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RESIr¡'tO

o magmatismo basáItico mesozóico da porção nordeste do
estado de Roraima, presente no Escudo das Guiana, compreende
rochas de caráter intrusívo (diques máficos) e extrusivo
(derrames basál-ticos) que consCituem a Suíte Básica Apoteri. Os
diques máficos (DM) intrudem unidades geológicas pré-cambrianas,
são orj.entados predomi nentemente N4 0-508 e NNE-SS!ù, possuem
espessuras gue variam de poucos centímetros a centenas de metÌos
(predomínio entre 3-8 metros) e extensões variáveis. Os derrames
basálticos (DE) dispõem-se em colinas e pequenos morros e
correspondem a basal-tos maciços a amigdaloidaÍs.

os DM são caracterizados por apresentar texturas
subofíticas a ofíticas, tendo como minerais predomínantes
plagioclásio (Anr¡-ro) e piroxênios Iaugita (Wo:r-az; ortopiroxênio
(wor-¿) e pigeonita (Woro-re) I . Quartzo forma intercrescimento
gráfico com feldspato afcal-ino. Minerais opacos, anfibólio
( ferro-hornblenda e ferro-actinoLita-hornbl-enda), biotita e
apatita ocorrem como minerais acessórios. os DE apresentam
texturas intergranulares a intersertais I predominando o
plagiocJ-ásio (bastante sericitizado/saussuritizado) e piroxênio
do tipo augita (Wo¡q-qo) comumente bordejado por clorita e rara
pigeonita (Wog-rr) , Minerais opacos e apatita constituem os
minerais acessórios. o material- intersticial- comum é o vidro, e
quando as amigdalas estão presentes são preeenchidas por
quartzo, carbonato, apaÈita e zeólitas.

As temperaturas obtidas para a cristafização dos piroxênios
e plagioclásio (DM e DE) nos leva a admítir que o magma âtingiu,
no mínimo, temperaturas da ordem de l11OoC.

Os DM são predominantemenLe basaltos toÌeíticos a andesi-
basaLtos e os DE são representados por andesi-basaltos e lati-
basaltos.

Geoquímicamente, os DM possuem va.Lores de mg# [I'tg"
/ 1Mg*2+Fe*2¡ ; Ee2o3/îeo=O.151 variando de 0.37 a 0.5?,
representando portanto magmas evoluídos. Com a evolução
magmática observa-se empobrecimento de CaO¡ Al-zO:, Cef Ni eSc e
enriquecimento de SíOz, TiOz, EeOt, KzO, NazO' P2O5 e element.os
ì.ncompatíveis. os padrões de el-ementos terras raras (ETR)
normal-izados para condritos mostram um moderado enriquecimento
de ETR leves em relação aos ETR pesados. Os valores de (LalYb)n
variam de 2.43 a 4.48 (rnédia de 3.41 t 0.85) os de (Lalsm)n de
I.8'7 a 2.71 (rnédia de 2. L9 + 0.36) e de (sm/Yb)n de 1.25 a 1,.78
(média de l-.54 + 0. 16) . o z1 versus el-ementos incompatíveis
rndica fonte relativamente homogênea e que os DM foram



originados por cristafização fracionada. CáIcul-o de balanço de
massa (elementos maiores) mostra que a passagem dos DM menos
evoluídos para os mais evoluídos é compatíve1 com o model-o de
cristalização fracionada do típo gabro com fracionamento de
plagÍocIásío e piroxênio, bem como para os elementos traços e
terras raras (fracionaínento de Rayfeigh) que demonstrou
díferenças mínimas ent.re as concentrações dos elementos
observad.os e calcufados a exceçâo do Cr e Ni.

Em relaçåo aos DE, os vafores de mg# lvg*2 / (Mgt2+Fe*2\ ì
FezO:/FeO=O.151 variam de 0.45 a 0.53 e possuem comportamento
geoquímico dos el-ementos maiores, traços e terras raras bastante
semelhantes aos DM, exceto para o KzOr Na2O e H2O que mostram
valores um pouco mais elevados, provavelmente associado a
presença de zeóIit.as nas amígdal"as. Razões (LalYb)n variam de
3,48 e 3,"72 (médía de 3.64 + 0.11), (LalSm)n entre 2.21, e 2.39
(média de 2.22 t 0.09) e (Sm/Yb)n entre l-.55 e 1.66 (média de
1.61 + 0.04). Através dos diagramas de elementos maíores, meno.res
e Lraços verifica-se que o processo de cristalização fracionada
é compativel com o processo evofutivo destas rochas.

O padrão de distribuição dos el-ementos incompativeis
normaLízados para o manto primitivo tanto para os DM como para
os DE mostra padrão mais enriquecido emo Rb em relação ao K e Ba
e nestes el-ementos em re.lação a todos os outros incompatíveis.
Possuem aLtas razões Rb/Sr e são fortemente empobrecídos em Nb e
Ti.

O conjunto de dados isoLópicos K-Ar referenciados na
literatura revefa picos de ídades em torno de 200Ma para os DM e
de 15OMa para os DE. De outra parte dados isotópicos Rb-Sr
produziram idades de 311 + 4OMa (lc) e razão tts.r,/tusr inicial
(Sri) em torno de 0,707 para os DM e ìdade de 136 + 13Ma (1o) com

, , - nt^ ,AA,razão inicial "'Srl""Sr (Sri) de 0,710 para os DE.

A evolução isotópica do Sr e Nd indica que os DM e os DE
foram derivados de uma fonte mantélica enriquecida
compara t ivamente a "Terra GÌobal" e que fenômenos de
contaminação crustaf estiveram p.resentes na formação destas
rochas. A correlação entre as razões iniciais ttsr/tusr etn'Nd,/ttnNd e Sioz, Kzo, Rb/Sr, Ba, LalYb e mg# evedenciam este

Considerando as amostras menos contaminadas e recalculando-
as para possíveis composíções "primitívas" de um magma tipo
olivina toleíto (¡nq# 0. I6-0. 8B ) observa-se que seriam
necessários graus de fusão em torno de 108 para ge.rar os DM e
DE. Atribuindo-se 108 de grau de fusão para a geração destas
rochas, a fonte mantélica seria enriquecida em eLementos LILE
(K, Rb e Ba) e ETR l-eves (La e Ce) e empobrecida em Nb e Ti.



ABSlrRACT

The mesozoic basaltic magmatísm of the northeastern of the
State of Roraima within the Guiana Sield is formed by dykes and
flows of the Apoteri Éasic Suite. The mafic dykes (bM) inÈrude
precambriam rocks and are predominantl-y oriented. N40-50E and NNE-
SSW. Widths vary f.rom a few cm to hundreds of m, with a
predominance between 3 and I m, whi.Ie lenghts are very variable.
The basaÌtic flows (DE) are massive and amygdaloid anf from smafl
hills.

The DM have subophitíc to ophitic textures. The predominant
minerals are plagioclase (An¡:-ro) and pyroxenes (augite (Wosr-¡z),
ortopyroxene (Wor-q) and pigeonite (Woro-re) ) , Quartz occurs in
graphíc intergrowth with alkal-i feldspar. Opaques mine.rals,
amphibole ( ferrohornblende and ferro- actinolitic hornblende),
biotite and apatite are accessory mineral-s. The DE have
intergranul-ar to interseral textures, wi th
sericiti zedl saus suriti zed plagioclase and augite (Wo:n-so) often
wíth chÌorite borders as the predomínat minerâls accompanied by
scarce pigeonite (Wog-rr) . The accesories are opaque minerals and
apatite. Interstitial glass ì.s common, and amygdal-es are fiIled
by quartz, carbonate minerals, apatite and zeolites.

Crystall"ization temperatures obtained for pyroxenes and
plagioclase in DM and DE reveal" a minimum temperature of abouÈ
1110"C .

The DM are main.Ly tholeiitic basal-ts and andesi-basalts
while the DE are andesi-basalts or fati-basalts.

DM have mg# (Mg*z /Mg*z+Ee*2; FezO3/ps9:9.15¡ val-ues between
0.37 and 0.57 and are therefore envol-ved types. During
di f ferenti ation, CaO, Al-2O3¡ Cr, Ni and Sc decrease while SiOz,
TiOz, Na2o, RzO, Pzos and incompatible el-ements inc¡ease.
Condrj. te*normal- i zed rale earth efement (REE) patterns show
moderate enrichment of the light REE relatíve to the heavy REE.
(LalYb)n val-ues range between 2.43 and 4 .88 (mean 3.41-10.85) ,
(Lalsm) n fal-l between 1.87 and 2.1I (mean 2.7910.36), and
(Sm/Yb)n, between 1,.25 and 1.78 (mean 1.54+0.16) . Diagrams of
incompatibl-e elements vs Zr suggest that the source composition
was relatively homogeneous and that DM formed by fractional
crystallization. Mass balance cal-cuLation for the major elements
show that fractionation of gabbro ( plagioc 1a se+pyroxene ) is
adequate to produce the DM suite, whÍ1e Rayleigth fractíonation
of most trace elements includig REE but excluding Cr and Ni
resul-ts in minimal- differences between observed and caLcul-ated
compositions.

Values of mg# in DE range beLween 0.45 and 0.53. The
geochemical behavior of the major and trace efements is simil-ar
to that observed in DM, except K2O, NazO and H2O contents are
slightly higher in DE, perhaps associated with the presence of



zeolites in the amyddales. (La/Yb)n val-ues are betb¡een 3.48 and
3.12 (mean 3.64f0.11), (Lalsm) n are 2.2L-2.39 (mean 2.22t0.09),
and (Sm/Yb)n are l-.55-1. 66 (mean 1.61+0.04 ) . variation diagrams
show that fractional crystallization could be the petrogenetic
process invol-ved.

Patterns of incompatible elements normalized to primitive
mantle show that both DM and DE has enrichment of Rb re.l-ative to
K and Ba, whil-e these three eLements are enriched relative to the
other íncompatible elements. Rb/Sr ratios are high, and the rocks
are strongl-y impoverished in Nb and Ti.

Pubfished K-Ar data reveal age frequency peaks around 20OMa
for DM and 150Ma for DE. Rb-Sr data yielded and age 311t40Ma (l-o)
and an initial ttsr/8usr ratio (Sri) of about 0.707 for DM and an
age of 136+13Ma (16) t^¡ith Sri=0.710 for DE.

The isotopic evofution of Sr and Nd show both DM and DE
were derived from a mantle source which was enrÍched relative to
the whole earth, and that crustal contamination also occurred in
these rocks. Correlations between Sri, Ndi and SiOz, KzO, Rb/Sr,
Ba, La/Yb e mg# confirm this.

Using the feast contaminated sampJ-es, and ca1cuJ-ating
possible primitive compositíon of olivine thol-eiítes (mq# 0.(J[-
0.88) show that about 10& partial melting would yíeld DM and DE
magmas. With this degree of mel-ting, the mantl-e source woul-d have
to be enriched in LILE (K, Rb and Ba) and light REE (La and Ce),
and improverished in Nb and Ti.
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7.7. W4D. D;A TESE E OBJETNOS

O magmatismo basáltico situado na regiåo nordeste do estado
de Roraima, têm sido amplamente divulgado na l-iteratura,
especialmente através de projetos realizados por empresas e
orgãos governamentais (ex: Companhia de Pesquj-sa e Recursos
Minerais - cPRM, Departamento Nacional- da Produção Mineral
DNPM e Projeto Radambrasil-) . Estes trabafhos enfocam
especialmente a distribuição geográfica e posicionamento
geológíco deste magmatismo, existindo uma lacuna quanto 'aos
estudos de caráter petrográfico, geoquímico, ísotópÍco e
petrogenétíco detalhados .

A pesquisa abranqerá o magmatismo basáLtico intrusívo (sob
a forma de diques) e extrusivo (Iavas basáIticas) que ocorre na
porção nord.este do estado de Roraima, correspondentes a unidade
Suíte Básíca Apoterí, evoluída durante o Mesozóico. Através de
estudos geológicos, petrográficos, mineralógicos, geoquímicos e
isotópj-cos, pretende-se contribuir para o conhecimento deste
magmatismo básico, possibilitando a comparação com outros
eventos magmátícos mesozóicos de caráter básico da PLataforma
Su.I-Americana e fornecendo novas informações para o entendimento
dos processos envol-vidos na fragmentação do Supercontinentê
Gondwana e a abertura do oceano Atlântico.

7.2. Ð'POF(úTTCIjA æ yETi'A

A importância do tema no estudo dos processos geodinâmicos
tem sido destacada por vários autores (e.9. Ha11s, 1982;
Windley, 1984; collerson & Sheraton, 1986; Halls & Fahrig' 1987)
mostrando que os enxames de diques máficos e seus
correspondentes extrusivos são indicadores importantes da
natureza e evolução das fontes mantél-icas no tempo geológico,
marcadores de esforços em regiões compfexamente deformadas,
estimadores de níveis de erosão, monitores de deformação
associados a zonas de cisa.lhamento, podendo ainda, refletir a
configuração de placas tectônicas (paleo stress) . Adj-cional-mente
enxame de diques máficos de diferentes idades estão regístrados
tanto no Gondwana como na Laurásia, e podem fornecer valiosas
informaçöes para o estudo da evolução da fitosfera ao longo do
tempo geológico (Hall-s & Fahrig, 1987).

No Brasil, o estudo dos enxames de díques máficos e seu
vul-canj-smo associado, tem sído frequentemente abordado, nos
úftimos dez anos, por vários pesquisadores através de estudos
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sistemáticos envolvendo tãnto magmatismo precambriano como
fanerozóico (ex: Sial et aJ., 198'1 ; Pinesi, 1,989; Bel-l-ienni et
aJ-., 1"991", Menezes, 1992; Bastos Leal et a.f ,, f994; Menezes Leal
et aJ-., 1-995; Pinesi, f997).

' Os dados apresentados para o magmatismo basáLtico do
nordeste de Roraima (petrográfícos, geoquímicos, isotopicos e
petrogenéticos) vem preencher uma lacuna exj-stentes quanto ao
posicionamento crono-e strat Í grá fi co da Suíte Básica Apoteri de
idade mesozóica, bem como contribuir com novas informações para
o entendimento dos processos envo.lvidos na gênese destas rochas.



CÀPÍTULo 2 - METoDoI{,GiIÀ EMPRIGADÀ

2. 7. REI/Í,SÃO BE.I,TOCEILETC;A

Foi realizada uma revisão bibliográfica pormenorizada da
fiteratura existente sobre o contexto geoÌógico regÍonaJ- do
estado d.e Roraima, abtangendo maís específicamente publicações
¡el,acionadas ao magmatismo básico (intrusivo e extrusivo)
locaLizado na porçåo nordeste deste estado. Este estudo
biblíográfico foi seguido por um exame mínucioso da l-iteratura
referente ao tema basaLtos em geral, incÌuíndo-se aí as
ocorrêncj.as brasi.leiras e de outros países.

Nesta etapa da pesquisa bibliográfica, procurou-se
sumarizar de maneira seletiva, as principais concl-usões dos
autores, bem como efetuar um apanhado dos assuntos
desenvolvidos, abordando tanto os aspectos fisiográficos,
geoJ-ógicos e informações de caráter mais específico do esÈudo
(ex.: petrografia, geoquímica, geocronologia, inferências
tectônicas, entre outros assuntos).

2.2. TR;Aa,AI.EOS æ CAITPO

Para esta programação foram utífizadas as seguintes bases
geológicas: Mapa Geológico do Projeto RADAMBRÃSIL (Montalvão e¿
af. , 1975) na escala de 1:1.000.000, Mapas Geológicos do
Projeto Molibdênio em Roraima (Mel-o et a1., L978\ na escala de
1:100.000 (Folhas NA.21-V-A-I, NA.20-X-B-r a VI , N8.20-Z-D-rI a
VI , NÄ'.20-X-D-IIf N4.21-V-A-I e IV E N8.21-Y-C-IV) , além de
Mapas Geológicos do Projeto FUA,/CNPq (Haddad et al-., L987)
real-izados por alunos de graduação da Eundação da Universidade
do Amazonas, Instituto de Ciências Exatas, na escala de
1:25. 000.

Foi reaLizada uma missão de campo, em janeiro de 1994, a
qual contou com apoio da Companhia de Pesquisa e Recursos
Minerais (CPRM-AM), através do acompanhamento do geólogo
Sandoval- da SiLva Pinhei¡o. Durante esta etapa de campo,
percorreu-se uma área equivalente a 5500 h", objetivando
famíIiarização com o contexto geóJ.ogico das principais unidades
Ì i toest ratigráfica s da região e ptoceder amostragem sistemática
dos diferentes corpos básicos.

Considerando-se as peculariedades da região, como
ausência ou escassez de estradas transitáveis, dificul"tando o
acesso à á¡ea de trabalho, foi possível a realização de uma
amostragem sj,stemática e controlada dos corpos inÈrusivos e
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extrusivos, fazendo-se descrição completa dos afloramentos,
incl-uindo estudos sobre as formas, dimensões, contatos,
espessuras, rochas encaixantes, atitudes, etc.

Os corpos amostrados total-izaram 19 amostras assim
distribuidas: 51 amostras de diques máficos , 16 amostras dos
derrames basálticos e 6 amostras do embasamento. O mapa de
amostragem pode ser visto na figura-1, ao passo que no
apêndice-1 são apresentadas informações detalhadas de cada
af loramento vi,sitado.

Figura 1 - Mapa de amostragem das rochas
derrames basál-ticos) da Suíte Básica Apoteri.

(diques máficos

2. 3. UÉnOæS PF;T?(OøHÁ¡'TCOS

Todas as amostras col-etadas f oram anal-lsadas macro e
microscopicamente. O microscóplo petrográfico que foi utilizado
é um aparelho binocular de fabricação LeiLz, modelo Orthol-ux
Po1, do fnstituto de Geociências/Departamento de Mlneralogia e
Petrologia-USP e do fnstituto de Geociência da UFPa.
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As aná1ises petrográficas constaram de caracterização
granulométrica, mineralógìca e textural- das rochas, bem como a
avaliação dos porcentuais em vofume de seus constituintes
minerai s .

É importante sal-iéntar que os dados petrográfícos obtidos
foram utifizados para separar conjunt.os de rochas e serviram
como el-ementos de orientação para sel-eção de amostras para
estudos geoquímicos e geocronoLógicos.

2.4. þrÉf4oæs evit$cos

Um totaf de 50 amostxas 142 amostras dos diques máficos e
I amostras dos derrames basál-ticos), foram anaLisadas
quimicamente para determinação das concentrações de efementos
maiores, menores e traços, através de Eluorescência de Raios X,
na Universidade de Modena, Itália (Apêndice-2) .

O método ana]íti-co utilizado foi o de Franzi-ni et
al. (1915i, e Leoni & Saitta (L91 6). Os erros analíticos para os
elementos maiores são em geral- menores que 3%, a exceção de P2O5

(-8*), Na2O (-5t), TiO2 (-5*) e MnO (-158) e para os el-ementos
traços os limites de detecção foram sempre inferiores a 6 ppm.

A preparação das amostras foi realizada no Laborat.ório de
Preparâção de Amostras do DMP/Instituto de Geociências/USP,
seguindo as seguintes etapas: após a prensa e moagem em moinhos
de ágata, foram confeccionadas pastiÌhas de pó para prensagem
durante 30 segundos à pressão de 60 bar, em invólucro contendo
ácido bórico, que constitui a parte externa e manipul-ávef da
pastilha.

A ánalise de perda ao fogo foi realizada no Laboratório
de Quimica Quantitativa do DMP/Instituto de Geociências/USP,
utilízando o método de Gravimetria.

As composições químícas de . el-ementos terras raras (ETR)
foram realizadas por Ativação Neutrôníca em laboratório
comercial- do Canadá (ACTLABS - Activation Laboratories,
Ontário) . Os ETR analísados e seus respectivos limites de
detecção, em ppmf foram os seguintes: Ce e Nd (1), Tb (0.1),
La, Eu e Yb (0.05) e Sm e Lu (0.01) (Apêndice-3) .

No Laboratório de Microssonda e Mícroscopia ELetrônica de
Varredura do DMP/Jnstituto de Geociência s -US P, foram realizadas
análises químicas minerais quantitativas nas fases feldspatos,
piroxênÍos. anfibólios e mínerais opacos. O aparelho utilizado
foi uma microssonda efetrônica JEOLT modelo ,IXA-8600f com 5
espectrômetros. Utilizou-se nas anál-ises quantitativas (WDS -
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análises
automatízada Tracor-Northern (Noran fnstruments' 1990)' nas
seguintes condições de rotina: voltagem de aceleração L5Kw'

corrente do feixe 2OfiA' diâmetro do feixe 5pm' Correções
quantitativas ZAF para, efeitos de matriz lZ-n" atôm-ico, A-
absorção atômica, F- fluore scêncÍa ) foram executadas através do
programa Ffextron PP'2 (Noran Instrumentsf 1990) . o" erro
ana.Iíti-co máximo estimado é de + 3t para os elementos maiores
anafisados.

Os elementos analísados são apresentados a seguir, com os
respectívos cristais e padrões utilizados, sendo que a exceção
do Na (5 segundos) todos os outros efemenLos tiveram seu tempo
de contagem em 10 segundos:

ELEMENTO CRISTA¡, PÀ,DRAO
woflastonita

Ti LiF rut í 1o
A] TAP coríndon
Cr LiF cronita
Fe LiF hematita
Mn LiF rodonita
Mq TAP periclásio
Ni LiF

ÞÈï
Ni-olivina

Ca wollastonita
Na TAP andesina
K PET microclina

O material a ser anal-isado foi preparado em forma de
seções delgadas pol-idas circulares, metalizadas com carbono. O

acervo anafisado compreende 17 amostras (13 dos diques máfícos
e 4 dos derrames basálticos).

2.5. MÉtoDos FJlDro',fÉtr¡cos

Foram anafisadas um total de l4 amostras (7 dos díques
máficos e 7 das lavas basálticas) pelos métodos Rb-Sr e Sm-Nd
em rocha total no Centro de Pesquisa Geocronológíca do
Instituto de Geociência s-CPGeo da Universídade de São Paufo.

2. 5. 7. METODOLOGIA Rb-Sr

Todas as amostras pu.Iverizada.s foram inicialmente
submetidas a uma dosagem prévia dos el-ementos Rb e sr através
de fl"uorescência de raios X (anáfise semi-quant.itativa). Em

função dos va.lores obtidos ' foram então selecionadas as



7

amostras mais favoráveis, levando-se em conta a razão Rb/Sr
total e a dísÈribuição dos pontos analíticos nos diagramas
isocrônicos (as gue apresentaram bom espaJ-hamento ao Iongo da
abcissa x) .

Obedecendo a rdtina para anáIj-ses Rb-Sr do CPGeo, as
dosagens quantítativas de Rbt e Sr¡ foram efetuadas por
fluorescência de raios X para as amostras com teores destes
elementos entre 50 e 50Oppm. Ao passo que amostras com teores
fora deste intervalo, tem suas concentrações deierminadas por
diluição isotópíca, utíl-izando-se traçadores enriquecidos de
RbsT e Srsa ("spike"), de acordo com o procedimento descrito por
Kawashita (L9'72]| . O procedimento pa.ra o ataque químico utliza,
principalmente os ácidos nítríco (HNO3) a 50t concentrado e
destí]ado, cJ-orídrico (HCl) 2,62N e 6,0N, ffuorídrico (HF) e
perclórico (HCIO{) a 508.

Algumas amostras dos diques máficos e dos derrames
necessitaram ser quantificados por diluição isotópica para a
determinação precisa dos conteúdos de Rb e Sr. A separação do
estrôncio foi feita em colunas de troca iônica, da mesma forma
que o rubídio das amostras com teores muito baixos deste
elemento.

As medidas da composição isotópica de estrôncio foram
feitas em espectrômetro de massa VG-354 termoiônico, dotado de
col-etor múltiplo opcional (5 cofetores) com amplificador Daly e
sistema automático ou semi-automát i co .

A reprodutividade analitica para o método geoct:onol,ógi co
Rb-Sr no CPGeo-USPr é controlada pela repetição de análises do
padrão internacional NBS-987 (carbonato de estrôncio), tendo
sido obtido um valor médio de O.11,026 +/- 0.0.0003 no período
das amostras aqui estudadas.

os vafores das razões ttsr/ttsr foram normalizadas em
função da relação tts./ttsr igual. a O.l-194, tendo sido
util-izadas nos cálculos as constantes recomendadas por Steiger
& Jäeger (1918], , a saber:

IRb: l-,42 . 1o-11 anostnsr,/8uR-b: o,056584tuRb/ttRb = 2,59265



2. 5. 2. ttgîoæLocrA tu-Nd

O procedimento para a
metodologia Sm-Nd em rocha total-
rocha totaL em termos de separação

preparação da amostra na
é semelhante ao do Rb-Sr em
e escol-ha das amostras.

O procedimento guímico é semelhante ao do Rb-Sr, porém
utiliza-se os ácidos HCI- 6,2N e 2,5N. A quantidade de .'spike-
combinado Sm-Nd depende da amostra e da concentraçäo do
"spi¡6". Caso haja resíduo, deíxar em aquecimento por mais
tempo e, se o resíduo persistÍr secar e atacar novamente com
HNO3 e HF.

Na metodol-ogia Sm-Nd os efementos sào separados em duas
etapas, sendo a primeira em coJ-una de troca iônica (separa-se o
conjunto de elementos terras raras dos outros eLementos) e a
segunda em coluna de pó de tefl-on (separa-se o Sm e o Nd dos
demais elementos terras ratas) .

Trabal-hos sobre a impl-antação da metodologia Sm-Nd no
CPGeo-USP com deta.lhes dos procedimentos químicos e
espectrométricos utilizados são encontrados em Sato et df, ,
1995.

As constantes utilizadas no cá.lcu]o Ísotópico foram as
seguintes (Michard et a1., l-985):

Ttllt : 6,54 10-
(tntNd/tnnNd) ocHUR
( 1a?sm/1aaNd) 

.cHUR

ano s
: 0,512638
= O, L961 -

: 0r 5131-14-DM
DM=

2.6. 7?R:ATAT'EY:EO æS D¡AÐS AÀø,LíTTCOS

Os dados obtidos, tanto das anál-ises químicas de rocha
total como de minerais foram processadas e estudadas com
auxíl-io de programa pa.ra processamento de dados mineralógicos e
petrológicos Minpet for Windows (versões 2.0 e 2.02, Minpet
GeoLogical- Software; Richard, 1995) ) e Ner^¿pet for DOS (versão
7.10, Newpet Copyrigth Microsoft Corporatíon; CLarke, 1993)).

O procedimento inclui organização dos arquivos, digitaçâo
dos dados, correções e cáÌculos de fórmul-as estruturais, razões
entre constituintes e normas, entre outros, e J-ançamento dos
dados processados em diagramas de variação e cLas s i fi catóríos
binários e ternários para ínterpretação.



Para o cálcuIo das idades Rb-Sr e
(esr e sNd) foram utilizados os programas
Geocronológicas da USP,/Cpceo-Usp.
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parâmetros isotópicos
do Centro de Pesquisas



CAPÍTULO 3 - GEOLOGI:À

3.t. Íþc*r,rzeéo oz Áns,e r;sr oant E: vr;As DE Aæsso

A área de estudo localiza-se aproxÍmadamente entre as
coordenadas 2'39'e 4'39'de latitude norte e 59'30'e 61'20' de
longitude oeste, no extremo nordeste do estado de Roraima,
situando-se desde as circunvi z inhança s da cidade de Boa Vj-sta
até as imediações da Vila Uiramutã (Figura*2).

O acesso a área de pesquisa em sua porção maÍs nordeste, a
partir de Boa Vista, foi realizado através da rodovia não
pavimentada BR-1"74 que liga esta capital a Santa Hel-ena de
Uairen, na Venezuel-a. Na al-tura do Km-170 toma-se a rodovía RR-
06, seguindo-se até a localidade denominada de Placa e, a
partir deste f oca.l- é uÈilizada uma estrada vicinal em direção às
Iocalidades denominadas de caju, Puxa-Faca e Bandeíra B.ranca (a
oeste) e a Vil-a Uiramutã (a leste) .

O acesso ao setor ocidental da área pode ser feito, a
partir de Boa Vistâ, através da rodovia federal não pavj-mentada
BR-401", que liga esta cj-dade a l-ocal"idade de Bonfím na fronteira
com a Guiana, apresentando uma variante para a Ví14 Normand.ia,
principal aglomerado urbano desta região.

A área pesquísada, de maneira geral, aprèsenta-se
entrecortada por estradas carroçáveis e trifhas que figam as
sedes de diversas fazendas da regiåo. Entretänto, vale destacar
que no período de realização dos traba.Ihos de campo (entre
06/0I/t994 e 22/0L/1994), o acesso a al-guns setores das áreas
estudadas foi real-ízado com grande difículdade, devido a
conflitos entre a popul-ação índígena da região (índios Macuxins)
e brancos com o consequente abandono popul-acíonal nesta região.
Este trabalho de campo foi desenvol-vido com apoio da CPRM
(Companhia de Pesquisa e Recursos Mineraís), Manaus.
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Figura 2- Mapa de localização da área estudada. GU: Guiana;
VE: Venezuela; RR:Roraima; AM:Amazonas; PA:Pará.

3. 2. GEOLOGLA FjEGTOTíTAL

O Cráton Amazônico (Ca¡ (Figura-3), formado pel-os escudos
das Guianas e Brasil Central (Almeida et âf.,1968; Almeida et
âf.r1981; Hasui & Almeida, 1985), representa uma das maiores
unidades geotectônicas do Continente Sul-Americano. Atingiu sua
estabi-l-idade tectônica no f inal do Mesoproterozóico ao término
do desenvol-vimento do Cinturão Sunsás (Cordani & Brito Neves,
I9B2; Teixeira et âf.,1989).

As várias tentativas de compartímentação tectônica do CA
têm-se fundamentado em dois modelos evolutivos: i ) o CA
representaria uma grande plataforma arqueana que foi
parcialmente retrabal-hada e reativada durante o Proterozóico
(e. g. Amaral , 7914; Santos & Loguercio , I9B4; Montal-vão &

Bezerra, 1985; Jones, 1985; Hasui & Almeida, 1985); ii) sua
individualização se deu envol-vendo fundamentalmente acresções
crustais durante o Proterozóico com a preservação de núc1eos
arqueanos isolados (e.9. Cordani et âf.,L979; Cordani & Brito
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O modelo de evol-ução geotectônica apresentado para o CA na
área do escudo das Guianas (Figura-3), assume o desenvol-vimento
de cinturões móveis do Paleoproterozói co e Mesoprotero zóico
(cinturões Maroni- I tacaiunas (2t25-L,95 Ga) , Río Negro-Juruena
(1,80-1,55 Ga) , Rondoniano-San Ignacio (I,45-1,30 ca) e Sunsás
(1,30-1,00 Ga) ) circundando núcleos antígos de idade arqueana
(Provincía Amazônica Central-) (Cordani & Brito Neves, 1982;
Tassinari et a1,,,L989; Teixeira et a1"..1"989). Tal- modelagem foi
recentemente confirmada por dados isotópicos Sm-Nd (idades
model-o), reveJ-ando que os principais perÍodos de díferencíação
manto-crosta no CA foram entre L,9-2,2 Ga atrás (Sato &

Tassinari, L996; Tassinarí et af.,1996\. Recentemente foi
definido por Tassinari (1-996) o Domínio Ventuari -Tapa j ós (1,95-
1,80 Ga) que trunca o segmento NE-SW do domínio Maroní-
Itacaiunas (Figura*3) . Seus limites, entretanto, com a província
Maroni-Itacaiunas säo imprecisos, em particular peLa carência de
dados isotópicos.

A área pesquÍsada está situada na porção central- do escudo
das Guiana, na região nordeste do estado de Roraima (Figuras-2 e
3) . As principais unidades litoes trat igrá ficas presentes nesta
região são apresentadas na Eígura-4, com destaque para o
magmatismo basáItico mesozóico (Suíte Básica Apoterí), tema
principal desta pesquisa.

