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I NTRODUÇÃO

LI

Apresentação e objeti vos

0 presente estudo deve ser considerado como

uma

contribuição adi ci ona I ao conhecimento da geologia da reg ì ão ama
zôni ca brasileira, ainda mui to carente de dados geol õoi cos ¡QUôhdo comparada ãs demais regiões do territõrio nacional.

cos

, traba lhos

Com þase nos dados de campo , dados bibliogrãfi de ì aborat6rio, anãl is es geocronol õgi cas e i nter-

pretação de i magens de radar procurou-se nes te es tudo es tabel e
de
cer a seqüêncìa dos maiores eventos temporais com objetivo
es boçar a evo l ução geoì õgi ca da ãrea s i tuada entre o domo do Sue
cunduni (sudeste do estado do Amazonas) e a região do baixo
m-edi o rio Juruena (centro-norte do estado de Mato Grosso).

ra a consecução do oÞj eti vo acima expos to, foi
real i zado um mapeamento de carãter reg i.onal que permi ti u defi ni r
os pri nci pais traços geo ì ógì co-es truturai s da regi ão. Con os tra
bal hos auxi liares de petrografi a mi croscõpì ca foi possíveI carac
teri zar os pri nci pai s ti pos 1ito1õgicos e se leci onar as amostras
Pa

que foram anal i sadas geocronol ogi camente.

A apresentação da síntese dessas i nformações
a finalidade do presente traba I ho, que teve inicìo no ano
'I
974, com as pri mei ras v i agens do autor ã região.

I.2.

6
de

Local i zação da ã rea

A ãrea objeto deste estudo situa-se

na

porção

centro-sul da Amazônia brasilejra e compreende terras dos munici
pios de Borba, Nova'Aripuanã e Aripuanã (Figura I ),
0s dois primeiros localizam-se no sudeste do Estado do Amazonas,e o último no centro-norte do Estado de , Mato
Grosso.

2C

¡a.

:

2f

a
f

aá'itte
Fi

guro ¡, Lsçi¡lizoçõ'o do Areo de Esfudo.
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I.3.

Aces so

0 aces s o ã ãrea em geraì -e mui to difici
a sua localìzação em região invia e remota,

1

,

devi do

0 setor norte e central é aì cançado a parti r do
l ugarej o de Santarenzi nho que se situa no cruzamento do rio
Su
cunduri com a r'odóvia Transanazôni ca. De Santarenzi nho at.i nge-se
a alta bacia do rio Sucunduri, atrav6s do prõprio rio, utilizando-se barcos de pequeno porte (l,0 a 1,5 tonel adas ) com motor de
popa, isto devido ãs ínúmeras cachoeiras, rãpidos e pedrais exis
tentes no seu médi o e alto curso.

0 setor leste e sudeste da ãrea, que corresponde
ao curso inferior e médio do rio Juruena, é a lcançado por via
fl uviaì em bancos de peq u eno porte (com motor de popa ), a parti r
da localidade de Porto dos Gauchos, situadã na margem direita no
rio Ari nos que 6 um dos tri bu tã ri os da margem di rei ta do médio

rio

Juruena.

I.4.

População

'

A ãrea 6 um verdadeiro vazio demogrãf ico, habita
da somente por diminutos, raros e esparsos núcleos de .popul.ação
ri bei ri nha dedi cada ao extrati vismo vegeta I e anìmal. Como núcl eos populacionais sedentãri os aparecem o de Terra Preta no rio
Sucunduri e o de Jacareti nga no rio Ari puanã. Aparecem ainda con
tingentês fiutuantes de garimpeiros nas ãreas interiorizadas junto aos garìmpos de ouro do Arqu i medes e Moreru.

I.5. Fisiografia
I.5.r

Clima

0 clima da região ê o quente e úmido de monções
da Hilãia Arnazôni ca (IBGE , l972) , correspcindendo na classificação de Koeppen, ao tipo de Am (Liberatore et al., 19721 caracteristico de toda região do Alto Tapaj6s. Aparecem duas estações
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ciimãticas bem distintas, ou seja, seca de inverno-primavera (verão anazôni co) e chuvas de verão-outono ( i nverno amazônìco), com
mãximo em feverei ro ou março.
0 pêríodo mais quente corresponde aos meses de se
tembro-outubro com va I ores absol utos mãxi mos de 39oC, enquanto
que a temperatura média anual é de 25oC. As temperaturas mínimas
absolutas descem até valores de 8oC no período de inverno, por o.casião das invasões de ventos frios de massa polar (-.anticiclones
de origem polar) com trajetõria continental (IBGE, 1977a) causando o fenômeno da friagem,caracterizddo por bruscas quedas de temperatura, que perduram em médi à quatro di as .

0 clima, de uma manei ra geral õ extremamente. úmi do, a pres en ta ndo um i dade rel ati va do ar 'superi or a B0% durante o
ano todo, enquanto as precipitações pluviom6tricas apresentam valores mêdjos anuais de 2570 mm (IBGE, 1977b).
0 regime dos rios estã intimamente ligado ã incidênc î a de chuvas. No periodo do i nverno arnazôni co, ou seja época
das chuvas, o níveì dos ri os s obe cons i dera ve I nente, provocando a
nua I mente i nundações de extensas ãreas ri bei ri nhas . No verão ama zônico o nîve1 ba_ixa gradualmente, atingido pontos mínimos em outubro-novembro, ocasião em que o transporte fluvial em
aìguns
ri os é extremarnente difÍcil.
I . 5.2. Vegetação

A cobertura vegetal da ãrea tem como uni dades pre
doninantes a floresta tropicaì aberta no setor norte,
floresta
densa no setor su'l . Sobre a chapada do Cachi mbo aparece a fl oresta de trans i ção reuni ndo os di versos ti pos de cerrados, fl onesta
densa e aberta ( Silva et a1 , l974,Terezo et al,, 1975).
Na floresta aberta, que ocorre na bacia do
rio
Sucunduri, aparecem no estrato emergente as segui ntes :es péc ies
vegeta is : Jutaí ( Hymenaea ) , ab i orana ( Pouteri a sp), i taúba (Mazi-

lau.rus itauba), e castanheira (Bertholletia excelsa). Na sinúsia
codominantÞ com cerca de 20 m de altura, encontramos matamatã ,(Es
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schweilera coriãcea, Mart., Schlerolobiurn gaeìdr'anum, Hub.).
Na floresta densa as espõcies,mais cornuns são: a
seri nguei ra ( Hevea brasiìiensis), a maçaranduba (Man.i I kara sp), a
ba rri guda (Bombax sp), a castanhei ra (Berthol letia excelsa), o ce
dro (Cedreia adorata) e o mogno (Swìetenia macrophyle, Ducke).

'No campo cerrado upuru.", vegeta i s ,pertencentes
ãs famîlias das gramíneas, bromeliãceas e cyperãceas (Silva
et
al,, op,cit;). Fi na I mente, nas de pres s ões fl uviai s, . i nundãvei s pe
riodicamente, aparece a floresta ciliar onde são comuns o açaí(Eu
tei^pe sp. ), a samaúma (Cei ba pentandra, L. Gaertn. ), e a maparajuba ( Mi mus ops amazôni ca, Hub. ).

L 5.3.

Drenagem

A ãrea abrange pa rte das bacias dos ri os Ari pua nã,
Sucunduri e Juruena. São trôs grandes r1'os, com cursos, em ma.ior
parte dirigr'dos de sul para o norte.

0 rio Ari puanã tem seus manadouros na serra

rte, E o maior afluente pela margem direita em territ6rio brasileì
ro do rio Madei ra. Seus prlnclpais afl uentes na ãrea pel a ma rgen

di rei ta são : i garapé Pacuti nga,
rio Maracanã.

0 rio

ri

rio

Moreru

, rio

Jacareti nga

No

e

o

ce na ãrea, nos conf ins meri dionail do estado do Amazonas, prõximo aos seus limites com o de
Mato Grosso. Ap6s juntar-se ao rio Acari toma o nome de Canumã ,
irldo desaguar no l."io Amazonas. A alta bacia do rio Sucunduri tem
forma alongada no sentido norte-sul, onde se destacam como afIuen
tes, pela margem direita o igarapê do.A'ss.unÇão e pela esquerda o
rio Urucu. De acordo com a divisão estabel eci da para o rio Sucunduri em termos de naVegabiIidade, o alto. SUcunduni vai da cachoeí
ra do Inferno at6 as nascentes, trecho erir que é navegãvel somente com pequenos barcos a motor de popa.
Sucu ndu

nas

0 rio ,Juruena nasce no bordo ori enta I de chapada
dos Parecis no oes te do es tado de Mato Grosso. No seu bai xo curso

-6ao se juntar com o rio Teles Pi res , toma o nome de Tapajós. Na
ãrea gue compreende o trecho i nferi or do médio e baixo curso do
rio Juruena tem corío principais afluentes os rios São João da
Barra (Ma tii nchão ) e São Toné pel a margem di rei ta, e o i oarapé
(r'io) Bararati pel a margem esquerda,

I.5.4.

Geomorfoì ogia

De acordo com os dados

de Si.lva et al.(.l974)

e

Ventura et
a região apresenta de uma maneira geraì duas
grandes expressões geomorfológicas. A primeira delas compreende uma extensa ãrea dissecada com pequenas al ti tudes, s i tuada ao
sul e s udoes te da c ha pada do Cach i mbo . Nes ta ãrea arrasada,consti tuída predomi na nteme nte de rochas do embasamento o rel evo é
representado por col i nas suavemente abauladas,recobertas por espesso manto de intemperìsmo. Quebram a monotonia da pa.isagen raros morros sem vegetação, prõprì os da a ì teração por . exfo,l i ação
de rochas graniticas.
a:l (:1975),

A segunda grande

ex pres s ão

geomorfol õgi ca a cha
pada do Ca ch i mbo, caracteri za-se por uma regi ão el evada de s erras, chapadas, mesa s e cues tas , Consti tui um conjunto de rel evos
dissim6tricos, engìobando duas partes morfol ogi carnente distintas,
s e rras e chapadas, que se äesenvol vem sobre rochas sedimentares
do Grupo Benefi cente, FormaÇão Prosperança e p6s-prospêrança.
As cha pa das que consti tuem a forma de re l evo domi nante na ãrea,
aparecem com altitudes variando de .l50 a 400 m.e com caimento na
direção Nlll-SE. As serras aparecem na região do rio Sucundur.i, .in
cluindo relevos dissecados em cristas, colinas de topo aplainado,
va les encai xados e ravi nas.
Na regi ão do i garapã Bararati r que se superimpôs
homônì ma, aparecem re l evos estruturais!que se ressal -

a sinclinal
tam pelo alinhamento. dos "hogbacks" e residuais tabuliformes escarpados

racterizada por

No baixo rio Juruena a c hapada do Cachimbo
uma extensa superfície de aplainamento.

e ca-

-7 Surgem ai nda com des taq u e mo rfo I õgi co-topogrãf i co
diques de diabãsio, formando rel evo de crj stas com direções pre

ferenciais

NE-St^l

e

Nlrl-SE.
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iI.

METODOLOGIA

II.l.

Leva

ntamento Geol õ9 i co de SuperfÍcie

0s trabal hos de geol ogia de superfíci e foran reali
zados consoante a metodol ogi a usuaì pa ra I evantamentos dessa na tu
reza.

0s segui ntes el ementos cartogrãfi cos foram uti I i za
dos como bas e dos trabaihos:

- Cartas planimõtricas

a l:250.000 do P rojeto RADAM/DNPM-MMt, fo l has SB.2l -V-C Ri o Sucunduri , SB . 2l +:V.D
Rio Juruena, SC . 2l -V-A Ari puanã, SC.2l-V-B Rìo Te les Pi res, SC.
21

em escal

-U-C Bom Sucesso, SC-2i-V-D Rio Apìacã

s de Radar em escala
1.250.000 do Projeto RADAM/DNPM-MME folhas SB.2l-Y-C Rio Sucundu
ri, SB.2l-Y-D Rio Juruena, SC.2l.-V;A Aripuanã, SC.2l-V-B Rio
Teìes Pires, SC.2l-V-C Bom Sucesso e SC.2l-V-D Rio Apiacã.
Mosãicos

s em

i - cont rol

ado

- Mosäicos semi-controlados de Radar em escala
l:l.000.000 do Projeto RADAM/DNPM-MME, folhas SC.2l .Juruena e
SB.2l Tapajõs

.

-

cos semì -control ados de Radar ampl ì ados para escala I:100.000, Folhas SB.2l-Y-C, SB.2l:Y-D, SC.2l-V-4, SC.
2l-V-8, Sc.2l-V-C e SC.21-V-0.
l'4osai

SB.2l Tapajõs,

Mapa Geolõgico do Projeto RADAM/DNPM-MME
em escala I:1.000.000,

Fol ha

As observações de campo foram fei tas em vã ri as eta
pas ao I ongo de ri os e em piques abertos na ma ta, e sempre durante o fim do verão amízônico (período da seca ) quando as ãguas nos
rios descem aos níveis mínimos propiciando assim estudo de um número maior de afIoramentos.
Em

geral, os af oramentos rochosos nos rios

são

-9esparsos e descontínuos, formam lajedos e blocos,sãos ou parci al mente ìntemperi zados . Jã os de terra flrme, a lém de raros '
formam matacões arredondados , sol tos e profundamente a l terados ,
havendo portanto, I ra nde di fi cu I dade para se obter amostra f res
ca.

Durante a fase de c'ampo, como napa-base foram em
esca
pregados mosãi cos ampl i ados semi -control ados de radar na
la de l:100.000, que permitiram uma boa identificação e controle
nos
dos pontos amostrados nos ll evantamentos a tempo e bússo'l a
rios, -trena e bússola em terra, efetuados conforme a metodol ogià descrita em Rosa et al. (1966).

0s dados geol õgi cos de campo obtidos somados aos
de Almeida e Nogueira (1959), Liberatore et al (1972) ' Si lva et
al (ì974) e os fornecidos peìa Cia. Administradora Morro Vermelho, e pe la 14ineração Itaiba S/A j u ntamen te com os de j nterpreta
ção de mosãicos semi -control ados na escal a de l:250.000' permi ti
ram el aborar um ma pa (esboço geo'l 6gi co es trutura l ) na esca la de
'I

:500.000

.

A toponímìa citada no texto e apresentada nos
mapas , basei a-se nos nomes cons tantes na ca rta do Bras i 1 ao Mi lionésimo; fol has SB.2l Tapaiõs e SC.2l Juruena do Insti tuto Bra
sileiro Geografia e Estatística (IBGE, 1972) e nas cartas planim-etricas SB.2l-Y-C, SB.2l-Y-D, SC.2l-V-4, SC.2l-V-8, SC.2l-V-C e
SC.2l-V-D do Projeto Radam ( l974).

II

.2. Petrograf i a

de
secções delgadas de rochas representativas da região, bem
descri tas megascopi camente as amos tras col etadas.
Foram estudadas petrografi camente cerca

230
como

efetuadas consoante técnicas convencionais. São semiquantitativas, posto que
não foram executadas as anãl i ses modai s, a trav6s de contagem de
pontos com pl ati na i ntegradora ou equì pamento similar.
As anãl ì ses petrogrãfi cas foram

A definição das rochas metamõrficas baseou-se

en

-'l 0dados mi nera l õgi cos e estruturais, tanto de campo quanto de secções del gadas. A cl ass i fi cação quanto aos as pectos :estruturais
baseou-se na nome nc ì a tu ra de Mehnert (i97l ), no entanto sem cono
ùações genétlcas.

ra a c l ass i fi cação das rochas. al ca l i nas utiI izou-se a nomenc latura de Johan ns en (1931 , ì 938) e para as demais
Pa

rochas ígneas a 'terninologia de Streckeisen (i 967, 1976).

As rochas cataclãsticas foran descritas de ac.ordo com Hi ggi ns (1971).

A termi nol ogi a das rochas

imentares baseou-se
na encontrada em Pettijohn et a1 (1972), enquanto das bioclãstÍcás deve- s e a classifÌcação de Fo lk (1959).

II.3,

Geocronol ogi

sed

a

Durante os trabal hos de campo efetuou-se uma :amostragem adeq uada das di versas ìitologìas pertencentes as uni da
des naiores da região com vistas aos trabalhos de g.eocronoìog.ia.
As determinações geocronolõqicas foram efetuadas
pe lo mõtodos Potãssìo-Argônio (em rnì nera i s s epa ra dos e rocha total ) e Rubídi o-Estrôncio(em rocha tota I com arno s tra s cogenéti cas
para lnterpretações em diagramas isocrônicos).

II.3.l .

Método Potássio-Argônio

lítîcas e a precisão experîmental do
m6todo potãssio-argônio utiliz¡ido no Centro de Pesquisas.GeocroAs técnîcas

ana

nol'õgicas, foram descritas com minudências por Amaral
( l966 ) , e por Cordan.i (1970 ) .

et.:a l

,

As amoStras que a pres en ta vam textura fi na e gran
de imbricamento dos grãos, nas quais a separação dos mi nera i s
não era viãvel, foram preparadas em rocha total (gabro, olivina
di abãs i os

, fonõ1itos, traquitos e I ati tos ) por bri tagem,

noa gem

-ttração por penei ramento dos grãos reti dos entre as nalhas
de 60 - 'l00 meshes.0s concentrados monominerãlicos, (biotita e
anfibõiio) foram preparados a parti r de frações granuì om6tri cas
hornogêneas obti das por bri tagem, moagem e penei ramento, que foram beneficiados por mõtodos fisicos uti lizando-se separador ele
tromagnético Franz, liquidos pesados e placa vibratõria.

e

s

epa

As dosagens de potãssio foram rea I i zadas em dup1 i cata por fotometri a de chama com padnão interno de ìítio,
e
por es pectros copi a de absorção atõmica-

'

As extrações de argõnio foram realizadas em linhas de uitra-alto vãcuo com pressões da ordem de 10-8 mm Hg. 0
gãs extraído ap6s a fusão da anostra em forno de i ndução, a tempe
raturas da ordem de I2009C, era pu rì fì cado em fornos de cobre e
ti tâni o. A cada extração foi adi ci onada uma quanti dade conhecida
do i sótopo 4r38. A anãlise i sotõpi ca da mistura gasosa purifi cada foì efetuada em es pectrômetro de nassa ti po Reynol ds.

As constantes uti I îzadas no cãl cul o de i dade fo
ram:

x 10-9 anos-l
le = o,5Bl x lo-lo anos-l
% atômi.u ¿. i40 em K total = 0,1167

1B = 0,496

%

atômica de K39 em K

total = 93,258

Ar4o/Ar36 = 29s,5
As i dades foram cal cul adas em computador eletrôni co Burroughs 3500 do Centro de Computação El etrôni ca da Uni ver
sidade de São Paulo, utilizando-se o programa DARG0N (Kawashita,
1972), que fornece os erros a na ì íti cos das datações, bas eado na
Teori a de Propagação dos trros ,

0s erros experi mentai s foram cal cul ados em cada
caso, e no geraì situam-se abaixo de 3%, vide tabelas 3,9, ll e
12.

A i nterpretação dos dados

ana I

iti cos K-Ar baseou
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-se

em

Daìrymple e Lamphere (1969)

11.3.2. M6todo Rubídio-Estr6ncio
0s proced î men tos ana l íti cos do mõtodo rubídi o-es
trôncio foram descritos por Torquato (1974) enquanto seus fundamentos teóricos podem ser vistos en Faure e Powel1 (1972 )
e
Powell (1977).
Apõs o estudo petrogrãfico e eìim.inação das rochas a lteradas ( i ntemperi zadas ), as amos tras escolhidas passaram
por uma nova seleção baseada nas relações Rbtot/Srtot
obtidas
a partir de anãlises s e m i - q u a n t i t a t i v a s. d e Rb e Sr por . fì uores -

-

cênc i

a de raios-X.

amostras que apresentaram valores Rbtot ou
srtot inferiores a 40 ppm nas dosagens quanti tati vas por fl uores
cônci a de raios-X, foram reanal i sadas por dì l ui ção i sotõpi ca.
As

As anã'l îses i s otõpi cas dos elementos Rb e Sr fo
ram rea'l i zadas no espectrômetro de massa, de fonte sõl i da, TH- 5
da Varia,n-Mat, cujas caracteristicas encontram-se descritas em
Torquato (op.cit, ). 0s valores de SrBT/Sr86 forur normalizados
pura sr86/sr8B = o,l I94.
As

dema

i

s

cons

tantes util i zadas nos

cã l

cul os fo-

ram:

lnb=l'42x10-llanos-l
1nu857nuB7)ru

= 2,6039 + o,oo47

(R¡85/nn87)s =
qS87.

o,ol86l + o,oooo3

= 0,03198 + 0,00004u

mol es/g

0s cãl cu l os de i dades foram efetuadas por meio
de computador eletrônico Burroughs 3500 do Centro de Computação
El etrôni ca da Un ivers i dad e de São Paulo.

-l3As determi nações Rb/Sr conve nc i ona i s foram realiza
das med i ante a uti ì i zação dos programas DRBSR, qua ndo analisados
por di I ui ção i sotõpi ca, e DRSRN quando tra tava -s e de anãl i ses de
Sr normal, ambos desenvolvidos no CPGeo. E na elaboração de is6cronas pelo método Nicolaysen (196.l) foi ernpregado o programa pisody de York (ì966) modìficado por Kawashi ta (1972), que permîte o
traçado da nel hor reta, consi derando-se os mínimos q uad ra dos cúb i
.es , bem como, caì cuì a a variança mõdî a quadrãf .i ca ponderada ou
MS[,lD (mean square wei ghted desvi ates ), gue dã o grau de col i neari
dade das amostras anal î sadas . 0s erros apresentados, foram ca'l culados -c o n s i d e r a n d o - s e o desvÍo dos pontos analíticos em .rel,ação

ã

nìel

hor reta

caì cul ada.

a uniformizar os dados radiomõtricos, para
fi ns de ì nterpretação, os valores.anallticos de traba I hos anteri o
res que uti I i zaram a cons t ante IOO = 1,47 x ì0-t1" anos-1',
foram
I
recal cul ados emp reg and o-s e a con s tante trRb = 1 ,42 x lo-l anos-l
conforme proposta de Steiger e Jåger (1978), o que acarreta um
De modo

i

ncrenento de 3% no val

or da idade..

A interpretação dos dados radiomÉtricos de rochas
íg nea s e metamõrfi cas bas eou-s e em Faure e powel I (op, clt. ) , Faure (op.cit.), e de rochas sedi mentares em Gebauer e Grünenfel der
(.l974) e Cordani et al (1978), que discutem ampìamente todos pr"ob lemas rel aci onados.

os dados geocrono l6g i cos obti dos foi e l aborado
de idades radiométricas baseado em l^lanless (1969).
Com

um mapa
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0 primeiro trabalho na ãrea remonta a primeira me
tade do s6culo XiX, s endo atri buído a expedi ção Langsdorff , que
entre I828 e I829 , desceu os ri os Preto, Ari nos , Juruena e Tapa
jõs,com o. fito de estudar a sua flora, fauna, etnografìa, geogra
fìa e geol ogi a ( Fl orence, l B75a e l B75b; Ma n i zer, 1967). Seouem -se os es tudos do expl oradoLi ngl ês t,,lilliam Chandl es (1862), que
também desceu os rios Arinos, Juruena e Tapaiõs, fazendo vãrias
determinações astronômicas e .algumas observações geolõgicas. No
fim'do século passado Henri Coudreau (1A97) fez o levantamento do
rio Tapajõs e dos s eus aci den tes, desde Itai tuba atã o Salto Augusto no rio Juruena. De um modo geral estes trabalhos apresentam poucas referênci as geo lõgi cas,

1926, Moura (1932) i nvesti gando o médi o e alto rio Tapajõs, subi u o rio Juruena desde a sua foz até a barra
do rio São Tomé,descrevendo nesse tr.echo calcãrios associados a
arenitos. Dessa época, até o fi nal dos anos s es s enta a regi ão esEm

teve

to ta

I men

te

abandonada.

En 1972 Lîberatore et al. apresentou o relatõrio
fi nal do Proj eto Ari puanã-Sucunduri , descrevendo a geoì ogi a, es
tratigrafia e recursos ni nerai s das baci as dos ri os Ari puanã e

Sucunduri. Posteriormente Silva, Leal et al. (1974) e Santos et
ai.(.l975) publicam respectivamente os resultados dO mapeamento das
Fol has SC.2l Juruena e SB.2l Tapajõs.
trabal hos de carãter reg i ona ì que
incl uem a ãrea, cabe ressa l tar ai nda, os efetuados em ãreas vi zi nhas, e que são de i nteresse para a estrati grafi a e evol ução Seq
lõgica regional. Assim, Al meí da e Noguei ra Fi lho ( 1959 ) reconhecem o rio Aripuanã desde a sua'foz até a cachoeira de Dardanelos,
descrevem e sua geolo'gi.a, e defi nem o Grupo Benefi cente, a FormaAo Iado

ção Dardane

des s es

los e a Formação
Caputo

Prai nha .

et al . (1972) apresentam

uma

revisão da es

tratigrafia.da Sin6clise do Amazonas, discutindo a posição e

no-

- I 5-

mencl

atura das rochas

s

ed i men ta

res e

vu l cãni

cas pré-cambr.ianas.

Silva, l_ima et al. (1914) dj vidern o Grupo Uatu_

mã proposto

por Caputo et al (op,c.it.)

em três uni dades defini
das na ãrea das Folhas S8.22 Araquaia e SG.ZZ Tocantins (Formação Iriri, Brasi l, Sudam, 1972; Formação Sobrei ro, parã, IDESp,
1972 e Formação Rio Fres co, Barbosa et al. I966).

Dentre os vãri os trabal hos de sîntese apresenta
dos nos últimos anos para a região Amazônica cabe citar os de:

,

Suszczynski (1970) que apresenta um esquema da
ev.olução tec tôn ì ca da Amazônia, e defi ne a pl ataforma Amazônica.

Almeida (1974 e ì976) e Almeida et al (ì976)oon
s i dera que o processo de consol.i dação do Crãton Amazôni co ( Guapo16) apõs o Ciclo Transamazônico foi progressivo, demorado e
a compa nhado de um vu'l canismo ãci do a i ntermedi ãri o com pìutonìs
mo cõ-magmãtico e relaciona as coberturas sedimentares ä
fase
final e pos teri or do vulcano-pìutonismo do Grupo Uatumã.

I (i974)

apresenta um traba I ho sobre evol u
ção tectônica pré-cambriana da região Amazôn.ica, e
descreve
três eventos v u 1 c a n o - p I u t ô n i c o s denomi nados paraense (t700 rn. a. ),
Madeirense (l300 m.a,) e Rondoniense (.l000 m.a. ), relaci:onados
a reati vações da pì ataforma apõs o Ci cl o Transamazôni co:
Ama

ra

Issler (.l977) publica um trabalho de síntese da
geologia e tectôni ca do Crã ton Amazôni co (Guaporé ), e des creve detaì hadamente os grani tos do Grupo Ua tumã, os quais defi ne
como corpos intrusivos, subvul câni cos, circulares e
cratog6ni
..

cos.

Basei (1977, 1978) no seu vasto es tudo geocrono
ì õgi co do vuì cani smo ãcido intermediãrio da região amazônica,de
fi ne q ua tro eventos vu I cãni cos : Surumu- Iri coune ( 1859 + 24 m.a),
uatumã- Iri ri (ì7ì5 + 32 m.a,), Teles Pires-Traîra ( l56l +
38
m.a. ) e São Lourenço (lì40 + 46 rn.a.).

-16-

Cordani et al. (.l978) apresentam um modelo de
evol ução do pré-cambriano da reg ião amazôni ca, s egun do o qual, o
desenvolvimento geod i nâmi co da cros ta conti nental é dev i do a a"mobi Ie
tuação em épocas sucessivas de três cinturões mõveis
bel ts " peri féri cos (Maroni-Itacaiunas, 2200-.l800 m.a.; Rio Negro
uma
-Juruena, 1700- 1400 m.a, e Rondoni ano, 1400-1.l00 n.a.) a
mega- reg i ão de vocação cratõni ca de i dade tra ns ama zôn i c a ou mai s
antîga (Proví nc i a Amazôni a Centraì ).

Tassinari et.al.
gra

( 1978

)

descrevem

a cronoestrati

fi a da regi ão das cha padas do Cach i mbo e Dardanelos, baseando

-Èe em dados

geoc

r onoI

õ9

i

co

s.

et aì. (t 979 ) vincu'l am as rochas plutô
nicas ãci das,
as e al cal i nas das fol has S8.20, SC.20
e SC.21 e estágios de semi-estabilização, es tabi 1i zação e põs Montal vão
j ntermedi ãri

estabi I i zação da Pl ataforma Amazôni ca.

e Bezerr.a (t980) reavaliam e sinteti zam os dados de geologia e tectônica da Plataforma Amazônica obtidos pelo Projeto Radam afirmando que a partir de 1900-.l800 m.a.
não hã registros de formação de cinturões metamõrficos, e relaci onam o vul cano-pl utoni smo fìnal do Grupo Ua tumã a reativação
Montaìvão

da pl ataf orma.

nari

(1981 ) caracteri za geocronol ogì camente
proa Provlnci a Rio Neg ro- J urue na de Cordani et.al, (op.cit.)
pondo uma evoì ução geotectônì ca, ba s eada no des envol v i men to de
"mobi l-e be1t" apoi ada na Tectôn i ca de Placas.
Tass i
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bôço da geol ogi a regional abaixo apresentado

refere-se a porção territorial sîtuada entre os paralelos 05Q00'
a llQ00' Lat.S e meridianos de 56900, a 60900' I'rl ,Gr. Segundo A1neida et al. (.l974) o referido trato, situa-.se bem no jnteri:or
da Plataforna Su.l Americana, mais e s p e c i f .i c a e n t e no
segmento
m

sul do Crãton Amazôni co, denomi nado de Es cudo Bras i l Centra l ou
ainda no segmento sul da Plataforma Amazônica de acordo com a acepção' de Sus zczyns ki ( 1970) .
0 embasamento é generi camente eng I obado no Compl€xo Xingu, definìdo por Si lva, Lima et al . ( 1974 ) , que aparece
em duas ãreas distintas, uma ao norte e outra ao sul da chapada do Cachimbo, que os s epa ra geografì camente e que serão apresentados separadamente.

