássicas e capas vermelhas, assim como extenso magmatismo bimodal

incluindo basaltos alcalinos e granitóides tipo-S (Ramos, 2000, Franzese e spalletti, 2001,
Sempere et al., 2oo2). Estes fenômenos tectônicos relacionam-se com a dìminuição da
velocidade de convergência de placas, que favorece o colapso do orógeno do paleozóico

Superior, assim como o inÍcio dos pr-ocessos maiores extensionais, de rifteamento e

fragmentação da Pangea (Ramos & Kay, 199.1 ).

um dos granitóides de idade de cristafização Triássica lnferior (240 N/a) que foi
caracter¡zâdo na pesquisa, apresenla caráter rsotópico juvenil, praticamente sem

contaminação crustal ["Nd (T) = 4.0], e sua origem deve estar relacionada com o regime

extensional que permitiu a rápida colocação de magmas com pouca contaminação. É

provável que o alto fluxo termal associado a este evento tenha gerado a abertura dos
sistemas isotópicos Rb-sr e K-Ar em alguns dos Xistos de Huánuco. No Jurássico Médio
começa uma nova fase de subducção (Jaillard ef al., 2000), já relacionada com o ciclo
Andino, e que na área de pesquisa está representada pe¡as ocorrências locais de rochas
granitóides datadas do meso-Cenozóico (idades de 200 l\Ia e de 37 Ma), as primeiras a

serem citadas para â Cordilheira Oriental do peru.

Agustin Carciona [4oiina (2006)
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K20 0,01 0,03 0,00 0.00 0.00 0,03 0,00 0.00 0,03 0.05
F 0,13 0.16 0.11 007 047 0,16 0.11 007 4,20 016
cr 0,02 0.00 000 001 001 0 00 0 00 001 0,00 000

lolal e1.11 36,96 81,32 86,62 85,57 36.96 41.32 86,62 37.36 36.31

si 5,466 5.439 5433 5444 5 620 5,439 5433 53€3 5,366 5.413
Ti 0,007 0,009 0011 0007 0.0c5 0009 0011 0005 0,006 0.021
At 5 141 5.030 5.132 5.125 5.A14 5,030 5,132 5.149 5.143 5.054
C. 0 000 0,000 0,000 0.0C0 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000

Fe3+ 0.036 0,003 0.C43 0.059 4.147 0,003 0,043 0000 0.003 0.001
Fè1+ 3.230 3,345 3.547 3.337 3.070 3,335 3,541 35aT 3.406 3.346
M¡ 0137 0,244 0.?11 0.167 4.192 0,244 4,211 0,198 0.201 0.191
Mg 5 732 5,397 5.574 5.713 5.663 5,897 5.574 5.771 5.862 5.944
Ca 0.005 0,003 0 001 0.005 0.002 0 003 0 001 0000 0,000 0.002
Na 0.007 0,0i0 0.006 0.007 0.000 0,010 0 006 0.005 0.004 0 010
K 0.003 0,003 0.000 0.003 0.000 c,003 0 00c 0000 0.c07 0.013
F 0.047 0,106 0.070 0.036 0.047 0.106 0 07¡ 0044 0.131 4.104
ct 0 005 0,c01 0.0c1 0.006 0.004 0.001 0.001 0 002 0,000 0.000

fotâr 20.007 20.100 2O.A2A 20,033 19,364 20.140 20024 20.454 24,128 20 1O4

ção rpdo il¿ rlpidôlilã dp dolta rp dolra r! doll¿ rødo 'ta rprdolrLa rprdolrta rp dolrta rprdolra

349 352 353 35: 325 352 353 360 364 35t



si02
rio2

41203
FeO
MnO
Mso
CaO
Na2O
K20
FeO
ct

BaO
Total

Formula
Si
Ti
AI

Fe3+
Fe2+
Mn
Mg
Ca
Na
K

Ba
F

ct
Total

cathelln€au (1988), "c

(1991),'C

P1
25,97 4
0,014

20,247
24,132
0,374
16,046
0,049

0

0,006
0,044
0,00 3

0,002
86,891

5,497
0,002
5,050
0,038
4,227
0,067
5,062
0,011
0,000
0,002
0,000
0,029
0,001

,1 0 ôô.)

ripidolita

342

346

P2 P3-1 P3-2
26,ô66 26,218 25,939
0,005 0,033 0,033
20,296 19,7 19,82
24,415 24,058 24,065
0,31 0,332 0,348

15.749 15,976 16,261
0,037 0,032 0,049
0,008 0,036 0,023
0,008 0,034 0,004

000
0,003 0,001 0
0,135 0,044 0,009
87,632 86,465 86,55'1

5,593 5,577 5,514
0,001 0,005 0,005
5,018 4,939 4,966
0,101 0,039 0,000
4,17 4 4,235 4,280
0,055 0,060 0,063
4,924 5,065 5,153
0,008 0,007 0,011
0,003 0,015 0,009
0,002 0,009 0,00'l
0,01 'l 0,004 0,001
0,000 0,000 0,000
0,001 0,000 0,000
19,900 19,961 20,003

ripidolita ripidol¡ta ripidolita

P4 P5-l P5-2
26,11 26,633 25,959
0,057 0,047 Q,024
20J26 19,772 20,492
25,069 24,734 24,401
0,326 0,352 0,389
15,742 15,393 15,72!,
0,07 0,106 0,076
0 0,007 0,004

0,014 0,012 0,007
0 0,109 0
0 0 0,009

0,06 0,037 0
87 ,602 87 ,2 87 ,081

5,509 5,626 5,487
0,009 0,007 0,004
5,005 4,923 5,106
0,019 0,128 0,044
4,403 4,225 4,266
0,058 0,063 0.070
4,951 4,848 4,955
0,0'16 0,024 0,017
0,000 0,003 0,002
0,004 0,003 0,002
0,005 0,003 0,000
0,000 0,073 0,000
0,000 0,000 0.003
19,981 19,944 19,95,'

ripidolita pycnochlorita ripìColita

339

343

327

JJI

339

342

343

347

324

32A

329

333

Resultados de química mineral da clor¡ta CM-l81

Tabela 2 cont¡nuação. Resultados de quimica rochas de baixo grau de Huánuco.



t.1 4'S1

sio2
rio2
At203
FeO
[¡nO
fvtso
Cao
Na2O
K20

cl
NaO
Total

si

Ti
Fe(i¡)
Nln

fllg
Ca
Na
K
ct

TOTAL

6,453 6,423
1,547 1,577
3,145 3,210
0,017 0,030
0,623 0,565
0,008 0,009
0,519 0,513
0,000 0,005
0,0G9 0,054
1,672 1,588
0,006 0,001
0 085 0.116

45,436 46 15 46,22 47,686 47,068
0,156 A29 0,039 0 328 0,077

28,036 29,19 29,052 28 447 28,539
5,243 4,851 4 304 4 445 4,217
0,069 0,074 0,076 0,031 0,442
2,451 2 471 1,856 2,225 2,414

0 0,036 0,004 0 0

a,2A9 0,201 0,24 0,577 0,454
9,22A 8,945 I,fAl 9,642 9,285
0.189 0.263 0,034 0,049 0,042
o.a27 0.006 0,014 0,01 0,007
0,125 0,114 0,',119 0,235 0,117

91,208 92,591 91,666 93,677 91,86

46,783 AA,234 45,28 46 197

0,386 0,232 0,522 0,328
29 304 27,979 29167 29,215
4,232 3,941 4,264 4,342
0,043 0,031 0,05 4,442
1,816 2jA4 1,793 1,823

0 0,007 0 0

o,24A 0,529 0,389 0,255
10,048 9,708 10,18 10,035

0,26 0,294 0,125 0,151
0 0,017 0 0,006

0,219 0,155 0 0,125
93,3s4 93,276 91,77 92,519

6,478 6,650 6,303 6,450
1,522 1350 1617 ',1,550

3,260 3,195 3,229 3,257
0,040 0,024 0,055 0,034
0,490 0,454 0,503 0,507
0 005 0,004 0,006 0,005
0,375 0,449 0,317 0,379
0,000 0,001 0,000 0,000
0,066 0,141 0,106 0,069
1.775 1.707 1,831 1,787
0,000 0,004 0,000 0,00'1

0.114 0.12A 0.056 0.067

6,488 6,560 6,569
1,512 1,440 1,431

3,294 3171 3,263
0,004 0,034 0,008
0,505 0,511 0,492
0,009 0,004 0 005
0,388 0,456 0,419
0 001 0,000 0 000
0 065 0,154 0,123
1 734 1,692 1 653
0 003 0,002 0,002
0 015 0.021 0.019

l3 13 14 039

Resultados de qu¡mica mineralda moscovita Clvl-77

sto2 26,711 26 355 26,865 25,07 23,945 27,801
1io2 0 055 0 056 0 092 0,037 0,092 0,056
41203 21,09 21 0T5 20,955 20,111 20,171 20941
FeO 16,941 14,686 16,975 16,433 16,145 16,826
MnO 1337 1,301 1,21 I,351 1,262 1,286
Mgo 19 785 24,892 19,204 19,503 15,522 19 537
CaO 0 047 0,03 0,104 0,076 0,122 0,051
Na2O 0,005 0,A29 0 0,009 0,012 0,A24
K20 0 063 0,033 0,104 0,039 0,03 0,134
BaO 0,067 O,A12 0,105 O,O42 0 0
F 0,193 0,288 0,115 0,222 0 0,032
cl 0 0 0 0,003 0,009 0,008
Total 86,254 84,696 85,791 83,512 80,311 86,696
Formula
si 5,499 5,465 5,563 5,348 5,31S 5,673
Ti 0 009 0,009 0,0'14 0,006 0,015 0,009
Al 5117 5,137 5,115 5,207 5,282 5,037
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe3+ 0 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Fe2+ 2917 2,547 2,940 2,932 3,000 2,871
Mn 0 233 0,229 0,223 0,245 0,237 0222
Ms 6072 6,45S 5,928 6,202 6,134 5,943
câ 0,010 0,007 0,023 0,017 0,029 0,0'11
Na 0,002 O,O12 0,000 0,004 0,005 0,009
K 0,0T7 0,009 0,027 0,011 0,009 0,035
Ba 0,005 0,001 0,009 0,004 0,000 0,000
F 0,126 0,189 0,075 0,150 0,000 0,021
cl 0,000 0,000 0,000 0,001 0,003 0,003
Total 20,006 20,062 19,917 20,125 20,033 19,834
Class¡ficaç
ão ripidolila ripido ita ¡ipido ìta rìpidolila ripÌdolila pycnoclorÌta

Termómetr

Cathelinea

'r 
(1988),'C 345 351 335 368 371 311

T€rmómetr

Resultâdos de qu¡micå mineral da clorita Cl!l-77

Tabela 2 contiñuação. Resultâdos de quimica rochas de ba¡xo grau de Huánuco



s¡o2
4t203
Ti02
Fe2O3
lVnO
Mso
CaO
Na2O
K20
Total
Formula
st
AI
Ca
Na
K
IOTAL

Or

67 ,146 68,33 67,347 69,767 68,792 66,95 69,009 69,442 68,759 65,036 68.86
21,554 1S,937 19,566 18,8 19,842 19,276 19,367 19,76 19,888 18,963 1r!;t4

0 0,02 0 0 0,025 0,01 0,01 0 0 0,015 0
0,182 0,087 0 038 0,329 0,281 0,327 0,324 0,054 0,025 0 038 1ì 178