As unídades geológicas formadas no Paleoproter ozóico na
região (Fígura-4) såo representadas por gnaisses, migmatitos,
granitos, granodioritos, adamelitos, tonalitos e anfibol-itos, as
quais foram englobadas no Complexo Guianense (Montalvão eË
al-. ,L975i Mel-o eË af. ,1"918) admitidas como representantes do
embasamento da região. Estas rochas ocupam a porção ocidental da
região (Figura-4 ) e se caracterizam por formarem serras
a.Longadas, com direção WNW-ESE, coincidente com os lineamentos
tectônicos regíonais. Seus contatos com unidades mais jovens
podem ser tectônicos ou normaís, Ìocalmente podem estar
recobertos pelos sed.imentos cenozóicos da Formação Boa Vista,
sendo por vezes íntelceptados por diques da Suíte Básíca
Apoterí.

Dados isotópicos disponíveis posícionam as rochas do
embasamento Pa Ieop.rotero zóico com idades Rb-Sr variando entre
L,9-2,3 Ga (Mandetta, 1,970; Amaral, L974; Baseí & Teixeira,
1975; Santos, 1976; Teixeíra et al.,1989) .
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Figura 4- Mapa geológico simplificado da porção NE do estado de
Roraima. 1: Paleoproterozóico: (a) Complexo Guianense; (b) Grupo
Surumu ; (c) Suite Intrusiva Saracura . 2: Mesoproterozóico: (a)
Supergrupo Roraima; (b) Magmatismo Avanavero. 3: Mesozóico: Suíte
Básica Apoteri (a) diques máficos; (b) derrames basáIticos. 4:
Jurássico-Cretáceo: Formação Tacutu. 5: Cretáceo: Formação Boa Vista.
Modificado de Montal-vão et aL. (1975) e Mel-o et aL. (1978). O quadro
inferior mostra os principais enxames de diques e "sills" no Escudo
das Guianas (modificado de Gibbs & Barron, 1983 e Oliveira & Montes,
1984). MP6:Diabásio Avanavero; MP7:Digues do Suriname (W); P1 e
M7:Suíte Básica Apoteri (BrasiI); P2:Diques Rupununi (Guiana);
M12:Minor Dykes (Guiana),' M1S:Cayenne Dykes (Guiana Francesa);
M16:Apatoe Dykes (Suriname)

A unidade subsequente é representada pelo Supergrupo
Uatumã, guê reúne as rochas efusivas sob a denominação de Grupo
Surumu e as rochas intrusivas designadas de Suite Intrusiva
Saracura (MeÌo et âf.,1-978). Esta unidade está situada na porção
centro-norte da área (Figura-4), e se distribue por uma ampla
faixa de aproxJ-madamente 500 Km de extensão, com média de 60 Km
de largura e orientação aproximadamente E-W.

O Grupo Surumu engloba as
(dacitos, riodacitos e riolitos)

rochas vulcânicas ácidas
l-oca l-mente a s soci- ada s a
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pirôcÌásticas e ignimbritos de caráter ácido a intermediário e
com andesitos subordinados, aLém de rochas catacLásticas
(mifonítos, filonitos) . os dados geocronológicos disponíveis para
estas rochas (K-Ar e Rb-Sr), revelaram idades em torno de 1,9 Ga
(Priem et af, L97L; AmaraI, I9'l 4ì Basei & Teixeira' 1975; Basei,
19?8). Idades U-Pb em zircões nas rochas riollticas do Grupo
Surumu produziram idades de 1966 t 9 Ma (Schobbenhaus et af.,
1994) interpretadas como a idade de cristal,ização do protolito
vulcânico.

A Suíte Int.rusiva Saracura é fo.rmada por granitos, biotita-
granitos, alaskítos e subordinadamente quartzo dioritos. Ocorrem
sob a forma de corpos círculares, aLongados ou elipticos em meio
as rochas vulcânícas do Grupo Surumu, com dimensões de "stocks"
cujos eixos maiores geralmente dispõem-se segundo a direção das
grandes estruturas regionais de direção WN!{-ESE. Recentemente
(Fraga et al-.,1-996ìr incl-uiu os granitos Viaquário na Suite
Intrusiva Saracura com base em dados de campo e petroquímicos.
Estes granitóides estão associados a evo]-ução do ciclo
Transamazônico, com idades Rb-Sr variando entre L,'7-L,8 Ga
(Basei, 1975; Montalvão et a1.,I975; Melo et af ' '1-978; Santos &

Reis Neto, L982\ .

Após a evolução transamazônica na região (2'L-L' 8 Ga)' o
Escudo das Guiana passou por um período de tectôníca extensional,
com desenvolvimento de bacias continenÈais e extenso vul-canismo
básico associado. Neste aspecto' destaca-se a bacia sedimentar
que é formada pelos sedimentos do Supergrupo Roraima, ocupando
toda a extremidade norte da área pesquisada (Santos' l-985;
Pinheiro et aL.,7989t Pinheiro et af. 'L990) .

A sedimentaçäo da bacÍa é representada por quatro divisões
principais, respectivamente da base para o topos Formação Arai,
Grupo Suapi, Formação UaiIã e Formação Matauí. Esta unidade
geológica é representada por uma sequência basal de arenitos
congl omeráticos, arcóseos e conglomerados, seguida de sedimentos
predomj-nantemenLe peliticos, tais como argilitos e siltitos com
intercalações de "chert" e piroc.Iásticas. Via de regra, o pacote
sedimentar apresenta-se guase hori zontal i zado I inclinado
suavemente para norte, desenvolvendo um relevo tabul-ar. Ouatro
niveis de sol-eiras de rochas básicas relacionadas ao Magmatismo
Avanavero se intercaLam nesta sequência sedimentar. O acervo
geocronológico disponível- aponta que a instafação da cobertura
Roraima ocorreu no interval-o entre I,6-1,r 8 Ga atrás, Tais idades
foram obtidas nos "silfs" básicos do Magmatismo -Avanavero e em
granitóides cogenéticos ao vul-canismo Surumu respectivamente
(Pinheiro et dl.,t990; Costa et a1 .,1,99L) .

O Magmatismo Avanavero, situado na porção norte do Escudo
das Guianas, representa uma das mais expressivas atividades
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magmáticas de caráter básico do Mesoproterozóico no Craton
Amazônico. Este magmatismo é representado por "siLLs" e diques
máficos de caráter toleítico, intrusivos nos vulcanitos do
Supergrupo Uatumã e nos sedimentos do Supergrupo Roraima (Eigura-
4l . As soleiras, com direção geral- E-1,Í, estendem-se pela
República da cuj-ana, estado de Roraima e Venezuela, distríbuindo-
se em quatro níveis al-timétricos, da base para o topo e
denominadas informa.l-mente por Pinheiro et af. (1990) de:
Cotingo, Pedra P.reta, Básicas Cipó e Monte Roraima. Quase em sua
totalidade estas rochas aflo¡am em extensos vales abertos e em
exposições sob a forma de lajeiros. Já os diques máficos,
apresentam-se orientados pre ferencial-mente na direção NE-SI¡l e
subordinadamente WNW-ESE, truncam todas as unidades precambrianas
da região e constituem por vezes apófises que partem dos "sí.1-1s"
básicos,

Diversos diques e sill-s pertencentes ao Magmatismo
Avanavero foram al-vo de estudos geocronológicos (K-Ar e RB-Sr)
tanto no Brasil, como na Guiana, Venezuela e Suriname. O conjunto
de idades até então disponíveis sugerem que este magmatismo se
formou a cerca de 1,6 Ga atrás (e.9. Snelling & McconnelL, 1969;
Mandetta, !9'70t Hebeda et aL.,1,913; Priem eË af.,L973; Amaral.,
I97 4) , Dados isotópicos Rb-Sr adicionais real-izados neste
trabalho nas rochas do sill Pedra Preta, confirmam a idade de
|,6 Ga. Entretanto, há registro de idades Rb-Sr (Basei &

Teixeira, l-975) e Ar10-Ar3e iO.,"tott et af.,I984) mais antigas
( aproximadamente 1.8 Ga), obtidas em diques e sil-1s básicos no
sul da Guiana.

Eventos tectono-metamórfi cos do Mesoproterozói co estão
registrados na regiäo através do Episódio K'Mudku (Barron, 1966),
cujos dados isotópicos revelam idades em torno de 7,2 ca. Trata-
se de período de intensa movimentação tectônica, com falhamentos
de direção WNW, associados a metamorfismo que imprimiram
modificações texturais e mineralógicas nas diversas unidades
l- j-toestrat igráf i ca da região (Costa et aL.,1991) .

No Mesozóico, destaca-se na porção norte do Escudo das
Guianas, a Suíte Básica Apoteri (Melo et al-.,1.9'18\. Esta Suíte é
formada por enxame de díques máficos e vulcanitos de caráter
básico a intermediário, que seccionam indistintamente as unidades
precambrianas da região (Figura-4).

A Suíte Básica Apoteri tem sido relacionada à formação do
Graben do Tacutu, gue teria reativado antigos l-ineamentos
tectônicos NE-SW e consequente coloção destes corpos e ao sistema
de rifteamento associado a abertura do Atlântico Centra] e Sul
(Tomaz Eilho et aL.,I9'74; Berrangé & Dearnley, 1.975; Gibbs,
f987). O conjunto de idades K-Ar obtídas para este magmatismo,
posicionam os diques em dois pulsos princípais, sendo o primeiro
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entre o Devoníano Inferior e o Carbonifero Inferior, e o outro
segundo entre o Triássico Superior e o Jurássico Superior. De
outra parte, os derrames basáIticos apresentam idades entre o
Jurássico Superior e o Cretáceo Inferior (Mandetta' L970; Amara],
L974; Berxangé & Dearn].ey, l-975) .

O Mesozóico foi encerrado com a deposíção dos sedimentos
terrígenos contínentais da Formação Tacutu durante o Jurássico-
Cretáceo (MeIo et al.,]-978\ que recobre grandes partes dos
derrames Apoteri e acham-se localizados na porção SE da Figura-4.

Na porção centro-nordeste da área estudada (Figura-4),
ocorre a Formação Boa Vista, composta por sedimentos arenosos
subarcoseanos e argilosos inconsolídados, frequentemente
laterizados de idade cenozóica. De outra parte, coberturas
al-uvionares, coluvionares e eLuvionares recentes såo comuns em
toda a região. Os aluviões, constituidos de areias e cascalhos,
ocorrem ao longo dos principais cursos dr água; os colúvios
ocorrem geralmente no sopé de vertentes enguanto que os eluviöes
constituem depósítos deÈríticos focalizados.

3.3. CONWXTO GEOTþCÍCO DA EEGTÃO ESTUDAD;tr

3.9.7. gÍs aÁsta aPorEP,t

Váríos são os trabalhos real-ízados nos tipos litofógicos
que constituem a Suite Básica Apoteri, pr j.ncipalrnente nos países
da Guiana, Venezuel-a e suriname (e.9. Bro$¡n & Sawkíns, 1875;
Barron, 1,966; McConnell et aL.,L969; Priem' 1,910, Choudhuri &

Milnerf 19?l; Priem et aL.,I97L; 1973; Bel-Iizzia, L9'12¡ Berrangé
& Dearnl-ey, L915; Choudhuri, L918ì Choudhuri, l-981; entre
outros). No Brasil, esta unidade é pouco conhecj-da e se
restringe a estudos de caráter regional envofvendo aspectos
geológicos, petroquimicos e geocronológicos de pouco detalhe
(e.9, AmaraI et a1.,I9lO¡ Mandetta, L970; Montal-vão et a1.,79'15;
Ber.rangé & Dearnley, 1975; Santos et a1..,!97'1 ; MeIo et aJ-.,I9'78;
Santos & Reis Neto, -.982:' Reis & Pinheiro/ 1986; Pinheiro et
aJ.,l-990) . A distribuição regional das rochas basálticas
mesozóicas no Brasil e países vizinhos, no Escudo das Guj-anas, é
mostrad.a no quadro da figura-4.

Os trabalhos mais recentes das rochas da Suíte Básica
Apoteri no BrasiL, incl-uem estudos petrográficos, geoquímicos e
isotópicos de mais cieta.lhes (Menezes Leal, L994; Menezes &

Girardi, 1994; Menezes Leal et aJ".,'J.996) .

A Suite Básica Fæoteri (SBA) é representada na região de
estudo por rochas de caráter ì-ntrusivo, sob a forma de diques
máficos, e sob a forma extrusíva, constituindo extensos derrames
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de Iavas basá.lticas. os diques máficos tem ampl-a distribuição
regionaJ., l-ocalizando-se preferencialmente a NE da cidade de Boa
VÍsta, nas proximidades das l-ocafidades de Normandia, ViIa
Uiramutã e vila Surumu onde constituem um enxame de diques e com
menor expressão geográfíca, a ffNW da cidade de Boa vista, próximo
a locafidade do Taiano (Figura-4). Estas rochas cortam
indístintamente todas as unidades precambrianas do complexo
Guianense, Grupo Surumu, Suite Intrusiva Saracura e Supergrupo
Ro.raima.

De maneira gerat, os díques máficos afloram
pre ferencial-mente sob a forma de blocos rolados alinhados segundo
uma direção, nos l-eitos dos ríos e riachos e mais raramente nos
cortes de estradas e caminhos carroçáveis. Exibem coloração preta
a acinzentada, granu.lação fina a média e são dominantemente
isotrópicos e maciços, apresentando- s e, em raros casos, tipos
mais diferencíados l-ocatizados principalmente nas porções mais
centrais dos co.rpos. Possuem espessuras que varj-am de poucos
centímetros a dezenas de metros com predomínío médio em torno de
5-8 metros e extensões variando desde algumas centenas de metros
até aproximadamente 50 Km.

Mor fologícamente são retiLíneos a l-evemente sinuosos e
curvos, caracterizados pel-a formação de cristas alongadas,
principal-mente no sentido NE, bem distíntas das unidades
encaixantes, nas quais se desenvol-vem vegetação mais rala e
arbustj-va, contrastando visivelmente com a cobertura vegetal
densa desenvolvida nas rochas graníticas encaixantes e com a
veget.ação rasteira das rochas vulcânicas do Grupo Surumu.

Estes diques preenchem fraturas extensionais segundo
direções N40-50E e NNE-SSw coerentes com a estruturação do graben
do Takutu e menos comumente NS e NW-SE. Seus contatos com as
rochas encaixantes, na maj-oría das vezes não såo observados
devido a gradação solo-rocha, apesar de serem observadas margens
de congelamento ("chil1ed margín") em a]-guns afforamentos. Nestes
casos, observa-se redução da granulometria nas margens dos corpos
e co.Iorações mais escuras (Fotografia-1) e nas porções mais
internas dos corpos (porções mais diferenciadas) observa-se um
aumento de granulometria e colorações maj-s c.Laras (Fotografia-2).

Por out.ro l-ado, as ¡ochas de caráter extrusivo ocorrem de
forma menos expressiva que os diques máficos na regiäo, sendo
muito raro seus aflorâmentos. Ocorrem em superfície sob a forma
de co.Iinas e pequenos morros a noroeste (Serra Nova Olinda), a
suf (pequenos mor.roLes) e â nord.este (Morro Redondo-margem da
BR-401) da cidade de Boa Vista e nos leitos dos rios Arraia e
Tacutu, próximo a localidade de Bonfim (Figura-4). Segundo
Berrangé & Dearnley (1-975) , a distríbuição destes corpos
vulcânicos está condicionada ao interior e as margens do "Graben
do Tacutu". sendo que em subsuperficie ocorrem com espessura



relativamente uniforme (podendo atingir
substrato sobre o qual os sedimentos da
(Formação Boa Vista) foram depositados.
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L500m), formando o
cobertura cenozóica

Fotografia 1-
rocha vulcânica
do rio Cotingo,
sinuosos. Ponto

Dique máfj-co (a direita) em contato com
do Grupo Surumu (a esquerda) no leito
mostrando "chilLed margin" e contatos

18.
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Fotografia 2- Detalhe da porção mais diferenciada do
dique máfico local-izado mais no centro do corpo (- 20m
do contato. Ponto 18.

De modo gera.l-, os derrames basálticos são de coloração
cinza escuro a esverdeados, muito finos a afaniticos,
amigdaloidais e com fraturas conchoidais. Não raramente,
apresentam-se muito alterados, formando exfoliações esferoidais,
constituindo por vezes solos de coloração avermelhada até
formarem capas l-ateríticas.

No Morro Redondo (Fotografia-3) foram observados basaltos
de granulação fina, maciços e isotróplcos na base, até níveis
amigdaloidais preferencialmente localizados no topo. Estas
amígdalas, amplamente distribuídas no basalto, possuem formas
elipticas a esferoidais, com dimensões variando de poucos
milimetros até cerca de 2cm de diâmetro, embora tenham sido
observado dimensões de até 1Ocm, nos leitos dos rios Arraj-a e
Tacutu, sendo preenchidas por calcita, guartzo, clorita e
zeóIi-tas.
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Fotografia 3- Vista geral do Morro Redondo. Derrame
Basáltico. Ponto 05.

Na Pedreira Santa Fé, na Serra Nova Olinda pode-se observar
basaltos finos, maciços, com nítido sistema poligonal de juntas
verti-cais, entrecort.ados por f endas secundárias de pequenos
espaçamento (Fotografia-4). Segundo Berrangé & Dearnley (1_975)
este padrão de fraturas indica que o basalto ainda estava muito
quente quando as fraturas primárias foram formadasr Çerandonovos focos de resfriamento. Aì-gumas feições aLmofadadas no
leito do rio Rewar rlâ Guiana, levaram também esses autores a
concluir que pelo menos alguns dos derrames ocorreram
subaquosamente. Entretanto, nos trabalhos de campo por nós
realizados, estas feições de "pillow" l-avas não foram
observadas.



Fot,ografia 4- Vista geral da Pedreira Sant,a Fé-Serra
Nova OJ.fnda, mostrando fraturas subvertícais. Derrame
BasáLtico. Ponto 02.



23

CAPÍTULO 4 CT.ASSTE'TCAçÃO E NOMENCLATTTRA

4. r. cr.AssrnrcnçÃo a,AsE;ADia ¡fo co*raøúæ DE Át æt zs E
sÍztæ, (T:as)

Esta cl-assificação baseada no conteúdo de sílica versus
álcalis total- (TAS) proposta por Le Bas et al-. (1986) e
recomendada peJ-a Subcomissão de Sistemática de Rochas Ígneas da
IUGS como um esquema cl-assificatório internacionalmente aceito
para as rochas vulcânicas. Tal- cl-assificação é consistente com
a cl-assificação modal QAPF e baseia-se em composições quimicas
de rocha total.

Na figura-5 observa-se o diagrama TAS onde verifi-ca-se
que os diques máficos posicionam-se no campo dos basaltos,
abaixo da linha divisória de Zanettin (1984), representados por
basaltos subalcalinos, a exceção de uma amostra (RR-16) que
posicionou-se no campo dos basal-tos al-calinos (acima da
referida linha) , e no campo dos andesi-basaltos. Por outro
lador os derrames posicj-onaram-se no campo dos andesi-
basaltos, traqui-basaltos e traqui-andesj-to basaltos

35

Figura 5- Diagrama sílica-á.lcalis total- (TAS)
segundo Le Bas et al. (1986) para as rochas da Suíte
Básica Apoteri. Linha tracejada divide o campo dos
basaltos de acordo com Zanettin (1984). Círculos
verme.l-hos - diques máf icos; quadrados verdes
derrames basál-ticos.
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Observa-se ainda neste diagrama que para uma mesma
concentração de silica, os diques máficos apresentam razões
álcalis/sílica rel-atj-vamente balxas, caracterizando o caráter
toleitico destes corpos. De outra parte, algumas amostras das
l-avas basál-ticas apresentaram teores de álcaIis relativamente
ma]-s efevados demonstrando uma nature za maas
transicional/alcalina, embora apresentem para três amostras
(RR-O64, RR-068 e RR-07 ) valores uma pouco mais baixos
implicando um caráter toleítlco para as mesmas.

Vale acrescentar que todos os óxidos de el-ementos maiores
foram normaLizados para 1008, livres de água, para que não
houvesse interf erência na c.l-assif icação.

4.2. CT.ASSÍ,ETC;AØO SEGI'Næ O DT;AGRAI,A. R7 X P2

Por melhor retratar e discriminar o campo das rochas
basálticas , adotou-se na presente pesqu j-sa pela cl-assi f icaçäo
com base no diagrama multicatj-ônico R1 [4Si 11 (Na + K)
2 (Fe*z+Fe*3+ Ti) I versus Rz (6Ca + 2Mg + Al) (De La Roche et.al,
1980; modlficado para o campo dos basaltos por Bej-lieni et af.,
1981). Neste diagrama classificatório (Figura-6), que se
utiliza de vários óxidos de elementos maiores, os diques
máficos posicionaram-se no campo dos basaltos toleiticos (bth)
e andesi-basaltos (ab) e os derrames basál-ticos plotaram no
campo dos andesi-basaltos (ab) e l-ati basaltos (]b) .
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Figura 6- Cl-assificação
as rochas pertencentes
base no diagrama RrxRz
Bel-Iieni et aL. (1981).

e nomenclatura
a Suite Básica
(De La Roche et
Símbolos como na

adotada para
Apoteri, com
al-. (1980);
figura-5.
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Val-e a pena sal j-entar que as amostras dos derrames
basáIticos RR-OBA e RR-O9C (Ib) e RR-024, RR-028 e RR-39 (ab)
apresentam variação de al-to (lb) a médio grau (ab) de
saussuritização dos plagioclásios e transformação dos
piroxênios (capitulo-s). fsto pode possivelmente implicar em um
deslocamento do campo classiflcatório original (amostras mais
transformadas) até um desl-ocamento no próprio campo (amostras
menos transformadas) mascarando as caracteristj-cas primárias
destes corpos.

A f igura-7 mostra o diagrama A (NazO + KzO) ,
F (FeO+0. B99BFezO:) , M (MgO) r oo qual observa-se que todas as
amostras dos diques máficos seguem o "trend" da suite tol-eitj-ca
do Hawaii (MacDonal-d & Katsura, 1"964; Irvine & Baragar, 1971)
destacando-se um enriquecimento em FeOt em relação ao M9O,
tipico de suites evoluidas a baixa fOzì enquanto que a maioria
das amostras dos derrames basálticos seguem uma tendência
calcio-alcal-ina à exceção de 3 amostras (RR-064, RR-06B e RR-
07) que posicionaram-se no "trend" toleitico.

FeOt

,,/\

/'\
Toleítico

/

Calcio-alcalino

Na2O +

Figura '7- Diagrama A(Na2O+K2O) , F(FeO+0.8998Fe2O3),
M (MgO) das rochas pertencentes a Suite Básica
Apoteri. Linha tracejada representa a Suíte
toleítica do Hawaii, segundo MacDona.l-d & Katsura
(L964). Simbolos como na figura-S.

^
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Pode-se dízer que as suítes toleíticas caracterizam-se
quimicamente por apresentar enriguecimento em FeOt em rel-ação
ao MgO e baixa razão síLica/álcal-is (e.9. MacDonald c Katsura,
1964; CarmichaeL, 1974; Irvine & Baragar, 1-97L, entre outros) e
petrograficamente por apresentar coexistência de piroxêníos
ricos e pobres em cálcio, escassa proporção ou ausência de
olivína e presença de minerais opacos, principalmente na matriz
(ver capítul-o-5) (Yoder & Tyl1ey, L962; MacDonaLd & Katsura,
1964; Carmichael- et af., I974).



c,ÀpÍur&o 5 - cåRAcrERrzàçÃo pETRoGR¡irrcâ

Neste capítul-o seråo caracterizados petrogra ficamente os
diferentes tipos de diques rnáficos e derrames basáltÍcos que
ocorrem na regiåo a NE do estado de Roraima, com base em dados
petrográficos dê deta]-he, obtidos através do exame de 7L
.lâminas delgadas. Dados de quimismo de plagioclásio,
pj.roxênios, anfibóIios e minerais opacos ' obtidÕs por
microssonda eletrônica, serão utilizados sempre que necessário,
nas descríções petrográficas afim de possibílitar uma melhor
caracterização minera-Iógica. Entretanto antes de descrever
esses litotipos, faz-se necessário a conceituação dos critérios
adotados nas anál- i s es petrográficas:

1- Quanto a granuJ-ometria (em mm) : muito fina lØ<O.L) ¡

fina l0.I<Ø<7.0); média (L.O<Ø<5.Ol ¡ grossa (5.0<Ø<20.0);
muito gross a (Ø>2O.0) .

2- Quanto ao tamanho do cristaf (em mm): matriz (Ø<O.I) i
microfenocrís tal- (0.I<Ø<O.5) ; fenocrista.l lO.5<Ø<2.0) ì
macrofenocrí s ta l- (2 .O<Ø<L],0) ; megafenocristal \Ø>10.0) .

3- Quanto ao conteúdo em fenocristaL (8) : fracament.e
porfirítica (El5); moderadamente porfiritica (5<F<L0);
fortemente porfirítica (F>10).

Em geral, as rochas såo holocri s tal-inas, mas registram-se
raros casos nos derrames basálticos de rochas hipocristalinas a
hipovítrea. As amostras apresentam-se de granulaçäo fina a
muito fina e média, sendo que esta granu.lometria acompanha
respectivamente das margens a porções ma.is centrais dos corpos.
Nas lavas basálticas a presença de amígdalas também foi
observada.

O material intersticial comumente observado nestas rochas
são de dois tipos diferentes; o micropegmâtito (constitui
intercrescimento micrográfico ou granofirico de composição
quart zo- fe fdspato al-cal-ino) nos diques máficos e substância de
natureza vítrea (coloraçåo negra a castanha) nos derrames.

As texturas mais comuns observadas nas rochas da área de
estudo são:

o Subofítica: as ripas de plagioclásio encontram-se
parcialmente englobadas por cristais optícamente continuos de
piroxênio, cujo tamanho médio é inferior ao dos plagiocJ-ásios;
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. fntergranular: as ripas de pl-agioclásio unem-se
formando um arcabouço, onde os interstícios são preenchj_dos por
pequenos grãos de clinopiroxênio;

o Porfírítica: é caracterizada por apresentar
macro fenocri stai s, fenocristais e mais raramente
micrÕf enoc.ristais de ptagioclásio e/ou piroxênio Ímersos em
matriz de granuÌação fina a muito fina;

. Intersertal-: se diferencia da intergranular, por
apresentar material- vítreo preenchendo os interstícios;

. Ofítica: caract.erizada por cristais de plagioclásio
completamente englobados por piroxênios.

As principais características petrográficas de cada
amostra encontram-se resumidas no apêndice-4.

5.7. DZQT ES ùøETCOS (x¡t)

5.1. t . BASALTOS rOLEÍrrCOS (bth)

Este tipo litológico é representado por 32 amostras, das
quais 549 de granulação fína (tamanho máximo:O.9mm) e 46t
apresentam granul-ação média (tamanho máximo=3.5rùn). Predomina a
textura subofítica e subordÍnadamente a intergranul_ar e
ofítica, sendo que os mineraís em getal estão dispostos em
fenocristais (tamanho médio:1.0 nun ) , microfenocristais (tamanho
¡nédio:0.3mm) e mais raramente em macrofenocri s ta i s (tamanho
médio=3.Omm). Observa-se ainda com menor frequência a textura
moderadamente porfiritica (amostra RR-184) com fenocristais de
plagioclásio (tamanho médio=0.8mm) e piroxênio (tamanho
¡nédío=O.6mm) dispersos numa matriz afanítica,

A associação mineraJ.ógica fund.amental é constituída por
plagioc].ásio (precoce An=52-708; tardio An=43-70t), augita
(precoce I{o:31-40E; tardia Wo:3L-398), pigeonita (precoce Wo=5-
l6t; tardia Wo=9-l-38) e ortopiroxênio (precoce Wo=l--4t) que
juntos chegam a ocupar cerca de 85t do vol_ume total da rocha.
Subordinadamente, assinala-se a presença de míneraj-s opacos,
enquanto os minerais acessórios mais comuns são clorita,
biotita, anfíbóIio, apatita e quartzo.

Os plagiocfásios possuem uma representação vo.Iumétrica
expressiva (entre 40-45t da rocha) , com dj_mensões variando
entre 0.05 a 3.5mm, com predominio médio em torno de 0.8mm e
ocorrem dominantemente como fenocristais e mi crofenocri s tai s e
menos abundantes como matriz e macrofenocristais. De um modo
geral,' apresentam-se em ripas euédricas a subédricas, hábitos
curtos a alongados, dispostos sob a forma esferulítica, em
leques de grande abertura, angularmente englobando os
piroxênios. Ocorrem ainda em glômeros formando geometrj_a em "X-
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ou em cruz e, mais raramente, anédricos. Possuem contatos entre
si e com piroxênios, retos, curvos, embaiados ou reentrantes e
bordas corroídas. Exibem em algumas amostras' coloração
acastanhada no núcleo do cristal' dando-lhe aspecto nubl-ado e
difuso, onde é possíve1 distinguir essencÍalmente serj-citas e
calcitas, com bordas de coloração maís claras.

os plagioclásios encontram-se ainda maclados
pol- i s s inteticamente segundo a lei da albita, ai-bi ta-Carlsbad e
periclíneo, sendo que muitas vezes as lamel-as de geminação
mostram-se completas, parciais ou até mesmo ausentes' formando
num mesmo grão grandes áreas não geminadas e microfraturadas .

Suas composições obtidas através dos geminados albita, peLo
método Míchel-Levy (Kerr, L959) forneceram valores que se
referem a variação bytownita-andes ina (An 80-40t) . zoneamento e
extinção ondulante normaL ocorrem muito comumente' além de
mi crofraturamentos preenchidos por calcita e sericita. casos
esporádicos de saussuritização incipient.e em rnicrofissuras ou
completas são assinaladas no interior de alguns cristais, onde
é possível distinguir cl-oritas, sericitas e epidotos. Incluem
a1ém desses produtos de alteração, piroxênios, anfibóJ-ios,
minerais opacos e apatita.

Os piroxênios ocupam cerca de 30-40t do voLume total- da
rocha, podendo chegar a proporções mais el-evadas (40-453) em
algumas amostras (ex: RR-364, RR-48) . São representados
predominantemente por mj-cro e fenocristais de augitas e
subordinadamente por pigeonitas e ortopiroxênios.

As augitas (tamanho máxímo=3.4mm e tamanho mínimo=O.05mm)
caractèrizam-se príncipalmente por seu reLevo médio-baixo e
pelo ângulo "2V" médio (>20o) e ocorrem cerca de 20-25'è do
volume total-. Geralmente apresentam-se anedrais a subeuedrais,
com geminação simples e frequentemente englobam parcialmente os
plagioclásios ou preenchem seus interstícios. Não raramente os
cristais apresentam bordas e fraturas alteradas para cloritas e
biotitas.

As pigeonìtas (tamanho máximo=1 .9mm e tamanho
mínimo:0.08mm) destacam-se pelo relevo al-to e pelo ângulo "2V"
pequeno (<20o) e ocupam cerca de 10-15t do volume totai-. São
euedrais a subeuedraís, esporadicamente geminâdas e levemente
ura.l-itizadas ou alteradas para clorita em suas bordas e
fraL.uras. Embora apresentem-se frequentemente em grãos
dístintos, diversas amostras assina.Iam uma íntima associação da
pigeonita com augita, onde pre f erencia.Lmente a pigeonita
encontra-se j-nclusa nos núcl"eos dos cristais de augita.

os grâos de ortopiroxênios (não maís que 10t da rocha)
são róseos a verde pálidos ocorrendo em pequenos cristais
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(tamanho médío:O.07 a 0.5mm) subédricos a anédricos e são' vía
de regra, aLterados em suas bordas e fraturas para cl-orita.

os mineraj-s opacos (5-8t em volume) são representados por
magnetitas e rara itmenita. Apresentam-se pre ferencialmente
como microfenocristais e na matriz (0.02-0. 4mm) e mais
raramente como macrofenocristais e fenocristais (tamanho
máximo:2.Omrn) . As magnetitas são subédricas, as vezes na forma
cúbica-octaédrica e, quando em fenocristais apresentam-se
esqueJ-etais envol-vendo piroxênios e plagíoclásios. As íImenitas
possuem hábitos aciculares e são restritas a algumas amostras
deste litotipo.

O anfibófio restringe-se as bordas das augitas,
normalmente em lamelas anédricas de coloração castanha,
fortemente pleocróica,' as vezes interdigitadas com cristais
anédricos de biotita. o contato anfiból io-augi ta sugere a
possibilidade do primeiro ter sido gerado por um processo de
transformação tardia a partir do piroxênio.

A biotita ocorre sob a forma lamel-ar subédrica de
coforação castanha averme.Lhada em grãos individuaís ou
i.nterdigitada em cristais anédricos de anfibólio e piroxêníos.
Incluem minerais opacos e apatita.