0 que ocupa a porção norte, estende-se de SE a
Nlrl, desde as cabeceiras dos rios Novo, Crepori, e o das Tropas ,
bordejando ao sul as fa ldas da chapada do Cach i mbo até os manadouros do rio Curuai, afìuente da margem direita do rio Abacaxis,
onde des a parece sob os s ed i men tos da Formação p r o s p e r a n ç a , S a n t o s
et al.(1976) descrevem o Compìexo Xi ngu na Fol ha SB.2l Tapaj õs
como cons ti tuído por uma associação petrotectôni ca granítico-ada
melítica, com variações a granodioritos, gnaisses, migmatitos,d.i
ori tos, anfi bol i tos, encl aves de xistos, catacì as i tos e possi Vel

te rochas granulíticas. Idades radi ométri cas obti das
rochas tem forneci do valores s u peri ores a 2000 m. a..

men

nessas

ta associação petrotectôni ca, que
se apresenta no fãcies a I m a n d i n a - a n f i b o I í t i c a no sentido de winkfer ( 1967 ) ,corpos de grani tos de remobi ì i zação reomõrfi ca denomi nadas de Grani to Parauari, que const.i tuem estruturas
zonadas
com ìineamentos anela.res concêntricos, nem sempre circulares, eììpsoidais ou fus õi des , descri tos por Silva e Santos (1966) in
Santos et a.l . (op.cìt.), como grani to põrfi ro ou alcali granito
leucocrãti co com tex tura porfi ríti ca. Es tes grani tos aparecem na
baci a do alto rio Parauari e no interflúvio dos ri os pacu e das
Tropas. Ai,nda,segundo Santos et al. (op.cit.) o Gran.ito parauari
Juntam-se a

es
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estaria sucedendo estrati graf i camente o Comp l exo Xi ngu, e perten
ceri a a fase tardia do Ciclo Transamazônico, definîdo por Hurìey

et al.

( r e67

)

.

Colocando-se estratigraficamente acima temos a
denominação
seqüência vu lcãni ca-sedimentar' da Formação lriri,
proposta por BRASIL/SUDAt! (1972)' que constitui a unidade suPg
ri or do Gru po Uatumã, segundo a defi ni ção de Sî I va, Lima et al.
(op.cit. ). A Formação Iriri inclui rochas vulcânicas de carãter
ãcido-intermediãrio, bem como rochas sedimentares associadas.Seus
prÍncìpais tÍpos petrogrãfi cos são: ri ol i tos, ri odac i tos , daci

toi, andesitos, granõfiros, tufos, ignimbritos e rochas sedimentares , g ra uvaca s e subgrauvacas. Suas mai ores expos i ções Ioca
ljzam-se no flanco leste da ãrea anaìisada, na calha do médio
rio Novo . Segundo Base i (.l977 ) os vul cani tos da Formação IriÉi
res entam
m.a.
ap

îdades Rb/Sr em i sõcronas de referênc j a de 1756 +

72

e s ucedendo o pa rox ismo ãci do fissural ocorrem corpos granít icos i ntrus i vos, subvul cânlcos, cratogêni
cos , com fe i ções anel i formes, ci rcul ares e e'l îpsõides, que foram denominados de Granito Maloqufnha por Santos et al . (op.cit. ).
Issler (1977) relata que São em geraì granitos pórfÍros e porfi
rîticos grosseiros, com pequena porcen tagem de mãfi cos , em geral bioti ta, de tendênci a al asquÍti ca até compos i ção granodi oriAssoci ados

dade radi ométri ca obtÍ da em i sõct ona de referênci a Rb/
Sr em rocha tota1, acusou ìdade de ì708 m.a. (Basei , 1974a, id
Issler, op.cit.). Esse va ì or, al i ado aos da dos de campo e data
ções dàs vul câni cas da Formação Irirì, perni te supor que ambos
es tão em es tre i ta assocÍação vu lcano-pl utôni ca ( Sa ntos op.cit. ).

ti ca.

I

êB
Todas uni dades anterjores são recobertas,
não conformi dade, pelos sedimentos do Grupo Benefi cente ' que coA
brem transversalmente toda parte centra I da ãrea anal ì sada.
unidade foi origina.lmente definida por Almeida e Nogueira Filho
(1959), nas proxi mi dades do povoado de Benefj cente no rio Ari puanã. 0s menci onados autores, reconheceram d uas I i tofãci es, uma
i nferior de n a ture za psamíti ca, consti tuída de quartzi tos e ortoquartzi tos, e uma s u peri or de carãter pel íti co, representada por

-19-

ardõsias cinzentas e quartzitos. Liberatorè et aì. , (1972, in
Issler, 1977 ) , durante o Proieto Ari puanã - Su cu ndur i reconhecepor
ram no rio Sucunduri, no I i tofãci es i nferi or' repnesentadQ
quartzi tos e ortoquartzi tos a pres ença de Itabiritos e Siìtitos
de cor creme, cinza-escura, vermeìha, bordõ, finamente laminados
e no litofãcies superior, além das ardõs i as i denti fi caram argil i
tos , des de cînza-escuro a preto, siltitos ardos i anos ci nza-escuro e fol he I hos . A mel hor expos i ção apresenta uma espessura de
6 m, onde predom i na a ardõs i a síttica, i n te ns ame nte fraturada e
de
perturbada , com os pl anos de fratura preenchi das com õxi do

ferro'e

manganôs

.

A

depos i

ção do Grupo Benefi cente parece

ter sido

i.nicialmente continental, passando depois progressivamente para
condi ções mari nhas transgressivas d i ferentes, como mos tram as as
sociações Iitol6gicas e num ambiente de p'l ataforma. Como estrutu
ras primãrlas de sedimentação apresenta marcas de o nda e estrati
ficação cruzada,que a tes tan um amb i ente subaquãti co de ãgu as ras

as .

0 sinclinõrio Sucunduri-Bararati e o domo do Sucunduri, anticlinõrio do Juruena e sinclinõr'io São Tomé são as
fe i ções tectôni cas mais pronunci adas no Grupo Benefi cente. Apa re
cem ainda pequenas estruturas dômi cas no i nterfl úvi o Juruena-Teles Pì res . 0 domo do Sucu ndu ri é uma. i mpress i onante es tru tura de
carãter regional, de forma aproxi madamente ci rcul ar, que apresen
ta mais de 75 km de diâmetro. Sua parte interna encontra-se muito erodida expondo rochas predomi nantemente vu l cãni cas.
Segundo Iwanuch (1976 ) ocorrem ainda aí, rochas
alcalinas que consti tuem " p1ugs " , "necks", di ques e peq ue nos der
rames representados petrograf i camente por nefel i na s i eni tos, micros i eni tos, fonol i tos, ì us i tani tos e traqui tos.

A Formação Pros perança assenta-se di scordantemen
te sobre o Compl exo Xi ngu, Grupo Uatumã e o Grupo Benefi cente '
Sua denominação formal como unidade I i t o e s t r a t i g r ã f i c a foi pro-

ta por Ca pu to et al (op.cit. ) pa ra re pres en ta r una seqtlêncìa
s ed i mentar de areni tos e sittitos,
cuj a seção ti po estã expospos
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ta no rio

Negro, no igarapé Prosperança. Baseando-se em algas f6s
seis Sommer e Costa (197?, in Santos et al. op.cit.) -considera
ram a Formação Pros pera n ça como pré-cambrì ana superior a eopal eo
z6ica. Montalvão e Bezerra (ì980) redef i ni ram-na como consti tui
da por arenitos arcoseanos, com i ntercal ações de argi litos e si'l
titos vermel hos característi cos de um ambi ente conti nental de se
dimentação. Propondo ainda, a denominação de Pra jnha.,para as coberturas de plataforma anteriormente mapeadqs como Prosperança
pe lo Proj eto Radam nas Fol has S8.21 Tapajõs, SC .20 Pôrto Velho

e S8.20 Purus.

'

Estes sedimentos afloram predomi nantemente no
flanco NIJ da ãrea, ao norte, a oeste e no centro do domo do Sucu.nduri, e na forma de remanescentes sobre o Complexo Xingu g
Gru po Uatumã nos i nterfl úvi os dos ri os Amanã e Tapajõs, Crepori,
e Pacu, Jamanxim e Novo, nas cabeceiras do rio das Tropasj no
fl anco I'l interno do domo do Sucunduri, na chapada do Cachimbo so
bre o Grupo Benefi cente, e no extremo s udoes te nas cabecei ras do
ì garapõ Ãgua Branca
As uni dades retrocì tadas, são a tra ves s adas por rochas eru pt i vas de carãter bãs i co, denomi nadas de diabãsio tipo Cu
ruru, pertencentes a Formação Penatecaua de Issler et al.(1974 ,
in Santos, et aì. I975 ). 0 diabãsio ti po Cururu forma di ques, com
ori en ta ção predomi nantemente NNE e NNW. Al guns são de pequena ex
tensão, enquanto outros ati ngem vãri as dezenas de qui I ôr¡etros . Sua
distribuição 6 bem ampla, notando-se no entanto, uma concentração
na reg i ão do domo do Suc undu r i e nos i nte rfi úv i os dos ri os Sucun
duri-Juruena, e Curu¡u-Teles Pires,onde cortam o Grupo Beneficen
te. Determi nações radiométricas acusam i dades Jurãssi co-Cretãci cas para a Formação Pen a tec au a ( Santos et al., op.cit. ).

0

cri stal i no que aparece ao sul
da
chapada do Cachimbo, e que ocupa a parte ce ntra I e nordes te da Fo
lha SC.2l, segundo Silva, Leal et al. (1974), Issìer (1977),
6
consti tuído por polimetamorfitos (gnai sses, mi gmati tos de composìção graníti ca, granodiorítica, tonalítica e s i eníti ca e raros
granuì i tos e grani tos ), que ma ntem continuidade fis i ca e
s eme
l hança ì i to lõgi ca com os metamorfi tos das Fol has SB.2l Ta paj õs ,
S8.22 Araguai a e parte da SC. 22 locanti ns , as rochas metamõrfi
embasamento
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cas aparecem na sua maior parte metamorfizadas no fãcies anfibolito de Turner ( l968) e se associ am a co r pos graníti cos de remoou
b i 1 i zação reomõrfi ca " de conformação geométri ca fus i forme,
e1ípti ca, ori entação Ntll-SE, e distribuição ìrregular, que f oram
denomi nados por Silva et aì (op.cìt.) de Grani to Juruena.
Souza et a1 (1979 ) re latam que os granitos tjpo
Juruena, apresentam passagens gradaci ona i s em termos de compos ì ção e es truturas com as I i to logi as do Comp l exo Xi ngu . Portanto
el es os cons j deram corno produ to s resul tantes de fusões parciais
em condi ções atectônicas.

Tassinari et aì (19 78 ) es tudaram geocronologicamente pelo método Rb/Sr as rochas do embasamento da Folha SC.2l
Juruena, e obti veram doi s dì agramas Í socrôni cos. A i sõcrona RbSr de referênci a formad a por amostras procedentes da parte oni en
tal da ãrea indicou idade de .I860 + 94 m.a', para uma razão inicial de 0,704 + 0,002. Por outro ìado, a formada por rochas amos44
tradas na parte ocidental apresento,u idade de 1728 m.a. +
foi
m,a., com razão inicial de 0,70.l + 0,001 . A i dade obti da ,
cons i derada por Tass i nari et a1 (op.cit. ) como re p res enta ti va da
6poca de formação daq uel as rochas.

estrati grafi camente ao Compl exo Xin
gu rochas vul cânicas, cons t i tuidas t ì tol ogi camente por ri õl i tos,
riodacr'tos, dacìtos, andesltos e p:r' r o c ì ã s t i c a s . Estas rochas dis
Sobrepõem-se

tribuem-se princîpalmente ao ì ongo da borda sul da chapada do
Cachimbo, numa faixa orientada NE-S[^l , com ìargura média de 30 km'
bem como no domo do Sucunduri. Dados radi ométri cos em i sõcrona
de referência acusaram idade de 1676 + 36 m.a. por Basei (1977),
Associam-se ao e ve nto magmãti co efus i vo corpos
graniti cos de tendênci a alasquítica, denominados Grani to Têles
Pi res por Silva,Leal et al, (ì974). Es tes grani tos apresentam-se
na forma de corpos c.irculares, elipsóides e irregulares, com dimensões normalmente de stocks e características principalmente
subvuì câni cas (Montaìvão, I979). Dentre as vari edades petrogrãf i
cas do Granito Teles Pires, Araujo e Dreher (1974), llontalvão
(op,cit. ) e Sou za et al. (1979) des tacam granitos normais, ortoc lãsio granì tos, mì crogran i tos, grani tos p6rfi ro s, gran6fi ros, r'i e

Período

Era

zolco

Unidade Estrati grãf ica
Grupo

,Jurãssico-Cretãceo

Banrei ras

Diabãsios finos e grosseiros aflorando
te composi ção granod ioríti ca

Diabãsìo Penatecaua

Ii

É,
L¡J

to

Riolitos, dacitos e riodacitos, raramente andesftos, piroclãsticas e ignimbritos
evidêncr'as. de propì l i ti zação ;vul can i sno ãc i do,conti nenta l,f i ssural expì osi vo

Grani to
Ma l oqui nha

Granitos e qranodioritos com tendência alasquítica; subvulcânicos,circulares,crato
gênicos, loðalmente biotítÍcos, minera'l izadds a esianho, ouro, njõbio e tântálo -

Riolìtos, dacitos e rÍodacitos, ignimbritos
fos; vulcanismo ãcido fìssural , explosivo

(SILVA,Leal

a

i

ntermediãri os, andesìtos, tu

remobi I i zados
mì gmatì tos

do Complexo Xìngu

tos e gnaisses, adamelitos, granod ioritos , si eni tos e di ori tos , anfi bol i tos
e metabasitos, granulitos ãcidos a i ntermediãrios, xistos e quartz i tos

Mi gmati

Xi ngu

CoLUNA ESTRATIGRAFICA REGIoNAL

ãcidos

Granitos porfìrõides,biotiticos a muscovítìcos,
freqtlentemente gnaissifìcados, com passagens a

to J u ruena
Grani to Parauari
exo

e-

Vul câni cas
Tel es Pi res

I

com tendência

alasquítica, subvuìcânicos, circulares

Grani

Grani

Compì

tos e oranodi ori tos
ípti cos, ciatogêni cos

Grani to
Tel es Pi res

Iri ri

et al. ì978).

e arenitos ortoquartzitos, siltitos m'icãceos, folhelhos e argi
geral micãceos; horizontes de congìornerados poìimítìcos

Quartzitos, metassiltitos, ard6sias e s ubordi nadamente itabiritos

Médi o

2.-

em

Benefi cente

l\J

iuRA

tos

Egirina-nefelina sienitos, pulaskitos, nordmarkitos, fonólitos, rnicrosienitos,tratos e mugeari tos

t3

nferi or

conglomera

diques,di ferenci ados atìngìndo localmen-

qui

o

I

ern

Cinco Iihas
Superior

ô-

,i:tiÍt

Areni tos arcosianos

Prosperança

o

r.i.j7.r.-ì-{:f

Aluviões: cascalhos. arei.as. silte e arqila
Arenitos finos-médios, siltitos e argilitos,vermelhos mal consolidados;
dos ; estratificação cru za da

Quaternãr'io
Terci ãri o

zoìc0

Litoìogia

Formaçáo

et

al .1974 e

tscALA D0 TEMPo GroLoGiCo DE ACoRDo CoM EySrNcA 11975)

SANTOS

et al .l975;com modìfìcações

baseadas em IWANUCH,ì976€ TASSINARI
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.beckita grani tos, e grani tos com textura rapakivi (viborgitos e
peterlitos). 0s plutonitos Teles Pires tem larga distribuição
geogrãfi ca, a pa rece n do principalmente ao ì ongo .da faixa de rochas vuì câni cas ao sul da chapada do Cachimbo, o nde formam concentrações. Datações radiométrì cas efetuadas em grani tos i ntrus Í
vos por Tassi nari et al (op.cit,),pelo rnõtodo Rb/Sr, acusaram em
i sõcrona de referência îdade de 1602 + 30 m.a,
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v.

GE0L0GIA DA REGIÃ0 D0 D0M0 D0 sucuNDURr

V.1, ComPl exo

V.l.l.

Xingu

General i dades

A unìdade geol õglca mais anti ga e mais heterogê-

cristalino regionaì, correspon
de ao assim denomi nado Compì exo Xingu de Santos et al (op'cit') '
alto
Const.itui-se de rochas ígneas e metamõrflcas de m6dio e
gnau de metamorfi smoe que ocorrem sotopostas ãs demais unidades
nea

e que constitui o

geol õ9i

embasamento

cas da reglão.

-

Ocupa predomi nantemente uma

faixa de direção

s lìmites setentrionais

Nl^l

tendem se do oci dente para o ori ente ' grosso modo paral el amente ao curso do rio Aripuanã até a sua curva na al tura da Iocalìdade de
Jacareti nga, on de segue bordejando o extremo s udoeste na chapada do Cachimbo, daí segue com a m'esma dìreção at6 a tapera dos
ind i os Canoei ros no rio Juruena, l imì tando-se com rochas vulcâni

-SE na porção

sul da ãrea'

Seu

es

cas.

rlo Ari puanã ' no trecho sìtua
do entre o i garap6 Goiaba l e a ca choe i ra do Quebra Remo , segundo
Almeida e Noguei ra Filho (ì959), são repres e ntada s por plutoni
tos, granitos e granodiori tos, com ac en tua d os efei tos cataclãsti
cos . A montante da supradi ta cachoeì ra' aparecem gnaì sses de ;aspecto -mi gmatíti co, ao I ado de outros de na tu re za graníti ca
Suas expos i ções no

granodiorítica.
Por vezes, no i nteri or da ã rea gnãi ss i ca aparecem gra nod i o rì tos , como na cachoe ira do Pimenta ' Esse corpo com0
os dema i s apresentam nîti das es truturas cataclãsti cas e mi loníti
cas. Ai nda segundo -os mesmos autores, as rochas metamórficas des
sa faixa mostram a foliação com atj tudes osci I ando entre Nll e
l,,JNl.l e mergul hos s empre muito fo rtes .

rio Juruena as rnel hores exposìções
ao sul da tapera dos índ i os Canoei ros. Desse ponto a
Na reg i ão do

aparecem

-25montante até o trecho norte da ilha Compri da , predomi nam grani tos
e granodi ori tos, s ecunda r i amen te aparecem tonaìitos, d i ori tos,metanori tos e gnaisses.

0s dioritos e metanori tos i dent i fi cados constituem corpos provavelnente de pequenas dimensões , os quai s devido
a bai xa f reqtlônci a dos afl oramentos e na ausênci a de fei ções típi
cas, contrastantes com as dema i s rochas da ãrea nas ìmagens de
rada

r, não foi
-

possÍve

l

i sol

ar no mapa.

sul ao ìongo do.rio Juru'ena até Arìel, gnaisses constituem a ìitologìa domînante. Esses
gnai sses são representados por muscovi ta e bjotita gnai sses e qua
se sempre mostram efei tos de catacl ase. Tai s feì ções sugerem a
exjstência de uma Iarga ou de várias zonas de fal ha prõximas e
Da

iìha

Comprida para o

subparaìeìas.

Ainda, no extremo neridìonaI da área,próximo a
Ari el ocorrem bioti ta. gnai sses com. estrutura ba ndada e xi stosidade bem desenvol vida, gradam para mìgmatitos que a pres entam estruturas dobradas, pti gmáti cas , schl ieren, e que se acham I ocal mente
cortada s por fi 1ões apt íti cos. Esses mi gmati tos passam a trav6s

níti co-granodi oríti co, que apresentá vênulas dobradas subparaìelas de mãficos' nornalmente de bioti

de

nebu l i

tos para um corpo

g

ra

ta.
f o l r açao
trecho da reg i ão, a at i tude da
metamõrfica varia de Iocal para local, demonstrando com isso que

Nesse

houve ou dobramentos! ou mais provavelrnente um f raturamento
ma i s
ou menos i ntenso, produ z i ndo b locos tectônj cos de d i mens ões varl a
veis e com conseqtlente bascu lamento a rotação da fol i ação.

V.1.2. Petrograf ìa
Grani.tos

tras de mão são p redom i na ntemen te porfi ríti cos com matri z faneríti ca média ã fina,è subordi na d amen te equigranular faheriticos de granulação média e fina,
leùcocrãticos,
Em amos
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exjbindo por vezes ut¡a djscreta OrÎentação, Apresentam normalmente'cor
cinza claro' que pode variar do cinza médi9 ao cinza rosado' 0s

fenocristais são consti tuídos geralmente por plagiocìãsio cuja
granu l ação vari a de 1,0-3,0 rnm. A matriz varia de faneríti ca f ina (0,05-0,2 mrn) ã fanerítica média (t,0-3,0 mrn) formada normalcomo
mente por mi croc I íni o, pìagioclãsio ' q ua rtzo e mãfì cos,
bi oti ta, muscovita, hornblenda.como acessõri os aparecem zi rcão,
titanita, aìlanita, granada, apatita e como secundãrios- seri.cita, epi doto, cl ori ta, carbonato e a g regados saussuríticos ' As
texturas

da matriz em lâminas delgadas são

fi ca s, ta nto nos grani tos equigranuìares

essencialmente hìpiomõr
como nos

porfiríticos.

Granodioritos

rfi rÍt i cos com ma tri z fanerítica de granulação média, leucocrãticos, por vezes exibem
São macroscopi camente

po

sao
discreta ori entação, de cor cinza médío' 0s fenocri sta i s
consti tuídos por plag.ioclãsio e raramente por biotita. 0s fenocri stais de plagioclãsio s i s tema t ic ame nte ex i bem zoneamento normal . A matri z apresenta granu I ação vari ãvel , por vezes equi granu
lar, e raramente mìcropegmatîtìcaoformada por pìagìoclãsio, microclínio, quartzo e bioti ta. Com acessõrios e secundãr'ios apare
cem zi rcão, apati ta, ti tani ta, allanita, bi oti ta verde e epi do-

to.
Tonal i tos

Macroscopicamente são fanerÍt i cos, inequi granuì ares - de granul ação médìa ã grossa, ìeucocrãticos, com mãfì cos
ori entados e exìbem cor ci nza m6d i o. 0 pìagìoclãsio presente é
zonado, tendendo a formar fenocristais de até I cm em natriz
granul ar de quartzo, Plagiocìãsìo e raro mi crocl íni o. Intersti cì almente acumu l am-se muscovi ta, seri ci ta, apati ta e opacos. A
compos i ção modal estimada é pl agioclãsio 50% ' quartzo 30%, mi cro
c'l înio 51, biotita.e epidoto 12%, e acessõrios 3%. A textura da
matri z é granul ar hipidi omõrfica.
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Gnaisses e

Mi gmatì

tos

ã níveì de afl oramento es tru turas gnaissico-migmatíticas caracterîstlcas, que podem segundo
o seu as pec to ser divididas em dois grupos: migmati tos honogêneos (gnai sses I eucocrãti cos ) de bandamento ì rregul ar e di fuso
ou ausente fneqtlentemente granobl ãsti cos e mi gmati tos heterogê
neos (gnaisses fitados) com estruturas bandadas, fitadas ou listada s . De um modo geraì predomi nam nessas rochas textu ra s granoblástica , granolepidobtãstìca , granoblãstica i nterl obada e le
blastocimenp i d o gir a n o b l ã s t i c a , bem como fl aser, augen-xi stosa,
tà¿a e blastomilonítica.
Es

tas rochas

ex i bem

auanto ã composìção mineraìõgica, as diferentes
variedades ì itolõgicas diferem apenas quanto ã proporção relatide
va dos seus constituintes prÍncipais, apresentando termos
compos i ção

granítìca e granodiorítica.

A maiorJa das amostras lnvestîgadas exi bem em lâminas delgadas em grau varìãvel felções de deformação e recrista
l i zaçã0, Assin, o plagioclãsio e o mi crocl Ín i o aparecem na f orma de ol hos (porfiroclastos ) rel iquiares, arredondados ou lenticulares orìentados segundo a xistosldade em matriz granuìar fina, oÌ¡ formam agregados q u a r t z o - f e 1 d s p ã t i c o s com forma de ilhotas e I entes na outra mar's fina; ou o quartzo, o Plaqioclãsio e
o rnicroclínÍo aparecem deformados e I entÌcu lares; ou os porfi roclastos de plag.i oclãsio e microclínìo. pertítico aparecem rodeados por fitas de quartzo muito deformado e faixas mitonítìcas;ou
ainda o quartzo, o plagioclãsio e microclínio formam um agregado ba s tan te deformado com grãos redondos ou I ent i cul ares e nos
interstícios f.iapos bem ori entados de muscovì ta (seri cita) e bio
tita. Além das feîções supra men ci ona dos a pa recem a inda, i ntercrescimentos mi c ros c6p i cos de qu artzo vermì cu lar com muscovi ta '
pequenos grãos i dì omorfos de plagioclãsio nas b o rdas de cristais
de
mai ores com pontos 'tri pl os; pequenos g rãos i ntersti cjais
fel dspato ai cal ì no em vol ta de mì crocl íni o e o li gocl ãs i o; g rãos
i ntercresci dos de plag.i oclãsio e fel ds pato al cal i no com po n tos
tri pl os. Cristais maiores de microclínio j ncl ui ndo grânu1os de

quartzo e plag.i ocl ãs i o. 0 i ntercrescimento

mi rmequí

ti co e

uma
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constante em todas as amostras
V. l

.3.

Geocronoì og i a

sel eci onadas de grani tos e g ranod ì oritos do emba s amen to, proveni entes do bloco tectôni co Matri nchão
para es tudo geocronol6glco pel o m6todo Rb/Sr em rocha total cujos dados ana I ítì cos a pa rec em na Tabe 1 a l, permi ti ram construir

As

amos

tras

un di agrama i socrôni co de referêncìa (Figura 3) de 6 pontos g!e
indicou idade de 1g77 + 67 m'a (2o), para uma razão inicial Sr87/
a
$.86= 0,702 + 0,001. A exceção do ponto analítico referente
amos tra de nQ 9 (l^lI-i-66), que se col ocou acima da reta i socrôni ca e que não foi compu tado, os demaìs aparecem razoave lmente bem
ì socrôni ca
dì strj buídos, di s pers os e col i neares. Embora a reta
não tenha nenhum ponto prõx i mo da ori qem do sistema de coordenadas Rb87/srB6 - s.87ls.86, qr. control e com maior exatidão ã razão inicial, o baixo valor do MSt,lD 0 '3276 confere-lhe significativa prec i são. Ao I ado desse cã lcul o de i d ade, foi e fetu ado um
outro, no quaì se incluiu a amostra de nQ I (l.,li -J -66 ) e cuj a ìso
razao
acusor.l idade de l914 + 90 m'a. (2o) para uma
cr0na
inicial s"87ls.86 = 0,703 + 0,001 e MSt^lD = 0,7038. Dessa forma
esses doi s dados permi tem sugerì r o fi nal do ciclo Transamazônico como época de f orrnação dessas rochas. Por outro I ado, a amos tra de nA ìl ( PT-07 ) representada por um gnaì sse catacl asado e
mui to al terado com cerca de 30% de mi nera ì s secundãri os, e cuio
ponto anaì ítlco se col oca bem aba i xo da reta i socrôni ca da Fìgura 2, apresenta i dade convenc ional mui to ì nferi or ao conj u n to men
c i onado, também não foi computado no dì agrama para cãl cul o de idade.

tras de gnai sses s i tuados no bloco Ari pua
nã entre a ilha Compri da e a I ocal i dade de Ari el no rio Juruena,
constambém foram es tuda dos geocronol og i camente e permi ti ram
truir um outro di a.grama isocrônico de referência, que se acha
re pre s enta do pel a Figura 3 e cui os dados anal íti cos encontram-s e
na Tabel a 2. A i sõcrona obti da com B pontos anal íti cos, acusa i0'704 +
dade de 1760 + 40 m.a. ( 2o) e uma razão inicial de
0,001. Ap res e nta uma razoãve1 dispersão dos pontos anaìíticos,
sendo a razão inicial srBT/Sr86 control ada pe ìo ponto de nQ l3
As

amos

o175

Q74

0,73.

m.o (2o) PARA I Rb =
TOADE=t9tO:65 m-o (2o) PA RA À RÞ:
(sre7sr86) rnrcrsl . O,7O? : o,oot
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o72
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67
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TABELA

J

l

DADOS ANALfTiCOS

de NS de
0rdem Campò
NQ

to tna

Rb/ST DAS ROCHAS GRANfTICAS E GRANODIoRTTIcAs DO EMBASAMENTO

Litoìogia
to

l,Jt-J-43
l^lt-J-44

SC-21-V-C

Granodi ori

SC-2t-V-C

Granì

3

t,ll-J-53

SC-21-V-C

7

t,.jI-J.64

SC-2I -V-D

to
Grani to
Grani to Porf.

SC-21-V-D

Granodiofi

9

l,lI-J-65
l^li-J-66

SC-21-V-D

Granodiorito

l0

WI-J-68

SC-2I -V-D

Granodi ori

o

NQ

Lab. Rb(ppm) Sr(ppm) RuBT/s.86

2996
2997

3346
3347

to Porf.

3349

Porf.

391 6

to Porf.

