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O objetivo geral deste trabalho é entender a origem e significado

geodinâmicodosgranitóideseortogna¡ssesvariavelmentedeformadosque
åp"r"""t ao longo dos Andes do Norte, particularmente no Complexo

Metamórfico de El oro (cM de El oro) ao sudoeste do Equador e na parte

nortedacordilheiraCentraldaColÔmbia.osmétodosutilizadosdurantea
pesquisa incluem U-Pb SHRIMP em zircão, Ar-Ar em micas e anfibólio'

análisesisotópicasNd-srefinalmenteanálisesgeoqulmicasparaelementos
maiores, traço e ETRs em rocha total tanto para os granitóides quanto para

metassedimentos. Adicionalmente, foi realizado um estudo estrutural a través

dosmétodosdeAnisotropiadeSuscetibilidadeMagnética(ASM)eorientação
preferencial de Forma (oPF) para o plutão de Marcabell no cM de El com a

finalidade de mostrar o mecanismo preferencial de colocação dos granitóides

triássicos nesta parta da cadeia.

os resultados analíticos para os granitóides crustais fortemente

peraluminosos do cM de El oro, cordilheira Real do Equador e parte norte da

Cordilheira Central da Colômbia, sugerem a presença de uma orogenia

colisional no Permo-Triássico nos Andes do Norte relacionada à construção do

supercontinente Pangea. Este evento estaria sendo registrado na colômbia e

Equador por idades de metamorfismo U-Pb SHRIMP em zircões herdados ao

redor de 280 Ma e idades magmáticas U-Pb-SHRIMP em zircöes neoformados

ao redor de 250 Ma, em granitóides sintectônicos de tipo dominantemente

crustal. Por outro lado, idades magmáticas U'Pb SHRIMP em zircão a 235 Ma

e idades triássicas de resfriamento Ar-Ar entre 228-218 Ma nos granitóides do

CM de El Oro e nos sfocks graníticos da Cordilheira Central da Colômbia

indicam a presença de um magmatismo crustal com aporte mantélico

relacionado ao colapso orogenético e inicio do processo de disgregação do

supercontinente. Adicionalmente, idades Ar-Ar concordantes (220 Ma) em

metassedimentos no CM de El Oro indicam que o resfriamento regional foi

nesta época.

Os resultados da ASM e OPF no plutäo de Marcabell, um granitóide

triássico do CM de El Oro, sugerem que os granitóides desta idade na zona

foram colocados sintectonicamente em sistemas transcorrentes deshais.

ldades U-Pb SHRIMP em zircäo de 234 Ma e idades de resfriamento Ar-Ar de

aproximadamente 226 Ma no plutão de Marcabelf , por sua vez, sugerem uma

taxa de resfriamento rápida para o plutão, sugestivo de um regime extensional

regional. ldades Ar-Ar mais jovens em micas neoformadas obtidas em zonas
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miloníticas do plutão ao redor de 221 Ma, sugerem que o desenvolvimento da

deformaçäo foi praticamente contemporânea à colocaçäo do corpo'

DuranteoPermo-Triássico,apartenortedacordilheiraCentralda
Colômbia,oCMdeEloroepossivelmenteacordilheiraRealdoEquador,
estariam localizados na parte frontal do Gondwana durante a orogenia

Aleganiana.



The general aim of this work is to understand the origin and geodinamic

significance of the deformed granitoids and ortogneisses that appear along the

northern Andean chain, particularly in the El Oro Metamorphic Complex (El Oro

MC)southwesternEcuadorandnorthernpartoftheCentralCordilleraof
Colombia. The methods employed during this work include U-Pb SHRIMP in

zircon,Ar-Arinmicasandamphiboles,Nd-Srisotopicandmajor'traceand
REEgeochemicalanalysisinwholerocksamplesforgranitoidsand
metasediments,Additionally,structuralanalysisthroughAnisotropyofMagnetic
Susceptibility(AMS)andShapePreferredorientation(SPo)methodsforthe
Marcabelí pluton in the El oro MC indicate the preferential mode of

emplacement of triassic granitoids in this part of the chain'

Analytical results from the strongly peraluminous granitoids in the El oro

MC, Cordillera Real of Ecuador and northern part of central cordillera of

colombia, suggest the presence of a collisional orogeny in permo-triassic times

in the Northern Andes related to the construction of the Pangea supercont¡nent.

This event is recorded in Colombia and Ecuador by metamorphic U-Pb

SHRIMP ages in inherited zircons around 280 Ma and magmatic U-Pb SHRIMP

ages in neoformed zircons around 250 Ma in syn{ectonic crustal gran¡tic

gneisses and granitoids. On the other hand, magmatic U-Pb SHRIMP around

235 Ma and cooling Ar-Ar triassic ages between 228-218 Ma Ma in granitoid

rocks in the El Oro Metamorphic Complex, as well as in the granitic stocks of

the northern part of the Central Cordillera of Colombia, indicate the presence of

a late-tecton¡c magmatism related to orogenic collapse and the beginning of

gragmentation of the supercontinent. Additionally, Ar-Ar ages in micas and

amphiboles from metasediments of the El Oro MC indicate regional cooling at

this time.

AMS and SPO results in the Marcabeli pluton of the El Oro MC, suggest

that triassic granitoids in the area were emplaced sintectonically within

transcurrent dextral shear zones. U-Pb SHRIMP zircon ages aboul234 Ma and

Ar-Ar mica cooling ages about 226 Ma in the Marcabelí pluton indicate a rapid

cooling rate, suggestive of a extensional regime. Younger Ar-Ar ages in

neoformed micas from the mylonitic granitoid , of about 221 Ma, suggest that

the development of the deformation was practically contemporaneous with the

emplacement of this magmatic body.

During the permo-triassic times, the northern part of the Central

Cordillera of Colombia, the El Oro MC and possibly the Cordillera Real of

ABSTRACT



EcuadorWouldhavebeenlocatedattheleadingedgeofGondwanaduringthe
Alleganian orogenY'



INTRODUçÃO

os perfodos Paleozóico superior e Mesozóico lnferior estão caracterizados

nos Andes do Norte pela configuração do supercont¡nente Pangea a partir da

colisão Alleganiana entre Laurentia e Gondwana ocidental. Neste contexto

geodinâmico os corpos magmáticos Permo-Triássicos que aparecem na

cordilheira central da colômbia, cordilheira Real e provfncia de El oro no

Equador seriam traçadores cronológicos, geoquímicos e paleo-geográfìcos do

processo orogenético regional.

A parte principal do trabalho compreende o estudo das rochas que fazem parte

do denominado Complexo Metamórfico de El Oro (CM de El Oro), sudoeste de

Equador. Com estes corpos pretende-se obter as informações mais relevantes

para o entendimento do modelo evolutivo da zona por meio do estudo de

geoquímica convencional e isotópica, geocronologia e estudo de anisotropia

magnética dos corpos magmáticos triássicos. Além disso, foram efetuados

trabalhos regionais tanto na Cordilheira Real equatoriana quanto na Cordilheira

Central colombiana, para efeitos de correlaçäo e apresentação de um modelo

para a geração dos corpos magmáticos do Mesozóico lnferior nesta parte dos

Andes do Norte.

Este trabalho apresenta análises Ar-Ar em cristais individuais de micas e
anfibólios, fornecendo evidência da história termal regional, e determinações

U-Pb SHRIMP (Sens/ive High Resolution lon Microprobe) em zircão,
providenciando informaçäo sobre as épocas de cristalizaçäo e história
geológica anterior para os granitóides, além de idades máximas de deposiçäo
dos metassedimentos. São obtidas adicionalmente análises isotópicas de Nd e

Sr as quais, junto com análises de geoqulmica convencional em rocha total são
indicativas dos processos crustais dominantes na região, Por fìm, um trabalho
estrutural de Anisotropia de Suscetibilidade Magnética (ASM) e estudo de
Orientação Preferencial de Forma (OPF) nos granitóides do Equador, permite

definir o seu mecanismo preferencial de colocaçäo.

As metas propostas neste trabalho säo (1) a obtenção de um modelo geral

sobre a evolução e significado geotectônico dos corpos magmáticos permo-

triáss¡cos na parte norte da cadeia Andina, usando ferramentas estruturais,
geocronológicas e geoquf micas; (2) a obtençäo de idades por métodos
radiométricos de corpos chaves para o entendimento da evolução pré-

Mesozóica da cadeia Andina e por fim, (3) determinar a temporalidade da
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colocação do granitóide de Marcabelí, no Equador, com relação aos eventos

tectono-metamórflcos regionais.

Com o objetivo de se obter comparações regionais no magmatismo permo-

triássico dos Andes do Norte, os granitóides foram agrupados da seguinte

forma (encarte 1):

Granitóides do CM de El Oro, sudoeste de Equador, incluindo

granitóides de La Bocana, Marcabelí, La Florida e El Prado (encarte 2)'

Granitóides e ortognaisses da Cordilheira Real do Equador'

Granitóides e ortognaisses do flanco leste da Cordilheira Central

Colômbia (encarte 3)

a

a

. Granitóides e ortognaisses do flanco oeste da cordilheira central da

Colômbia (encarte 3).

A bibliografia fundamental consultada corresponde a trabalhos das décadas de

80 e 90 tanto de cartografia básica quanto de interpretação geológica regional.

Destacam-se os trabalhos de Restrepo (1986), Reshepo et al. (1978, 1989,

1 991) e Restrepo e Toussaint (1982, 1984, 1988) onde säo discutidas as idéias

sobre a evolução geológica da Cordilheira Central da Colômbia e é

apresentado um número significativo de datações radiométricas pelos métodos

K-Ar e Rb-Sr. Outros trabalhos de destaque na Colômbia correspondem aos

trabalhos de Mc0ourt et al. (1984), os trabalhos de cartografia regional de

González (1980,2000), Gonzâlez et al. (1988) e o estudo sobre a evolução

estrutural da parte norte dos Andes colombianos por lrving (f 975).

Recentemente, Ordoñez (2001) na sua tese de doutorado, apresenta uma

caracterização isotópica Rb-Sr e Sm-Nd dos principais eventos magmáticos

nos Andes colombianos com um número importante de dados geocronológicos

e isotópicos. No Equador, os trabalhos mais importantes säo os realizados

dentro do Cordillera Real Geological Research Project (1986-1993), um

convênio bilateral ente a Corporación de Desanollo e lnvestigación Geológico-

Minero Metal(trgica (CODIGEM) do Equador e o British Geological Survey

(BGS). O projeto consistiu no mapeamento de reconhecimento da Cordilheira

Real e da regiåo de El Oro, incluindo trabalhos de geoquímica, geocronologia e

estudos de geologia econômica. Os resultados são apresentados

individualmente por Aspden et al. (1992a, b) e Aspden et al. (1995) e

resumidos por Litherland et al. (1994). Finalmente, trabalhos clássicos sobre a

evoluçäo geológica da Cordilheira Real e a regiåo de El Oro såo apresentados

por Feininger (1978, 1982, 1987), Baldock (1982), Hall e Calle (1982), Kennerly

da
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(1973, 1980) entre outros. Mourier (1988), apresenta um estudo sobre a

aloctonia do terreno Amotape no norte do Peru com base em métodos

paleomagnéticos.

os trabalhos da evolução permo-triássica regionais mais relevantes são

apresentados por Pindell e Dewey (1982) e Pindell (1985) nos artigos sobre a

reconstruçäo permo{riássica do Pangea ocidental e as reconstruções

alleganianas da região do Golfo de México respectivamente; Dalziel et al.

(1994) no trabalho sob a interação paleozóica Laurentia - Gondwana, Mégard

(1987), em uma revisäo regional dos Andes ao norte de Arica e Jaillard et' al.

(1990) que apresenta um modelo de evolução geodinâmica dos Andes

Centrais e do Norte.

A maior parte das amostras analisadas neste estudo foram coletadas durante

trabalho de campo no Equador e na Colômbia no segundo semestÍe de 2402

Säo rochas da parte norte da Gordilheira Central de Colômbia, da Cordilheira

Real e principalmente do Complexo Metamórfico de El Oro no Equador.



I. GEOLOGIA DOS ANDES DO NORTE

A Cordilheira dos Andes caracteriza-se pelo cinturão magmático andino' os

cinturões dobrados com vergência para leste e as cordilheiras paralelas à

trincheira da América do sul. Estas feições são geradas em resposta à

subducção da placa oceânica Pacífico por ba¡xo da placa da América do Sul e

à sobreposição de estruturas antigas que apresentam ampla variaçåo

latitudinal.EstavariaçãopermiteasubdivisãodosAndesem:(i)Andesdo
Norte, desde o Caribe até os 3oS; (ii) Andes de Huancabamba, entre os 3oS e

os 8oS e por fim, (iii) Andes Centrais para o Sul (Mégard' 1987) A mais

importantemudançageológicaaolongodocinturåoandinoocorreentreos
Andes centrais e os Andes do Norte (Gansser, 1973), onde os primeiros, com

direção NW sâo rotacionados para NNE a partir da deflexåo de Huancabamba.

l.I.GENERALIDADES SOBRE OS ANDES SETENTRIONAIS

os Andes do Norte säo orógenos caracterizados pela colisão e acresção de

terrenos exóticos de origem e idade d¡versa, em contraste com os Andes

centrais os quais parecem corresponder a orógenos relacionados

exclusivamente à subducçåo de litosfera oceånica desde o Jurássico lnferior

(Mégard, 1987).

Nos Andes do Norte, a Cordilheira é dividida em três grandes ramificaçöes

geologicamente independentes: Cordilheiras Oriental, Central e Ocidental na

Colômbia e cordilheiras Ocidental e Real no Equador (encarte 1). A Cordilheira

Ocidental e as serras costeiras compreendem seqüências oceânicas alóctones

de rochas básicas e sedimentos marinhos cenozóicos e do Cretáceo Superior

intrudidas e cobertas por rochas magmáticas cenozóicas (González et al.,

1988; Aspden et al., 1987). A Cordilheira Oriental, limite leste da regiäo andina

colombiana é formada por um embasamento ígneo metamórfico continental

polideformado de idade Precambriana a Paleozóico. Este embasamento é

coberto por seqüências sedimentares paleozóicas a mesozóicas (González et

a|.,1988), de afinidade Gondwanica, com evoluçåo geológica Grenviliana

(Cordani et al., no prelo).

A Cordilheira Real equatoriana se bifurca na Colômbia para formar a

Cordilheira Central e a Cordilheira Oriental. Este último bloco crustal compõe o

Craton Amazônico equatoriano em termos de evolução pós-silúrica (Litherland,

et al, 1994). A espinha dorsal dos Andes colombianos é formada pela
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cordirheira centrar que compreende um complexo porimetamórfico pré-

mesozóico (Restrepo and Toussaint' 1982) (encartes 1 e 3)' Consiste de

rochas metamórficas de baixo a alto grau do Complexo Cajamarca (Gonzâlez'

2000); se encontra intrudido por batólitos mesocenozóicos e coberto por

rochas vulcânicas de arco continental eocénico (Gonzalez' 1988; Restrepo e

Toussaint, 1982).

ApartesetentrionaldaCordilheiraCentralcolombiana,denominadaterreno
TahamiporRestrepoeToussaint(1988),écorrelacionávelcomodenominado
terrenoLojaqueconformaamaiorpartedaCordilheiraRealeoCMdeEloro
na parte SW do Equador formados por rochas metamórficas paleozóicas

associadas com corpos foliados triássicos (Litherland et al'' 1994)'

l'2.coNslDERAçÖEssoBREoARcABoUçoGEoDlNÂMIcoREGIoNALPERMo-

TRÁSSICO

A reconstrução permo-triássica do Pangea ocidental caracteriza o fechamento

completo do oceano proto-atlântico entre América do Norte e América do sul

acompanhada pela justaposiçäo do bloco Yucatán entre os montes ouachita e

venezuela (Pindell e Dewey, 1982). A sutura herciniana separa zonas de

deformaçäo de bacias de foreland e tectônica de empurrão na América do

Norte, México e o bloco chortis para o noroeste de zonas de atividade tectono-

magmática incluindo América do Sul, o bloco Yucatán, Flórida e África para

sudeste (Fig. 1) (Pindell e Dewey, 1982) e a Cordilheira central da colômbia. A

orogenia Alleganiana como modelada por Pindell e Dewey (1982), sugere um

prolongado período de deformação e metamorfismo para as rochas de

Yucatán, que ocupam uma zona de cisalhamento entre América de Norte e

América do sul desde o Devoniano superior até o Permiano lnferior (Pindell,

1985). Dados adicionais para corroborar a hipótese da proximidade da parte

NW de América do sul e Laurentia no Devoniano säo obtidos a partir da

presença de fauna marinha na bacia Apalachiana dessa idade na colômbia e

na Venezuela (Pindell, 1985).

A cronologia da deformaçäo alleganiana está definida pelos episódios

colisionais na parte sul dos Apalaches com inlcio no Misissipiano Superior até

o Pensilvaniano superior (330-317 Ma aprox.). Nas montanhas ouachitas

ocorreu entre o Atokaniano e o Desmoinesiano (310-300 Ma aprox ); no

Marathon entre o Virgiliano e o Wolfcampaniano (290-270 Ma aprox'); e nos

Huastecan no Permiano (280-255 ma aprox') (Pindell e Dewey, 1982) A



Figura. 1. Sutura herc¡niana separa (i) zonas de deformação
em bacias de foreland e tectônica de empurramento em
América do Norte, México e o bloco Chortis de (ii)
zones de et¡vidade tectono-magmática inclu_indo
América do Sul, o bloco Yucatán, Flóride e Africe
para sudeste. Tomado de Pindell e Dewey, 1982.
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colisão permiana está registrada na parte norte da Cordilheira Central

colombiana por uma série de dados geocronológicos em rochas metamórficas

(encarte4),porummagmatismoperaluminosopós-colisionalnolimitepermo-
tr¡ássico, e por um magmatismo pós-tectônico peraluminoso relacionado ao

colapso orogênico no Triássico Médio a Superior'

possíveis remanentes do arco magmático esperado pela subducçäo que

causou à colisäo alleganiana incluem granodioritos do Paleozóico superior'

andesitos e rochas vulcânicas encontradas no grupo Chuaucus de Guatemala'

em rochas coletadas em furos de perfuração no Yucatán, na plataforma

coahuila, no alto sabrne e no embasamento de Flórida (Pindell, 1985). Estes

fragmentos crustais teriam sido deixados atrás após o rifteamento triássico e

jurássico que desagregou posteriormente o supercontinente. o fechamento foi

alcançado pela colisäo oblíqua E-W desde o Devoniano superior até o

Permiano Médio com possível migraçäo de vários blocos dentro da zona de

sutura (Pindell, 1985). Embora Pindell (',|985) mencione rochas desta idade na

cordilheira Central da Colômbia como relacionadas ao evento de subducção, é

posslvel que estes pequenos corpos correspondam aos processos pós-

colisionais propriamente ditos e näo aos processos prévios à colisão como

será discutido adiante.

Aspden et al., (1992a), apresenta um modelo de cisalhamento triássico e

anatexis ao longo de uma bacia de rift ensiálico para explicar a formação do

que denomina o Cinturäo metamórfico triássico dos Andes do Norte,

fragmentos do qual compreendem o terreno Loja da Cordilheira Real, os

terrenos Amotape (Complexo Metamórfico de El Oro) e Chaucha no Equador e

o terreno Tahami da Cordilheira Central da Colômbia. Anfibolitos do Mesozóico

lnferior presentes na Cordilheira Real e no CM de El Oro poderiam ser

originalmente diques de basalto manto derivados relacionados a este evento

de rifteamento. O cinturão de metamorfismo e cisalhamento do Triássico

Superior dos Andes do Norte marcariam o início do rifteamento que levou à

separação do Gondwana e Laurentia e à formaçäo do oceano Tethys (Jaillard

et al., 1990, Aspden et al., 1992a).



2. METODOLOGIA

O trabalho fo¡ distribuido em cinco semanas de campo na provlncia de El Oro'

dois perfis na Cordilheira Real do Equador e dez dias de campo na Colômbia'

Algumas das amostras obtidas para a Cordilheira Real do Equador foram

coletadas e cedidas pelo professor Arturo Eguez da Escuela Politécnica

NacionaldeQuitoealgumasamostrasdaCordilheiraCentraldaColômbia
foram cedidas pelo INGEOMINAS através do geólogo Humberto González'

o trabalho no Equador foi realizado a partir de mapas topográficos escala

1:50.000, disponíveis no lnstituto Geográfico Militar (lGM) em Quito. o trabalho

regional na colômbia foi realizado a partir de mapas geológicos escala

1:250.000 disponíveis no INGEOMINAS.

os métodos analíticos utilizados durante a pesquisa foram: geocronológicos

Ar-Ar no Centro de Pesquisas Geocronológicas da universidade de são Paulo

(CPGeo-USP) e U-Pb, SHRIMP-Il na Australian National University (ANU) e na

Academia Chinesa de Geociências; métodos isotópicos Sr e Nd no CPGeo-

USP e métodos de geoqufmica rocha total para elementos maiores, traço e

ETRs no laboratório de qufmica do lnstituto de Geociências da universidade de

São Paulo (lGc-USP). Os métodos estruturais de pesquisa utilizados foram a

Anisotropia de Suscetibilidade Magnética (ASM) no Laboratório de

Paleomagnetismo no lnstituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de

São Paulo (IAG-USP) e o método de orientaçäo Preferencial de Forma (OPF)

no lgc-USP soba orientaçäo do Prof. Dr. Carlos Archanjo.

2.I. MÉToDos RADIoMÉTRIcos

2.1.1. U-Pb SHRIMP em zircão

O método U-Pb SHRIMP em zircão permite a obtençäo de idades de

cristalização nos corpos ígneos além de mostrar possíveis heranças da

evolução geológica pretérita. Nas rochas metassedimentares é possível obter

idades máximas de deposiçäo e ainda idades de metamorfismo em zircöes

neoformados no caso de metamorfismo de alto grau. A dataçåo U-Pb foi

realizada em gräos individuais de zircão para 11 amostras, empregando o

SHRIMP da Academia Chinesa de Geociências e da Research School of Ea¡lh

Sclences IRSES) na ANU -SHRIMP ll-. Os zircões foram separados nos

laboratórios de preparação de amostras do CPGeo-USP e montados em uma
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resina epóxica para medições isotópicas' Os detalhes dos procedimentos

analíticos, incluindo métodos de calibração são apresentados por Williams

(1998) e Stern (1998). Os dados analíticos são apresentados de forma gráfica

em diagramas concórdia convencionais, gráfìcos de probabilidade relativa

(retative probabitity p/ofs) e gráficos de idade média ponderada (weighted

average age ptots) este último usando as idades obtidas a part¡r das razões

2o6pbr38u isotopicamente menos perturbadas (i.e que situam-se próximas da

concórdia). o tratamento dos dados é feito usando o programa lsoplot 3'0 de

Ludwig (2003) com erro a nível de confìança de 95%. sâo reportadas também

as idades médias e o MSWD (mean square of weighted deviates) para dados

agrupados pertencentes aparentemente a uma única população' que possuem

como característica probabilidades de ajuste maiores que 0,05 e MSDW perto

ou menor que 1. Valores de MSWD muito maiores que a unidade e

probabilidades de ajuste perto de zero indicam a presença de espalhamento

dos dados não devida a erro analítico (i'e. diferentes populaçöes). Finalmente

säo apresentadas imagens de catodo-luminescência quando disponíveis com

os pontos de análise e idade 206PbF38U.