Restrito a matriz em grãos individuaf i z ados ou associados
a feldspatos (micropegmatito) | o quartzo é observado na maiorj-a
das amostras estudadas.

A apatita é pouco expressiva e não ul-trapassa 3t do
vol-ume total. Ocorre em todas as amostras deste lítotipo sob a
forma basal- ou acicul-ar.

O micropegmdtito (cerca de 2s8 em vol-ume) é o materiaf
intersticia.L mais frequente seguido peLa mesostase.

A cforitat sericita, epidoto e cafcita constituem os
ninerais provenientes da dese s tabi Ii zação dos plagioclásios e
piroxênios, além de preencherem microfíssuras nos minerais.

Coletadas num único díque (ponto 18), as amostras RR-18A'
RR-18Df RR-l8E e RR-18G representam respectivamente a migração
da borda para o centro do corpo, sendo que somente a amostra
RR-18D posicionou-se no campo dos andesi-basaltos (Figura-6).
Petrograficamente constatou-se uma evolução granu.Lométrica e
textural dada da seguinte forma:



3l

.à¡þsl'RA POSrçAO DA
tlóSIRÀ (n)

TEXTURÀ @,r¡Ítr,oMErRI.À ¡4ICROEIOIO
GR,A¡.IA

RR- 1 8A contato Moderadamente
porfirlÈica com matriz
afanftica

Fina a muito
fina

1

RR-I8D

äR'-iãï

5m do contato Fracamente porfirltica
com matriz faneritica
fina

Fina 2

lOm do contato Intergranular Fina 3
RR-18F l5m do contato Subofltica Média 4
RR-18G 20m do contato Subofftica Média 5

Fotomicrografia 1- Amostra RR-L84. Contato rocha vulcânica do
Grupo Surumu(Iado esquerdo)/dique máfico (Iado direito). Basalto
Toleftico. Aspecto geral da textura moderadamente porfirltica
cujos fenocristais de plagioclásio e piroxênio encontram-se
imersos numa matriz afanitica. Nicóis cruzados. 25x.



Fotomicrografia
Aspecto geral da
de plagioclásio
fanerítica fina.

fïD*T-- lstld -ìL?i1 .-ñ tF!, . À- .lt rL úG¡: ì)[Õ';,¡{-a'ltt'FD. L" f ç-¡t-ì
2- Amostra RR-18D. Dique máfico. Andesi-Basalto.
textura fracamente porfirítica cujos fenocristaj-s
e piroxênio encontram-se imersos numa matriz

Nicóis cruzados. 25x.
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Fotomicrografia 4- Amostra RR-18F. Dique
toleitico. Aspecto geral da textura subofitica.
25X.
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Fotomicrografia 5-
toleítico. Aspecto
granulação média e
cruzados. 25X.

Amostra RR-18G.
geral da textura

maior quantidade de

(-r rl
t

Dique máfico. Basalto
subofítica. Observa-se
micropegmatito. Nicóis
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5. 1. 2. .AND.ESI-BASALTO (ab)

Este litotipo ê constituido por 40? de rochas com
granulação média (tamanho máximo:4.Omm) e 60â de granulação
fina (tamanho máximo:0.9mm) perfazendo um total de 10 amostras.
Nestas rochas observa-se o predomínio de textura subofitica
(Fotomicrografia 6 e 7), cujos mineraj-s dispõem-se em
fenocristais (tamanho médio=1.3mm), microfenocrj-stais (tamanho
médio:O.4mm) e macrofenocristais (tamanho médio:2.8mm) e
raramente a textura fracamente porfírítica cujos fenocrj-stais
(tamanho médio:1.4mm) de pJ-agioclásio, piroxênios e minerais
opacos encontram-se lsolados e dispersos numa matriz
intergranular de granulação fina constituida essencialmente de
microfenocristais (tamanho médio:O.2mm) de plagioclásio,
piroxênio e minerais opacos (Fotomicrografia-2) .

¡f ''Y,

U
I

Fotomicrografia 6- Amostra
Aspecto geral da disposição

RR-17. Dique
dos minerais.

máfico. Andesi-basalto
Nicóis paral-elos . 25X.

'b
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Fotomicrografia 7- Amostra RR-1.7. Digue náfico. Andesi-basalto.
Aspecto geral da textura subofítica. Nicóis cruzados, 25X.

Em geral a associação mineralógica essencial é
constituída por plagioclásio (precoce An=51-758; tardio An:38-
72%) , augj-ta (precoce [rlo=28-42?^; tardio [¡to=3]--36å), pigeonita
(precoce hlo=LS8) r ortopiroxênio (precoce t¡ùo=48; tardio t¡lo=4-58)
e minerais opacos. A associação pragioclásio e piroxênios
chegam a ocupar 70-808 do volume total da rocha. Minerais como
clorita, biotita, anfibólio, quartzo e apatita também são
observados.

Os plagiocJ-ásios (tamanho máximo=2.6mm; tamanho
mínimo:0.02mm) ocupam cerca de 45-508 do volume da rocha e são
mais abundantes em feno e mj-crofenocristais do que em
macrofenocristal e na matriz. Geralmente são ripiformes
euedrais a subeuedrais, moderadamente zonados, apresentando
extinsão ondulante normar e geminados segundo a lei
polissintética da albita, albita-Carlsbad e albita periclineo,
sendo que em raros casos as lamelas de geminação encontram-se
completas, parciais ou até mesmo ausentes formando grandes
áreas não geminadas. Conteúdos de anortita (t) obtÍdos através
dos geminados albita, pelo método Michel-Levy (Kerr tLgsg),referem-se a variação andesina-labradorita (An=40-7og).
Saussuritização incipiente nas fraturas ou pequenas manchas no
interior das ripas são esporádicas, resgitrando-se no entanto,
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raras amostras eLevadamente t.ransformadas, ond.e é possíve1
distinguir mj-nerais como sericita, cLorita e epídoto.

Em quantidade inferior aos plagíoclásios, os piroxênios
ocupam entre 25-30t do vol"ume da rocha e pre ferencíalmente
encontram-se representados por micro e fenocristais de augita e
de pigeonita e mais raramente ortopiroxênio, podendo-se elevar
este percentual quando a pigeonita é ausente,

As augjtas (tamanho máximo=2.Smm; Lamanho mínimo=O.02mm)
são anedrais a subeuedrais de formas granulares a prismáticas,
raramente geminadas e via de regra envolvendo parcial-mente os
plagioclásios ou preenchendo seus interstícios. Nas bordas e
fraturas destaca-se a alteração para cJ-orita, além de
interdigitações famelares da associação anfíbó1Ío, biotita e
clorita.

As pigeonitas (tamanho máximo=2.Omm,' tamanho
mínimo:0.06mm) såo euedrais a subeuedrais em formas prismáticas
aLongadas, com raros cristals gemínados. Apresentam
características marcantes como refevo a.lto e ângu.Io "2V" nuito
pegueno (<20o) e praticamente em todas as amostras alguns
c.ristais mostram-se ural-itizados ou af terados para cl-oríta.
Casos em que a pigeonita encontra-se associada a augita såo
observados e frequentemente a primeira encontra-se nucleada nos
cristais de augita.

Os ortopiroxênios (tamanho máximo=O.4mm; tamanho
mínimo:O,05mrn) ocupam não mais que 8t do volume total da rocha.
Ocorrem em pequenos cristais de coloração róseaf subédrícos a
anédricos, em íntima assocíação ora com a augíta ora com a
pigeonita. Não raramente suas bordas e fraturas encontram-se
al-teradas para clorita.

Magnetita e ilmenita representam os minerais opacos (5-
l-0t em volume) que se dist.ribuem na maior parte em
microfenocristais, matriz e fenocristais. As magnetitas
(tamanho máximo=1.5mm e tamanho mínimo=O.02rnrn) são subeudrais e
quando dispostas em fenocristais são esqueletais e
poiquilíticas. As il-menitas (tamanho máximo=1.Ornmi tamanho
mínimo:O.03mm) såo menos expressívas e possuem hábitos
aciculares e ocorrem em todas as amostras.

a anfibófio encontra-se em lamelas de cor esverdeada
sempre associada a augj-ta e frequentemente interdigitada com
cristais de biotita.

A biotita que pre ferencia lmente está associada ao
anfibóIio, cuja transformação anfibó1i o-+cl orita-+bi otita é

muito semelhante ao do pi roxênio+anfibóIio e que provavelmente
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representa para ambos uma origem a partir de transformações
tardias. observa-se também como cristais isolados Ìamelares de
col-oração castanha avermel-hada.

Em pequenos cristais individual- í zados ou associados a
feldspatos (micropegmatito), o quartzo é assÍnalado na maioria
das amostras do litotipo.

A apatita não ul-trapassa 2t em vol-ume e ocorre de forma
acicuLar e hexagonal.

A cforita ocorre de forma bastante representativa
associada as bordas dos piroxênios ou preenchendo planos de
fissuras nos pJ.agiocLásios, juntamente com serjcjta, calcita e
epidoto.

5.2. DERR:AME 'rÀ<Á¡'ÆCO 
(t\E)

5.2.1-. ANDESI-BASALTO (ab)

Este litotipo apresenta amostras predominantemente com
granulação fina a muito fina (tamanho máximo=O.8 a 0. Lmm) e é
representado por 6 amostras. A maioria destas rochas apresentam
textura intergranular, onde os minerais são abundantes em
micro fenocri stais (tamanho médio=O.5mm) e matríz (tamanho
médio=O.05mm) e mais raros como fenocristais (tamanho
médio=O.7mm) . ocorre menos frequentemente a textura intersertal
a gual- se diferencia da intergranular pela presença de material
vítreo intersticial ( Eotomicrogra fi as I e 9) .

A associação mineral-ógíca fundamental é dada por
plagioclásio (precoce An=60-673; tardio An=54-633)' augita
(precoce Wo=35-368; tardio Wo=34-35t), pigeoníta (precoce Wo=9-
108 ) e minera j-s opacos . ,funtos, plagioclásio e piroxên.ios
correspondem a cerca de 70-80t do vol-ume da rocha.

De maneira geral, os plagiocTásios (tamanho máximo=-
1.5mm; tamanho mínimo:o.02mm) são abundantes em
mi-crofenocri s ta is e fenocristais e mais escassos na matriz.
Apresentam percentual volumétrico variando entre 40-45* da
rocha e frequentemente são dispostos em ripas euédricas a
subédricas. via de regra são geminados segundo a Ìei da albita
e al-bita-Carl sbad . Determinações efetuadas nos geminados
albita, peJ"o método Michel--Levy, forneceram vaLores do conteúdo
em anortita (8) que se situam no campo da I abradorita-andes ina
(50-60t). O fenômeno de saussuritização é bastante expressivo
em alguns cristais de algumas amostras, podendo chegar a
recobrir quase que inteiramente as rípas de pJ.agioclásio.
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Fotomicrografia 8- Amostra RR-068. Derrame basáltico. Andesi-
basalto. Aspecto geral da disposição dos minerais. Material vitreo
de coloração castanha. Nicóis paralelos, 50X.

Þ

Fotomicrografia 9- Amostra RR-068.
basalto. Aspecto geral da textura
Nicóis cruzados, 50X.

Derrame BasáItico. Andesi-
intergranular a intersetal.

a.{
b

nu
{
1n.,
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Representados por augita (20t em volume) e pigeonita (108
em volume) , os piroxênios possuem uma distribuição em volume da
rocha inferior ao dos pÌagioclásios.

As augitas (tamanho máximo=l .3mm; tamanho mínimo:O.03mm)
sâo comuns em microfenocri s tai s e matriz e mais escassas em
fenocristais. São caracteri.zadas princípalmente pefo relevo
médio e pe.Io ângulo *2V" médio-e.levado. Frequentemente
apresentam cristais anedrais com formas granulares e subeudrais
com formas prismáticas e geralmente estäo envol-vendo
parcialmente ripas de pl-agioclásio ou preenchendo seusj-nterstícios. AIguns cristais demonstram moderada aLteração
para clorita e só esporadicamente que se verifica a presença de
anfibólio nas bordas.

As pigeonitas (tamanho máximo=O.4mm; tamanho
nínimo=o.0Irrun) estão presentes predominantemente em
micro fenocri s tai s e matriz e ocor.rem muito raramente. Såo
euedrais a subeuedrais em formas prismátj-cas aJ-ongadas e poucos
cristais demonstram fraturas e bordas alteradas para clorita.

Os minerais opacos (magnetitas,l (tamanho máxímo:O.3mm;
tamanho mínimo:O.01mm) ocupam cerca de 108 do vo.lume da rocha e
ocorrem normafmente como microfenocri.stais e matriz. São
esquel-etais quando em cristais de maior dimensão e subeuedrais
quando em menor dimensão.

Observa-se ainda mineraís como apatita, carbonato e
zeól-itas, este úLtímo restrito as vesÍcu1as.

O material intersticiaf comumente observado é o vidro, de
coloração castanha (amostras RR-O64, RR-O68 e RR-07).

5.2.7. LATT-BASALTOS (lb)

Este litotipo é representado apenas por duas amostras
(RR-084 e RR-09C) as quaís apresentam granulação fina (tamanho
máximo:1.2m¡n) e textura intergranular com mineraj"s dispostos
pre ferenciafmente em mi crofenocri s tai s (tamanho máximo=O.3mm) e
matriz (tamanho máximo=o.05mm) , sendo mais raros em
fenocristais (tamanho máximo=O.6mm) (Fotomicrografia-10) .
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Fotomicrografia 10- Amostra RR-084. Derrame basá1tico. Lati-
basal-to. Aspecto geral da te:<tura intergranular. Nicóis cruzados,
50x.

Os consLituj-ntes mineralógicos essenciais na rocha são
plagioclásio (precoce An:6Leo), augita (precoce Wo=36-40e0);
tardio Wo=36-37t) e minerais opacos. Subordinadamente observa-
se minerais como clorita, apatJ-ta e quartzo.

Os plagiocLásios (tamanho máximo=l . 2mm; tamanho
mínimo:O.05mm) distribuem-se por cerca de 50t do vol ume da
rocha, sendo frequentes como microfenocristais e ma1-riz e menos
comum como fenocristais" São euédricos a subédricos, na forma
de ripasr âs quais apresenLam manchas de saussuritização
por todo o crista.l-, com raríssimos casos em que esta alteração
não recobriu inteiramente o indivíduo. Nestas manchas é
possivel distinguir principal-mente carbonato, sericit.as,
c.l-oritas e epidotos. Nas porções menos alteradas foi possivel
verificar que os plagioclásios são geminados segundo a l-ei
polissintética da albita e albita-Carsl-bad. No entanto, as
diversas tentativas para determinação do conteúdo de
anortita (eo) nestes geminados pelo método MicheI-Levy (Kerr,
1959) não foram bem sucedidas.

Em quantidades menores que os plagioclásios, âS augitas
(tamanho máximo:1.1mm; tamanho mínimo=0.05mm) ocupam cerca de
20-25eø em volume e ocorrem essencialmente na matriz e em
microfenocri-stais, mas alguns fenocristais são assinalados. De
modo geral são anédricas, granulares, com rel-evo médio-baixo e
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ângulo médio, indicando composição augítica. Com
frequência encontra-se cristais agregados ou indidualizados
parcialmente alterados nas bordas para clorita.

As maqnetitas (tamanho máximo=O.1mm; tamanho mínimo=
0.02mm) estão presentes principalmente na matriz e em
microfenocri stai s . Predominantemente são anédricas de formas
irregulares, mas observa-se cristais octaédricos.

Minerais como apatitat clorita, carbonato' quartzo e
zeófitas também são observados, muitas vezes preenchendo
amigdalas /vesículas .



cåPÍtul..o 6 - gttr¡üs¡to DAs EÀf¡Es MTNERATS

Este capítul-o tem por objetivos, a paxtir do quimismo das
principais fases minerais (pIagioclásio, piroxênios, anfibóIio
e minerais opacos) das rochas basáIticas pertencentes a Suíte
Básica Apoteri, determinar a variação química, em termos de
seus menbros finais, no início (núcIeo dos fenocristais e/ou
microfenocri s tai s ) e no fim (matriz e/ou bordas dos
fenocristaj-s e/ou mícrofenocri sta ís ) da cristalizaçãoi
discrimar suas respectivas variedades mineralógicas; estimar,
dentro das limitações dos geotermômetros, as condições de
temperatura de cristalização de algumas dessas fases minerais,
além de comparar os "trends" de variaçåo química obtidos com
de outras sultes basáltícas ampfamente divulgadas na
literatura (e.9. Brown, 1957; Brown & Vincent, 1963,. MacDonaJ.d
& Katsura, 1964; frvine & Baragar, ]-97L; entre outras) .

Para ísto as amostras selecionadas tenderam a
representar do ponto de vista petrográfico e geoqulmico os
conjuntos litológicos estudados.

Os pontos analisados foram sempre que possivel
Iocalizados do núcfeo para a periferia do mesmo gråo
(fenocristais, micro fenocristai s e/ou matriz) ou entre um
fenocristal- e um grão da matriz (principalmente nas rochas com
textura porfirítica) ou ainda entre um grão maior e menor
(rochas com texturas afírícas). Não raramente foram analisados
nais de um grão mineral de uma mesma fase mineral numa mesma
amostra. Aqueles pontos localizados no núcl-eo do fenocristal
e/ou mj.crofenocri stal foram denominados, neste trabal"ho, de
fase cristalizada precocemente (P), enquanto que aquel-es
pontos localÍzados na periferia dos fenocristais e/ou
microfenocri s tai s ou em grãos da matriz receberam a
denominação de fase cristal-Ízada tardia¡nente (T) .

O tratamento químico fornecido as diversas fases minerais
ana.Lísadas seguiu o seguinte procedimento:

D TAGRAMAS INTERPRETAT TVOS :

. Piroxênios: nomencl-atura de piroxêníos (Poldervaart &

Hess, 1951); diagrama normatívo (CIPw) Hy-Dí-Ne (conforme
Bellieni et a.I . , 19841 .

¡ Plagioclásio: Diagrama An (Anortita)-Ab (Albita)-Or
(Ortoclásio) (* em peso) .

r Anfibólio: nomencl-atura de anfíbólio (Leake, 1978).



GEOTERMÔMETROS:

. Piroxênios: Wood & Banno
(197s ) .

o Plagioclásio: Kudo & Weill

A seguir serão descritas as

(1973), Kretz (1982) e Ishii

(1970) e Mathez (1973).

principais fases minerais.

6.7. D';QE,ES tøsr:æs

Para este conjunto de rochas foram selecionadas 12
amostras (8 amostras dos basaltos tolelticos (bth) e 4
amostxas dos andesj--basa ltos (ab) ) .

6.1.1. PTROXÊNTOS

As tabelas-1 e 2 mostram, respect ívamente, as composições
químicas dos piroxênios ricos e pobres em cálcio, para os
estágios de cristalizaÇão precoce (P) e para os estágios de
cristalização tardia (T) . A grande maioria das amostxas
estudadas, a exceÇåo da RR-368 (bth) e RR-l-7 e RR-28 (ab), é
confirmada a coexistência de piroxênios ricos (augíta e ferro-
augita) e pobres (pigeonita e ortopiroxênio) em cáJ_cio,
coincidindo, como era de se esperar, com a análise
petrográfica (conforme visto no capítuJ-o-S) (Figura-8).

No diagrama Ca-Mg-Fe* (Fe*=Fe+2+Ee+3+Mn) estão
representados os piroxênios ricos (augita e Fe-augita) e
pobres (pigeonita e ortopiroxênio) em cálcio, das fases
precoces (Figura-9-A) e tardias (Figura-9-B) reunidas por
J-itotipos. Nestes diagramas estão representadas ainda a linha
de evoluçåo dos piroxêníos da intrusåo de Skaergaard (Brown,
1957; Brown & Vincent, 1963) e as linhas tracejadas unindo os
piroxênios correspondentes à mesma amostra. Observa-se nestes
diagramas ampla distribuição entre os doís tipos litológícos
(bth e ab) , fruto da variação dos conteúdos em (Ca) e/ou (Ee),
sobretudo de Fe* nos piroxênios pobres em cáfcio. Também pode
ser observado que a grande maioria dos pj-roxênios posicionam-
se abaixo do 'rtrend" de evotuÇão de Skaergaard.



Litotipo: Basalto Toleltico

TabeJ-a 1- MicroanáIise qui-Inica dos piroxênios ricos em cáIcio dos
diques máficos da Suite 3ásica Apoteri, P= fase de cristalização
precocei T= fase de cristalj-zação tardiai Pr,z: fase de cristaÌj,zação
precoce do grão mineral- 1,2, respect.ivamente; Tt,z= fase de
cristalização tardia do girão mineral L,2, respectivamente . Fe2O3*
ca]-cuLado segundo Papike e¿ â1.., 1974 (adaptado por Silvio Vlach) . Fe*=
Fe*'+Fe*r+Mn. bth= basalto toleítico; ab= andesi-basalto; (*) análises
utilizadas no cálcuLo de balanço de massa para elementos maiores.
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Litotipo: Basalto Tolef tico

Tabela 1- Continuação
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Litotipo: Basalto Toleltico; Andesi-basalto

Tabela 1- Continuaçåo
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Litotipo: Andesi-basalto

Tabel-a 1-Continuação
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Litotipo: Basalto Toleítico

TabeLa 2- MicroanáLise guímica dos piroxênios pobres em cálcio dos
diques máficos da SuÍte Básica Àpoteri. Símbolos como na tabela-1.
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Litotipo: Basalto Toleítico; Andesi-basalto

Tabela 2- continuação
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Figura 9- Variação composicj-onal" em termos de Ca-Mg-Fe* (* atômica)
dos piroxênios ricos e pobres em cál-cio de cristaLização precoce
(A) e tardia (B) dos diques toleiticos e andesi-basaltos da Suite
Básica Apoteri. Linhas tracejadas unem pontos de mesma amostra.
Fe*: Fe+2+Fe*3+Mn. Símbolos em \\X" representam a linha de evoluçåo
dos piroxênios da intrusão de Skaergaard (Brown, L957; Brown &

Vincent, L963) . Símbolos como na figura-8.
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Na figura-9 observa-se tanbém, tanto para os piroxênios
ricos quanto pobres em cáIcio, dos bth e ab que os conteúdos d.e
ca (lfo) decrescem dos estágios precoces para os tardios
acompanhados de um aumento dos teores de Fe (Es), embora nas
pigeonitas e ortopiroxênio (piroxênios pobres em cálcÍo)
demonstrem um fraco incremento em cálcio, e moderado
enriquecimento em Fe*. Este padrão evolutivo é caracteristico
em piroxênios de suítes tol-eíticas.

Diversos autores (e.g. Bellieni et al.. ,L98L; Leterrier et
al.,L982\ têm demonstrado que a composição dos piroxênios
variam em função da composiçåo quÍmica das suas respectivas
rochas hospedeiras, embora al_guns fatores como a sequência de
cristalização, razão de resfriamento do magma, entre outros
possam afetar este comportamento .

A composição normativa (CIPW) dos clinopiroxênios ricos
em cálcio tem demonstrado ser útil- para distinguir diferentes
tipos de basal-tos (Coombs, 1963; Bellieni et âf., 1984).
GeraLmente os piroxênios de basaltos alcalinos possuem
usualmente nefeLina normativa, ao passo que os basaltos a dois
piroxênios tem al-to conteúdo de hiperstênio normativo, enquanto
gue os basal-tos transÍcionais possuem de baixo a moderado
conteúdo de hiperstênio normativo. Na figura-10 é mostrado o
diagrama Hy-Di-Ne normativos com a distribuição dos p.J.roxênios
cál-cicos dos tipos litológícos analisados, além dos ..trends,, de
Skaergaard (Brown & Vincent, 1963) e de Thíngmuli (Carmichael,
1964 ) para efeito de comparação. Observa-se que todas as
amostras possuem alto conteúdo de Hy normativos acompanhado de
um aumento desse das fases precoces para as tardias,
evidenciando uma evoLução toleitica para estes corpos.

6. 1., 1. 7, GEOTERMOMETRTA

Para a determinação das temperaturas de criataÌj.zação dos
piroxênios (augitas coexistentes com pigeonita e/ou
ortopiroxênio numa mesma amostra), utilizou-se as equações dos
geotermômetros de Wood & Banno (1973) (WB) e Kretz (1982) (K) .
EsÈes geotermômetros baseiam-se, fundamenta lmente, no
equij-íbrio natural- do interval-o de miscibilidade da assembléj_a
de dois piroxênios.
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Fj-gura 10- Diagrama Hiperstênio (Hy) -Diopsidio (Di ) -Nef el-ina (Ne )

normativos (CIPW) dos piroxênios de cristalização precoce e tardia
dos diques máficos da Suite Básica Apoteri. Q-Hy-Di-OI-Ne
recalcul-ados para 100t. Diagrama conforme Bel-l-ienj- et af . , 1984 .

Para efeito de comparação, acima e a direita eståo representados os
"trends" da intrusão de Skaergaard (A) (Brown, ]-951; Brown &

Vincent, 1963) e de ThingmuJ-i (B) (Carmichael-, 1964) . Simbolos como
na figura-8.
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As Tabelas 3
temperatuxas, em oC,
considerando as fases
piroxênios para os bth

54

e 4 mostram a média dos valores das
obtidas para cada par de geotermômetro,
de cristalizaçåo precoces e tardÍas dos
e ab.

À¡tor trRias wB (1973) K (1982) r (1975)
RN,-OLA (P) 1000.4 1153.0 t093.4

RR-18ã (P) 1201.0 -84.0 167.8

RR-33 (P) 1030.8 1064.9 061

(E) L017 .2 11.35.1 026.2
RR-368 (P) 1166.6 1144.0 148 6

(r) 116? . 9 920 .L 003. 0

RR-18E (P) 7L7 4 .r 97 0 .'1 109 1

RR-I¡28 (P) 1117.9 1163 . 7 071.8
(r) r044.2 1099 .'l 033.4

RR,-538 (P) 1185.9 1159.7 068.9
uÉp¡e (P) n=7 7L25 l't 3 .7 ) 1120 (70.3) 11 (38.3)

(I) n=3 10 96 (52.3) 10 51 ( 94.1 ) 105 ( 34 6)

Tabela 3- Temperatura dos piroxênios de cristal-ização precoce (p)
e tardia (T) de cada anostra e seu vaLor médio para os d.iques
toleíticos da Suite Básica Apoteri. WB (19?3)= ¡96o¿ & Banno
(1-9731 ¡ K (1982)= Kretz (]-9821 ; I (f97S)= Ishii (1975); n= número
de amostras; (52.3)= desvios padrões.

AIIOSTRAS wB (1973) K (19S2) r (197s)
RR-16 (P) 1112 . 5 1097.5 1088.6

RR-18D (t) 1r-37.6 943 1 1034 .8

RR-35C (P, 7216 .1 1109.2 LtL2 .6

MEDIA

(r) 72L7 .9 988.1 1063. 9

(P) ¡=2 l- 164 (51.8) 1103 (5.8) r-100 (12 )

(T) n=2 1178 (40.1) 96s 122. s)
104 9 (t-4.5)

Tabela 4- Temperatura dos piroxênios de cristalização precoce (p)
e tardia (T) de cada amostra e seu val_or médio para os diques
andesi-basálticos da SuÍte Básica Apoteri. WB (19?3): ç6o4 &
Banno (1973) t K (L9821= Kretz (1982\; r (1975)= rshii (1975); n=
número de amostrasi (51.8)= desvios padröes.
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Observa-se que as temperaturas fornecidas peÌos
geotermômetros de Wood & Banno (1973) e Kretz (]-9gZ) estão
muito próximas e oferecem resuLtados bastante precísos e
coerentes com a cristai.ização magmática dos piroxênios. Desta
forma, pode-se considerar que as temperaturas de cristaJ-izaçâo
precoce e tardia dos piroxênios dos bth foram respectivamente
da ordem de 1120 t 70.3 (K) , fL25 !'73.7 (WB) e 1051 t 94.j"
(K) , 1096 t 52.3 (WB) enquanto que para os ab variaram entre
1103 t 5.8 (K), 1164 + 51.8 (WB) para os piroxênios precoces e
965 t 22.5 (K) , l-178 + 40 (WB) para os pÍroxênios tardios.

Para a determinação da temperatura de crístalização daspigeonitas foi utilizada a equação do geotermômetro de
Ishii (1975) (I), o qual forneceu os seguintes valores
(tabelas-3 e 4): para os bth as temperaturas variaram de 1103 +
38.3 (P) a 1-054 t 34.6 (T), enquanto que para os ab 1l-00 t 12
(P) a 1049 i 14.5 (T) . Os valores de temperaturas de
cristalização das pígeonitas säo via de regra mais baixos que
os das augitas, e Ísto, está de acordo com a cristalização
tardia das pigeonitas.

6.7.2. PLAGTOCLJíSIO

Os resultados das mj_croanálises químicas dosplagioclásios precoces (p) e tardios (T) correspondentes aos
diques máficos (bth e ab) estão mostrados na tabela-5.

No diagrama Albita (Ab)- Anortita (An)- Ortoclásio (Or),
em I em peso, estão representados todos os plagioclásios
anal-isados que cristalizaram precocemente (Figuras-Ll-A e L2A) e
tardiamente (Figuras-L18 e 128) .

Observa-se gue, para os pl_agiocLásios referentes aos
núcleos dos fenocristais ou microfenocristais (precoces),
mostrado na Figura-11-A e 124, há um predomínio da composição
labradorítica, tanto nos bth (An= 53.31-66.97t) como nos ab
(An= 50.13-63.3Lt), embora algumas amostras (RR-368-bth e RR-
18D-ab) aplesentem conteúdos de anortita correspondentes a
composição bytownítica (An= 70.45 e ?5.69t, respectivamente ) .
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Litotipo: Basalto Toleítico

Tabela 5- Mj-croanáIj-se química dos plagj-ocl-ásios dos diques máficos da
Suite Básica Apoteri. P: cristal-izaçåo precoce i T: cristalização
tardia. P1,2 e T¡,2= cristalização precoce e tardia dos grãos minerais
1,2, respectivamente. (*) an:ostras utilizadas no cál-cu.lo do bal-anço de
massa dos eLementos maioresi bth= basa]-to toleÍtico, ab:andesi-basalto.

AMOSTRA RR - 0lA (bth) RR - 184 (bth) tÕE
lhrh

T1 Pr( Tr Tz Pz Tz T P Pr T T Pt-t
SiOz

28.66
'ìi:ött
"'ï.ei
--ö:3ä

1õö:2ìi

0\'.90
'ld.di

iottöo
--3.u6

--ö.2ö

ió.7ö

cJ.oö
-2ö.Cö

-ìcö3
--¿ï3
"õi,
ìtrõ.ii5

co.ìv
-26:óö'
-"õ:1ï

5.69
- - -o:14

ìäi:7t

o.t.oY
'ïÕ:ö-e

''i2'.?d
"¿:iö
--ô:iï

idoàö

ðþ.öõ
'á¿r.i¡-d

-ìö.i'd
-'ti./i¿

"ö.47
'Õo.bT

co,t / oJ.oö CZ.Yö ÒI.TU þc.öo

äö.¡ö
53.31

3ö.iÕAleOg 27.65 29.86 30.42 27.25

CaO 10.80 12.90 13.85 10.17 11.41'i6¿
--0-.2d

ic.t¡
-ï¡iã
--o:ài

NazO 4.80 3.76 3.50 5.34

KzO 0.35

od.'d¿

0.25

ìit'i.óô
0. r8

ìïö:öï
0.¿16

ïöö.Õ2SOMA 100.68 100.60

O¡ o/o 1.87
-5Ò:7ä

-5ö:aöl

1.19
'3-5.-01

'tu.-Bï

1.2ø i ¿59
'rtrt.döi- 

rió.ò7
. ----.. j--- - --- --
62.73 : ¡16.54

1.03

3é:sö

6ï.ïi

2.35
'¿ô.õ"i

'¡o.bï

¿.1 I , l.CU r.uó z.þv 1.72 '1.63

Ab o/o 43.96: 34.0¿t
'¡,C.þ'3i'ti¡.,¡,ô

31.04

öt:ö3
47.43

49.88

41.68 31.s3

An o/o 56.60 66.84

AMOSTRA RR- 18E (bth) RR - 33 (bth) RR 358
Tr 1z Pz Tr P T Tz Prl*) T¡ T P T

-u-l!¡.-e.