0 0 0 0 0,021 0,048 0,017 0,001 0,013 0,02 ,) t78
0,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0,001 c014
0,254 0,238 0,089 0,135 0j29 0,145 0,0S8 0,113 0,138 0,197 1l 11,1

11,957 12,394 11,011 12,643 12,531 12,362 12,6s3 12,70A p,664 11,55 1175
0,084 0,077 1,44 0,034 0,037 0,049 0,062 0,052 0,073 0,041 0,078

101,1s1 101,085 99,551 102,709 101,659 99,167 101,54 102,13'1 101,561 95,861 100.565

11,658 1'1,863 11,905 12,055 11,901 1.1,893 1.1,958 11,929 11,AA4 11,8S0 .11s83

4,41A 4,081 4 076 3,828 4,OA5 4,035 3,955 4,000 4,051 4,086 ¡ 014
o,o47 0,044 0,017 0,025 0,024 0,028 0,018 0,021 0,026 0 039 0 021
4,025 4,174 3,794 4,235 4,203 4,257 4,251 4,232 4,243 4,094 .J !i64
0,019 0,017 0 325 0,007 0,008 0,011 0,0'14 0,011 0,016 0 010 0 017

20,153 20,186 20,116 20,152 20,182 20,224 20,196 20,193 20,220 ?-0,118 20 000'1,'155 '1,046 0,408 0,586 0,565 0,642 0,425 0,488 0,596 0,932 11 1;17
98,390 98,551 91,741 99,239 99,243 9S,0S9 99 255 99,245 99,028 98,838 9! 050

0 403 7 11433

Resultados de quím¡ca mineral do plaqioc¡as¡o CM'181

1-P1 A1-P2 
^2'P2 

A4-Pl
s¡o2 49,605 51,228 52,265 5A,672 49,554 50,873 50,761 4A,744 51,512
Tio2 0 118 0,069 0,015 0,12S 0,138 0,124 0 0,.113 0,074
At203 6,796 4,413 3,333 6,312 7,529 4,438 4,551 6,463 5,328
FeO 15,812 15 363 13,583 14,7A7 15,731 14,249 16,104 15,606 14,86
[4nO 0,327 0,276 0,247 0,303 0,281 0,272 0,347 0,269 0,328
NISO 12678 13,904 14,57 12,A 12,552 13,764 13,416 12,764 13,355
CãO 10425 1'1,703 11,693 11,039 1A,202 11,571 11,4A4 1'1,603 11,751
Nâ2O 1,314 0,763 0,718 1,183 1,879 0,73 0,932 1,'198 0,882
K20 0,213 0,142 0j25 0,183 0,16 0,154 0,176 0,233 0,145
F 0,094 0,045 0,058 0 0,018 0 0 0 0.125
cr 0,001 0,013 0,005 0,01 0,008 0,001 0,004 0,012 0,002

Total 97,443 97,878 97,111 97,417 98,051 96,176 97,805 97,005 98,962
si 7,153 1 ,376 7,533 7 ,326 7 JOA 7 ,442 7,342 7,140 7,330
T¡ 0,013 0,007 0,002 0,014 0,0.i5 0,014 0,000 0,012 0,008
At 1,1s5 0,749 0,668 1,076 1,273 0,765 0,776 1,.1.16 0,894
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe(i¡i) 0,886 0,635 0,429 0,458 0,795 0,460 0,689 0,555 0,577
Fe(i¡) 1,02A 1,215 1,208 1,330 1,091 1,283 1,259 1,357 1,191
Mh 0,040 0,034 0,030 0,037 0,034 0,034 0,043 0,033 0,040
Mg 2,725 2,985 3,131 2,759 2,684 3,002 2,893 2,781 2,961
Ca 1,6'11 1,805 1,805 1,710 1,568 1,814 1,779 1,A21 1,791
Na 0,367 0,213 0 201 0,332 0,522 0,207 0,261 0,340 0,243
K 0,039 0,026 0,023 0,034 0,029 0,029 0,032 0,044 0,026
Zr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 15,017 15,044 15,A29 '15,075 15,119 15,049 15,073 15,205 15,061
Formula

si 7,153 7,376 7 533
Al (iv) 0,847 0,624 0 467

T 8,000 8,000 I000
Ar (v¡) 0,308 0,125 0201

Ti 0,013 0,007 0,002
Cr 0,000 0,000 0,000

Fe(ill) 0,886 0,635 0,429
Fe(ii) 1,028 1,21s '1,208

Mn 0,040 0,034 0,030
Mg 2,725 2,985 3,131
c 5,000 5,000 5,000
Ca 1,611 1,805 1 805
Na 0,367 0,195 0,195
B 1,978 2,000 2,000
Na 0,000 0,018 0,006
K 0,039 0,026 0,023

7,326 7,108 7,442 7,342 7,140 7,330
0,r:74 0,892 0,558 0,658 0,860 0,670
B,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
0,402 0,380 0,208 0,117 0,255 0,224
0,014 0,015 0,014 0,000 0,012 0,008
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,458 0,795 0,460 0,689 0,555 0,577
1,330 f,091 1,283 1,259 1,357 1,191
0,037 0,034 0,034 0,043 0,033 0,040
2,759 2,684 3,002 2,A93 2,7A7 2,961
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
1,710 1,568 1,814 1,779 1,A21 1,791
0,290 0,432 0,186 0,221 0,179 0,209
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
0,042 0,090 0.021 0,041 0,161 0,035
0.034 0.029 0.029 0 032 0.044 0.026

11

Resultados de química m¡neraldo anfibolio Cl\/l.181

Tabela 2 continuação. Resultados de quimicâ rochas de ba¡xo grau de Huánuco
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14,s31 17 323

1to2 0.539 0,46 0.517 0743 0,44s
10,s12 11,538 11,354 11,422

r,037 1,227
41,8ð3 43,6¡ 43,746 42,232 41,996 42¡s 41,¿s2 42aa

Atzo3 15,67 1236.4 12,ss1 15,124 16O24
9,915 3,467 ô714 3950 7,593 9,303 7,343

a.1230000,197
0,327 0,103 0,14 0,490 0.259
9ô360 06,1s4 96,038 95,94s 95,557 96,331 96,635 96,33 96,132 95,047 96,7s6 96,353

st 6,263 6,261
AÍV 1,137 1¡36 t,114 1,739
atvt

Atõrat 2,7ô3 22lO 2,735 27A5
0,050 0,054

0,4s9 0ô31 0733 0,532 0,6ô2 0,s7r 0,434 067r
1,135 1,5e7 1,134

4,o23
1,3t4 2,1s3 1,S49

cå I 70s
0 365 0 29lr

a,o21 0,076

RoßúlrådôÀ dô qulmlcâ ml.o.àl d

do qúlml.å mlñorãl rochã8 do ñâ

36¡21 30,3s2 36,950
Tlo2 1,ø21 1,6 1,572 1761 i,ses
af203 20,53 1s,2r7 19,336 19,6{ 1s,589 19,219 19924

20,336 22,403 19504

MgO 3,097 3,362
a a42 0 034

0,135 023
K20 s,l 7,181 7,350 3,079 0,107
F 4211 0,3 0,073 4234 0,076
cl 0,o4r 0,033 a,o21 0,017 0,02

0,07 0,113 0,121 4,174
92,C1ø 94,172 94,074 91,74¡ 92,6Ss Sr,524 94,S,t7 92,657

2 571 2,611
0,951

n o,r7a
FErr) 2,575 2,3re 2,s35

0007 0,006
2,o71

o 009 0,023 0,012
o,432

1,424 1,097
0,005
0,112 0,037 0,041 0,103

TOÌAL 1s233 15349 15267 15,2st 15,430 15313 15,4ð3 15,435 1s,s33

lsmónst

Rorultâdo. do qufmrcâ hlnohr brorrrâ cM 226

45224 46,633 45,055 45281 46,851 44,152
0,231 0,391

35¡51 37 293 36,463 37,00õ 35,õ,t1 35,755
1,114 1003 1,371 2,115 1,691

0 0019 0 0,012 0,011
0,305 0,357 0,5s7 0,921 0443
0,0,(3 0,022 0 0,05e

1,221 1,154 1,244 1,143 1,274
0331 9,306 3,04 9,013 3,562
0023 0,135 0,136 0 0,024 0,A29 0,0ô

0,003 0,014 0 0,004 0,00,( 0,005
0137 0,233 0,22A 0,2f2

03,493 06,233 9s,034 94,57 91,431 93,162 9s,006 94,6?7 93,393

6,120 0,969 ô,071 6,052 5971
1,029 1 S43 1,t92

3,376 3,912 3,862
0,002 0,020 0,003

0,?01 0,111 0,100 0102
0,002 0 003 0,000

0,162 0,119 0.100 0,055 0,031 0,071
0,000 0,000

0,0¡9 0,304
1494 0,245 1 sS0 1,s90 1,376 r,5s4

0,000 0¡00 0,003 0,001

r¿bolâ 3 conllnuaçÀo, Rosullados do qulml6 mlnorâl rõcháô do dodlo s/áu d€ Huånuco



sto2 66,557 63,073 66 oO5 63,035 78,981 63,126 62,23A 61,79 61,808 60,747 58 382 60,144 62,465
At203 20,661 23,088 21AA9 22,659 12,106 22,091 22,827 22,501 21,597 21,491 22,964 22,566 22,704

1o20000,04000,0400000,0790,04
Fs2O3 0,7 0,119 0,071 0,064 0,465 0,134 0,012 0,161 O 0,142 0,006 0 0,099

MnO 0,012 0,043 0 0,018 0 0,022 0,006 0,018 0 0,001 0 0 0,421
Mgo 0,033 0 0,007 0,001 0 0,003 0,004 0 0,011 0 0,009 0 0

cao 1,213 4,408 2,053 4,099 2,331 3,455 4,23 3,995 2,991 2,914 4,842 4,142 4,108

NazO 10,945 8,933 10,341 9,139 4,ô49 9,731 9,214 9,474 9,849 10,031 8,612 9,153 9,264

K20 0,031 o,o3 0,033 0,0ô 0,049 0,032 0 031 0,055 0,077 0,029 0,014 0,02 0,033

Total 59,472 99.693 99,997 99,114 90,58 98,594 99 97,994 9ô,333 95,354 94,829 96,104 98,753

sì 11,730283 11,19056 11,589883 11,24283 13,55916 11,31937 11,16931 11,16025 11,32827 11,27891 10,93149 11,092733 11,20135
At 4,2913721 4,827528 4A46A094 4,762A24 2,449294 4,668309 4,827803 4,796053 4,664902 4,702501 5,067317 4,9049087 4,796527

Fe(ll) 00 000000000 00
Ca 0,2290327 0,837861 0,3862007 0,7A323A 0,428721 0,663719 0,8132ô7 0,774412 0,5A7296 0,579634 0,971286 0,8184238 0,788945
Na 3,739718 3,072657 3,5202467 3,160099 1,547312 33A282A 3,205732 3,323341 3,499609 3,610728 3,126171 3,2727494 3,219596
K 0,0069692 0,00679 0,0079914 0,013651 0,01073 0.007319 0,007096 0,012694 0,018002 0,006868 0,003344 0,0047053 0,007546
8a0000000000000

totAL 19,997375 19,9354 19,950531 19,96264 17,99522 20,04155 24,02321 20,08975 20,09808 20,17864 20,09961 20,09356 20,01396
An 5,7607852 21,38869 9,8675685 19,79379 21,51884 16,37249 20,19989 18,84008 14,30718 13,80991 23,68527 19,9A1448 19,A4462