Razões 206Pb/238U têm um componente de erro tipicamente entre '1 .5 e 2.0o/o

por causa da calibração com os zircões usados como standard. A abundância

de U e a ¡azâo U/Pb säo calibradas em relaçäo ao zircão Sri-Lanka (SL-13)

f06PbF38U=0.0928; 572 Ma). As idades calculadas neste trabalho säo idades
206PbF38U conigidas por Pb comum com base em 'ooPb medido. Os dados

isotópicos são obtidos com um erro de 1-sigma e a obtenção das idades

médias ponderadas säo obtidas com um erro de 2-sigma. As idades

consideradas adequadas para a discussão geológica såo as idades aparentes
208PbF38U por serem estas mais precisas do que as idades 207Pbl35U (Vavra et

al., 1996). Adicionalmente, dados 2o7UFo8U para zircöes com idades menores

do que 800 Ma são normalmente pouco precisos para relacionáJos

diretamente à concórdia devido à diminuiçäo da curvatura desta com o
decréscimo na idade (Compston, 1999), portanto a porcentagem de

discordância (idades 2061238 vs. 2071266) não é um critério confiável de

discriminaçäo de qualidade no caso de estudo, sendo que os resultados

considerados aceitáveis para discussão são aqueles que situam-se

diretamente sobre a curva concórdia.



As análises Ar-Ar pela técnica de aquecimento por etapas permitem obter

evidências sobre a historia termal regional e sobre idades deformacionais no

caso de milonitos desenvolvidos nas fácies xisto verde (Reddy e Potts, 1 998).

Foram preparadas 42 amostras de rocha para separação de micas e anfìbólios

para análise no laboratório de Ar-Ar no CPGeo-USP. Entre 15 e 20 cristais

individuais de cada amostra são irradiados no reator nuclear IEA-R1 no

lnst¡tuto de Pesquisas Nucleares (IPEN) em São Paulo junto com o monitor de

fluxo neutrônico (Sanidina Fish Canyon). Poster¡ormente dois ou três cristais

säo analisados pela técnica de aquecimento por etapas. A descrição do

equipamento, procedimentos de laboratório e preparaçäo de amostras,

irradiaçäo, análise e interpretação de resultados encontram-se em

Vasconcelos et al., (2002). Adicionalmente, a descrição da metodologia aoAr-

3sAr, bem como seu valor interpretat¡vo säo amplamente discutidas e
apresentadas por vários autores, entre eles Dalrymple e Lanphere (1974),

Merrihue e Turner (1966), Faure (1986), McDougall e Harrison (1999), Renne

(2000), entre outros.

2.1.3. Sm-Nd em rocha total

2.1.2. A¡-A¡ em biotita e anfibólio

Foram realizadas 32 análises Sm-Nd em RT no CPGeo-USP segundo os
procedimentos descritos em Sato et al., (1995). Os procedimentos

experimentais incluem digestão ácida da amostra e ad¡ção de um sprke
combinado de Sm-Nd, posterior separação de Sm e Nd numa coluna de
intercâmbio iônico e finalmente mediçâo de razões isotópicas em um
espectrômetro de massa de ionização térmica equipado com sistema
multicoletor. As idades modelo Sm-Nd To, foram calculadas segundo o método
de DePaolo et al. (1991). Os resultados obtidos são apresentados no encarte
5.

2.1.4. Rb-Sr em rocha total

As 32 amostras utilizadas para análises Sm-Nd foram utilizadas para análises
Rb-Sr e determinação de razões'7Sr/8uSr no CPGeo-USp. As determinações
de 87Sr-88Sr são feitas no espectrômetro de massa Vã-sector e corrigidas por
fracionamento isotópico durante a ionização térmica usando o valor de 87Sr-

865r=0.1194. Os procedimentos laboratoriais seguem em geral os descritos em
Tassinari et al. (1996). Os resultados são apresentados no encarte 5. No
presente trabalho as determinações tanto de Rb quanto de Sr foram feitas por
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fluorescência de raios x, portanto a precisão na determinaçâo da razâo
87Rbf6Sr acima de 1olo é obtida no intervalo entre 50 e 650 ppm para ambos

elementos.

Os diagramas de correlação isotópica Nd-Sr e curvas de evolução de Nd são

tratados por meio de planilhas de Excel.

Para todos os métodos radiométricos, as constantes de decaimento utilizadas

säo as de Steiger e Jåger (1977).

2.2. MÉToDos cEoeufMrcos

2.2.1. Análises FRX

Elementos maiores e traço para 30 amostras em rocha total foram

determinados por fluorescência de raios X no Laboratório de Química do

Departamento de Mineralogia e Petrologia do lGc-USP. A preparação de

amostras inclui micro-redução e obtençâo de pastilhas prensadas para

determinação de elementos maiores e fusão de material para obtenção de

discos de fundido para determinação dos elementos traço. As amostras são
analisadas em um espectrômetro de FRX Philips PW 2400 que apresenta
limites de detecção geralmente na ordem de 1-10 ppm para elementos traço.
Os procedimentos de preparação de amostras e laboratoriais seguem a
metodologia descrita por Mori et al. (1999). Os resultados são apresentados no
encarte 6.

2.2.2. Análises ICP.OES

Elementos das Terras Raras (ETR) foram determinados para 25 amostras de
rocha total no laboratório de ICP-OES (lnductively Coupted ptasma epticat
Emission Spectroscopy) no Departamento de Mineralogia e petrologia do lGc-
USP. Amostras em pó foram fundidas com borato de lítio e dissolvidas em
ácido hidroclórico. A separação das ETRs foi efetuada por meio de colunas de
troca iônica utilizando ácido nítrico e hidroclórico. Análises subseqüentes foram
realizadas no espectrômetro seqüencial ICP-OES, modelo ARL 3410, equipado
com mini-tocha e nebulizador ultrasônico CETAC, modelo U-5000AT. Os
procedimentos de análise seguem a metodologia apresentada em Navarro et
al. (2002). Os resultados são apresentados no encarte 6.



2.3. ANrsorRoPlA DE SuSGETIBILIDADE MAGNÉTrcA (ASM)

A Anisotropia Magnética refere-se à variabilidade direcional de magnetizaçåo

(M) na presença de um campo indutor (F/), de forma que,

M= kH,

onde k é um parâmetro escalar denominado suscetibilidade magnét¡ca. como

M e H são expressos em ampere por metfo, a suscetibilidade k näo tem

dimensöes e é expressa em unidades Sl (Sistema lnternacional)'

A ASM é uma propriedade física das rochas usada para estudos estruturais e

de petrofábrica (Hrouda, 1982; Rochette, et al., 1992; Borradaile e Henry'

1997.). A ASM tem sido amplamente utilizada no estudo de processos

geológicos, particularmente na caracterizaçäo de fábrica de rochas ígneas. As

direções principais da ASM podem revelar as direçöes de fluxo de um magma,

as direções da deformação fìnita de rochas tectonizadas, além da

potencialidade de mostrar alguns aspectos do regime de deformação (Tarling e

Hrouda, 1993),

A ASM depende da orientaçäo preferencial de minerais magnéticos

anisotrópicos, isto é, da fábrica magnética da rocha. A orientação preferencial

dos eixos cristalográficos, que com freqüência controlam a forma dos gräos,

determinam a ASM para a grande maior¡a dos minerais. No caso da magnetita,

dada a sua alta suscetibilidade, a forma do gräo prevalece sobre o controle

cristalográfìco, determinado assim a anisotropia do mineral.

O resultado de um estudo de ASM é um elipsóide de suscetibilidade magnética

definido pela magnitude e orientação de seus três eixos principais, kj>k2>k3.

i.e., os três autovalores (eigenvectors) do tensor de suscetibilidade. Os
parâmetros utilizados na descrição do elipsóide magnético säo:

a suscetibilidade média:

k,=(k.,+kr+¡.¡73,

as razões de anisotropia:

L=kr/kz (lineação)

F=kzlks (foliaçäo) e

o grau de anisotropia:

P=kr/k¡ ou
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P'= exp [2 x (n,-n,)2 + 1nr-n,)2 + (na-n')2]1/2

Onde n',,nr,n. = Ln*', Ln*r, Ln*.

n-=1/3(n1+n2+n3); quando P=1 (esfera) a suscetibilidade é isotrópica e' na

medidaemquePaumenta,ograudeexcentricidadedoelipsóideaumenta.
o forma do eliPsóide:

T = [2(Ln Kr-Ln K.)/(Ln K,+Ln K.)]-1 ; T varia de >0 a 1 para elipsóides de

triaxiais a oblatos e de <o a -1 para elipsóides de triaxiais a prolatos.

o valor de suscetibilidade consiste da soma das contribuiçöes individuais e do

teor dos minerais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos (S'l )' A

anisotropia de suscetibilidade por sua vez, depende da forma do grão' tipo de

retículo cristalino e da orientação espacial dos minerais.

Uma das suposiçöes mais importantes em que baseia-se o estudo de ASM'

com forte implicação nas consideraçôes estruturais, é a coaxialidade do

elipsóide de ASM à petrofábrica, onde o eixo k, é perpendicular à foliação e kt

paralelo à lineação tectônica ou fluxo magmático. Desta forma, ko é

denominado o pólo da foliaçäo magnética e kr a direção da lineaçäo magnética.

Estudos de ASM no plutåo de Marcabell CM de El Oro, SW de Equador) foram

efetuados para 56 amostras orientadas, e que correspondem a 28 pontos de

amostragem (encarte 2; fìg. 19). As amostras foram coletadas por meio de uma

perfuratriz portátil, devidamente rotuladas, orientadas em campo e analisadas

no laboratório de Paleomagnetismo do IAG-USP. A medida de ASM é feita em

cilindros de rocha com tamanho padrão de 22 mm de altura por 22 mm de

diâmetro obtidos em cilindros originais orientados no campo e de altura média

de 7 cm. A anisotropia de suscetibilidade pode ser determinada girando uma

amostra em um campo magnético indutor (método rotativo), ou entáo medindo

a suscetibilidade da amostra em I posições diferentes (protocolo de Girdler,

1961) ou em 15 posições diferentes (protocolo de Jelinek, 1977). As direções

do elipsóide de suscetibilidade obtido são determinadas pelo sistema de

coordenadas ortogonais da amostra, onde o eixo x corresponde à declinaçäo
(azimute), o eixo z å inclinaçäo e o eixo y é perpendicular ao plano xz (Fig. 2).

Para a obtençäo do elipsóide de suscetibilidade magnética foi utilizado o

equipamento MINISEP no IAG-USP que mede a anisotropia de suscetibilidade

através do método rotativo.
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2.4.ORIENTAçÃO PREFERENCIAL OE FORMA (OPF).

Foi determinada a oPF de biot¡ta em 9 sftios com o intuito de comparar a

fábrica magnética com a fábrica mineral da rocha. A discussåo teórica do

método pode ser encontrada em Robin (2002) e Launeau e Robin (1996)' e a

rotina de trabalho aqui utilizada está detalhada em Archanjo Q0a\ e Archanjo

e Launeau (2004).

o elipsóide de trama mineral é obtido a partir do conhecimento de elipses

seccionais (20) medidas em três superffcies perpendiculares obtidas por corte

de cilindros orientados de rocha (Fig. 2). O estudo baseia-se na aquisiçåo e

tratamento de imagens para separaçäo digital das fases minerais de interesse

e posterior cálculo das elipses (2D) e do elipsóide (3D) representativo da trama

mineral.

A aquisiçäo digital das imagens é feita com uma cámera tri-CCD (Charged

Coupled Device) colorida, acoplada a um microscópio petrogáfico. O sistema é

gerenciado pelo software Geovision version 3.1 (Fueten, 1997). Ele fornece um

conjunto de imagens petrográficas em luz natural ou polarizada, cada imagem

formada pela superposição de 89 sub-imagens obtidas pela rotação do

polarizador a intervalos de 1.25". Consequentemente, na imagem final, dado o

alto pleocroismo da biotita, a fase de interesse neste trabalho, é possível obter

uma imagem com máxima intensidade de luz e pleocroísmo que facilita a sua

separação pela manipulaçäo digital no software Photoshop. A seguir, a
imagem é implementada a través do programa SPO (Shape Prefened
Orientation) desenvolvido por Launeau e Robin (2003 - artigo no prelo) para o
cálculo dos parâmetros da OPF da distribuição de grãos pelo método de

interceptos ou do tensor de lnércia. Os dados escalares e direcionais da OPF

em 2-D (elipses) säo repassados ao programa ELLIPSOID.EXE (2003 - artigo

no prelo) para o cálculo do elipsóide (3D) representativo da trama mineral da
rocha.

O Tensor de lnércia (2D)

Um objeto isolado em uma imagem binária pode ser definido por um conjunto

de pixels adjacentes contendo um mesmo código numérico (Fig. 3). A forma de

um objeto 2D é, na maioria das vezes, anisotrópica e mais ou menos convexa.

Esta forma poderá ser atribuida a uma elipse, se ela não se afasta
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demasiadamentedafiguraconvexaideal'Aelipsepodeserdeterminadapelo
cálculo dos momentos de 2a ordem do tensor de inércia 2D (Rink' 1976)'

Figura 3. A) Conjunto de pixels adjacentes definindo um objeto (grão) e suas

coordenadas no referencial xy ; B) Tensor de ¡nércia do grão representado por uma

elipse e orientação (S) de seu eixo maior' G, centro de massa do objeto.

Cátculo da OPF em 2D: médias tensoriais e implicaçöes

xl xc

Do conjunto de grãos que constitui uma seção (xy, xz ou yz) é possfvel

determinar uma elipse média representativa da orientação preferencial 2D da

população. O cálculo da elipse média pode ser feito de quatro maneiras

diferentes, a saber (Fig. a):

(i) média tensorial do tensor de inércia (Fig. 4a): o tensor de inércia médio Mg é

obtido pela média tensorial dos n tensores de inércia 2D calculados para cada

gräo. Ao considerar a área de cada grão no cálculo da média, os grãos

maiores teräo um peso no cálculo do tensor. A elipse G resultante dependerá

da quantidade e orientaçäo dos gräos maiores que constituem a população.

(ii) média tensorial do tensor normalizado (Fig. 4b): o tensor médio normalizado

Mn é obtido pela média tensorial dos n tensores de inércia 2D normalizados

pela área de cada grão. A elipse N resultante independe do tamanho dos

grãos, porém depende de suas razöes axiais.

(iii) média tensorial da equação da elipse (E) (Fig. 4c): neste caso a elipse

média é obtida pela média tensorial Mp das n equaçöes quadráticas das

elipses (Shimamoto e lkeda 1976). Esta soluçåo corresponde ao cálculo

inverso de (i), visto que a elipse média é determinada utilizando-se o inverso

dos eixos principais a e b. Obtem-se assim uma elipse P que depende do

tamanho dos grãos, como em (i), porém com peso maior nos grãos menores

da populaçåo.

im¡cÉm

^
aqJ¡vabir à áÉ3 do gráo B
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O significado e implicaçöes destes diferentes modos de representação da

fábrica é ilustrado na fgura 4. As elipses G (Fig' 4a) e P (Fig' 4c)' que

dependem do tamanho e anisotropia dos grãos individuais' realçam a fábrica

dada pelos grãos grandes e pequenos' respectivamente A elipse N (Fig 4b)'

que depende unicamente da anistropia dos grãos individuais' corresponde à

direção mediana dos grãos grandes e pequenos que constituem a populaçäo'

n elipse D (Fig. 4d), que independe do tamanho e anisotropia dos grãos' pode

ser utilizada para verificar a uniformidade das orientações da populaçäo e

avaliar a existência de sub-populações'

ö

:úta.l'!
'l .l

_,ffi.

Figura 4. caso simples de elipses com populações distintas com orientação média N-

S (sr = a/b = 2) e E-W (sr = 1.5). (A) Elipse G, com peso maior nos gråos grandes; (B)

Elipse N, ou normalizada; (C) Elipse P, com peso maior nos grãos pequenos e, (D)

Elipse D, correspondendo a dispersão medida pelos cossenos diretores do eixo maior

de cada tensor. sr, anisotrop¡a da elipse média, <Þ é o ångulo entre o eixo maior da

elipse e o referencial vertical.

O método de interceptos

Quando os grãos que formam uma populaçäo não podem, ou näo devem ser

separados, é utilizado o Método de lnterceptos para calcular a anisotropia do

agregado (Saltikov 1958, Underwood 1970 em Launeau e Robin 1996)' Os

princlpios da técnica são sumariamente resumidos na fìgura 5. Ela é baseada

na contagem de interceptos que uma linha qualquer percorrendo a imagem

que cruza a fase de interesse (F¡g. 5a). Para um ponto x na grade reticulada de

coordenadas (i, j), ou entåo um pixel na imagem bitmap, o número de

interceptos é igual a 1 se o ponto x pertence a fase' ou zero se ele não

pertence. Este procedimento é feito ao longo de uma série de linhas de análise
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paralelas entre si, que rotacionam sucessivamente a um ångulo c¿ previamente

estabelecido.

lvlu,90'):

>20

$ù¡ line --------> d
. ìn ô (¡-t Y.lk'lr Ph¡!. E ñ¡trcÍ¿

I

lr¡l(90") - 9 interce¡sI

,>3
I

FiguraS.Métodode¡nterceptos.a)gradereticuladadeanálisea90.econtagemde9
interceptos decorrentes de I saídas do gräo (fase); b) grade reticulada de análise a

145. e contagem de 7 interceptos; c) rosa de contagem de interceptos - a contagem

mínima indica a direçåo de alongamento; d) cálculo dos segmentos atravessados pela

gradeag0'(superflciedivididapelacontagemdeinterceptos);e)rosade
comprimento médio.

Determinação da OPF 3D: método do tensor quadrático de forma

I unit

fteân length
22 uniß / 9 scSmúts - 2.{unils Pcr scgmcnt

¿(90") = 2.4 ulitg
L-ll'+

mcan lcngth Rose

o método foi introduzido na geologia estrutural por shimamoto e lkeda (1976),

com a f¡nalidade de reconstituir o elipsóide (3-D) conhecendo a magnitude e

orientação de três elipses representativas de planos mutuamente ortogona¡s. o
método foi modificado por Launeau e cruden (1998) e recentemente

generalizado para seçöes não-ortogonais por Robin (2002).

um mínimo de três seçôes adequadamente distribuídas é necessário para que

a solução elipsoidal seja encontrada. O índice de incompatibilidade JFpermite

checar a convergência das seçöes, onde valores < 10o/o indicam a

convergência dos resultados para um elipsóide, caso contrario (JFttSyo), os

dados convergem para um hiperbolóide e o resultado näo tem significado
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estrutural. Este parâmetro é dado no programa para cada seçäo e permite'

eventualmente, subtrair a seção ou sub-populações fortemente incompatíveis'

Os parâmetros do elipsóide 3-D podem ser relacionados aos parâmetros de

Jelinek (1981) que descrevem a forma do elipsóide de anisotropia de

suscetibilidademagnética,ondeP',éograudeanisotropiacorrigidoeTa
forma do elipsóide (> O, oblato, < 0 prolato, onde T varia de 1 a -1)' Se os eixos

do elipsóide são b, à b, > b, (respectivamente A' B e C)'

r'=exp[z(ri *Ê.iÐY,com /, =ln(å,/bB e bB=(b,'b,'4)/3

r = þ(tntr- lnå,)(nå, - ln á,)]- I

T= 1se A= B> C,T= 0seA >B> C, eT=-'l seA > B= C'

Quatro tipos de elipsóides (G, N, P, D e l), correspondendo aos métodos de

determinaçäo da distribuiçåo de gråos, são obtidos no programa

ELLtpsotD.EXE. Dependendo do grau de homogeneidade da população em 2-D,

é posslvel extra¡r aleatoriamente várias sub-populações de modo a testar a

reprodutibilidade do elipsóide em diferentes partes da imagem. o número de

elipsóides combinados é dado por n", onde n é o número sub-imagens (= sub-

população) e s o número de seçöes. Se s = 3 (seçöes xy, Y eyz da amostra),

o número de elipsóides recombinados depende da quantidade de imagens n

extrafdas da seção. Se n = 1 (1 imagem por seção), teremos 1 elipsóide; se n

=2, seräo I elipsóides, e assim sucessivamente.



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 . COMPLEXO METAMÓRFICO DE EL ORO

3.1.1. Geologia Regional

Nos Andes de Huancabamba, que corresponde à zona de transição entre os

Andes Centrais e os Andes do Norte' aparece o denominado terreno Amotape-

Tahuin, interpretado como um microcontinente (Mégard' 1987; Mourier' 1988)

emaisrecentementecomocorrelacionávelcomaCordilheiraReal(Aspdenet
al., 1995), denominado CM de El Oro (encarte 2)' O complexo metamórfico

compreende rochas metamórficas de baixo até alto grau com um trend

estrutural E-W, anômalo com respeito ao trend regional andino NNW da

Cordilheira Real. Para o NW, o complexo está coberto por depósitos não

consolidadosdoTerciárioSuperioreQuaternáriodaplaníciecosteira.oseu
limite norte é definido pela falha Jubones de direçäo E-W' Para leste e sul' o

limite está definido por um complexo vulcano plutônico terciário e por

sedimentos cretácicos da bacia de Alamor (encarte 2)'

As rochas que compreendem a zona de estudo no CM de El Oro säo:

(1)umaseqüênciasemipelíticalevementeounäometamorfizada
denominada unidade El Tigre;

(2)umaseqr'iênciasemipelíticacommetamorfismovariáveldaunidadeLa
Victoria, interpretada como o equivalente de alto grau norte da unidade El

Tigre. Estas seqüências säo consideradas como de idade de deposição

paleozóica, provavelmente de idade devoniana (Feininger, '1982) e até

permiana (Martinez, 1970), com metamorfismo Permiano e granitogênese

Triássica. os metassedimentos da unidade La Victoria são xistos micáceos

com eventual granada, aparecem crenulados e intercalados com meta-arenitos

com sericita. ocasionalmente, apresentam migmatização que junto à presença

degranadaesillimanita,sugeremcondiçöesdemédioaaltograude
metamorfismo. A abundância de andaluzita, ausência de cianita e restrição da

granada nas áreas de metamorfismo de mais alto grau, indica condições de

metamorfìsmo de baixa pressão para sequencia metamórfica do cM de El oro

(Feininger, 1982);

(3) as rochas da unidade La Bocana que incluem um número de diferentes

litologias não diferenciadas principalmente granitóides foliados, migmatitos'

paragnaisses e em menor quantidade xistos anfibólicos intercalados,
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(4) os plutões de La Florida' Marcabelf e El Prado' associados com

gnaisses de alto grau e migmatitos' Estes corpos se dispöem em direção E-W

imitados por zonas de cisalhamento destral de direção E-W' e

(5) rochas do Complexo Máfico Piedras' que correspondem principalmente

a metagabros e anfibolitos triássicos (encarte 2)'

Os granitóides da unidade La Bocana aparecem no extremo norte da zona de

estudo num cinturão E-W intimamente relacionados e cartograficamente não

diferenciadosdosgnaissesemigmatitosregionais(encarte2).ocontatodos
granitóides de La Bocana com os anfìbolitos ao norte da zona é falhado'

marcado por zonas estre¡tas de milonitização tanto nos granitóides (Fig 7 -

fotos 1, 2, 3) quanto nos anfibolitos que adicionalmente apresentam estruturas

elipsoidais. O contato entre as zonas gnáissicas ao norte com os xistos da

UnidadeLaVictoriaparasulégradualeperfeitamenteconcordante'
Apresentam textura granular grossa, aparecendo desde granitóides sem

apreciável orientaçâo mineral nem deformação, (evidenciada apenas pela

formaçäo de subgrãos e extinção ondulante em micas) até granitóides foliados'

granitos gnáissicos e milonitos com K feldspato formando localmente

estruturas augen. sâo comuns estruturas migmatíticas com abundante

segregaçãodequartzoeformaçãodeleucogranitos(Fig7-fotos10'11).
Eventualmente, ocorrem enclaves máficos centimétricos e estruturas shlieren'

Apresentam desde textura granular grossa, sem apreciável orientaçäo mineral

nem deformação, apenas evidenciada pela formação de subgráos em quartzo

e extinção ondulosa nas micas até texturas gnáissicas definidas pelas micas e

quartzo, as vezes o K-feldspato forma estruturas augen. composicionalmente,

os granitóides de La Bocana correspondem a monzogranitos e granitóides

ricos em quartzo (F¡g. 6). A composiçäo mineral destas rochas é plagioclásio

entre 15 - 300/oi K-feldspato ent¡e 20-25%, formação de mirmekita ocasional;

quartzo entre 30 e 55% (este último no caso dos leucosomas e com abundante

K-feldspato); biot¡ta entre 10 e 30% ligeiramente cloritizada; muscovita entre 0

e 1!o/o e aparece aparentemente apenas nas zonas de maior deformaçäo;

granada entre 0-8% em porfiroblastos; sillimanita prismática entre 0-3%

(localmente 10%) acompanha a estrutura gnáissica; possível cordierita em

algumas amostras. Acessórios zircão, allanita, apatito.