AI.,Qc.
CaO

53.10

3ö:¡¡t
i3:ôï
-á:åä

55.33

i"àó.òï
-'al-.,ü

"-ï.?6

53.40

ï6.52
1à.ós

3.-sõ

59.17

2ê35-ã5ö
-6.04

æ.77

i"àët'.11'
"ïö:ób'
"'-s:oï

56.89
"àï.îi
'-ìô.ö-e-

"'tí.ïi

53.82

ï6J5,
r2-.þr5
'¿n

55.70
'i6:iì
'iörtÕ
'- Srii

54.68

iö.ia
'¡rãs
"Aàa)

b3.92
'-2a;.ïi
'-aï.ï6
'--4:ð¡í
"'6.ïi
Toitåö

51 .17

3õ:.3ï

1,i.i2
-3.-8Ï

-ô-.ì6

ait.ï4

51.30

2'e'.:Bþ

14:ià
'ï.i5
-örð

bö.ä¿

NazO

--Ka .-
SOMA

0.16

iöö:ô-e

0.28

foitìl
0.18

-i)d.Ei
0.¿19

iäi:rá5
0.33

ìõì:iö
0.35

ïoõ.öä
0.20

idt.-sï
i 0.33

| 101.26

0.2Ê

ìöô:é?

Uf "/o 0.95

3i:¿6
õ7:sö

1.61
'4i.is
'5äö,i

1.08
-3.íös

'din
2-91

ä¿.i5
,ií:i4

0.93

a:åö
ri3:57

2.08
'4ï.rä
'5ö.¡r-s'

1.18
'3it.ä,
'ôb'.'3iô

i 1.06

| 33.¡16

r'ò6..is'

1.53
'3r:öir
'itô:å1

r.49
'41-.14

'iiï.ïi

0.ðs i 0.96
-32.-61ti--sí.d6

--- --- -,t- - -- -- -_
66.43 i 64.67

Ab oÂ

An%

AMOSTRA RR - 368 (bth) RR - 424 (bth) - CJEI

Pt-) P T T T P T Tz Pz T2 T P
SiOz or.Yt

'5ô:6ö
'-i4'.4'i
---3:ä5

"-ö:iï
1ïö:35

co.w
äö.¿irt

iô.3C
-b.ôrd

-ò.sä

öb.bö

I cr.oo

i 30.45

l--iï.ìþ
i---ï.3-.5

i 0.16

i 99.78

52_25 54.30 52.97 54.07 52.92 53.35 53.35
-zi.sà
--þ-.i)'t

-- 
6.ïà

--õ'.¡õ

iôb-.iììi

cc.cJ
-äï"eló

-1-i:11

--;i¡i
--öriå

iöörti

âl.r9c.
CaO

30.14 29.16 30.33 29.02 25.27 29.78 29.97

13.91

3.53

0.15

99.99

12.31
---¿:äö'

---ö:3ä

ido.ó¿t

13.52
--'3.¡i,i

'--ö.iö

ióó.öä

12.15
' 

4'.4ri
'-o'.2rò

ö-9-.-9:È

12.77
'3.di'
-'ö:¿i'

b'd2ö'

i 13.41

| 3.5r

i 0.n
: 100.28

12.99
'-3.7-s-

''-ö:2it

ìö0.ãi;

NazO

-.Ka9.-
SOMA
UÎ "/o u,o I

2¡t-.1¿

1o-.41;

r.vu
'4ä2ö
'sì.-eö

v.v¿
-à'e-.liã

'ò8.¡b

0-6E-5i-.n
--6?.öitl

1 ,86
'ï7:e3
-'5ö.2ï

0.97

\i.47
6dô)

1.50
-ii-e.Ci

-åö.1ö

L60
-äri.i6'
-ilärË'

1 .30
'3ì:i3
-d6:Ò7

1.*
54öi
'èt4.ïi

'å2.-od

'I!i.¿i

¿.04
-4ïrtå
'¡rtiåAb o/o

An o/o



AMOSTRA t(l( - cJtt RR- 16 (ab) (ab)17RR-

P T Tr Pr Pr(*) Tr Tz Pz Tz T P T
ölUz 53.56

'ïö:öit
-ï3:oï
-"i'.1¿
'--ö:i-s

ìôo:ä¡i

56.08
-1ï.1ö

'ìö.õï
--¡r.ìä
--ô.2¡t

îodôC

56.69

ïsAì
-ä.ïð
'7ni
-ö.?i

ó-B-.4?

i 55.(X

i 26.64

i10-31
i 6.06--'õriö

9A.Bt

54.1E

i?'.ôii
ïì:ott
--ii'.iti
--õAï

UÕ:3ï

54.&t
'1ï.1i
-iö.¡r7

--å.á5

--ó.¡i5

-öö.dï

53.32

2-B-.-6i

1àiè)
-ir-i¡
'öü

oþ-ïi

52.50
'iö:i4
'ìi.83
"'4:it
--ïä0

i?iiii

55.21

ä.4d
ìi¿a
'-é:3ä
'-ö:¿tt

öö.e3

5r.33
ãö.irit
-ii'.öã
- 

ì.¡,it
--0.2-e-

þ¡j:5it

51.54

2äbd
ì 3-.¡d
- 
4.3it

-ir.zé

ö-e.-sï

53.82

2'rt35

1ï.cì
-6.6ô

-ö3ìi
-eö.di

Al-'9c.
CaO
NazO

-.KaQ-.
SOMA
vÍ "h--l\b-%'- 1.U5

33:itt
6å:i'e

1.ô3
-¡b.¡i,i

'5ä.ó3-

3.83
-¡r7ä5

-3Ìt.c,ã

3.18
-4ö,0i

'4¡t.0i

z.5t
-41-.äi

rto:ìï

2.90

?ó:öï
?ð:iö

't.14
'ï5.76
'5-s-.1õ

1.59
'3þ52
'6ïrtö

z.l tt

5is2
4itnï

1.61
-3ð:zit

òö:ìï

1.36
-3r¿r-.-sõ

-6à.I4

2.06
-,n6:'¡à

'-sï.it¿
An o/o

Litotipo: Basalto Toleítico; Andesi-basalto

Litotipo: Andesi-basalto

?abela 5- Continuação

AIIIOSTRA RR - 18D (ab) RR- 28 (ab) RR- 35C labl
TI P,I T2 P2 T P T T P T

!il9z +v,cc

3ö:¿ö

i5:öï
-ï.22
-ö:i¡i

éä:öï

4V.¿4

s1'.ïo

ìb.be'
-d.16

-ir.ìï

öó.3ä

ðó,vz Þ1-ö/
-àö.rö

-iï:dó
--iÏs
---ö.àÀ

-öd 
dt

JJ.U4
-2á.öit

-t¿:ö3
'--4.ài
---ö:ài
- 

'tö:¿è

ðJ.öO
-rd.ïÌ
-i3.2ä
--¡:irC

--ö.2ï

iöö.óö

ÐJ.O.t

ïi.66
ii.ï4
',i.di
--0-.2iá

ö-s.-eï

cc. tc
Ci.a
iriril
'rt.dö
'ï.3ã
'ed..iå'

c4..r I

27.stï
ïi:ö5
'-ö:éä
'b:ãï
'e1ô:ö7

Ðo.oo

2ô:3¡t
'ö:ätt
-6:4ö

'6.ïi
0ö:€Js-

ôl-a9c-
CaO

27.51
'iï35
-'-5-.bï

"öii
'ö-eïi

NazO

-.[a9.-
SOMA
9r Yo.-Ab-%-' v,ö¿

-zö:ö¡
-12-.ï¿

u.oo
--tu.tìä
--7b.tìd

1.97 1 ,31
- 
3ii,Có

1.4)
--tà.äs

1.11
'3ö.7i

't.45
'4ï.,i,6

1.74
'ïd.¡ti

l, tv
'-4i.i1'
'Ëi:iö'

¿,¿ó
-6ä:öä
-'44.?d

43.96

An o/o .o7 63.31 56.25 62.12 57.09 4E
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Figura 11- Variação composicional- com base no
conteúdo de al-bita (Ab) - Anortita (An)
Ortoclásio (Or) (t em peso) dos plagioclásios
de cristal-ização precoce (A) e tardia (B) dos
diques toleíticos da Suíte Básica Apoteri.
Símbolos como na figura-8.
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An

A. */

I
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701

,,/)
*1r
/.

30¿

'lo,/

Ab 10 Or90705030

An

Eu- vu/
/i \

/

/

10,1

Ab 10

Figura 12- Variação composicional com base no
conteúdo de Al-bita (Ab) - Anortita (An)
Ortocl-ásio (Or¡ (8 em peso) dos plagioclásios
de cristalização precoce (A) e tardia (B) dos
diques andesi-basal-to da Suite Básica Apoteri.
Simbol-os com na f igura-8.
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Nos estágios tardios de cristalização dos plagioclásios
(Figura-11B e 1-28), nota-se que há uma predominância da
composição labradorltíca nos bth (An= 50.09-69.56*) e ab(51.82-60.1-ft). No entanto, algumas amostras de ambos tipos
litológícos alcançam Èeores de andesina (amostras RR-014, RR-
184, RR-33, RR-538 dos bth e RR-1-6, RR-35C dos ab) .

Nota-se que de maneira geraL (TabeIa-5 e Figuras-11 e
L2), os plagiocj-ásios de ambos lítotipos demonstraram uma
variação no conteúdo de anortita, do centro (fase precoce de
cri stali zação- P ) para a periferia (fase tardia de
cris tali zação-T ) do cristal-. Isto sugere, concordante com as
observações petrográficas (capítuÌo-5), eue os plagioclásios
apresentam zoneamentos .

6. 7.2. J.. GEOTERMOMETRIA

Para a determinação das temperaturas nos estágios de
cristalização precoce (P) e tardj.a (T) dos plagiocLásios dos
tipos lito1ógicos anaJ-isados, util-izaram-se os gèotermômetros
de Kudo & l{ei]1 (L970) (Kfr) e Mathez (1973) (M) , assumindo
condiÇões anidras. Os valores obtidos para cada amostra e sua
média, em oC, estão mostrados nas tabelas-6 e 7.

As temperaturas médias para a cristalização dos
plagioclásios nos bth esrão entre 1098 t 58 oC (p) (K!{) e 1053 +
76 (P) (M) e Ll-03 t 96 oC (T) (KW) e 1070 t 108 (P) (M) enquanto
que para os ab estão entre 1092 f 96 oC (P) ( KV'l ) e 1073 + 66
(P) (M) e 1073 t 66 oC (T) (KW) e 10s9 t 73 (r) (M) .



À¡tostRAs K¡f ( 1970) M (19?3)

RR-OLè

(Pr) ru5 /.9
(P¿) 1013 . ? 1006.I
(Tr) 986.1 toz6."l
(Tr) 998.7 994.3
(lz ) 1151 . 0 LLL2 .9

RR-18À
(P) I.J L

(P) 1147.3 1110 . 1

(r) 985.6 8't 2 .',l
(rt 11s3.9 1054.1

RR-188
(Pr) Þõ. J It{u
(Pz) 1045.3 1033. s
(Tr) 88s.9 't 62 .8
(T1) 1157.9 1131 . 0

l![. 790.4 67't .3

Ra'-33

(Pr) võ b. /

(Pz) 1094.4 1075.6
(Ir) r2\2 '1 1101 .'l
(Ir) 1102.9 997.8
(1¿) 1015 . 2 L008.1
fr" 1156.7

RR-358
(P) ¿vÞ .9 Ll4
(r) 1117 . 9 r!46 - 4

(r) 1164.1 1136.5

RR,-368
(P) ]I4J.U
(P) 1106.7 991 .3
(r) L1?9.0 r-149 6

(T) 1231.3 1195 . 9

RR-428
(Pr) 4t¿.! LLL I

(Pz) 1109.1 1088.3
(Er) 11? 4 .8 1789 -2
(Ta ) 1138.3 1161

RR-538
(P) LT22 I
(P) 1068.1 1053.0
(r) 1238 . 4 1L34.5

UEDI¡I (P) n=15 ]-U9E

tiï5
2
1'

57.8)
t6:-iï

105 1 (16 s)
(1) n=20 10?0.3 (108.1)

labela 6- Temperatura dos plagioclásios para cada
anostra e seu valor médio para os bth da Suíte
Básica Apoteri. (P) estágio de cristalização
precocei (T)= estágio de cristal-ização tardia; KW
(1970)= Kudo e weíl-L (1970); M (1973)= Mathez
(1973)t (57.8)= desvios padrões; n:número de
amostras.
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àüosrRiÈ E¡f (1970) M (1973)

RR-16

(Pr) IJb.5 !o32 ,2
(Pr) 1234 .6 u-18.9
(Pz) 1003 - 1 998.0
(lr) L259 . L 1153.2
(T1) 1070.7 964.4
(Tz) 982 6 1062.8
(12 ) rL24.2 1019 . 7

RR- 1?
(P) t¡Iat.J LV> ¿ . v

(r) LO52 . 4 1039.6
(r) L239 .2 t-138.2

RR-18D
(P r.196.4 II.J¡

(Pz 1117 . I 1095.9
(lr 1238 .8 rr92 . 4

fr" u-34.0 990.6

RR-28
(P) v99
(r) 9't 9 .9 996. 1

(1) 960.5 1053.6

RR-35C
(P) 981.0 14U.9
(r) 10?9.7
l!r t 1232.3 1128.5

¡@DI]A (P) n=8 r091.9 ( 96.3 ) r073.3 (66.0)
(T) n=12 1112.8 (105.2) 1059.4 (73.3 )

Tabel-a 7- Temperatura dos plagioclásios para cada amostra e
seu valor médio para os ab da Suíte Básica Apoteri. (p)
estágio de crístalização precocei (T) = estágio de
cristalização tardiai KW (1970)= Kudo e Wei1l (19?0) ; M
(1973)= Mathez (f973); (96.3)= desvíos padrõesi n: número de
amostras.

6.1.3. ANFTBOLTOS

A presença de anfiból-ios foi reconhecida em todos os
conjuntos de diques estudados. Em geral, em todos os tipos
1itológicos foi caracterizada sua natureza secundária,
proveniente de transformações tardias de piroxênios.

A tabela-8 mostra as composições químicas dos anfíból_ios
analisados (bth e ab) correspondentes ao núcfeo (N) e borda (B)
do cristal.
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Segundo a nomenclatura de anfiból-ios proposta por Leake
(1978) os anfiból-ios analisados foram cLassificados, para os
bth, em ferro-hornblenda e
ferro-hornblenda para os ab.

ferro-act inolita-hornbl- enda, e

À¡tosrRÀ Ä¡l-
OLÀ

abfhI

RR-33
(brb)

RR-
358

(brht

RR-
428

fbrht

RR- 16 (sb) RR-17
(ãbl

RR-
35c
(åb)

B B B N B B B

sío2 46. J.b:
1.44

43.ts7
i::ã ï:6ï

6 .69
Tio2 L.41-t:öï"

äi. Õö-

1.40 1..L2 1.06 0.65
.È12O3 6.45 2 .98 1 .39 "t.1,2 7 .04 6.39 '7.42

FêO 24.84 23 .14
'ï:3¡'
-o:5i-

ïó. öï

26 '77 22 .20 )a 1d 2L,92 22.30 26.20
l'ezO¡ 1, .32 0.09'd.h-

'ö:-Bi-

1.41
- o'.zd
ïo:èZ

L .52
-ö-.24-

ï¡r:ïö

1.0L
-n-;t6-
-1d:i2'

0.85 0.83
l&¡O 0.24-iô:"iï 0.r2

]U.5J
0 .22

'10-.iï
'1ö.1ï

0 .23
-iö:3¡t
'iö. iB'ï:'¡ö

Mgo
CaO 10.17

L.59
--o:ã5-
'6õ-:41
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Tabela 8- Microanál,ise quimica dos anfj.bólios dos diques máficos da
Suite Básica Apoteri. B= borda do micro fenocristal; N: núc1eo do
microfenocristalt Fe-hbl= Ferro-hornblenda; Fe-act-hbt= Ferro-
act inolita-hornblenda; (I,)= Cfassificação segundo teake (1978).
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6. ].. 4. TÍTNERAÍS OPACOS

Na análise petrográfica foí assinal-ada a presença de
míne¡ais opacos em todos os conjuntos de diques estudados,
representados predominantemente por magnetita como
microfenocri stai s e na matriz e mais raro como fenocristal e,
eventual-mente, por Ti-magnetita, comumente em microfenocristal_
e matriz.

As mícroanálises químicas dos minerais opacos revelaram
que não houve uma variação composicional significante entre os
litotipos analisados, demonstrando a presença de magnetitas e
ilmenitas sem coexistência numa mesma amostra.

As microanáÌises quimicas das magnetitas e ilmenitas
presentes nos bth e ab encontram-se respecÈivamente nas
tabel-as-9 e l-0. Os dados constantes nas tabelas nåo evidenciam
variações composicionais significativas entre os opacos
distribuídos nos diferentes típos litológicos.

Tabe1a 9- Microanálise quimica das magnetitas dos diques toleiticos e
andesi-basalto da Suite Básica Apoteri. FEN= fenocristal-; MIC:
micro fenocri s tal i MAT: matriz. FeO e Fe2O3 caLculados segundo
Carmichae.l- (1967). (*) amostras utilizadas no cálculo do balanço de
massa de el"ementos maiores.
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Continuação da tabel-a-g -

TabeIa L0- Microaná1ise química das ilmenitas presentes nos diques
toleíticos (bth) e andesi-basaLtos (ab) da Suite Básica Apoteri. MIC=
micro fenocxj- sta 1 t MAT: matriz. FeO e Fe2O3 caLculado segundÕ
carmichael (L967 \ .

ÀrosrRÀ RR-O!A
(brl¡)

RR-14À
(brh)

RR-18E (brhl l{¡l-55
(bth)

RR-36À (Þth'
(btl¡)

RR-16
lâhl

RR-17
l¡hl

MÀT Mfc MIC MAT MAÍ MTC I MAT WT MAT MAT

SiO¿
46.19

"'o'.ïi5
Ãï:4i

U- Lt)

0.l-4
--aö:'05'
-'ö 

. ö1î'
--aB:55'

"'ö:-60'
-- - ö:'1ï'

i 0.16
4'1 . 6I
u.fb

4't . 9',1

0.44
1.00

u.Iu, u.¿5
46.28 i 46.95"ï:ïå'í"'ï:ïi'
48-66i 41 .03

-' 
4 8-.iö

""ö-.-oU
--ïõ-.5¡'
""ö-.-ò i

!.Zt)

u.¿
"ï61i5
----õi'ôit

liOz Áa )t
'ï.ö?
4-è .-[ 4
-ï:50
-ï:ï5

a6 .20
0. 10llzO¡

FeOr 13 4'7 .7 0
"ô'.iä
"ö;ö-s'
--ötôö
"ö. oit
e5-.-óï

48-70

l{DO o,'72
--ö:iï
"ö:32

U. U6
-ö5:-6i

o .23
0.43 : 0.59
----- --t -. -...---.0.36: O.'14

o .44"öïiï
--ö.'ô5
--ô'. 

ôô

ï5. i5

l.lgo
CaO 0.09

-ö:'oï
-e7:ï6,

0.03
-ö:ïo'

öï:'B:'

0.06
"'ï:ö0
--eï:ïö

0.18
0. 03

0-08o-o2 0.13
0-00Cr2O3 0-07 0.0

sotáA 96. 04 : 95.70 98.02

FêO lV, J¿
'-¡ï:'eï
ïôï:aï

.LJ,.Jt
-¡ï:5Õ

iöï:-eï

9, bt
--^2-.ö3
-iöï:6i

'-ï5-.,ti
-iöï:5i

lo. 08 : 10. uz-'¡ï: B-à-r--ïi: ïï
100.34: 99.82

'-ïä'.'ô'd
'iöt'.:T

Jb. U9

98.68

13.

39 ,6',7

00

..T9e9r.-
soMt

47.'t1
99.82



æRRå¡'Ts BA,SA.',TTCOS

Para este conjunto de rochas foram sefecionadas 4 amostras
t2 representativas dos andesi-basaltos (ab) e 2 dos lati
basal-tos (Lb ) .

6.2 . 7, PTROXÊ,NTOS

As Tabelas-'LL e 12 mostram, respectívamente, as composições
químicas dos piroxênios ricos e pobres em cái-cio, para os
estágios de crístalização precoce (P) e para os estágios de
cristalização tardia (1) . Foi detectado apenas nos ab a
coexistência de dois tipos de píroxênios numa mesma amÕstra, um
rico em cálcio (augita) e outro pobre em cálcio (pigeonita)
(Figura-13).

No diagrama Ca-Mg-Fe* (Fe*=Fe+2+Fe+3+Mn) estão
representadas os piroxênios ricos (augita) e pobres (pÍgeonita)
em cáIcio, das fases precoces (Figura-14-A) e tardias (Figura-
14-B) reunidas por litotipos. Nestes diagramas eståo
representadas ainda a l-inha de evoLução dos piroxênios da
intrusão de Skaergaard (Brown,1957; Brown & Vincent, 1963) e as
linhas cheias unindo os piroxênios correspondentes à mesma
amostra. Observa-se nestes diagramas moderada distribuição dos
piroxênios dos ab, fruto da variação dos conteúdos em (Ca) e/ou
(Fe), enquanto que os lb distribuem-se de forma mais regular,
situados nos campos dos piroxênios ricos em cálcio (augita) .

Também pode ser observado que a grande maioría dos piroxênios
posicionam-se abaixo do "trend" de evolução de Skaergaard.

A composição nornativa (CIPW) dos clinopiroxênios ricos em
cá1cio tem demonstrado ser útil- para distingüir diferentes tipos
de basal-tos (Coorìbs,1963; Bellieni, et al-.,1984). ceralmente os
piroxênios de basaltcs alcaLinos possuem usua.l-mente nefelj-na
normâtiva, os basaLtos a dois piroxênios tem alto conteúdo de
hiperstênio normativo, enquanto que os basaltos transicionais
possuem de baixo a moderado conterldo de hiperstênio normativo.
Na figura-15 é most.rado o diagrama Hy-Di-Ne normativos com a
distribuição d.os piroxênios cáLcicos dos tipos litológicos
analisados, a1ém dos "trends" de Skaergaard (Brown & Vincent,
f963) e de ThingmuJ-i (carmichaeL, L964) para efeito de
comparação. Observa-se que a grande maíoria das amostras dos ab
e lb posicionam-se no campo de Hy normativo moderado a alto, com
aumentÕ deste dos eseágios de cristalização precoce para os
tardio.



Litotipo: Andesi-basalto; Lati Basalto
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TabeIa ll- MicroanáIise quimica dos piroxênios ricos em cáIcio
dos derrames basáItj-cos da Suite Básica Apoteri. P= fase de
crÍstaJ.ização precocei T: fase de cristalização tardiai ab=
andesi-basaltoi lb: J-ati basalto; FezO3 cal-culado segundo Papike
et af. l!g'?4) (adaptado por Silvio Vlach). Fe *=Fe'2+ Fen3+Mn .
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Litotipo: Andesi-basalto
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TabeIa 12- Mj.croanáÌise química dos piroxêníos pobres em cáIcio
dos derrames basáJ-ticos da Suíte Básica Apoteri. P: fase de
cristalização precoce,. T= fase de cristalização tardiat ab:
andesi-basalto; Fe2O3 calculado segrundo Papike eÊ a7. 11974)
(adaptado por Silvio V1ach). Fe *:Fe*2+ Fe*3+Mn.
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NoíFnclâtra (þ dm!årì¡o3 (Pold6Eårt & H63, 1S5l)

Figura 13- Quadrilátero dos piToxênios (Ca-l{g-¡sr.¡, segundo
Poldervaart & Hess (1951) para as fases de cristalização
precoce (A) e tardj-a (B) dos piroxênios dos derrames
basálticos da Suíte Básíca Apoteri. ab= andesi-basalto; lb=
lati basa]-to.
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Figura 14- Variação composiciona.l- em termos de Ca-Mg-Fe*
(å atômica) dos piroxênios ricos e pobres em cálcio de
cristal-i zação precoce (A) e tardia (B) dos andesi-
basal-tos e l-ati basaltos. Linhas cheias unem pontos de
mesma amostra - Fe*:Fet2+Fe+3+Mn. simbol-os em \rv"
representam a linha de evoluçåo dos piroxênios da
intrusão de Skaergaard (Brown, 1951; Brown & Vincent,
1963). Simbolos como na figura-13.
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Figura 15- Diagrama Hy (Hiperstênio) -Di (diopsidio) -Ne (Nefelina)
normativo CIPw dos piroxênios cáIcj,cos de cristalização precoce e
tardia dos derrames ab e lb da Suíte Básica Apoteri. Diagrama
conforme Bellieni e¿ af. (1984). Diagrama acima e a direita
mostrando os "trends" de Skaergaard (A) (Brown, 1957, Brown &

Vincent, 1963) e Thingmuli (B) (carnichael, L964), para efeito de
comparação, SiÍì.bolos como na figura-L3.

6. 2. 1. 1. GEOTERI4OMETRIA

A tabela-13 mostra a média dos va.lores das temperaturas, em
oC, obtidas para cada par de gêotermômetïo, considerando as
fases de cristaLização precoces e tardias dos piroxênios para os
tipos 1ítológÍcos ana.lisados.

As temperaturas variaram de 1141 t 30 (P) a 1060 t 46 (T)
para os ab e 1158 + 24 a 1L18 t I para os lb.
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tcU

(b)

åDIOSTRAS K (1982)

RR-08À (P) l-133.9

(r) rr27 . 4

RR-09C (P) L].82.9

(T) 11L0.4

MEDIA (P) n=2 1-158 {24.5)
(r) n=2 1118 (8.5)

Tabel-a 13- Temperatura dos piroxênios de cristal_ização
precoce (P) e tardia (T) de cada amostra e seu valor médiopara os derrames basálticos da Suite Básica Apoteri: (a)
andesi-basaltor (b) lati basaJ.to. WB= Wood & Banno (19?3);
K (1982): Krer.z (1982); I (1975): rshii (1975)i n: número
de amostras,. ( )= deswio padrão.

6.2,2. PLAGIOCLÁSIO

Os resultados das microanál-Íses qulmicas dos plagioclásios
precoces (P) e tardios (T) correspondentes aos derrames
basál-ticos (ab e lb) estão mostrados na tabej-a-l4.

No diagrama Al-bita (Ab)- Anortita (An) - Ortoclásio (Or) , emI em peso, estão representados todos os plagioclásios anaÌisados
que crístalizaram precocemente (Figura-16-A) e tardiamente
(Eigura-16-8).

Observa-se que, para os plagíoclásios ¡eferentes aos núc1eos
dos fenocristais ou mícrofenocristais (precoces )

âT¡OSTRãÁ¡ wB (1973) K (1982) r (1975)
RR-02À (P) 1195.1 1111 . 3 1103.0

(r) 1106.5

RR-O68 (P) 1133.3 r170.9 L042 .5
(T L014. i

MEDIA (P) n=2 1164.2 (30.9) 1141.7 (29.8) L012.1 130.2)
(T) n=2 060.3 (46.2)
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Litotipo: Andesi-basalto: Lati Basalto

AMOSTRA RR- 024 (ab) RR- 068 (ab) RR-9C
íbì

Tr Pr T,T' P" T" T P P T P
SlUz o¡1.ö r

'-àd'.i,i
"iz.a;'i
"'ï.11-
'-'ö:¿a

ilii.åï

þJ.Cö
'2d.iió
'1¿.rì
-'3.óc
-'d.i4

íotiôit

53.54: 54.¿fE

29.41t 28.92
'1Þ-.äii--1ãõ7
" a.d71,""1.àï

0.26 i 0.27

99.90 i 99.96

æ.74
-2é:sï
-ï2:3tt
--'4.2i
---ö:¿ô-

idö:¿at

56.63
"zi.tä
"iö:¡rï
'-'¡i.i,,í
'--ö.3C

'ioii.i¿

55.33
"2-s-.-s1å

't2.24
"¿.ü
-'öä
ior'.-oþ

: 53.02

i 30.07

| 13.35

i'-ï.ö3-
i o.21

r100.29

53.37
- 

31ó.0¡t
- 

13:éÞ'
-'-ä:s1

"-ö:2ö

ìdo:6ï

æ.29
-'2<;.ïi
--i¿:sö
---à:0ï
-'-ô:3õ

ìï0.ä2

o¿,¿4

4l-r9c
CaO

'2'B.trï

-i2.-si

'- 
4.2è

'-b.go
'ö?.'6ï

Na2O

--[a9--
SÔMA

1.41 : 1.44

36.59: 35.24
...---- - l--.-- ---.
ô2.00: 63.32

r.56 i 1.61"3it.öiï-li:íi
.-... ---l--- --- -_.

62.83 i 60.28

1.01

37:ö5

ito.,¡¡'

1.95

?å:1'd
"i:þit

r.59 1.25 1.54 1.81 1.71
'-irö'.'sï

'-ö1.3it
38.29

'ö'o'.i2
32.59

--¿$.i6
31.85

óá:éï
3¡¡.3ï
-6ï.äi

An o/o

Tabela f4- Mj,croaná1ise química dos plagioclásios dos derrames
basálticos de Roraima. p= fase de cristalização precoce.. T= fase decristalização tardiai pr,2= fase de cristalização precoce d.o gråo
mineraL t,2; 'It,z= fase de cristalização precoce do gråo minera] 1,2;
ab= andesi-basaltoi Ib= lati basa]to.

mostrado na figura-l6-A, há um predomínio da composição
Iabradorítica nos ab (An= 60.44-66.61*) e tb (An= 61.329).

Nos estágíos tardios de cristalização dos plagioclásios(Figura-16-B), nota-se que há uma dominância da composição
labradoritica nos ab (A¡r= 53.86-62.82t) .

Devido ao al-to grau de alteração verifÍcado para osplagioclásios dos l-b conforme descrito nas anáIísespetrográficas (capitul-o-6), foi difÍcil a sua determinação
química das análises por microssonda el-etrônica.

6,3.1. MrNERAIS OPACOS

Os minerais opacos ocorrem tanto nos ande s i -basal-tos (ab)
como nos Lati-basaltos, representados por magnetita em
microfenocris ta i s e na matriz.

As microanáIises químicas dos minerais opacos revel_aram que
não há grande variação composicional entre os J-itotipos
analisados, demonstrando apenas a presença de magnetitas
(Tabe1a-15).
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À¡ÕSTRÀ RR-
02À
( ¡b)

RR-O 68
(rbl 08À

MTC MIC I4AT MAT

._.F19?.
---Ir9z.

ÀIzOg

0.16

"õ.6-6

0.50
-ãï:35
-'ï. ¡i

0.11
9.54
1.5? 0-

.50
'76

31

"õ';ài'
'.ô:ïï
'-o:6ï
"ï:ïi'
bï:ïo

f99s
¡&¡O

73.90
'-ô':12

67.03
0.83

83.20--ö:ïi

__Yc_o_.

-.-c_99..

-ç-t--1oJ
sora,

0.76 i

0.05:--öriri
89.48:

0,06
-ii. iï
-it.-ìï

0ï. ¡ 6-

0.24
-'d:ö5
--ö:öt
-eï:it9

FèO
FezO¡--èõïi¡i--'-

-¿ö':Ãï

ï3:'52

31.64
:t.-35
-öif. 3i

45.80
¡ï:5i
0 s:ö6

35.8C

96.91

Tabela l-5 - MicroanáIise quinica das
derrames basáLticos da Suíte
mi cro fenocri stal-; MAT= matriz. FeO e
Carmichael (f967 ) ,

magnetitas presentes nos
Básica Apoterj.. MIC=

Fe2O3 calcul-ado segundÕ
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Para melhor vizualização do comportamento químico dos
el-ementos maiores das rochas da SuÍte Básica Apoteri (diques
máficos-DM e derrames basáJ-ticos-DE) foram cal-cul_âdas as médías
de cada para os diferentes litotipos (Tabel_a-l6) .

oxrDos DM (bth) D¡r (d)) DE (âb) DE (r¡
sio2 50 49 0.7 5r. E5 (U.64)-'"-ï:lö (o:-o7i---is:öi"iö;¿ïi

50.45
"'Ì'."àz
-i¡. ¿ï
'i i:-i d--ï:-i'i

0,41)
0 : it5l
o:öõ)
0:iïj
'0. oij

ÍíOz L4 0.18 1.39 0 .29\
ÀI2O3 16

ii
43
5l

1.14
ö'. öï

15.53 0.93
FeOt 12.45 1. 14 1,2 13 {0 42

¡&¡O 0 I6 0.01 0.16
5.tu

--õ-;?; 
d

"2-:ïo

0.01)
ö:ïäi
ö.ïà-l
ö.ïti

0.16 (0.01)-5:ït-iï:-öei
-ir:3¿--lï.-ôdi
'ä:e-o -l¡:3iti
'ï.'di-- j ö;iäi

ldgo 6 A9 0. 68 6.31 0.24\
CaO 10 20 0.51 '7.12

3:'rö'-
0.09)
o:ï51Na2O 2

ï
47

52

0.19
o. iàKzo 0.95 0 .2'7 1.43 0.04 )

PzOs 0 1,2 0 .02 0.18 0.05 0. 16 (0 02\ 0.12 0 01)
EE* 0 53 0 - 03 0.45 0.06 0 46 (0 01) 0.51 0.01)

n 32 10 6 2

Tabela 16- Média dos elementos maiores (E em peso) das rochas da
Suíte Básica Apoteri. n: número de amostrasi ( ): desvj-o padrão;
mg*= Mg*2 / ltulg'2+te-2) lrezO:/Feo=O.f5l; DM= diques máficos; DE=
derrames basálticos, bth= toleíti-co,- ab= andesi-basaLto; Ib=
lati-basa1to.