Ab 94,06392 78,43799 89,943579 79,86124 77,88106 83,44696 79,62385 80,85109 85,25427 A6,02645 76,23319 79,903675 80,16748

RosultadoE dequfm¡cam¡nerål do plãgloclaslocM-226

Mo8 E G1-2
sloz 37,121 37,225
lro2 0,019 0,094
41203 20,278 21,79
F€O 33,391 30,211
MnO 2,172 1,181
MSO 1,572 2,457
cao 3,256 4,745
c¿o3 0 0.041
Total 97,861 97,774
st 3,050 2,949

Alv¡ 1,968 2,969
cr 0,000 0,003

Fø2+ 2,321 2.131
Mn 0.151 0,080
Mg 0,193 0,294
Ca 0,287 0,408

Totål 7,971 7,991
Almandlna 78,601 73,136
Gro66ularla 9,731 13,078

Plrooo 6.536 10.094

Mos 12 Gï-Z
36,408 36,211
0,009 0

21,058 20,729
36,424 34,641
2,057 2,388
1,63 2,108

1,887 1,629
00

99,511 97,757
2,976 2,993
2,00ô 2,015
0,000 0,000
2,498 2,415
0,142 0,167
0,199 0,260
0,165 0,144
8,011 8,001

a2,9ø7 80,873
5,554 4,ø31
6,674 8,698

Mo6 2 G2-2 G2-3 G24 G2-0 G2-7 G2-8 G2-11 G2-12
36,778 36,64ô 37,021 36,841 37,679 37,414 36,974 36,491 36,365

o 0,042 0,0't4 0,014 0 0,014 0 0,041 0
21,538 21,136 21,071 21,036 21,602 21,361 21,155 21,147 20,734
35,342 34,934 35,33 36125 36,39 36,309 35,048 36,091 35,402
1,719 1,715 1,907 1553 1,219 1,703 1,876 1,843 1,794
2,332 2,224 1,689 1,83 2,41A 1,839 1,796 1,578 1,775
1,721 1,883 1,A26 1,854 1,866 1,809 1,887 1,799 1,6A7
0,014 0,001 0 0 0,016 0,01 0 0,018 0,004

99,476 98,633 98,E74 99,266 101,197 100,468 98,737 99,031 98,024
2,972 2,988 3,010 2,998 2,994 3,001 3,005 2,981 2,999
2,031 2,025 2,028 2,020 2,022 2,026 2,036 2,023 2,019
0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000
2,430 2,419 2,454 2,446 2,449 2,474 2,434 2,501 2,46ø
0,118 0,118 0,131 0,107 0,082 0,116 0,129 0,128 0,125
0.281 0.270 0.205 0.222 0.286 0.220 0.21ø 0.192 0.214
0,149 0,165 0,159 0,162 0,159 0,155 0,'164 0,157 0,167
8,009 8,000 7,988 7,997 7,999 7,994 7,991 8,004 7,997

81,575 81,387 83,212 83,516 82,283 83,439 82,667 A3,977 82,863
4,969 5,531 5,394 5,431 5,2A7 5,211 5,573 5,229 5,587
9.452 9.094 6.941 7.451 9.623 7.41A 7.380 6.453 732A

Resultådos doqulmlcã m¡n€råldã gÉnadã CM-226

Tabela 3 contlnuação. Ro6ullado6 d€ qu¡mlca m¡n€ral rochâs do medlo grau d€ Huánuco
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stol 47.30s s0¡19 47,554 47,A64 4AAU 47,544 4r,00s 47,764 459A2 47,246 43.322 45,303 4ø,101 47,71 45734 47 492
Ìlo¡ 0,066 0,106 0,162 0,242 a,24t o,2a2 a,131 0,24t 0,136 0201 4,076 0,217 0,247 0.126 0,272 0,136 0,161

30,103 25,535 29,625 25,17 25225 29,2nt 3A,4A9 2S,042 27,053 24,524 27,08 23,324 30,343 29,506 23 012 29 054 27,245 2S,ASS

ro2o3 2,634 4,4 3,002 3,613 3,707 3,366 3,153 3,5S7 3,631 3,392 3,s9,1 3,034 2,3ss 5,6s1 3 293

0 0,034 0,005 007 0 0,012 0p55 0033 0,025 0052 0,042
MsO 1,039 2r'9 1,32S 2,061 2,043 1,971 r,943 1,0Ss 2,34S 2123 2,415 1,976 1,154 2/63 2252 1,946 2,22 2,A76

0,00300,00200
0,133 0,263 0,237 A,261 0,27A A,124 0163 0,2s5 0,173 0,233 0,2A4 A234 A,221

K¡O 10,5û1 10,259 10,144 10,33 10,354 10,213 9,533 9,0s¡ 10,16S 0,3S2 10¿70 9,3s¡ 10¡60 10,502 10013 10224
F 0,131 0,177 0,M3 0 0 0,039 0,039 0,117 0,1s3 0,141 0,141 0 0,153
cr 0,001 0,007 0 0,01

0,339 0,255 A,21 0,2ø 0,224 0.30s 0,237 0,234 0,1S7 0,2ô5 0,331
93,951 S3,015 s2,s57 s3,690 04,sS9 03,76¡

st 6,535 6,S17 6,5sr 0544 6s00 8,521 6524 6,576 6,313 6,664 6,306 6,s72 6,s42 6,322 6,715 6,560 6,752 6545

^llv 
1456 1420 1,473 14t6 1,424 1,182 1,336 1,1s4 1,423 1,454 1,673 1,235 1,4n0 1,243 1455

Âi vt 3407 3,239 3,167 3,266 3,159 3,2S7 3,33¡ 3,175 3,230
r 0,007 0,011 0,017 0025 0þ25 0,û?9 0013 0,014 0,013 0,023 0,014 0017

Fdlll) 0,306 0,505 0,346 0415 0121 0,444 o!53 a,414 0,420 0,333 0,410 0,359 0,327 0,664 0,377 0,410 0,409 04lg
Mñ 0,000 0,010 0,001 0005 0p0.1 0,000
Irts 0,3s¡ 0,509 0,376 0n22 0415 0,403 0395 0,409 0,473 0y'34 0,491 0,410 0,35,1 0,513 0,459 0,399 0,459 0426
ca 0,001 0,000 0,001 0 001 0000 0,000 0,00¡ 0,000 0,000 0,000 0,001 0000
N¡ 0,037 0,035 0,072 0 033 0 069 0,074 0 033 0,053 0,049 0,û72 0,063 0,037 0,0s4 0,063 0059
K r,323 1,795 1732 1313 1754 1,739 1,653 1,74e 1,760 1,726 1,323 1â3S 1,703 1,66Ê 1,326 1,342 116A 1197

0,000 0,002 0003 0002 0,000 0,001 0,000 0,001 0,010 0,001 0000
0077 0,021 0,000 0051 0,063 0,061 0,061 0.033 0076 0,023 0,000 0,013 0,000 0067

24,Ê79 24,392 24,O64 24135 24,352
1()1 0 0,074 0,074 0 0,042 0014 0,12

^170J 
20.717 20,57s 20,03A 20360 20,235

F.2o3 31,4s-4 31,s33 30,sS6 31,411 31,1M 31,541
MñO 0,3342 0,353 0,402 0404 0 32S
Mso 0,903 9,52s 10,465 s91 10,35 10,3¡7 0,030 9733 10,002

0013 0,012 0,011 0,03s 0011
ñi20 0013 o,o1

0 0,02s 0,003 0,025 0 0,012 0 0
F 0147 0 0 0,074 0 0,016 0,110 0,064 0

0 0,001 0,016 001 0,004 0,007 0 0
8000143000069
forâl 37,324 36,701 36,307 S6,120 l7157 A7 437 36,637 36,533 37,2s2

sl 5,40ô 5,371 3,4A7 5tO7 5,421 5457 5,33A 5,3s4 S,3s7
0,000 0012 0,012 0 000 0,007 0,002 0,020

ar s,343 5,336 s 230 s,335 5,435 5,390
cf 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,037 0106 0,065 0073 0,062 0,111 0,06s
s,623 5ô5? 5,697 5 706 5,765 5,647 5,733

l1¡n 0,062 0,066 0,071 0073 0,07s 0073 0,076 0,076 0,001Ms 3,25s 3,154 3,437 3207 3,333
Nl 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0,000 0,000
ctr 0,003 0,010 0,003 0,003 0,000 0000 0,001 0,002 0,003
ñr 0,006 0,004 0,000 0000 0,009 0003 0,000 0,000 0,007
K 0,000 0,003 0,002 0p07 0,000 0003 0,000 0,000 0,007
Ea 0,012 0,000 0,000 0000 0,002 0001 0,000 0,000 0,006
Rb 0,000 0,000 0,000 0000 0,000 0 000 0,000 0,000 0,000
F 0,00ô 0,000 0,001 0,011 0,007 0,003 0,005 0,000 0,000
cl 0055 0,000 0,000 0,023 0,000 0,00ô 0,045 0,024 0,000

tofat 10,s30 19,937 19,913 1s,933 19942 rS 936 19,937 19,913 19,S35
cù.i-È. dpldol¡i¡ ¡rÞldôrrlâ dpidolilâ dftdftla foid.,lh Ípidol¡ià pldoliii fiprddtr ¡jrìdõlih

362 344 353 353 365

'. 365 ris r75 )1¿ 371

"-,-.r". "--." -^..'

Tabôla4 conl¡¡ua9åo. Rosult¡dos d6quiñlcâ rôchâs dô |tatxô gra! dã La Uhtón,



sio2 ¡6,399 46,634 45,572 46,275 46,349 4ô,05 45,964 46,A77 47,3s8 45,t3T 46996 46,846 46,578 46,886 43444 47,032
Tio2 0292 0,371 0,442 0,422 0,351 0,306 0,346 0,261 0,312 0 29 0 311 0,336 4,21 4,246 4244 4,417

At203 32109 32,639 30253 31,300 33031 31,146 31,¡7 31576 32,231 31,053 31,432 31,637 31,906 31,724 30336 31,541

Foo 2,385 2,2aa 3,534 2,362 2225 2,336 2,s41 2,43s 2,416 3,364 3,047 2,645 2,449 2,482 6Ta1 2,491
MnO O03l 0,023 0,035 0,003 0 0,03 0,004 0,011 0 0,004 O,O24 0002 0 O,A2A 0048 0

Mso 1,551 1,431 2,124 1,634 1,26 1,7os 1672 1,583 1,503 2,073 1,693 1,726 1,575 1,607 3,105 1572
N62o 0,437 0,978 0,36 a,627 0,741 0,59 0605 0,575 0,951 o,ø42 0,595 0,6 0767 o123 o,aAa 0709
K2O 9,433 9,575 0,002 9,S53 9,753 9,337 9,333 9,993 9341 9,003 9,796 9,/1 9,14 0943 3,343 9,133

F 0,203 0,035 0,178 0,065 0,043 0,192 0 0 0 03 0,004 0,1s0 0,076 0,194 0125 0 0,134
ct 0 0003 D,14 0,002 0,001 0,a12 0019 0 0,004 0,008 0 0,011 0,007 0015 0,011