3344

108,0
125,0
'I
39,0
135,0
1 38,0
j05,4
106,2

s"B7s.B6 Idade m.a. *

519,0

0

225,0

I,610

476,0

0,850

296,0

1

,320

467 ,0

0

,860

530,4

0,580

0

461,5

0,670

0,7213

,600

0,7j88

,7480 1850 1
0,7254 I680 t
0,7394 lBl0 I
0 ,7 253 I 650
I
0

'I

30

190

130
190

,7 202

I700

I

200

(sr87/srB6) iniciar = 0,705

I

Õ
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i

,¡I-J-71), enquanto a i ncl inação da reta 6 devlda aos pontos de
s 2l (l,li -J -81A ) e 20 (llll-J-81 ) , que Ihe conferem significativa
nao
precisão. 0 ponto analítico de amostra de nQ 19 ( l'l I-J-80)
os
foi levado em conta, apesar de se situar mais prõximo que
demais em relação ao ponto de origem das coordenadas no diagrama'
devido ã sua posìção nìtldamente acima do traçado da isõcrona,fa
;;';;; ;";;-t "" , nr".orutado,como devi do a razão i ni ci al s"B7ls"86
mais elevada da rocha em questão, ou ainda de se tratar de uma
amostra mais anti ga que o coni u nto analisado.

as interpretações de dados geocronológicos efetuados por Cordani et aì (ì979) e Tass i nari (.l981 )
as rochas metamõrfi cas supra mencionadas ' que se s i tuam no bloco
Aripuanã pertencem ã infraestrutura da faixa mõvel Juruena- Rio
Nrigro. Ai nda segundo os mesrnos autores, a j dade em torno de 1760
m.a., representa a principal fase de metamorfìsmo regional '

-

De acordo com

As anãl i ses K-Ar em amos t ra s de gnai sses do mesno bl oco tectôni co, cui os dados ana l íti cos podem ser vistos na
Tabel a 3, mos tram val ores nín imos ielatìvamente aos ep is6di os de
sua formação. A amostra de nQ l2 (!tI-J-70) 6 um biotita gnaìsse,
no qua l foi datada a bioti ta, que acusou I373 + 34 m.a' e
24 ( PT-04A ) cuj os dados foram extraídos do trabal ho de Tass i nari et al (1978) foî datado o anfi bó1i o de nel anossoma de mìgmati
to que lndicou 1369 m.a. Embora as idades determinadas apresen
tem boa concordância, foran efetuadas em minerais com temperaturas crîticas de retenção de argôn î o di ferente. 0 exame da descri
ção petrogrãfica da amostra de nQ 24 (PT-044) mostra que es ta
apresenta parte do anfibõlìo de orr'gem secundãri a (ural ita), desenvol vi do as expen s as de piroxênio, bem como apresenta al tera ção por i n temperi smo (argìl o-mi nerai s ), fatores que permi tem supor, que a roch a s ofreu perda parci al de argônì o, estando portanto com a idade rebaixada. A amostra de nQ l2 (t^lI-J-70) não apresenta restrì ções quanto ã ì n terp re tação da i dade, sendo considerada indicativa ds resfriamento regional.
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V.2. Grupo Uatumã
u

.2.1

.

Generalidades

As rochas vul cano-p'l utônì cas do Grupo Uatumã aflo
ram na reg î ão em três fa i xas di s tintas que podem selindividual izadas temPora l e espacialmente a través das associ ações Iitológi cas presentes, re ì ações de campo e j dades radi omõtri cas .

l'latri nAssìm, na região do Rio Juruena (bloco
chão)-as exposições de rochas vulcenicas aparecem numa faixa oriÞntada t-W, com cerca de 30 km' de ìargura que ladeia o bordo
sul da chapada do Cachîmbo, aí consti tuída por s ed i me ntos do Grupo Benefì cente e com os quals se j us ta põem I ateralmente peì a falha do Ca ch i mbo. Essa faixa es tende-se conti nuamente des de o limi
te ori enta l da ãrea até o rio Moreru . Reaparecendo depoi s en tre o
rio Aripuanã e o alto rîo (i garapé ) Agua Branca e no bai xo cu rso
do último próxîmo ã sua foz , Constì tui -se predomi nantemente por
ri odaci tos e s ec u n da ri amente por ri ol i tos, daci tos, ignimbritos e
brechas vul cânlcas.

'

0s granitos,que por vezes são subvulcânicos e associados as efusivas (S1lva, Leal, et aì ',1974) ocorrem sobretudo acompanhando-as para lel amente pel o sul ' No gera l es tão prof undamenti erodìdos, e raras vezes apresentam feições circulares ou
elípti cas reconhecíveis em i mag ens de radar, co ns eqü e n temente nem
de
s emp re i dent Ì fi cad os no mapa. São na i ormente al cal i grani tos
tendônc ì a al asquítica de granul ação fi na ã médìa' que ex i bem cores cìaras, vari ando de branco ã ros a m6dio.
(no
Na região das bacias do rio Acari e Urucu,
bl oco tectôn 1c o Acari ), as vul cânicas ocupam uma fai xa de orienta
ção N-S, que se es tende al argando-se paulativamente des de o baixo
rio Maracanã até os confi ns setentrionais da ãrea. Limita-se a
oeste com o embasamçnto cri stal i no e a leste a través da fal ha do
Maracanã-Urucu, com Formação Pros peran ça e Grupo Benef i cente . Litoì ogi camente predomi nam nessa ã rea ri ol i tos, a ndes i tos põrfi ros
di namo te nma l
e ìati tos, norma I mente afetadas por metamorfismo
bra ndo. AÉ rochas gra níti cas nessa fai xa aparecem representadas
por corpos subvu l câni cos associ ados ãs efus i vas onde o tipo gra-
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por granitos alasquítìcos intrusivos
as ve zes ca peadas por rochas vul câni cas ' Ambos os tipos as vezes
tardi -subseqtlenaparecem afetados por brechação e grei senì zação
te, onde ao lado dos grai sens típicos, a pa re cem cornub iani tos e
peracidjtos.

nofírìco é

comum, ben como

na mesma fai xa ' na regi ão do rio Ari puanãno
na sua margem d.ireita, onde afIui o rio Maracanã' assim como
de
extremo noroeste da ãrea, afloram biotita granitos r6seos'
granulação média e grossa, intrusivos no embasamento' ãs vezes
estaníferosrS€m asSociação com rochas vulcânicas' correlacionados aqu i aos grani tos ti po Maloquinha de Si lva et al (1975)' tsses corpos graníti cos aparecem prõx i mo ao cruzamento de grandes
si stemas de f a lhas , cono o do l'la r a c a n ã - U r u c u , que 6 o prt'r'l ongafamento St,,l do lineamento Tapaiõs de Sitva et al (op'cìt') e a
lha do Aripuanã de d i reção Nl,l-SE ou entre fal has s ub- paraleìas
como as de Samaúma e Buiuçu.
Ai nda

A úl tima faixa ou ãrea a

cons i

derar

corresponde

aparteinternadomodoSucunduri(blocotectônicoJuruena)onde

melhor se expõem as rochas vulcânicas ' Cumpre destacar'que essas
rochas no bordo i nterno leste,se di s põem a pa rentemen te na fo rma
de arcos. paralelos concêntricos,mostrando um zoneamento vertical
e I ateral de rochas vul câni cas efusivas, pîroclãsticas grossei ras (brechas e aglomerados vulcânicos), tufos, ignimbritos e de
sedjmentos Ímaturos de ori gem vul câni ca ' L i t o 1 o.o i c a m e n t e as rochas vu.lcânicas ácl das e ì ntermed i ãrì a s es tão re pres en ta da s por
ri ol i tos, ri odacì tos, daci tos, andes i tos na forma de derrames '
ainda' mateni al
s tocks e pos s i vel men te de di ques, associ ando-se
piroclãstico como I avas brechóì des, brechas e agl omerados vul câprodutos
ni cos, tufos de cristais, i gni mbri tos (wel ded tufs ) e
de seu retrabal hamento aquoso' como tufi tos psamíticos e psefiticos, L òca I mente, os ri ol i tos p6rfi ros mostram fãci es subvul câni cos, g rad a ndo pa ra grani tos põrfi ros como se obs erva l ogo a jusante da cachoei ra -das Cinco Ilhas no al to rio Sucunduri '
pecu'l ì ar
0bserva-se a i nda, como caracterís ti ca
nas vul câni cas do domo do Sucunduri uma i ntensa ati vi dade hi droterma p6s-magmãtica, através da transformação autometamõrfica das

-37rochas vul câni cas,

ex pres s a pel

a

epi doti zação, propi l

lti zação

e

quartzìtificação (sil icificação). Esse metamorfismo hidrotermal a
As
parece desde o fãcìes de alta até o de baìxa temperatura'
pretéri
sim, a ação das soìuções ãcîdas e hidrotermas iunto aos
tos aparel hos vu l câni cos ou dutos , bem como ao I ongo de fratuna
ras próximas' provocou a formação de quartzitos secundãrios
avas
' tufos
acepção de Kumpan (l974) , ã partì r de I avas ' tufo-l
re
e ignimbritos, a'través da sua quartzitjficação (silicificação) prî
cri stal i zação e substîtui ção sel eti va dos mi nera i s félsicos
Essas
ta
mãrios e dos opacos por pirîta, cal copi ri ta e hemati '
resi stentes a eroc h as aparecem na forma de promontõri os muito
ròs ão

.

rilani festa
0correm aì nda ampl amente pel a ãrea
de veeiros de quartzo ' da
ções hidrotermais tardias ' na forma
ari ta e
mais vari ada geometrì a e d ì mens ão, ãs vez es com especul
fenômenos netas
maìs raramente com ouro. L o c a I m e n t e ' o b s e r v a - s e
mo rsomãticoso que afetaram roc ha s vul cânicas ãcidas'expressos
mente p.el a albltização parcîal dos feldspatos'

U.2

'2. Petrograf ia

descri ções abaixo apresentadas' qua ndo
determinado tipo l îto16gico õ característico ou exclusivo
posposto '
uma dada faixa, o nome dessa fai xa aparece
' Nas

Rl ol ì

um

de

tos

Estas rochas são representadas sobretudo por
geral nenri ol i tos põrfi ros , g rano fírì cos e esferulíticos ' São
te de col oraçãO vermel ho amarronzado a rõs eo pãì ì do, rõs eo a rro
textu ra
xeado, ma rrom- es verdea do e raramente bordô ' Possuem
esfepórf i ra, blastoporfirítica, mi crogrãfi ca e mai s raramente

rulítica,aestruttjraéfluida.lesubordinadamentearnigda.lóide.
0 quartzo se apresenta com forma prismãtica' subédrica' arredon
de bipi
dada e quase sempre corroído, raramente ocorre na forma
na marãmide, poucas vezes forma fenocristais' mas é constante
e
triz.0 feìdspato potãssico pode ser mîcroclinio' ortoclãsio'
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mais raramente sanidina e aparece geralmente na.forma de fenocriS
tais eu6dri cos, ou então corroídos , mac l ados , freqtlentemente argi
geraì apare
I i zados ou seriti zados. 0 ol igoclãsio ou a al bj ta em
em quantidacem mal conformados, ãs vezes zonados e quase sempre
des s ubord i nadas e como regra al terados em zonas sericítìcas 'carbonãti cas ou argilosas. Bi otj ta e muscovi ta ocorrem em lamelas
euédricas e norna'l mente alteradas. como acessõrlos e mÍnerais secundãri os aparecêm sericita, nagneti ta, clori ta, carbonatos ' leugera ì
coxêni o, pistacita, l imoni ta e argIIo-minerais ' A matri z em
é cri pto e microcrîstalina, consti tuída por massa fi na quartzosa
e
ou quartzo-feldspãtîca rica em serl'clta muito fina, limonìta
caYbonatos. Muitas vezes observa-se estrutura fluidal ' e mais raramente massas de esferul i tos e intercrescimentos grãfi cos entre
o quartzo e o fel ds Pa to Potássìco.

Ri

odacitos e

Daci tos

Estas rochas são em gêral p6rfìras de cor cinza
esverdeada com tons averme] hados e mais raramente de cor vernel ha,
marrom avermel hadò, nas quais se destacan fenocrr'staîs ou fragmen
tos de pìagiocìãsio (oligoc'l ãsi o ou andesina) ãs vezes albitiza
dos, quartzo e fel ds pato alcalino (ortocl ãs i o ou microclínio). 0s
e
f enocr.i s'tais de pl agi ocl ãs i o podem ser euédrj cos, subédri cos
anédricos, ãs vezes zonados e comumente alterados em sericita,clo
ri ta e carbonatos. 0 mlcrocl inìo 6 fortemente pertitizado, de getambém frèqtlentemente al terado e ocupado por serimi nação flna,

cita,carbonatoseargilo-mînerais.0quartzocomofenocristalé
menos .freqüente que o ptagioclãsio ou ocorre em quantidade subor-

dinada, tem formas subédricas ou arredondadas e bordas com corrosão magmãtica' por vezes restrìnge-se a matriz' A matriz é geral
corpos
men te mi crogranuì ar q u a r t z o - f e 1 d s p ã t i ca, tendendo a formar
em
mi cro e crl ptopegmatîti cos . Mais raramente cri ptocri stal ina
vias de d e s v i t r i f i c a ç ã o .
Quartzl

Secundãri

os

(d omo

do Sucunduri

)

tas rochas gera I mente a pres en tam cor roseo arro
a vermel ho aì aranjado, granuì ação fi níssima ã f ina' ãs veEs

xeada

tos
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zes I evemente ori entadas ' por co nc entraç ão de poros, moì des de
de cor cin
sul fetos, fraturas e I entes f inas al ongadas paral el as
za, de rnaterial piroclãstico. A textura ê afanítica ou piroclãsti ca, enquanto a estrutura ê mac ì ça ou ori entada ' A nassa pri nci
pa1 é consti tuída de quartzo, seri cfta fi na e por pî gmentos verrnelhos de hematita fina. A cornposição dessas rochas é inconstante,
apreséntando as segui ntes vari ações: quartzo 50'80%, ser.i ci ta 28
-45%, feldspato 0-2% e opacos de l-5%

-

Tufos Lîticos (domo do Sucunduri

)

cor parda al aranjada ou cj nza ' com
granuì a
manchas i rregu lares de tons I aranja, clnza ou branco, de
seus const i tuj ntes
ção fi na e estrutura maciça. Ao mi croscóp io,
quartzo
pri nci pa is são os feldspatos' s ob retudo pla9ìoclãsio e
de
em fragmentos al go arredondados. A matri z ê f ina, consti tuída
quartzo, poss ivelmente crì ptopegmatíti ca e ag reg a dos sericiticos muito finos acomp..anhados de pigmentos ferruginosos '
São rochas de

Ignîmbritos

(domo do Sucunduni

)

Nonmalmente são de cor roxa ou avermel hada ' afanlticos ou de granulação fina quando silicificados, com estrutura maci ça e ori entada. Ao microscõpio sua tex tu ra é vi trocl ãsti -

ca (piroclãstica) com inúmeros fragmentos de vidro (9ìass shards)
nornalmente desvìtrificados envolvidos por massa de ser.icita e
quartzb secundãrio, é poeira f errugr'nosa finíssima. Aparecem ain
da como constituintes mi nori tãri os em fra 9me n tos grossei ros fel ds pa tos e quartzo.
Lati tos (rio Acari

)

ti po de rocha apresenta estrutura maciça,en
com matri z afaq u anto a textu ra Pode ser pórfì ra ou porfirltica
nl ti ca ou faneríti ca fi na ã média com fenocnistais de fel ds pato '
Ao
Exi be geral nente cor ci nza pa rd a cen ta ou ci nza avermel hado '
Este
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o os fenocri stai s são constÍ tuîdos por grãos quebrados
de fel ds e arredondados de plagioclãsio, por grãos i di omõrfi cos
e
pato al cal i no, ambos em geral seri cì ti zados e epi doti zados '
e
cm'
que podem alcançar 4.0-5,0 mm e mais raramente 2'0-3'0
tai s bipiramidados de quartzo ' normaì s u b o r d i n a d a e n t e por cri s
por bi oti ta (parda ) ' A
mente arredondados e deformados, e ainda
com tex
matriz pode ser confus a, quartzo-fel ds'l pãti ca e zeol íti ca
tura fluidai, ou qua rtzo- fe l ds pãti ca i neada por agu lhas de arf pardas ou ai nda consti
vedsoni ta, iunto ã qual aparecem bi oti tas
'
de
de
t' n t e r c r e s c i e n t o s finíssimos
1
ares
i
rregu
por
manchas
tuída
tos' destacam-se arf vedsoni
q ua rtzo. Dentre os vãr i os tipos descri
tà-quartzo latìto, quartzo latito e latito pórfÍro'

mi cros

cõpi

m

m

Al bi ta-Mi crocl

Juruena

ínj o Grani ios (Al cal i Granì tos '

rio

)

Constituem o tipo petrogrãfico que ocorre na requan
gião de Cap ivara no rio Juruena ' Apres enta ampì as vari ações
to ã granulometria desde micro, fina até grossa' suas cores va
albita
riam de cinza claro ã rosa' Em 1âminas delgadas' apresenta
al cançam at6
i di omõrfi ca que forma fenocri stai s, que äs vezes
5 mm, que por vezes aparecem com bordas irreguiares e f reqtlenem mastemente encontram-se seri ci ti zados. 0 mi croc'l ínj o ocorre

que asa granular fina junto com o quartzo irregular e biotita
presenta normalmente inclusões de titanita' Como minerais acessõ
secundã
ri os apresenta bìotìta, ti tanita, apatì ta, opacos e como
sausrios epidoto, sericita e clort'tarque f orrnam agìomerações eporfì
ã
suri ti zações.A textu ra vari a de gra nu 1 ar hipidiom6rfica
ríti

ca.

Grani

to

Porf i

rítì

co

(ri o Juruena )

E øutro tipo as s oman te na regi ão do rio J uru ena '
com
que em amos tras de mão é porfi ríti co ' l eucocrãti co ' i sõtropo
donjnan
a matriz faneríti ca de granul ação f ina a méd i a, cuj a cor
te é cinza mêdio. Em I âmi nas del gadas apresenta o plagiocìãsio
e zonados ' que
normalmente na forma de fenocristais retangulares
constiãs vezes fazem parte da massa fundamental holocristalina
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rt zo, nì croc lí n i o , biotita ( pardo esverdeada ), hornb.lenda (verde azulada claro) e muscovita. corno acessórios e secundãrìos aparecem tìtanita, apatita, zìrcão, m.agnetìta, epídoto
e seri ci ta. A textura é h ipi di omõrfì ca porfi rítì ca '

tuída por

qua

Bi

oti ta Grani to

(ri o Arì Puanã )

E a vari edade comum na reg ì ão do rio Arì puanã ' apresenta-se em amostras de mão com cores ros a cl aro e ros a escuro, faneritìco, inequigranuìar, de granulação mõdìa ã grossa e
iìõtropo, leucocrãtica' Ao microsc6pio seu princìpal constituinte é o mÍcroclínì0, que ocorre en cristais xenomorfos de dimensões mi l imétricas e comumentemente pertltico. 0 quartzo se apresenta em grãos xenomorfos equigranuìares e freqüentemente com
ext i nção ondu lante. 0 plag.ioclãsio é aIbìta-oIìgocIãsio que aparece em proporção subordì nada e freqllentemente com nÚc'l eos saussurìt.iz.ados. Por vezes, aparecem inclusões de fluorita nos feldspatos na for¡na de pequenas massas.de até 0,1 mr¡, A biotita ocorre como constituinte menor em rel ação aos demai s ' Como acessõrios e: minerais secundãrìos aparecen apatita, zircão' leucoxênio

e

opacos.

Grani

to

Al

asquíti co (ri o Acari

)

amostras de mão, es te ti po é faneríti co e equì
granular, de granuìação mêdia que varia de 0,5 ã 2,0 mm" isótro
po, h ò 1 o I e u c o c rã t ì c o , de cor rosa a rosa cl aro ' Em I âmi nas delga
das exîbe o mi crocl ín ì o euédri co, pertíti co, mac lado s eg undo ìei
da Albita, Peri cl íni o, Carl sbad e Bav eno ' por vezes subs t i tue o
pìag.i ocìãsio. o plagìoc1ãsìo aparece em cristais subédricos,gemi
f reqllentemente
nados pol issi n tet i camen te por vezes corroídos,
saussuri ti zados e s emp re con dimensão média i nferi or ã do mi crocl ínì o. 0 quartzo pode ser eu6dr.i co, l lmpi do e sem ext i nção ondu
I ante ou anédri co com exti nção ondul ante e fo rma r i ntercrescimen
tos com o mi crocl íni o. A biotita é rara ' ocorre em peq ue no s cris
tais no rma lmen te al terados em argì lo-mi neraìs e õxi do de ferro ' A
Em

parecem ainda raros opacos

diomõrfica.

e

es

feno

' A textura é granul ar

hìpi

-+L-

Granõfi

ro (rio

Acarì

)

Macroscopicamente esta varìedad.e de granito é
faneríti ca de granul ação fi na , i sótropa , de cor verme l ho rósea '
pì acas de mus
com a l guns cristais ma i ores de qua rt zo xenomorfo '
e microclínio. Em lâminas,exibe fenocristais ìndependen-

covita

em mates ,de granul ação m6dla de quartzo e mi crocl íni o imersos
tri z consti tuídá por abundantes ìntercrescìmentos granofírì cos
timo em parte
(mi c rog rãfi cos ) de qua rtz o e mi crocl íni o ' esse úl
substituído por albi ta-ol igoclãsìo' A muscovì ta é aparentemente
pri mãria e encontra-se espal hada, e mai s raramente agì omerada '
Còmo acess6rìos apresenta opacos e zi rcão '

Grei sen (Topãzi o- Qu a rtzo Grei sen;

rìo Acari )

te ti po de rocha desenvol ve-se sobre tufos '
ri ol i tos põrfì ros , gran6fi ros e granì tos a ì asquíti cos mormente
isótropo'
em zonas de brechação. Em amostras de mão é compacto'
to essen
com granul ação que varìa de gros s a ã fina' sendo compos
cialmente de quartzo, de cor cinza amar'elada ã cinza avermelhada, por v ezes cravei ada de numerosos pontos com refl exos metã l i
pri nci pai s
cos de pì rita. Em secções del gadas, a pres en ta o seus
(este
constìtulntes, o quartzo e o topãzi o norma I mente anédri cos
últimb ãs vezes tende ã idi'omorfìsmo), que formam um agregado
pavinentoso ã engrenado. Como acessõrios apresenta normalmente
z innwal di ta)'
muscovi ta ou mî ca branca (poss i vel mente I i ti nífera '
rutilo, fl uori ta, zi rcão, plagioclãsìo' pirìta' cass iteri ta 'molibdenîta e magnetita. As micas ocorrem na forma de palhetas es
parsas ou constj tuem agregados ' 0 ruti I o é aci cul ar e aparece
cavidades
como ìnclusão no quartzo. A fl uori ta é roxa , pree n c he
e exi be muito bem suas cl i vagens octaédri cas ' 0 zi rcão em geral
ar
consti tu i pequenos cri stai s euédrj cos ' A molibdenita 6 l amel '
e ocorre esparsa. 0 pl agioclãsio (albita?) quando pres e n te f ordispersa
ma pequenos crista''i s bem geminados' A pirita aparece
Es

sendo constante em todas amostras

'
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Peraciditos (r.io Acari

)

icanente essas rochas são compactas i s õtro
pas, de cor cinza rõseo a vermelho, corn manchas de tons mais cla
ros, normalmente amarel ados, de granul ação rn'êdì a ã fi na, com freqllentes cavidades cübicas de at6 2,0 mm., que por vezes aparecem
com pon to s de nassa es cu ra pro ven i en tes da a I teração da þi ri ta.
por vezes ainda apresentam visículas. Em ìârn.inas foram reconhecidos essencialmente dol's tipos de peraciditos ambos com textura
granul ar xenomõrf ica., 0 primei ro' apresenta um mosãi co granul ar de
quartzo e topãzio,de tamanho e forma muito variãveisrcom bordas
reèntrantes, por ve zes intercrescidas com pellcuìas de õxîdo de
ferro, que ì.imi tam o contato dos grãos. Em q uanti dade subordi nada
vezes
apre se n ta pa l hetas pou co desenvolvidas. de mu scovi ta, por
reunidas em pequenos agl omerados ao I ado da i I meni ta e magneti ta.
0 ou tro tipo é essencialmente cons tltuldo de cristais xenomõrfi cos de quartzo, que apresenta abundantes e d imi nutas inclusões,
pri nc i pa l mente de plagioclãsio' zîrcão e car bonatos ' e como acessõri os exibe opacos ( mo t i bdenì ta e .pìrita)'
Megascop

V.2.3.

Geocronol og i a

Conforme exposto acima as rochas do Grupo Uatumã
foram divididas em três grupos de acordo com sua localização geogrãfi ca, s endo que cada um des s es g rupos i n d ì v i d u a I i z a - s e perfei tamente do ponto de vista petrogr:ãf i co a trav és de seus 'produtos
vu l cãnì cos e pl utôni cos, bem como geocronol o gi camente como se verã abaìxo.

as amostras de rochas vul cân i cas do rio Juruena, foi construído um diagrama i socrôni co de ref erôn.cia de cinco
pontos em rocha tota I , que a pa rece na Figura 5 e cujos d ados analiti cos I ocal i zam-se n: tio:,i 1, tå?1: 3:., da idade de 1688 + 23
m.a, (2o) para uma razão inicial Sr"'/Sr"" = 0,7040 + 0,0006. Nota-se,que os pontos analítìcos computados no cãlculo de i dade , apresentam um bom al i nhamento e di stri bui ção em rel ação ã reta iso
Com

crôni ca.
A amostra de nQ 33

(t,II - S-62

) cuj o ponto analítico

^

82

,/

-¿/ Jr
r,200

¡,roo

r,000

ozs

t688: 23 m.o (20 )PARA I Rb= l,4a x törr onos
TDADE. t630: 22 m.o l? s ) PARA À Rb. 1,47x lõrron os
TDADE:

(srê7sr86) i niciot= q7o40

o, 900

MSWO .

coRR.R:
o

o,800

5' lsdcrono de Ref erêncio em
Bloco

0,0006

O,5055

r,ooo
N9 OE PONTOS COMPUTAOOS=

og¡

Figuro

:

Rocho

P
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Totol dos Vulcônicos do Rio Jurueno

Motrrnchõo
I

,
DADOS ANALITiCOS

NQ de
Ordem
25**'
z6*i
27**
29
30
32',
33

Nç

de

Campo

Fol ha

Litologia

TABTLA

Rb/ST DAS

NQ Lab.

PT-2lAA

sc-2't -v-D

Riolito

630

PT-2lAB

sc-21-v-D

Riolr'to

631

T- 59

sc-21-\/-c

Riodacito

2987

l,ll-J-o1

sc-21-\/-c

R.i

ol i to

337 9

Ì,lI-J-2t

sc-21-v-c
sc-21-v-D
sc-21-v-D

Rì

P

l,Jr-J-60

wI-J-62

odaci to
Dacito p6rfìro

2995

Riolito

3348

3542

4

ROCHAS YULCÂNICAS DO

Rb
'I

(ppm)

,5
'I 56,5
141 ,7
'I
39,0
i65,0
't
28,5
170,0
59

RIO

JURUENA

Sr(ppm)

nuBT/s.86

19

,7

12,19

0,9810

I550

31 ,2

14,89

I,059

1656

527,9
24,4

1lI,0
441,0

6l,0

0

,7800

17,1

4

4,350
0,8400
8,180

s"87/s"86

I

dade m.a.*

I
I

39

46

560

1 I90

I ,I23

658

1

4B

0,8090

666

1

60

,7 256

700
.l65

0

0

,7 224

0,846?

I

190

+

JI

* (sr87/sr86¡ iniciar = 0,705
** Tassi nari et al (1978)
¡

(¡I
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se situa bem abaixo da l'sõcrona, e que apresentou idade convencio
nal de ll65 + 37 n.a, é considerada com representante de uma mani
fes tação vul cân i ca mai s nova, pois que em secção del gada não apre
senta nenhuma transformação secundãria, que pudesse causar rebaixamento de i dade atravês da s aîda de sr radiogêni co do s i stema,

0 outro ponto analítìco que apresenta i dade in
ferior e anôrnalo a esse coniunto v u I c â n i c o , c o r r e s p o n d e a amos tra
de nQ 25 ( PT- 2l AA) extraído do traba I ho de Basei (1977), com ida
.l550 + 39 m.a.. \teri f i ca-se na 'descride Rb/Sr convencional de
.i
ção petrogrãf ca apresentada, que a amos tra estã recri stal i zada e
aì terada, fatos que devem ter propì c i ado a abertura do sistema e
escape do sr radiogêni co e conseqüentemente provocado rebai xamento
da i dade .
0s dados analîticos de s ete amostras consti tuí das por albita-microclînio granì tos (at cal i grani tos ) e grani tos
porfi ríti cos (Tabeì a 5) de uma ãrea relati vamente restri ta em re'I
ação ã ponta da Capivara no rio Juruena foram tratados através
de diagrama ìsocrônìco em rocha total (FÍgura 6), sendo obtida a
idade de 1676 + l9 rn.a, (2o) para uma razão inicial de 0'7052 1
extremamente
0,0004. o diagrama apresenta os pontos analíticos
da
bem a li nhados e dist.rìbuídos, possîbi l i tando um bom control e
razão i nìci al e através das amostras com al ta rel ação Sr87/Sr86 ,
uma boà precìsão quanto a ldade. A sua variação média quadrãtica

ponderada(MSt,lD)de0,l433,consideradabaixa,indicaaìtograu
de col lneari dade das amostras na i sõcrona - A úni ca amostra pl otada,mas que não integra a isõcrona é ade n8 34 (WI-J-0), cujo ponto
anaìitìco col oca-se um pouco aba i xo ao seu traçado. A reiei ção
desse ponto, deve-se ã cons ì derãvel estãgio de al teração deu téri ca
ex pres s a pel a ePìdotîzação.
Tendo em vista que não hãvia dados anterj ores para a reg i ão da baci a do rio Acari, (b1oco tectônj co Acari ), foram
escol hidas adequadamente três amostras: 69 (YRA-774) ' 55 (M-336)e

6B(YRA-]2)paradeterminaçõespelom6todoRb/Sremrocha'tota.l.

A i sócrona obti da (Fi gura 7), embora com a penas três pontos analí
ti cos (Tabeì a 6), mos tra que el es apresen iam adequada dispersão
no dìagrama' o que permite sugerir a idade obtida de 1675 + l2 m'a'
(2o) como época da formação dessas vul cãni cas ' A brecha I atíti ca

:rw
qe2

loaDE= ¡676J19 m.o (20) PARA I Rb't,42xt0 ono's
IOAOE: l6t9 : tB m.o (2 o ) PARA À Rb= 1,4?rtõrronos
(s 187Æ186)

q74

MSW0
C0R R.