As rochas da Suíte Básica Apoteri se caracterizam por
constituir dominantemente por diques máficos e lavas de natureza
básica que se situam respectivamente no interval-o de 4.1,! a
1.29* e 5.0 a 6.56t de MgO e 49.20 a 53.04t e 50.04 a 52.14t de
Sioz. o número mg# [Mg.2 (Mg*2+re) assumindo Fe2o3/Feo igual a 0.15]
varia de 0.37-0.57 (média 0.51 + 0.05) para os DM e mg# 0.45-0.53
(médía 0.4'7 + 0.03) parâ os DE, tais valores são indicativos de
Iíquidos basáIticos evoluidos.

De modo gera.l, os DM e DE mostram nítidas variações
composicionais dos eLementos maiores com a diminuição dos
val-ores de mg#, apresentando entretanto para os DE discretas
variações e por vezes comportamenÈos anômalos para detèrmínados
efementos (por ex.: Na e K) (Eigura-17). Vale detacar que não se
observa distinção quími-ca entre os diques encaixados no
embasamento do Complexo Guianense e aqueles encaixados nas
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outras unidades geoÌógicas pré-cambrianas (Supergrupo Uatumã
e Supergrupo Roraima). Deste modo, com a finaLidade de
il-ustrar o grau de evolução magmática destas rochas, foram
util-izados diagramas de variação envol-vendo elementos maiores
em função de mg# vaLores, este uÈil-izado como índice de
variação, por mel"hor 'responder ao comportamento do magmatismo
basáLtico durante a cristalização. Assim, com o avanço da
cristalização, ou seja com a diminuição do mg#, observa-se:

Um aumento nos teores de SiO2 tanto para os DM como para os
DE ocorrendo uma certa dispersão dos pontos para os DM.

O AlzOg e o CaO possuem comportamentos semelhântes,
diminuindo seus teores com o avanço da cristalizaçåo (DM= AJ-zO:
de È20 a 15t e CaO de ^,11 a 7.5t; DE: AlzO: de ¡¡i.6 a 14t e CaO de
¡:l- 6 a L4t). Porém para os DE determinadas amostras (RR-02A, RR-
028, RR-084, RR-O9C e RR-39) apresentam val_ores de Ca díspersos
do "trend" geral-, possivel-mente refl-etindo o elevado grau de
saussurítização dos p_Iagíocl_ásios (ver capítulo-5) ou decréscimo
do teor de anortita nestas amostras (composições mais
andesítica). O comportamento do CaO e AlzO: refLete a importância
do plagiocJ.ásÍo e do clinopiroxênío no processo evolutivo,
índicando deste modo um fracionamento do típo gabro.

Em reLaçào ao Na2O, observa-se de modo geral um discreto
aumento à medida que avança a crístalização (caminhando da
porção mais a direita do diagrama para a esquerda) , a exceção
das amostras RR-024, RR-028, RR-08A, RR-O9C e RR-39 dos DE que
são dispersas em reLaçäo ao "trend,, geral-, apresentando valorês
um pouco maj"s el-evados. O K2O comporta-se de modo semelhante ao
Na2o. O excesso de Na, K e HzO (Apêndice-2) em algumas amostras
dos DE pode estar ligada a presença de zeófitas nas amigdal-as(ver capítulo-S),apesar das amostras anafisadas não
apresentarem, peJ-o menos visíveis, a presença de amígda.Ias ou
ao aumento da moLécula aIbítica nesta amostras.

Observa-se para o FeO¡ enriquecimento mais ou menos
acentuado para os DM (^,10 a 158) e discreto para os DE (æ11 a
138) à medída que o mg# diminui, sugerindo também um forte
controle dos minerais plagioclásio e clinopiroxênio.

Os valores de Ti02 para os DM permanecem aproximadamente
constantes no inicio da cristaJ-ização (Ti02 entre 1.0 e 1.3t) e
aumentam moderadamente nas porções mais evol-uídas do diagrama
(TiOz entre 1.4 e 1.9t); enquanto que para os DE há um discreto
aumento com a diminuição dos valores de mg#, O pzOs comporta-se
de manej-ra bastante similar ao Ti02.

Considerando as normas CfpW, a maioria das amostras dos
diques toleíticos (91t) apresentam al-to conteúdo em hiperstênio
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normativo (15.82-28.15t) com a presença de ol-ivina normativa(0.38-6.98&) e apenas três amostras são quartzo normatj_vas(0.52-l-.93*). Em relação aos diques andesi-basalto a presença de
hiperstênio normativo é também expressiva (13. B5-26. 99t )

apresentando-se quartzo notmativo (0.62-4.04*) para a maioria d.as
amostras (70t) e ol-ivina normatíva (0.34-9.00t) para as demais.
De outra parte para os derrames, a presença de olivina normatj-va
atinge proporções el-evadas para os lati-basaftos (15.?9t) con
nefelina normativa também presente (f.37*) , enquanto que nos
andesi-basalto se observa híperstênio normativo (23.'tj-24.?7t) e
guartzo normativo (3.93-4.859) (Apêndice-2).

7.2. GEOQVil,frciJA. æS ETTELETEOS ff'j,çOs

A tabela-17 mostra a médía dos elementos traços (Cr, Ni,
sc, Ba, Rb, S.r, La, Ce, zr, y, Nb,e Nd) para os DM e DE reunidos
por tipo litológico.

EIJETÍEIi¡EO DU (brh) D¡{ (ab) DE (âlr) DE (Itr)
Cr rzu l '1O l20)

bb (1JJ
52 t¿b 0/ {54

Ni 89 (1 61 l6 ?8 (1)
?q /rì q\Sc 36 (3)

'-'ï¡--iïrT

3? (1

Ba 159 (3 268 (106---ïï'ïáö
'"ï4d--(¿ii

234 (39

Rb 18 (7
"r1o--iïi 79 (13)

'50B---¡-BïïSr 241 (34

IJa 9(2 L'7 (5 13 (3 12 (0.5
5t-(ï:-5Cê 24 15'---""'ïri-'(ï5 42 (13 3't (6

Zî r.90 (48 L',l9 (3 157 (8)--""""àd'-(r)
Y 24( 31 (6 2A t1

Nb 7lz 10 (2 9.5 (3) 9 (1

Àtd 13 (2 19 (4) 7'7 \21 16 (o

n 32 10 6 2

Tabela l-7- Média dos ele$entos traços (ppm) das rochas da Suíte
Básica Apoteri. n= número de amostras; ( )= desvio padrão; DM=
diques máficos; DE= dertãmes basálticos, bth= toleiticor ab=
andesi-basaJ-to, l-b= latí-basaJ.to.

Os dj-agramas de elementos traços em funçã.o dos valores de
ng# apresentados na figura-L8, mostram o seguinte compartamento:

De modo gera.I, nota-se tanto para os DM como DE uma
diminuição dos el-ementos compatíveis Cr, Ni e Sc com o
decréscimo de mg#. O comportamento negativo d.o Sc versus o mg#
mostra clara influência do clinopiroxênio no fracionamento
magmático.
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As terras raras leves (La e Ce) comportam-se de forma
semelhante ao Zr, Y e Nd demonstrando um aumento moderado de
seus teores tanto para os DM como para os DE com o decréscimo de
mg#.

O Sr assim como o Rb mostram um discreto aumento com a
diminuição de mg# tanto para os DE como os DM, a exceção das
amostras RR-024, RR-028, RR-084, RR-09C e RR-39 dos DE que
apresentam-se dispersas do "trend" geral- evolut j-vo.

O Ba apresenta um padrão relativamente constante para os DM

e DE, tendendo a um leve enriquecimento à medida que a
cr j-stal-ização avanÇa (porção mais a esquerda do diagrama ) ,
embora para algumas amostras dos DE (ex.: RR-39 : 434ppm, RR-024

401ppm) e DM (ex.: RR-38 : 946ppm; RR-35C 45Oppm; RR-26 :
3B6ppm) hajam teores um pouco mais elevados.

Como constatado anteriormente¡ os diques máficos não exibem
bandamento e de maneira geral tem granulação homogênea,
excl-uindo a súti1 borda resfriada rapidamente ("chi1led
margin"), não apresentando variação quimica significativa entre
aqueles corpos de granulação fina e aqueles de granulação média
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(Tabela-18). Entretanto, no dique cÕtetado no ponto l-B (RR-184:
contatoi RR-18D: a 5m do contato; RR-l8E: 10m; RR-18F: L5m; RR-
l8G: 20m) , observa-se uma discreta varíação quimica tanto nos
eLementos maiores como nos elementos traços (Fíguras- L9 e 2O)
da borda (mg# 0.54) para o centro (mS# 0.42l, apresentando um
aumento de SiOz, FeOt, NazO, KzO, TiOzr PzOs e elementos
íncompatíveis e uma diminuição de CaO, AlzO¡, Cr, Ni e Sc,
acompanhando o comportamento do "trend" geraJ- evoJ-utivo destas
rochas (Figura-L7 e 18).

ELEMENTOS MATORES

DM (bth) DM (dr)
EI¡EMENIIOS grå média

n=13
grã finå

n=19
grå nédia

n=5
grå fina

n=5
SiOz 5{J.32 (0.55

'ï:-iä--ao:ö9
o.49 0.64 52 .26 0 51 '14 0 .99

Ti02 1.10
ïô.5ï
ïi-. ¡ä

0 .20 )

ï:2di
ö. e-¿T

1

i5
t2

52
JI
ït

(0.23
(ï:-,¡i
(ï:-6ö

0.24
AJ-203 16.62 (0.99 16.05 0.38
FeOr 11.26 (0.58 13.01

o:ï6 -(
.10)
ött6lMr¡O 0.16 (0.009

- 
6:57'-aó-:5ï

iö::t--aö-.3i

0.16 .008 0.16 004

Mgo 6. 60 0.'72 5 .r2 0.59) 4.82 o.66
CaO 10. L8 i0.s6 8.46

¿.rt3
0.36)
ï:'oïi

8.44 0 .29
l{â2O 2.39 (0.1,1 2-40

ô:5i
ö-. il

0 .22)
ö:ï51
ö:ö:il

2.84 0.11
Kzo 0.50 ( 0.04 0.93

'o:ã0
0.20)
ötôai

L.07
ö --íö'

0.2r)
o:õ5tP"O. 0.L2 t0.02

ELET4ENTOS TRAÇOS

Cr 125 (J9 )----""'-öö'-ai2) 30 s7) (24 70

Ni 9A 20) 5? (9) 72 t73"
Sc 39 (21 39 (2) 35 (20 36 (3

Rb I1 (3) 18

-L bJ
10)
iBl

38 (16

idà-'i2iië
40 (9)

2ë10--e5t)

23ï--(3sl
BÊ L44 172)

Sr 204 lt2) 2r2 36) 256 t26
La I (1) 9 (2) t't 94 18 (4

Cê tî /â\
'-"""-'ïrï--(iZl 23'lïa"

(6)
¿þ)

39 (e 44 (8

ZÊ 203 149
JL (5

195 {33
Y 23 (2) 23 {3) 33 (4

TabeJ-a 18- Média dos elementos maiores (gem peso) e traços (ppm)
dos diques máficos com granulação fina e média da Suite Básica
Apoteri. Elementos maiores normalizados para 100t sem perda ao
fogo. ( ) = desvio padrão; n: número de amostras; grå=
granulometria; DM: diques máficosi bth= basalto tôIeitÍcor ab:
andesi-basalto.
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Figura 19- Diagrama de variação mg# valores IMg*'z/ (Mg*2+Fe*2); re2o.7p¿9=9.151
versus elementos maiores (t en peso) das amostras representativas da
nigração B (Borda)*)C(Centro) do dique do ponto-18 pertencentes a SuíÈe
Báslca Apoteri, Elementos maio.res normalizados para 1008, sem perda ao fogo.
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Figura 2O- Diagrama de variação rng# valores [Mg*2/ (Mg*2+Fe*') ; rerorT¡s6=6.151
versus elementos traços (ppm) das amostras representativas da migração
B (Borda ) -+c (Centro ) do dique do ponto-18 perÈencentes a Suíte Básica Apoteri.
Sínbolos como na figura-19.
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Vários autores (e.9, Treuil & Varet, 1973; Allègre et a7.,
L971 ; Joron & TreuiL, 1977; Minter et a] ., L91'7; Joron et aJ.,
L978; Vieira Jr., 1991 ab) tem demonstrado a importância da
aplicação dos el-ementos traços incompatíveis (ex.: Th, Ta, Nb'
Hf, ZT, La, Ce) como ferrarnenta para o estudo das propriedades e
dos processos de gênese das rochas e da investigação de
heterogene idades do manto. Tais efementos caracterizam-se por
apresentarem baixos coeficientes de distribuição
cristal/1íquido, tendo como consequência pouco ou nenhum
fracíonamento desses efementos durante os processos de
cristalização fracionada ou fusão parcial. Deste modo, através
de correlações entre e.Iementos traços íncompatíveis é possível
obter ínformações sobre o processo de geração das rochas, bem
como investigar a característÍca quimica da fonte manté1ica.

Num determinado diagrama do típo A/B vs A (A e B
incompatíveis), onde A possui D (coeficiente de distribuição)
rnuíto menor que 1 e B mostra D superior ao de A, será
configurado uma reta, não necessariamente passando pela origem,
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se o processo for fusão parcial, enquanto que se formarem retas
subhori-zontais (paraJ.eJ-as a abcissa X) ter-se-á o processo de
cristal-ização f rac j.onada .

Por outro 1ado, num diagrama do tipo C vs D, onde C e D são
elementos incompatíveis, se dispuser uma distribuj-ção
reLativamente homogênea desses elementos, ou seja a tazão C/D
permanecer aproxi-madamente constante para todos os conjuntos de
rochas, essa correlação indica que há uma certa homogeneidade da
repartição destes elementos sem fracionamento no manto e,
cons equentemente, esses conjuntos de rochas apresentam
características da fonte mantélica semelhantes. Se, ao
contrário, a distribuição destes elementos (C e D) for
relativamente mais compl-exa, conformando dÍferentes retas para
os diversos conjuntos de rochas, implica uma certa diversidade
química na razão C/D acompanhada da existêncía de fontes
quimicamente diferentes dentro de uma complexa heterogeneidade
do manto correspondentes a díferentes estágj-os de sua
diferenciação e evolução (Joron & Treuíl-, 1977; Minstex et al.,
1977; Joron et aL., L918t.

1,2.I.1. Zr vs elementos incompatíveis (EI)

A figura-21 mostra a variação do Zr versus os Ef. Observa-
se nesta figura uma correlação positiva ent.re o Zr e os EI,
demonstrando razões Zr/EI l-evemente variáveis dentro do mesmo
conjunto de rochas (ex.: Zr/La: DM :9.62-L4.67, DE= IO.lL-L4.61 ;Zr/Ce: DM= 3.94-6.6'7, DE: 4.23-5.29; Zr/Nbz DM= I3-2g.iS, DE=
l4-45.50; Zr/Y: DM= 4.31 -'7.L3, DE: 5.80-6.74). Estas pequenas
diferenças nas razões (zr/El\ podem estar sugerindo que as
rochas não são estrítamente cogenéticas ou rel_acionadas a um
modelo de cristalização fracionada de gabros originados de
magmas parentais pouco diferentes entre si, ou até mesmo fontes
Ievemente heterogêneas.
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(Eß)

A figura-22 apresenta
para os DM e DE, cujas
Iitológico (bth, ab e lb)
(Boynton, 1984).

o padrão de distribuição dos ETR
rochas foram agrupadas por tipo
e normalizadas para os condritos

a)

Yb Lu

Figura 22- Padrão de distribuiçäo dos elementos terras raras dos DM (a) e
DE (b) da Suite Básica Apoteri normal-izados para o condrito de Boynton
(1984) . Circulos vazios:DM (bth); círculos fechados= DM (ab); quadrado
vazio= DE (ab); guadrado cheio= DE (lb) . A figura inserida no alto do lado
direito mostra o modelo do N-MORB e E-MORB para efeito de comparação (Le
Roex, 198?).
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De modo geral os padrões de distribuição dos ETR são
muito semel-hantes entre os DM e DE apresentando ETRr (feves)
médio a fortemente enriquecidos em relaçåo aos ETRi
(intermediário) , não ocorrendo variações no enriquecimento dê
ETRi em relação ETRP (pesadas). Os DM (bth) apresentam padrões
de ETR mais empobrecidos em relação aos DM (ab) , da mesma
forma que os DE (Ib) em relação ao DE (ab), apesar de guardar
certo paraLeLismo entre os conjuntos (DM e DE) .

Tanto os DM como os DE possuem padrões médio a
fortemente fracionados apresentando valores de (La/Sm) 

"variando de I.87-2.11, (média=2.19 t 0.36) , (LalYb), de 2.43-
4.68 (média=3.41- + 0.85) e (Sm/Yb) " de 1.25-1.,78 (média= 1.54
t 0.16) para os DM e para os DE razões (La/Sm),, variando de
2.2L-2.39 (nédia= 2.22 + 0.09), (Lalyb)" de 3.48-3.12
(média=3.64 + 0.11) e (Sm/Yb)" de 1.55-1.66 (média=1_.61 +
0.04 ) (Apêndice-3) .

Comparando o padråo dos ETR dos DM e DE com o do MORB
(Mid-ocean ridge basal-ts; e.g. Sun & McDonough 1999) tipos E
(enriched)-MORB e N (normal)-MORB (Le Roex. 1987)f inseridos
na figùra-22, observa-se que tanto os DM como os DE
assemefham-se com o padrãÕ E-MORB, possuindo no entanto,
razões (LalYb),., maís enriquecidas Iex.: (LalYb)": DM= 3.41 t
0.85, DE: 3.60 + 0.11 versus E-MORB: 1.81. por outro lado.
observa-se que os DM e DE apresentam para algumas razões de
efementos incompativeis, importantes diferenças, como por
exemplo: Zr/Nbz DM= 18 + 4, DE= 2L I 9 versus E-MORB= 9;
K/Rb: DM: 249 + 38r DE= 120 f 43 versus E-MORB:41-7; Ba/La:
DM= 17 t 3. DE= l-9 t I versus E-MORB:9.

A figura-23 mostra o .'spidergram,, de elementos
incompatíveis para os DM e DE normalizados para o manto
primítivo de Sun & McDonough (1989) . Observa-se nesta figura
tanto para os DM como para os DE um enríquecimento de Rb em
relação ao K e Ba (K/Rb: ÐM= 153-332, þt= 61 -I15; (Rb/Ba)":
DM: 0.44-2.3L, DE= 2.42-3.74) e nestes eLementos em relaçåo a
tÕdos os outros. ELes possuem altas razões Rb/Sr (DM: 0.03-
0.31, D¡= 0.1-1-0.32), são empobrecidos em Nb (BalNb: DM= 16-
94, Dn= 14-50; (LalNb)n: DM= 1.00-2.77, DE= L.L2-4.25, zr/Nb;
DM= L3-30, DE= L4-45; Ti/Zt: DM= 3'7-59, DE= 42-49) e em
relação ao fracionamento de pJ-agioclásio possuem anomalj_as de
Eu negativa (Eu/Eu* : DM= 0.65-0.78; DE= 0. 6l--0 . 78 ) , o que
sugere um fracionamento sob condições de foz rel-ativamente
alta (Drake, L9'75).
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Figura 23- Padrões de distribuição de elementos incompatíveis
normal-izados para o manto primitivo de Sun & McDonough (1989)
para os DM (a) e DE (b) da Suite Básica Apoteri. Acima do lado
direito mostra o padrão da média dos E-MORB, N-MORB e OIB (Sun
& McDonough, l-989), para efeito de comparação.
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Compa.rando o padrão de elementos incompatíveis dos DM e
DE com o N-MORB, E-MORB e OIB (Sun & McDonough, 1989),
inseridos na figura-22, observa-se que as rochas estudadas
assemel-ham-se com o padrão E-MORB, di ferenciando- se deste
peLa presença de anomalia negativa de Nb e por apresentar
para os elementos LILE (elementos litófilos com íons de
grande tamanho) e ETRr teores um pouco mais enriquecídos.

Em síntese, os diagramas de variação tomando como
indice magmático o mg# val-ores, revel-aram para os el-ementos
maiores e traços comportamentos semelhantes para os DM e DE,
ou seja um aumento de SiOz, FeOt, TiOz, PzOs e dos elementos
incompatíveis e uma diminuição de CaO, AI2O3, NaO, K2O, Cr, Ni
e Sc com o avanço da cristalização, sendo que para os DE
ocorre teores mais elevados Na, K e HzO provavelment.e
associado ao desenvol-vimento de estágios tardios de zeólitas
hidrotermais nestas rochas. Observa-se ainda concentrações
eLevadas em relação aÕs elementos LILE (K, Bã e Rb) e baixas
dos elementos HFS (efementos de alta densidade de carga) (Nb
e Ti) dos DM e DE para al-gumas amostras,

O comportamento dos elementos maiores e traços revelam,
a priori, gue os DM e DE evoluiram possivelmente de uma
assembléia do tipo gabro, onde o cJ.inopiroxênío e
pfagioclásÍo foram fases minerais importantes no
fracionamento.

A grande variação do número mg# tanto para os DM (0.37-
0.57) como para os DE (0.45-0.53) nos leva a sugerir que as
rochas nåo foram formadas por J-íquidos primáríos, e que
portanto representam magmas mais evoluídos.

Os padrões de dÍstribuição de ETR são semel-hantes para
os DM e DE, apresentando-se médio a fortemente fracionados e
enriquecidos em ETR] em relação aos ETRp, guardando um certo
paralelismo entre as cu.rvas.

Os padrões de elementos incompatíveis tanto para os DM
como para os DE mostrou que o Rb é mais rico em .relação ao K
e Ba e nestes eÌementos em relação a todos os outros
incompativeis. Possuem altas razões Rb/Sr e são fortemente
empobrecídos em Nb.

Em geral, os DM e DE mostram padrões semelhantes aos E-
MORB, possuindo no entanto valores para os elementos LILE e
ETRr um pouco mais enriquecídos.
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8.7. GEOCRONOT,p/GT;A

8. 7. 7. ACER1øO GEOCRONOLOGTCO

O acervo geocronológico disponível para o magmatismo básico
fanerozóico do Craton Amazônico (CA) é constituído
excLusÍvamente de idades obtidas pelo método K-Ar (e.g. priem,
1968; Snefling & Mcconnell-, 1969,. Amaral, 19?0; Thomaz Ei1ho et
aJ., I91 4; Teixeira, 19?8; Sial- et af ., 1987). Vale d.estacar que
todas as idades obtidas para a Suite Básica Apoteri, antes do
ano de L918, foram recal_culadas com as novas constantes,
comforme proposição de Dalrymple (1979).

RegionaLmente, o padrão de distribuição das idades K-Ar
para o magmatismo básico fanerozóico do CA, obtldos
principalmente no sistema rocha total e plagioclásio, revel_a
vaLores variando desde o inlcio do pateozóico (^r570 Ma) até o
fÍnal do Mesozóico (È65 Ma) . Neste contexto, são identificados
dois cíc.l-os vulcânicos principais: i) com idades no permo-
Triássico entre 250-200 Ma e, ii) no Juro-Cretáceo cujas idades
variam entre 200-125 Ma. A formação do primeiro cíclo vul-cânico
é relacionada a abertura do oceano Attântico Norte (separação da
Àmérica do Norte do conjunto África-¡\méríca do SuI) enquanto que
o segundo ciclo de wulcanismo é vinculado ao processo de
abertura do oceano Atlântico Sul (África da América do Sul)
(Thomaz Eilho et af., l9'74; Teixeira, l9?8, Teíxeira, LgBO).

No Brasil estes dois ciclos vul_cânicos apresentam ampla
distribuição na região Ãmazônica, tendo seus exemplos mais
notávêÍs representados pelos diques e ..si1fs,, da foz do rÍo
Mapuera no estado do Amazonas e os enxames de diques máficos de
Cassiporé no estado do Amapá e a Suíte Básica Apoteri no estado
de Roraima.

O conjunto de dados geocronológicos disponiveis para a
Suíte Básica Apoteri (diques e derrames basálticos) (Tabela-19)
no Brasil (Amaral et aL., L9'lO; Amaral, L974; Mandetta, j,g'lO;
Thomaz Fif ho et a-¿. , 1,9'7 4) , na cuiana (Barron, l-966, Snetting &

Mcconnelf, L969; Berrangê, !973; Berrangé & Dearnley, l-975), no
Suriname (Priem, 1970; Priem et aJ., 19731. croenewege & Bosmar
L9'7Ol , na Venezuel-a (BeÌlizzia, I972) e na Guiana Erancesa
(Priem et af. , 1968,- Teixeira et af. , l985) revefa uma
distribuição de idades K-Ar variando desde o início do
PaLeozój-co (^¡375 Ma - Devoniano Médio) até o f inal- do Mesozóico (

!11-6 Ma - cretáceo fnferior) .
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Segundo Berrangé & Dearnley (1975) os díques máficos
possuem diferentes picos de idades K-Ar nos vários países onde
el-es ocorrem, a saber: Permo-Triássico (x22'7 Ma) no Suriname,
Triássico fnferior (æ220 Mal na cuiana e Triássico Superior (^r195
Ma) na VenezueLa. Estes mesmos autores advogam a hipótese de que
a fase de distensão inicial no des envol_vimento do graben do
Takutu (FÍgura-4) seria representada pela intrusåo dos diques
máficos, sendo seguida por uma segunda fase, com a formação de
falhas profundas com consequente subsidência e formação do
graben do Takutu. Nesta segunda fase teria ocorrj_do a extrusåo
das l-avas basálticas entre ,furássico Inferior e Médio (entre
190-160 Ma atrás) . Finalmente, estas lavas vufcânicas teriam
sido recobertas peta Formação Tacutu durante o Cretáceo
Inferior.

Os dados isotópicos K-Ar para os diques máficos revel_am
idades variáveis conforme pode ser observado na tabela-19. Na
fígura-2[ é apresentada a frequência da distribuição das idades
K-Ar para os diques máficos no tempo qeológico. Neste diagrama
observa-se a presença de dois grupos principais de ídades, oprimeiro com valores variando entre 379-363 Ma (4tSZ das
análises), enquanto que o grupo mais jovem e mais expressivos
(95,58 das anál-ises) apresenta idades entre 248-130 Ma.

com respeito ao agrupamento de idades maís antigas, é
prováve1 que estes val-ores estejam representando processos de
incorporação de argônio radiogênico a estes diques durante suas
intrusões na crosta continental_, A incorporação de argônio
radiogênico, especialmente vinculados ao sistema rocha total eplagioclásio nestes diques máficos foi origina.Imente apontada
por Montal-vão et a7. (L975) . De outra pa.rte, fenômenos de
incorporação de argônio radiogênico assocj.ado a diques máficos
tem sido observados em outros enxames de diques do Brasil (e.g,
Teixeira et af ., 1988; Bastos Leal, 1992). por outro lado, a
avaliação dos resultados para o segundo grupo, revela um pico de
idade entre 196 e 2II Ma, tendo a idade média neste intervalo de
204+6 Ma. Esta idade média pode ser admitida preJ_iminarmente como
representante da época de intrusão destes diques na crosta
continental, no Jurássico Inferio¡.
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- -;Þ-81-t 
? Diabásio RT 4

Tabela 19- TabeJ-a geocrono:ógÍca K-Ar para as rochas da Suíte Básica
Apoteri (derrames basálticos e diques máficos) do Brasj-lf Guj,ana, Guiana
Francesa, Suriname e Venezuela. (RT)=rocha total-r (pLA):p1agioclásio.
Idades recalcuJ-adas confon::e DaJ-rymple (I979l| com base nas seguintes
consLantes (IUGS ) : noK/R=l ,16?x 1o-amor,/mor ; À9:4.962x1O-loyr-r;
l,e+l,'e=0.581-x1O-10yr-1. 1= Mancetta (1970), 2= Amaral lI974l; 3= Berrangé &
Dearnley (1975); 4= Tomaz Filho et al., (I974\; 5: Snell-j-ng & Mcconnel-l-
11969); 6= Teixei-ra et aL. t.L984l i 7= Teixeira et al. (1985)r 8= priem et
a], (1968); 9= Priem er =Ì. (I9'131 ; t 0= priem et aÌ. (1971),. 1i.=
Bellizzia (L912) .
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Tabela l 9- Cont- inuacão

Bras i I

Guiana

Suriname

Guiana Francesa

Venezuel-a
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Figura 24- Diagrama de frequência de distribuição das idades K-Ar
individuafizadas no tempo geológico para os diques máficos da Suite
Básica Apoteri no Escudo das Guianas. (Subdivisão do t.empo geológico
segundo Harfand et af. , I9B2)
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No caso dos derrames basálticos, o conjunto de dados
geocronológicas K-Ar apresenta menor intervalo de variação de
idades quando comparado com aqueles dos diques máficos (Tabela-
19) . Na fiqura-25 é apresentada a frequêncla de distribuição de
idades K-Ar no tempo geoJ-ógico para os derrames basálticos.
Neste diagrama, observa-se uma variaÇão de idades entre 2L3-176
Ma com pico entre 163-149 Ma e idade média neste último
intervalo de 154+15 Ma. Esta idade média pode ser admitida,
preliminarmente, como representante da ldade minima de formação
destas rochas basá1ticas, durante o ,Jurássico Superiorr êÍì
conformidade com as interpretações originais de diversos autores
(ex: Berrangé & Dearnley, I915; Thomaz Filho et âf . , 79'7 4;
Teixeira, 1980).

Cabe destacar adicionalmente, eü€ apesar de possuir um
quadro qeocronológico K-Ar bem estabeÌecido, face a eficácea
desta metodologia na definição da cronologia de eventos
magmáticos mesozóicos (ex: bacia do Paraná), dados isotópicos
por outras metodologias (ex: ¡r'Ar- rrrAr e Rb-Sr) são necessários
para se demarcar com maior precisão a época de formação deste
magmatismo mesozôico. Deste modor oS resultados Rb-Sr e Sm-Nd
obtidos neste trabalho e apresentados a seguir, constituem uma
contribrtição para o melhor entendjmento da época dos processos
de fraturamento continental que atuaram no craton Amazônico
durante o Faneroz,óico. Estes dados isotópicos contrib,uem também
para o conhecimento das variações composicionais do manto
subcontinental da plataforma Sulamericana ao longo do tempo
geológico.
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Figura 25- Diagrama de distribuiçåo de frequência das idades K-Ar no
tempo geológico para os derrames basál-ticos da Suite Básica Apoteri
no Brasíl e Guiana. (Subdivisão do tempo geológico segundo Harland et
af. , 7982) .
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As amostras selecionadas para os estudos isotópicos Rb_Sr e
Sm-Nd realizados nesta pesquisa, passaram por rigorosa avaLiaçãopetrográfica e geoquímica, afim de se garantj.r uma interpretação
conf iáve.r dos resultados obtidos. para os diques máficós foramselecionadas amostras completamente j-sentas de alteraçãointempérica, enquanto que no caso dos derrames basálticos, por
apresentarem reduzido número de amostras isentas de processos dealteração intempérica, foram analisadas algumas amostras compresença de processos de saussuritização e sericitizaçåo(aostras RR-024, RR-028 e RR-39) .