Tor6t 93,946 94,323 92,M 52,922 03,965 S2,409 92547 93,544 94,526 92,717 94,149 93362 03,712 s3,3æ 03.1s6 93335

si 6,361 6,304 6335 6367 6,233 6371 6,337 6,393 6,377 6,315 6,384 6,373 6,35s 6,376 6035 6,410
À V 1,639 1,696 1 665 1 633 1,117 1629 1,663 1,607 1,623 1,685 1 6lô 1,627 1,645 1,624 1915 1,590
Atvt 3,¡93 3,511 3,291 3443 3559 3,449 3,450 3,46A 3,¡91 3363 3¡16 3,445 3,496 3,461 3100 3,475
li 0,030 0,038 0,046 0,044 0036 0,032 0,036 0,a21 0,033 0030 0 032 0,034 0,a22 0,025 0026 0,043

F6(ll) o,27o 0,259 0,411 0272 0252 O,27o 0,294 0,2t4 4,272 0308 0,346 0,305 0,279 0242 0795 028l'
Mn 0,004 0,003 0,004 0,001 0,000 0,004 0,000 0,001 0,000 0000 0 003 0,000 0,000 0,003 0,006 0,000
Mg 0314 0,290 o,A4o 0,335 0,255 0,3s2 0,U4 4,X22 0,3o2 o 424 0,94 03s0 u32O 0326 0643 0,319
Ca 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 000 0000 0000 11000 0 000
ñå 0233 0,256 0,097 0,167 0,195 0,158 0,162 0,152 0248 0,225 0,157 0158 0,203 0,191 0122 0,187
l< 1,633 1,651 1,756 1,747 1,6A7 1,745 1,729 1,733 1604 1,600 1,697 1 635 1695 1725 1,400 1,507
ct 0000 0,002 0,033 0,000 0,000 0,000 0 003 0,004 0,000 0,001 a,Lþ2 0 000 0003 0002 0,004 0 003
F 0037 0015 0078 A.024 0.018 0.084 0000 0000 oa34 0.041 0.063 0033 003¡ 005¡ 0000 0059

R€sultãdos doquinioa m¡n6rÂl da moócovhå cMl03

sto2 26,433 24,62 24,7X 26,001
1¡O2 0146 0,145 0,034 0,037

^1203 
22,265 21,337 20,937 18,914

F6O 2s,912 24,952 28 $a 29,636
Mno 0,16 0,106 0,112 0,223
MSO 10,4s5 11,671 12,062 1144
C6O 0,074 O 0.006 0,013
Na2O 0,093 0,04 0,03s 0
K¡O 0 952 0,052 0,054 0,16
F6O0000,236
cl 0,005 0 0008 0,005

BÂo o 0 0¡1
lotãl S5661 86,655 36,365 46,706

sl 5,664 5 390 s,636 5342
lt 0,024 0,014 0,006 0,424
At 5.623 s 370 4.815 54s7
Cr 0,000 0,000 0,000 0,000

Fô3+ 0,350 0 090 0,190 0079
Fo2+ 4,304 5,086 5,230 5175
Mtr 0,030 0,021 0,041 0036
Mg 3,339 3,919 3,729 3 775
Ca 0,017 0,001 0,003 0000
Na 0,039 0,015 0,000 0,017
K 0,260 0,015 0,045 0 014
F 0,000 0.000 0.163 0.000
ct 0,002 0,003 0,002 0,000

Tórrl 10,652 10,923 19,97s 19,92r
cr-h-, ripidoritá ripìdolila brunsvioii¿ripidolil¿

R.6ultddos doquim¡ca hl¡€ral dr.lô.lG cM-10t

Tabela 4 contiruação. Rèsultados de qulmlca rochas de balxo gra'¡ d6 La Unlóo,

325 360 317 363



-5 P2
sto2 70,002 69,84 69,52
At203 19.438 19,532 19.52

0 0.01 0.02
Fe2O3 0,022 0,028 0,016

0,03 0,004 0 0 0.011 0 0 0,024 0,029 0,025 0,002

67,95 67,88 67,117 68,696 69,535 69,053 68,286 69,228
18,897 18,953 19,128 ',l9,332 19,184 19,546 19,199 19,038

0,005 0 0 0,05 0 0,03 0,015 0
0,007 0,038 0,163 0,003 0 0,057 0,006 0,026

0 0,009 0,001 0 0 0 0,007 0,007
0.024 0.093 0,061 0,091 0,067 0,049 0,291 0,033

'10,096 10,505 10,839 10,464 10,285 10,117 10,518 10,524
0 0,027 0,047 0,043 0,075 0,01'1 0,088 0,04
0 0 0,091 0 0,07 0,068 0 0,10'1

0 0,05 0 0 0,023 0 0,045 0

96,979 97,566 97,448 98,68 99,263 98,961 98,481 98,998

MnO
Mso
CaO

Na2O
K20
BaO
SrO

0,01 00
0,002 0,087 0,04'1

11,793 10,192 10,076
0,091 0,048 0,028

0 0,065 0
000

lotaf l0'1,362 99,807 99,221
Formula

st
AI

Fe(ll)
Ca
Na
K
Ba

TOTAL
An
Ab
Or

'12,053 12J30 12,132 12,140 12,097 12,020 12,089 12,153 12,105 12,068 12,144
3,944 3,998 4,014 3,979 3,981 4,037 4,009 3,951 4,038 3,999 3,936
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,016 0,008 0,005 0,0'18 0,012 0,017 0,0'13 0,009 0,055 0,006
3,936 3,432 3,409 3,497 3,629 3,763 3,570 3,485 3,438 3,604 3,579

0,020 0,011 0,006 0,000 0,006 0,01'1 0,010 0,017 0,002 0,020 0,009
0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,005 0,005 0,000 0,007

19,954 19,592 't9,569 19,620 19,731 19,849 '19,696 19,623 19,597 19,745 ',19,682

0,009 0,468 0,224 0,131 0,486 0,309 0,477 0,357 0,267 '1,498 0,173
99.486 99.224 99.594 99.869 99.346 99.407 99.255 99.167 99.662 97.963 99.578

0.182 0.000 0.'168 0.284 0.268 0.476 0.071 0.539 0.249

Resultados de qulmlca mlneral da clorlta CM-l3l

Tabela 4 cont¡nuação. Resultados de qu¡mica rochas de ba¡xo grau de La Un¡ón.



s¡o2 66,235 67,72A 6Ap72 6A,3',15 68,636 68,386 68,089 68,517 67,467 68,037 64,212

Al2O3 1932A ß312 19,433 19,503 19,4A 19,385 19,041 19,536 19j62 19,076 19,71

Tio2 0,015 0,041 0 0 0 0.041 o.oo5 0,025 0 0,01 0.02

Fe2O3 0,178 0,111 O,o72 0,0139 0,076 o,21 0,079 0,078 0,157 O,o47 0,11

Mno O,oll 0 0 0 0 0 0,023 0 0 0 0,003

MSO o,0l I 0,001 0,003 0,005 0,003 0,007 0 0,æl 0 0,003 0

CâO O,17A 0,036 0,035 0,116 0,134 O,fOl 0,oa2 O,11 0,141 0,177 0,186

Na2O 12,143 12,176 11,915 12,202 1'1,972 12j29 12,353 12,@4 12,162 12,197 12,058
K2ö 0,055 0,054 0,055 0,084 0,055 0,08 0,068 0,058 0,025 0,057 0,075

Total 98,155 99,458 99,586 100,365 100,355 100,388 99,742 1æ,329 99,114 99,604 100,373
Fofmula

s¡ 11,8ô5 11,943 11,961 11,938 11,970 11,961 11,975 11,958 11,943 11,973 11,915

At 4,080 4,013 4,024 4,017 4,æ4 3,996 3,947 4,0',18 3,998 3,956 4,057

Fe(¡¡) O,OOO o,ooo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,@0 0,000 o,00O 0,000
Ca 0,034 o,oo7 0,007 O,O22 0,025 0,0'19 0,0'15 0,02i o,O27 0,033 0,035

Na 4,217 4,163 4,059 4,134 4,048 4,113 4,212 4,061 4,174 4,161 4,083

K 0,013 0p12 0,012 0,019 0,012 0,018 0,015 0,013 0,006 0,013 0,017

Ba O,OOO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,m0 0,000 0,000

TOTAL 20,209 2ó,138 20,063 20,130 20,058 20,106 20,165 20,071 20,14A 20,136 20,107
An 0,801 0,163 0,162 0,520 0,613 0,456 0,364 0,502 0,636 0,793 0,842
Ab 98,904 99,547 99,536 99,031 99,088 99,í14 99,276 99,182 99,230 98,903 98,754
or o 2ss 0 290 0.302 0.449 0.300 0.430 0.360 0.3'15 0,134 0.304 O.4O4

Resultados de qufmica m¡neraldo plågioclas¡o CM-96

c2 c3 c3 c4 c5 c5-2 C6 C7 C7-2 C4
s¡o2 24,732 24,952 25,195 24,S3 25,517 25,371 24,744 24,824 24,906 24,732

T¡O2 0.037 0 0 0,051 0,033 0,084 0,074 0,042 0,056 0,037
AI2O3 '19,951 19,729 19,89'1 19,797 19,,163 19,327 19,723 19,379 '19,376 19,951

FeO 28,32 27,894 28,458 27,554 26,479 26,965 27,6os 26,726 27,437 24,32
Mno o,41 0,39 0,319 0,3 0,395 0,377 0,378 0,305 0,316 O,41

MSO 12,5A7 12,96.2 12,635 13,275 13,597 13,742 13,047 13,S69 13,415 12,547
CaO O,U2 0,015 0,00 o,ô3 0,04 0,036 0,097 0,O2 O O,O42

NazO O,ol1 0,015 0,032 0,028 0,006 0 0 0,018 0 0,011

Kzc 0,027 0,032 0,031 0 0,024 0,024 0,005 0,011 0,003 0,027

F0O,O2700,04600,1070000
cl o,oo3 0,008 0 0,0Û3 0,001 0,009 0,014 0 0 0

BaOo000,0870,01300,053000,003
Totãl 86,118 A6,024 86,652 46,'134 85,568 86,04 a5,745 85,299 85,909 86,118

Formula
s¡ 5,424 5,465 5,4A5 5,443 5,568 5,526 5,435 5,454 5,461 5,424
Ti 0,006 0,000 0,000 0,008 0,005 0,014 0,012 0,007 0,009 0,006

At 5,158 5,093 5,104 5,100 5,006 4,962 5,106 5,018 5,008 5,158
Fê3+ O,OO4 O,of 1 0,026 0,005 O,O72 0,040 0,004 0,0m 0,000 0,003
Fê2+ 5,190 5,098 5,155 5,032 4,7æ 4,A72 5,067 4p6 5,131 5,191
Mn 0,076 O,O72 0,059 0,056 0,073 0,070 0,070 0,057 0,059 0,076
Mg 4,115 4,232 4,101 4,325 4,423 4,462 4,272 4,574 4,385 4,115
Ca O,OIO 0,004 O,O21 0,007 0,009 0,@8 0,023 0,005 0,000 0,010
Na 0,005 0,006 O,O14 O,O12 0,003 0,000 0,m0 0,008 0,000 0,005
K 0,008 0,009 0,009 0,000 0,007 0,007 0,001 0,003 0,001 0,008
F 0,002 0,006 0,0m o,oo2 0,001 0,006 0,010 0,000 0,000 0,000
ct 0,000 0,010 0,000 0,017 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000

Total 19,998 20,005 19,974 20,014 19,928 20,006 20,005 20,035 20,026 19,997
crG.rncâçÀþ rìp¡dolita rip¡dolita ripidolita r¡Þ¡dolita rip¡dolita ripidolita ripìdol¡la r¡p¡dol¡ta r¡pidolita ripidolita

crrhor¡n.ù(1Ís3),.c 353 347 344 350 331 338 351 349 348 353

35A 35? 349 355 336 U2 356 354 353 358

Re6ultados de quím¡ca m¡neralda clorita CM-96

Tabela 4 condnuaçào, Resultådos de qulmlca rochas de balxo grau de La Unlón.