O plutão de Marcabelf aflora no centro da zona de estudo como um corpo

alongado na direção sw-NE, concordante às estruturas regionais (encarte 2,

fig. 17). O corpo situa-se no limite entre os metassedimentos de baixo gra ao

sul da unidade de El Tigre com os metassedimentos de médio grau da unidade
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Figura. 6. QAP para as rochas do Complexo metamórfico
de El Oro e Cordilheira Real do Equador.
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La Victoria ao norte. O contato norte do corpo é extremamente afetado pela

deformação, com cunhas de metassedimento encaixado entre o granitóide

mironitizado. o contato parece corresponder, nesta parte, a uma estrutura de

direção regional N6OE/45NW' Observam-se também contatos falhados e

intrusivos na parte NE do corpo e assimilação de metassedimentos'

Ocasionalmente, o contato do plutäo de Marcabelí na sua parte sul está

marcado por zonas de milonitos subparalelos å foliaçáo metamórfica regional

com indicadores de cisalhamento sistematicamente destrais' O plutão de

Marcabelínãocorrespondeaumcorpohomogêneo,porémconstadefácies
de granulometria média e aparência foliada na sua maior parte No extremo

leste da regiäo sul do corpo, onde o plutäo aparece com forma de cunha

(encarte 2) aparecem amplos domínios com granulometria grossa e abundante

K-feldspato, cuia relação com o corpo principal é incerta' podendo

corresponderazonaspegmatíticasdasfasesfinaisdecolocação.Nocontato
com os metassedimentos na sua borda SE, coincidentemente na zona de

aparecimento da fácies grossa granular feldespática' aparecem abundantes

silos com espessura variável entre I e 2 metros de espessura perfeitamente

concordantes e o corpo intrusivo principal gera auréola de contato nos

metassedimentos. É notável a presença de abundantes enclaves máficos

centimétricos estirados e orientados paralelos à foliação e presença de

estruturas shtieren. Aparecem ainda diques quartzosos cortando o granitóide,

estesúltimosdobradossendoafoliaçãodeplanoaxialaparentemente
subparalela à foliaçäo regional. Petrograficamente, o corpo é constituído

principalmente de granodiorito, porém, na parte sul, predomina a composiçäo

tonalítica. A textura é granular grossa nas zonas magmáticas dominada por

cristais euédricos de oligoclásio com núcleo normalmente alterado, K-

Feldspato forma texturas pertíticas (flame pertite), biotita bem formada por

vezes dobrada e alterada ocasionalmente a clorita; quaftzo recristalizado as

vezes cominuido. Texturas milonfticas nas zonas de maior deformaçåo säo

definidas por biotita e muscovita, ribbons de quartzo e ocasionalmente por

sillimanita (Fig. 18). A rocha está constituida por plagioclásio (1540%);

quartzo (30-40%) e teores menores localmente; K-feldspato (5-20o/o)'

alcançando localmente 3\o/oi a biotita varia entre 10-15%, localmente atinge

250/oi a muscovita entre 0% nas zonas magmáticas alê 150/o nas zonas

deformadas; anfibólio entre 0-5% (localmente 10%) alguns deles formados

possivelmente a partir de piroxênio; a sillimanita ocorre ocasionalmente

podendo chegar até 5olo, accesórios zircão, esfena, monazita, apatito'
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O plutåo de El Prado aparece na mesma posiçäo estrutural do plutåo de
Marcabelí. Seus contatos são falhados na bordâ norte, enquanto na borda sul
os contatos são intrusivos (encarte 2). Sua textura é granular média a grossa,

contendo minerais idiomórficos a subidiomórficos com pouca deformaçäo. Na

microscopia, a deformação é caracterizada pelas formação de subgráos de
quartzo e extinção ondulante em biotita ou ainda aparência levemente foliada
em campo. Composicionalmente o corpo situa-se no campo dos
monzogranitos, como também verificado no plutäo de La Florida (Fig. 6). A
composição mineral é quartzo (30-35%); plagioclásio (25 An) (20-30o/o); K
feldspato (20-25o/o), biotita (15-25%) e ocasionalmente muscovita. O plutão de
El Prado aparece intrudido por corpos básicos com idades U-pb de 20 Ma.

O Plutåo de La Florida ocorre a NW da zona de estudo, aflora como um corpo
alongado e controlado pelas estruturas regionais (encarte 2). Aparece
espacialmente relacionado aos granitóides, gnaisses e migmatitos de La
Bocana e ocasionalmente apresentando contatos gradacionais (Fig. 7- foto 9),
mas também se observa intrusivo (Fig 7- foto 10, 15). Bolsões granÍticos dentro
dos migmatitos apresentam características texturais similares àquelas do
plutäo (Fig 7- foto 16). o granitóide de La Florida aparece cortado por diques
pegmatíticos com turmalina e muscovita e apresenta enclaves do
metassedimento (Fig 7 - foto 17), por vezes concordantes à foliação (Fig. 7_

foto14). o contato, portanto, parece corresponder a uma mistura entre ¡ntrusão
e gradaçäo, esta última evidenciada pela transição entre um leucosoma bem
definido até o granitóide propriamente dito (Fig. 7- foto 10). É comum observar
intercalaçäo dos metassedimentos e gnaisses com pacotes de granitóide
similares aos descritos para o plutão de La Florida. petrograficamente, este
corpo apresenta como característica notável a presença ubfqua de fenocristais
de K feldspato que podem ir até I cm (Fig 7- foto 12). Apresenta textura
granular grossa inequigranular com deformaçâo observável em afloramento.
Composicionalmente, situa-se num amplo campo, desde sienogranitos,
monzogranitos e granodiorito (Fig. 6). Mineralogicamente está constituído por
quartzo (20-35o/o) com extinção ondulosa e formaçäo de subgrãos; plagioclásio
(15 - 40Vo), K-feldspato (15 - 3S%) com abundantes texturas de exoluçäo,
biotita (10-20%), muscovita (S-10%), cordierita (?) e granada em baixas
quantidades. os acessórios mais comuns são zircáo, allanita e apatita para
todas as amostras e presença eventual de opacos,

sheefs graníticos de alguns metros até algumas dezenas de metros aparecem
intercalados concordantemente com os metassed¡mentos, tanto da unidade La



Granitóide foliado, concordante
regionaìmente com a estrutura
gnáissica. São observados
indicadores cinem át¡cos de
c¡salhamento dêxtral em veios de
quartzo. Córrego Primavera,
perto do v¡larêjo La Bocana.

lndicadores cinemát¡cos de
cisâlhamento destral em
metapelitos indicados
pela formação de porfiroclastos de
quartzo formando estrutu ra
S-C. Córreo Laj as, Perto
do v ila r ejo Victorla.

Foto '1

ldem.
Fragmentos de metassêdimento
ass¡milado ê alongado. Lente
de quanzo alongado.
Córrego Primavera,
perto do vilarejo La Bocana.

Foto 4

Foto 2

Relação g ranitó ide com os
metassedimentos. O granitóide
trunca as estruturas, mas
aparece também conetado a
veios de segregaçåo no migmatito.
perto do vilarejo La Bocana

lndicadores cinemáticos de
cisa lh am ênto destral em
metarenitos indicados Por
porfiroclastos de quartzo que
apresentam caldas
recristalizadas asimétricas
Córrego La Primavêra, Perto do
vilarejo do mesmo nome.

lndicadores cinemáticos de
cisalhamento destral em
metapelitos indicados por
porfiroclastos com caldas
asimétricas e formação de
êslruturas S-C.
CórregoLajas, perto do
vilarejo Vicloria

Foto 7

Foto 5

Foto-3

Relação do granitóide de La
Florida e os m¡gmatitos regionais.
Migmal¡tos assimilados no Plulão,
bolsõês de leucogranito em
continuidado com o Plutão.
Córrego El Guineo, perto do
vilareio Victoria.

Relação concordânte do gran¡tóide
foliado com o metassed¡mento.
Córrego La Primavera, Perto
do viìarejo La Bocana

Foto 10

Foto I

Foto 6

Apariência text u ra I do
plutåo de La Florida. G€râção de
fenocr¡slais de K-feldsPato
de até 8 cm
Córrego El Gu ¡neo, perto
do vilarêjo V¡ctoria.

Foto 11

Foto 9

Folo 12



Figura 7. lndicadores cinemáticos de cisalhamento e relaçåo dos granitóides com as encaixantes regionais.



Pacotes de m igm atito
intêrcalados com
metassedimento (paleosoma)
bás¡co (xistos anfibólicos-
amostra CVIN-84).
Córrego Tahuin, perto do
vilarelo Guayacán.

Assimilação de metassedimento
aparentemente dê forma
concordante (f oliação do
g ra n it ó id e lìg e ¡ra m e n te
observada). Córrego El Guarumo
perto do vilarejo do mesmo nome.

Contato bem definido entre
um granitóide e os
migmatitos. Córrego
El Guarumo, sul do
vilarejo do mesmo nome.

Foto I 3

Foto 14

Bolsöes de leucosoma de
ca ra cte r íst ica s texturais
s¡milares às do plutåo de La
Florida nos migmatitos.
Assimilaçäo de metassed¡mentos
(paleosoma). Córrego Tahuin,
perto de Guayacán.

Foto 15

Foto 17

Foto 16



Figura 7b. Relaçåo dos granitóides e migmatitos com as encaixantes regionais,
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Victoria, quanto com os metassedimentos de La Bocana. Estas massas
graníticas têm provavelmente uma estreita relação genética com os granitóides
descritos, mas é difícil relacioná-los diretamente com uns ou outros. Os corpos
de granitóides intercalados e concordantes com os metassedimentos atingem
larguras de até 100 metros e sua aparência em campo é similar ao granitóide
de Marcabelí. Ocasionalmente, os corpos de granitóides aparecem truncando
as estruturas embora apareçam também conectados a veios de segregaçâo
com tendência concordante (Fig. 7- fotos 9,10,11).

3.1.2. Geoquímica de elementos maiores, traço e ETR,

11 amostras de rochas granitóides do CM de El Oro foram analisadas para
elementos maiores e traço e seis para ETR, Säo incluídas adicionalmente
análises de elementos maiores para dois metassedimentos correspondentes
às amostras analisadas isotopicamente (encarte 5).

Baseados em cálculos modais para 26 amostras (Fig. 6) e normativos para 11

amostras, podem-se definir campos relativamente especÍficos: os granitóides
do CM de El Oro. Os granitóides de Marcabell aparecem no campo dos
granodioritos, mas algumas amostras agrupam-se inteiramente no campo dos
tonalitos. os granitóides de La Florida e El prado situam-se com tendência ao
campo dos monzogranitos e granodioritos. Os granitóides de La Bocana
colocam-se num campo bem definido entre os monzogranitos e os granitóides
ricos em quartzo num campo relativamente bem definido.

Os elementos maiores, particularmente os diagramas de SiO. vs. AlrO. e MgO,
sugerem consistência razoâvel entre os diferentes granitóides, e nåo é
observado um agrupamento das amostras, a exceçäo possivelmente dos
granitóides de La Bocana, que aparecem com altos valores de MgO, e os
granitó¡des de La Florida que aparecem com altos valores de CaO (Fig. g).

Notam-se as baixas concentrações de NarO para a grande maioria dos
granitóides estudados, exceçäo clara do granitóide de Marcabelí com valor de
3.61o/o.

Os valores do número de Mg são consideravelmente similares para os
granitóides do CM de El Oro, com valores em média de 40 para o granitóide de
Marcabelf, 41,5 para El Prado, 39,5 para La Bocana e um valor um pouco
menor de 36 para o granitóide de La Florida (encarte 6).
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O valor do fndice de saturação de alumínio (ASl) (Zen, 1986) de todas as
amostras estudadas excede 1,1 (encarte 6), caracterizando os corpos como
"granitos fortemente peraluminosos' (SPG) (Patiño-douce, 1999). Valores
médios para ASI para as rochas estudadas são em geral maiores que os
valores médios reportados para os granitos tipo S de Lachlan fold bett na
Austrália, com valores médios de 1,18 (Chapell e White, 1992). Os valores
médios obtidos sâo:1,42 para o plutäo de Marcabelí, embora a presença de
anfibólio, 1,28 para El Prado, 1,17 para La Florida sendo o valor mais baixo, e
1,73 para os granitóides de la Bocana. As amostras agrupam-se no campo de
granitóides tipo S do diagrama Cao vs FeO(T) e apresentam valores
normativos de coríndon > 1% (Chapell e White, 2001).

De acordo com o diagrama KrO-SiO, de Ricwood (198g), as amostras situam-
se principalmente no campo cálcio alcalino de alto K e uma parte menor das
amostras no campo cálcio alcalino numa dishibuiçäo estreita das amostras.

O variograma obtido para as rochas do CM de El Oro apresenta um
comportamento notavelmente similar entre elas e com fracionamento suave.
Os padröes observados caracterizam-se pela forte anomalia negativa de p e
anomalias negativas menores de Nb e Sr (Fig. g). O comportamento dos
elementos traço, portanto, sugere uma similitude estreita na composiçäo nas
rochas do CM. O diagrama dos ETR apresenta algumas diferenças
principalmente no relativo ao conteúdo total. As amostras exibem um
fracionamento similar com notável anomalia negativa de Eu, porém, as
amostras do granitóide de Marcabell apresentam valores consistentemente
mais baixos para todas as ETRs e muito similares aos valores das rochas da
Cordilheira Real (Fig. 9b).

3.1.3. Geologia lsotópica

Foi determinada a composição isotópica de Nd e Sr para 11 amostras de
rochas granitóides do CM de El Oro utilizadas também para a análise de
elementos maiores e traço. O encarte 5 apresenta os resultados obtidos para g
granitóides do complexo metamórfìco, incluindo as razôes iniciais de Sr, bem
como os rs., r'd 

10, u e as idades modelo. São incluídas também duas análises
efetuadas para metassedimentos estreitamente relacionados com os corpos
intrusivos e que poderiam representar as rochas fonte regionais. O objetivo
deste estudo é caracterizar as fontes e natureza dos protolitos dos corpos
magmáticos em estudo.
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As razões iniciais de Sr8'z/Sr8o calculadas para uma idade de 230 Ma são

relativamente elevadas, variando para os granitóides entre 0,708 e 0,720 com

uma média de 0,713, mostrando uma importante heterogeneidade nos valores

iniciais de Sd7/SÉ8, refletindo a complexa natureza dos protolitos destas

rochas. É possível que estas diferenças sejam o resultado de uma incompleta

homogeneizaçäo das fontes crustais, ou ainda contaminaçäo variável com as

rochas encaixantes. Os metassedimentos da unidade La Victoria apresentam
um valor um pouco mais elevado de 0,725 e os metassedimentos básicos de la
Bocana, que aparecem em forma restrita na regiäo, apresentam um valor de

0,708, o valor mais baixo encontrado para as rochas da região, e portanto, näo

podem ser considerados como materiais fonte na formaçáo dos granitóides.

Os valores de s(Ho, o para os granitóides apresentam uma variaçåo entre -9.5
até -3.8. Na figura 10a, de elHo¡ VS. €1s4, calculados ao presente (o), as amostras
graficam no quadrante lV, o seja de materiais provenientes fundamentalmente
de fontes crustais. Dentro da distribuição das amostras, destaca-se uma

amostra do plutäo de Marcabelf , que aparece como o eNd menos negativo e o
e., mais baixo dentro dos granitóides considerados. De forma contrastante, a

outra amostra do plutão de Marcabell aparece no extremo oposto do diagrama,
mas desta vez, a amostra corresponde a um material fortemente milonitizado,
o que poderia sugerir que sua composição isotópica foi modificada. As
amostras correspondentes aos plutões de El Prado e La Florida, agrupam-se
num campo intermediário, com valores de Nd um pouco mais negativos que os
apresentados pelo plutão de Marcabelí e com razão de Sr inicial maior. Os
granitóides de la Bocana aparecem com os valores de aro mais negativos e

com valores similares de razöes de Sr que os plutöes de La Florida e El Prado.
Além disso, localizam-se inteiramente dentro do campo das rochas do
denominado Colorado front Range que representam a crosta continental
superior paleoproteroizóica (DePaolo, 1981).

Os valores obtidos para os metassedimentos situam-se em campos extremos
dentro do diagrama. Os metassedimentos anfìbólicos de la Bocana, aparecem

com ÊNd ligeiramente positivo e com a menor razåo de Sr inicial. Esta rocha é
provavelmente constituída por material vulcano-sedimentar depositado na

bacia de sedimentação. O metassedimento da unidade La Victoria, coloca-se
no extremo de e"o mais negativo e as razöes iniciais de Sr mais altas.

Foram calculadas curvas de mistura entre dois materiais extremos segundo as

equações apresentadas por DePaolo (1988). A álgebra que descreve a
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compos¡çäo isotópica de misturas simples tem sido discutida por diferentes

autores (Vollmer, 1976; Langmuir et al., 1978; DePaolo e Wasserburg, 1979

em DePaolo, 1988). Os modelos simples de mistura de materiais säo

diretamente aplicáveis a qualquer processo que envolva m¡stura mecânica de

materiais (DePaolo, 1988). A distribuiçäo das amostras no diagrama Ê1¡6¡VSe1s4,

não pode ser explicada por simples mistura entre os metassedimentos ou entre

o metassedimento da unidade La Victoria com as rochas de arcos vulcânicos

modernos, representados pelos basaltos continentais de Columbia River

(Columbia River basalts) (Carlson et al., 1981 em DePaolo, 1988). A
distribuiçåo das amostras no gráfico poderia ser melhor explicada por

heterogeneidade dos materiais fonte na geração dos granitóides em estudo.

As linhas de evoluçåo de Nd såo apresentadas na figura 10b. As idades

modelo foram calculadas usando o modelo de evolução proposto por DePaolo
(1 991), no qual, o épsilon inicial da rocha é extrapolado até a curva de

evolução do manto empobrecido (DM) ao longo de curvas de evolução crustal

teóricas. As idades modelo, que normalmente representam idades de mistura
para rochas crustais, säo apresentadas no encarte 5. As idades modelo variam

entre 0,81 Ga para os metassedimentos anfibólicos de La Bocana e 1,84 Ga
para os metassedimentos da unidade La Victoria, representando uma mistura

de idades das rochas fonte, sendo que os metassedimentos anfibólicos
receberam aporte de material juvenil neoproterozóico ou ainda mais jovem. Os
granitóides do CM de El Oro apresentam idades intermediárias entre estes
valores extremos, variando entre 1,33 Ga para o granitóide de Marcabell, até
1,75 Ga para um granitóide de La Bocana. Pelas idades modelos e as curvas

de evolução de Nd obtidas, pode-se inferir que o granitóide de Marcabelf
aparece com características mais juvenis que os demais granitóides, fato
observado também no diagrama el*o¡ VS a1s,¡,. É interessante notar que as

amostras correspondentes ao plutão de El Prado envolvem as curvas obtidas
para o plutão de La Florida, apresentando características mais evoluídas que o
granitóide de Marcabelí. Por fim, as curvas de evolução para os granitóides de
la Bocana aparecem num campo inferior comparadas com os outros
granitóides (Fig. 10b), mostrando um desenvolvimento mais evoluído para

estas rochas. Os diagramas de e,¡¿, vs. e154, ê de curvas de evolução de Nd

sugerem o aporte de material mais juvenil para o plutão de Marcabelí e o
aporte de material crustal mais antigo para explicar a geração dos granitóides

de La Bocana, Os gran¡tóides de La Florida e de El Prado apresentam
comportamentos intermed iários.
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Em geral, os resultados do estudo isotópico e geoqulmico dos granitóides do

CM de El Oro sugerem derivação fundamentalmente crustal para os magmas

parentais dos granitóides em estudo. O papel de material mantélico na geração

destes magmas é difícil de avaliar, mas as amostras que apresentam os

valores menos negativos de E*oe as menores razöes iniciais de Sr poderiam ter

recebido contribuições deste tipo, como ocorre no plutåo de Marcabelí, que

adicionalmente apresenta uma porcentagem pequena de anfibólio.

3.1.4. Geocronologia

O estudo geocronológico efetuado na presente pesquisa para as rochas do

denominado CM de El Oro compreendem uma serie de dataçöes pelos

métodos U-Pb SHRIMP em zircão e Ar-Ar em micas, tanto para os granitóides

de Marcabelí, La Florida e os granitóides de la Bocana, quanto para as rochas

metassedimentares do embasamento. Adicionalmente, foram obtidas idades

Ar-Ar em micas para uma faixa milonítica do plutão de Marcabelí e idades Ar-

Ar em anfibólio para o Anfibolito de Piedras (encarte 2).

Granitóide de Marcabelí

O granitóide de Marcabelí apresenta zircões perfeitamente euédricos
prismát¡cos, bem formados e com terminaçöes piramidais. As imagens de CL
permitem a observação de zonação oscilatória fìna muito bem definida na

maioria dos zircöes e na totalidade dos zircões analisados (Fig. 1l). A
morfologia dos zircöes, juntamente com a estrutura interna observada pelas

imagens de CL, indicam um crescimento relativamente simples dos zircões
com uma história geológica aparentemente näo muito complexa, exceto pela

observação de eventuais núcleos mal definidos que fazem parte de uma

história anterior. As análises foram concentradas exclusivamente nas zonas de
crescimento oscilatório, das quais as idades obtidas são interpretadas como de
cristalização. As idades 208Pbl38U são perfeitamente concordantes e
apresentam um agrupamento principal com uma idade média ponderada de

234,914,5 Ma para 6 pontos (MSWD: 0,67; probabilidade de ajuste de 0,57),
(Fig. 11) interpretada como a idade de cristalizaçåo do corpo. Uma única idade

um pouco mais antiga de 26914,5 em zona de crescimento ondulatório pode

ser um registro de atividade magmática precoce, similar a algumas idades

obtidas para o plutão de La Florida (Fig. 12). Os conteúdos de U e Th são
relativamente homogêneos; o U varia entre 145 e 347 ppm com média de 236
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ppm e o Th varia entre 56 e 174 ppm, com uma média de 89 ppm, fornecendo

uma razäo Th/U média de 0,37, tfpicos de valores magmáticos (encarte 7).

Foram obtidas 4 datações pelo método Ar-Ar para o granitóide de Marcabelí,

incluindo uma amostra de um milonito (CVIN 28). A amostra CVIN-OS foi

coletada na parte SW do corpo onde predominam as texturas magmáticas; a

amostra CVIN-2O foi tomada na parte meridional do corpo, onde predominam

as texturas transicionais entre magmáticas e miloníticas e finalmente, a

amostra CVIN-28 foi coletada na parte NE do corpo numa zona milonítica (Fig.

18). As implicações para a colocação do corpo são discutidas no capítulo sobre
a estrutura e alojamento do Plutão de Marcabelí (cap. 4.1.5). Os resultados
mostram formação de idades plateau muito bem definidas (Fig. 13a) de 229t1
Ma e 226,4+0.6 Ma para a zona de textura magmática, idades p/afeau um
pouco mais jovens de 225,510.9 Ma e 223,9+0.5 Ma para a zona de textura
transicional e idades plateau ainda um pouco mais jovens de 22'l+0.6 e
221+0.4 em muscovita e de 220+04 e 221 ,3re.5 Ma em biotita para os
milonitos. Esta distribuiçâo aparente de idades parece ser reflexo da evoluçäo
da deformaçåo num curto período de tempo e concom¡tante com a colocação
do plutão. A idade média de resfriamento do plutäo por baixo dos 300-350"C
poderia corresponder às idades obtidas para as zonas com menor deformaçäo
com uma média de 227,111.2 Ma e portanto a deformaçäo foi desenvolvida
num período de 6 Ma, Os resultados Ar-Ar são na média 7,8 Ma mais jovens
do que os resultados U-Pb, o que indica uma taxa de resfriamento muito rápida
do corpo.