=
R

iniciot = q705z J
O, 1433

= t,00 0
PONIOS CONIPUTA00S=7

N9 0E
O PONlO NÂO

0
Fi

q2 o,4 0,6 q8 ro

1,2 t3

gooo4

COMPUTADO

¡,6 1,8 29 2,2 2,4 2,6 2,A 10 3ê 3,4 3,6 3,8 4,O 4,2 44' 4,6 4.8

50

guro6,lsdcrono de Referêncio em Gronitos do Regi õo de Copivoro,Rio Jurueno,Bloco Motrinchõ'o.

\¡

TABELA
DA'D0s

NQ de

N9 de

Fo l ha
Ordem Campo
s c- 2l -v-c
WI-J-o
34
I,II-J-12 sc-2.ì-v-c
35
l,lI-J-15 sc-2.l-v-c
36
WI-J-40 sc-21-v-c
37
l,Ji-J-4] sc-21-v-c
38
wI-J-48 sc-21-\/-c
40
l¡i l-J-49
sc-21-v-c
4l

42

WI-J-50

sc-2.l-\/-c

5

ANALITIC0s'Rb/sr DE cRANIT0s D0 RI0

JURUTNA

(ppm)

Sr (ppm)

Litolog'ia

NQ Lab.

Rb

Grani to

30,00

Grani to

3001

183,4
192,7
ì70,0
108,7
I 38,5
177 ,0
178,0

Grani to

3345

185,0

Alcal

grani to

4l30

Al cal

gran i to

2993

Al cal

granito

299 4

Grani to
Al cal

ì

3538

grani to

3539

Rb87

/srB6

s.87ls.86

i

dade m.a.

I09,8

4,890

0 ,81 85

1617

f,Ã

192,7

2,650

0,7684

1666

+7

I59,0

3,120

0,7807

1690

,ô

364,8

0,860

0,7 258

1620

220 ,O

l,83o

0,74BB

1668

285,0

'l

0

,7 487

l6B4

1e

258,0

2,0.l0

0,7540

1698

+9

3'l5,0

I,710

0,7469

I708

+9

,800

+ l7
+9

* (srB7/srB6¡ inicial = 0,705

I

I

-49amostra de nQ 69 (YRA-774) controla a razão inicial S.B7ls.86
= 0 ,7 080 da isõcrona, por outro I ado, a amostra do ri õ1 ito põ rf i
ro nQ 55 (M-336 ) control a a inclinaç.ão da neta, ou to rga ndo- lhe
s igni f icati va preci são

0s dad os anal íti cos dos grani tos grei sen i zados a
mostras de nQs 46 (P-3703) e 47 (P-4385),tambérn foram plotadas
no mesmo di agrana com fi to de cotejo, e se col ocaram aba i xo da
isocrona, bem cono, apresentaram idades Rb/Sr convencionais resas
pectivamente de 1503 + 35 fi.a. e l608 + 47 n.a. inferÍores
das v.ulcânicas nas quaìs se intrud'em. Embora essas idades repres dntam corretamente a s uces s ão dos eventos magmãticos' como a tes
tan os dados de campo,na opinião do autor devem estar rejuvenesci das diferenci al mente, pel o pt'ocesso de grei seni zação tardi subseqt-lente, que provocou profundas transformações ¡retas somãti cas
tanto no granito em questão (recristalização,neoformação de mine
rai s ) , como nas rochas vul câni cas encai xanteso pel o desenvol vimen
to de expressivos corpos de greisens, peraciditos e cornubiani tos.
Foram anal isadas ainda 6 aFnostras de rochas vulcano-pìutônícas do domo do Sucundurl, cujos resultados foram interpretados em dì agrama i socrônî co junto com 2 datações extraí das do trabal ho de Tassi nari et a1, (1978) amostras de nQs.: 43'
65 (Tabel a 7). A i s õcrona de referênci a obËi da apresentou idade

de 1641 + l4 m.a. (2o) e razão inicial de O,7080 + 0'ì335' A ida
de ã prati camente a mesma do vul cano-pl utonì smo Tel es Pires anteriormente obtida por BaseÌ (1977), fato que permite apoiar a
idéia¡que ambas as ãreas tenham passado pe'tro mesmo episõdio vulcâni co. Na Fi gura B observa-se essa ì s6crona, que a pre s enta bom a
linhamento de 6 pontos analíticos, constituídos exclusivamente
de rochas vulcânicas. Enquanto que, os pontos de nQs 43 (M-05 ) ,
4B(S-682) representados por granì tos, es tão col ocados abai xo da
reta i socrôni ca, ben como ap res en tam i dades convenci ona i s j nfe r i ores ã das vulcân-f cas , res pecti vanente I586 + 50 m'a ' e 1624 +
48 m.a.; de sorte que esses dados permitem considerã-los como
pos teri o res ao paroxi smo vul cãni co da ãrea -

o

47 {x 20)

o 46(X3)

: ¡675J l2 m.o.(2d) PARA
IoADE: ¡618 I II m. o (2d ) PARA
I

DAoE

(

sre?sr86) ¡nicio I ¡ O,7080

I

n¡ = 1,42 x lO onos
I Rb. t,cz x¡O-rLnos
o,ooo 4
À

MSW0 = 0,O856
CORR.R: I,OOO
N9 DE PONTOS CoMPUTADog ! !
O PONTOS DE GRANIToS NAì COMpUTADSs
Rby-

'Çe6

)r2
Frguro,

T

lso'crono

de

Referêncio em Rocho Tofol dos Vulcônrcos do Bloco Aôori

I

O
I

ÏABELA
DAD0s ANALTTIC0S

Q de Ordem

46
47
55
6B

69

NQ

de

Fol

Campo

P-3703
P-4385
M-336
YRA-I2
YRA-774

1sr87/s"86)

ìnicial

Rb/sr

DAS RocHAs GRANfTIcAS

ha

SB-2.l-Y-A

SB-2,l-Y-A
SC-21-V-A
SB-2J -Y-A

SB-21-Y-C

Lìtologia

NQ

Granìto
Granì to
Riolito Pórfiro
Daci to Pór"f.i ro
Brecha Latíti ca

6

E vuLcANrcAS DA BActA D0 RIo AcARI (BL0c0 AcARr)

de Lab. Rb(ppn)

'3911

Sr(ppm)

Rb87/s.86 sr87/s.86 Idade

493 ,4

l l,7

3912

228,3

33,6

20,49

3439

'I

63,3

7,38

3 91 3

202,3

1

78,1

3,314

3437

I 57 ,6

335,3

I,36

58,6

']

68,4

m.

a

4,596 I608 +4
I,147 1503 +3
0,8852 700 +5
0,7884 l75l +6
0,7407 1820 +l
.r

= 0,705

.l

/"

>r,¿/A6
e7

'.'>f

t

o,95O

59

,-y'

0,900

-''
--" + 4a

53

.,t
,.-"/

65

q850
-t''

-tt
o,8oo

o +¡trs,

IDA0E: 164l= t4(20) PARA I Rb=t,42 xtO onos
TOAOE= 1585! ¡3(2o) PARA I Rb: t,4z * tö" om"
{sr87sr86) ¡óiciol = 0,7079 1 o,oooe
¡¿1SWD = 0,1335
c0 RR.R t,000

:

Ne 0E PONTOS CoMPUTAOoS = 6
póNrós 0E cRANro ruÃo co¡¡puraoos

o,750

o

q70o

Fi

guro

8,

lsdcrono

de Referêncio

em

Rocho Totol dos Vulcônrcos do Domo do Sucunduri

¡\)
I

TABELA
DADOS ANALfTICOS

Q

de

0rdem

NQ

de

Campo

Rb/ST DAS ROCHAS GRANTTICAS E VULCANICAS OO óONO D0 sucuNDURI (BL0C0

Fol ha

L

ito logi

a

NQ Lab.

Rb (ppm )

Sr(ppm)

Rb87/Sr87

43***

M-05

sc-21-v-A

Grani

to

959

289,6

35,1

25,24

48

3-682 \

sc-21-v-A

G'ra n i

to

r+ro

?0q,7

55,5

10,72

53
56**
58
59
60
65**

K-1359,/

sc-21-v-c

3458

149 ;7

57,Z

7,71

PT-04A

sc-21-Y-A

ro
Riolito Põrfiro
Dacito

642

20+,4

sc-2t -v-A

Brecha

Andesítica

3434

l2l

177,9
.]10,6

S- 6832

sc-21-\/-A

3432

152,0

s-692,

sc-2l-v-A

3433

123,4

hi-251

sc-.21-v-A

Rîolítica
Ri ol ito
Ri ol i to

1254

227 ,4

5-642

(sr87/s"86

'Basei
'*Tas's i

)

I

in'i ci

Pórf i

Brecha

,6

'I

3,350
3,21

46 ,7

9,63

19,0

3,02

9t,4

7

,326

o7

JURUTNA)

0É

sr"'/sr""
,280
0,9552
1

Idade

m.

586

+

1624

+

1

0,8909 1678 +
0,7844 1640 + I
0,7840 l715 +
0,9339 1654 +
0,7783 I688 +
0,8792 1655 +

at = 0,705

(1977)

nari et al

(1978)
(¡
I
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V.3,

Grupo Benefjcente

V,3.1.

General ìdades

0s sedinentos do Grupo Benefi cente sobrepõem- se
estratigraf .i camente por não conformi dade as roch a s vul cano-pl utônj cas do Gru po Uatumã, sendo por sua vez recobertos por seqtlências s ed ì men ta res mais novas como a Formação Pros perança e Forma

Bararatì,e cortados pelas rochas alcal inas da Suite Intrusjva Cinco Ilhas
epicontinentais
compreendem sedimentos conti nentaì s e mari nhos
(pra.iais,distais e de talude) que de acordo com os model os tectô
nìcos de sedimentação apresentados em Petri (1975), teriam sido
depositados em ambiente de plataforma estãvel. 0s primeiros constituem a base da seqüência sedimentar' sendo representados por
geraì
b l ocos e seixos de vu l câni ca s normente de hi al odaci tos, no
i ntemperi zados, que al cançam atE 80 metros de espessura, de acordo com as descrições do furo es.tratìgrãfico l*80-01 -AM' apresentadas em Moura (1980). A seqtlê'ncia marinha caracteriza-se por
ção_

vãrios ciclos sedimentares aparentemente assìmétricos, representados por camadas cl ãsti cas fînas de a ren i tos ortoquartziti cos , arfoc6seos, subgrauvacas ' grauvacas, protoquartzi tos , sil ti tos '
'I
hel hos e de cal cãri os dol omítîcos organõgenos com es tru tu ra s algais ( e s t r a m o t o t í t i c a s ) , ben como por calcãrios bioclãsticos ! como
brechas i ntraformacionais, dol arenitos, dolosì ltitos e dol ol uti tos . Aparecem ai nda no prirneiro es trato de pel i tos do pri meì ro ci
clo, sedimentos manganesíferos e ferríferos (Í tabir:itos ). Assinalam-se tamb6m, ocorrências de fosfatos de origem orgânica como coI ofana em argilitos de cor verde cl ara "verdetes " , e materi aì pos
sive'l riente de sua recristalização como apatita, wavellita e varis
cìta no cimento em aìguns nívei s de arenitos ou na forma de nóduì os, que ch eg am a ser centímetros, encon trad i ços nos panelões do
rio São Tomé (Coutinho e Sv i s ero, 1975) ' A espessura da seqtlência
mari nha do Grupo Benef i cente é superi or a I ' 000 metros '
entes ex pos i ções de areni to com estrati fi ca imeção cruzada, com nívei s de congl omerados, podem ser vi stas '
São João da
diatamente a iusante e a direita da foz do rio
Barra (Ma tr i nch ão ) no rio Juruena, no paredão do pì ano de fal ha
que justapõe ãs roch a s do Grupo Benefi cente com as vul cânj cas do
Excerì

-55Grupo Uatumã,enquanto que as me'l hores exposi ções com marcas
onda aparecem nos sil ti tos,que afl oran na margem esquerda,
montante da desembocadura do rio São Carlos.

de
a

0cupa predomi n a ntemente a porção ce ntro- no rte e
centro-l este da ãrea onde se es tende com di reção SW-NE, 1 imì tando-se a oes te e norte com as vul câni cas das bacias dos ri os Acari e Unucu atravõs da falha Maracanã-Urucu, a s udoes te com a For
mação Prosperança a qual se s otopõe , e a norte - nordes te com as
rochas s ed i me n tares da Formação Bararati. A partir das cabece i ras do rio Urucu envolve através de um enorme arco as rochas vul
ca'no-pl utôni.cas da parte intenna leste do domo do Sucunduri at6
o seu segmento suì, que. se situa na altura dos nascentes do rio
Sucunduri (ì garapé do Taxe), onde se l inita com o Grupo Uatumã a
través da falha do Cachimbo. A partir des ses extremos es tende-se
com di reção ll-E até os confi ns ori entai s da ãrea'

A anãl i se morfol õg i ca do dobramento do Grupo Benefi cente em termos regionaìs, mos tra que este é de s con tínuo ou
idfomõrfico, sem ì i neari dade, sendo provocado por soerguimentos
ìsolados na forma de domos e b r a q u i a n t i c I i n a i s , e entre os quais
desenvol vem-se sinclinais de fundo chato (com camadas em pos ì ção
hori zontaì ) .
U

.3.2, Petrografi
0rtoq

ua

a

rtz i tos e Protoquartzi tos

São em geraì de cor branca ou creme 'compactos ou
bem estratificados, constituldos por grãos de quartzo,tamanho areja média, fina ou grossa, geralrnente contendo um pouco de matriz caolínitica.0 cimento norrnalmente é sílica'mas localmente
p red omi nan 6xi d os de fe rro e exempl os são conheci dos em que sul
fetos (pirita e subordi nadamente calcopirÍ ta) podem ati ngi r até
50% do volume da roçha.Ao microscõpio ainda õ possível constatar nos grãos feições superficiais indicativas de boa maturjdade.
corn contatos tangencìados e flutuantes; atualmente devido ã sili
c i fi caçã0, todos os es paços vazios foram preenchidos.Por ve zes a
bar.ita é encontrada como cimento a u t i g 6 n i c o . F o s f a t o s como wavel ìi ta,variscita e apatita ocorrem como n6dul os,ou como cimento. A.
presença comum de fra gmen tos de chert pa rece i ndi car a exi stên -

-56-

òia de cal cãri o na área-fonte ou de extensos fal hamentos

'

e Arcõs i os
São areni tos geralmente col ori dos em vãri os to ns
de cinza, granulação var..i ãvel, mal classificadbs, inaturos mjneral og.i camente, mas nem tanto texturalmente. As reações d i agenétj
cas , e conseqtlentemente o grau re lati vo de dlagênese, se fazem
Grauvacas

senti r em fu nç ão da d i spon ibi 1i dade de componentes quími co-mi neral õgi cos; assim, o estãgio Iocomõrfi co e o i nícìo do estãgio fi
zanI omõrfj co de Dappì es (ì 962 ) é faci lmente atì ngi do, caracteri
do-se por coroas autig6nicas de quartzo, feldspato e o surgìmento de serici ta. São comuns localmente fragmentos de si I exì tos
qùartzi tos e por vezes de rochas vul câni câs áci das. Por outro la
do, quase todos os grãos de qua rt zo apres entam evidênci as de for
te esti ramentO, fenômenO nãO observadO no c imentO, pafecendo
pois provir de zonas de grandes falhamentos' Acessõrios incluem
sillimanita, andaìusita' estaurolìta, xenotímio e amianto' o que
dei xa a antever uma ãrea- fon t e conp l exâ ' Bari ta como mineral cimentante também é comum.

Dolornitos
Sob

es

ta designação

ge

nérî ca estão

ag

ru pada

s ro-

chas clasto-carbonatadas assocl'adas ä fãcies e biostromas algais;.
que variam de dololutitos e brechas sedìmentares ìntraformacio nai s grossei ras . 0s termos maì s comuns são os de granul ação i ntermedi!¡j¿, lsto é, dolarenitos (oolíticos) ' A cor em geral é
varl'ãvel
cinza médio a escuro.0 grau de diagênese é um tanto
de polìto pa ra ponto, podendo-se' por recrJstal ização e si licifi-

cação,ocorreratotalobl.iteraçãodasmicrotexturassejdimentares originais, como se po de observar nos o6l i tos ' pisõlitos' oncõl i tos, e em aì guns fragmentos anguì osos de rocha carbonãti ca '0
grau de Í mpureza também é variãve'l , mas é no geral grande ' ocorrendo quartzo e fel ds pato detriti cos ao I ado de uma sui te grande
de acessõrj os, i ncl ui ndo zi rcão, turmaì i na, muscovi ta ' sericita'
chert, anatãs i o, co lofana e poss ì veì mente cas s i terì ta ' 0 cimento
diagenético, al ém do carbonato, salienta-se pel a presença comum
de bari ta, sílica, fluorì ta e sul fetos de Cu e Fe' Das estruturas presentes chamarn a atenção pelo seu sìgn'i fìcado as marcas de
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, estratifi cação cruzada, ì ami nações algais, "mi crovu I cões "
de lama, bem como es tru tu ra s fóssei s de al gas, per"feitas, tendo
onda

sìdo i denti ffcados tentativamente vãri os gêneros peì a equ i pe de
geologia da Cia. Adminjstradora Morro Vermelho' incluìndo Colon
nel la ( ri feano i nfer i or a superior), Minjari a e Inzarìa (rifeano superior).
Si'l

ti tos e Ard6s ias

São rochas de
eùen tua I me n te

carbonosas. 0s

cor cinza-médìo a escuro

siltitos

em

possuem popul ações

geral

de

'

g

reia muito fina a fina e n i n e r a I o g ì c ne n t e são semelhantes as
grauvacas e arcósios, podendo Ígualmente transicionar pa ra rochas carbonosas. Conurnente apresentam pì ntas de sul fetos e a ba
ri ti zação pode ser I ocal mente i mportante ' Recri staì i zação é em
geral int.ensa, observando-se abundante crescìnento autigênlco
Por
ao redo r de grãos de quartzo, fel dspato ' turmal i na etc '
v€zes, o fel dspato se transforma em massas de seri c ì ta e argi I otamanho
mi neral . A estrati fi cação é conferi da por varì ação no
de grão (acamadamento gradacional ) e conteÚdo de opacos ( õxîdo
de ferro e sulfetos).
a

rnãximo de dr'agênese observado é o filo
mórfico de Dapples (op;cit.), no limìte com o. metamorfismo,tendo sido jã observada presença de clorìta ' ze6l i ta e paragonita'
Acessõrios comuns incluem turmaìina verde e azul, zircão, anatã
sio e leucoxênio. Siì icificação e barìtização são comuns , e
provavelmente devÍdos a fal hamentos e percol ação I ateral '

0 grau

Ainda,ìmportante do ponto de vista petrogenéti co é o as pecto superficial das partícu 1as com di âmetro i nferì or
ã 0,15 nm, que a p res en tam-s e muito retrabal hadas, não condi zendo com o processo de sedimentação aquoso-marinho. Evidenciando,
que se es tã em presença de s ed i men tos possivelmente retrabal hatamb6m
dos , proveni entes de erosão e trans porte eõl i cos, fa to
sugeri do pei a compos i ção mi ner"al õg i ca (qua rtzo e feldspato) e o
tamanho mínimo das partículas arredondadas (0,04 mm) ' Este fato, se confirmado, sugere um ambiente vizinho da bacia de sedimentação, de carãter continenta'l , com cì ima ãrido e quente'Quan
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to ao ambi ente de depos i ção dos sìltitos, não resta dúv ì da quanto ã sua natureza mari nha ras a, de tì po quase praiaì, como indicam as marc a s de onda e a estrati fi cação cruzada.

Argilitos
Rochas arg i I osas consti tuen provavel mente a menor porção em vol urne no Grupo Beneficente, a ju'l gar pelos poucos
afloranentos encontrados.

são as mais facilrnente decompostas pelo intemperismo, é de se supor que seiam mais comuns que o obsenvado
atõ agora. Em geral possuem cores avermelhadas e arroxeâdas 'conferi das pel a Iaterização, que pode mascarar mu i tos aspectos originais. 0bs efva -s e ai nda, a presença de argil i tos rnuito carbonosos em nrvers pou co espessos.

'

Como

V.3.3.

Geocronoìogia

Vãrias anostras de rochas cl assi ficadas macroscopicamente como ardõsias, provenientes de furos de sondagem (amostras de nQs 73d , 73b, 73c, 73d e 82) foran ana li sados pel o método Rb/S r em rocha total e cui os analltìcos aparecem na Tabe la 8.
0 di agrama isocrônico re pre s en tado pe la FÍ gura 9 mos tra que não
houve homogeneização isotõpica do Sr em termos de rocha totaì,em
bora podendo ter ocorr i do a nível de fração fina. Portanto, a isó
crona- de referêncîa traçada de tl80 m'a., não deve refl eti r o evento de carãter provavelmente pelo menos anquimetamórfico de Hãr
rasowi tz (1927,I n: Gary et al , 1973 ) que ati ng i ram as rochas ' De
prenuncia
qualquer maneira a disposição dos pontos analíticos
uma razão inicial tão al ta quanto s"87lS"86 = 0,75' A dl spersão
dos pontos, bem como a alta razão iniciaì,podem ser devi dos a pre
sença de componen tçs detríti cos, ori undos de uma fonte de rochas
'0utrossim,
f oi d a tado peì o método K-Ar o argil ito
muito anti gas.
dados
76(MV-0.l) amostrado nas cercani as de Te rra Preta, cujos
anal íti cos aparecem na Tabel a 9. A i dade obtida acusou 1351 + 44
n.a., que pode ser co ns i dera da como mínima ' expressando a i dade
da d i agênese do pel.ito ou a i dade de fechamento do sistema, a pós

lDA0Et 1180: m.o
iniciol :

PARA

O,7Ss
,trez/grs6)
N9 DE PONTOS COMPUTAOOS
O PONlO NÃO COMPUÎADO

R

b:

=4

lËl*
Fi

guro

9= lsdcrono

de Referêncio em Rocho Totol

em

Ardcí

sros do Grupo Beneficente

¡,{! ¡ ¡Q-rr6¡65

TABELA
DADOS ANALTTICOS

Q

de Ordem NQ de Campo

Fol ha

Rb/ST EI{ ROCHA TOTAL

Li toì ogi

NQ Lab.

a

8

DT

ARDOSIAS DO GRUPO BENEFICENTE

Rb (ppm )

Sr(ppm)

R¡87/s.86

^5r 87.^
/51 86

oo

5,08

0,8433

17 62

t 48l
.l623

1040e m.,

SPR

PA3O36A

sB-21-Y-C

Arg r I I ro

4852

71

738

PA3036C

sB-2'l-Y-C

Argiììto

4853

70,I

63,0

7

0Ã

0,8848

t3t

PA3O36F

sB-21-Y-c

Arg i

Ii to

4854

FO

Ã

83 ,0

E

AL

0,846']

73D

PA3O36H

sB-21-Y-c

Ar9!lito

3855

245,0

89 ,3

8,07

0,8733

1364

82

s- 8204

sB-21-Y-C

Arg ì ì ì to

485 ì

146,9

oo

E 1t

0,8403

I705

(sr87/sr86)

inicial

DAD0S ANALfTIC0S

de

ordem

NQ

de

,8

o

= o,7loo

TABELA

NQ

l

734

Campo Folha

K-Ar

Litologia

EM

I

ROCHA TOÏAL DE PELIÏOS DO GRUPO BENEFICENTE

ll9

Lab.

llatepial

%K

SPK

76

MV-O]

SB-2.l-Y-C

Arg.i

1ito

37 91

Ar4orad,l

o-4

%Ar40 atm.

Idade m.i

ccsTP/3
RT

4.614

3,606

0,75

l35l +
I
c1l

O

4,
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a i ntrusão do di que de latito que afl ora nas pnoximidades.No entanto, não pode ser excluída a hìpõtese de se tratar de uma idade mista, na qual uma parte do Ar40 radiogênico provõm de mate rial detrítico como sugere Hurley (1959) e Hurley et al (1963).
ici onamento tempora I do Grupo Benefi.cente é
obt.i d.o indiretamente, pois este, se sobrepõe as vulcânicas ãci das e intermediãrias mais iovens do Grupo Uatumã e aos diques de
rochas bãs i cas que as cortam e acusam i dades em torno 1640 m.a.,
enquanto o linite supelior é dev ido tambõm a um di que de diabã sio que o seccionare que acusa jdade de 1493 + ?? n.a.

0

pos

V.4. Suite intrusiva Cinco Ilhas
V.4.1.

General idades

A Sui te I ntrus i va Ci nco Ilhas, que 6 aqu i apresen
tada informalmente, consùitui um c.onjunto pluto-vu1cânìco aìcalino que corta as rochas v u I c a n o - p I u t ô n i c a s do Gru po Uatumã na
parte i nterna do domo do Sucunduri, e as sedimentares do¡ Grupo
Beneficente no m6di o rio São Tom6 e que até o momento não encon
tr'a para leì o com nenhuma outra mani festação magmãt i ca alcal ina
conhecida no segmento meridional da Plataforma Amaz6nica pelo ca
rãter e idade do magmati smo.
Dentre os vãri os corpos al cal i nos na ãrea do domo do Sucunduri, o denomi nado agui de "Maciço Si enít ico Ci nco f'l has"*-f ica a alguns quiìômetros a oeste da cachoeira das
Cinco
Ilhas e col oca-se paral el amente ao curso gera l do rio Sucundurj.
Tem forma aìongada com eixo maior orientado na direção Nl,lN-SSE e
cerca de 2ì quìlômetros de comprìmento por 5 quilômetros de 1argura mãxi ma nas suas partes protuberantes '
Apre.senta uma grande vari edade de rochas alcali nas, entre as quais aparecem alguns tipos petrogrãficos "sui generi s " (egirina-nefelina sienitos "al blti cos " ) peral cal i nos, ricos ou por vezes consti tuídos excl us i vamente por mi nerai s s6di-

egirina, riebeckita, arfvedsonita,b'ar
kevickita.. e e u d i a I i t a - e o c o I i t a , que s egu ndo a classificação mi-

cos como albita, nefelina,
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nera lõgico modal de Johannsen (1938) e Sorensen (1974) seriam mari upol i tos e 1i tchfi el di tos, devì do ã predomi nânci a da al bita sobre o feldspato potãssico, ou coÍìo úni co fe ldspato. Vale frisar

ainda, que os dois ti pos pe trog rãf i cos supradì tos são caracterÍsti cos de rochas mi asquíti cas , e nq uan to que al gumas dessas rochas
do "Mac i ço Sienítico Ci ncò Ilhas" são em termos de compos i ção mineralõgica típicamente agpaíticas. Deprende-se portanto' que as
classificações m i n e r a I õ g i c o - o d a i s não as ti pi fì cam adequadamente.
m

Aparentemente nas bordas esse maciço apresenta um
zoneaniento cornplexo da fenitìzação do exo pa ra o endocontato do
.oùpo, pel a gradati va pa s s agem de ri õl i tos para anfi bõl io-feìdspa
to-quartzo fen i to (aì caì i grani to), anfibólio-pìroxênio- fel dspato-quartzo fen i to (alcat i sieni to com quartzo ) , piroxênio-feldspa

.

to feni to (aìcali sienito). 0s fen i tos do endocontato, passam para egirina-nefeIina si eni tos " (mari upoì i tos e I i tchf ì eì d,5 tos ) " ãs
vezes portadores de si I icatos compl exos de zi rcôni o como eudial i ta-eocol i ta. Entrementes, não pode ser a ba ndo na da a possibilidade
que uma parte das rochas tomadas como fenitos seia realmente lntrusi va . Assi na'l am-se ai nda na parte centraì do macìço ' eudi aì i ta
-pegmati tos grossei ros que cortam os egi ri na-nefel i na sienitos.

tro c orpo denomi nado aqu i de "Maci ço Sienítìco
Maracanã, afìora ã St, do "Maciço S.ienítico Cinco Ilhas"' nas nascentes do rio Maracanã, Sua forma é ã grosso modo ' ci rcul ar ' com
cerca de 7 km de diâmetro. Foi reconhecido apenas no seu flanco
leste onde foram amos trados egirina sienitos (aì cal i sienitos).4
0u

trav6s de imagens Erts,foram reconhecidas mais duas estruturas mui
to semâlhantes ãs anteriores (CAMV, 1980),possivelmente também
consti tuídas por rochas al cal i nas que fi cam a N e Sl,l do Maci ço Si
enlti co Ma ra ca nã; o primei ro provavel mente, consti tui o prolongamênto setentri onal do maci ço Maracanã, do qua l se separa pela fa
tha Ci nco I I has, enquanto o segundo com dimensão aparentemente jgua

l forma um corpo

As dema i s ocorrênci as consti tuem diques, pequenos
derrames e possivelmente "pìugs" e "necks", representados petro graficamente por fon6ì i tos, microsieni tos, iraqui tos, lusi tanitos
e latitos. Dentre essas rochas, os fonõl i tos são as mais abundantes. Cortam tanto as rochas vulcânicas como as alcalinas do "1'laci
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.ço
te

Si

enitì co

Ci

nco

Ilhas" e provaveìmente as do Grupo Benefi cen-

.

São di gnos de nota os fon6l i tos com disjunção col unar af Iorantes entre a cachoei ra dos f ndi os (Areia Branca ) ,e a
do Paras i ta (Sat tos ) no leito do pa ra nã da margem direita do rio
Sucunduri, onde formam um dìque com mais de 25 metros de l argura

.l,5 qu i I ômetros, control ado por estrutue extensão s u peri or a
ra di s rupti va com d i reção N 359 l,l. No interfl úvi o do paranã supra menci onado e o rio Sucunduri (na a ltura da cachoei ra dos lndìos)' os traqui tos a pa rec em no alto de uma cri sta que Iade i a pelo' lado leste uma estrutura aparentemente ci rcu lar depremida. Ao
norte, cerca de 2,5 qui'l ômetros a montante da cachoeira da Tndia
a_f lora um dique de fon6l i to encai xado em estrutura disruptiva de
direção N 35-40S E, ao lado de um de microsienìto. Al6m dessas ,
vale I embrar a ocorrênci a de um dique de ,l uzi tan ito, entre o rio
Sucunduri e o Igarapé do Vermelho, a 2,5 quìlômetros a jusante
da cachoei ra do Arrependi do.