P3 P4
sto2 51,547 48J45 51,417 49,776 4A.964 51,93 51,587 50,171 53,212 52,912 44,127
Tlo2 0,044 0,078 0,064 0,151 0J42 0,064 0,084 0 0,104 0,119 0p25
A1203 1,823 4,17 3,283 4,753 4,909 1,792 1,549 3,42 'l,465 1,51 5,219
FeO 15,79 16,177 15,69 17,655 17,781 14,424 14,353 16,279 13,713 13,458 17,147

Mno 0,239 0,245 0,263 0,323 0,316 0,196 0,272 0,274 0,277 0,324 0,284
[4go 13,444 11,801 12,Aæ 11,668 11,549 14,æ 14,621 13,952 14,%7 15,097 12,959
cao 11,765 11¿54 10,875 11,308 11,282 I,a71 11,838 10,993 '11,309 11,378 9,796
NazO 0,406 1 ,175 0,947 1,039 1,049 0,353 0,463 0,224 0,476 0,543 0,904
1<20 0,041 0,168 0,112 0,225 0,199 0,049 0,046 0,055 0,045 0,037 0,',113

F 0,091 0 0 0 0 0 0 00,06 0 0
ct 0,012 0,05 0,012 0,002 0 0,005 0,003 0 0 0 0,05

Total 95,276 93,A27 95,602 96,953 96,192 94,7æ 95,817 95,369 95,626 95,378 94,æ2
si 7,687 7,412 7,612 7,æO 7,299 7,732 7,æ4 7,341 7,770 7,745 7,094
Tt 0,005 0,009 0,007 0,017 0,016 0,007 0,009 0,000 0,011 0,013 0,003
Af 0,320 0,757 0,573 0,828 0,862 0,3',14 0,271 0,590 0,252 0,260 0,907
c¡ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe(ili) 0,412 0,306 0,447 0,496 0,564 0,308 0,472 1,208 0,504 0,494 1,527
Fe(¡¡) 1,557 1,776 1,496 '1,687 '1,653 1,488 1,311 0,7A4 1,170 1,153 0,586
Mn 0,030 0,032 0,033 0,040 0,040 0,025 0,034 0,034 0,034 0,040 0,036
Mg 2,989 2,708 2,a33 2,572 2,567 3,125 3,23a 3,043 3,258 3,æ4 2,448
Ca 1,880 1,856 1,725 1,791 1,802 1,894 1,984 1,7z3 1,769 1,7e'4 1,547

Na 0,117 0,351 0,272 0,298 0,303 0,102 0,133 0,064 0,135 0,154 0,258
K 0,008 0,033 0,021 0,042 0,038 0,009 0,009 0,010 0,008 0,007 0,021
Z. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 15,005 15,2& 15,018 15,131 15,143 15,005 15,026 14,797 14,912 14,945 14,826
Formul¿

s¡ 7,687 7,412 7,6't2 7 ,360 7,299 7 ,732 7 ,664 7 ,341 7 ,770 7,745 7 ,O94
AI (lv) 0,313 0,588 0,388 0.640 o.7o1 0,268 O,27t 0,590 0.230 0.2ss 0,906

T 8,000 8,000 8,000 I,oo0 8,000 8,000 7,935 7,931 8,000 8,000 1000
Al (vi) 0,007 0,168 0,185 0,188 0,161 0,047 0,000 0,000 0,022 0,005 0,000

Tt 0,005 0,009 0,007 0,017 0,016 0,007 0,009 0,000 0,011 0,013 0,003
cr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Fe(iii) 0,412 0,306 0,447 0,496 0,564 0,308 0,472 1,nB 0,504 0,494 1,527
Fe(¡l) 1,557 1,776 1,496 1,æ7 1,653 '1,488 't,311 O,7A4 1,170 1,153 0,586
Mn 0,030 O,O32 0,033 O,O4O 0,040 o,o25 0,034 0,034 0,034 0,040 0,036
Mg 2,989 2,70A 2,A33 2,572 2,567 3,125 3,238 3,043 3,258 3,294 2,448
c 5,000 5,000 5,000 5,ooo 5,000 5,000 5,065 5,069 5,000 5,000 5,000
Ca '1,880 1,856 1,725 1,79'1 1,802 1,894 1,884 1,723 1,769 1,784 1,547
Na 0,117 0,144 0,272 0,209 0,198 0,102 0,116 0,064 0,135 0,154 0,258
B 1,997 2,000 1,997 2,000 2,000 1,996 2,000 1,7A7 1,904 1,938 1,805
Na 0,000 0,207 0,000 0,089 0,'105 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000
K 0,008 0,033 0,021 0,042 0,038 0,@9 0,009 0,010 0,008 0,007 0,021

Â 0,008 0,240 0,021 0,f3i 0,i43 0,æ9 0,026 0,010 0,008 0,007 0,021

si 7,687 7,412 7,612 7,360 7,299 7,732 7,664 7,341 7,770 7,745 7,094

At (tv) 0,313 0,588 0,388 0,640 0,701 0,268 0,271 0,590 0,230 0,255 0,906
Al (v¡) O,OO7 0,168 0,185 0,188 0,161 0,047 0,000 0,000 0,022 0,005 0,000
Fe(¡¡¡) 0,412 0,306 0,447 0,496 0,564 0,308 0,472 1,æ8 0,504 0,494 1,527
T¡ 0,005 0,009 0,007 0,017 0,016 0,007 0,009 0,000 0,011 0,013 0,003

Fe(l¡) 1,557 1,776 1,496 1,6A7 1,653 1,488 1,311 0,784 1,170 1,153 0,586
Mn O,03O O,O32 0,033 O,O4O O,O4O O,O25 O,O34 0,034 0,034 O,O40 0,036
Mg 2,989 2,708 2,833 2,572 2,567 3,125 3,238 3,043 3,2s8 3,294 2,448
ca 1,880 1,856 1,725 1,791 1,802 1,A94 1,884 1,723 1,769 1,784 1,547
Na 0,117 0,144 0,272 0,209 0,198 0,102 0,116 0,064 0,135 0,'154 0,258

Resultados de qu¡mica mlneral da gfanada CM-96

Tabela 4 cont¡nuaçåó. Resultados de qu¡mica rochas de ba¡xo grau de La Unión.
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Tabe¡a 9â. Rêsultados anal¡ticos U/Pb StlRlMPgne¡ssê CM-80.

..,¿
(%) ( %) ( % ) (ø) (Fm) (41 rôè(k) réê(k) þe{Ùa)

NM,2A(r7) 0sgr339 a,nÌS2os A942 13,29n971 0,51 0,055117 0,13 4213.12 21,59

NM-2 a(25) 0 53291s 0,07s113 0,52 A,967 13,307127 O,52 2729,49 24,51 32ô,s

NM,2E(æ) 0,5&3566 0,54 0,971 13,3&12 053 0,056¡37 0.13 49¡f 5 0.01533 ¿66 167

NM,2C(2S) 0 620592 0,5O 0,932 12,377303 0.¿9 0,057963 ¡Or 3 0.03032 Áe2

0.0n0u 0-921 129f62a1 051 0,053032 3117,23 23,02 0,03029 479 ,133 533

Tabeta 9b, ResùlLados ân.ìit¡cos u/Pb T|MSgEn¡to milonit¡co Cil¡314



IOADES APAFENIES
6/8.â2ã0 !(%) 6@ração 6/3 idadê :(Ma) 1t5¡dâtte i(Mã) 6O idèðe <r\¡al %conc treìhoridãde
0,24134 1,02 0,36 1598,3 14,4 1670,9 23j 1763 43 91 1763 4A0,2178, 1,43 0,47 121A,5 16.5 1253,9 22,0 1226 53 104 1226 53o,197n 2,23 0,64 1163,3 23,A 1195,5 24,4 1254 52 93 1254 520,20129 2,59 0,46 1182,2 2A,O 11¿4,3 39,4 113a 99 1oO 1138 99
0,18055 1,56 0,33 1070,0 15.3 1073.1 31,3 1079 89 S9 1079 890,20925 1,04 0,26 1224,e 11,6 12.10,0 21,8 11a4 75 103 1184 75o345e 4+s O55 1242+ ¡?5 1212ê À+5 11€O 64 l{7 rr€þ 60
D27174 1rl2 O34 ¡¡34+ 1"É ¡r€€B 25é 4A4 69 149 7134 6ê
0,19512 1,Aa 0,8€ 1149,1 19,8 1165,9 14,S 1197 20 96 1191 20
4,210e6 3,07 0,64 1232,3 34,5 1238,1 34,6 1248 73 99 124A 134,21012 1,67 0,44 1229,4 1A,7 131a,3 28,3 1466 65 34 1466 65
0,20530 1,00 a,47 1203,t 11,0 122!,4 15,2 12C) 37 96 12añ X?
0,1s557 1,00 A,44 1i51,5 10,5 1163,0 15,7 1184 40 9? 113l' 40
0,20615 1,41 0,65 1203,3 16,2 119a3 15,9 1130 U 1A2 1180 U
020154 1,04 0,42 1193,6 11,2 1199,5 17,4 122A 44 96 e2A 44
0,2045a r,00 0,J1 1199,9 10,9 1222,4 lo,l 1262 20 95 1262 2n
019070 2,A6 0,67 1125,2 29,5 1130,4 2A,9 1141 62 99 1141 62
0,13096 2,25 0,46 1072,2 22,2 1059,6 32,6 1064 a€ 1ol 1064 83
0,31642 2,31 0,A4 1712,2 35,a 1309,0 2i,2 1352 2t 96 ß52 27
0,20269 1,2A 0,56 11a9,3 13.0 1193,2 15,0 1199 35 99 l19S 35
0,21766 2,65 0,55 1269.5 30,6 1271,5 35,0 1275 79 1oO 1275 79
4,2210¡ 231 0.60 12A7,4 21,0 1292,5 27.9 1301 59 99 1301 59
0,18953 2,1A 0,53 1119.3 21,6 1137,6 24,6 1173 a)8 95 1173 5S
0,19134 2,50 0.74 112A6 25,9 1163,2 23,4 1¿2A 45 92 e2A 45
0,126S9 2,22 0,76 n0,1 16,1 a32,1 16,6 1OO1 38 77 J1A 16
0,20410 r,19 0.56 121AJ 13,2 1242,0 15,2 1233 3.t 95 eA3 U
0,19369 1,52 0,40 1141,3 15,9 1160,3 26,5 1196 69 95 1196 69
0,22782 3,84 0,79 1323,1 45,9 1324,2 36.1 1326 5€ 1oO 1326 58
0,16a46 1,00 0,36 1003,6 9,3 1013.6 17,9 1035 53 97 1035 53
0,33319 1,00 0,67 1353,8 16,1 1A53,4 12,A 1353 20 1oO 1A$ 20
0,20505 2,20 A,70 1202,4 24,1 1216,2 22,3 1241 44 97 1241 44
020251 1,00 A,25 1188,8 10,9 11A3,6 2A,4 .1174 73 101 11t4 7A
0,17159 1,00 0,41 1020,9 9,5 1026.5 15,1 l03a 43 9A 1038 43
0206æ 1,10 0,31 1209,0 12,2 12A7,2 25,5 12A4 æ IOO 12cl. 63
0.13445 2,54 0,70 1091,3 25,9 1137,6 25,2 1227 52 39 1227 52
0.20606 2,13 0,62 12A7,A 23,5 1211,4 24,2 121A 52 99 .¿1A 52
0,20499 1,30 0,51 1223,4 14,5 1216,6 13,1 12A4 43 102 1204 43
0,34514 1.12 0,26 1911,3 rA,6 1a96,0 37,0 18t9 t5 102 1879 t5
0,33337 105 0,56 1A54.7 169 1851,1 15,9 1A4A æ 100 13,43 2A
0,18926 1.48 0,41 1117,3 15.2 1135,6 22,9 1171 59 95 1171 59
4,21413 1,19 0,45 1254,0 20,4 1242,1 25,5 1221 70 103 1221 7A
0,13749 1,53 0,71 a30,4 11.9 8A9,6 12,A i040 31 30 1o4o 31
0,19196 2,49 0,92 1132.0 25.9 1153,4 1S,S 119¡ 22 95 1194 22
020¿81 4,12 0,97 12A1,1 45,2 1243,3 304 1317 æ 91 1317 2A
0,20141 1,02 0,55 1183,2 11,0 113a,9 13.1 1199 31 99 1199 31
0,22352 1,10 A,U 1300,4 13,0 1290,9 23,4 1275 59 102 1275 59
0,16425 1,1T 4,26 9A0,{ 10,7 914,5 262 961 82 102 96r A2
0,16269 1,5A 0,29 971,1 14,2 974,4 33.7 9a1 105 99 gSt lO5
0,18940 1,01 0,47 1118,1 10,4 1125,9 1¿.6 1141 3g 93 1141 38
0,31763 1,48 0,27 177a,1 23,0 1744,0 44,9 1703 95 lO4 1TO3 95
0,14925 143 0,59 1117,3 14,7 1143,5 16.7 1193 39 ø 1193 39
0,1956¿ 2,37 0,60 1152,1 25,0 11A3,9 27,4 1243 61 93 1243 61