O Granitóide de La Florida

O granitóide de La Florida apresenta zircões euédricos, prismáticos, bem
formados e com terminações piramidais. As imagens de CL permitem a
observaçäo de uma estrutura interna medianamente complexa, onde é notório
o crescimento de zircão com zonaçåo oscilatória bem definida a partir de
núcleos antigos de diversa natureza, estes apresentando zonação oscilatória
ou não (Fig. 12). Alguns dos sobrecrescimentos apresentam estrutura
oscilatória irregular (acima do ponto 4,1 e 6,1; ponto 1,2; ponto 10,2) e
recristalizaçäo (acima do ponto 9,1). As estruturas observadas favorecem uma
história geológica mais complexa do que a observada para o plutäo de
Marcabell. As análises obtidas foram tanto para as bordas quanto para os
núcleos resultando um padrão complexo de distribuição de idades. A maior
parte das análises aparece concordante (Fig. 12), com exceção da análise 3.1
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(294 Ma) que pode indicar perda parcial de Pb num dos núcleos, e portanto,

näo registra a idade de formação do zircäo. A idade 206PbF38U mais antiga

corresponde à análise 10.1 de um núcleo euédrico sem estrutura interna

definida, com uma idade aparente de 1013 Ma. Outros núcleos forneceram

idades aparentes neoproterozóicas de 571 Ma e 551 Ma. As idades mais
jovens se distribuem em três locais da curva concórdia. A idade mais antiga

desse perfodo corresponde ao ponto 1,2, com uma idade aparente de 269 t
6.8 Ma em sobrecrescimento com estrutura bandeada fraca. ldades similares

são reportadas para um ponto de análise do plutão de Marcabelí e um ponto

de análise para um metassedimento (metassedimento de La Bocana, ponto

2,2, fig. l4) o que pode representar um evento com signifìcado geológico. O
grupo principal de idades apresenta uma idade média ponderada de 239,6t7,3
Ma para 6 pontos (MSWD 1,3, probabilidade de ajuste 0,24) em zircöes com

estrutura oscilatória bem definida e em sobrecrescimentos com estrutura
oscilatória regularmente definida. Esta idade é considerada como a idade de
cristalizaçäo do corpo, similar à idade obtida para o plutâo de Marcabelí dentro
do intervalo de erro. A idade mais antiga encontrada para um zircão euédrico
com zonação oscilatória para o plutão de La Florida ê de 248 t 6 Ma (ponto

4,1) e uma idade de 250 I 6 Ma numa zona de núcleo com estrutura
aparentemente oscilatória, o que indica o início de magmatismo precoce neste
perÍodo de tempo, localizando o metamorfismo com idade mínima de 250 Ma.

ldades mais jovens säo obtidas para sobrecrescimentos com estrutura
oscilatória regularmente definida (ponto 10,2 e 3,2) com média de idade
ponderada de 215,5t7,8 para 2 pontos (MSWD 0,35, probabilidade de ajuste
de 0,56). Estas idades são difíceis de serem interpretadas dentro do contexto
geológico regional, mas como se verá adiante, podem corresponder às idades
de migmatizaçäo regional registradas em metassedimentos associados a
migmatitos. Estruturas de recristalização que truncam os sobrecrescimentos
säo ainda observadas, o que sugere uma evoluçâo subseqi.iente
desconhecida.

Os valores de U do plutão de La Florida variam entre 159 e 630 ppm, com uma
média de 426 ppm, e os valores de Th variam entre 20 - 79 ppm, com uma
média de 40 ppm para os dados no perlodo Permo-Triássico (encarte 7). As
razöes Th/U apresentam uma média de 0,13 para este perfodo de tempo, valor
sistematicamente inferior ao apresentado pelos zircões do plutäo de Marcabell
e idênticos, como se verá, aos valores reportados para os granitóides de La

Bocana. Os valores da nzâo Th/U mais altos encontrados para o plutão de La

Florida säo aqueles para os zircões que apresentam uma nítida zonaçäo
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oscilatória, com valores comparáveis aos valores encontrados para o plutão de

Marcabell.

A idade de 217 Ma obtida neste granitóide pelo método Ar-Ar em muscovita

(Fig. 13b), é interpretada como o episódio final registrado da exumaçäo do

orógeno no Triássico superior, relacionado à migmatizaçäo regional.

O granitóide de El Prado apresenta idade plateau Ar-Ar de 222,8t0,5 e

220,9t0,4 Ma em biotita (Fig. 13b), similares às idades de resfriamento obtidas

para o plutäo de La Florida e às idades deformacionais registradas no plutão

de Marcabelí, confirmando assim o resfriamento após a migmatização regional

e exumação do orógeno no Triássico superior.

Os Granitóides de La Bocana

O granitóide de La Bocana apresenta zircões euédricos prismáticos

bipiramidais, achatados facetados e alguns poucos achatados arredondados.

As imagens de CL permitem a observaçâo de uma estrutura interna complexa,

caracterizada pela formação de um núcleo normalmente anédrico e sem

estrutura deflnida, manteado por um crescimento de zircão tipicamente com

zonaçåo oscilatória bem definida. É possível ainda observar zonas de alta

luminosidade, que parecem corresponder a zonas de recristalização tardias. As
anålises foram realizadas exclusivamente nos sobrecrescimentos com zonaçâo
oscilatória bem definida e, portanto, não foi obtido registro das idades dos

núcleos mais antigos. A distribuição de idades na curva concórdia é simples,

sendo que a totalidade das análises coloca-se concordantemente e de forma

extremamente bem agrupada (Fig. 14). A idade média ponderada para as

análises é de 232,2 + 5,1 Ma para 6 pontos (MSWD 0,029, probabilidade de

ajuste de 1,0). Esta idade é considerada como de cristalizaçäo do corpo,

similar às idades obtidas para o plutão de Marcabell e La Florida.

Os valores de U do granitóide de La Bocana variam entre 267 e 328 ppm, com

média de 196 ppm e valores de Th entre 23 e 37 ppm com média de 31 ppm. A
razäofhlU é de 0,11 em média, similar ao valor obtido para o plutäo de La

Florida (encarte 7).

As análises Ar-Ar obtidas forneceram idades p/afeau bem definidas (Fig. '13c)

de 215,9t0,5 Ma e 215t1 Ma para um gnaisse granítico (CVIN-8S) rico em

granada intercalado com metassedimentos, de 219,4t0,8 Ma e 21910.4 Ma
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F¡gura 14. Granitóide La Bocana
a. Diagrama Concordia
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para um gnaisse granítico sim¡lar (CVIN-83) e de 219,2+0,4 Ma e 218,6t0,5 Ma

em muscovita para um gnaisse estreitamente relacionado a migmatitos (CVIN-

60).

Um dique granítico não foliado que aparentemente corta os metassedimentos

da unidade La Victoria fornece idades p/afeau Ar-Ar em biotita de 229,6t0,9 e

224,310,6 Ma (Fig. 13g). A idade obtida sugere que o dique pode-se

correlacionar com alguns granitóides da zona, indicando a existência de

relaçöes de intrusão dos corpos graníticos com os metassedimentos para pelo

menos um grupo de granitóides, possivelmente aqueles colocados de forma

mais tardia no processo orogênico regional.

As idades conhecidas para os granitóides e ortognaisses da unidade La

Bocana pelo método K-Ar em micas variam entre 207t 6 e 220 t 6 Ma e uma

idade Sm-Nd isócrona granada-RT forneceu uma idade de 219t22 Ma (Aspden

et al., 1992b). Por outro lado, as idades K-Ar para o granitóide de Marcabelí

variam entre 193113 e 221+6 Ma (Aspden, et al., 1992b). Adicionalmente,

Aspden et al. (1995) obtiveram uma idade U-Pb em monazita para o plutâo de

Marcabell de 227,5t0,8 Ma.

U n id ade metassedi mentar La V ictoria

Os xistos da unidade La Victoria apresentam uma ampla variedade tipológica
de zircöes devido å sua natureza metassedimentar. Os cristais individuais se

apresentam normalmente achatados e anedondados, mas é comum observar
zircÕes prismáticos bipiramidais com as terminações pouco modificadas. Esta

característica parece indicar um transporte näo mu¡to intenso dos sedimentos à
bacia de acumulação. As lmagens de CL permitem observar as diversas

estruturas dos zircões detrfticos. Observam-se núcleos com estrutura
oscilatória e núcleos de alta luminosidade sem estrutura interna definida e
recristalizaçäo comum. Aparecem zircöes com os núcleos manteados e
sobrecrescimentos com zonação oscilatória bem definida, e ainda zircöes

euédricos com zonação oscilatória fina, e finalmente grãos inteiros de zircäo
com alta luminosidade e sem estrutura interna apreciável. Pela natureza

metassedimentar da rocha e a diversidade dos grâos, a distribuiçáo de idades

na curva concórdia é ampla e, no entanto, mesmo com a limitada base de

dados, é possível apreciar a formaçåo de grupos de idades aparentemente

coerentes (Fig. 15). A idade aparente 206PbF38U mais antiga corresponde a um

sobrecrescimento amorfo a partir de um núcleo com aparente bandeamento
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interno (ponto 7.1). O anterior sugere uma história pelo menos

paleoproterozóica para algumas das fontes da bacia' Outras idades nesse

intervalo apresentam-se como sobrecrescimentos (ponto 12 1) ou como

núcleoscomestruturainternaoscilatóriaregularmentedefinida,ogrupomais
importante de idades apresenta-se entre 500 e 630 Ma aproximadamente em

zircöes de diferente morfologia e estrutura interna' marcando o aporte

importante de material de idade Brasiliana' A idade mais jovem obtida para o

metassedimento é de 356 I 4 Ma num sobrecrescimento com zonação

nitidamente oscilatória (ponto 3'1)' isto é, de fonte magmática' Esta idade

fornece a idade máxima para o metamorfismo regional do complexo

metamórfico como sendo do Misisipiano lnferior e o aporte de granitóides à

bacia desta idade.

os valores de u dos zircões do metassedimento variam amplamente entre 172

e 1151 ppm e os valores de Th entre Q'1 e 2,14 ppm. As razöes Th/U variam

entre 0,1 e 2,14 (encarle 7), refletindo a grande variedade de materiais de

aporte à bacia sedimentar.

ldades ptateau Ar-Ar obtidas para metassedimentos da unidade La Victoria da

mesma área (CVIN-ô2 e 59, encarte 2) no cónego Primavera na parte central

da área de estudo forneceram idades plateau em biotita de 220'410'6 Ma,

220/10/ Ma e 220,2t0,5Ma, 219,610,4 Ma respectivamente, similar às

idades de resfriamento obtidas para os corpos ígneos (Fig. 13d). A amostra

CVIN-4O para leste da zona de estudo (encarte 2) forneceu uma idade plateau

um pouco mais antiga de 225,3+0,9 Ma mas o espectro apresenta-se

perturbado, sugerindo que a idade corresponde de maneira geral às idades

obtidas para os outros metassedimentos. As idades Ar-Ar obtidas parecem

refletir o soergimento regional do orógeno da mesma forma que os resultados

obtidos para os plutöes, mas o metamorfismo certamente deve ser mais antigo

que o Triássico Superior.

Xistos anfibólicos de La Bocana

Para os xistos anfibólicos de La Bocana, intercalados com migmatitos (Fig.7 -

foto 13) foram obtidos poucos dados analfticos' Os zircões analisados

correspondem a cristais hexagonais achatados, mas outros grãos apresentam-

se fragmentados e anédricos. As imagens de CL mostram zircöes com núcleos

sem estrutura definida manteados com sobrecrescimento aparentemente

bandeado irregularmente (Fig. 16). Foram obtidas 4 idades aparentes



Flgura 16. Metassed¡mentos de La Bocâna
a. Diagrama Concordia
b. lmagens de catodo'luminescência
Tamanho da barra de escala 100 m¡cras.
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206Pb138U, concordantes e relativamente bem agrupadas. A idade mais antiga

encontrada é de 258 + 5 Ma num núcleo sem estrutura interna definida (ponto

1,2). Esta idade poderia representar a idade do metamorfismo regional por

estar sendo registrada num núcleo aparentemente metamórfico e por coinc¡dir

com idades similares de zircões herdados, obtidas para os plutões de

Marcabelí e La Florida (Figs. 15 e 16). Outra idade aparente, desta vez num

sobrecrescimento com bandeamento mal definido, fornece uma idade de 250 t
I Ma (ponto 3.1), idêntica à anterior dentro da margem de erro.

Os valores de U dos zircões do metassedimento básico variam fortemente

entre 799 e 2977 ppm e valores de Th entre 164 e 465 ppm. As razões Th/U

variam entre 0,05 e 0,29 (encarte 7).

Análise Ar-Ar obtida para a amostra CVIN 84 forneceu idades p/afeau de

220,2!0,4 e 219,2t0,5 Ma (Fig. 13e), muito similares às idades regionais

obtidas para os outros metassedimentos e, por tanto, refletindo os processos

regionais de resfriamento e exumação do orógeno.

Anfibolito de Piedras

Um anfibolito do grupo Piedras apresenta idades K-Ar cretácicas interpretadas
como de rejuvenescimento isotópico (Aspden et al., 1992b). ldades mais
antigas têm sido obtidas a 224134,647+37 Ma (Aspden et al., 1992b) e
743114 Ma (Kennerly, 1980) mas os resultados são duvidosos, vistos os
baixos teores de K (Aspden et al., 1992b). Análise Ar-Ar obtida em anfibólio
forneceu idade plateau de 226+5 e 220+ Ma (Fig. 13f), compatível com a

evolução geológica Triássica muito marcada no CM de El Oro. O significado
desta idade no anfibolito pode refletir a colocação dos magmas máficos no
Triássico, compatível com um ambiente distensivo neste período de temþo
após o evento metamórfico colisional regional imediatamente anterior.

3.1.5. Estrutura e alojamento do Plutäo de Marcabelí

Com o intuito de entender a relação temporal dos granitóides do CM de El Oro
com os episódios metamórficos e deformacionais regionais, foi realizado um
estudo de Anisotropia de Suscetibilidade Magnética (ASM) e de Orientação
Preferencial de Forma (OPF) no plutão de Marcabelf. O objetivo do estudo é
determinar seu mecanismo preferencial de colocaçäo e suas relações com a
tectônica reg¡onal.
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O plutão de Marcabeli ocorre como um sheef aproximadamente tabular

alongadoparalelamenteàfoliaçãoE-Wdasrochasencaixantesregionais
lencãrte 2, fig. 17). Na sua borda norte, o sheef está em contato com uma

zona de cisalhamento destral com componente transcorrente dominante de

direçäoE-W,determinadaapartirdeindicadorescinemáticosdecisalhamento,
tanto nas encaixantes metassedimentares quanto no próprio plutão (Figs' 18b

e7,fotos1-8).Oestiramentodocorpo'nosentidodazonadecisalhamento'
sugere um controle estrutural importante na sua colocaçäo'

o plutäo de Marcabelí encontra-se dividido em três setores claramente

diferenciados(Fig.18a).Apartesudoestedocorpoapresentatexturas
dominantes magmáticas (Fig, 18b) com plagioclásio euédrico zonado e

normalmente sem orientaçäo preferencial. A deformaçäo é apenas evidente

pela recristalizaçáo do quartzo' A parte média do corpo' considerada

transicional, apresenta texturas de deformaçåo com importante alinhamento de

biotita, formaçäo de nbbons de quartzo com recristalização extensiva. ocorre

ainda microfraturamento em micas com preenchimento de quartzo indicando

possivelmente a presença de líquido durante a deformação (Fig. 18b)'

Finalmente, o extremo nordeste do corpo apresenta texturas miloníticas muito

bem desenvolvidas, com estruturas tipo S-C, formaçäo de bandas de

cisalhamento (C') e mica-fish indicativas de movimentaçäo destral (Fig' 18b)'

Muscovita e sillimanita estäo recristalizadas na foliação (Fig' 18b)' indicando o

desenvolvimento de cisalhamento em alta temperatura.

3.1.5.1. Resultados de ASM

A distribuiçäo dos 28 pontos de amostragem são apresentados na f¡gura 19, os

resultados médios dos parámetros escalares e direcionais obtidos do estudo

da ASM são apresentados no anexo 2 e os elipsóides magnéticos obtidos no

anexo 1. A amostragem abrange a totalidade do corpo e, portanto, fornece

informação sobre as zonas com textura magmática até aquelas fortemente

deformadas.

A fábrica magnética no interior do plutão é concordante com a estrutura

regional observada nos metassedimentos e com a foliação medida em campo

no próprio plutäo (Figs. 17 e 2O). A foliaçäo magnética mergulha moderada a

fortemente para NW (Fig. 20), enquanto a lineação magnética, subhorizontal,

alinha-se para NEE (Fig. 20), de forma similar á lineaçäo medida nos
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metassedimentos (Fig. 20). Estes resultados säo compatíveis com uma fábrica

magnética controlada pelo movimenlo destral do cisalhamento de direção E-W.

A suscetibilidade magnética (SM) varia entre 19 e 311 x 10-5 Sl. Os baixos

valores de SM em conjunto com a tendência ao decréscimo com o aumento da

temperatura indica o caráter paramagnético da SM. As curvas termo-

magnéticas (Flg. 21) embora apresentem um comportamento tipicamente

paramagnético, isto é, decréscimo da suscetibilidade com o incremento da

temperatura, sugere ainda a presença de magnet¡ta como observado na

mudança de fase na amostra EQ-28 em T^v 550oC e 600oC. Esta magnetita

possivelmente está relacionada à deformaçäo, já que a suscetibilidade média e

o grau de anisotropia magnétic a (P') apresentam tendência a aumentar na

direção nordeste do corpo (Fig.22), onde a deformaçäo é mais forte. Por outro

lado, a curva obtida para a amostra EQ-12, que apresenta pouca deformação,

nåo registra formaçåo de magnetita (Fig. 21). Finalmente, o grau de anisotropia

magnética varia de 4o/o a 360/o com valores mais altos aproximando-se da zona

de cisalhamento, isto é, na direçäo SW para NE. lsto sugere uma relação

direta da anisotropia magnética com o cisalhamento regional.

A forma do elipsóide de suscetibilidade varia de prolato na parte nordeste do

corpo a oblato na parte média (Fig.22). O caráter prolato do elipsóide na parte

nordeste é compatível com uma extensa deformaçäo pelo cisalhamento destral

com forte estiramento como observado em mapa. A forma dominante oblata na

parte intermediária do corpo poderia corresponder a uma zona intermediária de
deformaçåo que durante a dinâmica do cisalhamento sofre transpressão. Em

outras palavras, a deformação seria compartilhada no granítico no momento do

alojamento com componente de cisalhamento puro nesta parte. A parte

sudoeste do corpo apresenta baixa anisotropia de suscetibilidade magnética,

baixos valores de suscetibilidade e um caráter mais neutro na forma do
elipsóide magnético (FiS. 22). Neste setor o elipsóide magnético apresenta-se
ligeiramente prolato. É possível que a parte sudoeste do corpo apresente em
menor grau os efeitos da deformaçäo do plutão.

3.1.5.2. Resultados de OPF

O estudo de orientaçäo preferencial de forma de trama de biotita foi efetuado
para seis sftios na parte sudoeste do corpo (EO-s, 6, I, ,t0, 

1 1), duas amostras

na parte central (EQ-14, 15) e duas amostras na zona de maior deformação
(E417-26)(Fig. 1s).
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Os resultados obtidos indicam a convergência dos dados na formaçáo de

elipsóides na maior parte dos métodos de análise empregados (Capftulo 41'5

anexo3).Emlinhasgerais,osresultadosobtidospelosmétodosdointercepto'
média tensorial, média tensorial do tensor normalizado e média tensorial da

equação da elipse fornecem resultados similares com bons agrupamentos Os

resultados sugerem que a fábrica é homogénea na escala de medida'

independentemente do método de OPF utilizado O anexo 3 apresenta os

valores do fndice de incompatibilidade (JF), as direções médias principais

(lineaçäo e polo da foliaçåo), o parâmetro de forma T e a anisotropia P''

A lineaçåo (A) para as amostras da zona sudoeste, em que predominam as

texturas magmáticas, é subvertical com um máximo em 300f/8' Uma amostra'

contudo,forneceuumadireçäo150/26(métododosinterceptos)'Deforma
contrastante, as lineaçöes obtidas na zona nordeste, em que predominam as

texturas miloníticas, apresentam mergulho mais baixo, normalmente menor de

340 até subhorizontal (Fig. 23). A foliação marcada pela biotita na zona

sudoeste (magmática), apresenta um máximo na direçäo aproximada N-s e

mergulho subvertical (N345/84SW) ao passo que na zona nordeste (milonítica)

ela é aproximadamente E-W e mergulho subvertical (N104/90). As duas

amostras da zona intermediária (Eo14-15) apresentam os dois tipos de

comportamento (Fig. 23). A amostra EQ-14 apresenta a lineação e foliaçäo da

trama mineral de forma similar à zona milonftica, ao passo que a amostra EQ-

'15 apresenta comportamento similar ao observado na zona magmática. Este

resultado provavelmente reflete a complexidade da deformação na zona de

transiçäo de regime magmático (SW) ao deformacional (NE).

Os dados sugerem ainda que na zona sudoeste, onde a lineação mergulha

fortemente, corresponde à zona de alimentação magmática. A zona nordeste,

onde a lineação possui mergulho mais baixo, deve refletir a rotação das micas

na zona de cisalhamento.

Comparação entre a ASM e a OPF e drscussão

O fato mais característico encontrado no estudo comparativo da ASM com a

OPF é a inversäo de k1 e k3 com as direçöes principais de trama mineral na

parte sudoeste do corpo. Quando a trama é magmática, k1 aparece

sistematicamente na posiçäo C (polo da foliação da biotita) e k3 (polo da

foliação magnética) na posição de A (lineação de biotita)' Esta inversão é
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notada tanto pelo método de interceptos como do tensor de inércia (Fig. 23)' A

lineação magnética aparece em direção NE e NEE com mergulho

subhorizontal (máximo a N78/18), registrando os processos de deformação do

plutão. Por outro lado, a lineaçäo mineral aparece na direçäo dominante NW e

com mergulho subvertical (máximo a N300/78). O alinhamento de biotita

possivelmente retrata o momento da colocação na zona de alimentaçäo. A

ASM, por sua vez, independe da trama de biotita. É possível que pequenas

quantidades de magnetita fina neoformada seja responsável pela ASM.

Na zona milonítica, o elipsóide magnético é aparentemente coaxial com o

elipsóide da trama mineral (F¡g. 23). Portanto, as biotitas aparentemente foram

rotacionadas durante a deformação (ou cresceram sendo rotacionadas) até

atingir um certo paralelismo com a fábrica deformacional da zona de

cisalhamento.

A anisotropia de forma tende a aumentar na direçäo nordeste pa'a a zona

milonítica, registrando possivelmente um maior grau de alinhamento mineral

(Fig. 22). A anisotropia média da trama de forma, quando considerados os

resultados obtidos por todos os métodos de cálculo, ê de 45,3% ao passo que

a ASM tem uma média de 9%. O significado da anisotropia de forma é

diferente de ASM. No primeiro caso, a anisotropia reflete os fenômenos

magmáticos da colocaçåo do plutão na zona sudoeste, enquanto na zona

nordeste reflete os processos deformacionais. Por outro lado, a ASM reflete

sempre a trama deformacional e esta näo depende exclusivamente da biotita.