Terra Preta, a norte do domo do Sucunduri, aparece urn dique verti cal de Iatito-Iusitanito con dire
ção N 459 E, 20 metros de espessura médja' e 4 ã 5 quilõmetros de
e xte ns ão e que corta os aren itos do Grupo Benefi cente.
Na região da

As rochas alcalinas do médi o rio São Tom6,segundo
os dados da M,i neração Itaiba S/A (1977) ' que as denominou de Com
plexo Aìcalìno de São Tom6, aqui rebatisadas de Maciço Alcáì.ino
Mundurucus , aparecem numa depressão topogrãfi ca , que corresponde
a uma es tru tu ra brqquianticl jnal des ve n tra da e muito erodida. 0
eixo mai or da depressão ten dì reção aproximada N-S ' e mede cerca
de 9,5 km, enquanto o menor de direção E-l',1 apresenta em média

2,5

km.

nda segundo a mesma fonte, a es tru tu ra braquia n
ticlinaì foi ori g i nada pela i ntrusão das rochas al cal i nas que
soergueram, arqueando os ortoqu a rtz i tos do Grupo Benefi cente (nas
bo rda s a estt"utura apresenta mergul hos de l0o ) sem protrudì -l os '
fato inferido pela ausêncja de juntas e diques radiais, bem como
pe1 a exposi ção de s co ntínu a das rochas alcal inas '
Aì
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ti pos petrográfi cos de rochas al:
calinas, cabe ressaltar os nefelina sienitos e quartzo bostonitos.
0 primei ro ti po apresenta nefel i na euõdrica,cancrìnita, fel dspato
alcalino, egirina, eudi al i ta (?) e acícuìas de rutilo. 0 segundo
tí po apr"esenta quartzo, bioti ta, plagioclãsio, apati ta,z i rcão (abundante), vênul as de ca rbona to e feixes de cristais de ruti I o.
Dentre os vãri os

U

,4.2. Petrografi

a

Dentre as inúmeras variedades petrogrãficas de rochas alcalinas pl utôni cas da áre a destacam-se pulasquitos, "mari u
po1i tos ", ''I i tch fi eI di tos ",umptekI tos, larvikìtos e nordmarki tos,
e entre as f ilona'res e vulcânicas aparecem fonólitos,traquitos,mi
cios i eni tos , Iusitanitos,ìatitos e bostoni tos. A des cri ção dessas
rochas, ben como de suas vari edades aparecem no anexo , com os números de ordem de 94 a 11?.

.

V.4.3.

Geocronol ogi

a

Dentne as amostras co l etadas de rochas alcàl inas
e i ntermedi ãri as, 7 foram ana li s adas peì o método Rb/Sr e 3 pelo
mêtodo K/Ar , todas em rocha total e cuios dados anal íti cos ' apa
recem nas Tabel as 'ì 0 e ì.l, e os respectivos pontos da amos tragem
no mapa de idade radiom6tricas, Com as amostras que foram analisas peì o mõtodo Rb/Sr, foi e l aborada uma i sócrona de referênc i a
de4 pontos (Figura l0), que acusou 1447 + l5 rn.a.(2o)'para uma
razão.inicial de 0,7051 + 0,000.l. 0 autor cons i dera a i dade obti
da comò indicativa da formação dessas rochas, visto que, ocorre
uma boa distribuição e col i neari dade dos pontos anal íti cos (nQs.
94, lt0, lll e 105 ) ao ìongo da reta i socrôni ca. 0 ponto nq ll0
(l.l I-S- 132 ) control a a ra zão inicial da i s õcrona , por ou tro lado
o ponto nÇ 105 (¡4-02) defi ne a i nc li nação da reta , outorgando
lhe sìgnificativa preci sã0, dado a sua pos i ção muito a fas tada do
ponto de origem do s'istema de coordenadas Rb87/sr86 - s.87ls"86.

relação ãs anãl ises K/Ar, duas amostras de nQs'107
(N-96994) e I i I (l^lI -S-4,l8) mos traram va ìores i nferi ores ôos ob
tidas pelo método Rb/Sr convencìonal, enquanto que a terceira 109
Com

tDA0E: t447j t5 m.o (2o ) PARA À Rb = l,4 2 r l0 onos
TOAOE; I3981 l5 m.o (2o') PARA I Rb = t,47 r tõrrono s
( sr875r"") inicioi = o,zo5r: o,oo14
MSWD : O,48?l
CORR. R. . I, O0O
N9 DE PONTOS COMPUTADOS :4
O PONTO NÃO COMPUTAOO

Figuro lO, lsdcrono
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+

4l

80 ,0

?09 ,4

I,r't

417 3

74,2

232,9

0,920

1265

?71 ,5

10,5

i en i to

2998

39 ,2

lr to

2999

216,0

Lati to

3440

N-96994

sB-21-v-A

Lati to

l,,lI-s-.l29

sc-21-v-A

l-ono¡rto

l^1r-s-132

sc-21-v-A

Mì cros

r^lr-s-418

sc-21-\/-A

l-ono

N-9699

(sr87/sr86)

inicial

**Tassinari et

al

Idade m.a.t

8,4

SB-2I -V-A

106
I07
109
il0
il t

r87l s.86

39

178,2

sc-21-v-A

s

+

1089

M-02

R¡871s86

1417

egiri na-aug ita nefel i n à-s i eni to

105**

21

Sr (ppm )

I,210

63,1

sc-

)

,82

391 4

C-558

*

Rb/ST DAS ROCHAS ALCALINAS DO DOMO DO SUCUNDURI

'l

I

1

l9,4
38,8

24

0

85,74
0,950
16,66

690 + 150

0,73t9

'l

0,727

1690

4

2,180
0 ,7 247

I,05s

+

.l60

l20l +
't
440 +
1464 +

3l
20
43

= 0,705

(1980)

I

Or
01
I

TABELA I'I
DADOS ANALTTICOS

NQ

de

ordem

107
109

l

tl

Nq de Campo

N-9696A
r,rr-s-i29
l.]r-s-418

Fol ha

K-AT DAS ROCHAS ALCALINAS D0

Litologìa

ito

SB-21-Y-C

Lat

sc-21-v-A

Fono I l

sc-21-v-A

lonolìto

to

NQ Lab.

(SPK)

l'lateri al

DOMO DO SUCUNDURI

%K

Ar4orad.lo-4 %Ar4oatm. Idade

4??0

RT

4,64t

,817

2,16

3764

RT

2,7 43

,7 56

I,ts

llTl

+

367 4

RT

2,417

,568

n

I.]82

+

ÃÁ

800

I

Or

.-t
I

+

m.¿

-68(t,lJI-s-129) mostrou valor semel hante. En todos os casos,resul tados
K/Ar dessas rochas a prì ncípì o poden ser consi derados como míni 'l
mos, poi s a pres entam ortocl ãs i o na sua c o m p o s i ç ã o , m i n e r a que no
gera l exi be bai xa retenti vi dade de argôni o. 0 'valor da i dade K/Ar
da amostra ns.l07 (N-98994) que é de 800 + l8 m.a. não pode ser cote
jado com as i dades obti das pel o m6todo Rb/Sr convenci onal que se
situam em torno de 1690 + 160 m.a., porque são pouco significativas,dado as baixas reìaçães s"!7/s"86, prõximas ã origem do siste
B7
86
86
87
, ao g ran de erro na determi ma de coordenadas R b / s r - s |^ / s
"
nação das i dades, bem como não condi zem com a si tuação geolõgica.
Ainda quanto ãs amostras nqs ì09 (l'll-S-129) e I I I (l,ll-S-4.ì8),a prinèira apresentou a idade K/Ar com llll + 39 m.ô' ' um pouco infe

porém ainda dentro do limite de erro experimental de determì na ção da i dade pel o método Rb/Sr convenci onal , que acusou l20l+
3l m,a., portanto a i dade obti da pode ser cons i derada como indica
tiva de sua formação. No que tange a segunda amostra, de n8 lll
(l^lI -S-41B ) cui a anál i se K/Ar i ndi cou ll82 + 37 m'a', enquanto a
sua determinação pelo método Rb/Sr convencjonal apresentou 1463 +
43 m.a., a diferença.ã menor da i dade K/Ar pode ser atri buída à
perda de argôni o radi o9êni co peìo ortocl ãs i o como exp li cado acima
e ã processos de alteração secundãrja como zeoljtização (desenvol
vimento de natrol i ta e analcima).

rior,

V

.5. A Fonmação ProsPerança
V.5.1.

General ì dades

que recobre por discordância eros i va o Gru po Benefi cente no bordo NW do
domo do sucundurí, estendendo-se desde o médi o rio Ma raca n ã (graben.do Maracanã) até os manadouros do rio urucu, limitando-se a
oeste pel a fal ha de Maracanã-Urucu ' com rochas vul câni cas da bacia do rio Urucu e a leste com as do domo do Sucunduri ' A NE do
domo, afìora na região do Paneiro, onde preenche um pãleo-baixo
No extremo Sl.l nas cabece i ras do ì garapõ Ãgua Branca apanentemente
se assenta di retamente sobre embasamento c i stal i no onde consti tui chapadões,que se destacam claranente em imagens radar'Consiste de sed imentos de p lataforma pouco ou não dobrados de areni tos
'I t o - f e I d s p ã t i c o s vermelhos fi nos a médi os, ãs vezes cong lomerãti
i
cos, intercalados por siltftos e argilitos vermelhos que tem no
Afl ora numa

ampl

a faixa de di reção

SW-

NE

-69mínimo 300 metros de espessura. Na base apresenta congl omerado po
limltico com fragmentos de areni to,si I ti to,argi 1i to 'doì areni to, es
tromatolìtos silicificados, quartzo e rocha vul,cânica de acordo
com as descríções encontradas em Moura (op.cit' ).

U.5.2. Petrografi

a

Descrições petrográfi cas de al gumas I itologias representativas de Forma ção Prosperança podem ser encontradas no
Anexo I sob os nQs. 135a, 135b, 135c, I 35d e 135e.
tr'Ã?

Idade

A idade da Forma ção Prosperança é determi nada indi
retamente. Assim,na parte interna do domo do Sucunduri,ela recobre a extrernidade norte da Suite Intrus i va Ci nco Ilhas com idade
radi ométri ca de I 450 m'a., e como no contato entre ambas, não hã
evi dênci as de metamorf i smo termal (CAMV ;ì930),por ðonsequìnte,ôonsiderase aqui esta idade como sendo o seu limite temporal inferior. 0utros
sim, na reg ião da se rra do Pai ura ' a oeste 'fora, porén contiguamen
te a ãrea estudada a Formação Prosperança acha-se afetada pela
i ntrusão das Al cal i nas Guarj ba segundo Lea l et al (1978),cuias ie
dades radiomõtricas Rb/sr convencionais situam-se entre l l00
1400 n.a., sendo que seus dados analíticos não permitem elaboraque se trata
ção de uma i sõcrona ' Es ta vari ação de i dades sugere
de um maci ço polifásico, cuj a primeira mani festação magmãti ca é
aqui admitida como Iimite temporaì superi or da Formação Prosperan

ça, emtora com reservas.
V.6.

Forma

ção Bararatj

V.6,l.

General i dades

se cobri ndo parcialmente a formação anterior, em possível d,iscordância paraìela uma seqllênci a de conglome
rados e arenj tos hori zontais ' que aparecem cons ti tui ndo "Inselbergs " (residuais) e mesas di ssecadas, mormente pela ma rgem esquerda do r'í o Bararati, Iogo apõs a i nfl exão do seu curso qeral
N-S para NE, a qual é aqui informaìmente denominada de Formação
Bararati . A seção i nferi or é consti tuída por congl omerados qu.e a:
Sob re põe -

-70presentam seixos bem anredondados, predomi nantemente de metarenj
tos em matri z arenosa grosseira' e a superi or por aren i tos bem
class.ificados de granulação tamanho areia com pouco cimento cauIínico.(CAMV, 1980).

V.6.2,

Idade

a unidade repous a di retamente e em apanente
di scordânci a para lel a sobre o Grupo Benefi cente e a Formação Pros
pera nça, deve talvez re prese ntar uma cobertura sedimentar de ida
Como

de f anerozõì ca.
V.7

,

Magmati.sno Bási co

V.7..l.

General i dades

As rochas bãs i cas aparecen ampì amen te di stribuí das pe la área, fo rmam corpos di scordantes que secc ionam indistìn
Grupo
tame n te o embasamentc,' cristalino, grani tos e efus ivas do
Uatumã, sedimentares proteroz6ì cas do Grupo Benefi cente e da For
mação Prosperança, e provavel mente as rochas sed i me nta res mais
jovens representadas pel a Formação Bararati.

principais.tipos petrog rãfì cos na ãrea
em apreço, reconhecem-se basal tos, gabros, olivina gabros, di abã
sios, oìivina diabãsios, metadiabásios e mugeari tos, que aparecem frequentemente al terados deu te ri c amen te . con s ti tu em s tocks,
ãs vez,es estratificados como o Gabro Palhal, que aflora na baixa bac ia do i garapé Paxi úba, afl uente da margem esq u e rda do rio
Ari puanã, ftra dos I imi tes da ãrea e dìques que mui tas vezes se
Dentre os

por mais de uma dezena de quilômetros, ou formam uma sé
r.i e de corpos al i nhados descontínuos na forma de cordão, dentre
vãrios,vale ci tar os afl orantes na margem dìreita do al to rio
São Tom6 e m6dio rio Urucu,entre Jacaretinga e Espírito Santo.Em
rio
a lgumas localidades" como na região do rio Acari e no alto
estendem

sucundu.ri aparecem corpos com caracterlsticas de efusivas,mas cu
jas rel ações de campo são pou co el uci dati vas pa ra defi ní-l os deci s i vamente como derrames. 0s corpos fi I onares apresentam um pro
nunci ado control ê tectôni co, al oiando-se predomi nantemente em es-

-71NE-Sl,l e secundari anente nas com
di reção Nt,l-SE. Em al gumas ãreas como no bordo i nterno do domo do
Sucunduri cons ti tuem e nx ames de dìques subparalelos de di reção

truturas disruptivas de d ireção
NE-Sl^I.

s

onde atravessam rochas sedimentares,mor
rnente no interflúvio igarapé Bararati e rio Juruena ostentam aspecto de c¡istas que são bas tante pronuncì adas em imagens radar.
Nos I ocai

\l

p-odem

.7.2. Petrograf ia

As descrì ções petrogrãfj cas das rochas bás i cas
ser vistas no anexo, onde aparecem sequencialmente do n.úme

ro Il3 ao .l35.

U.7.3.

Geocronol ogia

Dispõe-se para a ãrea de ll determinações radiomé
il9
tricas K/Ar , das quai s duas, as de nQs I18 (PT-3'l -34) e
(PI-75) foram extra íd as do traba lho de Tassinari et al. (op.ciL )
e cuj os dados analíticos encontram-se na Tabel a 12. Duas das amostras estudadas, não aparecem no mapa de idades radi ométrì cas '
a de nQ ll5 (MV-06) que pertence ao Gabro Palhal e a de nQ 133
(YRN-2329 ) amos trado l ogo ao norte da ãrea es tudada no rio Aca -

ri.

0s dados anal íti cos obti dos são satisfatõrios ' apresentam em gera l erros inferi ores a. 3%.Não havendo nenhuma anos tra que apresente restri ção i nterpretati va quanto aos dados
anal

íticos

em

si.As

i dades

vari am num ampl

o intervalo de

entre I650 e 205 m.a.

temp o

'

a superior se dispõe de 8'"idades, seis resultados constituern 3 conjun
tos de idades cada um de dois membros: nQs lì3 (L-121 4) e 121
(s-753) (900 m.a.), 1l6 (NP-36) e l3l (l,JI-s-493l' (1270 m'a')' ì32
(l^lI-S-51l) e ì33 (YRN-2329) (1650 m.a.),enquanto outros dois'nQs
ll.5 e 126 lndicaram I360 e 1490 rn.a. respectivamente.As idades
No cas o do magmati smo proterozõi co médio

torno de 1650 e l49O m.a., são s ì gni fi cati vas nÒ c o n texto geo'
1õgico regional, pois a primeira corresponde a manifestação de

em

magmãtica bãsica põs Grupo Uatumã, que antecede a sedimentação
do Grupo Beneficente, fa to confi rmado por observações de campo
por Liberatore (1972l¡ e pelos ge6logos da Cia.Adm.Morro Vermeìho,
e nqu a nto a segunda, corresponde a ati vi dade erupti va bãs i ca pósGrupo Benefi cente. A amostra de nQ ll5 (MV-06 ) proveni ente
do
Gabro Palhal i ndi cou i dade de 1360 m.a., cons Íderada aqui como
mínima, visto que a amos tra estudada apresenta aì teração hj dro termai.As i dades s i tuadas en tre 1240-1.290 m.a. ( amos tras nQs.ll6
e l3l) são consideradas tambãm como s i g n ì f i c a t i v a s , u m a vez que
fdram encontrados va I ores seme ì hantes nas ãrea contígua a oes te,foì has SB-20 Purus e SC-20 Porto Velho por Teixeira (1978).

ra a ativjdade lgnea

ca mais nova do proterozói co superi or, tem-se 2 determi nações, ambas rel aci onadas a
corpos encaixados na falha do Maracanã-Urucu.Seus resu I tados são
praticamente ìguais ( não obstante a g rand e di stâncì a en tre ambos) e concordantes Çom o padrão de idades obtìdo por Teixei ra
(op.cit. )para a região sudoeste da Plataforma Amazônica.
Pa

bãs i

Estes fatos, na opi nião do autor, são consi derados
como suficientes para tomar tais resultados como geo'l ogìcamente
significativos.0s doi s últirnos resul tados, devem- se a focos de atividade magmáti ca bãsica do pa leozõi co i nferi or e do triãssico
jurãssico com 565 e 205 m.a., sendo representados por diques de
diabãsio, que cortam sed i ne ntos do Gru po Benefj cente e põs-Benefi
da
cen te, afl oran tes res pec t i vamen te no rio Juruena, a mon tan te
foz da'rio São Tomé e na regìão do igarapé Assunção,afluente. pela ma rgem di rei ta do rio Sucunduri a iusante da Terra Preta.

A idade da amostra de nQ 4 (l,,ll-J-8a), referente a
um corpo de gabro,que afIora no rio Juruena e queacusou 1070 + l3
m.a., 6 consi derada como mínima, visto que esta rocha encontra -se bastante cataclasada e hi drotermal i zada,consequentemente de
ve ter perd ido parte do argôn io rad i ogên i co .
Baseando-se nos dados geocronolõgi cos , petrográf i
cos e de campo, cada um dos focos de rnagmatisrno bãsico foi con
siderado como unidade estt"ôtigrãf ica.
...

TABELA 12

K-AT DAS ROCHAS BASICAS

DADOS ANALTTlCOS

de Ordem

NQ

de

Cantpo

Fol

ha

Litoìogia

NQ

Lab. l'lateri

al

/oN

Ar4orad

:

lo-4 %Ar4oatm.

Idade m.a.

:ccSTP/g

?

+ 13
909 + l0
l36l +25
205 +8
I289 +27
56s +6
890 + 15
I493 +22
1244 +?4

4
ll3
115
116

Wl-J-84

sc-21-\/D

Gabro

367

7

RT

I,469

0

L-ì2.1

sB-21-Y-C

meta di abás ì o

4223

RT

0 ,86,] 8

0,86t9

4,12

MV-06

sB-21-Y-C

Gabro

4260

RT

0

,1?93

0,102,]

9,67

NP-36

sB-21-Y-C

Dìabãsìo

4?24

RT

0

,4680

0,3947

77,72

11o*t

DT-?l-?^

sc-21-\/-A

Diabãsio

3IÔ¿

Plagroclasro

0,94tI

0,6933

6,']6

l9**
121
126
l3l
132
1 33

PT-75

sc-21-v-B

D

iabãs io

3779

Pl agi oc lãs i o

0,5537

0,1455

27,41

5-753

sc-2i-v-A

0li v ina gabro

4221

Plagioclãsio

0,9458

0,4229

3,04

I -5-365

sc-21-v-A

Diabásio

364'l

RT

2,440

2,205

0,62

l¡li-s-493

sc-2']-v-A

Dìabãsio

3640

RT

0,6995

0,4865

2,7

rill-S-5ll

sc-21-v-A

Diabãsio

367I

RT

1,043

I,093

1,45

1649

YRN-2329

sB-21-Y-C

Di abãs i o

4228

RT

0,9685

I ,001

1,76

1634

'I

l,]

4

* (s187/sr86 ) inicial = 0,705
** Tassi nari et al (ì978)

,5000

Ã.L

6

I070

+

JU

I

\l
I
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Assim temos,o Dìabãsio Andorinhàs com 1649 + 30 n'a'
que aflora na forma de diques, a iusante da cachoeira das AndorÍ
nhas no rio Acari; o Diabãsio Sucunduri com 1493 + 22 m.a., que
corta p r e d om i n a n t e m e n t e as rochas vul cãnicas no leito do rio Su
cunduri, cerca de 5 km a iusante da cachoei ra da Areia Branca ;
Diabásio Bacaba com I289 + 27 n.a' ' que aflora cortando o Grupo
Uatumã no igarapê Bacaba; Di abãsi o Urucu com 909 + ì0 m'a' ' que
aflora ao longo do rio urucu, na forma de diques alinhados descontínuos, que se.i ntrUdem nas rochas vulcânjcas do Grupo Uatumã,
o Diabãsio Labiriñto com 565 + 6 m.a'' que aflora na forma de
dique cortando o Grupo Benefi cente ' a montante da cachoei ra do
Labirinto, no baixo rio Juruena, e o Diabãsio Assunção com 205 +
+ B m.a., guê corta na forma de d i ques o Grupo Beneficente pela
ma rgem direita ão m6di o i garape Assunção.

-75-

VI.

COMPARTIMENTAçAO TECTONICA DA REGIÃO DO DOMO DO SUCUNDURI

VI.l.

General i dades

cinco grandes blocos de falha
' Taîs blocos, de
carãter bem extenso,tem características 'l ito-estruturais e geomor
fo1õgi cas di f er',entes ! ressal tando-se a simpl es observação dos moNo a s pecto tectôni co pel o menos
podem ser reconhecìdos na região

São eles: bl oco Camaiú, bl oco Acari
puanã, bloco Matri nchão e bl oco Juruena (Fìgura l l).
sãi cos de

radar.

VLI.1.

Bl

oco

Cama

i

, b loco Ari-

ú

0 bloco Camai ú desenvol ve-se na porção n oroes te da
reg i ã0, es tende ndo -s e sempre em decl ìve para NE, i ndo perder- se
sob sedi mentos da Formação Barreiras iã nos médios e bai xos curEste
sos dos rios Canumã e Abacaxi s, fora da ãrea cons i derada '
bloco constitui-se dolìînantemente por sedin.entos do Grupo Beneficente, onde ãs vezes a pa recem res tos de vul cânicas Uatumã, em ousedimentos
tros locais, sobretudo a oeste, acha-se sotoposto a
mais recen tes

.

falhamentos
lîmi ta-se a SE por urn conjunto de
normai s de direção NE-SW, dos quaîs o mais importante é a falha
prel imi narmente denomi nada de Samaúma, que dobra e s oerg ue as vulcâni cas U a tumã no seu trecho Sl,'t.
De

falha
A SW e l,l, tudo leva a crer, Iimita-se por
ao ì ongo do rio Ari puanã (no ma pa ela estã em pos i ção apenas apro
ximada ) , imensa sutura de crosta , extensão da fal ha de Ari puanã ,
de direção N14-SE, acompanhada desde o N t''l de Mato Grosso, onde foì
ìdentificada por Liberatore et al, (197?). Este falhamento teria
colocado em contato Iateral as litologias do Grupo Beneficente e com plexo Xingu,contato eite obscureci do em grande parte peì as coberturas fra camen te ou não dobrada s da Formação Prosperança. A leste nordeste, o bl oco rec obre- s e também pe 1a Formação Prosperança '

/,,) tl!
,,,\

'ìJ,t

fnt\r,
N

-v

r/t/trc

ú ¡Ú'c('¡^t.o¡ I 3.

+--

4
?:

4

FIGIJRA

!I' COMPARIIMENIÀçÃO T€CTôNICA

OA

eeorÃo oo ooMo oo sucuNDURt
doo'r,<Áçô¡s oo {c¡6r I
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VL1.2.

Bl

oco Acari

0 bloco Acari iuntamente com o b:loco Juruena é uma das
fe i ções tectôni cas mais evi dentes da re9ìão' Desenvol vendo- s e no
sentido geraì NE-S},l, constîtuî-se dom-inantemente de rochas do
Grupo Uatumã, e secundari amente pel o Compl exo Xi ngu e peì o Grupo
Benef j cen.te. Se us I ini tes são dados por faì hamentos extensos regi onai s, um pel o menos de djmensão conti nental (a iã c i tada falha do Ari puanã ).
Grupo Benefi cente através
¿à falha Samaúna, de natureza rotacì ona l normal ' onde a porção
St]ll el evou-se mais do que a extremi dade NE do bl oco. A sE limitase con o bl oco iuruenu através da fal ha lt4aracanã-Urucu, perten(op'
cente ao lineamento Tapajós, descrito por Santos et al'
cit. ). Tnata-se aqui também de um falhamento normal rem que o laA
do Nl^l subiu, mas a característi ca nornal não é tão evj dente '
sl4l es te bl oco faz limite com gìgantesca sutura (ou zona de sutur-a ) de direção Nl^l-SE, paralela a qual se alinha o rio Aripuanã'
Fi nal mente a Nt, uma sêri e de faì has paral el as a do Aripuanã,mas
menores , o cortarr transversalmente.

A

Nl^l

faz contato

com

o

Ii neamentos
São característi cas deste bl oco' os
bastante con s píc uos nas vulcânicas, com di reção NE-Sl¡l, aì guns de
les certamente dev i dos aos fraturamen tos antes descri tos, como
aos
os que a pa recem iunto ã fal ha Samaúma - Ai nda com rel ação
fraturamentos, os mai s anti gos parecem ser os da di reção N!,l, onde se encai xam diques bãs i cos de idade proterozõi ca. Interessante aiida é a pequena bacia alongada ( b r a q u i s s i n c l i n a l do Jatuara

na)comsentìdogeraìE-l,tremsedìmentosdoGrupoBenefìcente'na
extremi dade leste do bl oco Acari. Sua g ônes e õ incerta, mas uma
hì põtese seri a de formação por ì nterferônci a de fraturamentos NE
(fa1ha Maracanã-Urucu ) e Nt,l, prõximo a cuj a i nterseção a bacia
se encontra. Isso explicari a o porque de sua di reção E-l,,l' diversa das demajs grandes estruturas da região'

VI.1.3.
0

Bl

oco Ari puana

bl oco Ari puanã di spõe-se no senti do

geral

N!l-
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SE

e constitui-se na feição

g e o mõ

r

f i co- t ect ôni

c

a indìvidual

de

maior extensão. Seus I imi tes para suì e oes te não foram determinados , mas a E -NE é l ini tado cl ôramente pel o fa I hamen to do Arìpuanã, entrando em contato com os blocos Camaiú, Acari ' Matrin
chão e bl oco Juruena, Formado principalmente por roch a s do Compì exo Xì ngu, acha-se recoberto pel a Formação P ro s peran ça a Sl.l e
por ìlestos Grupo Uatunã no centro e a leste. Sua individualização como bl oco tectôni co, parece ter-se da do durante época s de
reatì vação, com a separação do bl oco Acari , e o adernamento para Sl,l ou S do bloco Arìpuanã. Restos da Formação Prosperança es
parsos na sua porção Sl,l, prõximo ao rio Ari pu a nã, parecem comphovar es ta tese, visto que a i ncl i nação menci onada possibi li ta
ria a erosão a NE das unidades a ele s ob rei ace ntes ( Uatumã, Benefi cente (?),. Prosperança ),
tru tura i s mais marcantes do bloco
anteniormente
Aripuanã tem direção Nt¡t-SE, contrastando com a
descri ta para o bi oco AcarÌ, Estas fei ções compreendem grandes
fal has, fraturas e I i neamentos paral el os ao rio Ari puanã que
não penetran nos ou tros componentes tectônìcos da regjão. Incluem também, sobretudo na porção SE, falhamentos expressivosde
d i reção NE-Sl.l, que se estendem nas uni dades vi zlnhas, bloco Aca
ri e bl oco Juruena.

As fe i ções

es

Tais lineamentos são tanto mais evidentes quando s i tuados em zonas tectôni cas, como ao sul da confl uênci a dos
ri os Gua ri ba com o Arî puanã, e entre esse e o rîo Rooseve'l t, a
NW de Araras e Nova Vi da, a oeste e fora da ãrea aqui considera
da,
de
Embora não exi stam dados sufi ci entes pa ra
monstrã-1o, os falhamentos Nl,l-SE parecem do tipo de deslocamento 'l ongitudinal, enquanto os NE-St.l adquirem feições de falhas
normai s. E de se notar, no entanto, que a falha do Ari puanã, em
sua porção SE na a!,tura do alto rio Moreru' ao se bifurcar no
seu ramo l,l-E (falha do Cach j mbo ) a pa re nta ser francamente inver
sa, a tes ta ndo a presença de esforços compressìvos em a I guma épo

ca da

evo

ìução geol õgi ca regi onaì

.
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VI.l.4.