E RÀZOES

5.63
4,72
3.94

¡s3

3,83

2,26
2,47

4,92

2,14

3,60
3.38
2,91

3,83
4,33
2,80
1,50

2,34
3,61

3,69

2,55

1,87

3,98
2,16
2,72

1,91

3,21

4,14
5,38
2,15
5.33

3,S3

U (ppm) 6¡4c U/Th 7/51.2a1o
199 3795 I,A 4,1U2A
142 15706 1,3 243799
26 1tO25 1A 2,24600
41 5202 0,8 2,21023
94 2943 1,3 1,8J721
174 240A2 1,6 2,29262
¡9O ¡¡.1rê 0S 33¡0¡4
2S+ s*5 .1+ ?:t566?
6S2 29063 1,2 2,15261
12 6798 1,3 2,æ509
a5 11528 1,7 2,65301

1204 59370 1s,9 232643
309 31113 2,1 2,14356
254 2204t 1,8 2,254A1
224 21215 17 2,25a66
633 T 2A 15,4 2,33293
108 15283 2,6 2,04431
155 10447 r,9 1,A6749
257 19094 1,0 4,93904
207 41539 2,7 2,2?A61
123 4899 1,a 2,49A02
165 138æ 2,2 2,5t117
87 6261 1 ,9 2.065S3
493 21344 A,4 2,14437
9-45 13362 2,6 1,269U
363 3Í55 2,3 2,39ø13
114 11222 1,3 2,13515
6Ã 4223 1,3 2,6€43S
142 12326 1.4 1,71340
161 2168t 12 5,20494
245 1514¡ 1,1 2,31277
151 12545 2.4 2,2A810
12 162ø5 1,1 1,74e11
u T1A3 1,6 2,2434A
628 42e51 10,3 2,06583
6.4 9949 1,7 2,2 95
260 2ø646 2,3 2313A9
65 16667 1,1 5,470T3
162 30409 14 5,19415
57 5366 0,6 2,05937
167 20114 1,7 2,39A29
472 14549 2,1 1,4019.)
437 32501 1,3 2,11417
519 77396 2,e 2,40220
254 25262 2,J 2,22476
121 11599 2,1 2,56569
93 3400 2,2 1.61090
120 39!3 2,1 1,61076
256 29126 0,9 2,æ0A6
59 2531 1,5 4,57019
333 21716 1,2 2,O83t2
173 19121 2,2 2,2091A

Ercs sisremárì@s ePb/2¡U 1,1 *PbtúPt o,1i

Razõ€s jsotópias côrigid¿s pãrâ ô fEdonañe¡io de Pb/U por ømpa€q¿o óm ô ziEão de idade 564 :4 [4ã (2-sigm¿)

Tabela 9c. Resultados anarä¡cos U/Pb LAICP,À,4S, amosira CM-1'16

1

2
3

5
6

a
9
10
11

12
13

15
16
1T

1A
19
20
21
22

24

26
27

30
31

32

35
36
37
3a
39

45

48

50
51

52



cM'116 u(ppm) 6t4c lJlrh Tlsazao i(%) 6ß@ào !9,) øæração 6/s idãdë 1(Ma) sidaðe <Ma) 6i \d¿de 1(Mal53 557 414æ 3,2 2,17141 1,97 0,19494 1,19 0.60 i14}j| 12,5 1171,9 1216 31a¡4 56 4tOO2 1,5 247812 3,33 0,21516 2,A4 0,35 1256,3 32,4 12657 paz u55 2r5 45865 1,6 2.36306 2,57 0,21204 1,07 0,42 1239,7 12,1 1231.5aÌ6 132 24173 1,5 2,36067 3,1A 0,21086 1,2A O.4o 1233,4 14,4 1230,A 22,7 1226 5,757 435 20593 1,5 2,63467 4,10 A,2cÁ73 3.79 0,g2 :.2oa.1 41,5 1310,45€ 70 11785 14 2,51176 4,58 A,2207A 3,35 0,34 :.2A6,0 44,g .1217 2 .1262 4A59 A7 3536 0,9 1,11950 4,62 A]2178 1,11 0,24 74A,A T,A 762,1 a2a 9460 261 3567 1,4 13n11 4,31 0j427A 2,5S 0,59 860,4 2O8 eÌg,2 25_7 g27 .t3
61 52 6208 0,1 2,76264 4,97 0,22835 2,13 A,43 132s,8 25.5 13;5,5 37,1 137,t 3662 202 17902 0,9 2,4315É' 2,66 0,215æ 1,21 0,45 12ef,'7 13,9 1252,A ß.2 .1237 4763 92 1269 2,9 1,8115t 2,A3 0,17t32 1,OO 0,35 1052,3 9,7 1051,8 13,6 1051 5364 aro 10a16 1,5 221697 2,t6 0,19674 2,O3 0,74 115/,a 21,5 1186.4 19,3 1239 3665 47 6703 2,5 1,65223 5,27 0,165S4 2,31 044 989,? 21.2 990,{ 33.3 gg2 o666 5C 799ê 0* ¡i9¡9r4 34s ol¡.43{¡C 1rl1 q32 366É qO 95¡+ 19p W 6€6l a2 11547 1,6 2,192A3 3,3S 0,19991 1,32 0,39 1174,A 14,1 1173,3 23,6 1186 6268 143 æ037 1,4 2,24521 1,37 t),2016t 0,79 O,sa 1184,3 3,6 1195,3 9,6 1215 2269 103 17699 2,O 1,87026 2,29 0,17940 1,33 0,58 1063,7 l3,l 1070,6 15.2 1oA5 3770 122 2a656 0,8 4,00660 1.13 0,27655 0,52 0,46 1574,0 7,2 1635,5 9.1 1716 1aJ1 12A 25204 2,3 2,21651 2,6ì 0,20608 2,18 o,S1 1207,9 24,0 1205,0 lA,9 12:)O 31'12 70 13366 2,2 2,12950 2,72 0,19a12 1,13 0,42 1165.2 12,'1 11a¡g,4 1a,8 1146 4973 293 51492 1,7 2,41890 2,f7 0,21223 2,SS 0,93 1241,A 29.2 Q4A2 19.9 1261t4 294 4{¡799 1,7 2,42294 2,51 0,21275 23A O,g2 1243.4 26 O 1249,4 1260 m75 105 167X7 1,6 2,A7375 2,60 0.19241 1,73 0,67 11U,4 18.0 114c'2 11,8 1151 3976 123 239SO 1,6 2,173AA 2,2A 0,1992a 0,65 0,29 1171,4 7,O 1172,7 15,A 1175 4377 752 79241 3,9 2,1S0?6 3,47 0,19379 3,32 0,96 1141,9 34,8 1174,9 24.2 1236 2073 35 10291 1,O 5,02572 1,81 0,33161 1.11 0,61 1U62 1./,A ß23.7 15.3 1798 2619 413 55405 3,2 2,21ø74 2,24 0,19828 1,55 o.7o 1166,1 16,7 1lS7.O 15.7 .1225 3230 136 31A22 0.8 2,75323 1,26 A,2334t O,77 0,61 1352,7 9,4 13,43,0 9,4 ß2A 19
61 Al 10553 2,1 2,26AA3 2.79 0,20307 0,92 0,33 1191,9 10,1 1199.9 1g,f 1215 52a2 121 21420 2,1 2,29953 1,42 0,20749 0,33 o,5S 1215,4 9,2 1212,1 10,1 .1206 2333 590 106194 10.7 2,2A161 1.37 0,2c!14 0,94 0,69 1197 5 lO,3 1206,6 9,7 .1223 

2A84 196 36624 1,6 2.13912 r,3,4 o\ggn O,9o 0,67 lt6g,? 96 1161,5 9,3 l14g 20a5 124 21075 1,9 1,35570 2,14 0,13030 1,71 o,eo 1063,6 16,S 1065,5 14,1 1059 2686 265 49169 1,7 2,15547 2,36 o 19430 2j4 0,91 t144,6 225 1166,A :¿Al 2037 70 13390 1,7 1,91193 3,18 0,13290 2,73 O,a6 ßA2,A 21,2 10a53 21,2 1O9O 3333 251 43122 1,7 2,31522 2,2A 0,20931 2,05 o,9o 1225,1 229 1235,2 16,3 1253 20
89 135 3602ì 2,9 2,32589 1,77 0,20640 1,46 o,a3 1209,6 16.1 1220,2 12,6 1239 2090 111 26421 2,6 2,30494 1,41 0,20461 1oO 0.71 1209,A 109 1213,8 1o,O 123A 20
91 130 20709 1,2 2,11959 2JA 0,1ø94 1.A2 O,a4 f+al ß,2 .11ì4.5 15.2 1224 23
92 41e 42506 2,3 2,9295.4 279 0,22939 260 0,93 1331,3 31,3 1389,6 21,1 1480 19
93 81 14664 2.A 2,16291 1,17 0,19866 1,07 0,61 1168,1 11.5 11692 12.3 1171 2a
94 73 11751 1,3 2,12158 2,94 A,197A7 2,29 o,7A 1163,9 24,4 1155.A 20.3 1141 37
95 67 115-t7 r,0 2,03457 1,97 0,19476 1,11 0,56 1147,1 lt,6 1143,7 13,5 1131 32
96 131 28013 1,0 2,33658 3,8€ O,2oaa3 3,74 0,97 1222,6 41,7 1223,5 27,6 1225 20
9T 151 æ874 1,4 2,27646 1,53 0.2A14A 1,Ot O,7o 1183,3 11,6 1205,0 lO,A 1244 21
9A 227 43390 2,2 2,29986 l,sa 0,20335 1,22 0,7ì 1193,3 13,3 1212,2 11,2 1246 20
99 734 22147 1,9 2,00933 4,30 o,lT8la 3,55 o,s3 1057,0 34,6 1113,7 29,2 1240 4A
100 232 45595 1,1 3,0129J 1,14 0,23¡61 0,55 0,48 1379.5 6,3 1410,8 e,7 ß5A 19
101 165 27124 3,O 2,?2951 1,98 0,19944 1,30 065 11-t23 13,9 1190,{ 13.9 1223 29
142 44 7A97 0,9 2,11397 3,30 0,19566 1,27 o.3S 1151,9 13,4 11:¡,4 22,1 1156 60
103 t9 11570 09 1,62221 2,XA 0,16402 0,33 0,35 979,1 7,6 978,9 14,9 978 45

Eros srsreFários ?*Pbl$lj r.1 Æphtà'ph a,77

Råzões ßolópjæs ørigjdas pa.a o frãcio¡añeñro de Pb/U po. øpaÉç¿o øm o zircão de idadè 564 1 4 Ma (2¡r9mê).