O estudo comparativo da OPF com a ASM sugere que o elipsóide magnético é
de fato o elipsóide deformacional e pode estar influenciado pela neoformaçäo
de magnetita. O elipsóide da trama mineral, por sua vez, registra os processos

magmáticos de colocação do plutåo na zona sudoeste.

Finalmente, a temporalidade da colocaçäo do plutão e sua relaçäo com a zona

de cisalhamento foi determinada através de resultados U-Pb SHRIMP em

zircâo e Ar-Ar em micas. As idades U-Pb indicam a cristalizaçäo do corpo a
23414.5 Ma (Fig. 11). ldades plateau em biotita de resfriamento na zona

magmática forneceram 22911 e 2261.0.6 Ma. Na zona intermediária, idades

plateau em muscovita um pouco mais jovens, em torno de 225+0.9 e

223,9!0,5. Por fim, idades de 221,7t0,6 e 221,2¡0,4 em muscovita e
22O,8r0,4 e22'1 ,310,5 Ma em biotita são obtidas nazona milonítica (Figs. 13 e

18). Esta seqüência de idades é sugestiva para uma colocaçäo sin{ectônica
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do corpo e rápido desenvolvimento da deformação simples. As idades mais

jovens retratam o fìnal da deformação e sugerem um processo de exumaçäo

extremamente rápido do plutão, da ordem de 40-50"C/Ma.

Em resumo, pode-se dizer que a ASM do plutåo de Marcabell foi formada

concomitante ao desenvolvimento da zona de cisalhamento no Triássico Médio

a Superior. Por outro lado, trama mineral registra a ascenção magmática na

zona sudoeste, e a deformação cisalhante no extremo nordeste do corpo. O

estudo geocronológico corrobora as conclusões obtidas a respeito da

colocação sintectônica do plutäo de Marcabelí, em relação ao cisalhamento

regional desenvolvido num ambiente pós-colisional.

3.1.6. Comentários sobre a evolução

Os indicadores geoqulmicos e isotópicos apontam derivação por

retrabalhamento crustal e variável aporte mantélico para os granitóides

fortemente peraluminosos do CM de El Oro. Os padröes obtidos para a maior
parte dos diagramas de Harker não mostram com clareza algum tipo de

relaçäo ou agrupamento entre os diversos granitóides do complexo
metamórfico, embora o granitóide de Marcabelí apresente o maior valor de
NarO, contrário aos granitóides de La Bocana que apresentam os valores mais

baixos. Já os padröes obtidos pelos ETRs sugerem uma mais notória diferença
entre os corpos de La Bocana, La Florida e El Prado com o corpo de Marcabelí
que possui a mais baixa concentraçäo destes elementos.

Os granitóides de La Bocana, intimamente relacionados com gnaisses e
migmatitos regionais, caracterizados por veios dobrados de quartzo e bolsöes
de fusäo, apresentam os valores mais negativos de e"o e se situam sobre a
linha de mistura teórica obtida entre o extremo crustal e o extremo mantélico
considerado. As idades U-Pb obtidas para um granitóide deste grupo fornecem
idades U-Pb extremamente coerentes de 232 Ma em sobrecrescimentos
magmáticos, que indicariam, além da idade de cristalização do corpo, a idade
de migmatizaçäo regional e o período mais importante de fusåo de material
crustal. O plutão de La Florida, embora sua caracterf stica distintiva com
fenocristais centimétricos de K feldspato, parece ocasionalmente apresentar
relaçöes de gradaçåo com os granitóides de La Bocana. A idade do plutäo de

La Florida considerada de 239 Ma é similar à anterior dentro do intervalo de

erro, mas pode indicar o inf cio precoce do magmatismo na área. Os
indicadores geoqulmicos apresentam uma importante similaridade entre estas
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duas unidades, especialmente no comportamento das ETRs (Fig. 9b). De outro

lado, os indicadores isotópicos apresentam algumas diferenças, principalmente

nas curvas de evoluçäo de Nd (Fig. 10b), onde os granitóides de La Bocana

acusam aporte de material crustal mais evoluldo. O plutäo de El Prado, embora

aparentemente contínuo espacialmente com o plutäo de Marcabell e na

mesma posição estrutural (encarte 2), apresenta características geoquímicas e

isotópicas similares com o plutão de La Florida.

O plutão de Marcabelí apresenta algumas características particulares.

Composicionalmente poderia estar formado por diversos pulsos magmáticos,

sendo a parte norte mais granodiorltica e a parte sul com tendência tonalítica.

Comparativamente com os outros corpos em estudo, apresenta composições

com maior tendência aos campos granodiorítico-tonalltico e a presença de

anfibólio como caracterlstica notável. Os ETRs sugerem uma diferença

apreciável com respeito aos outros granitóides do CM de El Oro.

lsotopicamente, apresenta os valores de ero menos negativos dos granitóides

da zona de estudo e a idade modelo mais jovem, sugerindo um aporte mais

importante de material juvenil.

O metamorfismo de baixa pressão e alta temperatura descrito para o CM de El

Oro, que parece registrar as fases finais da orogenia e o cisalhamento de alta

temperatura, como indicado pela presença de fibrolita nos milonitos do plutão

de Marcabelí, sugerem um fluxo de calor anômalo elevado na área. Condiçoes
de baixa pressäo e alta temperatura säo normalmente explicados por

processos de rifteamento e e)densåo (Wickham e Oxburgh, 1985) ou por

efeitos de contato com intrusões ígneas em nfve¡s crustais intermediários (Lux,

et al., 1986). Processos de descompressão num ambiente de extensão têm

sido apresentados como modelos orogenéticos adequados para explicar o alto
fluxo de calor e extensivo magmatismo presentes numa determinada área
(Brown e O'Brien, 1997; Cobbing, 1996; Dewey, 1984). O rápido soergimento
das rochas do CM de El Oro no Triássico Médio a Superior, como evidenciado
pelas altas taxas de resfriamento obtidas a partir dos resultados U-Pb em

zircâo e Ar-Ar em micas, associado a magmatismo fortemente peraluminoso

calcio-alcalino alto em K, sugere que o marco geodinâmico dominante
corresponde ao inlcio da extensão regional subseqüente a uma orogenia
colisional, onde a fusão das rochas fontes se dá por decompressão após

algum engrossamento crustal (Roberts e Clemens, 1993). Neste sentido, os
granitóides do CM de El Oro são pós-tectônicos com relaçäo ao processo
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colisional, mas sintectônicos com relaçâo ao cisalhamento regional produto dos

fenômenos extensionais.

O magmatismo e o desenvolvimento do cisalhamento regional são

aparentemente concomitantes no Triássico Médio a Superior, resultado da

descompressão regional, porém o metamorfismo pode ser um processo de

maior duraçäo temporal quando comparado aos processos magmáticos; as

evidências encontradas neste estudo não säo conclusivas a respeito da idade

do metamorfismo. Porém, a grande quantidade de idades em zircões

registradas para os granitóides, algumas idades em sobrecrescimento em

zircões dos metassedimentos e uma população muito forte de zircôes no

Permo-Triássico registrada na bacia de ïalara, noroeste do Peru, de idade

Terciaria (Fildani, comunicação escrita), sugerem que o metamorfismo é de

idade Permiana.

Parece posslvel para os granitóides do CM de El Oro discriminar episódios de

magmatismo, embora da mesma idade, de características particulares num

espaço geográfico muito limitado. Esta evoluçäo magmática parece compatível

com a geração dos granitóides por fusäo de material crustal e variável aporte

mantélico num ambiente distensivo pós-colisional, sendo que a geração dos
granitóides foi impulsionada por atividade mantélica, possivelmente por um
processo de rifteamento incipiente. Os diagramas de CaO/Na, vs. AlrO./TiO,
de Sylvestre, (1998) (Fig.24) sugerem uma evoluçäo orogênica de alta
temperatura, caracterizada pelas baixas razÕes de AlrO3ÆiO2, isto é, com
importante aporte mantélico, similar à evolução dos granitóides crustais de
Lachlan fold belt (Chapell e White, 1992; Gray et al., 1997; Coney, 1992) e os
granitóides Hercinianos peraluminosos da Europa (Rottura et al., 19g3; pamic

et al., 1996),

Os granitóides de La Bocana possivelmente representam o extremo de fusäo
crustal da zona, caracterizando um magmatismo tipo S na regiâo, ao passo
que o granitóide de Marcabell poderia representar um magmatismo por fusão
de material ígneo ou crustal com aporte mantélico importante, caracterizando
um magmatismo tipo I caledoniano, isto é, magmas mantélicos ou da crosta
inferior misturados com magmas de diferentes nlveis crustais. A fusäo parcial
destas rochas crustais ou subcrustais teria sido produzida por descompressão
adiabática no levantamento orogênico no tempo em que estas rochas teriam
sido rapidamente elevadas em zonas de baixa pressão (Pitcher, 1g83). Os
granitóides de La Florida e El Prado podem representar estág¡os intermediários
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na evolução da regiäo. O cenário geral é similar ao apresentado para os

granitóides Variscanos de idade Vesiano Superior da Europa Central, isto é,

ambiente pós-colisional e magmatismo por underplating (Finger, et al., 1997)

num passo transicional de um regime compressivo a um regime distensional

(Bonin, 1990), particularmente nos episódios finais de uma orogenia colisional

(Barbarin, 1999).

Estabelecer as rochas fonte para estes magmas parece relativamente simples

no caso dos granitóides de La Bocana pela íntima associaçäo com os

metassedimentos, gnaisses de alto grau e migmatitos, mas é diflcil para os

outros corpos. A discussäo sobre o papel quantitativo dos metassedimentos na

geração dos magmas ultrapassa os alcances do trabalho. Uma mistura

complexa entre os metassedimentos conhecidos na área e material mantélico
poderia explicar apenas parcialmente a distribuição das características

isotópicas encontradas. Entretanto, os anfibolitos de Piedras (encarte 2),

contemporâneos com os granitóides do CM de El Oro, poderiam representar o
material mantélico gerador do calor necessário para a fusäo de material

crustal.

Estruturalmente, a seqüência metassedimentar apresenta dobras fechadas
centimétricas, dobras isoclinais e dobras parasitas em forma de Z e S,

indicativas de dobramentos regionais isoclinais com plano axial N60-80E/S0-
70NW, cortadas por cisalhamentos regionais N70E destrais. lndicadores
cinemáticos locais sugerem transporte de material para SE durante o
desenvolvimento das dobras, provavelmente durante a colisão, cortadas por

cisalhamentos destrais desenvolvidos subparalelos aos planos axiais regionais
desenvolvidos nos episódios finais orogenéticos, gerando os locais para
colocaçåo dos granitóides, o que explica a aparente concordância dos sheefs
graníticos ao longo do complexo metamórfico. A lineaçäo de estiramento
subhorizontal encontrada regionalmente é compatível com uma tectônica
fundamentalmente transcorrente no Triássico durante os processos
extensionais.

A fábrica magnética do plutäo de Marcabell é concordante com a estrutura
regional (Fig. 17), compatível com uma fábrica magnética controlada pelo
cisalhamento. A textura mineral estudada em cada sítio de amostragem indicou
que a deformaçâo do sheef ocorreu no estágio magmático, e evoluiu
progressivamente em direção ao cisalhamento destral para uma textura
milon ftica.
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A colocação do plutão de Marcabelí é sintectônica e fortemente controlada

pelos cisalhamentos regionais, como mostrado pelo estudo de ASM e OPF, ao

passo que os outros corpos, aparentemente menos deformados, têm uma

relação de campo mais evidente com os metassedimentos que os encaixam,

especialmente no caso dos granitóides de La Bocana.

A idade U-Pb SHRIMP em zircão obtida no tonalito de 235 Ma é muito próxima

aos valores Ar-Ar obtidos em mica (biotita, muscovita) enlre 222 e 226 Ma na

mesma unidade. Estes resultados apontam para um resfriamento relativamente

rápido da regiåo. ldades Ar-Ar em micas em milonitos da borda do plutão

fornecem idades similares às idades de cristalizaçåo do corpo, confirmando a

sua natureza sintectônica. Os dados combinados indicam claramente que o
plutão de Marcabelf foi alojado concomitantemente aos eventos tectono-

magmáticos triássicos de direção E-W registrados no sul do Equador, durante

as fases finais do processo orogenético regional.

3,2, CORDILHEIRA REAL oo EQUADoR

3.2.1. Geologia Regional

A Cordilheira Real é o sistema oriental de duas cadeias montanhosas paralelas

que definem os Andes equatorianos. Ao norte, a Cordilheira Ocidental é
separada da Cordilheira Real por um vale estrutural denominado depressão
interandina, mas, para o sul, os Andes estão representados por uma única
cordilheira. Para leste do sistema andino, aparece a denominada zona sub-
andina e o Oriente, que forma parte da bacia Amazônica. Para oeste da cadeia
andina, aparecem as planfcies da Costa (encarte 1).

A geologia da Cordilheira Real e o CM de El Oro foi descrita por Feininger,
(1978, 1982, 1987) Aspden et al., (1992a, 1995), Aspden e Lithertand (1992) e
Eguez e Aspden (1993) e finalmente, uma sÍntese foi dada por Litherland et al.,
(f 994). A Cordilheira Real forma um cinturão contlnuo de uns 650 Kms de
rochas metamórficas deformadas, granitóides, migmatitos e rochas
sedimentares e vulcânicas. O limite ocidental é definido pela falha Baños-Las
Aradas, uma zona de cisalhamento com trend Andino, relacionável à falha de
Romeral na Colômbia.

Aspden e Litherland (1992) e Litherland et al. (1994) dividem o Equador em
diferentes terrenos litotectônicos. Na Cordilheira Real aparecem os terrenos
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paleozóicos Loja (encarte 1)e Chaucha de afinidade continental e os terrenos

Jurássicos Salado e Alao de afinidade oceânica. No SW de Equador aparece o

terreno Amotape (CM de El Oro - encarte 2) com embasamento do Paleozóico

e afinidade continental, correlacionável com o terreno Loja da Cordilheira Real

(Litherland, et al., 1994). O terreno Loja, que constitui a espinha dorsal da

Cordilheira Real, é definido pela associaçåo de rochas metassedimentares

semi-pelíticas paleozóicas e os granitóides peraluminosos triássicos Tres

Lagunas, relacionados a ortognaisses e migmatitos da unidade Sabanillas

(encarte 1) e consistem principalmente de biotita-granada-muscovita

monzogranitos.

As rochas metassedimentares paleozóicas são agrupadas nas unidades

Chiguinda e Agoyán, compostas respectivamente por quartzitos e filitos

negros, formando uma seqüência semi-pelítica e granada-muscovita xistos,

além de gna¡sses com idades entre o Devoniano e o Permiano. Existe uma

ausência geral de rochas verdes ou de afinidade vulcånica nestas seqüências.

O grau metamórfico é baixo a médio e as rochas apresentam evidências de
polimetamorfismo. Estas unidades apresentam afinidades continentais

depositadas num ambiente de margem passiva (Litherland et al., 1994).

Os granitos Tres Lagunas são a principal unidade ígnea do terreno Loja

(encarte 1). Segundo Litherland et al. (1994), estão associados com os

metassedimentos das unidades Chiguinda e Agoyán ao longo da cordilheira, e
formam desde corpos batolfticos até lentes de poucos centímetros. Os
granitóides são de tamanho de grão médio a grosso e possuem megacristais

de K-feldspato de até 14 cm. quando observados não deformados. Os
granitóides apresentam também cristais de quartzo azul, caracterfstica

distintiva em campo. Composicionalmente, as rochas correspondem a
monzogranitos e granodioritos sem associaçöes básicas (Litherland, et al.,

1994). A granada é um acessório comum e alcança alê 3O o/o localmente;
cordierita e muscovita têm sido observadas, embora em pouca quantidade. O
granito apresenta normalmente evidências de deformaçäo, metamorfismo e
recristalizaçäo com formaçäo de texturas gná¡ssicas e miloníticas. As rochas

mais comuns são gran¡tos foliados e augen-gnaisses (Litherland, et al., 1994).

A unidade de Sabanillas (encarte 1), corresponde a um conjunto de orto e
paragnaisses de médio a alto grau de metamorfismo. A unidade corresponde a
quartzitos gnáissicos com silimanita, muscovita e biotita que gradam a
ortognaisses granodioríticos com muscovita. Estâo presentes também
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gnaisses migmatíticos e gnaisses biotíticos com sillimanita e cianita' São

observadas associações de alto grau com silimanita-biotita-quartzo-albita e

cianita-biotita-ortoclásio-quartzo. Estas rochas seriam originalmente

granodioritos associados a sedimentos peliticos metamorfizados a gnaisses de

médio a alto grau (Litherland et al., 1994).

3.2.2. Geologia isotópica

A amostragem feita nas rochas intrusivas permianas da Cordilheira Real foi

efremamente limitada e tem por objetivo apenas obter pontos de correlação

regional tanto com as rochas do CM de El Oro quanto com as rochas da

Cordilheira Central da Colômbia. Foram obtidas análises para três amostras

correspondentes ao denominado granitóide Três Lagunas na parte norte da

cadeia perto da cidade de Papallacta e perto da cidade de Baños e uma

amostra no sul para o denominado gnaisse de Sabanillas (encarte 1).

O gnaisse de Sabanillas fornece uma razão inicial de 875r-865r para 230 Ma de

0,711, valor similar aos valores obtidos para as rochas do CM de El Oro e da

Cordilheira Central da Colômbia. Os valores de Sr para as outras duas

amostras do granitóide de Três Lagunas são 54 e 34 ppm, portanto fora do

intervalo de confiança recomendado pelo CPGeo-USP para cálculo da razäo

inicial de Sr por causa da falta de precisão no cálculo da razâo "Rb-'uSr.

Os valores de Nd para as amostras em estudo variam num intervalo estreito
entre -4,8 e -6,I , valores similares aos obtidos para as outras zonas em
estudo.

Na figura 36, de e,¡o¡ VS. o1s4, calculados ao presente (0), observa-se uma

distribuiçåo das amostras como uma ampla variação dos valores rs, enquanto
os valores de Nd permanecem muito similares. O campo das rochas da
Cordilheira Real consideradas se sobrepõe perfeitamente ao campo de rochas
granitóides do CM de El Oro do ponto de vista isotópico. As amostras situam-
se inteiramente no quadrante lV do diagrama €.r¿¡ VS. ÊJs4, indicativo de uma

proveniência fundamentalmente crustal. As idades modelo variam num estreito

intervalo entre 1,41 e 1,50 Ga, compatível com as idades modelo obtidas para

as rochas da província de El Oro.



Anterior ao convênio bilateral do BGS e a CODIGEM do Equador (1986-1993)'

a geocronologia disponível no Equador consistia de datações K-Ar de

metassedimentos da Cordilheira Real que forneceram idades exclusivamente

cretácicas (Herbert e Pichler, 1983 -em Litherland et al., 1994-; Hall e Calle,

1982; Baldock, 1982 e Kennerly, 1982) e dataçöes K-Ar de granitóides que

forneceram idades desde o Jurássico até o Terciário (Kennerly, 1980; Herbert

e Pichler, 1983 em Litherland et al., 1994).

Aspden et al. (1992b), dentro do convênio bilateral mencionado, realizaram

cerca de 1 50 datações radiométricas tanto na Cordilheira Real quanto na

provfncia de El Oro pelos métodos K-Ar e Sm-Nd para determinar a idade do

metamorfismo, e isócronas Rb-Sr para determinar a idade de cristalização dos

corpos plutônicos. O encarte I apresenta as idades mais relevantes a respeito

da evolução Permo-Triássica da região. ldade lsócrona Rb-Sr no ortognaisse

de Sabanillas, na parte sul da Cordilheira Real, forneceu uma idade de 224+37

Ma interpretada como a idade de metamorfismo (Aspden et al., 1992b). Na

parte norte da cordilheira, idades K-Ar em anfibolitos, gnaisses e xistos näo

forneceram idades consideradas analiticamente aceitáveis (Aspden et al.,

1992b). Todas as idades obtidas para orto e para gnaisses da unidade

Sabanillas forneceram idades do Cretácico Superior interpretadas como de

rejuvenescimento isotópico (Apsden et al., 1992b). ldades Sm-Nd na parte

norte da cordilheira nåo forneceram idades com valor interpretativo (Aspden et
al., 1992b). ldades isócronas Rb-Sr para os granitóides Tres Lagunas
forneceram idades mínimas de 200t12 Ma (Aspden et a1.,1992b). ldades
jurássicas e cenozóicas são reportadas para outros corpos ígneos da
Cordilheira Real (Aspden et al., 1992b).

Noble et al. (1997) obtiveram idades U-Pb em monazita de granitóides e
gabros metamorfoseados da Cordilheira Real e do CM de El Oro, com a

finalidade de estudar a história magmática pré-cretácica do embasamento dos
Andes do Norte. Na Cordilheira Real, o batólito Tres Lagunas forneceu uma

idade de 227,3+2.2 Ma, idade muito similar às obtidas para o granito de

Marcabelí e Limón Playa de 227,51:0.8 e 200t30 respectivamente e o intrusivo

máfico Piedras de 221t18 Ma no CM de El Oro (Noble et al., 1997).

As idades Ar-Ar obtidas para três amostras da Cordilheira Real do Equador

durante a presente pesquisa forneceram idades do Cretácico Superior (Fig.

3.2.3. Geocronologia
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25), registrando apenas o aquecimento conhecido nesta época em toda a

região. A amostra coletada para o denominado granitóide de Três Lagunas,

perto da cidade de Papallacta na parte norte da cadeia, forneceu uma ¡dade

Ar-Ar ptateau de 71+0,3 e 70,6+0,2 Ma; outra amostra coletada na parte

meridional da cadeia perto da cidade de Baños forneceu idade plateau de

58,3t0,3 Ma e 56,1t0,2 Ma. A diferença nos resultados é desconhecida, mas

as idades são interpretadas como de rejuvenescimento isotópico' Finalmente

uma amostra coletada na parte sul da cadeia no Equador para o denominado

gnaisse de Sabanillas forneceu idades p/ateau de 73,9+0,2 e 73'510'2

similares às obtidas para a parte norte. A ampla distribuição geográfica da área

näo permite obter uma conclusão precisa do signifìcado destas idades e as

posslveis correlaçoes regionais, mas idades obtidas em trabalhos anteriores

mostram que a idade de formaçäo destas rochas é Triássica (Noble et al.,

1997; Litherlhand et al., 1994).

3.3. CoRDILHEIRA CENTRAL DA COLÔMBIA

3.3.1. Geologia Regional

A parte setentrional da Cordilheira Central da Colômbia é composta por blocos

crustais de naturezas e idades diversas, resultado de uma complexa evolução
geológica que inclui aglutinação de terrenos suspeitos, polimetamorfismo,

magmatismo cálcio-alcalino cretácico, extensiva deformaçäo, fenômenos
regionais de dispersão (González, 2000; Toussaint, 1993; Maya e Gonzâlez,
1995) e magmatismo peraluminoso permo-triássico.

O embasamento continental da Cordilheira Central compreende um núcleo
polimetamórfico pré-Mesozóico (encarte 3) (Restrepo e Toussaint, 1982),

composto principalmente por metassedimentos e metamorfìtas de baixo a

médio grau do Complexo Cajamarca (Maya e González, 1995), rochas de alto
grau da zona de El Retiro, metamorfitas de alto grau do Complexo de Puquí
(González, 2000) e diques de gabros metamorfizados (Gonzâ\e2,2000; Correa
e Martens, 2000). O complexo Cajamarca corresponde a rochas nas fácies

xisto verde a anfibolito e a paragênese reportada indica condições
metamórficas de baixa pressäo (González, 2000).

O Complexo Cajamarca inclui xistos pelíticos, quartzitos, mármores e

anfibolitos, enquanto as rochas da zona de El Retiro incluem migmatitos,

localmente granulitos básicos e ácidos, anfibolitos, gnaisses, xistos biotíticos e
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silimaníticos e rochas granitóides deformadas (González, 2000; ordoñez,

1997). Este embasamento é intrudido por granitos gnáissicos paleozóicos e

permianos, sfocks granlticos triássicos, batólitos cretácicos e se encontra

recoberto por rochas de arcos vulcânicos continentais (González et al., 1988;

Restrepo y Toussaint, 1982).