Bl

oco Matri

nchão

O b loco Matri nchão ocupa a porção sudeste da relimitado
g i ão. Des e nvo I ve -se com sent.ido geral Nlll-sE. A norte 6
pela falha do cachimbo,onde entra em contato com o bloco Juruena.
A sudoeste este bloco faz limite com o bloco Aripuanã através do
falhamento do Aripuanã. Seus limjtes a leste não foram determina
dos. Consti tu i -se predomi nantemente de. rochas vul câni cas e pì utônicas do Grupo Uatumã que se dispõein em uma larga fáìxa contínua
de direção l¡l-E abai xo da falha do cachimbo, secundari amente por

ngu na sua porção sul e esparsos remanescen
tes'do Grupo Beneficente. 0 seu contato con os sedimentos do
Grupo Benf .i cente sitUadoS a norte se faz através da falha do ca-natureza
i nversa, onde o bl oco N subiu sobre o
chjmbo que é de
ampì o's
bl oco S , provocando a formação no Grupo Benefi cente de
sinclinais e ant.iclinais com eixos de dobramento de direção l,|lNWESE, como os que aparecem nas cabeceiras dos rios São Tomé e Moreru..Aparecem ainda,no bloco Ma tri nch ão fal ha s e fra tu ras de direção N|/,l-SE e NE-St¡l que adentram naS outras feíções tectônicas da
reÒião, portanto mais novas' que por vezes aloiam extensos dìq ues de roc has bãsicas.

rochas'do

Compl

exo

VI.l.5.

Xi

Bl

oco Juruena

0 bl oco Juruena ê a pri nc ipal fe'i ção tectôní ca da
ãrea , que se des taca dos demai s peì as suas pa rti cu I a ri d ades lito
-estruturaj s. Apresenta uni dades estrati grãfi cas como o Grupo Beneficente,Formação Prosperança e a Suite Intrusiva Cinco Ilhas
parcia]outota]mentecircunscritasnele.Estruturalmenteob]oco se res sa I ta peì a presença de grandes ondul ações 'que configuram domos e anticlinais 'com sinclinais intermediãrios de fundo
chato,bem como por dobras prõxi mas a fal has: São eles'domo do Sucunduri,anticlinaldoJuruena,sinclinaldoSucunduri-Bararati'sin

cl i na'l do são Tomé,domo do Juruena,domo do Ani I ,anti cl i nal Pedra
Munduru Branca,braquianticli'na1 Canguçú e b r a n q u i a n t i c 1 i n a ì
cus,esses dois últimos aparecem al oj ados no anticl ina l Mu ndu ru cus que é uma estrutura de la.ordem'Destaca-se ainda'com estrutu

ra tafrogenéti ca o graben do Maracanã'
Al6m dessas outras fei ções tectôni cas nenores mos
tram-se marcantes no bl oco como o anticlinal do Urucu, sinclinal
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do Urucu,braquissíncìinal Api acas e uma séri e de sínclinais e
ticl i nais conjugados nas cabeceiras do rio Moreru.

an

imi ta-se corn o bl oco Acari peì a fa'l ha Maracanã-Urucu,a sudoeste com o bloco Ari puanã através do fal hamento
Aripuanã e ao sul atrav6s da falha do Cachimbo com o bl oco Matni nchão. Seus limites a norte e leste não foram reconhecidos.

A

Nl,rl I

Vi.l .5.1 .
0

domo

Domo

do Sucunduri

do Sucunduri é a feição estrutural

mais

marcante do bl oco Juruena.Possu i uma fo rma circular quase perfe i
ta e conspícua _em mais de 2/3 de sua dimensão,achando-se inter rompi da a Nt^l pel a Fal ha M a r a c a n ã - U r u c u , a t r a v é s da qual entra em
contato com o bl oco Acari
nantemente por

rochas vul cânicas
do Grupo Ua tumã, ap resen ta- s e recoberto em pa rte a NW por sedi mentos de Formação Prosperança.Na estrutura aparecem vãri os t'i pos de robhas alcalinas ,aflorantes em pelo nenos 8 locais, os
Consti

tuído

domi

dois maiores corpos constituem corpos isoiados,ou um único corpo
não totalmente exposto atrav6s das vulcânicas.Afora a ocorrência
do ¡io São Tomé, até o presente não hã outras ocorrências conhecidas de intrusivas al cal i nas, na regi ão em apreço.
trutu ra dômi ca e recobri ndo-a parcialmente em mai s de 2/3 de sua extensão, dispõem-se, ã maneira
de "cas cas -de-cebo ì a " ,os sedi mentos arenosos ,argi ì osos , cong l ome rãt i c;s e caì cíferos do Grupo Benefícente.
Ao redor da

es

As pri nci pai s estruturas di srupti vas nes se domo
são os falhamentos Nl,l-SE e Nt-Sl.l, entre os últjmos destacam-se,a
lõm da citada falha M a r a c a n ã - U r u c u , a s falhas pre li mi narmente denominadas de Pane i ro e Ci nco Ilhas.As dua s primei ras bal i zam o
graben do Maracanã.

0s limites desse domo são bem determi nados a Nl^l'
como se disse, bem como a Sl.l, S, SE e E. No entanto'a N e NE' ca
so se cons i de ra r os sed i mentos do Grupo Benefi cente I ocai s co-
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mo parte i ntegrante da es trutura, es tes I imi tes se tornam obscuros , dev i do a existência de vári os paì eoaì tos (janelas estrutu

rai

s).

VI.

t.5.2. Sincl inal

Sucunduri -Bararati

0 si ncì i nal Sucunduri -Bararati situa-se na parte
central do bloco-. Trata-se de um dobramento com mai s de ì00 km
de extensão no sentido geral NE, ao su1, i nfl eti ndo para N, ao
norte, desenvol vendo -s e principalmente ao I ongo do curso do rio
Bararati. 0 dohramento afeta s ed i me ntos do Grupo Benefi cente (e
com toda certeza as vul câni cas do Grupo Uatumã) . Sua conformação

em essência paraì-e1a ao contorno do domo do Sucunduri, faz pensar
num dobramento condicionado a €strutura dômica, peìo menos na
porção a ele p,rõxima, Na ãrea, são f reqtlentes os diques de rol0
chas bãsicas com direção Nt e Nt^l, diques estes com mais de
km de ex ten são vi sível nas i mage ns de rada r.

VI.l.5.3. Anticlinal do Juruena
0 antí cl i nal do Juruena dÍspõe-se na porção centro-l es te da ãrea. Constitui uma es tru tu ra que apreseûta direção geral N-S, que se estende por mais de 35 km, desde a e,ncosta sul da chapada do Cachjmbo, na altura do baì xo rio São João
da Barra (Matri nchão) atõ a porção sul do domo do Juruena. No
seu segnento meridi onal a ìcança ce rca de 25 km de i argura e acha
-se truncado pela falha do Cachimbo, e no setentrìonal forma um
perìclínìo que constitui a sua parte terminal ' Esta estrutura afeta sedimentos do Grupo Beneficente, expondo as suas camadas in
feriores do ì ongo do cu rso do rio Ju rue na, que o secci ona grosso
rnodo ná p.arte axial e terminal ao norte.

VI..|.5.4. Sinciinal do São Tomé
Loca

ìi za-se no leste da ãrea , constitui

uma

estru

tura não compensada dobrada de fundo chato,com mais de 170

km

de extensão,que tem forma grosso modo de um bumerangue' cuja con
cav i d ade acha-se vol tada pa ra NE. Seu s limites orientai s s i tuam-

.

-se nas redondezas da ilha

Guandu no

rio

Te

les Pires' fora

öL-

da

área considerada, de onde segue inicialmente com sentido },,lNt^J até o trecho inferior do alto rio São Toné, aí inflete para Nt'lN'
acompanhando todo seu m6di o curso ' para depoi s cruzã-l o no seu
bai xo curso e segui r até as proximidades da ilha do Vapor no
baixo rio Juruena. Aparentemente a sua conformação é devida a
dois sistemas de dobramentos, o pr"imeiro de direção geral NÌ,lNssE que ori gi nöu o ahti cl i nõri o Mu ndu rucu s ê devi dö provavelmen
te a um cordão de corpos ígneos,que não protiudì.ram o Grupo Bene
f icente e que geraram o domo do Juruena, braqui anti cl ì nal Cangu
çu, e domo Mundurucus no seu flanco esquerdo e bem como o domo
do An:il eo.anticlinal Pedra Branca.l pelo seu flanco NE' e o segundo de direção l^lNt,'l-ESE paralelo ao ei xo do anti cl i nal e sin clinal dos Apiacas!que são estruturas aparentemente formadas pe
lo mov imento i nverso da fal ha do Cach i mbo '
VI.1

.5.5. Anticlinal

Mundurucus

uma estrutura de iobramento de pri me i ra ordem
que foi reconhecida pel a Mineração Itai ba S/A na qual se inci uem outras duas es truturas de segunda ordem os braqui anti cl i
nai s Canguçu e Mundurucus o último abri ga o naci ço aì cal ino

t

'

homônimo.Sua direção geral 6 Nt,lN-SSE' quase paraìe1a ao sincli
nal do São Tom6, estende-se por cerca de 90 km' desde o trecho inferior do alto rio São Tomé, até o interflúvio dos rios
Bararati e Juruena,na al tura do para leì o do I ugarejo Esperança.
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vIr.

c0NSIDERAç0ES FTNAIS E c0NcLUStES

res en tados nos capitul os pre
cedentes po de ser admi tj da para a reglão em foco a coluna estrati
grãfica que a pa rece na Figura 12, bem como a seguinte evoìução
geol õgi ca, esquemati zada dentro da forma seqtlenci aì:
Com

base nos dados

ap

1.

rochas
Reconhece-se radi ometri camente como
mais antigas da reg i ão, os gran i tos e granodi oritos que afl oram
no b'l oco lvlatri'nchão cuja idade Rb/Sr en rocha total em isócrona
de' referência é de 1977 + 67 m.a., e para cuio embasamento consti
tuído de gnaisses tonal íti cos, dioriticos e neta nori tos não se
dispõe de dados geocronoì6gícos. Assirn sendo, admi te-se que esse
Amazôni a
sägmento da ãrea representa a porção Stll da Provínci a

Central de Cordani et al (op.cr'ìt. ) ou um núcleo crustal
consol idado no fim do Ciclo Transamazônico.

antigo

migmati tos
bloco Arì puanã, os gnaì sses e
que aparecem entre a extremidade sul da ì lha Compri da e Ari e1 , acusaram en i s6crona de referênci a Rb/Sr ídade de I760 + 42 m.4..
Esta i dade 6 cons i derada por Cordani et al (op.cit') e Tassinari
(op.cit. ) como re pres enta ti va da pri nci pal fase de metamorfi smo
(sintectônico)regional da faìxa mõvel Juruena-Rio Negro na qual
se ìnsere o bl oco Ari puanã, Ai nda,segundo o Último autor essa fái
xa teria se formado atrav6s de um super evento de acreção crus-

2.

No

taì.
3. Posteriormente,na região oeste da ãrea"na faixa compreendida entre o baixo rio l'laracanã e alto rio Buiüçú,ocor
reram intrusões de bi otita gra n i tos r6s eos , por vezes estaníferos,
'-

sotopostos as rochas vulcânicas mais antigas, e que aparecem prõximo ao cruzamento de grandes s i stemas de fal has, Maracanã- Urucu
e Aripuanã, ou entre falhas sub-paralelas como as de Samaúma e
Bu

i uçú

e uma i ntens a erupção de I avas ãci das
e i ntermedìãri as de carãter conti nental na reg i ão dos ri os Acari Urucu e Juruena, representadas respecti vamente por ri6litos, ì ati
tos e andesitos, e por riõlitos, dacitos, ignimbrìtos e brechas

4.

Segue-

s
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cas, cujas i dades obti das pel o mé todo Rb/Sr ern j sõcronas
de refer6ncia acusaram valores en torno de 1680 m.a.. Sendo suce
dida por uma fase rnagmãtica intrusiva mais tardia, representada
principaìmente por al bi ta-mi crocl ini o grani tos e granìtos porfi rí
t.i cos no rìo Juruena, e por grani tos al asquíti cos e granõfi ros na
vul câni

reg i

ão do rio Acari.

a da ati vìdade vulcânica ãci da- i nter
mediãria continental, na região hoje compreendida pela parte interna do domo do Sucunduri, cuj a i dade em i sõcrona Rb/Sr de referêncj â ac us ou I 641 + l4 m,a., caracteri zada I i tol ogi camente por
ri ol i tos, ri o1i tos põrfi ros subvul cãnì cos, ri odac i tos ' dacitos'
e
andes i tos, ignìmbritos ' brec ha s e ag lomerados vul câni cos ' tufos
tufitos, e por produtos de retrabalhamento hidrotermal põs-magmãtico das vul cãni cas como quartz i tos secu ndãri os e por veei ros de
quartzo hi drotermal de uma fase mai s tardi a '

5.

Recorrênci

6. Intrusão de rochas granítì cas
do Sucunduri. Processo de greisenização
grani tos e vu lcâni cas da reg i ão do Acari '

domo

7.

Magma

subvul cãni cas

tardì-

s u b s e q [l e n

t

e

ti sno bãsico expresso prÍnci palmente

no

dos

por

corpos fi I onares de diabãsio e secundari amente por pequenos derrames de basa ltos, cuias mel hores expos i ções s i tuam-se no rio Aca
r.i a jusante da cachoeîra das Andorinhas. A idade radioñétrica K/
Ar indicou I 649 + 3O m.a. para essas rochas'
ção do Gru po Benefi cente em mar epiconti
nental, que transgrediu de leste para oeste' 0s dados obti dos até
agora em termos de característi cas litolõgicas, bi oì õg i cas, sedìmentares (estruturas, tipos e dimensões ), persistência geogrãfi ca

8.

Depos i

dos ti pos ì i to l6g i cos indjcam um ambi ente pl ataformal de sedimenCordani
tação do Grupo Beneficente. No en ta nto, Basei (op'cit')'
et al. (op, ci t. ), Tassinari et a1 (op'cit') e Tassi narî (op'cit' )
consideramqueoGr1rpoBeneficenterepresentasedimentosmolass6j
des,formados durante a fase de inversão da faixa móvel Juruena
-Rio Negro. Torna - s e portanto, necessãri o um es tudo mai s detalhado do Grupo Benefi cente pa ra caracteri zar o seu amb i en te tectôni
co de sedimentação.
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9. Intrusão de rochas bãsicas fi I onares

com

dire

ção predomi nante NE-Sl^l na parte i nterna do domo do Sucundurì, e
que cortam o Grupo Benefi cente e cuias i dades radi ométri cas K/Ar
acusam i 493 + 22 n.a..

10. I n tru são de rochas al cal i nas da Suite Intrusi
va Cinco Ilhas na parte central e Sl^l do domo do Sucunduri (com
idade rad jométr.ica Rb/Sr ern is6crona de referência de I447 + 15
m.a..) bem como no médio rio São Tomé' provocando o dobramento
das rochas sedjmentares do bl oco Juruena, atrav6s de soerguimen
as
tos isolados na forma de domos e b r a q u i a n t i c I i n a i s 'entre
qûais a pare cem sinclinais de fundo cha to (com camadas hori zon tais)., tipificando um dobramento descontínuo ou idiomõrfico'

ll.

osperança em ambiente
em blocos tectonicamente deprimidos (graben do MaSedimentação do Grupo

Pt

continental ,
racanã) e em paì eobai ios.

12. Recorrência do magmatismo básico na parte interna do domo do Sucunduri em diques de diabãsios finos,com fãcies basãltico, datado em 1289 + ?7 n-a.

.l3. Intrusão de rochas bãsicas ao longo e
nas
proximjdades da fal ha Maracanã-urucu, representadas no rio uru cu por um cordão de diques alinhados de diabãsio com idaäe radiométríca de 909 + 1O m.â', ê no rio Maracanã por diques de
olivina diabãsios e pequenos "stocks " de olivina gabro e gabro
com idade K/Ar de 890 + 15 m.a..
14, Movìmento i nverso da fal ha do Cachimbo,com o
puanã
b loco Juruena subi ndo sobre os bl ocos si tuados a sul (Ari
e l'4a tr i nchão) provocando o dobrEmento das I i toì ogi as do Grupo
Benef i.cente. No entanto, os bl ocos meridionais, aparentemente
estiveram em posição mais aìta anterìormente' como se infere pe
los residuais do Gnupo Beneficente nel es encontrados.
15. Sedimentação da Formação Bararati,cuja idade

ë desconhecida, sendo admi ti da como fanerozõi

ca '

tru são de d i ques paralelos de diabãsio com
direção aproximada NE-SW, na região do igarapë Assunção corn i da
de si tuado no limite do triãssico-jurãssico ( 205 + 8 m.a.).

16.

I

n

Erâ
l'lesoróìco

P e

¡íodo
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Grupo
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Li
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-98ANEXOS

-

DESCRIÇTES PETROGRÁFICAS

Granodiorito

l^,I-J-43

Gran.0,5-3,0

'

v.lI-J-44

mm

Plagìoctãsio AnrO (50), quartzo (30) microclî
nio (.l5). Acessõri os e secundãri os: biotita,
seri ci ta, epidoto, ti tani ta (pardo rõsea), apati ta e z i rcão (5).
Textura hipidiomõrfica I evemente catacl asada.
Apresenta granul ação vari ável , predomi nando a
grosseira cons ti tuída por pì agi ocl ãs Í o, quart
zo e mi crocl ini o em cuj os i nters tíci os ocorre bioti ta, serï ci ta, epidoto e etc, ao ìado
de una outra s emi - po rfi ríti ca com' fenocÈi stais de pl agi ocì ãs i o em matri z granlti ca fa ne
ríti ca f i na .
Granito

Gran. 0,5-2,0

mm

Plagìoclãsio Anr 0_20 (35), mi crocl íni o (30),
quartzo (30). Aces s õri os e secundários: bioti
tita, opacos, zi rcão, ti tani ta, muscovi ta, seri ci ta e epi doto,
Textura hi pi di omõrfi ca pouco fraturada .
..P1agioc1ãsio e mi crocl ín io em cristais
mais
ou nenos retangul ares ern matri z granul ar pou
co fraturada I ocal mente mi cropegmatíti ca.
l,lI-J-53

Grani to

Gran. 0,2-l,0 mm
Mi crocl íni o pertÍti co (30), plagioclãsio AnrO
(30) e q ua rtzo (30 ). Aces sõri os e secundãri os
biotita, opacos, ti tani ta, apati ta, muscovi ta
..-seri ci ta e epi doto (ì0).
Textura hi pi di omõrfi ca
l,lI-J-5s

Meta

nori to

Gran. I ,0-2,0 mm
0rtopi roxêni o, hornblenda, plagìocìãsio, bio-
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-

ti ta e quartzo secundári o.
Textura granobl ãsti ca médi a.
0 pi roxênio ocorre norma'l mente coroado por horn
bl.enda, que se interpenetra com a biotita.Local
mente aparecem cristais i na I terados de pi roxê n i o, Pl agi ocl ãs ì o apa rece cons ti tui ndo cri s ta i s
ri pi f ormes .
t,lt-J-57

Tonalito
Gran. 0,5-03,

mn

Plagioclãsio (50), qua rtz o (30), mi crocl íni o (5) e bi oti ta (6). Acessõri os e secundãri os : opa
e
cos, apatita, epi doto, muscovi ta-seri ci ta
etc.
Textura hipidiomõrfica

ì nequ i granuì

ar.

Plagioclãsio com zoneamento normal AnOO-rO tende a formar cristais maiores em matriz granular
de q ua rtzo, pìagioctãsio e raro microclinio. 0s
acessóri os tendem a se acumul ar i ntersticialmen

te
l.lI-J-63

como

er grauvä.as.

Granodi ori

to (grani to) porfi ríti

co

Gran.0,5-2,0 mn
Pì agi ocl ãs i o AnrO-U (40), q ua rtzo e
nio (52). Acessõr'ios e secundãri os:
granada, bi oti

ta

(verde

mi

ti

crocl ítani ta,

), opacos, al I ani ta,

mus

epi doto e agregados saussurîti cos.
Textura g ranu I a r mi cro- porf i rít i ca I oca I mente
mi cropegmatíti ca.
Plagioclãsio dos fenocristais com zoneamento

covita,

normal An2O-5, pouco fraturado, enquanto
matri z sem zoneamento.
t^lt-J-64

Grani

to

(granodi orì to

Gran. 1,0-3

o

) porfi ríti co-granofíri

da

co.

mm

Piagiocìãsio, quartzo, mi crocl íni o.
Acessõrios e secundãrios; biotita, zircã0,
cos , apati ta e epi doto.

oÞô

Textura porfi rít i ca e micropegmatítica.
Plagioclãsio dos fenocristais bem formado e zo:

-100nado

osc

i I at or i

a me n

t.

An3O-

l9

(

em ma tri z d'e
ãsio sem zonea-

)

40

quartzo, microcìínio e plagiocl
mento. Bi oti ta na forma de agregados.
!{I-J-65

Granodì or:i

to (grani to) porfi ríti

co

Gran. 0,05-0,2 e 0,5-1,5 mm
Plagiocìãsio, quartzo e mi crocl Íni

o (90)
Acessõri os e secundãri os: bi oti ta ( pa rdo a ver
de), tìtanita, opacos, apati ta e epì doto (10).
Textura porfi ríti ca em matri z fina,
Plagioclãsì'o AnOO_r6(40) na forma de fenocristais xenomorfos (ou quebrados e recri stal i zados ) com zoneamento norma l em massa fundanental de granul ação fina, consti tuída por quartzo e fe I ds pa tos (esp.ecialmente microclínio).
l,lI-J-66

to po rf i rít i co
Gran.0,05-0,ì e 0,5-3,0
Gra nod i or i

mm

o, biotita
hornbt enda. Acessõrios e secundários: apat ita,
zircão, tî tani ta e epi doto.
Textu ra porf i riti ca.
Plagioclãsio Anru_1g forma fenocristais zonaPlagioclãsio, quartzo,

mi

crocl íni

dos osci I atori amente, por vezes I evemente

man-

z é granular fina

de

chado por a I b i t a . A iria t r i

crocl íni o, pì agioclãsio sem zoneamento , bi oti ta (pl eocroi smo pardo a esverdea .
do) e ep i doto.
opacos,
Aparecem ainda com crjstais mai ores
hornbl enda (pì eocroi smo verde a azul ado cl a-

quartzo,

mi

ro) e biotita.
'I

0

t,lI-68

ori to porf i rít i co
Gran. 0 ,1-O ,2 e 0,5-3,0
PlagiocIãsio AnrO_ l5 (35), quartzo (30), mi cro
clínio (20), biotita (10) e e pi doto (5). Aces sõrios: ti tani ta, opacos , apatita.
Textura porfirítica com matriz fina.0 pìagiocl ãs i o aparece na forma de fenocri stai s ri pi formes . A natri z õ bem recri stal i zada pol i ge'
Granodi

-l0l

-

nal, constituída por p I a g i o c I ã s i o , q u a r t z o , mi-.
croclÍnio, biotita, ep idoto al ém dos acessõrios.

tì

PÏ -07

Muscovi ta- epi doto-bi oti ta gna i s s e
Quartzo (20 ), plagioclãsio (20), mi croc líni o (25), bi oti ta (.l5), epi doto (10), s eri ci ta-mus
cov i

ta (9).

Acessõrios: opa cos , esfeno, apati ta, zi rcão ,
turma I i na (? ).
Textura granolepidoblãstica fina.
0 quartzo forma agregados de cristais com exti nção ondul ante en tremeados aos fel ds patos e
mãficos ou ocorre em crescimentos mirmequíti cos e mi crogrãfi cos com fe lds pa tos . Pìagioclá
sio substituído por epídoto, seri ci ta-muscovi ta e mi cropegmat i tos - Microclínio anãdri co homogenéamente d i

s

tri

buido

.

B

i ot i

ta

ti

tu i ndo
opacos a-

cons

Iamelas s ubédri cas isoorientadas. 0s
parecem coroados pel o es feno, zircão ; apati ta
e por raros 9rãos de um mineraì pìeocrõico (azul a marrom claro), possìvelmente turmalina.

12

t.lr-J-70

oti ta gnai sse
Gran. 0,.|-0,5 mm
Pl agi ocl ãs ì o AnrO (30 ) , quartzo (30), microcìínio (30), bi otì ta (+ 5). Acessõrios:titanita,a
Bi

pati

ta,

b1ãs

tì

opacos

,

muscovi

ta, granada ( poi qui I o

-

ca ) .

Textura granobl

ãs

ti

ca

,

I

ocaì mente granol epi do-

blãstica.

ar de pl agi ocl ãs i o, quartzo, mÍ
crocìínio e de biotita (com pleocroismo pardo
a verde ) I amel ar i soo ri entada cons ti tu i ndo lei
Agregado granul

to-s localmente nais ou menos contínuos.

l3

ÌìlI-J-7'|

Mus

cov i

ta

gna i s s e

crocl íni o (45), pìagioclãsio (15), quartzo (32), muscovita (5) e biotita (3). Acess6rios:
opâcos , apati ta e titanita
Mi

.
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Textura granocatacl ãstj ca com faixas

grano-

b1ãsticai.
MicroclÍnio levemente pertítico, freq0ente nente com gem i nação em grade. Plagioclãsio -

ti zado e I oca I men te epido
tizado. Biotita e muscovi ta em fi apos estira
dos , di scretanente ori entados.
0pacos i rreguì ares ( esquel éti cos ) concentran
-se junto a biotita- Aparecern ai nda i nterparci al mente s eri ci

crescimentos microscõpicos de quartzo vermicu lar com a muscovita.

l4

l4ll-J-73

ta gnai sse mi loniti co
Gran. 0,ì-0,3 mm
Microclínio (25), plagìoclãsio AnrO (30)
e seri ci ta-mus cov i ta (ì0). Acessõri os : bioti
ta, c lorì ta, ti tani ta, epi doto e opacos.
Muscovi

Textura granolepidoblãstica cataclasada.
Quartzo, pìagioclãsio,e mi crocl íni o formam
un agregado bas tante defornado de grãos arre
dondados ou 'l enti cul ares . I nters ti c i a I mente a
pa recem fiapos bem ori entados e es tì ra dos de
muscovi

l5

}lI-J.75

ta (sericita), biotita e epi doto.

oti:ta gnaisse catac I ãs ti co,
Gran. 0,2-2 nn
Qua rtzo, pìagioclãsio AnrO e mi crocl ín i o per
tîtico (90); biotita (7). A c e s s õ r i o s : o p a c o s ,,
magneti ta, muscovi ta e ti tani ta (3).
Textura gra nob I ãs ti ca a granol epì dob I ãsti ca,
Bi

catacìástica.
0 quartzo, pl agi ocl ãs i o e
def ormados e . I enti cu'l

mi

crocì íni

'I

6

W\-,J-77

demai

s

mi

nerai s.
co

Gran, 0,05-0,8 mm
Mì crocl in io (39), quartzo (30)
bi

tão

arredondamento

Biotita gnaisse porfi robl ãsti
(20),

es

ari zados .

0 quartzo tende a um nai or
que os

o

oti ta (8) e

muscovi

p'l

agíoclãsì

ta (3).

o

"

'ì03Acessóri os : opacos, z i rcão e apati ta (2).
Textu ra: granobl ãsti ca catacl asada pol i gonaì
a i nterl obada.
Agregados de quartzo-fel dspatos em peì o menos duas granul ações destacadas, uma de ilho
tas ou I entes na ou tra mais fi na.
17

l^lI-J-78

Augen-gnai

Gran. <

sse (mi lonítico) l eucocrãti

l5

co

mm

o ( anti pertíti co ), mi crocl íni o ,
pertítico e quartzo (98). A c e s s õ r i o s : b i o t í t a,
Iimonita e sericìta (2)
Textu ra catacl ãsti ca a ugen ou fl aser.
Grandes porfi roclastos de plagìoclãsio (po r
vezes anti pertíti co ) e microclínio pertíti co
rodeados por fi tas de quartzo nui to deformado e por fai xas fi nas mi I oníti cas.
Pl ag Í oc1ãs i

l8

t^lI-J-79

Bioti ta g n a i s s e . c a t a c I a s a d o
Gran. 0,5-2 nn
Mi crocìÍni o, quartzo, plagioclãsio AntO(88)'

biotita (i0). Aces sõri os : opacos , apatita,ti
tanita .(pardo rõsea), z'i rcão, granada e mus covi ta sec undãr i a (2).
Textura g ranob I ãs ti ca catacl asada.
Pequenos grãos, i di omõrfi cos de plagioclãsio
nas bordas de cri s tai s ma i ores de pl agÍ ocl ãsio desenvol vendo pontos tri pl os.
Intercrescimentos mi rmequít'icos no contato de
p'l agioclãsio e mi croc líni o.
Biotita na forma de fiapos, homogeneamente es paì hada e i s.oori entada.
Rocha mai s bem recri sta'l i zada que as anteri o

res.
l9

l.lI-J-80

ånui

rr"

granodì

Gran. 0,2-3

oríti

co

mm

0ì i gocl ãs i o, q ua rtzo e mi crocl ini o pertíti co
(90); bì otÍ ta (7). Acessõri os: opacos, tí ta-

nita (pardo rõsea), zircão, epidoto e serici

-104-

ta

(3 )

.

Textura: granobl ãstì ca interi obada.
Intersticialmente entre grãos naiores de ol i
goclãsio e mi croc líni o aparecem
pequenos
grãos idjomorfos de plagioclãsio. Intercresci mentos mi rmequíti cos. no con ta to do o li goclásio com o m i crocl íni o, freq{lente quartzo
deformado com ext i nção ondul ante. Desenvol vi
mento i ncì pi ente de seri c i ta no plagioclãsio.

20 'l,lI-J-81

Gnaisse graníti co catac lasado
Gran. 0,2-0,3 m

0ligoclãsio (.l5), q ua rtzo (35), microcìínio
pouco pertiti co (45) e bi otì ta (3).
Acessórios: opacos , ti tani ta, apati ta (pardo
r6sea ) e zi rcão (2).
Textura granoblãsti ca catacìasada, mais deformada que a anteri or.
Quartzo e pl agioclãsio con exti nção ondulante, Grãos intersticiais de feìdspato alcaligrãos
no com pontos tríplices em volta de
ma iores de oligoclãsio e mi crocl ini o. I nter'
crescimentos mirmequíticos entre oligoclãsio
e

21

l,lI-J.8lA

mi

croc

I

íni

o.

Leuco-gnaisse

,Gran.0,5-0,3

granltico cataclasado
mnt

líni o (45), o1i gocì ãsi o (18), quartzo
(35). Acessõri os: biotita, ti tani ta.
Textu ra granob lãsti ca catac lasada, localmente com leitos exibindo textura mortar.
Quartzo e pl agioclãsio com exti nção ondul an
te. 0 plagioclãsio com cristais corroídos . de
Bi oti ta deformada. Grãos i ntersti ci ai s
.. p1 agi ocl ãs i o e fe l ds pato al ca I i no com pontos
triplos. Intercrescimentos mirmequíticos entre grãos mai ores de ol i gocl ãsi o e mi crocl íMi

croc

nío.