8. 7. 2. RE9úT:ADOS P:b-SÊ

Foram selecionadas 07 amostras dos DM (díques máficos) e 07amostras do DE (derrames basáltícos) para execução de anáIisesisotópicas Rb-Sr, conforme procedimento descrito no capÍtul-o-2.
Os resultados analíticos são apresentados na tabel-a-20.

Tabera 20- Ðados analiticos Rb-src dos diques máficos e derramesbasálticos da Suíte Básica Apoteri-, Dados obtidos por diluiçåoisotóplca (para Rb menor que 50 ppm) e fluorescência de iaios-X.

8. 7. 2. 7. Díqaes aáfícoe

Os dados Rb-Sr obtidos para os diques máficos produziram
uma errócrona com 04 pontos e idade de 311t40 Ma (10), tendo
razão inicial 8tsr,/86sr (sri) igual a 0,70695f0, O0OIB (MSIVD=76,0)
(Figura-26) . O alto valor do MStrVD se deve à grande dispersão dospontos em relação a reta obtida, sugerindo a presença dedistúrbios isotópicos Co sistema Rb-Sr. Cabe destãcar que as



98

amostras RR-16 e RR-28 não foram consideradas no cáfculo da
idade ora apresentada. Estes distúrbios isotópicos podem estar
vínculados a fenômenos cle interaÇão do magma básico com as
rochas encaixantes (fenômenos de contaminaÇão crustal) .

e6s r,/ 
g?st

o

T-- 311.O t 40,3
5r.i: U, ?O 695 t t],00O18
trSI¡ID = ?6.0û4

Ê?p¡7 e65.

0. 18 6 A,372 t, s58 Ú. ?44

Figura 26- Diagrama "isocrônico" Rb-Sr dos diques
máficos da Suite Básica Apoteri.

Quand-o. se confronta a idade Rb-Sr apresentada na figúr:a-261
com o p.adrão de idades K-Ar, apresentado anteriormente, observa-
se que a idade Rb-Sr é cerca de 100 Ma mais antiga que o pico
médio das idades K-Är (com idade de cerca de 200 Ma) . Os
distúrbios isotópicos Rb-Sr observados nas amostras analisadas,
afiado ao pequeno número de pontos usados no diagrama Rb-Sr
(pr.aticamente 2 pontos afinhados), e devido a boa definiçäo da
idade média obtida pelo histogramâ K-Ar e com va.Ìor em torno de
200 Ma para este enxame de diques, admite-se, neste momento, que
esta idade média representa com maior precisão, a época de
intrusão destes dlques na crosta continental/ a cerca de 200 Ma
atrás, no ,Juráss ico Inferior.

8. 7. 2. 2. De.rrames basálticos

No caso dos derrames basáfticos, os dados Rb-Sr produzlram
uma isócrona com idade de 136+13 Ma (10) , e razão inicial
8?Srl86sr (sri) igual a o,70996+0, oOûIO (MSFD:6, O) (Fiq:ra-21 ) .

Neste caso, ao contrárj-o dos diques máficos, o baixo vafor do
MSWD aponta o bom afinhamento entre os 04 pontos utilizados na
definiçþo da idade. Cabe acrescentar, que as amostras que nåo
foram utilizadas no cáfculo da idade (RR-02Ä., RR-028 e RR-39)
por não se alinharem segundo a isócrona obtída, são aquelas que

0 . ? 1403

o. ?103 6

0. ?o6?0

o. ?03 03



grau de

()()

saussuritização e se rl ci tl z aÇäoapresentam maior
pfagiocfásios.

ttsr/ ttst

5ri= O.?O996+ Or OOOlO

IISüD = 6.048
' ' Rb/""sr

o. L?s t.359 0,5s8 O.?18

Figura 27- Diagrama isocrônico Rb-Sr para os derrames
basáÌt.icos da Suíte Básica Apoteri.

A comparaÇã.o da idade obtida pelo nétodo Rb-Sr (¡:136 Ma)
com o conjunto de idades K-Ar, cujo pico de idade é de
aproximadamente 150 Ma, sugere a presença de fenômenos de
incorporação de argônio radiogênico de rochas mais antigas,
durante a formação destes der¡ames basálticos,

O conjunto de dados isotópicos ora apresentados suqerem que
os derrames basáltlcos da Suíte Básica Apoteri foram formados a
cerca de 136 Ma atrás, durante o Cretáceo Inferior, conforme
apontam os dados isotópicos Rb-Sr.

8. 7. 3. RESULTAÐOS Sm-Nd

Foram selecionadas 07 amostras dos diques máficos e 07 dos
derrames basáfticos para execuçäo das aná.Lises isotópicas Sm-Nd.
Os resuftados analíticos são apresenlados na tabefa-21. Os
resultados obtidos não possibilitaram a definição de diagramas
isocrônicos e foram utilizados no ítem da geoquimica isotópica,
conforme apresentado a segu-rr.

o.?15?O

0, ?1259

û . ?u94?

0.?o636
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Tabela 21- Dados
os diques máficos

analiticos Sm-Nd obtidos
e derrames basálticos da

por diluição isotópica para
Sulte Básica Apoteri.
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8.2. CEOQUÍMTCå rSOTóPrCA

A geoquímica isotópica (Sr, Nd e Pb) é uma importante
ma j-or precisão asferramenta para caractexizar com

caracteristicas quimicas das fontes mantélicas. A importância dacaracterização isotópica em estudos petrogenétj-cos, está naresistência dos isótopos ao fracionamento quimicor co¡tr
conseguente representação da evolução magmática de uma suite derochas, preservando assj-m, as caracteristicas originais do
magmatismo (Cox eË âf., L979) .

A partir dos valores das idades obtidas no item anterior,para os diques e derrames basálticos da Suíte Básica Apoteri,
f oram calculadas as razões iniciais de 8tsr/t.sr (Sri ¡ e 143ñd/1{4Nd

(Ndi) e valores de ts, ê 6¡¡a de cada amostra analisada na época de
formação destas rochas. Estes valores encontram-se listados na
tabela-22.

rf,slITtffCr 0[ GE0CIÊNCIAS " us?
- BIB] I(IIÊ:CA
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Tabela 22- Razões Rb/sr e sm/Nd, ïazões íniciais ttstltus. e
t'3Nd/tt'Nd e valores de asr e tNd dos diques máficos (recalculados para a

ldade de to=204Ma) e derrames basálticos (recalcufados para a idade de

to=136Ma) da Suíte Básica Apoteri.

8.2.7. Diquee ø;Áf ìeoe

No diagrama que representa a evolução isotópica de Sr de
acordo com o modelo do Reservatório Uniforme (UR) ou "Terra
Globat" (Eigura-28a), se observa que os DM apresentam ampla
variação nos seus val-ores de tazão iniciaL [ (Sri)=0' 70605-
o,'72096; to=2O4Ma)1. Neste caso, todas amostras posicionam acima

da l-inha evofutiva da "Terra Global" e apresentam valores de Es'

muito variáveis ls5,: (+25, 34-+23'7 ,00; to:204Ma) I (Tabel-a-22) . Taf
comportamento, sugete uma fonte enriquecida na razão Rb/Sr para
estes diques e/ou que a participação de fenômenos de
contaminação crustal durante a sua intrusão na crosta
continenLal-.



RR-16O+
a)

o, ?08

o, ?o6

o, ?05

o. ?o4

0,703

0,'7o2

0, ?o1

o, ?oo.

o¡ 699

"tsr./""s.
o
o

nbl sr=o .030

43zrca

' 
n'Nd 

7 
t,. n*o

trERRA

Sm/Nd*0.308

432lca

RR-2 8

o,

b)

g.5tz

0.511

0,510

û. 509

0, s08

o, 50?

Eigu4a 28- Diagrana de evo l Lrçåô isotópic-a d.o Sr (8?Sr/tusr inicial¡ e
Nd (r4rNd/144Nd inicial-) no t eJrlpo geológico païa os digues máficos da
Suite Básica A.poteri. u/S¡7uosr primordial=O tGg-BgB; utSr,/oost
atual:0,7045 (Faure, 1986) .

No tocante aos isótopos de Nd (Figura-2Bb), verifica-se que
os DM apresentam estreita variação na razäo rnicial- Ndi
INdi: (0, 5L181-0 | 51"242 (t":204Ma) ] / com valores de tu¿ variando
entre [€Nd: (+1r35 a -10,06).; ¡.=29 4l',1a ) ] (Tabela-22) . ob.serva-se que
as amostras estudadas posicionam-se acima (RR-01Ä. e RR-364) ,
abaixo (RR-L6 e RR-28 ) or.r sobrè a linha evolulíva d.a "Terra
Global" (RR-17), suqerj-ndo portanto, uma fonte l"evemente
enriquecida e/ou empobrecida nas razões Sm/Nd.

No diagrama t5¡vst¡¿ (Figura-29) as anostras do.s diques
máficos se posicionam predomlnantemente no campo enriquecido
(campos II e IV) , apontando assim que estas rochas derivararn de
uma fonte enriquecida em comparação a "Terra Globa1".
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Figura 29- Diagrama Ê5¡vsÊ¡¿ com valores recàlculados para to:204Ma
representativos dos dlques máficos da Suíte Básica Apoteri. Os
valores atuais da t'Terra Globat": Itsr/uuSr=0,7045 e ta3Nd71on¡¿:6,512638
( I'aure, 198 6 ) .

8.2.2. Derrames Basálticos

os derrames basálticos apresentam ampfo intervalo de
variação nas razöes Sri lSri:(0,70980 e 0,'7L524 (to:136Ma) I com

vafores de gs. entre +1'l t44 e 1"54,76 (Tabela-22). No diagrama da
figura-30a é apresentado a evoluçåo do Sri com o tempo onde se
observa que todas as amostras posicionam-se acima da linha
evolutiva da "Terra Global", sugerindo fonte enriquecida na
razão Rb,/Sr e/ou a presença de fenômenos de contaminaçåo crustaf
associado a estas rochas.

No diagrama de evolução de Ndr com o tempo (Figura-3Ob), se
observa que os DE posicionam-se sobre a finha de evolução da
'rTerra Gfobal". Os vafores de Ndj variam entre [Ndi:(0,51218-
0,51-234 (to:136Ma)l com vafores de €N¿ [t¡¿:(-2,51 a -5,53;
(to:13 6Ma ) I .
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Figura 30- Diagrama de evolÉçåo íso.tópica d.o sr 18?5r/865.r ini"iu.I¡ "Nd (r43Nd,/ì44Nd inicail) no tempe- geo-J.ógico para os deïrames basálticos
da Suite Básica Apoteri. o's./ousi prlmordial:0 | 69898, utSr,/oust
atual:0r 7045 (Faure/ 1986).

No diagrama t5¡vsÊ¡¿ (Figurâ-31) para os derrames
basálticos, a distribuiÇão dos pontos anaÌiticos, sugere que
estas rochas foram originadas a partir de uma fonte enriquecida
comparat ivamente com a "Terra Global" e/ou o envofvimento de
processos de contaninação crustaff a exemplo do que foi
observado para a evoLução isotópica de Sr destas rochas.
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cÀPÍruf"o 9-
MESOZóXCO DO

106

ASPECTOS PETROGENÉTICOS DO IIAG¡áATISMO BÀS¡íTTICO
ESTãDO DE RORAI}IA

O estudo geoquímico apresentado no capítul-o-7 demonstrou um
enriquecimento em eLementos LIL (K, Rb e Ba) e ETRI em rel_ação
aos elementos HFS (Zr, Nb, Ti), al-tas razões Rb/Sr (DM: 0.03-
0.31; DE= 0.11-0.32), baixas razões K/Rb (DM: 249 X 38; DE: 120 t
43) e anomalias negativas de Nb (BalNb: DM: 24 f 7, DE:31 t 14;
LalNb: DM: 1,.42 + 0.39. DE= 1.26 + 0.16) . Da mesma forma, o
estudo isotópico (Capítulo-8) demonstrou altas razões iniciais
de Sr radiogêánico (DM: 0.-t06-0.72L; DE= 0.709-0.715) e baixas
razões -'-Nd/-"Nd (DM= 0.51-19-0.5L224 DE= 0.5L22-0.5L231 para as
rochas da Suíte Básica Apoteri.

As características geoquímicas e isotópicas apresentadas
para as rochas da Suite Básica Apoteri såo típicas de magmas
básícos gerados em placas convergentes, associad.os a fusões da
pLaca subductada contendo componentes sedimentares (e.g. Gil-1,
l-981; Thorpe, 1,982; Mccul-Ìoch & Gamlcf e, 199f) ou em áreas
cratônicas continentais (E]tam & Cox, L989; Hergt et af., TggI;
Carlson, 1991; Bossi et aL. / 1993) associadas a:

. Contaminação crustal do magma básico durante a sua
passagem para a litosfera (e.9. Brandon eË a-l ., 1,993) ¡

. Metassomatismo mantéÌico causado por fl-uidos introduzidos
no manto ou por fusões sub-litosférica (El-]am & Cox, 1989);

. Interação entre magmas derivados de .'plumas,, mantéIicas'
com pequenas fusões do manto fitosférico continental (El1am c1
Cox, 1989).

As várias hipóteses sugerídas acima para tenta.r explicar as
característícas "Iitosférica" que estas rochas apresenEam
mostram que a interpretação de parâmetros geoquírnicos e
isotópicos, nos quais elas se baseiam, podem a primeira vista,parecer arnbíguos ou até mesmo confuso para os diferentes
processos, podendo induzir a resul-tados muito semel-hantes ou
muitas vezes indistíntos . As discussões que seguem, obj etivam
mostrar o processo que mais se adapta para a geração das rochas
da SuÍte Básica Apoteri.

CONIåì.'¡¡mçãlo ãRTTSEAL x MEEAssottaTI,st"þ ttø.;MEÉL CO

Váríos autores têm sugerido que o fenômeno de contaminação
crustal possui papel importante na definíção das características
quÍmicas e isotópicas dos toleitos contínentais (Depaolo, l-991;
OrHara & Mathews, 1981; Duypuy & Dostal,, 1984, Thompson et al_. Il-984) exÍstindo, em alguns casos, boas evidências para que este
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processo ocorra (Carter et a.I ., L918; Cox & Hawkesworth, 1985;
PicciriLlo et aL. z 1989). Outros autores acreditam que os dados
referenciados na literatura sâo mais consistentes com a origem
puramente mantél-ica (Hawkesworth & Vollmer, I9'7 9 ì Weaver &
farney, 1981; Alibert, 1985). Razões LalNb maiores que 1, por
exempJ-o, tem sido utilízadas como argumento em defesa da
contamj-nação crustal (Thompson et al., I984) , bem como sugerindo
a presença de fenômenos de metassomatismo mantéIico, devido a
presenÇa da fase que reteria na fonte, preferencialmente, Nb
(Briqueu et aL,, 1-984).

Entretanto, não há um consenso quanto a ocorrência de
processos de contâminação crustal ou metassomatismo mantéLico.
Entretanto, é prováveI que a crosta continental foi importante
na formação de algumas suítes continenÈais toLeÍticas, assim
como a origem mânté1ica associada a infl_uência de componentes
ricos em fluidos.

MET:AS SOT'ã;TT 5û'þ ID$EEÉLTCO

O enri-quecimento do magma básico em e-Lementos LIL associado
a uma origem mantél-ica pode ser explicada pel-a introdução de
fluidos em ambientes relacionados a zonas de subducção, cuja
pLaca subductada é rica em componentes sedímentares, ou
relacj.onada a fusões mantéIicas profundas sob a infl-uência de
componentes ricos em fluidos (citl, 1981; Thorpe, LïBZ;
McCulloch & cambl-e, 1991).

Embora o metassomatismo do manto a partir de fl-uidos ricos
em água seja tipicamente relacíonado a desidratação de placas
convergentes (Saunders et al-., 1980; ci11, 1981"; Thorpe, I9B2;
McCull-och & Gamble, 1991), características semelhantes as rochas
da Suíte Básica Apoteri são bast.antes comuns em várias suÍtes
basálticas do Brasil e do mundo (ex.: Sheraton & Black, lgBl;
El-lam & Cox, 1989; Picciril_Io et al., 1989; Hergt et aJ., 1991,;
Carl-son, 1991).

Não existem evidências geo.lógicas sobre ocorrência de
subducção contemporânea à formação dos diques máficos e derrames
basáLticos da Suíte Básica Apoteri. por outro lado. segundo
Cordani & Brito Neves (l-982) e Teíxeira et aL, (f989) o Craton
Amazônico aLcançou sua estabilidade em tempos Me soprotero zóico,
sugerindo assim um ambiente ensiáÌico para a col-ocação destas
rochas basálticas.

couu?,r"øø9ã'o cRøsre¿

Durante a transferência de fusões mantélicas para a crostar
muita vezes, ocorrem adições ao magma de material- crustal-
circundante ao conduto, seja por assimilação globat ou por
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processo de diferenciação. Desta forma, ocorrem alterações no
quimismo original do magma. Este processo é facilmente detectado
quando analisa-se o comportamento químj-co dos elementos com aLta
concentração na crosta (e.9. el_ementos LILE, Brandon et af.,
f993 ) em refação à concentração destes mesmos e-lementos no
magma.

Pode-se também aval-iar, qualitativamente, a importâncía do
processo de contaminaçåo crustaL através de diagramas envol-vendo
c-orref ações. _^entfg. um Índj_ce d.e contaminação (razões isotópicasutsr,/tusr e tntNd,/tnnNd) e aqueles e.Iementos com alta concentraçÕes
na crosta (Rb, Pb, Th, Ba, SiO2 e K2O) (Menzies & Kyl_e, 1990) .
Utilizando-se este índice de contaminação com um de evoJ-ução
magmática é possíve1 também caracterizar se as rochas crustais
foram assímil-adas pelo magma básico durante a sua transferência
a crosta.

Na figura-32 estão apresentados os diagramas entre razão
inicial- de Sr ISri= (ttS./t.Sr)i] e SiO2, K2O, Ba, Rb/Sr, Lalyb e o
rng.t e "li figura-33 ò diagraria entre a razão inicial de Nd tNdi:(tntNd/t'nNd)il e sio2, xzo, ga, La/,tb, Rb,/sr e mg# para as rochas
da Suíte Básica Apoteri. Analisando os diagramas, observa-se que
há uma correlação leve a medianamente positiva de Sri com o SiO2,
KzO, Ba, Rb/Sr e LalYb e negativa com o mg# tanto para os diques
máficos (DM) como para os derrames basál-ticos (DE) e, entre o
Ndi uma correlação negativa com SiOzr RzO, Ba, La/yb, Rb/Sr epositiva com mg# .

O comportamento dos elementos com os val_ores de Sri e Ndi(Figuras-32 e 33) é compatível com a assimilação de materiais
crustaís pelo magma, uma vez que estas amostras estão dentro de
um mesmo íntervalo de evolução magmática.

Logo, é sugerido, a priori, que a contaminação crustal_
assumiu um papeL importante na definição das característj-cas
químícas e isotópicas das rochas da Suíte Básica Apoteri. Tal-
contaminação se deu possivelmente de forma diferenciada nos DM,pois existem dentro do conjunto dos DM amostras com diferentes
c-oncentraçôes de Ba, Rb e K, acompanhadas por razões iniciais
''Sr/"'Sr re.Iativamente altas. por outro l-ado, existem amostras
dos diques máficos que såo íncompatíveis com tal processo, pois
apresentam baixos conteúdos de elementos LILE, tendo ainda
registro de corpos com margens de congeJ_amento "chiLl_ed margín"(dique RR-18), as quais, segundo Campbel (1980), protegem o
magma da erosão terma.L da encaixante dificultando
consequentemente o processo de contaminação.
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Figura 32- Diagrama de corretação entre (87sr/86sr)1 e Sio2¡ K2o,
Rb/Sr, La/Yb,e mg# para os diques máficos (204Ma) e derrames
basál-ticos (1,36 Ma) da suíte Básica Apoteri. Símbolos como na figura-
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Fígura 33- Diagïama de correlação entre (tosNd/14'Nd)r e Sj.Ozr Kzo,
Rb/Sr, La/vb,e nS# para os diques máfÍcos (204Ma) e derrames
basáltj-cos (136 Ma) da Suíte Básica Apoteri. Simbol-os como na figura-
5.
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9.7. CERACTTRTSTTC;AS DIA EOTTI1E

A figura-34 mostra a padrão dos elementos incompativeis dos
diques máfj-cos e derrames basálticos "primitivos" obtidos para
as amostras menos contaminadas. (ou pouco contaminadas)
normal-izados para o manto primj,tivo segundo Hoffmann (1988) e o
model-o de fusão correspondentes a 5 a 202 de uma fonte mantélica
prJ-mitiva com composição do tipo granada-peridotitica (Sun &

McDonough, 1989). A composição "primi-tiva" destas rochas foi
calculada assumindo 50* de fracionamento do tipo gabro (2OZ
olivina,,"50t -clinopiroxênio e 308 plagioclásio) cujo mg# valores
lÞ{g'' / (Mg''+Fe'') I está entre 0 .67 e 0 .77 ¡ os quais são
compativeis com um magma de composição olivina toleito (mg#
0.86-0.88) (Jacques & Green, 1980; Takahashi & Kushiro, 1983). A
assembléia mineral utilizada no cálculo do modelo de fusão está
apresentada na fi-gura-34.

¡.'

to,..

20 ..

Figura 34- Variação do modelo de elementos traços incompativeis
normal"izados para o manto primitivo de Hoffman (L9BB) dos diques
máficos (a) e derrames basáIticos (b) da Suite Básica Apoteri. As
curvas de 5, L0 e 20* correspondem a 50t de fracionamento (oL2O;
cpx50 e pla30) de fusão de uma fonte mantéIica do tipo' granada
peridotito (Sun & McDonough, 1989). Model-o do peridotito: ol:o.soi
oPx=o.2tì cpx:s.12¡ 9r:0.1.i.. Coeficiente de parti-ção segundo Bossi et al.
(L983).

a)

TiZtSr



tt2

1 000

Figura 34- Continuação

Para gerar rochas com composição toleitica é necessário
graus de fusão entre 5-108 (Takahashi & Kushiro, 1983) .
Entretanto, se admitirmos 5-10å de fusão para gerar os DM,
observa-se eüêr algumas amostras, apresentam-se enriquecidas em
elementos LILE (Rb, Ba e K) e Zr, mesmo aquelas amostras
consideradas menos contaminadas (ex.: RR-01.A, RR-22, RR-3lB e
RR-364) e empobrecidas em Nd e Ti (Figura-Y).Também para os DE
são compativeis graus de fusão entre 5-L0t, apresentando uma
fonte mantélica enriquecida em Rb, Ba e K e empobrecida em Nb e
Ti (Figura-34]'.

A forte anomalia negativa de Nb em relação ao K e La
apresentada tanto nos DM como nos DE (Figura-34) pode ser devido
a fatores, como: baixa solubilidade dos elementos HFS (Zr, Nb,
Ti) em relação aos elementos LILE (Rb, Ba e K) e TRt (La, Ce) na
presença de fluidos ricos em HzO (McCulloch & Gamble, 1991) ou
pela presença de uma fase mineral do tipo "titanatos" residual
(rutilor êsfeno, ilmenita, peroviskita) estabilizados em
condições ricas em HzO (Hel-l-man & Green , L97 9; Saunders et âf . ,
l-980) que fracionaria Nb e Ti em relação ao Zr.

b)

TiZrSrNbRb

10

20
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9.2. qaa;acøRJza$o æs pRocøssos þae,"siz,zcos

9.2. t-, ANÁ,LrsE euALrrATrvA

O reconhecimento dos processos magmátícos constitui etapa
fundamental no es tabel-ecimento de el-os petrogenéticos entre ou
dentro de associações igneas. Entretanto, a elucidação de tais
processos devem ser baseados em critérios múltiplos, utilizando-
se de dados de campo, petrográficos, mineralógícos, geoquímicos
e isotópicos, para uma melhor exequibílidade na sua
determinação.

A utílização de dados geoquímicos (eLementos maiores,
menores e traços), para defínição da cogeneticidade entre as
associações magmáticas é etapa primordial para a definição dos
processos de geração das rochas. Dessa forma, dependendo da
configuração dos dados geoquímicos de uma dada associação de
rochas, quando plotadas em díagramas envofvendo dois elementos
quaisquer específicos I pode-se inferir sobre o (s ) processo (s )

magmático (s) atuante (s) (cristalização fracionada, fusåo parcial
ou mistura de magmas) .

A exequibilidade na identíficaçåo do (s) processo (s)
magnático (s) atuante (s) numa determinada suíte de rochas,
através de métodos qual-itatÍvosf dependerá fundamentalmente das
variáveis escol-hidas (x e y) . Tal dependência ocorre na medida
em que os diversos el-ementos químicos possuem diferentes
comportamentos ge oqu ími co s (e.9. ra to iônico,
el-etronegatividade, carga, etc.) e suscept ibi l- idade aos vários
processos magmáticos.

Conformê mostrado anterj-ormente, a anál-ise dos diagramas de
vari"ação -" d"," elementos maiores em função do mg# valores
IMg'l (Mq''+Fe''); Fe2O3/pso=9.151 (Figura-17) e elementos traços
(Figuras-18 e 21) para a Suíte Básica Apoteri revela a presença
de processo de fracionamento do tipo gabro, em que
clinopiroxênio cálcico e plagíoc1ásio foram fases minerais
importantes neste fracionamento, visto peJ-o compo.rtamento de
CaO, 41203 e Sc e pelo estudo das aná.l,ises petrográficas
(capítulo-5).

9. 2. 2. ANÁLTSE QUANTITATIVA

Diversos autores tornaram possível equacionar e
quantificar, através de mode.los matemáticos, os processos
magmátícos. Ou seja. tTaLar os dados químicos como funções
matemáticas representativas dos processos magmáticos, e a partir
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de diagramas biná¡ios específicos, conforme uma função
matemática, a qual refletirá o processo magmático atuante (e.g.
Treuil & Varet, l-973; Joron & TreuiL, 1,9'l'l ; Allègre et ãf.,
L977; OrHara, L9'77; Stormer & NicholIs, I9'78, DePaol-o, 1981;
Vieira Jr, 1991 a,b; entre outros). Estes model-os matemáticos
têm sido muito utilizados em suítes de rochas basálticas tendo
produzido resul-tados satisfatórios e viáveis com o processo de
evolução pet.rogenético sugerido pela análise ou tratamento
qualitativo dos dados (e.g. Margues, 1983; Marques, f 988,.
Piccirill-o et af., !990; Bossi et aJ,, 1993; Betl-ieni et al.,
7995¡ Mazzucchelfí et aL., 1995, Rival-enti et aL., L995; pinese,
1997).

Deste modo, afim de avaÌiar quantitat ivamente a viabil_idade
do processo de cristalização fracionada sugerido pela análise
qua.Litatíva, foram efetuados cáIculos de balanço de massa para
el-ementos maiores (Stormer & Nicho1ls, f978). As concentraçôes
de elementos traços foram util-izadas para confirmar ou rejeitar
a viabíIidade do processo de diferenciação proposto, uma vez que
estes el-ementos såo bastantes sensíveis a estes processos.

Devido ao número reduzido de amostras dos derrames
basálticos, bem como sua pouca repre sent at ívidade no conjunto,
não foi viável, a priori, a aplicação do modelamento matemático
para uma possíveI determinação quantitativa do processo
magmático atuante na formaçåo destas rochas.

9.2.2.7. ANÁ,LISE QUANTITATIVA DOS ELEI4ENTOS MATORES

Para o cálcuLo de baJ-anço de massa foram utíl_izadas
amostras representatívas dos diferentes estágios de evolução e
que apresentaram menor grau de contaminação crustal- (amostras
RR-33, MgO=].24%; RR-O14, MgO=6.888; RR-184, MgO:6.84E, RR-364,
Mgo:6.618; RR-43, Mgo:5.789; RR-318, Mgo=4 .83t; RR-35C,
MgO=4.308) e as princípais fases minerais (o1ivina,
clinopíroxênio cál-cico, pigeoníta, ortopiroxênio, magnetita e
apatita), possivelmente fracionadas em cada uma das passagens
entre pares de amostras e cujas concentrações encontram-se nas
tabelas-1, 2r 5 e 9. As fases minerais foram determinadas por
meio de microssonda el-etrônica (capítuìo-6), a exceção das
amostras RR-43 (MgO=S.788) e RR-318 (MqO:4 . 83t ) cuj as
composiÇões mineralógicas foram extraídas respectivamente das
amostras RR-364 (MgO:6.61-t) e RR-16 (MqO=4.55t) com estágios de
evolução do liquido muito semelhantes daquelas (concentrações de
MgO muito próximas) . As composições químícas da oLivina e
apatita foram extraídas da literatura (Deer et aL., 1992) e são
mostradas no apêndice-5.
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Com estes dados, utilizou-se o programa de cáIculo no qual
são introduzidas as po!centagens dos óxidos de elementos maio'ese as fases mineraÍs selecionadas para cada '.traj etória,,. Oprograma então resolve, peLo método dos mínimos quadrados, umsistema de equações referentes ao número de óxidos utilizados emfunção da porcentagem de cada mineral- cristaLizado/ dependente
dos números de fases se_Lecionadas para os cáIcutoi, comoresuLtado, o programa oferece as fases minerais fracíonad.as e
suas proporções em peso em reJ-ação ao total fracionado, a fração
Iíqu.ida restante (F) e a somatória dos quadrados dos resíduos (X
res ).

Foram testadas todas as passagens de evolução possíveis,
efetuando-se para cad.a uma delas, várias combinaçÕes com as
fases minerais sefecionadas. O critério adotado para verificar aqualidade do ajuste dos elementos maiores, em cada passagem
testada, baseou-se fundamental-mente na somatória dos quadrados
dos resíduos (Ires2), obedecendo a seguinte classificação:

ÀilustE OIIMO BOM R,AZOAVEL RUIM PÉssIMo
Ires2 < 0.2 0.2-0 . 5 0.5-1.0 I.0-2.0 > 2.0

De todas as hipóteses testadas, foram se-Lecionados os casos
gue apresentaram maior grau de viabilidade 1lres2 mais baíxos),
uma vez que alguns resultados apresentaram-se insatisfatórios
devido ao el-evad.o valor da lres2. Deste mod.o, as possíveis
"trajetórias" de evolução do líquido foram desenhadas da
seguinte forma:

. \TRÃJETóRIA i.,,: RR-33 -+ RR-O1A: ol-ivína (4t), augita(23.9*), plagloclásio (48.8S), pigeonira (16.7*), magnetita
(5.8*), apatita (0.48) com Xres2 : 0.0057.

. "TRAJETÓRTA 2'': RR-O1A -)
pigeonita (40 .'1%) e magnetj_ta (2. BB)

. "TRAJETÓRIA 3": RR-18A -+
augita (34.2%) , pigeonita (19.9t)
(l-.1t) com lr.s' = 0.0070.

. *TR.AJETÓRIA 4': RR-36A -)
augita (42.92), magnerita (3.3t),
0.7 47 6,

RR-184: pl-agiocl-ásio (56.5å),
com lres' :0.0376.

RR-364: plagíoclásio (41.9t) ,
I magnetita 12.92) , ofivina

RR-43: plagioci.ásio (53.4*),
apatita (0.5S) com lres'

. *TR.AJETÓRTA 3": RR-43 + RR-318:
plagioctásio (4OB), com )res' = 0.4171.

augita (60å ) ,
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. *TR.AJETÓRIA 6"z RR-318 + RR-35C: plagioclásio (61.38),
augíta (18.7*), pigeonita (15.38), magnetita (4.3t), apatita
(0.48) com Xres2 : 0.2535.

Estes resuftados estão resumídos na tabela-23. Nesta tabel-a
estão apresentadas todas as fases mínerais fracionadas e suas
proporções em peso em relação ao total fracionado, a fração
líquida restante (F) e a somatória dos resíduos quadrados (X
res),

rRtÈitEToRrAs ol CtrrCa pla p:.qeo mt ape E' ¿reg
1- RR-33-+RR-0 LA 4.4 23.9 48.8 16.'l 5.8 0.4 0. 91 0.005?