Esta parte da cadeia andina tem sido tradicionalmente descrita como um

terreno suspeito, isto é, terreno Tahami (Restrepo e Toussaint, 1988)' afetado

por vários episódios tectono-metamórficos durante o Devoniano-Carbonífero, o

Permo-Triássico e o Cretácico (Restrepo et al., 1991). Possfveis eventos do

Paleozóico lnferior ou ainda pré-Cambrianos também têm sido propostos (Hall

el al., 1972; Gonzâlez, 1 980; Restrepo e Toussaint, 1 984).

A idade da seqüência metamórfica de baixo a médio grau de metamorfismo do

Complexo Cajamarca na parte setentrional da cordilheira obtida para rochas do

Grupo Ancón é 270+10 (K-Ar em biotita) (Restrepo et al., 1978). A idade

mínima da seqüência metamórfica de alto grau foi inicialmente obtida a partir

do gnaisse de Pescadero que intrude os metassedimentos do Grupo Valdivia e

tem sido datado a 253!10 Ma (Restrepo et al., 1991) (lsócrona Rb-Sr rocha

total). Outras idades neste intervalo säo de 254t10 (l(/Ar em biotita) (Toussaint

et al., 1978) e 285+12 Ma (Restrepo et al., 1991) obtidas para o gnaisse de

Puquí. Granada anfìbolitos pertencentes ao Complexo Cajamarca estão

intrudidos pelo gnaisse de La Miel (Sepúlveda e Saldarriaga, 1980). Este

ortognaisse tem uma idade U-Pb de cerca de 400 Ma (Fig. 32) e uma idade

Rb-Sr isócrona de 388+12 Ma (Reshepo et al., 1991). A idade do

metamorfismo da Cordilheira Central de Colômbia pode ser Paleozóico lnferior
como sugerido pela idade de cristalizaçäo do gnaisse de La Miel, mas um

metamorfismo permiano parece estar bem documentado.

Restrepo et al., (1991) sugerem uma idade Caledoniana para o metamorfìsmo

da Cordilheira Central, baseados numa idade isocrônica Rb-Sr devoniana e
duas idades K-Ar pensilvanianas obtidas para o gnaisse de La Miel. Um

metamorfismo permo-triássico está sugerido por idades K-Ar em micas e Rb-Sr

em rochas do Complexo Cajamarca (Hall et al., 1972; Gonzâlez, 1980; Vesga e
Barrero, 1978; Toussaint et al., 1978; Restrepo et al., 1991). O intervalo amplo
de idades que aparece na literatura näo tem uma explicação clara, sendo que
poderia se tratar de reaquecimentos produzidos por sfocks cretácicos
(Restrepo et al., 1991) ou por um alto fluxo de calor ao longo de todo o período

Permo-Triássico.
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ldades K-Ar e Ar-Ar obtidas para os gnaisses granfticos da cordilheira central

da Colômbia fornecem idades principalmente triássicas (Vesga e Barrero,

1978; González, 1980; Vinasco,2001), reflexo do alto fluxo de calor e

migmatização regional. ldades U-Pb SHRIMP em zircão no intervalo 250-280

Ma podem estar provavelmente mostrando as idades de cristalização destes

corpos magmáticos e uma idade triássica superior U-Pb apresentada por

Ordoñez (2001) para um leucogranito pode representar a época de

migmatização regional registrada também no sistema K-Ar.

Na Cordilheira Central têm sido obtidas idades K-Ar entre 120 e 80 Ma em

rochas metamórficas, interpretadas como de um metamorfismo cretácico

(Brook, 1984, McCourt et al., 1984, Restrepo et al., 1991). ldades K-Ar entre 90

e 60 Ma foram obtidas para o Batólito Antioqueño e rochas magmáticas

associadas que marcariam a presença de evento de arco magmático cretácico

na Cordilheira Central. No Cenozóico não existem evidências de metamorfìsmo

na Cordilheira Central e o principal fenômeno geológico foi a deposiçäo dos

sedimentos da Formação Amagá e uma importante discordância miocênica. O

magmatismo está restr¡to principalmente à Cordilheira Ocidental e ao graben

Cauca-Patla no Mioceno.

Rochas em estudo

O conjunto de rochas com evoluçåo permo-tr¡ássica na Cordilheira Central
colombiana compreende principalmente ortognaisses tradicionalmente
conhecidos como "intrusivos gnáissicos" devido à sua aparência (Feininger et
al., 1972\. Vários batólitos têm sido agrupados dentro desta unidade e incluem
os granitóides gnáissicos de Naranjales, Norcasia-San Diego, Río Verde e
Samaná no flanco leste da cordilheira e os granitos gnáissicos e granitóides de
Manizales, Pácora, Pantanillo, Palmas, Palmitas, Montegrande, Horizontes e
Pescadero no flanco ocidental da cordilheira (González, 1980, 2000; Restrepo,
1986; Restrepo et al., 1989, 1991; Toussaint, 1993). No flanco oeste da
cordilheira aparecem também os sfocks graníticos triássicos de la Honda e El

Buey, de natureza pós{ectônica, que intrudem rochas do Complexo Cajamarca
(Gonzâlez, 1980) (encarte 3).

Os granitos gnáissicos escolhidos para as correlaçöes regionais são amostras
dos granitóides do Rio Verde e Samaná no flanco leste da cordilheira e os
granitóides de Manizales, La Miel, Palmitas, Horizontes e o gnaisse de

Abejorral do flanco oeste (encarte 3).
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As amostras são compostas principalmente por plagioclásio, K-feldspato,

quartzo, biotita e muscovita. As amostras de Río Verde e samaná contêm

cordierita e o gnaisse de Abejonal contém sillimanita. Minerais secundários

incluem clorita e muscovita e a quebra de plagioclásio a saussurita é comum.

Minerais acessórios säo zircáo, apatita, titanita e opacos. Texturalmente, as

amostras variam de gråo médio a grosso, com textura granftica-gnáissica e

porfirftica. Nos ortognaisses de Samaná e Abejorral, têm sido descritos

xenólitos de xistos micáceos (Cossio e Viana, 1986; Gonzalez' 1980)'

possivelmente das encaixantes pertencentes ao Complexo Cajamarca. O

plagioclásio é normalmente o mineral de maior tamanho, encontra-se desde

70o/o no granito gnáissico de Horizontes até 6% no gnaisse de Abejorral. K-

feldspato näo está presente em todas as amostras, mas pode alingir alê 24%

no granito gnáissico de Samaná. O quartzo varia de 56% no gnaisse de

Abejorral a 20o/o no granito gnáissico de Horizontes. A biotita varia de 23o/o no

granito gnáissico de Palmitas até 8% no granito gnáissico de Horizontes. Esta

é a principal fase máfica é se encontra tipicamente de cor vermelho. A
muscovita está presente em todas as amostras bem cristalizada e formando a

foliação ou gnaissificação, porém se encontra também como sericita

substituindo corierita (?) e K-feldspato. Deformaçäo no estado sólido é fato

comum nestas rochas, mas de grau variável. As texturas de deformação

incluem redução do tamanho de gräo, micas com extinção ondulosa,

geminaçäo do microcllnio, formaçåo de mirmekita e pertitas (flame peñite).

Os stocks granÍticos de Amagá e La Honda são clasificados petrograf¡camente

como granodioritos. O stock granftico de La Honda é composto principalmente
por quartzo, K-feldspato e plagioclásio com textura granítica, embora com

alguma deformaçäo sobreimposta. O plagioclásio, de composiçäo oligoclásio,

varia entre 20-600/o, K-feldspato entre 2-35%, quartzo normalmente aparece
em 30% e biotita entre 1 e 20ol0. Fibrolita intersticila e cordierita estã presentes.

Acessórios comuns são allanita e zi¡câo, apatito, esfena e epidoto.

3.3.2, Geoquimica de elementos maiores, traço e ETR.

16 amostras foram analisadas para elementos maiores e traço e 14 amostras
para elementos de terras raras (ETR) (encarte 6). Baseado no cálculo
normativo, os granitos gnáissicos do flanco leste da cordilheira situam-se com

tendência ao campo dos monzogranitos, ao passo que os granitos gnáissicos

do flanco oeste situam-se com tendência ao campo dos granodioritos (Fig. 26).
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Fig.26 QAP para os grenitos gnáissicos
e stocks graníticos da Cordilheira Central da Colömbia.
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Os sfocks granfticos de Amagá e la Honda localizam-se no campo dos

granodioritos.

A análise dos elementos maiores mostra que existe uma consistência geral na

composição das rochas em estudo e näo é observada uma notável diferença

entre os granitos gnáissicos dos dois lados da cordilheira, formando frends

composicionais evidenciados nos diagramas de Harker (FiS. 27\' A notável

exceçäo corresponde ao gnaisse de La Miel, que aparece com comportamento

diferente. O stock granítico de Amagá parece se ajustar bem dentro dos

padröes regionais dos diagramas de Harker, enquanto o stock granítico de La

Honda apresenta valores superiores de SiOr, AlrOr, NarO mas empobrecido

em outros elementos, particularmente MgO, TiOr, Ni e Cr. Uma diferença

importante é a baixa concentração de NarO abaixo de 3 % em peso para todos

os granitos gnáissicos, comparados com os valores relativamente altos para os

stocks graníticos.

O índice de saturação de alumfnio (ASl) (Zen, 1986) da totalidade dos dados

ultrapassa I ,1 , classificando-os como "granitos fortemente peraluminosos

(SPG)'. A notável exceçäo é uma amostra do stock granítico de Amagá que

apresenta características metaluminosas. De forma similar ao caso das rochas

granitóides do CM de El Oro, valores médios para ASI para as rochas

estudadas säo, em geral, maiores que os valores médios reportados para os

granitos tipo S de Lachlan fold belt na Aushália. Os valores médios de ASI säo

de 1,46 para os granitos gnáissicos do flanco oeste e 1,3 para os do flanco

leste e finalmente de 1,34 para os stocks graníticos. Novamente, o gnaisse de

La Miel situa-se por fora dos campos das outras amostras regionais, da mesma

forma que as amostras do stock granftico de La Honda. Adicionalmente, as

amostras situam-se no campo de granitóides tipo S do diagrama Cao vs,

FeO(T) e apresentam valores normativos de coríndon > 1% (Chapell e White,

2001).

No diagrama KrO-SiO, de Ricwood (1989), os granitos gnáissicos do flanco
leste situam-se para o campo das series cálcio-alcalinas altas em K enquanto

os granitos gnáissicos do flanco oeste agrupam-se mais para as séries cálcio-

alcalinas de médio K mas com sobreposiçâo considerável. Os stocks graníticos

pós{ectônicos situam-se num amplo intervalo, principalmente nas series

cálcio-alcalinas de médio K, embora com altos valores de SiOr.
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os granitóides sintectônicos estão caracterizados por altas razöes Rb/M, onde

M pode ser um dos HREE, Y, Zr ou Hf em comparaçäo com os magmas

derivados de arcos vulcânicos (Harris et al., 1986), Dados deste trabalho

mostram afinidades com amostras de arcos vulcånicos, sugerindo que estas

rochas poderiam ter sido formadas por fusão de rochas provenientes de um

arco magmático antigo.

Os padrões dos ETR säo moderadamente fracionados, observa-se uma

notável consistência nos dados das rochas em estudo sem apreciável

diferença entre os diferentes granitóides gnáissicos (Fig. 28a' b). O

fracionamento observado é similar ao padräo de fracionamento apresentado

pelos granitóides sin e pós-colisionais e diferente dos granitos de arcos

vulcânicos (Hanis, et al., 1986).

Os números de Mg para as amostras mostram também valores similares para

os granitos gnáissicos de aproximadamente 43, enquanto o gnaisse de La Miel

apresenta um valor um pouco maior de 50. O stock granítico de Amagá

apresenta variabilidade no número de Mg com valores de até 57, ao passo que

o stock de La Honda apresenta valores de 38 (encarte 6). As amostras

equatorianas apresentam valores de número de Mg similares às apresentadas

para a Cordilheira Central da Colômbia. O enriquecimento dos elementos

incompatíveis e os LREE, o empobrecimento dos HFSE, a anomalia negativa

de Nb (Fig. 28c), os valores de número de Mg e o caráter peraluminoso

sugerem uma fonte crustal para estes magmas (lnger e Harris, 1993; Harris et

al., 1986).

3.3.3. Geologia isotópica

Composições de isótopos de Nd e Sr foram medidas para 15 amostras da
parte norte da Cordilheira Central da Colômbia, principalmente para os

denominados granitos gnáissicos e stocks graníticos pós-tectônicos. O encarte

5 apresenta os resultados obtidos.

As razões iniciais de 87Sr/uSr para todas as amostras analisadas é alta,

fornecendo uma média de 0,710 para os granitos gnáissicos (para 250 Ma) do

flanco oeste da cordilheira; 0,7136 para os granitos gnáissicos do flanco leste

(250 Ma) e finalmente uma média de 0,7121 para os stocks granlticos (230 Ma)

no flanco oeste da cordilheira. Os valores individuais variam consideravelmente

desde 0,708 atê 0,714, mostrando uma relativa heterogeneidade nos valores
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iniciais da razäo s7Srf6Sr, o que reflete, de forma similar ao discutido para o

CM de El Oro, uma complexa natureza dos protolitos ou ainda uma

homogeneização incompleta das fontes crustais'

O valor de e¡¿125s¡ para os granitos gnáissicos do flanco oeste variam entre -4'6

e -7; entre -1,1 e 4,6 para os stocks granfticos e entre -3,1 e -8,8 para os

granitos gnáissicos do flanco leste' No diagrama de elHo¡ VS e1s4, (Fig 29a)

calculados ao presente (o), observa-se o fato das amostras se situarem no

quadrante lV, de materiais provenientes principalmente de fontes crustais. As

amostras pertencentes aos granitos gnáissicos agrupam-se de forma que

sugerem um arranjo do tipo esperado da mistura entre um material mantélico

(mantle anay) com uma rocha crustal tipo colorado front Range (DePaolo,

1981). As rochas dos granitos gnáissicos do flanco leste aparecem com uma

distribuiçåo ma¡s espalhada, com valores extremos dos e*o e es,, sugerindo

fontes mais diversas com aporte de materiais crustais antigos e em geral, mais

evoluídos que para as rochas do flanco oeste. Caso particular é apresentado

pelos stocks granfticos, os quais fogem da curva teórica de mistura. Neste

caso, os valores de Nd permanecem num intervalo relativamente estreito

enquanto o Sr apresenta valores fortemente variáveis, o que sugere o

envolvimento de fluidos ricos em Sr possivelmente a partir das rochas

encaixantes. De outro lado, os resultados graficados na figura 29a para os

granitos gnáissicos do flanco oeste, incluindo dados do granito gnáissico de

Puquf e o granito gnáissico de Samaná (Ordoñez, 2001) poderiam ser

explicados pela mistura de material mantélico e componente crustal

representado por uma rocha granulftica do grupo El Retiro, sendo o extremo

crustal aquele de maior importåncia. Os resultados isotópicos para os granitos

gnáissicos do flanco leste precisariam ser explicados pelo aporte de material

mais evolufdo devido ao seu maior espalhamento. Por outro lado, a tendência

de fugir da linha de mistura teórica apresentada, em direção a eNd menos

negativo, poderia se explicar pelo aporte em pequena proporçáo de um

terceiro componente similar isotopicamente ao metassedimento anfibólico

apresentado para o CM de El Oro e que na Cordilheira Central poderia estar

representado por xistos cloríticos e actinolfticos paleozóicos.

As linhas de evoluçäo de Nd sâo apresentadas na figura 19b. As idades

modelo calculadas variam entre 1,4 e 1,58 Ga para os granitos gnáissicos do

flanco oeste, entre 1,13 e 1,40 Ga para os stocks granft¡cos e entre 'l ,29 e 1,71

Ga para os granitos gnáissicos do flanco leste da cordilheira. As curvas

envolventes correspondentes aos granitos gnáissicos do flanco leste abarcam
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a quase totalidade das outras amostras, de fato cobrindo os granitos

gnáissicos do flanco oeste, os metassedimentos de Cajamarca' o Granulito de

El Retiro e o Gnaisse de samaná. os stocks graníticos aparecem num campo

superior, reflexo de suas idades modelo mais jovens, o que sugere uma

contribuiçäo juvenil mais importante que para os outros corpos. contribuição

de material antigo pode se inferir para o gnaisse de La Miel, que apresenta

uma curva de evolução no extremo inferior do diagrama e apresenta

subseqüentemente uma idade modelo mais antiga. o fato das envolventes dos

granitos gnáissicos do flanco leste serem mais abrangentes, sugere o aporte

de fontes mais antigas que as que geraram os granitos gnáissicos do flanco

oeste, mas também sugerem o aporte de material mais juvenil, da mesma

forma como visto no diagranìâ e1¡¿¡ VS e1s4. As diferenças isotópicas

apresentadas pelos diagramas de evolução de Nd e o diagrama d€ e1¡6¡ VS. e1s4,

sugerem uma certa heterogeneidade na composiçäo isotópica dos materiais

aos dois lados da Cordilheira Central.

Da mesma forma que para os granitóides do CM de El Oro, o aporte de

material mantélico na evolução dos granitóides da Cordilheira Central é difícil

de ser avaliado, mas as amostras que apresentam os valores menos negativos

de e*o e subseqüentemente idades modelo mais baixas, e as razöes mais

baixas de Sr inicial são os primeiros cand¡datos. Pelos diagramas isotópicos

estudados, os stocks graníticos pós{ectônicos tipo Amagá e La Honda, podem

apresentar uma maior contribuiçäo deste t¡po na sua geraçäo.

3,3.4, Geocronologia

O estudo geocronológico efetuado na presente pesquisa para as rochas da

parte norte da Cordilheira Central da Colômbia compreende uma série de

dataçÕes pelos métodos U-Pb SHRIMP em zircäo e Ar-Ar em micas para

rochas granitóides e ortognaisses. Dos cinco resultados U-Pb obtidos, duas

análises contam com imagens de catodoluminescência.

Granito gnáissico de Rio Verde

O intrusivo gnáissico de Rfo Verde, para leste da Cordilheira Central,

apresenta zircões prismáticos curtos euédricos bipiramidais, zircÕes achatados

facetados e zircöes fragmentados. As imagens de CL apresentam uma

variedade de estruturas internas. Aparecem núcleos luminosos sem estrutura

interna e também núcleos com aparente zonação oscilatór¡a. São comuns as
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bordas de sobrecrescimento sem estrutura interna, apenas um possível

bandeamentoirregular.Asseisanálisesforamrealizadastantoembordas
quanto nos núcleos com uma distribuiçåo ampla de idades (Fig' 30)' A idade

aparente 2o6PbF3su mais antiga é registrada por um núcleo com presença de

bandeamento irregular com um valor de 1171 t 32 Ma (ponto 4.1). ldades um

pouco mais jovens são encontradas em núcleos anédricos com valores de 831

t35 Ma, 820x48 Ma e 750 t27 Ma (pontos 1,1;2,1;3,1)' As idades mais

jovens são encontradas para um núcleo e uma borda, respectivamente O

núcleo fornece uma idade aparente 208PbF38U de 290 * 10 Ma e a borda sem

estrutura interna uma idade de 302 t 4 Ma. As idades mais jovens poderiam

corresponder a zircões herdados representativos do metamorfismo regional

que afetou esta parte da Cordilheira Central.

Os valores de U variam de 30 a 244 ppm e de 13 a 145 ppm para o Th. As

razões Th/U variam entre 0,05 e 0,77 (encarte 9).

Análise Ar-Ar no Anfibolito de Padua, relacionado aos granitos gnáissicos do

flanco leste da Cordilheira Central (lngeominas, 1993) forneceu idades plateau

em anfibólio de 246¡6 Ma e 243t4 Ma (Fig. 31). Estas idades são as mais

antigas obtidas pelo método Ar-Ar durante a presente pesquisa e embora o

espectro apresente algumas evidências de argônio em excesso, ele confìrma

as idades em volta de 250 Ma para a granitogênesis do flanco leste da

Cordilheira. Estas idades såo similares às obtidas para os anflbolitos do Grupo

El Retiro (idades plateau de 230+1 e 231x1 Ma e idade pseudo plateau de 232

Ma em anfibólio) no flanco oeste da cordilheira (Vinasco et al., 2001), o que

parece confirmar a relaçäo entre as rochas dos dois flancos da Cordilheira

Central.

Gnarsse de La Miel

O gnaisse de La Miel, para oeste da Cordilheira Central, apresenta zircöes

fragmentados desde euédricos prismáticos com terminaçâo piramidal até

zircões achatados semieuédricos. As imagens de CL mostram um padrão

complexo de estruturas. Aparecem núcleos luminosos sem estrutura interna

definida com bordas de sobrecrescimento irregular (Fig. 32). As idades

aparentes 206PbF38U mais antigas säo registradas para núcleos luminosos sem

estrutura interna apreciável (pontos 4,1; 3,1 e 2,1) com idades

Paleoproterozóicas e Neoproterozóica. As duas idades aparentes mais jovens

são obtidas para um rlnico cristal de zircåo em sobrecrescimento bem defìnido
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com zonação oscilatória não mu¡to fina (pontos 1,2 e 1'1)' Uma idade aparente

de 410 + 10 Ma na parte interna do sobrecrescimento é uma idade aparente de

380 t I Ma na parte externa de um sobrecrescimento num crescimento

contínuo, säo interpretadas como as idades de cristalizaçäo magmática do

corpo.

Resultados Ar-Ar obtidos em muscovita apresentam espectros relativamente

deboaqualidade'porémsemformaçåodeidadesplateau.Asidades
integradas obtidas são de 345,410,6 Ma e 344,2+0,6 Ma e os picos de

distribuiçåo de idades ideograma vão desde 340 até 356 Ma aproximadamente

(Fig. 31). As idades obtidas confirmam sua idade Paleozóica, mais antiga que

o restante dos gnaisses graníticos e granitóides permianos do restante da

parte norte da cordilheira central. As idades Ar-Ar reportadas poderiam sugerir

um rejuvenescimento isotópico para este corpo, mas seu significado geológico

permanece obscuro.

Granito gnáissico de Palmitas

O intrusivo Gnáissico de Palmitas, sobre o flanco oeste da Cordilheira Central

da Colômbia, apresenta um intervalo amplo de idades aparentes 2ouPbl38U

(Fig. 33). As idades mais antigas apresentam-se levemente discordantes,

sugerindo processo de perda de Pb de materiais proterozóicos. Outras idades

mais jovens, no final do Proterozóico e Paleozóico inferior, aparecem de forma

concordante. A idade de 377 t 1 Ma é similar às idades de cristalizaçäo

encontradas para o gnaisse de La Miel. Pela falta de imagens de catodo-

luminescência, é diffcil estabelecer com maior confiança o tipo de fenômeno

geológico e sua interpretação mais precisa, embora as idades mais jovens

obtidas numa média de idade ponderada de 242,5t 3,4 Ma para dois pontos

(MSWD 1,10, probabilidade de ajuste de 0,29) poderiam corresponder à idade

de cristalizaçåo do corpo, ldades um pouco mais antigas, de 250 + 1 Ma e 260

t 2 Ma são difíceis de serem explicadas e eventualmente correspondem ao

mesmo evento geológico com infcio precoce de magmatismo.