-

22

l,ll-J-82

I05-

Leuco-gnaisse
Gra

n. 0,5-2

mm

Ptagìocìãsio AnrO, quartzo e mi crocl íni o (90);
bi oti ta (6).Acessõrios: ti tani ta ( pardo rõseo )

ta, hornbl enda ( verde ) ,
c lori ta e nus cov i ta (2).
apati

zi

rcão,

epi

doto

,

Textura granuloblãstica i nterl obada.
Al guns crjstais mai ores de mi crocl íni o i ncl uem
pl agì ocl ãsi o e g I õbu 1os de quartzo.
Por vezes apanece gl õbul os de q ua rtzo e cristais de zi rcão i ncl usos no p l a g i o c l ã s i o . . G r ã o s
mai ores de q ua rtzo z onado (envol vi dos por f aixas de quartzo). Intercrescì mentos mi rmequlti cos no contato do ol'i gocì ási o e mi crocl íni o.
Restos de plagioclãsio mirmèquitizado dentro
do mi crocl íni o. Intersticialmente . dimi nutos
grãos de mi crocì íni o e plagiocl áiio.
23

tlI-J-84

to (gnanito) porfirítico
Gran.0,05 - 3 mm
Quartzo, pìagioclãsio e mi crocl inio (85); bioti ta (10). Acessõri os: ti tani ta ( pa rdo rõsea),
epi doto, opacos , apati ta e zi rcão (?).
Textura porfi ríti ca com matri z granuì oblásti ca
Granod i ori

mõdi a.

Fenocri stai s de pl agi oc'l ãsio AnrO-rO recri s taI i zados i mersos em matri z graníti ca (q uartzo ,
pìagiocìãsio, mi croc I íni o e bi oti ta parda ) de
granul ação heterogênea e aparêncì a netamõrfi ca.
?4

PT-O4A

Mi gmat i

to

(me1 a nos soma )

(39), pl agi ocl ãs i o (60), pi roxênio
es fe no, apatì ta, opacos, bi oti ta, quartzo, ura
lita, serìcita. e argilo-minerais.
Textura g ra nobl ãs ti ca m6dia
Pl agi ocl ãs i os anédri cos , ra ramente s ubédri cos ,
Hornb l enda

com maclas complexas predominando as polissintéti cas (Aì bi ta e Al bi ta-Peri cì i na ) n"t ,"ip""
bem narcadas, devi do a exti nção ondul ante e en

-

I06-

curvamento dos pl anos de gerri nação. Em f ratu'
Como
ras apresenta i ncì usões de anfi bõ'l ì o.
produtos de sua a I teração aparecem seri ci ta e
a igi ì o-mi nera i s . Hornbl enda em cri stais pris-

mãticos, subédricos com certa orieñtação' loparc i aì mente
cal mente envol ve e substi tui
cri sta i s de p i roxêni o (diopsídio-augita). Es-

te 6 Ievemente esverdeado sem pleocroîsrno,sub
édri co, al go ural i ti zado. Esfeno associado ou
i nc l uído nos anfi bõl i os. Apat i ta, opacos,bioti ta e quartzo como acessõri os .
25

PT- 2I AA

Riol i to põrf i ro

quartzo,
potãs s i co,
apati ta, zì rcão opacos . Secundãri os: cl orì ta,
óxi dos de ferro, seri ci ta '
Textura porf i riti ca.
0s fe nocri s ta i s são consti tuídos por plagìoclãsio sericitizado imerso numa matri z quartzo-f el dspãti ca' bas tante recri s ta l i zada.

PlagioclãsÍo, fel dspato

29

l.lI-J-0'l

Brecha ri

ol

íti

ca

.l,0-2,0

mm
Gran. 0,05-0,08 e
Mi crocl ini o, plagioclãsio e quartzo '
Textura pi roc l ãsti ca
Fragmentos de quartzo vu l câni co, fe l dspato po
tãssico (nricroclínio de baixa tric1inicidade)
e raro plagioclãsio albitico i mers os em massa fundamenta ì fi na heterogênea e fluidal, em
parte esferul iti ca.

30

}lI-J-21

tufo vulcânico) 1atìto-dacítìca.'
Pl ag i oc t ãs i o, f e l ds pa to potãs s i co, cil or j ta , e-

Brecha (ou

idoto e

opacos
Textura p i ro c I ãs t i c a - v i t rof í ri ca
Fragmentos de pl agi ocl ãs i o at bi ti zado, subordi
nadamente fel dspato potãssi co em massa f undamenta l finíssima, fluidal, I eucocrãti ca e heterogênea. Raros clorÍta,epîdoto e opacos.
p

-t073l

l,ll-J-38

Tufo riolítico (?)
Gran. 0,01-0,ì e 0,5-1,5 mm
Quartzo, fel dspato ( ?) argi lo-mi neraj
Textu ra pi roc I ãsti ca
Fragmentos de quartzo bip.iramìdal (vulcâni.co) ao I ado de outros quebrados e agregados
em rnatri z finÍss ina quartzo-f el dspãti ca (?)argilosa,
Apresenta vênulas quartzosos.

32

NI-J-60

Daci

to pórf ì ro

Gran. <0,2 e 0,5-3,0 mm
Pl agi oc lãs i o, bi otî ta, quartzo, opacos, epi -

doto, sericita, I eucoxênio
Textura granular fi na porf i riti ca
Fenocristais consti tuídos de plagìoclãsio
al go seri ci ti zados e por mãfi cos epi doti zados e biotitizados. A matri z é muito .ff na
I eucocrãti ca com al gum ep.i doto, biotita,ìeu
coxênio e acha-se macul ada con crescimento
abundante de quartzo granu I obl ãsti co.
33

l.lI-J-62

Riolito
Gran. <0,3 e

0,5-ì,0

mm

Microcìínio, pl agl ocl ãs i o, quartzo. Acessõrios: biotîta, ti tani ta, granada e epi doto
Textura granuì ar fina porfi riti ca
Fenocri stai s de mi crocl íni o de
gemi nação
muito fi na, pìagioclãsIo al bi ti zado e quart
zo (vu1câni co ) em geral todos com aparência
fragmentada; envol tos por massa fi na quartzo-fel ds pãti ca, bem orientada fluxionarmente.
34

l.lr-0

Granito
Gran

0,5-4,0

mm

Albita An5(30), inicroclínio pertítico (40)
quartzo (28). Acess6rios cì orì'ta, epi doto ,
muscovi ta, al l ani ta ( 2 ) .
Textura hi pi di omõrfi ca catac l asada.

-'l08A albita é i di onorfa e epi dotìzada; nricroclínio
mai s ou menos retangul ar a arredondado, ambos
bas ta n te fraturados e imersos em mas sa de quart
zo mais fi na poligona'l ,
35

l',{l-12

Microgranito
Gran 0,1-05 e 1,0-ì,5 mm
Al bi ta AnU(40), mi croc I Íni o de bai xa tricì inîci
dade (20), quartzo (28 ) . AcessõrÍos: biotita e

apatita.
Textura hi pi d i om6rfi ca
A albita é maj s ou menos retangu I ar, de .- bordas
i rreguì ares (rararnente em crlstais mi t irn6.tri cos )- ;
qua rtzo i rregul ar.
0 epi doto, seri c Ìta e clorita a pa recem na fo rma
de agì omerações e saussuritizações.

354

l.l

I- l4

Mì

crograni

to (granito porf r'rítìco )

Gran. 0,1-0,5

mi

loni tizado

mm.

ini o pertiti co, quartzo, bioti ta, cì ori ta, ep idoto e opacos.

Al bi

ta,

mi

croc

I

Textura xenomõrfi ca catacl ãsti ca
Predomi na al bi ta sobre o qu a rtzo e o microcli ni o. Tanto os crÌstal's de albita quanto os de
microclínio encontram-se sob forma anédrica.Clo
rita ocorre como produto de a'lteração da biotita
36

t.lI

-J-

.

l5 Granito porfi ríti

co

Gran.0,05-0,1 e 0,5-2,0 mm
Aì bi ta Anu, mi croc l ini or quartzo, a l l an i ta , bi oti
ta (verde), .sericita, cloritaoepidoto e aglomerados s aus surí t i cos (80 )
Textura porfiriti ca com rnatri z hÍ pidiom6rfi ca
f i na .
Fenocri stai s a l terados (saussuri ti zados e recri stal i zados de albita ao I ado do . mi crocl írii o
em massa fi na de quartzo, fel dspatos e .concen-

trações saussuriticas.

- t09a1

t4I-J-40

Gran i

to porfirít

i co

Gran. matrlz < 0,4 e 2,0-4,0 nrn
Pì ag i oc'l ãsio, mi crocl ini o, quartzo e

bioti

ta

sõri os : ti tani ta, zîrcão, apatlta,al ìa
ni ta, muscovita , opacos , cl ori ta e mine
raj s do grupo do epi doto.
Textura porf lrTti ca
Fenocri stals. de plagioclãsìo subédri co e a
nêdrico, na mar'oria das vezes con gemìna
ção poìissintética, por vezes com ,inclusões de quartz o i I ocalnente a cham- s e subsAces

ti tuidos por clorita e cristais

enédri cos

e subédri cos de epidoto
A matriz é constj tuída por plagìoclãsio
quartzo e mi crocl íni o. Es te aparece
em
cristai s ì ímpi dos com freqtlente gemi nação
en grade, Bi oti ta em cristais s ubéd rî cos a
an6dri cos junto a qual ocorrem .associados
zi rcão, apatîta, ti tanità, opacos, epi doto
e cl ì nozoi zi ta.
3B

l'lr-J-4.|

Grani

to porf i rít

i co

Gran. 0,1-0,2 e 0,5-1,5

ta
(t0).

Al bi

AnU (50

mm

), quartzo (30),

mi

crocl Tni

o

Acessõri os e secundãrì os:bioti ta, tì tani ta,
apati ta,opacos e epi doto (.l0).
Textura porfi rítica com matri z hi pidiomõr-

fi ca fina.
A atbi ta aparece em parte epidotîzada e se
ricitizada, tendo a forma retangular imersa em massa granuìar mai s fi na de qua rtzo,
mi

croc'l

ini o e

concen

tra ções de bioti ta (com

i nc l usões de ti tani ta ) , apatì ta, opacos e
epi doto. Aparentemente é um quartzo-dÍorito ou granodi ori to a'l bitizado.
39

l.lI-J-42

Grani

to porf i rítÍ

co

Gran.0,05-0,2 e 0,5-3,0

mm

-lì0Plagioclás io An,O-.' ¡, guartzo, microclínio,
h ornb I enda, bì oti ta , apatìta, zì rcão, titani ta e epì doto.
Textura porfirítica con matriz hipidiomõrfi
ca.

Fenocrîstais de

p

ì

ag

i

oc

I

ãs

io

.A

n, O -

t

0

com zo

, aparentemente foram recri s
talizados en parte. junto com a matriz granobl ãstj ca de quartzo, Plagioc'l ãsio,microclînio, biotita (pardo esverdeada) e epÍdoopacos
to . Hã tambêm cri s ta i s ma i ores de
(mag netî ta ) e hornb lenda (verde azul ado cla
neamento normal

ro )
40

t,lI-J-48

.

Grani
Pl

to pórf i ro

agiocìãsio,

mi croc

lín i o, quartzo e bloti -

ta

Acessõrios: zircão, titanita, apatita e
cos

Secundári os:
e cl orita.

opa

epidoto, cl i nozoi zi ta, zoìzi ta

Textura porfirÍtica
Fenocrìstar's de plagioclãsìo parcia'l mente
do
a l terados e substi tuídos por mi nera i s
gru po do epì doto (erledral a anédri co ), seri

cita e quartzo, que lhe conferem - aspecto
poiqui lítico. A matri z 6 xenom6rfl ca de gra

nul ação fî na consti tuÍda por quartzo, mì cro
cl íni o (com exti nção ondul ante ) , pt agioclãsio, bi oti ta e etc. A apati ta ocorre na for
concen
ma de bastonetes' Junto a biotita
tram-se os opacos , e por vezes iunto aos o-

acessõrí os. A rocha mos
tra i ndîcios de deformação pel a presença de
cri st aì s fragmentados , pl anos de gemì nação

pacos os

mi

nerai

acurvados nos
41

l,¡I-J-49

s

Pì ag i oc1ãs i os .

to porfirîtico
Gran.0,02-0,5 a 0,5-3,0 mm
Grani

_l I I

_

Plagioclãsìo An., e-16, guartzo, mi crocl íni o,
bi oti ta, muscov'i ta.
Textura porfi rît i ca com matrì z hi p i omõrf i ca
Pìagiocìãsio An., 0-20 com zoneamento i nverso

forma cristais retangul ares na massa fundamental de quartzo, microclinio, bìotìta(par
dq ¿. verde') que aparece localmente concentrada. e muscovita. Na massa fundamental hã ãreas mais grossas de 0,2-0,5mm de quartzo e

microclinio.
42

l^lI-J-50

to porf i rít î co
Gran. 0,02-.l,0 e I,0-3,0
Grani

mm

o Anoo-r0(30), quartzo (30), mìcrocl inio (30). Aces s6r î os e s ecu ndã r ios i
bi oti ta, opacos , ti tanj ta, ápatita, zircão'
muscovi ta e ePi doto (10).
Textura porfi rítì ca em matri z hi pi di omõrfi Pl agì ocì ãsi

Ca,
Ã2,

l^lI.J.GA

Granì

to leucocrãtîco

Plagloclãsio (o1ìgoc'lãsio), mi crocì ini o per
tîtico e quartzo. Acess6rios. bloti ta, zi rcão e opacos . Secundãrr'os: epi doto e serici
ta.
Textura hîpidiomõrfica l,nequidimensiona l '
Plagioclãsio subédrico com 2s¡g¿¡g¡f,q rìormaì, quase total mente substi tuido por serÍcita e por vezes pe lo epi doto. Mj croc l ini o '
pertîti co sen gemi nação em grade, com pontos de a r g i lo'm i n e r a i s . Biotita mui to cloriti zada, Por vezes totalmente. 0 quartzo 6
an6dri co pobre de i ncl usões

44

M- 285

Granito
Gran. 4-6,0

.

mm

o, fel dspato al cal i no, quartzo '
Acessõrios: apati ta, zîrcão' opacos e fl uorita.
Pl ag i oc1ãs i

'1

Secundãri os

:

I eucoxêni

o,

cl ori

12-

ta e saussuri-'

ta.
Textura g ra nu I a r-a I ot r l'omõ rf i ca
Feldspato alca'l ino em cristais anédricos co:

pertíti co; albjta-oì igoclãsio em geo nüc'l eo mais saussuritizado que a
borda. Quartzo em grãos também equi granul a res com exti nção ondul ante f reqllente ' Fl uotri
ta em massas menores que 0, ì nm, geral mente

numente
ral com

i ncl
45

M- 290

usa no feldsPato.

Grani to

Gran. 3,0-ì0,0

mm

Plagioclásio, f'etdspato

a

ì ca I i no, qua

rtzo bio

ti ta (marrom), apati ta, titanjta, zircão,anfibõl io (hornbì enda ) , I eucoxên io, pr'ri ta e
outros opacos,
Textura al otri omõrf ìca '
Fel dspato alca.lino gera l men te pertíti co em
cristais de até 10,0 ¡nm, por vezes envolto
por plagioclãsio, numa textura rapaki vì ' Pl agi ocl ãsì o (a ì bi ta-ol i gocl ásio ) saussurÍ ti zado segundo o zoneamento do cristaì ' Quartzo
em grãos anédricos, atìnglndo as vezes quase
10,0 mm, com forte extìnção ondulante'

46

P-3703

Grani to-gran6fi ro

Gran. 0,5-l ,5 rnm e 2,0-2,5 mm
Mi crocl íni o e quartzo (65 ), plagioclãsio(20)
muscovi ta (ì0), opacos (5). A c e s s 6 r ì o s : g r a n a
da e pi ri ta e I eucoxêni o.
Textura porfi ríti ca e microgrãf ica
Quartzo por vezes ocorre na forma de f,enocri stai s arredondados. Muscovi ta em 'palhetas muito bem desenvolvjdas '
Abundantes i ntercrescí mentos mi crogrãf i cos (granofiri cos ) embora exi stam cri stai s i ndeRocha
pendentes de quartzo e mi crocl ini o '
metassomatisada e recri stal i zada '

-ì l3P-4385

47

Riolito

(mi

crograni to ) põrfi

ro grei senizado

Gran. 0,01-0 '03
Mi crocl ini o, quartzo, muscovi ta, bi oti ta e opacos.
Textu ra mi cro

rf i rí ti ca
Raros microfenocristais de microclinio em matriz quartzo-feldspãtica finîssima, sem dúvìda recri stal i zada.
0pacos, bi otì ta e muscov ita (em paì hetas i ím:
pidas, bem desenvolvidas, tardia$ espalhados-

47

a

P-3479

po

Granóf i ro-grani

to

f i no

croclínio e quartzo (75), pl agr'ocì ási o (.l0ì 5), muscovi ta (ì0). Acessõrì os : opa cos
Tex tu ra mi crogrãf ica
Rocha constituida por abundantes întercresci mentos mìcrogrãficos (granofíricos) ao lado
de cristais i ndependentes de quartzo e mi croclínio. Mus cov i ta aparentemente prr'mãrì a.
Mi

47b

L-342

Grani to

Gran. 0,3-.l ,0 mn e 2,0-8,0

mm

Microclínio (45), quartzo (30), plagioclãsio
(ì5), biotita (8). Acess6ri os : zi rcão , apatlta, allanita e magnetì ta . Secundãrr'os: s eri ci
ta, clinozoizita, I eucoxênio e õxi dos de ferro.
Textura hi pi di omõrfi ca granui ar
Tendendo a porfi ríti ca e granofirì ca
Grandes cristais de microclinio, intensamente
pertíti co, eng l obando ou as s ocì ado a plagio

terado, retangul ar e
quartzo, este tendendo a bipirâmîdes. Externa
mente aos microclÍnios formam-se zonas micro-

clãsio (oligoctãsio)

aì

pegmatíticas. Massa fundamental fina de micro
em
cl ini o, ol igocl ãsi o e quartzo' Bi oti ta
cri stai s grandes ci nza esverdeados, manchados
de pardo. Apatita e zircão são acessõrios nor
mais. Mãfico alterado em õxidos de ferro pare
ce ter sìdo allanita.

-t1447c

VM-5

Bi

otj ta granito

Gran.0,5-0,7 mn e 10,0-20,0 mm
Microcljínio (501, plagioclãsio An2o-5(20),quar:t
zo (15), biotita (7-10). Acessõri os: z i rcão, es feno, apati ta e opacos
Secundãri os: cl orì ta (penina), argi lo-mi neral e
agregados saussuritìcos,
Textura porf i riti ca.
Mi crocl ini o em cristais mui to grandes ( porfi roblastos) e na matriz anédrica-sub6drica ' com a
bundantes pertì tas ( patch ou string). Pl agiocìã
sio euédric.o e subédrico, zonado osci latoriamen

te (ritmicamente), bastante saussuritizado, macl ado segundo lei da Al bi ta e Atbita-Perlclinio
0correm cristais pos i ti vos e negati vos. Quartzo
anõdrico.
47d

P-4303 Grani to. a lasquítìco

Gran.3,0-5,0

mm.

Quartzo (25), plagioclãsio (20), microclinio
(50 ), biotita (5). Acessõrios: esfeno, apati ta,
opacos.
Secundãri os : saussuri ta
Textura granul ar hiPidlom6rfica

0 mlcroclínio é pertitico,

naclado segundo
A1 b i t a - p e r i c t í n i o , Carì sbad e Baveno; substì tui
bem

o plagioclãsio (oligoclãsìo), o qua l se apresen
ta em cri stais corrdidos ' as vezes bem saussuri
ti zados exi bi ndo gemi nação pol ì ss i ntéti ca ' zona
ção pouco acentuada. 0 qu a rtzo é anédri co com

ante as vezes i ntercresci do com o
microclínio.0 opaco presente exíbe coroas de
extÍ nção

ondu'l

esfeno
47e

pórfiro cornubianitizado, greisenizado
Quartzo e mi crocl ín i o (65), muscovi ta (20) 'bioti ta (5), opacos (10) ' Secundãrios: I eucoxêni o
e argi I o-mi neral.
Textura Põrfi ra, ori entada.

P-1445 (jolito
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A rocha sofreu ação metassonáti ca 'expressa
I a muscovi tì zação. Apresenta como i ndíci
de ação termal (textura de metamorfismo
contato )aureol as de 'leucoxônio nos opacos.
47f

P

-1282

pe
os

de

ro grei sen i zado
Gran. 0,04 mm e I,0-4,0 mm
Quartzo e mi croci íni o (60), biotita (5-10) '
muscovita (.l5), opacos (10). Acessõrio: pìa
g i oc l ãs i o. Secundãri os : I eucoxônì o, pi stac i ta
Riol i to põrfi

e argi lo-mineraì.
Textura põrfi ra ori entada
Microclínio na forma de fenocristai s euedrais
que aì cançam até 4 mm. Muscovlta em pal hetas
límpidas, bem desenvolvidas medindo ern tor-

no de I mm. E ni ti damente tardia sendo a sua
de
ori gem i nterpretada como metassomáti ca
grei seni zação). Presentes evidôncias de a tuação de esforços mecâni cos.

47s

L-352

Greisen
Gran. média I ,2-.l

,8

nm

(60), topãzi o (25), pirlta (l ),
ti ta (ì) e mi ca I i ti nífera (3)

magne

Quartzo

Textura granobl ãstica- xenobl ãsti ca
Quartzo e topãzi o xenob I ãs ti cos em textura

pa

imentosa engrenada e p l acas menores de mi ca
branca, poss i vel mente litinífera (zlnnwaldìta)
Um grão de mî nera l acess6ri o ci nza pardacento,
v

de altÍssimo relevo, uniaxiaì positìvo,
ser zi rcão ou cassiterita.
Limoni

ta preenche fi ssuras, fraturas

pqde

1i nhas

de cl i vagem e espaços i ntergranu'l ares '
47h

s-807

Grei sen quartzoso

Gran. 0,2-4,0 mm
Quartzo (95 ). Acess6ri os: muscovita, fl uori ta
(roxa), a'l bita e opacos . Secundãrio:anatãsio'
Textura i nequr'granul ar xenob l ãs ti ca
Quartzo em cristaÍs xenomorfos,aìongados com

-tl6lante, ao que parece devi do a
fenômenos tectônicos. Fluorita e o acessõrio
mais abundante em pequenos cristals com 3 cli
extinção

ondu

vagens octa6dricas. Rara muscovlta em peque nas pì acas.
47i

P-2857 Greisen

quartzoso

Gran. 0,10-0,?0 e 0'8-l'5 mm
Quartzo (95). Acess6rr'os: f I uortlta, muscovi ta,
pl agr'ocl ãs io (aì bî ta?) , zi rc ão 'mol i bdenita ' ru

tilo.

Textura

i nequ lgranuì

a

r'

Quartzo an6dri co, suborr'entado, com exti nção
ondul ante. Muscovita en pequenos e 'esparsos

cristals. Pìagìoclãsio (alblta?) em pequenos
e raros cri stais bem gemlnados .
Ruti I o acìcul ar incluso no quartzo. FI uorÍta
roxa' ocorre em cavidades e exibe muito bem
suas cl ìvagens octaõdrì cas ' Zi rcão em cris. tai s euédrícos. Vãrios cri stais opacos peque
nos com hãbìto 'l amelar provavelmente de molìb

denita.
47j

Vl,l-0/A Tufo ãcido greisenizado, cornublanitîzado (ro

.

cha de contato )
.l0,0 mn
Gran. 0,'l 3 mm, 1,0-2,0 e
Quartzo e ni crocl ini o {79), muscovi ta (5) 'bio
tita (10), opacos (10) ' Acess6rios e secundãri os: zircão, esfeno, cordi eri ta (?) ' sericita, ì eucoxêni o e argi'l o-mi nera I (l ).

Textura porfi rÍtica "fenocIãstica"
Rocha bem

estratificada,

sendo

o

acamamento

conferi do pet a di ferença de compos i ção e tamanho de grão. Alternam-se finos leitos mais
guartzosos com leitos nais feldspãtlcos' Alguns fenoclastos atingem 2 mm de tamanho, en
quanto fragmentos de rocha atìngem quase I '0
cm. A rocha é muito recristalizada, apresen ':
tando alguns cristais bem desenvolvidos de
biotjta, microclínio e quartzo, os quais erl

-117 -

una ûl tima fase foram substîtuidos por muscovi ta. Local mente feì dspatos serîci tîzados
e argilitizados. Opacos I eucoxeni zados. Em
al gumas camadas quase certamente cordi eri ta

poiquiloblãstica (fenobl asto) '
47

1

vM- 2

Cornubianîto

lini o (85),oos: mus cov i ta (l î ti nífe

Quartzo, ptagioctãsio e
pacos

(ì0).

ra?) e

Acessõri
granada. (5)

mÍ

croc

Textura granular fi na xenon6rfi ca
Rocha de compos i ção daciti ca, predomi nando
o plagioclãslo sobre o mîcroclÍnr'o. 0pacos
como "poeì ra" es pal hados por toda rocha. A
granada 6 peciiitica, tardr'a e bem desenvol
vi da. 0 mesmo se dã corn a muscovi ta . A asso
ciação paragenétîca bem'como as re'l ações de
campo permi tem formul ar a hi pótese que esta
rocha tenha evol uído de uma vul cânica, 9uê
sofreu ação metassomãtica (muscovitìzação )
i ncì piente e um choque têrmico responsãve1
pela recristalização e formação da granada.
.

47n

MCS/488

Peracidito
Gran. 0,5-l '5 mm
Quartzo, topãzi o, muscovi ta , opacos e . õxi dos de ferro,
Textu ra granul ar
Rocha formada por um mosãjco

granular

de

quartzo (mais abundante) e topãzlo de tamanho e forma bastante variãveis, com bordas
reentrantes e por vezes i ntercresci dos ' peI Ícul a de õxi do de ferro, l iml ta os g rãos .0
quartzo apresenta-se sem deformação e sem
ou muito pouca extinção ondu'l ante. Muscovi
ta ocorre em quanti dade subordî nada na f orma de pathetas pouco desenvolvidas' por vezes reunidas em pequenos aglomerados' 0s
opacos são constituídos por ilmenita e magde
netita (identificados por difração
ráios-X).

-lI848

s-682

Gra ni
P1 ag

e

to Põrfiro (?)

i oct ás i

o Anro, ortoc'l

ãs

io, quartzo , opacos

zi rcão,

Textu ra porfi ríti ca (?) granofirì ca (?)
Cri stai s de plagiocìãsio e de quartzo i nters ticìal (em aglomerados) são rodeados por massa fi na de quartzo-ortocI ãs i o, com evi dente

recristalização do quartzo e incipientes' inte rcres c i me ntos mi crog rãfi cos (granofíricos ) '
Possível i nterpretação: brecha ri ol îtica recri stal i zada tendendo a rioììto p6rfi ro '

49

50

AM-

1

AM-18

Daci

to põrf i ro

Gran. 0,05-0,09 mm e 0;7'2,5 nn
Pl agi ocì ãs i o, fel dspato potãssico' quartzo ' o
pacos, pi staci ta, cì orr'ta, carbonatos ' Ieucoxêni o, argi ì o-rni neral
Textura porfi ríti ca fluidaì
Plagiocìãsio e .feldspato potãssico formam fenocristais eué'dri cos aìterados em sericita'ar
gi l o-mîneral , carbonato e epì doto ' São comuns
vãmassas de esferulitos que podem atingir
ri os mi I ímetros de tamanho, iunto as quais aparecem intercrescîfientos grãficos de quartzo
e feldspãto potãssico. 0s opacos encontram-se
bastante I eucoxenî zados.
Tufo

Gran. 0 ,2-0,4 e 1,0-2,0 nm
(
Quartzo, plagioclásî0, fragmentos I íti cos tra

quito e vitrõfiro), feldspato, potãssico'pistaci ta ' oPacos e es feno '
Textura Pi rocl ãs ti ca
A rocha é consti tuÍda por fragmentos de crisrelati
. tais e de rochas vul câni cas diversas '

classifîcadas (0,2-0'4 mm em média), con os fragmentos t ítí cos al cançado 1'0
-2,0 mm no mãximo' 0s grãos apresentam certo
se
arredondamento o que parece indicar que
trata de materi al vul câni co com certo retraba

vamente bem

-119hamento. 0s grãos de pl agi ocl ãs i o .predomi nam
ampl amente sobre os de fel dspato potãssi co.
I

5l

c-651

Ignîmbri to
Gran. <0,05 e 0,1-0,3 mm
Quartzo, I ascas de vi dro, fe 1ds pa to,

fragmen-

eri cr'ta, argilo- mi neral
fl uldal
Textura
A roch a é conrposta de fragmentos de quartzo, ì as
cas de vidro ( "g1ass shards") e fragmentos liti
cos (riõlîto?) arnbos sericr'tjzados, com dÌmenem
sões aproxìmadas de 0,1 a 0,3 mrn ìmersos
massa finissima formada pe'l os mesmos -componentes ag l uti nados. Lìmonlta empres ta ã massa colo
ração creme, na quaì a textura fluidal e mui to

tos I iti

cos , opacos ,
pì rocl ãsti ca

s

nítida
52

69ì

Riolito si I îcifi cado
Gran. <0,1 e ì,0'4,0

mn

Quartzo, fel dspatos, opacos, serici ta, caul im.
Textura porfi ríti ca fel trosa ( pì ì otaxítîca )
Rocha cont6m numerosos fenocristaìs (1'0-4'Qmm )
de :fe l ds patos total mente seri ci ti zados. 0s rnã-

fi cos foram substi tuidos por opacos , seri ci ta
e caul im. Quartzo exìbe corrosão magmãtica.Mas

sa fundamental fe l trosa, porém s i l i ci fi cada re
s u ltando mosãi co de grãos de quartzo imbri cados por silicificação ou recri s ta l ização.
53

K-1359

Riotito põrfi ro (Brecha riolltica?)
Gran. 0,5-0,3

mm

Pìagioclãsio; ortoclãsio e quartzo
Textura porfi riti ca ou fragnental
A rocha é constituída por fenocristais ou frag
mentos de pl agi ocl ãs i o e ortocl ãs i o,e por agre
gados I enticulares de plagioclãsio, ortoclãsio
e quartzo recri stal i zado em matri z de ortoclãsio e quartzo esqueìétîco, que tende a granofí
ri co. Apresenta sinais de recri stal i zação pel a
presença de mãculas quartzosas na matriz'

-12054

M- 286

to
Gran. <0,.l e 3,0 mm
Quartzo, fel ds pa to ' opacos, apat ita,
Ri o l i

fl uori ta, clorita, epi doto, sericita e 6xidos de

erro,
Textura porf i ríti ca
Fenocristaîs anédri cos e subédri cos de felds
pato ati ngen vãrì os mm, cofl contornos arredondados e corroídos , na grande maioria totalmente alterados deutericanente. A matriz
é microcrÍstal i na de quartzo-f el dspato ' sem
ori entação, com seri ci ta, grãos de 6xidos de
ferro e abundante mineral opaco ' cì öri ta na
forma de pequenos agì omerados.
f
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M-336

Riol i to p6rfi ro (brecha ri o1ítî
Gran, <0,1 e 0,5-3,0 mm

ca )

agìoclãsio, ortocl ãsio e quartzo. Secundã-'
rios: epidoto.e cl ori ta
Pl

Textura porf lríti ca-fragmental
Plagioclãsio ocorre na forma de fenocristals
ou fra gmentos ou constituì agregados I enti cu
'I
ares com o quartzo recri stal i zado e¡n matrîz
rica de ortoclãsio e quartzo esque l êti co que
tendem a exjbir intercrescimento $ranofirico'
recri stal i zação
Mos tra sinais evi dentes de
(mãcul as quartzosas na matriz).
56

PT-O4A

to catacl asado
Gran. <0,ì e 1,0-5 mm
Pì agi ocì ãs i o, mî croc l íni o e quartzo '
Secundãrîos: serîcìta, c lori ta, 6xidos de
ferro e argììo-rnineral
Textura porfi rí ti ca catacl ãsti ca
0s fenoc ri s ta i s de plagioclãsio podem alcançar atõ 5 mm, aparecem por vezes substituÍ dos pe'l o microclínio. Massa fundamental fina
mente cristalina bas ta n te ori entada.
Daci

'

-121 -

to

rf i ro
Gran. 0,.| -0,4 e.3,0-15,0 nm
Plagioclãsio e ortocl ãs i o (50), apatita (3) '
bi oti ta (2), rnagnetita ('l0), cl ori ta (20)
carbonatos ( l3) e quartzo (2%).
Textura fe l trosa porfì ríti ca
Gra ndes fenocri stais de pìagioclãslo AnUO a'l
terado em sericita conpacta e com ortoclãsio
nas bordas . I'Tassa f undamental pi I otaxiti ca ':
de plagioclásio e ortocl ãsi o '(ferrugi noso )
ponti t hada de cl orj ta, carbonatos € magnetita.
põ

57

s-603

Andes i

58

s-642

Brecha andesîti ca (?)