Tabê¡a 9c cont¡nuação. Resultados anatiiìcos U/Pb LAICP-tv,tS, amosrrâ CfV-116

94 1216 31

9A 12e2 34
102 1217 46
l0l 1226 57
s0 J495 30
102 1262 {a
9A 741 I
ß a60 21

96 137 a6
102 1237 47
100 1051 53
93 1239 36
100 992 96
145 €€7 I
99 1136 62
97 1215 2
93 1085 31
92 1116 18
101 1200 31

102 1146 49
9a 1261 20
99 1260 20
99 1151 39
100 1175 43
92 1236 20
103 1798 26
95 1225 32
102 1324 19
98 1215 52
101 1206 23
9A 1223 2A

102 114A 2A

101 1059 26
95 1203 2A

99 1090 33
98 1253 2A

93 1239 2A

97 123A 20
94 1224 23
90 l4s0 i9
100 1171 2e
102 1141 37
101 1137 32
100 1224 2A

95 1244 21

1246 2A

e5 1240 43
95 1458 19

1223 29
100 1la¡5 60
100 978 45
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025C4¡ 1171A 1607,9
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3,25 17¿9,0

02o9s€ 12Á,6
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1.51 605¡ 3,7 602.30,12625 0,67 7æ,1 A,1

0,oa726 2,15 0.37 lo.5 23,1o2u2o 2,aa 1612,5 1661.1 ,7c,æ407 3,{3 o2s 54¡,1 132 592.3
0,04569 r,59 0,11 3,1 5291 62,20,164¡'2 3,54 930,7 103¡.1 30.5

0,r3
'1,92 10,9 12.A

0,07343 2,t3 O22 ¿€6,7 501.9 4A.?
0,09236 027 569,s 15,3

3,53 603,0 æ,5 25,10,03943 0J1 s52,s 3,5 575.4 22,5
0,10593 o.¡3 9,1 651.0
0,07967 1,00 6,9

029 343,7 32 A74,u 2O,5
0,03¡56 022 SZJ,3 S,1 5æ.3
0,16.403 0,69 10102

o23 13,2 5t?.9
020542 0,70 21,8

3,11 1160,4
039051 2,52 21252
0,0331s 2,10
0,0972 s 1,S3 s93,3
0,03920 550,3 5,3 s7s,1 29,50¡917¡ 221 057 565,3
0.13621 0.9¿ 1-00.3 1t323 33.3
0,15266 0,65 24.2

0J3 95S.5 32,0
0J7 27,6
o?1 2503.0

021339 221 0.55 25,ø 1406.9
1,00 4,6 ,40A.2

o,07n7 2,95 ,r€3,4 62.4
0.07535 O21 463,3 62.2

0.75 12,5 557,4 13.6
024ø12 r,13 15,1
0.096¡6 0J3 5S,6 2A1
o23%O 0.95 41,5 1426,5 27,O
0.07735 1,S5 9,0 {7S I
0.09705 0.52 597,1 21,O

2,76 0.60 22.7 A72.0 26.9
0.09,111 579,3 5331

091
0,07es2 1,33 0 54 3,0 465.3
0,07670 2,17 O22 10,0
0.03315 o21 54,6 52 5A4O
0.07537 æ.a

0Jo

u (!'pm) it%)
42 051417 616
2,1 143310 227
7! 2,36331 3¡6
25 lAnll 4,42

5 14€ 16051 13 4.34262 3J6
2.0 13194s 6.197 135 1.5 s,36091 3.¿93 130 1.t 2,64æ9 5,30s 95 2,9 0,Ê7pO

10 169 6379 0,7 0,30SA0
14799 6,7 1,296æ

12 193 3,2 0,66306 5,79
13 137 1,3 4,13401 3,27

0,9 0,7s295
1s 93 l2 o,6s332 15.06

7172 ?O,2 1,76376
17 ?0 0¡ 1,07396 7,75
13 554 11613 2,A3

ua2 10,3 0,6393€
20 91 AA22 6,6 0,3€€¡O 10,51
2t 2U 9135 

'.A 
O,A2072 5,55

22 2* 2,1 A,¡649
23 lt 149/2 12 0,39367 3,¿O
24 1114 40503 12 O,65æ3 1ì2
25 2X3 1æn 0,7 r,36501
26 201 8,12
27 144 54A2 2,A 1,f0446
2À 141 11,24
æ 1æ 101A2 2,U

6n7 Oßn477
31 30¿ 16 220æ6 3,6r
32 125 29 t21251
33 624 2.4 0,6612X
u 144 2J 0,76209
35 19a

31 2æ 4,¿€
7319
1ù224 4,4 1,s1272 5,15
2573¡ 2,3 1,730e1 Á24

41 124 17619 1,5 10,A?242 1;.2
42 113 3,1 2,99715 4,15
43 171 11,3 0,61737

2æe 2,5 0,65416 1s,52
1467 1s,67

46 233 22 0,73137 3.1t
47 330 3,3 3,33æ4

1æ65 6,13
49 332 14s92 3,0 3,07a94 352

z167 r¡ 0,60¡01 4s2
51 403 2,O 0,A1m3 4,62
52 s5 5314 1,9 1,3602S
53 205 6970 1,3 0,19342 7,77
54 2æ 2,7 1,360€A 5,44

5755
56 1s9 3796 32 0,61125 10,06
s7 2U 7122 4,3 0,7æA2
4 215 144 0,É24a 7,47
59 46s 1,s A,ú271 3.63
60 105 32 A,nAV

ÞbP! 1.r *pbf'pb o_zl
cffirEçlo dé U e unì tuø €libÉd6 æn o NBs sEM 610. e áplænEh mâ næ''Þu de -2s% coÉÞ r r).10. 233u=1.56125¡r clo. 23€u23su=137.8€.
Pwtu i¡!áEì6 @ñgd¿¡ pãÉ o r'âdotumnro de r¡ö,,IJ por æñp€Þc-ão ø o ¿F¡o de idâde s64 t,4 Mã (25,oro).
Ph 

'n 
ciâl d€ri€do de sbæy ãrn KËft6 (r s75) m iñætuæ de 1¡ påãæPb204Pb, or pâE trPbf¡Pb e 2.0 pã€ ãPbfepb. a dßói!àæb é etdlãda da æñeaÞçåo ds dãdæ æ6pb,?3€u ê 2o6pb2¡7pb.

Me hd idde= r6Pb¡!ìJ æ€ ¿rcõ6 þÉN (<o 9 Ga) e 
üPh¡dPb påË os gråos ru s ånrçôs (>o I Gã,. Eñ 9rà6 åftsós, æ dãdës @m uru d,srdãndâ nomr>3o% e iñree >5%.s idãdæ n& so cædëEdæ

Tabelâ 9d. Resultad6 anaìiù6 U/PÞ LA-|CP-|\,ÍS, amostså cM,228
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Tabela 9f cont¡nuação. Resultados analiticos U/Pb LAICP-N,4S, amostra CM-158
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cM-173

Sem correçåo para Pb comum

Anállses podÉo ppm ppn Ttr¡u 20E?b t2û4t2cÉ zúu 16/33 235u t7135 2oÉPb t7t6 2rxìpb !3aô zoTph txsn 2o1pþ tÊE 6ßa r ?,.35 t 7/6 t %conc1.1 e.6cÞ 221 166 O.1513A 0,c403227 0.({1015239 0.03363 0.@117 O.2119 O,A12n4 OO51O5 000146 25.33709 073æ 3.67?73 0.162S9 19,53a64 056149 24¡ 7 ?44 ß 213 67 jOO.s
2.1 e.6c.Þ 155 91 0.5¡745 0,000¿0106 O 00O¿?5i rr Õi53 0.01599 o,o5o¡3 cool{3 :7.5476-! 1464A3 3.95304 0.25049 19,31061 O 560A3 æ! 12 2æ 13 211 67 105.931 eos.F¡ Sl 36 0,,1,176 0,m0001 0.0¡01299 0ß445 0.@13: 0,27335 0.01353 0,05156 cOO163 26.00704 0,39æ2 3.65335 0.1317 19.39526 A 163 243 3 245 11 2æ .74 g1.5
4.1 è.ëcÞ iæ 6 0.51303 0.0{Ct01 0.000!34æ 003æ o.(,Jlaa 0.2527 0.01522 0049a 0,00131 27.1734 1,33754 3.95719 0.æ341 20,07911 0.5?654 233 12 229 12 1ú 6? 1?5,4
5.1 e.æ.p.i 10S 37 0,34144 0.00t001 0.00104c6 00531 0.@215 0.25793 0,01S53 0.04909 0.@214 26.241t]€ í,1as82 3.A77C5 0.æ353 20.3æ09 a.E 6S7 24], 13 233 1Ê 152 105 15S3
5.1 e.æ.p 145 76 0.52102 0.o00217P¿ 0.æ003265 0-053€ 0.@132 0.æ65 0.01629 0.04992 0.00169 ?5.77536 1,20ü2 3:15139 oj?939 20.07266 0.6304 245 11 21rJ ß ß7 Al 1315?.1 e6.p 14€ 66 0.,14615 0,000401 0,00039353 0,01764 0.@145 0.?7073 0.0133 0,05216 0,00i36 26.56419 1.023t7 3.69367 o.jaj3-o 19r7izô 0,49æ 233 9 243 11 292 60 Bl s3.1 ñ,os.Þf 103 65 0.60535 0.001C239 0.00047645 0,034?1 0@i9 0.31373 0.03æ4 00605 O.OO492 ?61?A1¿ 1.3JA 3.137 0.31526 1ô,52756 1342A1 242 12 2ü 25 6æ 136