Os valores de U variam entre 54 e 965 ppm e o Th varia amplamente entre 42

e 555 ppm e razões Th/U varia de 0,81 até 0,09 nos zircões mais jovens

(encarte 9).
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Gnalsse de Abeional

O gnaisse de Abejorral, também sobre o flanco ocidental da Cordilheira

central, apresenta um intervalo amplo de idades aparentes 208PbF38U (Fig' 34)'

As idades encontradas aparecem concordantes, sugerindo a presença de

eventos com significado geológico' As idades aparentes mais antigas' estão

entre 1094 Ma e 920 Ma. No final do Neoproterozóico aparecem dois dados

com valores de 692 e 500 Ma' As idades mais jovens se agrupam

relativamente bem no Permiano. um grupo de quatro pontos fornece uma

idade média ponderada 6¿2'l!+9,6 Ma (MSWD 1,4' probabilidade de ajuste de

0,23), que pode indicar a idade do metamorfismo regional' As idades um pouco

mais antigas, mesmo estatisticamente reconhecidas como sendo de uma

populaçãoindependente'podemfazerpartedometamorfismoregional.A
idade de 250 Ma, também estatisticamente fora do grupo principal de idades'

poderepresentaromagmatismoregionalcomointerpretadoparaoutros
intrusivos gnáissicos como o granito gnáissico de Palmitas'

os valores de u variam entre 68 e 332 ppm enquanto os valOres de Th variam

entre 9 e 229 ppm, As razões de Th/U variam amplamente de 0,04 a 1,02 com

os valores mais jovens no Permiano registrando razöes entre 0,6 e 0,9 (encarte

e).

Granito gnáissico de Manizales

O granito gnáissico de Manizales, na parte ocidental da parte norte da

Cordilheira Central, porém ao sul dos outros corpos estudados (Fig 3l;

encarte 3), fornece espectros de degaseificaçäo de boa qualidade pelo método

Ar-Ar para muscovita e biotita. ldades p/afeau em muscovita de 229'7t0,5 e

228,9t0,5 e idades integradas em biotita de 218,4t0,3 Ma e 213'3f0'4 Ma

indicam claramente a continuação da granitogênesis Permo-Triássica na

regiäo. As idades mais baixas obtidas aparentemente são devidas à carência

de espectros de boa qualidade e precisåo na biotita, ao passo que o resultado

obtido em muscovita representa adequadamente a idade de resfriamento do

corpo.

Stock granítico de Amagá

o granitóide de Amagá, sobre o flanco oeste da cordilheira central, apresenta

um intervalo amplo de idades aparentes 206PblttU (Fig. 35). As idades
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encontradas sãO concordanteS, e da mesma forma qUe as anteriOres Sugerem

a presença de eventos formadores de rochas A idade aparente mais antiga é

de160SMaeoutrasidadesag6SegS4Matambémaparecem.Um
agrupamento importante de idades com idade média ponderada para 5 pontos

de 554 + 59 Ma (MSWD 0,17, probabilidade de ajuste 0,95) representa um

importante evento geológico de possfveis implicações regionais. As idades

mais jovens formam um grupo aparentemente coerente de idades com uma

média de idade ponderada de 227,6 + 4,5 Ma para 4 pontos (MSWD 1'4'

probabilidade de ajuste de 0,24). Esta idade é considerada como a idade de

cristalização do corPo.

Os valores de U variam amplamente entre 28 e 660 ppm e os de Th entre 16 e

191 . As razÕes Th/U variam amplamente entre 0'03 e 1'44.

3.3.5. Comentários sobre a evolução

Os indicadores geoquímicos e isotópicos indicam igualmente para as rochas

do CM de El Oro e os granitóides da Cordilheira Real, uma derivação por

retrabalhamento crustal para os ortognaisses permianos e stocks graníticos

triássicos fortemente peraluminosos da parte norte da Cordilheira Central de

Colômbia com uma contribuiçäo variável de material mantélico. Os padrões

obtidos para a maior parte dos diagramas de Harker sugerem que estas rochas

poderiam fazer parte de uma única sulfe granftica (sensu White et al., 2001). A

amostra do gnaisse de La Miel é a única exceção, situa-se em geral fora do

campo dos gnaisses granlticos e tem idade mais antiga. Estas rochas estäo

intimamente associadas ao metamorfismo regional, paragnaisses migmatíticos

e metassedimentos, eles provavelmente se formaram durante o metamorfismo

regional por processos anatécticos, ao passo que os stocks granfticos pós-

tectônicos, com uma maior proporção de material mantélico, teriam sido

mobilizados e intrudidos em níveis superiores da crosta num ambiente
predominantemente d¡stensivo.

Os granitos gnáissicos colombianos parecem relativamente similares aos

granitóides tipo S de Chapell e White (2001), pela presença de muscovita ou

cordierita, mais do que 1% de coríndon normativo, intervalo estreito e valores

altos de SiOr, caráter peraluminoso e altas razöes de 875r-865r iniciais. Os

dados dos granitóides colombianos situam-se dentro do campo dos granitóides

peraluminosos tipo S (PSGS) de Patiño-Douce (1999), não formados

exclusivamente como magmas puramente crustais ou magmas ricos em
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restitos, mas pela interação de magmas basálticos com rochas

metassedimentaresricasemAlaníveiscrustaisrelativamenterasos(15-
20Km) (Patiño-Douce, 1999). Adicionalmente' os granitos gnáissicos

colombianos tendem a apresentar baixas razöes Al2O/fiO'? no diagrama

CaO/NarO vs. AlrO.ÆiO, (Fig. 2ab), indicativo de fusäo a altas temperaturas'

similares àquelas encontradas na granitogènese Herciniana e no Lachland

Fold belf (SYlvester, 1988).

o aporte mantélico é sugerido pela curva de mistura teórica apresentada no

diagrama €^o¡ VS. e1s4, ê rìâs curvas de evoluçåo de Nd (Figs' 29a' b)' Esta

contr¡buição poderia se apresentar na forma de magmas ascendentes pela

crosta e intrudindo o embasamento da Cordilheira Central'

os dados dos granitóides permo-triássicos de colômbia ägrupam-se no campo

de ,,arcos vulcânicos", ou no campo de granitÓides poscolisionais no diagrama

(Y+Nb)vs.RbdePearceetal.(1984)'Asafinidadesdearcovulcânico,
sugeridas também pelas baixas razöes Rb/M (M pode ser HREE' Y' ZR ou Hf)

(Hanis et al., 1986), poderiam ser explicadas como o resultado de fusão de

rochas pertencentes a um antigo arco magmático, possivelmente um precursor

do evento colisional permiano, visto que os diagramas de discriminação a partif

de elementos traço parecem indicar as condiçöes geodinåmicas nas quais os

protolitos das rochas foram formadas (Roberts e Clemens, 1993). Por outro

lado, estes resultados poderiam ser indicativos de fusão de material fgneo o

aporte mantélico na geração dos magmas, sugerindo a posibilidade de

caracleriza¡ uma granitogênese tipo S caledoniana ou mesmo tipo I

caledoniana (Pitcher, 1 983).

A formaçäo dos stocks graníticos pós{ectônicos do Triássico Supérior, tipo La

Honda, que incluem também o stock de El Buey e possivelmente o stock de

Amagá, estaria relacionada a processos de migmatizaçäo regional na

Cordilheira Central. Na área de El Retiro, a rápida descompressåo sofrida

pelas rochas granulíticas (Bustamante, 2003) poderia ser responsável pela

fusäo parcial e geraçåo de uma importante granitogênese. Durante a

descompressão adiabática e rápida denudaçäo tectônica de uma crosta

engrossada pelo processo colisional, apresenta-se formaçåo de magmas

leucogranlticos peraluminosos, seja por fusão por descompressäo de xistos

muscovíticos, possivelmente auxiliados por aquecimento por cisalhamento, ou

por fusão de xistos biotlticos com ajuda de calor mantélico na forma de

intrusöes basálticas ou fenômenos de delaminaçäo (Patiño-Douce' 1999).
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Posslveis resíduos deste processo seriam as rochas de alto grau e baixa

pressäo reportadas na área por Correa e Martens (2000)' Adicionalmente' a

presença de andaluzita nos xistos de Ancón' parte do Complexo Cajamarca

(Roldán, '1991 ; Bustamante, 2003), indica intrusão de granitóides durante a

exumaçäo, responsável por reaquecimento a condições de baixa pressåo

(Bustamante, 2003). As idades K-Ar, Ar-Ar e Rb-Sr no intervalo do Triássico

Superior reportadas na literatura indicam provavelmente o alto fluxo termal na

crostaassociadoaumimportanteperíodoextensionalrelacionadoaocolapso
orogênico mencionado.

As idades radiométricas no intervalo permo-triássico têm sido interpretadas

tradicionalmentecomoidadesderesfriamentodemetamorf¡smodevoniano,
durante a exumação e erosão do orógeno ou como idades do metamorfismo

permo-triássico (Restrepo et al., 1991), Outros autores têm atribuído este

evento à geraçäo de magmatismo a partir de cisalhamento Mesozóico,

relacionado à quebra do supercontinente Pangea (Aspden et al., 1987), Neste

trabalho, novos dados u-Pb, Ar -Ar, adicionados aos indicadores geoquímicos

e isotópicos, é possível diferenciar eventos geológicos discretos durante todo o

período Permo-Triássico como parte de uma evoluçáo contlnua colisional. Pelo

menos três picos principais são registrados nos diferentes diagramas de idade

apresentados (Figs. 33, 34, 35). O primeiro pico estaria a 280-300 Ma' o

segundo entre 245 e 260 Ma e o terceiro a 230 Ma. A ampla e quase contlnua

distribuição de idades ao longo do Permo-Triássico é o resultado de um estado

termal alto contínuo desde o metamorfismo principal no Pérmico até os

regimes extensionais relacionados possivelmente com o início do rompimento

do supercontinente Pangea no Triássico médio a superior.

ldades u-Pb SHRIMP obtidas em zircões herdados do gnaisse de Abejorral,

junto com idades Rb-Sr e K-Ar entre 280-300 Ma, conesponderiam ao pico do

metamorfismo principal, que representaria a idade do episódio colisional.

ldades u-Pb próximo de 250 Ma corresponderiam a idades de magmatismo

registradas pelos granitos gnáissicos de Palmitas e o gnaisse de Abejorral e

por várias determinações K-Ar e Rb-Sr (Restrepo et al., 1991; Ordoñez e

Pimentel, 2002). Estas idades corresponderiam a um magmatismo pós-

colisional, responsável pela geração dos granitos gnáissicos na parte norte da

Cordilheira Central, Finalmente, idades U-Pb ao redor de 230 Ma como

definidas pelo stock granítico de Amagá, o Leucogranito de las Palmas

(Ordoñez, 2001) e várias determinações K-Ar, Rb-Sr e Sm-Nd, representariam
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um período de migmatização e intrusões relacionadas ao periodo final

extensional do orógeno'



4. CONSIDERAçöESFINA|S

Os Andes do Norte, particularmente a parte norte da Cordilheira Central da

colômbia,ocMdeEloroeodenominadoterfenoLojanacordilheiraRealdo
Equador, apresentam características gerais de uma evoluçäo permo{riássica

de caráter colisional relacionados à aglutinação do Pangea' A parte norte da

cordilheira central da colômbia registra o metamorfismo permiano' a

granitogênese associada e a exumação do orógeno no Triássico Médio' ao

passoqueasrochasdoCMdeElororegistramprincipalmenteosepisódios
pós-tectônicosedeexumaçãodoorógeno,evidenciadopelometamorfismo
regional de baixa pressäo e granitogênese pós-colisional, sin a pós-tectônica'

de caráter crustal dominante e com aporte de material mantélico variável.

omagmatismopós.colisional,relacionadoafenômenostardiosdentrodeum
orógeno colisional, é principalmente de caráter potássico, em particular cálcio

alcalino alto em K (Sylvester, 1998) o que parece ocorrer na maior parte das

amostras em estudo. o estágio pós-colisional define uma evolução complexa,

que pode incluir episódios de extensa movimentaçäo ao longo de sistemas de

cisalhamento transcorrentes, colisão oblíqua, delaminaçåo litosférica e

granitogênese fortemente peraluminosa gerada por reações de fusåo por

deshidrataçäo de formações crustais (Bonin' 2004).

No caso em estudo, a geração dos magmas parece fortemente dependente do

calor mantélico produzido possivelmente por delaminaçäo e subseqüente

ascensäo de material quente, num modelo colisional similar aos explicados

para a granitogênse Herciniana na Europa (Rottura et al., 1993) e os

granitóides tipo I caledonianos na Escócia e na lrlanda (Pitcher, 1983), onde o

espessamento crustal não é muito forte (Sylvester, 1998). A entrada de

material mantélico, como sugerido pelos resultados isotópicos de Nd e Sr (Fig.

36) e os enclaves microgranulares máficos observados, poderia ser explicada

como adiçäo de magmas máficos na crosta representados por diques de gabro

metamorfoseados tanto na colômbia quanto no Equador, com idade similar às

idades dos granitóides.

Volumes grandes de granitoides colisionais tipo S' magmas fortemente

peraluminosos såo produto de anatexia de rochas crustais, e vários modelo

têm s¡do apresentados para explicar o processo (Patiño-Douce, 1999;

Sylvester, 1988), caracterizando orogenias colisionais e processos

extensionais subsequentes. Em geral, os granitóides e granitos gnáissicos
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permo-trássicos dos Andes do Norte possuem algumas características de

granitóides tipo S de Chapell e White (2001) e também granitóides tipo I

caledonianos (Pitcher, 1983) estes riltimos principalmente no CM de El Oro

Os padröes obtidos para os ETR sugerem em geral um comportamento similar

paraasamostrastantodoEquadorquantoparaasdaCordilheiraCentralda
Colômbia. As diferenças encontradas se apresentam principalmente nos ETR

leves. O grau de fracionamento é maior para os granitóides da província de El

Oro, o que reflete provavelmente um grau de fusão diferente para os dois

domfnios, mas as fontes poderiam ser similares, como indicam os valores dos

ETR pesados e a anomalia negativa de Eu Para efeito das correlaçöes

regionais, os padrões das ETR dos granitóides do CM de El Oro se sobrepõem

perfeitamenteaospadröesobtidosparaosgranitosgnáissicosdoflancoleste
e oeste da cordilheira central de colômbia. os granitóides do cM de El oro'

os da cordilheira Real, do flanco oeste e leste da cordilheira central da

ColômbiaapresentamumpadrãodasETRsimilaraoapresentadoporgranitos
tipo lll ou pós-colisionais de Hanis et al. (1986)'

os valores das razöes iniciais de ttsr/'usr para todas as rochas estudadas

apresentam-se elevados para a idade de 230 Ma considerada, indicando

gênese crustal com pequeno aporte mantélico. os granitóides do cM de El oro

apresentam razöes iniciais entre 0,708 e 0,720, ao passo que os valores

encontrados para as rochas da cordilheira Real säo mais baixos, sugerindo

uma importante diferença composicional. As rochas do flanco oeste da

cordilheira central colombiana apresentam média de 0,714, indistinguível da

média das rochas da provlncia de El Oro. Os valores de e 1.,¡ 
(t = 230 Ma) para

as rochas do cM de El oro e as do flanco oeste da cordilheira central da

Colômbia estão no intervalo +56 a +478, com médias l¿ +125 e +138

respectivamente. são muito próximos aos valores reportados por Harris et al.

(1986) para os seus granitóides de tipo ll e lll ou sin-colisionais e pós-

colisionais respectivamente.

O estudo isotópico de Sr e Nd (Fig. 36) mostra um caráter em geral mais

evoluído para os granitóides do cM de El oro e cordilheira Real do Equador.

Os granitóides da Cordilheira Real se superpõem perfeitamente com os

granitóides de La Florida e de El Prado, mas mantêm uma pequena diferença

com o granitóide de Marcabelí, que parece corresponder ao corpo com o maior

aporte mantélico do cM de El oro (Fig. 36). Os granitos gnáissicos do flanco

leste da Cordilheira Central da Colômbia apresentam uma maior variedade nas
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rochas fonte como sugerido pelo forte espalhamento registrado nos dados

isotópicos, ao passo que os granitos gnáissicos do flanco oeste aparecem num

campo mais estreito, sugerindo composiçöes mais homogêneas nas rochas

fonte. Os stocks graníticos colombianos apresentam os valores menos

negativos de e*o das rochas estudadas e dadas suas características intrusivas

(pouca deformação, truncamento das estruturas) e geoqulmicas'

corresponderiamaumestágioevolutivomaisavançadonaorogeniapermo-
triássica, isto é, na direção para um magmatismo com características pós-

tectônicas.

os dados u-Pb SHRIMP em zircão mostram o início do magmatismo Pérmico

da fase Aleganiana mais precoce na colômbia. ldades próximas de 270 e

algumas até de 300 Ma säo reportadas para granitos gnáissicos do flanco leste

da cordilheira central, ao passo que a idade mais antiga para os granitóides

do cM de El oro é de 247 Ma no granitóide de La Florida. ldades entre 240-

250 Ma såo reportadas para granitos gnáissicos do flanco oeste da cordilheira

Central, portanto compatíveis com o infcio de magmatismo a 240 Ma do

granitóide de La Florida. Por outro lado, o magmatismo do Triássico (230-240

Ma) apresenta uma diferença importante ao longo dos Andes do Norte, já que

os granitóides do CM de El Oro aparecem deformados e colocados

sintectonicamente em zonas de cisalhamento. A idade de resfriamento regional

ao longo dos Andes do Norte, provavelmente relacionada à exumação do

orógeno, está bem definida cerca de 220 Ma tanto na Colômbia quanto no CM

de El Oro principalmente por idades Ar-Ar.

Resumindo, os gnaisses graníticos e granitóides em estudo eståo intimamente

associados a metamorfismo regional, a paragnaisses migmatfticos e rochas

metassedimentares. É possfvel que os gnaisses graníticos permianos na

Colômbia (250-280 Ma) tenham sido formados durante um episódio de

metamorfìsmo regional por processos anatécticos enquanto que, no Equador o

granitóide de Marcabelf teria sido formado num processo pós-colisional,

caracterizado pela colocação sintectônica ao longo de sistemas de

cisalhamento por fusão eventualmente de material fgneo ou maior aporte

mantélico. Os granitóides de La Bocana, La Florida e El Prado representariam

estágios pós-tectônicos, porém gerados a partir de fusão de material crustaf

sem fusão de material ígneo subjacente. Os stocks granfticos colombianos,

menos deformados, teriam sido intrudidos num ambiente distensivo com

características pós{ectônicas com alguma componente mantélica.
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Uma importante diferença encontrada entre a parte norte da Cordilheira Central

da Colômbia, Cordilheira Real do Equador com respeito às rochas do CM de El

Oro, é a aparente ausência de idades de rejuvenescimento isotópico cretácicas

nesteúltimo'Estefatofavoreceumcarácterdepara.autoctoniadestebloco
crustal com relaçáo ao restante dos Andes do Norte'

Finalmente, o ambiente geodinâmico durante a geraçäo dos gnaisses

graníticosnaColômbiaeosgranitóidestriássicosnoEquadorestádominado
pelo fechamento do proto-Atlântico entre América do Norte e América do Sul

para a formação e aglutinaçäo do Pangea (Pindell e Dewey' 1982)' Uma das

principais hipóteses de trabalho consiste em postular que o episódio colisional

principalrelacionadoàorogeniaAlleganianaestariaregistradonosAndesdo
Norte pelos granitos gnáissicos permianos entre 250 e 300 Ma na colômbia' e

o episódio de quebramento do supercontinente registrado nos granitóides

triássicos da cordilheira central da colômbia e rochas do cM de El oro'

marcando o infcio de um período de rifteamento regional'

Dadas as idades u-Pb zircão entre 500-600 Ma, os blocos pré-cretácicos dos

Andes do Norte teriam afinidade gondwanica. Aceitando o modelo em suas

linhas gerais, bem como a possível reconstruçáo geográfica dos blocos

crustais de Pindell (19s5), a hipótese de estudo localiza estes blocos crustais

para o sul da sutura alleganiana, de forma similar aos blocos do sul da Flórida

e parte do bloco Yucatán, entre a Venezuela e a costa dos Estados Unidos.

sugere-se, entretanto, que as diferenças temporais encontradas nos diferentes

segmentos estudados poderiam se explicar por posiçöes paleogeográficas

particulares dentro do evento colisional.
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ANEXO 1

ASM DO PLUTÃO DE MARCABELI, COMPLEXO
METAMÓRFICO DE EL ORO, EOUADOR
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ANEXO 2
Anisotropia de Suscetib¡lidade Magnética média para o plutåo de Marcabell

Sitio
r 957690 61880

2 958215 62075

3 957710 61655

4 957690 61590

5 957780 61815

6 957720 61760

7 957835 61905

I 957875 61932

I 958050 61880

10 957980 61892

1'1 958115 61935

12 958075 62040

13 957910 62080

14 958089 62252

15 958315 62400

16 958350 62505

17 958400 62719

18 958352 62666

19 958264 62600

20 958345 62555

21 958486 62774

22 958474 62938

23 958344 63055

24 958585 63295

25 958590 63715

26 958591 63536

27 958352 63216

2A 958648 64172

UTM Dados escalares
N E Km (Sl )x 10'6 p' T

19,14 1,36 -0, t81 346,43 78,1 169,47 28t33

248,3'1 1,09 0,287 246,9 356,64 152,23 7.0t5
29,13 1,04 0,238 198,20 294,16 61,64 32125

35,09 1,06 0,290 200,21 344,65 104,13 32t29

107,39 1,05 -0,201 105,28 241,54 3,21 23t42
109,5'1 1,05 -0,293 59,7 155,38 320,51 4.0116

26,90 1,O7 -0,147 68,16 336,8 221,72 21t24
47,49 1,06 -0,050 198,11 105,10 335,74 32t33
233,52 1,04 -0,162 63,5 328,40 .t59,49 6.0t14
116,84 1,05 0,069 75,8 166,10 263,82 15t't4
188,63 1,06 -0,263 250,3 350,72 159,17 16t25
55,04 1,07 -0,181 281,0.4 191,40 11,50 22t26
32,72 1,04 -0,247 271,18 11,28 152,56 35/37
135,97 1,11 0,043 50,18 284,61 147,22 4.0t7
237,58 1,14 0,348 91,12 333,66 .186,20 LO/g
178,43 1,09 0,335 72,14 309,65 167,20 4.0t4
167,02 1,13 0,443 75,20 308,52 174,23 3.0t2
174,96 1,'t1 0,211 123,21 359,56 223,25 7.Ot6
167,42 1,05 0,093 65,30 257,59 158,5 13t20
183,02 1,'t1 0,107 94,7 349,65 187,24 11.0t11
155,46 1,06 -0,705 46,31 144,19 254,55 25t42
192,20 1,09 -0,578 79,19 322,53 181,30 1.0t24
153,64 1,1't -0,192 51,9 306,59 146,30 2.Ot4
181,40 1,10 0,110 67,10 306,71 160,16 3.0/3
164,66 1,10 -0,004 92,18 281,72 183,3 13t12
250,41 1,10 -0,f04 271,3 13,77 .181,13 4.0/6
236,42 1,06 0,291 272,0.3 2,50 181,40 11.Ot15
31'1,16 1,15 -0,065 48,10 232,80 138,0.6 .18/16

Dados direcionais
Kr K2 K3 allal

a/a3= cone de confiança para K1 e K3 respect¡vamente a 1_sigma



lntercepto 3,2 212.8149.5 106.11146 0,735 1,251 0,145 11,1 1,25
M.Tensorial
l\¡, Tensorial elip.
M. Tensorial norm. 4,5 195,5/36 94.8113.4 0,457 1,385 0,348 17,1 1,376

ANEXO 3
Tabela resumo dos dados da OPF para o plutåo de Marcabelf

lntercepto 3,9 292.8173.2 75.519.7 0,618 I ,138 0,229

F '' (o/o) A

M.Tensorial
M, Tensorial elip
M. Tensorial norm. 3,3 336.3/69.7 105.6/15.1 2,231 1,195 -0,367 6,4 1,19
EQ-9
lntercepto 2,5 321.7183.5 733n

7,4 213.7t55.9 95.3t17.6 1,032 1,622 -0,014
4,6 185.2t36.2 93.2t2.9 1,026 1,294 -0.012

M,Tensorial
M, Tensorial elip.
M. Tensor¡al norm.