2- RR-o1A-+RR- 18A 40.1 56-5 2.8 0.89 0.0376

3- RR- 18A-+RR- 3 6A 1.1 4r -9 19.9 2A 0.91 0.0070

4- RR-3 6A-+RR-4 3 42 .9 53.4 3-3 0.5 0-'79 0 .'7 4't 6

5- RR-4 3-+RR-318 60 40 0. 96 0 . 4171

6- RR-318-+RR-35C 18.7 61 .3 15-3 4.3 0.4 0.63 0.2535

Tâbela 23- Resultados obtidos na aplicação do modelo de cristalizaçãô
fracionada para elementos maiores de cada trajetória analisada,
ol=olivina; cpxCa=augita, pla:plagioclás io; pigeo:pigeonita;
mt=magnetita.' apa=apatitai F=fração 1íquida residual; lres2:somatória
dos quadrados dos residuos retativos dos elementos maiores.

De modo geraI, os resultados indicados para as
possibilidades de fracionamento apresentaram valores
signi fj-cantemente baixos para a soma dos quadrados residuais
para a maioría das passagens testadas, com ajustes variando de
ótimo (trajetórì.as 1,, 2 e 3), bom (trajetórias 5 e 6) a
razoáveís (trajetória 4) , envolvendo um fracionamento dominado
por plagioclásio, augita e pigeonita e quantidades subord.inadas
de magnetíta, olivina e apatita. A consistência de tais
resul-tados, indica que o modelo de cristalização fracíonada pode
ter sido o processo gerador destas rochas. A seguir será feíto o
modeLamento para os el-ementos traços na tentativa de confirmação
de taL processo magmático.

9.2.2.2. ANALISE QUANTITATIVA DOS ELEMENTOS TRAÇOS

Com a fína1ídade de veríficar se os elementos traços
determinados estão de acordo com o processo de diferencìação
proposto pelo ajuste de elementos maiores, uma vez que tais
e-Iementos são bastantes sensíveis e apresentam. nos processos de
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cristaLização, comportamento previsto pela Iei de fracionamento
de Ray1eigh, utiJ-j-zou-se a seguinte expressã.o:

¡.i: ni E,(Di - 1)

onde :
iCl- = concentração do elemento i no magma final;

Coi = "oa"u.rtração do elemento i no magma inicial;
F : fração líquida restante após o fracj-onamentoi
Di = coeficiente de distribuição gtobal do elemento i.

O coeficiente de distribuiçäo global (D) é definido como
sendo o resultado final da distribuição de um el-emento em todas
as fases minerais que constituem o sólido fracionado e é
determinado pel-a expressão:

n

¡=!xi Dli l2)

onde:
D : coeficiente de distribuição gl-obaL,
xj = porcentagem em peso da fase
fracionada j;
_iDi- = coeficiente de partição do

el-emento i no mineral j,'
n = número de fases fracionadas.

Para â resoLuçâo das equações acima (L e 2) é necessário o
conhecímento dos coeficientes de partição (Kd) para os diversos
elementos referentes aos vários minerais fracíonados (Arth/
L976; rrving, .I9'18¡ Hanson, 1980; Henderson, 1984). Como o D é
fortemente dependente da temperatura (T), pressão (p) e
fugacidade de oxigênio (foz) e composição dos magmaf procurou-se
extrair da literatura valores de Kd semelhantes àquelas das
condiÇões das rochas estudadas (Apêndice-6)

Os cáIculos de coeficientes de partição globai- para os
diversos el-ementos traços foram executadas utÍIizando-se a
expressão (2), além da proporção em peso de cada fase fracionada
(xj), adquirida no balanço de massa de elementos maiores (Tabela-
23) e o coeficiente de partição de cada fase mineral (Dt).

As concentraçöes (Cl) dos vários elementos traços e
el-ementos te.rras raras pa.ra a amost.ra mais evoLuída foram
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calcul-adas por meio da expressão (1), considerando-se as
concentracões (Co) correspondentes as amostras menos evoluídas e
tomando-se a fração liquida residual- (F) fornecida pel_o balanço
de massa de efementos maiores.

Eeito todos os cáfculos, observa-se que de modo geraL o
ajuste dos elementos traços e terras raras apresentam uma boa
concordância com um processo de cristalização fracionada, pois
os resultados calcul-ados estão bem próximos daque.Les anal-isados,
a exceçåo do Ni e Cr que afastaram-se um pouco dos val-ores
observados, possivelmente devido a possiveis fracionamentos de
suLfetos (Tabela-24). Not.a-se, para a maj.oria dos el-ementos
traços que a variação entre os val-ores cal-cuLados e observados é
inferior a 25-30t. Tal diferença pode ser considerada razoável,
tendo em vista os etros experimentais na determinação dos
el-ementos e a incerteza dos coeficientes de partição extraídos
da l-iteratura, mesmo sendo bem próximos as condições das rochas
estudadas.

'J¡{¡A¡¡!¡ü(,¡lJ.A
1

ï¡{.å.¡Jl!'I ORJ.A

2
TAÀiTETORIÀ

3
TRAÀfETORLA

4
TBÀ¡]ETORIÀ

5
fRÀi'ETORTÀ

6
Cr Cz Cr Cc Cr CC Cr Cc Cr C2 c, c"

Lå 10.3 8.50 LU 4

C€ 22 I9 21 20 ¿s 46
NCI LZ 72 T2 -6
s 4 J5

Eu 1.03
T¡'
t-b 2,40 2.43
Lu 0.
Y ¿5 22 23 23 21

fa
Th I-61
u
Hf 4

Ba 110 rb4 59 ¿4 I 226 293
Rb 6 51 ¿6 J6
Zx 130 40 IY 26 4 L6't 13 t94 261
Cs
Sr lUU IUJ 188 2 189 2A'7 zÞa I2
Nb 6.0 6.5 4

Cr r94 I2 r31 15 öz IU4 9J 58 26
NÍ 1U5 96 69 83 6 91 J¿ ¿r)

Sc 4L 40 s! 4 J9 J6

Tabela 24- Resultados do modeJ-amento geoquÍmico para elementos traços
e terras raras para os digues máficos da Sulte Básica Apoteri,
calculados a partir das proporções das fases minerais obtidas peLo
balanço de massa de e.Lementos maiores da tabela-23, C1: concentração
analisada; C2= concentração calculada.
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MESOZóTCAS

As rochas da Suíte Básica Apoteri podem ser relacionadas
cronologi camente ao magmatismo basáltico mesozóico que ocorre no
Escudo das Guianas: ao Minor Dykes e Diques Rupununi, na Guiana;
ao Apatoe Dykes, no Suriname; Cayenne Dykes, na Guíana Francesa
e a Província Magmática de Roraima, na Venezuel-a. Entretanto,
existem na Iiteratura poucos dados enfocando os aspectos
geoquímicos e petrogenéticos deste magmatismo, a exceção da
Guiana que possui um acervo de dados de geoquímica de elementos
maiores, al-guns traços e el-ementos terras raras.

Segundo Choudhuri (1978), Choudhuri & Mil_ner (L9jL),
Choudhuri et aL. (1977) os díques máficos mesozóicos que ocorrem
na Guiana, íntrusivos no Escudo das Guianas são de caráter
toleítico revelando para os elelemntos terras raras (ETR)
enriquecímento de ETR leves e empobrecimento de ETR pesadas e
ausência de anomalia de Eu. Através de razões U/Th e vafores de
U e Th é sugerida uma fonte enriquecida para a geração desta
rocha s .

Em relação aos derrames basálticos que ocorrem na Guiana
não existem estudos detalhados de sua caracterização
geoquími ca /petrogenét i ca . Segundo Berrangé & Dearnl-ey (1975) os
derrames possuem excesso de Na, K e HzO relacionado a presença de
zeól- i ta s nas amígda1as.

Na Plataforma Sulamericana as rochas da Suíte Básica
Apoteri podem ser comparadas com as províncias basál_ticas
mesozóicas. tais como: Diabásio Cassiporé (Lima et aL., !91 4l de
idade 20lt23Ma (K-Ar) , Diabásio penatecaua (Iss1er et aL., I91 4)
de idade K-Ar I34X4 Ma e 175+7Ma (Basei, 1925), vul-canismo
basáltico da Bacia do Paraná e da região do Arco de ponta crossa
com idades entre 1l-9 e 145Ma (K-Ar e Rb-Sr) (Amaral- et af.,
1966; Picciril-Ìo et aL., 1981 ; Mantovani et af ., l985).



cÀpÍrul.o 10- coNsrDERÀçõEs FrNArs

Os estudos efetuados deste trabalho permitem as seguintes
considerações l

1- A Suíte Básica Apoteri é constituída por rochas de
caráter intrusivo (diques máficos) e extrusivo (derrames
basáLticos) de idade Jurássico Inferior (20AMa) e Cretáceo
fnferj.or (136Ma) re spect ivamente, al-ojadas em terrenos pré-
cambrianos. Os diques máficos (DM) Iocafizam-se
pre ferencialmente a NE da cidade de Boa Vista onde constituem um
enxame de diques e com menor expressão geográfica a WNW da
cidade de Boa Vista, próximo a localidade d.o Taiano. Os derrames
basálticos (DE) ocorrem de forma menos expressiva que os diques
máficos, tendo seus principais afl-oramentos situados próximos a
cidade de Boa Vista até as imediações da localidade de Bonfim.

2- Os DM, de modo geraJ-, preenchem fraturas extensionais
segundo direções N40-50E e NNE-SSVl, com espessuras variáveis
(predomínÍo de 3 a I metros) e extensões variando desde algumas
centenas de metros até aproximadamente 5OKm. Os DE afl_oram
princípalmente em pequenos mor.ros e col-inas e nos leitos dos
rios, constítuindo basa.Itos macíços a amigdal-oidais.

3- Através da classificaçåo química os DM posicíonaram-se
no campo dos basaltos t'oIeíticos e andesÍ-basaltos e os DE nos
andesi-basaLtos e 1aÈi-basaltos, demonstrando uma afinidade
tol-eítíca para a maioria dos corpos, a exceção de a.Igumas
amostras dos DE que apresentaram tendências mais caLcío
al-cal-inas/transicionais (com razões álcalis/sílica maiores).

4- Os DM são caracterizados por apresentar Lexturas
ofíticas a subofíticas, tendo como minerais predorninantes
pJ-agioclásio (Anr:-ro), piroxênios Iaugita (I'Io:r-cz, ortopiroxênio
(fùor-r) e pigeonita (!{oro-re)l . Quartzo forma intercres cimento
gráfico com feldspato alca.Iino. Minerais opacos / anfibó]io
(ferro-edenita e edenita), biotita e apatita ocorrem como
minerais acessórj.os. Os DE apresentam texturas integranui-ar a
intersertaL, predoÍLinando o plagioclásio (bastante
saussur.itizado/sericiti zado) e piroxênio augita (Wo:q-qo)
comumente bordejado por clorita e rara pigeonita (Wos-rr) .

Minerais opacos e apatita constituem os minerais acessórios. O
material intersticial comum é o vidro e quando as amigdal"as
estão presentes são preenchidas por quartzor carbonato, apatita
e zeólitas.

5- Os píroxênics (ricos e pobres em cáLcio) dos DM
mostraram que seus conteúdos de Vio decrescem dos estágios de
cristal-ização precoce para os tardios, acompanhados por um
enriguecimento de Fs, :aracterizando a natureza tol-eítica destes
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corpos. Para os DE este comportamento é mais sútil denotando seu
caráter mais cá1cio-al_calino / trans i cional . As temepraturas
obtidas para a cristaÌização dos piroxênios e plagioclásios
tanto dos DM como para os DE nos l-eva a admítir que o magma
atingiu, no mínimo, temperatura da ordem de 1100oC.

6- Os dados geoquímicos de elementos maiores, menores,
traços e terras raras revefaram comportamentos semelhantes entre
os DM e DE aumentando em SiOz, EeOr, TiO2, PzOs e elementos
incompatíveis e diminuindo em CaO, ALzO3, Na2O, KzO, Cr, Ni e Sc
com o ava^nço ga cristalização. A grande variação dos mg# val_ores
lYg" / (¡ttS"+te*') I tanto para os DM (0.3?-0.57) e os DE (0.45-0.53)
nos l-eva a sugerir que as rochas não foram formadas por J-íquidos
primários e que portanto representam magmas evoluídos.
Âdicionalmente as razões Zr/efementos incompatíveis mostram
diferenças mínimas entre os DM e DE, refeLtindo possivelmente
uma leve heterogeneidade na fonte mantéIica.

'7- O comportamento dos elementos maiores e traços nos
permitiu constatar que os DM e DE evoluiram de uma assembléía do
tipo gabro, onde o clinopiroxênio e ptagioclásío foram fases
minarais importantes no fracionamento.

8- Os padrões de distribuição de e-Iementos terras raras
(ETR) são semel-hantes entre os DM [(LalYb)n entre 2.43 e 4.68] e
DE [ (LalYb)n entre 3.48 e 3.121 apresentando-se médio a
fortemente fracionados e enriquecidos em ETR Ieves em relação
aos ETR pesadas, guardando um certo paralelismo entre as curvas.

9- Os padrões de elementos incompatíveis tanto para os DM
como para os DE mostrou que o Rb é mais enriquecido em refação
ao K e Ba e nestes elementos em rel-ação a todos os outros
incompativeis. Possuem altas razões Rb/Sr e são fortemente
empobrecidos em Nb e Ti. Em geral-, mostram padrões semefhantes
aos E-MORB, possuindo no entanto valores para os elementos LILE
e ETR leves um pouco mais elevados.

10- Os dados Rb-Sr indicaram idades do CarbonÍfero Inferior
(311+40 Ma) para os DM e do Cretáceo fnferíor (136113 Ma) para os
DE. Entretanto, devido ao al-to valor do MSWD ll 6) e o
desalinhamento dos pontos na errócrona dos DM, admítiu-se neste
trabalho a idade média K-Ar de 204 Ma (Jurássico Inferior) para
os DM. Por outro lado, para os DE os dados Rb-Sr revel,aram idade
de 136M4, sugerindo assim que a formação destes derrames
basál-ticos se deu durante o Cretáceo Inferior.

12- Os valores de esr vs eNd indicaram que os DM e DE
derivaram de uma fonte enriquecida comparat ivamente a '.Terra
Global-" sugerindo, em concordâncía com os dados geoquimicos,
fenômenos de interaçào crustal- com a crosta continental_,
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Adicionalmente os elementos como SiOz, KzO, Ba, Rb/Sr, La/Yb
apresentam relação positiva com o índice contaminante (ttSr/8uSr
j-nicial- ) .

1"3- A evo.l-ução dos DM está quanti tat ivamente (baJ-anço de
massa de efementos maÍores e fracionamento de Rayleigh) de
acordo com um processo de cristalização fxacionada do tipo gabro
onde o clinopiroxênio e pJ.agiocJ.ásío foram fases importantes
durante o processo evolutívo.

14- Considerando aquelas amostras menos contaminadas (ou
pouco contamínadas ) e recalculando-as para uma possível
composição "primitiva" (50e de fracionamento de um gabro:
208o1ívina, 5 0 t clinopiroxênio, 308p1-agioc.Lásio ; mg# 0.6'l-0.17)
observou-se que seriam necessários graus de fusão em torno de
10t para gerar as rochas da Suíte Básica Apoteri e que a fonte
mantél"ica seria enriquecida em ETR feves, elementos LILE e Zr e
empobrecidas em Nb e Ti.

15- Os dados geoquímicos e isotópicos sugerem que as rochas
da Suíte Básica Apoteri se derivaram de uma fonte mantéLica
enriquecida e que foram diferentemente contaminados por
componentes crustais durante a sua co.Iocaçåo na crosta
contínental em tempos Mesozóicos.
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Àpêndice- 1

Tabe.l"a com os dados de campo das rochas pertencentes a Suite
Básica Apoteri e suas respectivas rochas encaixantes

ABREVTATURÄS UTILIZADAS :

C. Guian. : Compfexo Guianense
R. VuIc.: Rocha vu.l"cânica do Grupo Surumu
Sgr. RR = Supergrupo Roraima
Gr. Sara. : Granito Saracura
DM: Dique máfico
DE = Derrame basál-tico
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Àüoam,a LÀTIrIITE
frrl

I(tr{GITUDE
m)

D¡XEçÀ9
DIOI'E

ESPESSI'RÀ
lml

EÀICA.DTå¡¡ITE TIPO

RR-O 1 6 t-" 19',01 3"12'L9', N4 OE

RR-O2 60043'55 2"59',23 DE {Sa.
Nova

olinda )

RR-O3 60071t1'7 4030'49' E-TáI R. vul-c DM

RR-05 60"70'42 30L2'57 )Èi (Morrr
Redondo )

RR-O6 60052'3o', DE (a sul
de Nova
OIinda )

RR-O 60051'5't',
RR-06 )

RR-O8 6 004 s',0 0' 2"52'31',
Cauamé )

RR-O9 60050'2rû 205s',10¿ DE (idem
RR-06 )

RR- 14 6 0'10'3 2 " NE 5 sgr RR DM

RR- 15 60"10'58" 4032'41',
RR- 16 60"10'10' NE sgr RR DM

RR-17 6 0" 13',3 0', 4034t2L NE S9

RR- 18 600 r'7'L',t' 4"30'49" NE * 50 R. Vul.c DM

RR- 19 6 0'19',11 4"31'21 R

RR-22 60074',rg', 4"3r',3A', sgr RR DM

RR-23 60020'48', 4"29'43', R

RR-24 60020'48' 4"28'05' NE 3 R. VuÌ c DM

RR-2 5 60008'22' 4"37',O5" N30-40E R. Vulc DM

RR-2 6 6 0018',0 6' N2 5E =5 R. Vulc DM

RR-31 5 90 5 6'15 a"2'l'03' N35E =4 R. Vulc DM

RR-32 59053',02', 4"23',78', = N4 0E ã 10 R. Vulc DM

RR-33 59050'05 N4 OE R. vulc DM

RR-34 59038'34 NE :¿ 40 R, Vulc DM

RR-35 600 05'3't' 4"23'02', NE ,x 20 R. Vulc DM

RR-36
ää:ãï

60028'39', 4"2r',04" NE È 50 R. VuIc DM

6 0('18'0 6 NE R. Vulc DM

RR- 39 5 905 5'1o', DE (rio
Arraia )

RR-4O 5 9'5 3'0 2', 302L',25', DE

RR-41 59038'34
60008'50' 3'5 s',10"

RR-4 4 60"o6'2s'. 4"07'52" N3 OE âJ40 c. Gui-an DM

RR-4 6 5 905 5'10', 305 7',3 5 NE 20 Gr, Sara DM
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ÀttosTRÀ IJAIIIIJDE I,oI{GITUDE DIREçÀO
DIOI'E (r!)

Er,¡c,Àrx,Àì¡lfE fIPO
LITOI,OGICO

RR-48 6 0'0 6'0 9' 4 )4'49' i N35E 5 C. Guian DM

RR-50 5 9"5 4',3 8', i;õõì;'--i-'-ñãïÉ- R. VuIc DM

RR- 51 60008'50' 4 2'51, i NE N6 R. VuIc. : DM

RR-52
ää:Éi

60005'05' 4 )9',76'. R, VuIc DM

60005'05 4 2,T9, i NE R, vul-c. I DM

RR-54 6 0'0 3'4 5', 4 ä;iö;;---i--ñ5õE 2 R. Vulc DM

RR-55 60000'00' 4 : N3 0E =3
-ri: - -Vúr 

¿-.- 
- -i - - - - - - bÍ-

RR-56 5 9"5 4'0 6" 4 o'26" NE LO R. Vulc DM

RR-57 59054'O6', 4 j N4 5E ä.--üïr ¿-.---r-------bM-



Àpêndice-2

AnáIises químicas de rocha totaf para as rochas pertencentes a
Suíte Básíca Apoteri

ABREV]ATURAS UTILIZÄNAS :

P.F. : Perda ao fogo
nd: efemento não determinado*: abaixo do fimite de detecÇão
class. : CLassificação segundo De La Roche et a.f . (1980);
Beflieni et dL. (198f). bth : basafto toleitico; ab : andesi-
basalto; lb : lati basalto.
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ELEMENTAS MAIORES (Z en peso)
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pzos | 0.2a i 0.15i 0.11 i 0.11: 0-07i 0.11i 0.2'1 i 0.r2'---it:Ë.'---l-'--"Í:26-i------o-.-¿7i-'----ó16äi'-----0.-¿-ei-------o:3ï1"-"-ö.¡ïi-----ï:ïi'i-----ï:5ip.F. | 1.661 O.4'7i 0.68 1 0.49i 0.351 0.4'1 i 1.11i 0.51
3õM¡i I ed.]a-i'--'dö-.-5¡ii-"'ïè-.iïì---'-0t:52i"'sr;:64-i- ---öe::iÏ--"Þ8-:fti'i---'ds'.4á

';.i*"¡0.ï6i-f ""'-ó.ï3-i------o-.-E'o r"----:'ls's :'--'-'o-. s-s l------'0;6ïì.'-''-ö.-sdï-----ö:ïé-i"""d.5¿'

r'l , ; ,f -00. 0.00, 4 ' 0.00"""4'.10-t--'-"A'.5'B'r-'-'-'3liïl--"'-2-:B5r---"-i: j,41""--2:da-t-'"-'-1'.iö't'-"--2'-i1'
22.31i 23.31i 19.33: t9.2-t i 21.26i 20.2Ai 22.38i 20.-t3
30.70 I 29.31i 3:.22i 33.19: 40.91 : 33.85: 25.98i 32-94
0.00: 0.00ì ù-00i 0.00: 0.00 I 0-00: 0.00: 0.00

10.73: L2.4ri 1.!.35; r5.26i 10.18: 13-94: 10-41: 15.6810.73: L2.4ri 1.!.35; r5.26i 10.18: 13-94: 10-41: 15.68-"'ra".'6di---'26-.-e,;i""-t4-;Aïi'-'--iT:1i1-'-'-2T:38-i----"2-6:ïdï"-'2'b'.d6i----2A-.nA
-----ï.öö'i-""'o-.-ôati-'----3-.'iei--'-"13,;l'-"'-r:oi l'-'-"ö.irdi-----ö:öõ-i-""ï:6-i"----0 

. do i--'-"ö-.'0iti"----ir-. öö i"-----0.'ôöì"'--"0 . öö l'-----lt:ôõi-----b-:öo'i-"'-'d:öô"'-"5:ìi-f ------i-.-j¿-r'-----:.iï1"-'-'2':'o:it'^--'-T: j5l------ï:'eé-r-"--- j -.jò"-, --"--,-.-os

0.49: 0.36: :.21 i O-2-7i 0.17i A-2'7i 0.66i 0.29

ELEI'IINTOS TRAÇOS (ppn)

Y | 291 2B', :3; 24i 1.9i 25i 40: 23'----ri'------f--------;d-i---""';Ai----"-'.'8-oi-----'---näi---------ñAl"'-"',-:l'di-----5:ïó-i-""'i:iôTtr I nd: nd: -,80i nd: ndi l.l0: 5-r0i I.30- ü | -";d i"-----';äi-------" "-'Ì "-"'-"Àäi" "'-"-näì-----------;ï" "' i:5ó'i--------";'""Ë"'-'f-""--is-i-"""--iïi----------ri----------Bì----------ïl----"""-B'i-"'--"2¿'i""------s"-'-óä [ -"'-'5À"i'-"--'-'i4-i'-"--'-2Zi'--'-""2i1""-"'-fi't" -------ïrti--------53-i--------ró
'----ñd-----t---------it: --"""--i7r-""----i2','-""-"i)r"'------r)Ì-----"'-"s'-i"-"-"äö'i"--"---10

NORMA (CTPW)



c.¡i .r'-.

ELEMENT)S I4ÀIORES (* en Pesa)

NOR]4A (CTPW)

ELEMENT)S TRAÇOS (ppn)

sio, I 5u. /1 . : 5:-?6i 50.29 i 49.85; 51.45; 49.42 1 49.r------:--:--!------i 1-2r," 1.33i 0.98 I 1.31: 1-22i 1.

FeO | 9.25i 9-24: 9.65i 9.67 I B.3B: l0.4Bi 11-52: 9.68

..-.!e-.-!--.-l-.---i9,-q9-i.--..{a,-9?-i-..::it-.9Þ-i-..:.i1..1þ:i:,..-.9.,e.sr..--.i?.,?.ij--..-r-i;?.a.t---.-:-i,:-:
- _r'+þ...__1.._-..q,_i9_L______9_._l?ti 

"'iri5i --' 0.iiþ.J.._...9.,1.qr......9.,1jr_........;f5i o.ro
...-.ùs.--:--f :-:-..ç:io- i. 'ç-:'1! i-:--:.i..?ï1...::.e:.:11.... -:9.,?:si::--.--s:;r.qi-.::--.9;?:2'.i'."6 -'66

.---.È-ji-....1....]:q,.ii,i:..:-.9.-?e.i-.-,:.e..5e-1...::iÞ:;¡?:l:.---le-,?.q1.:--.--,.,ei:i....-r-q;1-?-i.-..r.q,LeNa,o I 2.32i 2.50 i 2.?3 i 2.401 2.53 i 2.38i 2.39i 2.33
K"o I 0-4-7: 0.54: ù-85 I 0.561 0.50i 0.94i 0.49 I 0.55K,o I 0-4-7: 0.54: ù.85 I 0.561 0.50i 0.94i 0.49 I 0.s5
proc I 0.10i 0.12 ¡ 1r.17: 0.16i 0.08i 0.151 0.11l 0.11-
p.¡'. I 0.49: 0.69; 1.02: 0.35 I 0.20i A.2't i 0.54i 0.28

'-'àõùi----l-----eó: 5ö-i----b-ö-.-3ï i---- eã.eiti---- ,it. ed i'- 
- --Öe. âï l"'-'ei:ïi'i---'e,;'.'ii'i-'-- .;e-.i3'-'öõMd---T----eó: 5ö-i----b-ö-.-3ï i---- e-sleiti---- öt. 66 j'- 
- --Öe. âï l"'-'ei:ïi t'---'es'.ïi't'-'--'ee .13

;s-r 
-iö.ï5i'l--'---o 

. 55-i--""ö-.'6ï i" "--i-.-5ö ì------ò-. 4ï i'-" "'o ;lij-------0 . ï8-'i-'---ï:-C2'i " " "ö'.53

Qz | 0.00i 0.r1i :-44: 0.00i 0-00i 0'00i 0'00 I 0.00
'-'-'ô;'-"-1""--t:ã:J'r------3-.-i-6 l------3li5l---'--3-.3ïl------t:oï'1"""-\.6è't-""'¿'.;5'r------i::í

Àb I 19.95 i 2r.53 i :3.61 i 20.6ri 2L-66i 24-'74i 20-s6l 20.00'---'¡ä---"'f ""ïö:ç5'i--")i".'5ïr""-ìj.6ï:'---)0':-6'it""'41.661 24.74i ,0.56 i 2¡.¡0
Àn I 33.97i 32.88i :3.02: 35.?1i 41,.41i 2'7.43i 3'7.t6i 34-59
Ne I 0.00i 0.00i 0.00: 0.00: 0.00i 0.00i 0.00 I 0.00-,-._\9-. | 9i.q9_i._.__.9-'.99,i.._.-.9-._9-0_i__-__.9..-9!.i-.----9-:9-9i-------0-:9-!i--.,---u-:-u-9-r---.,""9:-99
Di | 1s.36: 13.96i 12.2s i 13.191 10.74i 14.55i 72.28i 14.96

....-"i.-..-l----?.4.,'11 i. t1,zïi...--:þ-..99-¡---.?i-.:.{ i::...i9.a9:?r::--.¿.0.,9.?r....:r.e.,r.i..i-....!::.i.i.-"'õï-----f------i .iö-i----'-ö'.-õäi'-'---ò . óitì------0 . ö) ì"---'5:35ì'-----ï. ti'i--"-ï:5ô-i-'-" 5: 6'i----iúf-'---l'--'--o:ï0-i------oloo 
i------i-.-öitì---"'ö-. óö ì------tt. ö-dl-----'ö:öil'-" "ö:öö-i-----ï:ïö

----ï1"--'f -" "-i:iij'r "-'--i:-o5r---.'-:'.'37 
Ì 

- "'-')-. 
ó 6-l--- 

- " Ï:öé-r.'-'--ä. si-i-----ï: i6-i------i-.1È
- - - - -- - - - - - -L - - - -- - -AD I 0.24i 0-29 i J-41: 0.39: 0.19i 0.36i 0.2'7 i 0.26

0.00

a2i 104; 186; 1Cr I YU. bb, 19, 1J1' ó¿ ' luq' Iõb' -tbu
Ni I B1i 69', 65: 83 I 8oi 91 i 98i 91

sc I 39: l9i 3-7: 38 1 341 36i 31 : 40sc I 39: l9i 3-7: 38 1 341 36i 31 : 40-----ñË -l-"'---'ia-i---'-----ro-i----'-'--321,"-"-"-lri'------'-iõi"-"'-"liï--------ïd-i----------t
ca I nd: ndr ndr nd: ndi ndi nd: ndca I nd: nd: ndi ndi ndi ndi nd: n

.---.i¡.:..::t..::...i:li.i:..:..:r.:¡:i.:.....i1þ.j:...:--.ie-,-i.:.:.--:ii.4r.,..-..-?l-?r-..---..r1-9:i::.--.:-r-4ï;'--"1""'-->'o4'i""-->a2-i"'-"':i6i'-"'--'to5ì'------'ri,lj"-'--'-:8i]-"---"2-rö-i'-'--'zrt
T3...--.t-....---.rs-i........¡e.i.........rê. i..-..--.-r-qi--....--.!ïl-........r.+1.::---:..Ce.i.:---.:--.r9'---riÈ"'--'i-.'''---'-i-: """"--ð'r""-"--i'or"-"----1ol----------tl--"-"-.''d'i.'--------8'i'---- 

B

Hf I nd; nd i nd i nd: nd: nd i nd: nd

-_.-1:.--...1-.....-!.19.1........!-??i -..--,-1-9-1.i.....,--11-ei 190i -- "."..!91:........!?1i-. ..!??zì I 116 i r23l 161 
" 

r49l 100 i 76'7 i 1,2"7 i I22
v I 23i 22i 2-1 i 261 20: 2'7i 23i 22
Th ¡ ndi ndl ndt ndl nd: nd: nd: nd'-'--it------l----'----;di--------;di--------;äi-----'-";äì--""---;äj---------ñaï----''--;d: '- ild--"il'-'-'l-'--------B-f '---'-""ti""""'i5i'--------iTl---------- 7ì"'--"--l-¿i-----'-"-é'i---'"-'---é-"il"'f-'- ----B-i'---'-""ti""'-'--í5i--'------iïl----------7ì""-"'-1ii---'-'----é'i---'"-----é

"-'.ä f "à2't""-""2it" -------i6i-----""iöj'-""'--i5j---------ïji""-"'2Ã'i"-"'-'ió
----ñä-""1-""-'-'i:i-i.'-------itr-- ----i7:---"'-"i41--"-----lil--""'-'1-j'i-"'--"'it-i--------i3



È 1i. ,¿

ELEMENTOS MAIORES (E en peso)

NORI4A (CTPW)

Qz I 0.00, 0.00i 0.00i 0.00i 0.00: 0.00 I 0.00i 0.00"'-'o;""'1""'-2'.-82-!'-""3-.-i4t'-----i'.'ô-ol-"--':-.Ö6'1"-"'Ï:iþl'---"i:òò'i"-"'t-.d4'i-----Z:55Or | 2.42, 3.14; 2.00; 2.96 i 3.39; 2.66; 2.84i 2.55-,-.----,,----t------Àb | 22.06i 2!.0-7: 13.58i :1.65i 20.38: 18.56i 19.68i 19.!6
- - - -- - - - - - - - - -L - - - - - -À¡ I 40-36i 32.'72i 32.13 i 31.701 30.f1: 33.08i 31.95i 34.'78

Nê | 0.00i 0.00i 0.00i 0.00 I 0.00: 0.001 0.00i 0.00
Di I 11.42 i 15.16i 16-6ft -6.29: 14.-76: 18.30: 15.41: 15.59
ïi I l-5 .bl-i--"2i .-d2'i"" ls-.-i5:-----: s-.-3rt j-----ra:eBl-" " fi: tti'i-"'-2'i'.-0é'i "'-2i:ïB