Correçåo de Pb comu pelo método do 20¿lPb
1.1 e.6c.Þ !21 166 0.75133 0.0003127 0.0001523- 0,0594 0.@117 0.?45 0.01743 0 0¡6-2? . a.@2a1 26.c4202 a,79434 4.0¡16 0.29126 21.61013 1.31415 243 I 223 14 14 ße i715.4
2.1 e.6c.p 155 91 0,5¡745 0.00040106 0-000¡257 0,03576 0 00192 olaæ 0-03650 0,03351 o.oo6a7 27 96055 1 5O3a 5,266¡2 i.Ol443 25,96¡96 4.6325 221 p 1n 32 O O O

3.1 ê.o$.p'Î €1 36 014?6 0 rÞtð01 c,0001299 0.03¿45 0,00133 0.?7326 0,01t1 005154 a.00261 26.c0?52 0.39ø9 3.65946 023714 19,4æJg c.9a2a4 241 3 245 i4 265 121 g1i
41 e.6c.o 122 6-1 0.51303 0@@01 0,00093,409 0.0364 000193 0252Ê3 0.01149 0,04979 0,0147 2ì 1139 1.46436 3,953,/4 i.211?3 2A,OA5O5 5,9?111 231 12 229 65 135 3€7 125_A
5.1 e.e.p,n 1æ 37 0,3.4144 0,0Ûû001 0.@10405 0.0331 0,00223 0.25735 0.04969 c,0-1903 0.01645 26.24454 1.57164 3.07329 131$4 2a31521 5.33073 241 14 232 t5 152 1060 í59
6-1 €6c.p 14s 76 0,a21O2 0.00021732 0.00@3265 0 æ464 00ll13l 024A26 O,O172a 0.0¿66 o.OO2l3 25.81925 121217 4,O2AO4 0,21961 21.¿6064 0.93099 24¡ 11 225 14 29 106 3166
7.1 €.6c.p l4a 66 0.¡1.4615 0 æû101 0 00039¿53 0.03764 0.00143 0.270€5 0.03609 0.05215 o 00639 26 5646? i.a4232 3-6947? 0,49259 19,17?14 235175 ?39 9 ?43 29 2c2 291 el.6

¿=f¡m, m=ftédio, r=borda, Fnúcleo, osc=zoneâmênto oscilatório, h=homogêneo, rex=recristaìÞado, psprisma, eq=eqrdimensional, fr=fragmento

labela 9i. Resultados analfticos U/Pb SHRI[,P gr¿nitoidê CN{- 173-
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sd @re€o oâ€ Pb cmm

c.f¿rão de Pb ómñ æ1þ Fétodc do 2o4Pb

, GFzo€mñro e,r.tórc h=hoFõsåffi,



<MaJ 6/7 idâde r(Me) .¡@nc Mêthor id.dê
39,1 10a0 97 100 1O8O 97
19,3 1397 34 9A 1397 34
25,0 997 76 101 997 T6
44,5 905 152 96 g?2 13
22,J 1443 49 93 1443 49
25,1 1192 14 @ 1192 .t4

10,5 1100 25 95 11oO 25
33.4 1659 s3 37 1659 53
242 ß14 2A 93 ß14 2A
19,9 1421 36 99 1421 36
32,1 1406 65 9a 1406 65
31,9 9a3 91 91 9a3 91
41,7 988 153 94 gga 153
5€,1 12A2 ß7 94 1252 147
'15,6 1148 26 A5 Í48 26
22,A 1336 a,6 lO3 1336 56
19,7 1290 49 96 1290 49
15,9 1090 33 S3 1o9o 33
35,0 1354 64 79 1354 6.4

25,9 1111 49 103 1111 49
16,3 1310 29 93 1310 79
u,2 1427 91 95 1427 91
12,4 1151 31 96 1151 31
54,4 1403 97 90 1403 97
4!,2 1394 93 96 1394 9a
39,9 1501 93 96 15ol 93
14,6 1416 32 93 1416 32
22,t 1416 37 102 1416 37
19,7 1057 49 95 105? 49
34,2 I I 14 95 g8 1114 95
25,6 162A 19 T4 1628 19
20,4 1113 59 g9 1113 59
22,1 913 67 101 973 67
12,0 1242 2t 93 1242 2:t
121 11A2 26 96 11A2 26
32,4 1121 37 92 1421 3l
11 ,7 1162 20 85 .1162 7)
9,2 1A?1 20 94 10?1 2i
11,4 1349 20 90 13,49 X)
9,2 1096 20 93 1096 4)

30 9 13A1 68 95 1387 6a
12,5 1121 20 87 1121 20
18,5 11a,4 20 99 1154 20
320 1574 3S 84 1574 3¡
9,9 1243 20 92 1243 20
25,7 1097 69 10r 1097 69

IDADES

1041,5

1374,9
1002,1

441,6
1342,1
1026,7
1062,1
1536,9

13Á9,7

1,116,0

1387,3

911,7

1235,6
1030,8

1357,5

1257,7

1072,1

1170,1
1133,0

1291,A
13S3,3

1122,8
1311,8
1359,0

1466,1

1432,4

1020,4
1361,ô
102A,1

978,5
1185,1
1151,7
134f,8
1041,5

1266,9
1442,0
1348,5
1028,6
'1147,1

1417,9
1178,7

1105,8

1032,5 3,5
1366,9 22,5
1005,1 10,5

412,2 12,9
1342,9 17,5
95Il,A 9,1

1309,7 26,9
1412,8 23,1
1374,9 31,2
890,? 23,6
926.2 162
1209,3 33,0
976,3 1ø,4
1371,0 12,4
1239.0 12,1
1063,3 t7,O
1473,4 37,2
11442 30,4
1281,0 20,4
1355,0 65,3
110€,4 10,9
1257,0 61,1
1336,7 47,0
1442,3 19,5
1323,4 12,O

1009,2 t?,1

977.2 21,6
l19A,A 35,1
946.6 9,9
9S0,7 12,1

114,4,0 10,6
1135,8 12,4
13023 45,9
985,1 13,6
1002,5 9,3
121e,4 13,0
1016,6 9,4
1324,4 25,5
992,A 15,0

1143,t 262
1316,5 43,7
't143,8 10,5
1110,4 17.0

6Ia Gzão ¿l%) ætâção
0,1s234 3,36 0,57
4,23620 1 ,83 A,72
0,16872 1,13 A,29
0,144a8 1,5ô 0,21
0,231@ 1,44 0,49
0,15S92 1,O2 0,26
0,17515 1,00 0,63
0,25222 3,0a 0,73
0,2252t 2,27 0,S4
0,24503 1,ø2 0,70
0,23n2 2,52 0,59
0,14€18 2,84 0,54
0,15451 1,88 0.24
0,20634 2,99 0,37
0,16352 2,03 0,3,4

0,236S8 1,00 0,33
0,21191 1,01 0,39
0,17932 1,73 0,72
0,18118 3,76 0.75
0,194æ 2,9A 0,76
0,21933 1,t6 A,?7
0,2æ91 5,34 A,74
0,1a761 1,07 0,57
0,21530 5,35 0,72
0,23042 3,A9 0,61
o2aJ74 1,51 0,29
0.227A9 1,00 0,51
025110 2,12 0,f4
0,16947 1,æ 0,60
0,16367 2,æ 0,45
0,204æ 3, 0,95
0,16574 1,0A 034
0,16431 1,æ 0,3¡
0,19603 1,00 0,5€
0,19267 1,19 0,6€
0,22389 3,39 0,90
0,165',t1 1,49 0,83
0,16S26 1,00 a,71
0,21]€12 1 ,17 A,74
0,170a1 1,00 0,70
0228ùJ 2,13 0,52
0,16470 1,65 0,35
0,19413 2,50 0,93
022657 3,6? 0,SS
0,19414 1,00 0,71
0,18798 1,67 0,44

5,8?
2,56
3,92

2,96
3,A3
1,59

2,71
2,61

5,28
7,75
4,12
2,41

3,04
2,73

2,40
5,03
3,80
2,30

l,3a
7,38

2,AA

3,05
5,31

3,42
3,15
3,53
1,72

1.76

j,30

1,42
1,57

1,42

1,94

2,69
4,14
1,42

CONCÉNTRÂçóES
U (Ppn) €/4c U/Íh 7ßÈ¿áo

107 7169 5,0 1,90123
150 1690a 2,5 2,Aæ42
175 25679 5,0 1,63452
54 6511 2,5 13A263
153 217A0 2,3 2,9@67
6A 4a50 1,1 l,74a86
345 12846 6,0 1,34613
264 11 2 3,0 3,54330
354 22405 1,6 2,77833
144 3219 1_6 303316
55 a297 2,2 2,92071
166 ?113 3,1 1.468a6
17 û92 3,9 1,53556
66 7880 2,A 237654
530 11008 3,1 1.75997
146 149a4 A,6 2,A0744
132 99t2 1,Ê ¿45098
302 17352 1,9 1,87439
337 17201 1,0 2j657A
246 11620 1,9 2.05202
180 41254 1,8 2,56375
64 3554 1,7 2.90531
224 2411A 4.2 2,O216i
94 æ72 2,0 2,63981
3l a,544 2,1 2,A1301
63 47A7 1,7 3,23734
219 21375 1,5 2,A1425
103 213Â7 J,7 3,10031
186 19691 3,4 1,74253
74 1192 1,6 1,73173
414 AO32 3,2 2,82359
194 æS6 2,O 1.75245
a9 1122 1.9 162123
372 1æAA 4,1 2212A2
360 9?89 1,8 2.10a34
211 10014 2,2 2,77110
1234 1$34 1,7 1,78918
1491 23924 6,1 1,74248
4U 8999 1,3 2,4A221
857 2A211 13,1 1,79043
161 12411 2,0 2,7ß5A
703 16124 1,8 1,753A7
142t 34638 12,1 2,09493
424 s2U 1,1 3,04071
1405 3795 11,2 2,19255
1S7 7513 2,2 1.97135

R¿õë isotóp¡6 @disidæ på€ o Ér¿cjonamento de Pb/U po. @mpããÉo @m o 2ir.ão dê idadê 964 1 4 Ma {2€qmã)_

1

2

3

5

a
I
10
11
'12
,I3

l5
16

1a
19

20
21

22
23

25
26

2A

30
31

32
33

36
31

38

42

45

EG sislenári@s *pb/^U 
1, j úpbtap¡¡ 

o,-r7
conænt ¿çãodeU é U/Th toø @tibEdos @mo NgS SÊM 610, eapBentam uñâ inæ.teæ de -25%_ Cônslântes de d@imënlo

Tabela 9L. Resu¡tados a¡raìiticos U/Pb LA-|CP{V1S. amostrã CM-62
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LEGENDA

l--l Cenozóico (CE)

n Mesozóico - Sedimentar (MS)

E Grupo Mitu - Permiano (GM)

fl Migmatitos e Granitóides indiferençados (Gl)

I Granitóides - Paleozóicos (GP)

Eß Grupo Ambo - CarbonÍfero (GA)

l-l Formação Contaya - Ordoviciano (FC)

fl X¡stos de La Unión - Metassedimentares de baixo grau
(cMB)

Çi-*w¡,Ëis

MAPA 1. Geologia e distribuição das amostras com anál¡ses Petrologicas.
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fi Xistos de La Unión (CML)

l-l Xistos de Huánuco (CMH)

I Comptexo Marañon - Rochas Ultrabásicas (CMU)

I Gna¡sse e mitonito de Huánuco (GH)
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. Amostras Complexo Marañon

O Amostras Grupo Ambo
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MAPA 2. Geologia e distribuição das amostras com resultados Geoquímicos.
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MAPA 3. Geologia e distribuição das amostras com resultados Geocrono¡og¡cos.
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