C Fl¡nn P' T

lntercepto 3,8 240.7t67.3 59.7t22.1 O,Bi 1 1,237 0,099

6,8 348.1t62.1 90.3t7.8 0,788 1,336 0,11 14,2 1,335
6,2 354.8t64.2 299.2t15.2 2,166 1,129 -0,359 18,8 1,126

M.Tensorial
M. Tensorial elip.
M. Tensor¡al norm. 6,8 247.2165.2 69.6123.8 0,428 1,364 0,276 10,9 1,353
EO-11
lntercepto 2,4 149.6t26.4 57.5t4

10 326.7t73.7 70.6t5.7 0,808 1,429 0,098
5,2 268.4t66.3 67 t24.9 0,295 1,16 0,531
4,8 318.2t74.6 74.4t67 0J82 1,287 0,671

M.Tensorial
M, Tensorial elip.
M. Tensorial norm. I 156.7/39.5 56,2/6.3 0,869 1,42 0,064 12,9 1,468

lntercepto 2,6 43,1t10,4 135.2t11.9 2,049
M.Tensorial
M. Tensor¡al elip.

9,6 220.8t62 58.6/19.4 0,392 1,434 0,407 28,8 1,419
9,1 238t42.9 64t18.7 3,425 1,173 -0,534 23,7 1,164

â1

M,T

tntercepto 1 ,4 1'e4,6tz4.s Bs.gt12.s 3,229 j,569 _0.486

0,296 1,223 0,525

14,4 150.7t59 58.5/1

M.Tensorial
M. Tensorial elip.

RS

9,5 1,618
6,2 1.283

s,5 155.8t41.4 52.3t11.7 2,564 1,376 -0,412

M, Tensorial norm. 2,7 1æ11343 86,9M 4,617 2,799 -O,SS2 1,3 2,6g

lntercepto 2,7 69.9t34.2 170.9t23.3 O,gS2 1,432 O,O7g 3,S 1,4jM,Tensorial 19,9 70.8/33.6 1g3.jt4}.S O,S2 1,72 O,OA7 1g,7 1,11g
M. Tensorial elip. 10,7 67 .1t26.5 165.3t34.2 O,gO7 1,292 0,046 18,7 1,Zgj
M. ïensor¡al norm . 4,6 68.2123.7 168121.2 0,603 0,016 0,222 7,6 1 ,607

5,9 40.9i14.5 133,6/5.7 0,666
12,9 31.8t5.6 124.8t3.6 1,124
15,9 37.1/6.3 299.7t34.2 0,695

25 I .137

lntercepto
M.Tensorial
M. Tensorial el¡p.
M. Tensorial norm.

19,3
27,3
32,7

0,746 1,288 0,137

2,6 185.5t34.7 86.2t13.3 14,917 9,66 _0,738
4,9 188.2t34.9 84.9t18.2 3,331 2,047 _0,475

0,323 1 ,59 0,471 20,6 1.562

JI

1 ,212
1 ,427
't,152
1,265

F1t2 1o¡o¡ = f ndice de incompatibilidade
RS = razåo axial da elipsede distribuiçåo dos gråos
a1= valor do cone de confìança para A a 1-s¡gma

9,6 1 ,237

1,179
1 ,54

1,647
1.248

4 284.4t5.9 14.5t0.8 0,501 1,419 0,308
't0,5 280.8t12.8 11.2t0.4 0,658 2,469 0,168
6,6 105.3t51.2 22t0.3 1 ,553 1,296 _0,204
9,5 103.9t11.5 194.6t4 0,385 1,404 0,416

-0,332
0,181

-0,052
0,171

3 1,287

9,2 1.363

10,9

12,7

8,1

20,4

1,176
1 ,534
1.642

1 ,7 1,54
0,7 6,705
2,3 1 ,98

1.247

1,5 1,41

8,1 2,426
9,5 1,294
9,8 1,39



E_I9ARTE 1. Mapa geológico simplificado dosAndes do Norte e corpos com idades
Triássicæ na zona de estudo
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Encarte 3. Mapa geológico da Colômbia e detalhe
da parte norte da Cordilhiera Central com a
localizaçâo dos corpos em estudo.
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2) Sample from Andres Bustamantp I
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0,5

-6,

3,395

0,

-0,15

84:
tÃ

(Ga)

cvin 83

2

21t

05

-4.6

9,142

0,

2337

-0,13

96C

-6.4

cvin 60

25e

0,

n

1,53

b

6,059

239t

-0,3'1

5

15,203

cv¡n ô5
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-1.2
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Encarte 6. Análises geoquímicas de granitos gnaissicos e stocks graníticos da C. Central .

Flanco oeste Pqlmitas Horizontes Abejorral Man¡zales La Miel

sio2

cJV-01

Fe2o3(T)

CaO

Na20

l<20
-tio2

P205

Loi

Total

Mg#

73,68

12,65

0,048

I,O2

3,19

I,93

2,72

2,16

0,520

o,137

0,99

99,05

38,78

1,23

2,87

657

bdt

-a

33

24
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14

l0
l0
19

74

42

6

189

l5
bdt
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ß
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3,73

30,8

61 ,5

26,1

6,04
'1 ,03

5,62

4,77

2,Æ

2,38

0,34
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66,08

15,00
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2,63
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47,93
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bdt
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13,79
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48,2

21,7

5,42

0,81

5,21

5,92

2,65

2,Æ

0,34



Encarte 6. CONT. Análises geoquímicas de granitos gnaissicos e stocks graníticos da C. Central .

IGM-81 35 IGM-8143 IGM-80076 IGM-8607 IGM-8640 VRE-64 UN-4525 VRE-17ma VRE-17mb
Flanco Leste Samaná Samaná Rio Verde Rio Verde Rio Verde Amaqá Amagá La Honda La Honda

sio2
4t203

X lMnO
É.1
u- lMso

Fe2o3(T)

CaO

Na2O

K20
Tio2

P205

Loi

Total

Mg#

71,50

13,62
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5,96 6,63 s,6t 5,45 5,93

5,76 6,72 9,84 6,36 7,23
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Encarte 6. CONT. Análises geoquímicos de granitóides do Complexo Metamórfico de El Oro.
Metased.

Marcabel¡ El Prado La Florida La Bocana Bocana Victoria
cvlN-8 vlN-29 vtN-39 VtN-43 VtN-79 VtN-80 VtN-60 VtN-65 VtN-83 CVtN-54 CVtN-84

71 ,56 67,ñ 69,21 70,61 6s,96 68,97 67,05 68,76 7'.t,73

14J9 15,10 13,80 13,03 15,00 13,86 14,86 13,77 ',t3,25

0,07 0,10 0,07 0,08 0,05 0,06 0,10 0,11 0,07

0,90 2,o4 't,66 1,59 1,59 1,Æ 2,06 2,13 ',t,42

2,70 6.02 4J4 5,00 5,63 5,1r 4,85 6,39 4,36

2,09 1,05 1,78 1,O4 2,39 2,42 2,03 1,61 0,62

3,61 1,99 2,76 2,42 2,57 2,86 2,52 1,54 1,40

2,67 3,32 3,22 3,56 3,80 2,64 3,53 2,06 4,18
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Encarte 6. CONT.Análises geoquímicos de granitóides da C. Real.
Três Lagunas Sabanillas

BAI-03 PAP.O3 SAB-02

r¡o2
P205

Loi

Total

Mg#

A/CNK

Feo(T)

Ba

ct
Co

67,11

14,85
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Encarte 7. Dados isotópicos U-Pb SHRIMP em zircão.

U Th lh¡U 206P¡r' ?0?ÞÞ/206Pb 2O7Phl235U
ppm pPm PPn

=a 1 1 203 65 0,32 7,O 0,04911

â 2,1 303 86 0,28 11 0 0.05136
g 3,1 259 a6 0,34 9 o 0,05061
2 4,1 34i t?â o,:o 13,0 0,04946
3 5.i 1?7 64 o 16 6,ò o.o393og 6,1 22o 92 042 to,o o.osisa
I 7.1 14s s6 0.39 s,o o.o454s
1

1,2
2,1

3,1

3,2

32R

5,1

6,1
'I,1

8,1
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10,1
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582 25 004 21,4
73 2A 0,3A 5,8
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3AS 78 0,20 13,4
159 79 050 51
606 42 0.07 20,A
511 23 0,05 16,6
402 4? O,12 12,A
522 32 0,06 16 S

91 115 126 13,4
630 21 0,03 18,7

9
9

g

0,01431 024772 0.3299 0,0365ô 0.000S5 0.059
0 01866 0 26734 0,6951 003775 000087 0,047
0,01387 0,25273 0,5786 0,03621 0,00096 0 069
0,01246 0,25478 1,5426 0,03736 0,00053 0 043
0.02801 0,19821 0 2228 0,03658 0,00073 0.026
0,01319 0,302f1 0.6116 0,04256 000074 0,056
0.01746 02232A 0.1809 003565 00011a O06a

?,1 328 36 0,11 11 0
3,1 314 36 0,12 11,0
4,1 2A2 26 0,09 10,0
5,1 267 23 0,09 9,0
6,1 302 37 0,12 10,0

0,05260 0,0124 0,31000 0,45.11

0,04990 0,13969 0,61000 A,1247
0,06210 0 0372 0 40000 0,4805
0,04050 0,04465 019000 0,1361
0 04510 0.04263 0,21000 0 t357
0,05560 0,0237 0,30000 0 9103
a,o5210 0.02052 a,2fooo 0,3391
0,04920 0,01512 0,27000 0,6872
0,04970 0,01482 0 26000 0 3056
0,05600 0,01876 0,28000 0 5290
0,05530 0 01914 0.29000 a,4a44
o,o7200 0,07943 1,69000 1.7686
0,04890 0,01403 0,23000 0,3043

2,1 203 145 0,12 19,0
3.1 692 205 0,30 39,0
4,1 179 383 2,14 26,0
5.1 205 15A O77 230
6,1 470 ¡¿6 0 95 4a.O

^ 6,2 310 121 0 39 25,O

å t r ss4 2s4 0.46 1zt o
! 8,r 529 305 0.5A 54.0> ô,2 557 162 o 29 57 or 9,1 i151 114 010 104.0
õ 101 172 7A A.45 27,O

" t11 342 105 0.3r 31.0
B 12.1 2ss 1o2 o,4o s3.o
Z 13,i 23s 121 o,s1 47 o

.a +Òb
|AJl, j;',lj r l i.l;:.;lij:t.:ìl;ü¡lì1.- iJ:i,r

.-.. st&1..iö-ï6c,s .,

004961
0,04990
0,05146
0,04957
0,05195

E

z

0,0111 0,25016 A,2934
0,013 0.25466 0.2910

0,01163 0,25850 0,1902
0,01305 0.25110 01529
0,01119 026316 0 2948

0,05726
0,05299
0,06601
0 05903

. 0 05764
0.05420

' o,o82ls
0,05966
0 05650
0 06023
0,07200
0,05803
0,07916
0,07605

0 0426 0 00111 0,650
0 0ô93 0 0026ô 0,131
0,0467 0,00135 0 312
0,0334 0,00094 0 119
0.0336 0.00094 0.138
0 0392 0,00102 0,329
0,0369 000100 0355
0,0395 0,00099 0446
0,0375 0,00094 0,439
0.0369 0,00092 0,373
o,o374 0 00094 0,379
0,1703 0,00460 0 574
0.0343 0,00086 0.410

2,1 799 232 0,29 32,0 O,A5225
2,2 2957 134 005 96,0 O 05434
31 2277 465 0,2A 86 o O O5oOl

239 5,42
229 6

232 4 57

269 4,59

0,03368 0 65459
0,00s66 0 41502
4,02759 0,8001A
0,02763 0,A1ô24
001424 0,68355
0,01957 0,62875
0.11361 236522
0,42456 0 78654

0.041 0,84412
0017s5 4,79757
0,04¡89 1 51269
0,0259 0 72295

0,05945 2.1f201
0 04¿1¡ 1,98433

21 273 267 101 1,3
21t 269 262 1,00 I,O
3,1 290 294 1,05 1,0
3.1r 293 283 1,0O 1O

õ_ ! 1 19? 137 O,72 1 1

r 41r t93 r34 O,72 07
! s.1 374 387 107 1,3
5 6,1 240 2i6 0,93 1,0g 6.T¡ 2.40 220 0,95 o I
4 71 41A 431 1,10 1.3
ð o.r 343 340 102 1 1

269
552
294
212
213
244
234
254
237
234
231
1414
21ô

0,03657
o,o3702
0,03643
0,03674
0,03674

19349 0,08291
5 8415 0,056A1
5,5035 0 09652
2,6440 010054
14 3304 0,0ô594
23624 0.07835
33.3007 0 20ðæ
12,69a4 0 09562
7,6029 0,10465
10,4432 0,09603
2.01ø3 0,1523a
2,5952 0 09036
5,6354 019900
5,6283 0.1ð925

6,6
15.7
8,4
5,9
5,9
6,3
63
61
5,6
5.ô
58
25,3
5,4

0 00091 0 082
0,00131 0101
0,00101 0,087
0,00121 0.093
0,00104 0,093

Pbcohum corrgrdo usando 204 Pb

0,00929 0.29529 5,4646 0.0¿099 0,00079 0,0a5
402239 0,26¡61 10 4500 0,03532 0,OO217 0097
0 00981 a,27212 2A.A320 0.03947 0 001 29 0 1 31

0,00118 0 035 514
0 00068 0,070 356
0,00134 0,049 594
0,00169 0,061 618
0,00117 0,082 531
0,001æ 0 0a3 4a6
0 00551 0.04a 1222
0,00160 0,065 569
0,00262 0,064 642
a,ao201 0112 591
0 00329 0,073 s14
ooa27a 4,147 558
0,00424 0,072 1170
0,00365 0 043 1117

232 5 64
234 4,12
231 6,26
233 7,54
233 6.45

7

a
10
7
l0
29
9
15
12
18
16

23
20

0 0035 0,00040
0 003{ 0 00031
0.0029 0,00035
0,003 0,00028
0,0029 0,00063
0.002 0,00050
0,0036 0,00020
0.0029 0.00051
0,0031 0.00031
0,0035 0,00013
0,0034 0 00016

259 4,AA

224 13,53
250 I03

22
'19

19
'18

23
19
20
22
22



Encarte 8. Dados Geocronolóqicos do Complexo metamórfico El Oro.
Unidade
Unidade Piedras-Anfibolito

La Victoria-Granada oneisses

La Victoria-gneisses peqmatiticos

Granito Marcabelí

Método
K-Ar/Hb
K-Ar/Hb
K-Ar/Hb

Biotita Granada qneisse-La Bocana

K-Ar/Hb

Biotita Ortogneisse-La Bocana

K-Ar/Hb
K-Ar/Hb

ldade.

K-Ar/Hb

Biotita Muscovita qranodiorito-La Bocana

K-Ar/Hb

224 *. 34

'¡ 4øÇ
rNsIlTUTo or-iió:c'fnclAs - usP
"'"'- BlELrotF'cA

K-Ar/Bi

Muscovita peqmat¡to com Turmalina

647 *. 37

K-Ar/Mu

La Bocana-Paraqneisse (Paleosoma)

743 t 13

K-Ar/Mu

Granito Marcabelí

196 * I

Referência

K-Ar/Mu

Unidade Piedras-Anfibolito

74t 1

Aspden et al., 1992

K-Ar/Bi

Granito Limón Playa

72

Aspden et al.. 1992

K-Ar/Mu

74* 6

Kennerlv. 1980

K-Ar/Mu

t

76t 7

Feininger e Sílberman, 1982

K-Ar/Bi

211 *. 6

15

Feininger e Silberman, 1982

K-Ar/Mu

213t 6

Aspden et al., 1992

K-Ar/Bi

2O7t 6

Aspden et al., 1992

K-Ar/Bi

220 *. 6

Aspden et al., 1992

K-Ar/Bi

216t 6

Aspden et al., 1992

K-Ar/Mu

189 r

Aspden et al., 1992

K-Ar/Mu

214 x

Aspden et al., 1992

K-Ar/Bi

201 r

Aspden et al., 1992

K-Ar/Mu

193 r 13

Aspden et al., 1992
5

K-Ar/Mu

221t 6

Aspden et al., 1992
6

ls. Sm-Nd

210x I

12
Aspden et al., 1992

U-Pb Monacita

211t 6

Aspden et al., 1992

U-Pb Zircão

213 t

Aspden et al., 1992

U-Pb Zircão

207x 6

Aspden et al., 1992

216x 6

Feininger e Silberman, 1982

220x 6

Aspden et al., 1992
6

189 r 5

Aspden et al., 1992

219 *.

227,5 *. 0,8

Aspden et al., 1992
Aspden et al., 1992

221 r. 18

Aspden et al., 1992

200 r 30

22
Aspden et al., 1992
Aspden et al., 1992
Noble et al., 1997
Noble et al., 1997
Noble et al., 1997



Encarte 9. Dados Geocro

cta-Granada gneisses, Anfibolito

Unidade Sabanilla-Granada

da Cordilhiera Real em

Unidade Saban

Permo-Triássicos

Granito Tres Laounas

en et al., 1992

1- 4t4þ

5!t..d'ìrL{;A

Cìranito Tres La



Encarte 10. Dados isotópicos U-Pb SHRIMP em zircão.

u Th Th/u 206Pb.
ppm ppm ppm

1 234 9 0,04 229
2 68 27 0,41 9,2
3 332 100 0,31 23,0
4 278 104 0,39 1 1,5

= 
5 106 104 1,02 16,8

g 6 155 95 0,63 6.3
Þ. 7 74 35 o,4B 9,s

$ e i64 1oo 0,63 6,0

d 9 142 158 0.90 6.9

; 10 157 124 0,82 5,4

! 11 324 229 0,73 12,4 0,05248 0,0014 0,32179 0,0104 O,O4447 0,0008 0.548 2AO ¿,9

3 tz 174 r4o o,B3 6,s o,ossg3 o,oor5 0,33463 0.0112 o,o434z o.ooos 0.560 274 5,0

2 403 75 0,19 14,3
3 196 47 0,25 6,4
4 912 67 0,08 47,2

r 5 326 'f 18 0,37 22.9

Ë 6 399 168 0.43 65.5E, ., ,,09 21,5

ft s 3s7 so 0,13 13,3

: 9 102 46 0,46 11,1

9 ro 965 1oB o,12 33,9
9 11 444 555 0.68 28,O

2o7Phl2o6Pb err 2O7Pbl235U eï 206Pb1238U % etr corr
ldade

0.06160 0.0013 0,96311 0.0276 0,11340 0.0021 0,657 692
0.06749 0.0028 1 .46403 0.0ô72 0,1 5733 0 0031 0,425
0,05514 0,0009 0,61264 0,0143 0.08058 0.0014 0.749 500

0.05573 0,0017 0,36892 0,0129 0.04801 0,0009 0,512 302

3 n s4 a2 0.8'r 1a,2 oj1lsz o.oo1s 4 866ô7 o,o8oo o,3og22 o.oo3o o,sa3 17?;2 14,6
1 660 191 0.42 4.5 0.04107 0.0060 0.20861 0.0309 0.03684 0.0009 0,164 233 5,6

0,07682 0,0015 1.95990 0,0530 0,18503 0,0034 0,678

0.05323 0.0026 0.3447a 0 0183 0,04697 0 0009 0,358
0.06487 0,0030 1 37275 0,0ô95 0,15348 0 0030 0,381 920
0,04798 0.0028 0,27919 0,0173 0,04220 0,0008 0,308 266

2 139 57 0.30 93,5
3 546 16 0,42 12.5
4 193 130 0,03 39.1
5 1 t5 28 0,70 46,9

0.04492 0.004r o.271AO 0,0251 0,04388 0,0009 0,213

Þ
E

ct

o

.9
É
o
o

3
I
z

0.04955 0.0024 0.27062 0,0139 0,03961 0,0008 0,375 250 4.7

651
7 304 103 0.68 7 2
8 90 125 0.35 9.4
9 221 53 1.44 7 4
'10 659 121 0,25 6,6
11 28 109 0,19 20.7
12 28 109 4.05 22

0.04857 0,0025 0,2755A 0.0144 0,04115 0,0003 0,136
0,04976 0,0037 0,26049 0,019ô 0,03797 0,0004 0,129 240
0,05545 0,0006 0,45988 0,0050 0,06015 0,0002 0.334

0,05ô13 0,0014 0,63346 0.0178 0,08186 0.0010 0.455 507

34 0,25 8,6

0,08494 0.0008 2,23383 0.0290 0.19074 0.0018 0,720
0 05283 0,0020 0,28826 0,0108 0,03957 0,0002 0,135

1,1 30
2.1 44

4.1 208
5,1 187
6.1 244

0,04586 0.OO22 0.24423 0,0120 0.03863 0,0002 0,''124 244
0,06529 0,0016 1,13690 0,0302 012629 00011 0,340 767

0,05028 0,0010 0,28304 0,0057 0,04083 0 0002 0,220 258
0.05120 0,0009 0,2721a 0,0053 0,03856 0,0003 0.381 244

16
14

145
13

-r4tY,

0,07401 0,0006 1,68213 0.0312 0,',t6484 0,0028 0,913
0,0ô8ô6 0,0057 0,99542 0,1376 0,10514 0,0116 0,798
0.05788 0,0007 0.66410 0,0238 0,08321 0,0028 0.937

0.09575 0,0009 3,73173 0,0739 0.28266 0,0049 0,880

"U
t i^

206Pbt23AU ls err

0,43
0,37
o,42
0,60
4,77
0.05

2 1 169,02

a 1.2 690.86

= 
31 137,74

o

J
oo 4.1 95.35

Eros sào '1-srgma

0,05630 0,oo27 0,67393 0.0346 0,08681 0,0017 0,379 537
0,06544 0,0033 1,46162 0.0816 0,16200 0,0039 0,428 968
0,04464 0.0030 0,22027 0,0156 0.03579 0,0007 0,260 227
o 05242 0,0039 0,69002 0 0528 0,09548 0,001 9 0,257 588
0,04646 0,0032 0,22264 0,0161 0.03475 0,OO08 0.298 220

1 ,1 662, 1 5 1 97,54 0.30

6
4

10

11

0,04841 0,0009 0,24366 0,0064 0.03650 0,0007 0,699
0 03574 0 0128 0 43057 0 1551 0 0873A O OO25 0 080

942

1 15,37 0,68
184.04 0,27
40,88 0.30

32.69 0 34

0,051 31

0,06738
0.06671
0,08050
0,0501 6
0 04893

Pb comum corflgrdo usando 204 Pb

1 094
296

12,4
17.'l

8,4

't8,4

5,5
16,6
5.0

0,01 12
0,0023
o,0080
0,0019
0,0032
0,0031

aaa q?

40
3B

44

34

0,97410
1.26049
1 .13441

0,31 907
0.32385

260 r,8

0.05536
o,o7710
0,05347
0.08990

't125
250

o,2225
0,0948
o.1475
O.OBBB

0,0246
o,o214

62
ô7

1,2
1.5

6.5
1.1

1.8

0,0007
0,0012
0.0011
0 0019

0.071 54

0.1 3768
0.1 3568
o,12334
0,19924
0,0461 3

0,04800

0,46380
2,'t7651
o,48442
3,05727

1 44314

984 15.4
644 67,6
515 16,6
1605 24,8

0 0028

0.0062 0,028
0,0085 0.090
0.0048 0,033
0.0060 0 068
0,0017 0,070
0 0006 0,026

0.0125 0,06076
0,0676 0,20475
0 0165 0,06571
0 1611 0.24664

0,0969 0 14630

10,0

4.'l
1 1,0
4.7
4.1231

540 14 I
832
820
750
1171

291
302

0,0014 0,110
0,0052 0,076
0 0016 0,096
0,01 13 0.070

0.0074 0.076

485
27,7

10.6
3,4

380
1 201
410

1 421

8,4
21,6
9,6

58,6

41,6
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