'-"'õï""-'f '-----5.32-i---"'¡-.-iti------¡'.'ô'0i--'-"-ó.'é5ì'-"'-ï:i2ì-"'-"6:!;ö'1""",-.7¿'i-"'-5:ïB
. - - -. -:--. - - - -L - - - - - -: -'--- :_ t- _ _ _ _ _ " i -'_: -"--''it'---J------0:-d0-i------o-. öiti'"----ó-.'óöi-" "-0. ööi"----'o;öïl------ö:õdi'---'ö:Ìtö-i-----b:öò__---;;------f------i--ã;_.-_-"_;--;ïr------i--Ã:.-r------i--Ã1-1-------.i-i-,-1------ï-ï.i1------ï-x¡1-------,--ï:- it I i.þi-r'-----r-;2d!""":';t ',-"'--7':-e-[',-"-"r:r-i1 '-'--):25t" ---- r:öj':'--"--i:ãe'

Àp I a.22: 0.31 i A.29i a.2'ì I 0.34i 0.29 i 0.31: 0.22

ELE|"IENT'S 
=?ÀÇos 

(ppn)

c¡ | I43i 151i '7'7 i I2A: I9'7 i 145i 22'l i 98
Ni I 91i 96 i B1l 95: 113 I 104 i 723 i 8f.-------------t------
sc I 35 i 401 41i 40: 39 i 38 i 41i 40
Rb I 1s: 18 I i 22i 19r I1i 1,4i L4
Cs I nd i nd: nd: nd: nd i nd I nd: nd

-"""à"-"'f----"";dr'-------;d:""----'näi--"""'näi-------"näj------'--ñä1-----'--'iiä':.'-------;d
-----Ë" -----f-------i)5-i-"'---ï5ï 

i"'-'--ïiiti--------iA5ì--------i ¿;ïl--------it¿-i-------iit¿-i " "---r 6'i'-'-'ï;--"'f-" " " 2'h-i'-""";e6 i"'---"iëi t-'-" "'iöZ': " "-" rB'ò':-" "-'t(iá-i "-" " 18ö-i-------2ïö,-,-----------t-----,-----,i-------------l--.---------t---..-------,1--,-----:---.t--------:----!----,---:-_________

'å 
-f ----"--;d 

i--------;¡ii""'-----ñäì"---"'-nä'i"-'-"--;äj-" 
-- -'i,ii---'-"';á-i----- 

nd---"rib'-----f----------5-i--"-""--B-l "s:---"-----6:--------'-ïr'-"-'---"i:"'--'-----i-i--------"5
- -----. - -- -- - -t - -- - - -Hf I ndl ndi ndi ndi ndl ndl nd: nd

zÊ | l04i l32i 722 i 1091 135i 124: 113: 104----..------,-t------Y I 2A: 25i 24i 23i 25i 23" 231 2t
.....'h-..--1..:...::¡È-i::..-.--.T9-i.-.-.-..-r9-r... . r'äi - .. ,r.4i.....---.r'.+i...-... 14i ¡q------rif------L---------19-1--.------1o: nd i nd i nd: no: nd I nd

u | Ád i'-'-----;d i-----"'-;äi"'-'--'-ñäl----'"---;ã j""---'-;äï-"'-'--;''ã-i---'--'-;à""'Ë"'-'f """""ì-i--------"-8 i"".'---io !--'--'---'.i l--'-'----- ,tl-----------fiï-------.''ó'i"--""--i
------:-------l----------¡:-i'--"'----::-i--'-----'::-i---------.---ì---------=-.-j'-'-------^-:i----'-------'-i-----------C;-----f-------'-is't-""""iïi ".'i11---"'---iel---------2¿1'-'--'---t,ír-'-'----tÃ'-,"-""--iö
------::-- ----L - -- - - - ---:;-L -_ _ _ ___, -:ñd t-- ' ---iö-i---------i2'r'"-------i4 i "-"'-'12t------- --rSl---------fj-i-""-'-")-ii"'----"iö

FeO'---¡;od--'

-.-,-a-Y:,Y?-l-----5-9.-.Y9-i----.q9,.,!-0-i-----19-.-3-4"t"".-.19.:1.9.;---..1,e-:i-9-r-,--,9-0-:-0,9,i.-.-_1_?:"91.1.00¡ 1.18i 1.141 1.00i I.741 1.15i 1.05: 0.51
19.31i 16.32i 15.35 i 16.05 i 15.51: 15.89 i 15.73: 16-52
1.3.| 1.56i 1.5?i r.49i 1.59: r.64t r.55: r.46
8.25i 9.841 9.88i 9.39: 10.01: 10.33: 9.71 : 9.19------ö.ïLí---- 

ïi-.-5-B Ì-'-"ii'. 62 i-----: f. ö5'ì-'-"iï:?rtl" "'it: i5ì--'--iï:ïô'i'--'ib.öi
- - - -"-o: iïi "'-'-0-.-i'6 

i.''---ö-. i-6 i------0.-i6 ì------tt: i 6- l- 
"'---o :1b-î-----ö:ï6-i----'-d.ï6""'-5.5i-i--""ð-.-5Zi-----'i'.iïì '-"-1-:r's1.'-'-"i:28-j------?:öj'i'--"'i-.ji';"""i'.¿1

----ï0. 
s-3-i-- 

-" 
1o-;2, t'""'ió-.4T1"'--ic;: rt;1" " " ç;: ?5r.'-"iï:-oir----iö:ï5-r-----iï. 6-s----:--- -'- - -- --- - :---2.5'7 i 2.44i 2.74i 2.51i 2.36i 2.L5i 2.2Ai 2.21

4.4'7i 0.52i 0.33i A-49i 0.56: 0.44i A.A't i O.42
0.09ì 0.131 0.12i 0.11 i O-)"Ai 0.72i 0.13: 0.09
0.46i 0.85: 1.37i A.B2i 0.83 I 0.'76i 0.84: 1.36

99.54: 99.15i 98.64 I 99.19: 99.161 99.24i 99-I'7i 98.65""-o:t;3-i'--"-ö'.'6ïi------ó-.s5i"---"0.57j------ö:ssl------ö:bil-"--'ï:st-i-"" d:5t



iâ¡

ELEMENTOS MAIORES (& en peso)

sioz | 52.2! i 50.53i sl.15; s0.82i s2.r4 i 52.58; s2.38; 50.04---ïiô;'-'-f'-'--i.-ie-i---'--i-.-iti------iliTi"-"'i'.3e'1"'--'ï:3Ti------T:lrï-"-'ï:Tr-i"'-"i:ti'tío¡ I t.l9; r.r2i I-2L i 1,39: 1.39 1 \-31 ì 1,1?i 1.17. - - -- - - - -_- - - - -t- - - - - -À1zO¡ | 16.11: 15.91 : 1s-34 I 14-87: 15.50r 15.16: 15.44: 7s.44
Fe'oi I 1.54i 1..54: i.69i :.-774: 1.61 : 1.58i 1.561 1.53
Feo I 9.'77i 9.6'7: L0.66: 10.'74: 10.13t 9.92: 9.84: s-61

----Ë:ö-----[--'-"ö:ii-i"'-"ö167i-----iö-.-66 
:-----to. ?A 1-----itt. i5l------ ,t: ü'i'-----e'. tt¿-i----' d: 6L"'ï¿ò;'---l-----ïi:ir-i----ïÍ-.:b'i"'--i:.5ïi-----:2-.6'41,""'iï:ït1."-" iï:?;ïï'-"iï.ïô-i----fi:ló-

.---þ9:...-t-...._q,_i9.i.._.--9r.iþ.r.. ö-.'i'6ì--- o.iïì . _ _9_,1_qr___'b.i6ì 
'ï:ï6-i-----b:16

----riô.ó'----f------5'.-ee'i"'-"i'.-tï i" "-5. i7i------¡-. 2ïj-'---'5: öïì-" "'5. itól'-'--- 6.56'i"'--'6: s-¿
- ---------,---t---- --- --- - -t - - ------- --
:..-+ie..,.1.--.-.c,-qe-i..--.i9,::7. i....:.?.-¡?-i..-...?-,?-ql.-..,,9.,i.i1.. ....?...12i...- 

.? 
'-s i i ""'i: I i

Na2o | 2.e6t 2.4at a.Õitl t.60: t:Snt t:s- i -j:-ss-i----- 3:8i
K2O I 0.'76i 0.46 i 1.90i r.77: 0.38i 0.48i 1.39i 1.39

,,--fz9r..-..1-..-.-9:.il-i------9-'-1li- -0'?0 i ---9-.1,6-j.---..9-:1-9j-------0-:-1-9j,-.--- 9' 1l i 0 ' 13Pzos | 0.15i 0.11i 0.20: 0.16i 0.15 I 0.161 0.13i 0.13
P.F. | 0.22 i 0.36 i 2.1,6i 2.2Ai 1.3'7 i 7.'72i 2.76i 2.16" "!ô,gi----f ----sé:ïö'i'--'öô-.'6ti----iå-. 

5's i" "',ti'. öï l-'---é-e . ?;ï j-----eit:2ï1"---eB':ïi-i--'-öï: r;i-'s{--¡õ.ï5i'["-'-'o: 
5 ïi------ó-.'5-6 i'-'-'-ö-.'¿5i------0. A5l-------0 . a 6l------ o . ï61-------d: 4t'i'-'-- d:53

NORMA (CTPW)

ELEI4ENTOS îiAÇOS (ppl]¡,)

0.00: 0.00j ù.00i 0.00i 3.93i 4.85i 4.83: 0.00'-""4-.-56!"""2'.ï71-'--ii.6BÌ------7.iel------3:2-5''-'-'--Z:li4';"---)-)i'i-----B- 
Cö'---,--:--,--r,-----:-'-::-!-------:-',:---r- ---r--,-,-------:-'-------"-:---:-,-------::":25.391 20.61,i 26.11: 31.55 I 22.4ti 22.39i 22-04i 31.06

2A.A4i 31,.'7'7 i 23-69i :7-'72i 30.39: 29-2Ai 30.61 : 21,-4024.44, 3I.1't i 23-69i :7.'72i 30.39: 29.28i 30.61 : 2L.40
0.00 I 0.00i 0.00: 0.00: 0.00: 0.00: 0.00i 7.3"7

12.351 16.40i 10.19: 14.19i 13.57t 13.76: 12.5'7 1 14.78'-"25'.-eo-i----t|-.-iÞ-i-'--i-s':iii-"'-ì{:2ï1."---2ï:311,""'à5.ii"i'""2-['.7'i""'ro-.*'
-----'o:lö-i"----A'. 35i------å. sï i-"-"1ï. 0s ì------'0;òïl---"'ö:'oöl'--"'-d:öo-i---'-ï:ïô"

0.¡0i----010-0i------ó.ö¡ti------o.oÌtì------d.öb-l------ö:òdi-----ö:öö-i'----b-:õö''-"'-i':às'i-----lliäi--"":.3?ti-'--"2':151'--'-r:iTì"""2:öé'i""' 2.64i""-à.ió

______qr____ __1.,,.._...?9-l
08Ni I 8?i

ndi
6-7 |

115 i 
-' -' -' -' -è6- 

I 
- - -' - -' - - 4i'i " - "' -' 

5õ'i' 
- " " - -- Ai-i- -- - - " - 

66
ndi'------ïôï;'-"'-"iee't-"-----ie'tl." "'- --iEí l'--'- - -'i 

B Õ'i 
- " -- -- i eg

nd

- " - -' iöï : 
- - - - --- l e e j 

- - - - - - - -i 
Þr j- 

- - -' - - -iEí 
l- 

- - - - - -'i 
B Õ'i 

- " -- -- iþ5'-"---- 
iB-6 ì--'-"'löö1""---'j8ll"-"--'ie2-i-""---37l-i -' - " " >'i1

----..;,-..ee.i..:,:,...:r:i...-. -.-:1"41..,......,?.q.i..:....--.--.i-.-...,q,8öI | 11: 111 4 i ïj-l '-------ï0
nd--'""- - ïà4'""'-'-'tt

'------'nä
'------';ä
'----""i-o
'- -'- -- "tc;
'-"""-îï

:.10 i

ndl---------iii---------ir 
l""----" i d l"-"---'ï4'i'--"'-" ï5'i'--'-"' r i

....r].i..:.::.:.j,4 j ------ -3-il-:....-..1?l:-.------¡-r i- -...:.:?Ë
I'7 | I'1 i 19: t6l l"ti 14

lalnd
._--.',iË-.....t, 9{f L ,.. _19.

Z. I -155'-'--r"""f--------i4
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@
ELEI'IENTOS IíAIORES (2 en peso)

Fi9.,-... L -s9:-99-1..-,-s-?-'-9-t-Tio, I t.2B: 1.43
À1.o" I L5 .44 i 14 .I4
FerO¡ I r.61 : l.B?
Eê{t I 10.13 1 II.-76- " "Ë"o-----f -"-ï0. i3-i----Ti:'i e
Feo, I rL.92t 12.44

- - -. - - - - --- - - - -t - -' - - - - - - - - -; - - - - - -. - - - -.
. ----s'þ.:. :.1...-..q,.ii.i.,.,. :9,:i?.

M('o I 6.01 ; 5.16
------ ---'- -- -'1" "'-:- -:'--i -'- "':" )"cao | '7 -63i '1 .60---'ñ;,ö --"f '--- - -i. 5t: -'-'-'3-.'it

Kro I r.4'7 i 2-r2
P,oc I 0.12: 0.14

- - --P¡-o-u.-.--t------Yi-lf.i.-..-.Y.'.11.P.F- I 1.49 i 1.68
soMÀ. I 98.5Ir 98.33soMÀ | 9E.5ri eu.J''iqi"¡0.ï5i-f ---'--ó. 

50'i- 
-- --'ö'.'¿

q"-.-.- [ 9:.99.i.-., 9:99.
Or. I 8.96i 12.95
Àtr I 30.86i 21 '19
Àn | 22-4'7 i lB.B?

- - - - - - - - - - - - - - l' - -' - - : - --' :' i " _' -' : - -:'^'trê | 0.00i 0.00
Di | -3.1.9: 16.11
sy | -14'8si 24.37

-- ---;i-- -'- 
T "'- -'6 

. 98-i-----"ô-.'o o-
-----öi'-1"'--'G. 

r;8-i-----'ô-.'oo-

....Y!. .. 1......q,.q9.i.,. ..q'.q9:
11 I 2.80t 2.'71

- - __ _ _--:_ _ _ _ _ _L - - - - - - -, - - - -l - - - - - - - - - - - -Àñ I 0-34: 0.37

ELEI|ENT)S TRAÇôS (PPn)

c¡ | 53i 260
Ni I lt. 5/ö
sc I 361 3'7

Rb I 92i 101
cq I ndi nd... _qe_ _....1.___ ___ _ _19_i_ _.. -. -. -r9-
Ba I 214i 434
qr [ ]?9.i ..._.r.99
Ta I nd: nd

- - - _ _::- - - - -,1 - - - - - - - - - : ;- r -. - - - - - - ----- -ñb I ei lo
Hr I 2-90t 2.'70'-- "Hi - " - -1" " "2'.-eit|-'-'-'r".-i 

o

z1 I 1661 116
Y I 2Bi 30

- - - - . - - - - - - - - - I - - - - - -
Y I 2Bi 30
Th I 2.30i 2.40
u I ndi 0.90'-" - iJ---- -1"-""'--i3-i- -- "" "it

-_ _ _ _ _::-- - - - - -L - - - - - - - - - - - - :. - -. - - - - -, - -.cè I 29i 2a'----ñJ-----l--""'--i3-r---------iä

NOR}4A (CI PW)

ffi
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Àpêndice-3

Anáfises químicas de elementos terras raras para as rochas
pertencentes a Suíte Básica .ê,poteri

(TR/TR) 
" 

: terras raras normalizadas para condrito (Boynton,
1984)
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DIOUES MAFICOS

DE3.RÄME S BJ\SÁLT]COS

EI,EMENTO RR-O2À RR- O6B RR-O8A iRR-O9C RR-39
Ce 3.50 1.4, A 'l

La 31 32 26 29
Nd L1 I6 T4 15
Sm 3.84 3.63 3.69
Eu

oleö
1,10
ö:ïö

1. 04
0;5 ô

1

ö
19
6o

L .20
'o'.-i-Îb

Yb 2.61 2,6r 2 .09 2,34
Lu 0.34 0.31 0.34 0. 36

(La,/s'n) n 2,2I ? ?a 2 .20
(r-a/Yb') 3.48 3,66 3.41,
( sn/Yb) 1.55 L,66 1,.66 1.63
Eu/Eu* 0. 61 o.66 0.78 0-?B 0.73

O -.-alor de Eu* f.ci determinado pela interpoÌaçåo linear entre os 
ìeleinentos Sm e {b/ uma vez que o Gd não foi ana.Lisado

EI.EMENTO RR-O 1A RR-16 i RR-22 RR-2 A RR- 33 RR- 358 RR-35C : RR-36À
La I 2 6.3; 19.A 9.6 0 8.6
Ce 19 54 L6 42 2 l9 2-o
Nd L2 I 20 I B 28 i-d
Sm ) 10 93 2.04i 4.50 3.0 2.-72 t-;8'6
Eu 0. 95 '77 0.67 I I .32 1.0 0.88 r ,'1 0'.'ôG
llo 0.50 10 o-50l o.Bb 0. 60 0. 60 ï:öo 0.70
Yb 1.93 3 5',? L.'15: 3.11 i.96 3.5
Lu 0.31 0 o .26 i 0.39 i 0.3 o-.-2'6

-0:ïö
0.30

(r,a/sm) n L .92 2 t' . ç; À'i 
-'---)-.-i1

r.8't 2.6A r.89
(LalYb) n 4 5't 2 ,43 i 4.20 2 ,88 2.',lI 4,68
( sn/Yb) 1.55 1 18 r.2si r.55 1.45 L.49 t. 75 i';A rt
(EulBu* ) 0.78 0 65 0.65r 0.6'7 0.14 o.6'7 o-.- 6'6
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.Apêndice-4

TabeJ-a com as descrições petrográficas simplificad.as das rochaspertencentes a Suíte Básica Apoteri

ÄBREVI.ê,TURÀ,S UT ILI ZADAS :

TEXTURÄS: Sof: subofitica; Of: ofíLica; Fpf: fracamenteporfiriticat Mpf: medianamente porfirítica; Ii:intergranu]ar;
Is: intersertal .

MINERÀLOGIA: Minerais essenciais (>5U ), Minerais acessórios(<5å); Macro: macro fenocri stal; Feno: fenocristal; Mi-cro:
¡nicrof enocri sta_L

anf: anfibófio; ap: apatita; bi: biotita; carb: carbonato; cl-:clorita; cpx: augíta; ep: epidoto; Xfd: feldspato alcalino,. op:
opacosi opx: ortopiroxênio; piS: pigeonita; pl= pJ-agloclásio;
qz: quartzo; ser: sericita; vd: vidro; zeol: zeóÌita
NOMENCLATURÄ (De La Roche et a_l ., l_980); Beflieni et af ., 1981):
bth: basal-to tofeítico; ab: andesi-basalto; lb: fati-basalto

OUTRAS ÄBREVIATURAS :

GKl\= granu_LomeErl-a
Mipg: micropegmatito
Ves: vesícula*: sem análise quimica de rocha totaf

.i
iìi

)
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DTQUES UqrrCOS

ÀMOSTRÀ GRÀ TEXTURÀ MINERÀI S ESSENCIÀIS MINER,AI S

ecessónros TUR,À

MÀCRO I FENO MICRO MÀTR,TZ
cpx ; pl, cpx, i aug, pl

:Pig, op i op, piq
cpx¿ p-I, op
piq

c1, bi, anf/ ap, qz
miÞq, K¡'d

brh

I ::_:t:
IRR-orc
I
t_______--_

I 
RR-03

l-------,_-

|** 
tn

fina sof cpx, þr Ì Cpi, Þi
lpig, op

pl, cp ¿i;ä¡l-üi; Ëi;q;
mipg

i-btÏ
of cpx, pI I cpx, pl. i cpx, pI

i ôÞ ipiq. oo
p1 , cpx èl; bi;å;i;ãö;ä; brh

¡nédia sof cpx ipl,cpx,:pl,cpx pl, cpx, op cI, anf, ap, bi, ap

médi â sof i pl;¿r;i,--lþi;¿öi pl, cpx/ op cf, âp, anf, qz, bi bth

finâ

ii;; éõï

pl-, cpx
9P----__pl, cpx
op

i¡1;¿Þ;
: op, pis
ìpi;¿Þ;
lop

pI, cpx, op

-9P-{¿P.i9--..
p1, cpx, op

c1, anf, ap. qz, bj.

¿i;;p;;i; Ëi;q;
mr-pg, KFd

åË

:ï
RR_18Â

fina a
f ina

nlpf pl, cpx j p1, cpi afanitl ca bth

I RR- 18t)
I RR- I 8Fl

I

fina ag pl , cpx, : pl. cpx pl , cpx, op ;i;;nï;?i;;;il;Ëï bth

média sof pr, cpx iþr, ð¡ii; iÞi;¿ij;
: oÞ :op

pI, cpx, op äi;;;f ,ii;;;i,;Ëï
IrLiÞq

bth

IRR-rE

lnn'-io

l:1"'
I 

RR- 23

t----____
I RR-24

nédia sof pr, cpi, i pf, òË
op iop

pl, cpx, op cl þtQz bi 'Ëtï

of cpx, pl j pf, cpx, ipf,èbi
iop iop

p1 cpx op cL,ap,qz,b
Ídpq, KFd

s pl,cpx, lpl,cþi pl cpx op I,br,aI] ,qz bth

¡na sof pI, cpx, lpI, cpx
Þacf !paq, oÞ

pi;èb; r;äö-,-à;;;;;,'.ij
1na sof pL, cpx i pÌ, cpx pl, cpx, op i;;p;ùt;;Ë;

l'Rñ:25B-'

anâ sof p1;¿tx''-ì þi;¿öi pl/ cpx, op ;i;äï;äÞ;ï;
anf

Riìr: iä'
RÍr: i 1.A

Äiì:3ïÈ

néda a

ïi;å-'
of

sôf

ipr, ¿pi, iþi,-¿Þ;:op iop"' r pï;ðÞ;;--lþi;¿iji
: oP :op

pl, cpx, op

pr , cpx, op

;r;ir,-åij;ä¡;e't
-s-91,-Tf P-s- - -. -. - _ _ _.
c1, bi, anf, ap, qz
mipg

âb

èb

p.l ipl,cpx, ipÌ,èþi
iop lop

pl cpx op l, anf, qz, ap/ b
p, ser, miÞq

btñ

cl , cpx : pl, cpx, ¡ pt, cpx pl cpx op I ¡ anf, qzl ap, b eb

1na sof pl, cpx i pl, cpx pI, cpx, op i-,-à1,-à;;y;r ab

Ri:3ï

lna

anâ

sof i

.----------l-)f:

)f;

i el, crx, i pi;¿iji;
i pag, ôp iptg, op
lÞi, ;;i;" Ì pi;¿öi;
i "P : opx, pig
, 'oD
: p.l, cpx, i pl, cpx,
:ÔP :oP

pl, cpx,
.P]-9r9-P..--
pÌ, cpx, op
pig, opx

pI, cpx, op

c1, anf, ap, qz, ba i

maÞo
cLqz,aÞ,bi. i

mapg 
i

.I,ap,qz,bi, I

iltl Þcf

bth

óTË"-'---

ã ui"-- 
-- "
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ål'losTRÀ GRA TEXTURÀ MINTRATS ESSEIi¡CIÀIS MINERÀT S
ÀcEssóRros TTJRÀ

MACRO FE}¡O MICRO MÀIEIZ
RR_ 3 5B média ot pl / cpx pl, cpx, :pl, cpx pl/ cpx / op c1, ap, anf, qz, bi bth

RR- 35C nédia of pl, cpx pÌ, cpxr I pl r cpx,
p1g, op ipr-q, opx

pl-, cpx, op
pig¡ opx

cl ¿ apf anf, qz, bi
se¡, mipq

ab

RR_3 6A

'Ri:3 
6B

Riì::3 6c

'Riì- 3ïÃ

ãä-j iïB

f i.na sof ÈL, ¿-rii;-lÞi;¿þ-; pl, cpx, op cÌ, ap, bi, anf, qz
nlipq

bth

ÍÌéd of p.I , cpx, i pI, cp)< pl, cpx, op L, ap, anf, qz, bi

rnédia sof pl, cpx cpx, pl
op

p1, cpx,
op

p1 , cpx, op cI,ap,qz,ant,bí
rÈi pq

fina s pL , cpx
op

pI, cpl{
op

p1, cpx, op cf, ap¡ qz, ser
nips

média sof pl cpx p1 cpx pI, cpx, op 1, anf, ap, qz, ep
er, mipq

brh

RR_38 médi â Èi" ;ãlji;--iÞi;¿Þ; p1 cpx op 1, ap, anf, qz, ep b

RR-41

ïi{:¡ZÄ
'Riìr4)À

média of pl, cpx, i pl, cpx
pr-9, op , pag, op

p1
Þi

cpx op I, ap, qz, sel, ep
arb

médaa of pl/ cp
op

p1 , cpx, i pI, cpx
prqr, op :pr.g, op

pl,
pis

p op cl, ap/ anf/ b1/ qz
ser,ep,m-ipg

média of pI, cpx pl, cpx, lpl, cpx p1 cpx op 1. ap, anf, bi, qz bth

RR 42C finâ 1g pr;¿Þi;-ì Fi-,-.Þ-i p]¡ cpx, op :1, ap, ba, anf, qz
iê1, eÞ, mipg

bth

RR-4 3 f ina fpf pl ;¿iji---Ìþi-,-cäi p1, cpx, op aP'Áz brh

RR-4 4

Rä: ¿ 6.A

Rir: ¡ 6-Ë

rnédi a f pl, cpx
op

pr, cpx pI, cpr, op l, ap, anf, qz, ep bth

fina sof pl , cpx : p1, cp
:op

p1 , cpx, op I, ap, anf, bi, qz
er, ep, nipg

brh

nédiâ sof r, cpx pl, cpx, : pl, cpx
op iop

p1, cpx, op cl, ap, anf, br, qz
ser, ep, mipg

bth

médla f l, cpx p], cpx, ipI, cpx pl, cpx, op
pag

r, ap, bi f,qz
, KFd

RR_4 8 méd r,cpx p1 cpx pl cpx p1, cpx, op l, ap, aÈf,bí, qz bth

RR-5 O

'Ri: ¡iï 
-

Ri-j37Ã

Rîìr !i2à

fina of pI;cpi, ì pl;¿ijt pl, cpx, op I, ap, bi, qz brh

rnédia of r, cpx p.L, cpx, I pl, cpx
oP top

pl, cpx, op cl, ap/ bi, anf I q? brh

lna s pl, cpx, i pl , cpx p1, cpx, op l, ap, bi, qz, ep
er, câ.rb, miÞo

rna ôf ór;ðiji;-l Ëi;¿ij;
op iop

pl, cpx, op cl,apfanf,b
5 er, ep, carb

qz

RR-52C

Riì:5:ã

méd1 sôf pl, cp pl / cpx, : pl, cpx p1 cpx op 1, ap, anf, q2 th

lna sof cl. :Dx. i oÌ. cDx
p1q, op Íplq/ op

pl, cpx, op
pis

cl, ap, ànf/ bi, qz
ser, ep, carb,

RR-538 médi sof p1 , cpx, i pl. cpx
Pag, op ip1g, op

pl, cpx, op
pag

1/ ap, ânf, bl, qz
er, carb, ep,

th
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ÀliosTR A GRA TEXTUB,A ¡IINENÀIS ESSENCIÀIS MXNERÀT S
ecpssónros TUR,A.

MACRO FENO MlCRO MATRIZ
fin c,f pr, cpx p1, cpx pl, cpx, op c1, âp, anf, bi, qz

se_r / mcpgl

RR-55 fina sof pr, cpx
op

pf , cpx
op

pl. , cpx, op cl, âp, anf, bi, qz
ep, ser, carb, ti,

bth

fi;å of pl, cpx pl, cpx pl cpx op âp, c1, qz, ser, ep
câ rb

brh

Riì-j 3ï f sof pl, cpx, pr , cpx pl, cpx, op c.l, ap, anf , qz bttr

DERRAMES BASÁTT ICOS

Àù!osTRA GR,A rEXÍURÀ MINERÀIS ESSENCIÀIS MII¡ERÀI S

ACESSóRIOS

NOMENCI,.A.

TURA

MACRO FTNO MICRO MÀÍRIZ

RR- D2B

Rîì- ò sä

f i-na a
muito
fina

I pl PI, cpx
op

p-L , cpx, op cl
s(

ap qz I caÊr) aÞ

fina a
muito
finè

rg p1 P.L , cpx
op

pl, cpx, op
5(

ap, qz , carb
,vd

aL)

fin a g pI, cpx p1, cpx pl , cpx, op c ap,qz,carb

RRO'B

'RÍì-- b5c

RR-¡iA

fin g pl, cpx/ pr, cpx pl cpx op c ap, qz, carb

fina ag pl, cpK pI, cpx
op

pf, cpx, op cl
s<
q1

ap, qz, carb,
, ep,ves/zeol
carb, cl, pl

fina pl, cpx pÌ, cpx pl, cpx, op c aP, qz, vd ab

-Riì-: 
ò 6 B

Riì-j iï -.

ne pl, cpx pI, cpx pl cpx op c ap qz vd ab

1na LS pl, cpx pl , cpx pl op c aP, qz,vd eb

RR_¡8A

RR- 5lj

iq pl, cpx pl, cpx pl, cpx, op cl
s(

ap, qz¡ carb
,ep

1b

lna iq pl, cpx pI, cpx pl , cpx, op c)
etr

taptqzrcarb
r, ser, wes /cI
:oI,qz,carb

RR-']9A 1na 1g pl pl cpx pl cpx ôp c aP,
,wd

qz , cat:b

RR-:98
'Rif:r9c-"

RÍì-:9D --

'Ãl:"e " "

RÌì-iï"'-

iq pL p1 cpx pI, cpx, op c p, qz, carb
vd

!nâ iq pl pl, cpx pl . cpx, op c)
5(

ptqz,carb 1b

1g p1 pl, cpx pl, cpx, op cl
5(

aptqztca]rbl
, ves / zeo|, qz
celb

ag pI p1 cpx pI, cpx, op c ap, qz, ca.rb, âb

Lna pl pÌ, cpx pI, cpx. op cl

qt

ap,qz,ca\b,
, ves / zeol , c1
carb



ApênéLce-5

Análise quimica da ol,ivina e apatita utilizada no cálculo do
bal-anço de massa para e.Iementos maiores.

Dados extraldos de Deer et á-l . (1992)



EI,EMEIi¡'IO oLrvni¡À .APåTTTÀ

si02 3

Tio2 0. 00 0,00
ÀI203 0.00 0.00
FeOt 17,03 0.00
MtrO 0.30 0.00
Mqo 43.00

ll - -l /

0.00
CaO 67 AA

Na2o 0. 00 0.00
K¿o 0.00 0.00
p^ô- 0. 00 38,96

TOTÀI, 100. 00 100.00



Apêndice-6

Coeficientes de partição mj-neral- / 1l quido util-izados nos modeÌos
de cristalização fracionada para as rochas da Suite Básica
Apot.eri. 01: oLivina; Cpx: augita; Plg: pigeonita; Pl-:
plagioclásío; Mt: magnetita; Ap: apatita. Dados extraídos
Marques (1988) e Bossi et a-2. (1993).



ELEMENTO MTNERÀL
OI cpx Piq PI MT ÀD

Ce 0 008 0.15 o.026 o-. i¡ o -22
Nd 0 008 0,30 0.039 o;iî o .23
Sm 0 009 0.52 0.060 0 . o'12 4.24
Eu 0 009 0,50 0.051 òlab a .22,
Tb 0 011 0.61 0,13 o :ö5-B o .2'l 10.9

Lu 0 020 0.64 0.34 ä:it55 o .21 5

Ta 0 o4 0.07 0. 03 ó-. ö¿ 0.3
Th 0 02 0.02 0.03 olo) 0.3
U 0 0L 0. 03 0.01 ö. öi ö:ï 4

Bã 0 01 0. 05 0.03 o'.- 4 ö'.t 0 - {15
Rb 0 05 0.02 0.02 0,1 ô: oe (.)

Nb 0 01 0.1 0.12 0. 01
Zr 0 o4 0.2 0.08 0.a1 0,3

S¡ 0 01 0.2 0.03 d:¡'8 0.06
K 0 001 0. 002 0.01
?i 0 0.3 0.004
Cr 4 6 11 0,06 69 0. 04

4 8 0.06 i5 o-o4
Sc 3 4 0. 04 ï:5 0 - 05
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