. 0 ,2-2,0 nn
0rtocl ãs ì o e plagioclãsio. Acess6rios ti tani
ta, apati ta , opacos , quartzo.Sècundãri ds ¡.c'l o
Gran

hemati ta.
Textura f ragmental
Fragmentos sericitizados

ri ta . e

e hernatìtizados de
ortocìãsio e ptagioclãslo em massa fundamental fi na fel dspãti ca hematÍtica.

59

s-683

Brecha ri ot íti
Gran, 0 ,2-2 ,0

ca
nn

dspato, quartzo e quartzi to.
Textura f ragmental
Aparecem fragmentos de fetdspato. (microcìí nio?) e grãos redondos de quartzo e quartzr'to em massa flnissîma com quartzo recrîsta li
Fel

zado em mosãico.
61

wI-s-21

to
Gran. 0,05-0,08 e 0,2-2,5 mm
Quartzo (35 ), feldspato potãss i co (54)' muscovita (l), magnetita (3)' Secundãrios: serici ta , carbonato , I i moni ta e hemati ta
Tex tu ra porf i ríti ca
0s fenocristais são de quartzo,parcialmente
corroído com coroas feldspãticas e de f el ds.Ri o1ì
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patos ( provave I me n te potás s i cos ) s ubs t i tuídos
en grande parte por agregados de sericita,car
bonato e hematìta fi na - l''luscovi ta impregnada
de l î moni ta fi na nos cl i vagens . A massa f unda

mental 6 consti tuida por qua rtzo e fe ldspatos
fi nos, tendendo a i nte rcres c i men tos ni cropegmatTticos em pseudo i nd i viduos mai ores . 'Magne
ti ta e sericita na matrr'z fi na.
62

}lI -S-334

secundãri o (rlol
Gran. 0,01 mm e nenor

Quartzi

to

Quartzo

ito

(80), serîiîta (.l5),

si ì i ci
õxi dos

fi

cado)

de ferro

(5)

Textura af aníti

ca

Agregado finíssimo de quartzo. com i números de
agregados seri citìcos e pigmentos vermel hos

de hematlta flna,
0bserva-se em um I ado da I â¡ni na fragmento de
rocha vul cânlca. porfi rítlca, cl ara, com fragmentos ou fenocristais de feìdspato tota l mente serr'ci tizado e si lîcificado'
63

}lI-s-157

Quartzi

to s ecundãrio ( tufo ri ol íti co si I icifi

cado)

Gran,0,02 - 0,2

mm

Quartzo (70), seri ci ta (25)' fe lds pa to (2) '
fragmentos I iti cos (3).
Textu ra pi rocì ãsti ca
A massa pri nci pal aparenta ser de . natureza
cl ãsti ca ( pi rocl ãsti ca ) . Es senci al mente cons ti tuída de quartzo e seric ita fi nos. Lentes
al ongadas tem a mesma compos i ção conservando
no entanto es trutu ras fluidais sõ vi sívei s em
nicõis descruzados; já que es tão s ubs ti tuídos
.por mosãico de quartzo fino. Aparecem numero
sos corpos i rregul ares as vezes es trel ados,
do
com evidências de preenchimento ori ginal
ti po col omõrfi co ' agora também substi tuídos
por mosãico de quartzo mais grosso' Raros fenocristals e fragmentos de f e'ldspato sericitj
zado.

_12364

l.lI-S-I92

Quartzi

to

secundãri

o (tufo riolítico si lj-

cificado)

Gran.0,05-0,ì e 0'5-2'0 mm
Quartzo (70 ), seri ci ta (25 ) e opacos (5).
Textura p irocì ãsti

ca

Massa prî nci pa l brech ada e fraturada essen
cia'l mente constî tuída de quartzo. 0s grãos
maiores de quartzo (0,1 mm) corn inblusões
de particul as seri cîtìcas ' Corpos mai ores
aparentemen(0 ,5-2,0 mm) seri cíti cos
te substituem feldspatos. Cubos ( secçôes
quadradas ) vazi os ou parci al mente preenchi
dos por 'l i moni ta vermel ha ( hemati ta? ) ' Fra
turas I i moni ti zadas e es paços preenchi dos
com quartzo turvo ou limpìdo e sericita.
65

l.JI-s-251

Riol

ito põrfìro

Gran. 0,02-0,04 e 0,5-3,0 mm
Quartzo (36 ), fet dspato potãss i co (25),p'l a
gioclãsio ( 13), muscovîta (l). Secundãri os
seri ci ta (20), I i monî ta, I eucoxêni o e ca rbonatos (5 ) .
Acess6rios: z i rcão, apati

ta,

magneti ta

Textura porfi rÍt i ca fl ui dal
0s fenocri stai s são de: quartzo bi pi rami da
do as vezes tendendo a pri smãti co com corrosão magmãtica; p'l agîoclãsio albítÍco algo al terado em zonas seri ci ti cas e carbonã
tîcas, fel dspato potãs s i co com pertita gros''
sa e de muscovi ta ãs vezes euedral, total mente opaci fi cada nas partes i nternas . Mas
sa fi na (7,0% da rocha) quartzosa ou quartzo-feldspãtica ri ca de sericita fi na, limo
ni ta e carbonatos, recristalizada em rnosãi
textura
co na qual se vôen vestígios de
fl uidal convu l ci onada ori gi nal .
66

w

r-s -27 2

Tufo ri olítico
Gran.0,005-0,3 e 0,5-3,0 mm
Quartzo, fel dspato. 0paco: magneti ta

124-

Secundãri

os: se.ricita, carbonatos, õxidos

de f erro,
Textura porfi riti ca ou piroclãstica
Fenocristais ou fragmentos de fenocii stài s
de quartzo e de fel ds pato (pert i ta grosseira) o ú1ti mo parcial ou total mente substi
tuido por quartzo, s eri cì ta e carbonatos.

a granul ométri ca e texturaìmente heterogênea. Fragnentos
riotiticos agrupados (a9lomerados). Ern tre
chos a matriz é mais grossei ra cons tì tuida

Massa

fina

qua

rt

zo

-ser î cTt i c

de quartzo pavìmentoso ou íntercrescimentos
q ua rtzo -f el ds pã t i cos cri ptopegmatiticos ou

esferulíticos,
67

l,lI-s-384

-Ignimbrito ri ol

íti co

si

l i ci f i cado ( "I^lel ded

Tuff" )
Gran, 0,005 - 0,02
Quartzo (65),. sericita (30)' Iimonita (4) e
fe ldspato (1).
Textura pi rocl ãsti ca modi fìcada
Agregados fl nos quartzo -s erì cí ti cos com raros fe'l dspatos prì mãri os quebrados.
Pi gmentos ferrugi nosos abundantes.
A origen pi rocl ãsti ca 6 determinada pela
presença de lascas de vidro ("glass shards")
totalnente substi tuídas por sericita' pouco
quartzo e I imoni ta, está segregada nas bordas. !'latri z essencialmente quartzosa. Raros
feì dspatos clãsticos preservados, no geraì
tota I mente seri c i ti zados
68

YRA-'I

2

.

to pórfiro (brecha dacítica)
Gran,0,0l-0,1 e 0,5-4,0 mm
Ptagioctãsio (albítíco) e quartzo
Acessõri os: apati ta e magneti ta. Secundãri os:
c l orì ta, epi doto, biotìta verde e agregados
Daci

saussuriti cos .
Textura porfi ríti ca ou f ragmental

125

-

fi na quartzo-f el dspãtj ca algo fluida l'
e esferulítica, rodeì a fragmentos e cristai s
eudrai s de plagiocìãsio ai bitico majs ou menos saussuri tlzado. Epi doto, bi oti ta verde e
quartzo são I oca'l nente abundantes na ' fo rma
Massa

de vônu las e
6Ba

D-217

ps

eudomorfos

to põrfi ro ( metandes
Gran.0,0l-0,.l e I -3 mm

Andes i

i to

)

(70)
Pìagiocìãsio (ol i gocl ãs ì o a albita)
fel ds pato potãs s i co (8) ' qua rtz o (5)' bi oti ta (8), epi doto (7), mag net i ta (2)' Aces s ó rr'os apati ta, zi rcão, al lanita ' Secundãri os:

ta e clorita
Textura porf irÍtica
por
Mais da metade da rocha é constituida
fenocristais de plag i oc lãsio em pa rte albiti
zado, seri ci tizado. e ePi doti zado.
Raras manchas de fel ds pato pertítì co '
Quartzo na forna de mìcro e fenocristais biI eucoxênj

o,

I

inoni

pl rami dados

ti zada e I eucoxeni zada em
pl anos oc ta6d ri cos . Concentrações de epì doto
e bi oti ta verde em parte cl ori ti zada ' Massa
fi na essenci a lmente fel ds pãti ca ( 'pl agi ociãsio?) com muscovi ta, bi otj ta, quartzo e epi-

Magneti

ta

dotoreste
68b

D-221

I i moni

em

gotícul

as

'

lletadacito
Gran, massa fina 0,1 mm' Augen ì-2,5

mm

Plagîoclãsio albítlco (40), feldspato potãssico (15), quartzo (25), muscovi ta e sericita (10), magnetita (3), bì oti ta e ti tani ta

(3),

carbona

tos

(4)

Acess6ri os e secundãrios: zi

clorita

rcão, apati ta

e

astoporfi ríti ca (mi cro-augen)
Pìagioclãsio na forma de raros cristais idio
mõrfi cos e numerosos augens , bastante seri ci
ti zados, granul ados e deformados ' Concentra-

Textura

b'l

-126ções de

biotita e magneti ta.

Massa

fi na quart

pãti ca com fai xas rami fi cadas de mus covì ta, bioti ta, carbonato, bem ori entadas co
Magnetita
mo em gnaisse ou mica-xisto fino'
fragmentada e I eucoxeni zada em pl anos reti cuIares, Rocha deformada, cataclasada e metamor
föseada em bai xo grau.

zo:fel

6Bc

D-223

ds

Metadaci

to

Põrf i ro

e I,0-3,0 mm
potãssi
Pl agi oc1ás i o al bíti co (65 ), feldspato
co (15) quartzo (B), biotita (5)' magnetita
(2), epi doto (5). Acessõrios e secundãri os :
zì rcã0, mus cov i ta (sericita) apati ta ' ì imonita, l eucoxôn i o e cl orì ta '
Textura bì as toPorf i ríti ca
Plag.iocìãsio recri stal i zado ì di omórfi co com
ntensa
gemì nação comum fi na e serì ci ti zação i
ou em cristais com co rros ão magmãti ca preservada, ou em cristais guebrados e arredondados

Gran. 0,04

mm

por fri cção tectônica

Massa fundamenta l fi na essencì almente feldpãti ca com algum quartzo, sericita e bi oti ta
verde, esta com nítida isoorientação ao Pedor de fenocristais. tpi doto e bi oti ta verde
j
pseudomõr
(maì s ctorìta) em agregados ma ores

fi cos de mãfi cos.

Rocha submetida a metamorfismo brando'
69

YRA-774 BrechaLatítica

Gran. fragmentos 0,2-2'0 'mm
( ? ) opacos'
Pl agi ocì ãs i o, ¡ni croc'l íni o ' quartzo
'
doto
epì
e
verde
biotita
'
ta,
apatì
ti tani ta,
Textura Porfi riti ca fragmental
Fenocristai s fragmentados de pl agi ocl ãs i o ala1
bi ti zado e epi doti zado; mi crocl în i o também
terado. Massa fundamental finíssima a fi na de
feldspato e quartzo (?) salpìcada de epidoto
e biotita verde' Concentrações maiores de epi
doto na forma de veios'
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70

AM-676

-

Sil tito a areni to f ino cataclãstico
Quartzo, feì dspato, argi I o-mi nera i s, muscovi
ta-sericlta, opacos, 2ì rcão e Ieucoxêni o.
Rocha si ltosa a arenosa f ina, com intercal ações irregulares de grãos de di ferentes ta-

(sìlte a arei a f ina ),cimentados por
sîlica antigênica' com raros nívei s argi ì osos e rnicãceos as s oci ados a estilõìitos com
opacos, veios de quartzo recristalizado e ca

manhos

vj dades com argi I o-mi nerai s.

ìl

71

AM-7

72

AM- 86 4

Dololutito

Carbonato (90), quartzo ' o pacos, nuscovÍ ta seri ci ta, co i ofa na e feì dspato (10)
com
Rocha carbonãt ica, mi crocrìstaì i na,
grãos de quartzo, feldspato e col ofana de
a
granulação tamanho silte e areia (0'01
0,1 mm), fl utuantes na matri z carbonãti ca. Li
hîas, subparal el as , del gadas de opacos '
Aren i

to subarcõsio catacl ãstico

Gran. 0,1-0,5 mm
Quartzo, fel dspato, fragmentos de rocha, argi I o-mi nerai s, opacos (10- l5), muscovi ta-se-

ricita e zi rcão.

tuida prcincipalmente
por grãos de quartzo e secundariamente de
fragmen to s de rocha vu lcâni ca ' opacos e si le
xito, cimentados por sílîca autigênica, oPl
cos e argi lo-minerais. Apresenta nivei s, inRocha arenosa, consti

terca lações e vei os cataclasados.
74

JU-02

Areni

to protoquartzítì

co

Gran. 0,5-0,6 mm
Quartzo (90), opacos e 1i moni ta (2), serÍ ci ta (t), quartzi to (7).
0s contatos granul ares pré-c i mentação e ram
pl anos, i ndi cando compactação medÍ ana
A cimentação 6 promovida por capas de sílica
auti gôni ca.

-t 2875

Subarcósio

JU-03

Gran. 0,2-0,6 mm
Quartzo (85 ), quartz i to e siltito (12)' opa cos (2), argîlo-minerais (caulinita e montmorilonita) (l ).
Rocha sedimentar Psamítìca, consti tuida Por
fragmengrãos de quartzo de 0'2-0 '6 mm e
tos de quartzi to e siltito' cimentados por
silica auti gêni ca e õxido de f erro .
77

N-9747-A

o

i I i ci f i cado
Quartzo, cal cedôni a ' oPacos ' I i mon i

C

a l cã

ri

s

ta,

carbo

to (restos )
Houve total substituição da rocha orig'i nal
por q ua rtzo e caì cedôn i a, preservando-se no
entanto a es tru tu ra sed imentar or.iginaì ' Tem
as pec to es trati fi c ado mi croondul ado '

na

78

NTR-]

79

NTR-'I 6B

BO

NTR-290

3

Cal

careni

to (?) silicificado

Quartzo, Zircão, carbonato, chert e sericita'
Rocha muito si'l i ci fi cada, mas estando ' ainda
preservados inÚmeros grãos arenosos de quart
zo, bem como são relativamente 'r' abundantes
restos carbonãti cos na matri z - A ' proporção
de clãsticos originalmente era elevada (+30%)'

Metargilito siltoso
microclÍQuartzo , arg i1o-ni neral , seri ci ta,
nì o, õxi dos de ferro, fragmentos líticos:
Grãos de quartzo e feldspato silticos, i mersos em matriz argiiosa, encontrando-se o
conjunto todo ìmpregnado por 6xi dos de fer
ro. A seri ci ta é mui to abundante '
to
e
Quartzo, calcedônia, turmal ina, serìcita
a.rgî I o -mi neral .
Rocha sedimentar compIetamente silicificada'
e
tendo sldo substituída por calcedônia
quartzo, este em vEnuìas. Pequenos grãos bi'r
Si I exi
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refri ngentes,
os indìces

distinta

i fere nça entre
extremos parecem ser res tos .de

com

d

carbonato.
8l

s-770

Siltito

arcos i ano, brechado

e sil icificado

Gran.0,01-0,3 mm e 0,4-0,8 mn
Maìor parte da rocha ã cons ti tuída de grânulos de quartzo envol tos por fi na poe i ra
'I imoníti ca. Di ssemi nados na massa ocorrem
0,4grãos de feldspato seri cì tîzado de
0,8 mm. Esta rocha foi completamente fratu
rada e brechada em fragmentos desde sub-mi
I inétricos a centimétricos e cimentada por
quartzo secundãri o.
B2

s-820

Siltito
Gran. 0,01 -0, 1 mm
Fragmentos de quartzo, fel dspato en qrãos
finos, sericìta, Iimonita e outros, em camadas deformadas e interrompidos por materi al a renos o um pouco mais grosso.
Textura psamítica,

83

TJ-?

to ì mpuro
0,0ì5.- 0,1 mm
Carbonato (85), quartzo, ni crocl in îo (.l0)'
Acessõri os: opacos , zi rcão e serîci ta (5) '
0 carbonato apresenta-se com grãos ffnos
Dol omi

mosãico que não preserva as
estruturas origlnais. 0s cl astos são areno
sos (até 0,1 mm), siìtosos de quartzo e
feì dspato geraì mente com contatos f il utuantès

(0,015 mm)

num

Estitõlitos estão presentes, asóim
nÍvei

como

s especialmente mais quartzo-feldspã-

ticos.
B4

TTPR-023

DolossiI ti toldolareni to fi no
Carbonato (90), quartzo, argilo-mineral

limonita (.l0).

Rocha

e

carbonãtica, clãstica'
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constituida por gräos de carbonato tananho
silte/areia muito fi na cimentados por carbo
nato mi croori stal i no, argiIo-mìnerais e 6xÍ
dos de ferro.
85

VM-68

Aren

ito ortoquartzíti

co

Gran. 0; ì 3-0,26 nm
Quartzo (90), o pa cos (5), quartzì to (5)
0bserva-se i ntenso crescimento auti gêni co
ao redor dos grãos de quartzo, c inentando

a

rocha. Quanto a textura originaì os grãos
eran su b -a rredondados e a esferi cidade varîava de boa a média.
B6

vM-71

Metassi l

ti to

f eì ds Pãti co

Gran. 0,25-0,35 mm
Mi crocl íni o (60), quartzo (20)

(le)

'

serici ta

Acessõrios: turmal ina, opacos, anatãsio

e

rcão (l ).
0 feldspato e turvo devi do a '. impregnação
por 6xi do de ferro; serici ta é bem desenvol
vi da e isoorientada ' 0 acomodamento g rada ci ona l coi nci de com a orientação das pal hez

i

tas de seri ci ta . Grau de di agênese mui to e.
levado. Estãglo fitomõrfico de E.C- Dapples

87

VM-76

Areni

to ortoquartzíti

co

Quartzo com agulhas de

rutilo

(90)

e Iimoni'ta (5). Acessõrios: zircão e
quartzi to. Abundante cresc i mento auti gêni co
de quartzo, preenchendo os i nterstÍci os dos
0pacos

grãos.
Cimento f errugi noso, prì nci pal mente I imoníti
co. 0s grãos ori gi nal mente eram -, arredonda
dos e de boa esfericidade.
B8

VM-77

to ortoquartzíti co
Quartzo (90), bari ta (2) ' o pacos e I imonita
(7) . Acess6rios: zi rcão, turma l ina e quarL-

Areni

-t3lto ( l )
auti 9ên i co '
Qu a rtzo com crescimento
zi

mento ferrug i noso ( l imoníti co) abundante
Quanto a textura original ' os grãos eram arre
dondados e com boa esferi ci dade.

Ci

89

|,Jr-l5A

Areni
Gran

to (ortoquartzi
0,5-0,8

to

)

mm

(90). 0utros: grânu l os de rochas efusj
vas, feldspato (?), opacos (em acamamento ) 'mi
apresenta
nerais pesados e etc' 0 quartzo
Quartzo

crescimento auti gêni
Text u ra psamíti ca
90

t.lI-33

co

Quartzi to fi no
Gran 0,1-0,3 .(até

0'8) mm
Quartzo pa v r'men tos o (98), fe ldspato ' opacos '
chert, mica alterada, l imoni ta (2%)
Textura granoblãsti ca Pol i gonal

9l

l,lI -34

Quartzi to f ino
Gran 0,01-0,05

mm

(60), feldspato (grãos redondos) ' oPa
cos , I imoni ta e etc (40)
Textura granobl ãsti ca mui to f ina (meta-chert)
Quartzo

92

t,llI

-35

Sil

ti to a aren i to fi

Gran 0,0.|-0,1

no

mm

' fel dspato
(?), argilas (illita?), wavel I i ta fibro radi ada, mi nerai s pes ados , 1ìmohita' Com cama das mui to deformadas
Textu ra pel ît ica e Psamíti ca

Quartzo com grãos ì mbri cádos (80)

93

}lI-39

Areni to (ortoquartzi to)
Gran 0,2 -0,4 mm

(80)' 0utros : chert, Iimonita'i11i ta'
semi nerai s pesados , quartzo de crescimento
Quartzo

cundãrio (20)
Textura psamítì

ca

132-

94

c-558

95

c-582

Mari upol i

to

Gran. 0,2-0,8 e I,0-10,0 nm
At bi ta An5(40), egi ri na (15) e nefelina (45).
Textura traquíti ca, f aneriti ca i nequ i granuì a r.
A al bi ta a pa rece em ri pas s ub-al i nhadas ' êrì:
voltas por cristais de egiri na verde e egiri na-augi ta, bem como por cristais mi Ii métri cocenti métri cos de nefel i na.

tgÍrina sienito (alcaìi sienito)
Gran. 1,0-4,0 mm
0rtoc lãs i o pertíti co, ol igoclãsio, egi ri na '
ri ebecki ta, apat i ta, opacos e I imonita '

-

Textura hì Pi di om6rfi ca.

0.rtoclásio pertítico e o oìigocìãsio aparecem
intercrescidos na forma de cri stai s hipidio m6rfi cos

a

Li moni ta
pert i ta . Egi ri
com i nc lusões

xenomõrfi cos

.

di spos ta

na prismãpreferencialmente na
de apat i ta
ti ca ou xenomõrfi ca,
e opacos. Riebeckita ocorre subordinada em
pri smas com f ncl usões de egirrina e apatita'

96

c- 588

Egiri na Sienito "
Gran. 1,0-6,0 mm

'

0rtoclãsio (80), egiri na-augita, riebèckìta '
nagneti ta e oPacos (20).
Textura, "sub-ofítica"
o ortoclãsio mesopertítico com forma maÍs ou
menos retangu lar, ti po "ti grado", perifericamente mai s a lbíti co. Intersticialmente apareou
"cem egirina-augita (verde vivo), fresca
a lterada em ri ebecki ta (verde azu'l ada ) '
97

c- 599

ri na-hef el j na
Gran, 1 ,0-5,0 mm
Egi

Si eni

to

-133-

0rtoci ãsi o pertíti co

(35

), nef el i na

( 35

), ot i goc'l

ã

sio (15), egi rina (ì0). Aces s õri os: egiiina-augita, bi ot ita, ti tanomagnetj ta, i I meni ta e cancrini ta e apati ta (5)
Textura hi p i di omõrf i ca
0 ortoclásio pertítico aparece geralmente intercrescido poiqui1iticamente com pequenos prisnas
de oligoclãsio. Desenvo'l ve-se cancrinì ta sobre
a nefel i na. Egi ri na forma a g regad os de até 3 mm.

98

K-

I304

Augi

ta s ieni to (ì arvi kito)

Gran.0,5-.l0

mm

alcalino (75), augi ta di opsídi ca (ì0) '
olivina (5), bi oti ta verde (5). Acess6rÍos: magnetì ta , apati ta e serpenti na secundãrì a (5)
Tex tu ra hì pi d i onõrfi ca
Grandes cristais retangul ares de fe lds pato alcaIino um pouco pertíti cos e gem i nados Car'l sbad. Pri smas aì go al ongados de augi ta di opsídi ca verde cl ara, freqtlentemente rodeando cristais sub idiomõrficos de olivina faialítica (2Vx=60o apardo
prox. ) I evemente serpentî ni zada. Bi oti ta
avermel hada poi qui I íti ca, engl oba totai ou -parc i a lmente mãfi cos , magneti ta e apati ta .
Feldspato

984

K- I 307

Egi ri na 3i eni to
Al bi ta e ortocl ãs i

o (85), egi ri na (12).
Acessõrios: biotita e opacos aì terados (3).
Textura "di abasõi de" ofíti ca
bastante
Grandes cristais ri Pi formes de al bi ta
manchados de ortoc'l ãsi o turvo.
A egi ri na verde cì ara granular ocupa es paços. ii n-

tersticiai s nos cruzamentos das traves . A bioti'
ta 6 rara.

99

K-1309

EgÍ

ri na-nefel i na sì eni to ( egi ri na l i tchf

Gran. 0,2- 3,0

i eì di to

)

mm

ta (35), mi crocl íni o (15), egi ni na (20), nefelina (25), ana l ci ta ou sodalita (3), esfa lerì ta .e calamina (2). Acessõrios: cancrinita e hema

Al bi

.l34-

ti ta

s

ecundári a.

Textura foi aíti ca (traquit6ide) poi qu i 1íti ca
Al bi ta en pequenas ri pas gemi nadas em arranjo decussado, com es paços i nterstj ci ai s ocupados por anal ci ta ou sodaì i ta, nefelina e
álbita
cancri ni ta, mi crocl íni o capeado de
também em cristais rnai ores. Egì ri
e nefel i na formam grandes cri stai

ti cos. Intersticialmente
e
t 00

K-t312

na verde
s po iqui I í-

aparecem esfal eri ta

ca I ami na.

crosìeni to alcalino
Gran. 0,ì-1,0 mm
Mi

croclíni o, guartzo, anfi ból i o sõdico' (r'ie
beckita?), eSi ri na (?) e I i moni ta.
Mi

Textura panxenomórfica.

s de di âmetros

variaclos
de microclínio mesopertítico e aì9um quartzo'
Anfi bõl i o s õdi co presente provavel mente é a
ri ebéckì ta , a qua l freq{lentemente se associ:a
a pseudomorfos limonitizados, possivelmente
a parti r da egi ri na '

Grãos
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K-1442

equ

i di

me n s

i

ona

i

sienito alcalino
Gran . 2,0-l0,0 mm
Fel ds pato alcalino (78), Quartzo (5) ' ë9i ri na (5), arfvedsonita e riebeckita (10), ma9neti ta (l) e zircão (l).
Textura fanerlti ca foiaíti ca ( traquì tõi de )
Grandes cristais ri pi formes de mesoperti ta ,

Quartzo

gemi

nada segundo Car'l sbad. I ndi vi dua'l i zações

de microclínio e albita; o Últìmo, especialmente nas bordas do fel dspato alcalino e em
pequenos cri stais i sol ados. Nos espaços tri
-.angulares forma-se quartzo eguidimensional'A
egi ri na, arfvedsoni ta e ri ebecki ta associ am-

se ofi ti camente com os fel dspatos ' I ncl uídos
nos mãficos aparecem magnetita e zircão'

135-
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L-960

rì na s i eni to
.l,0-3'0 nm
Gran.
Feldspato alcalino (70), usirina e biotÍta
(28). Acess6rios: fI uori ta, hemati ta, cìoriEgÍ

ta e anfì bõ1i o sõdi co.
Textu ra traqu itõi de

pas l argas de fel dspato alcalino sub-orien
tado, gemi nado Carl sbad, geraìmente mesopertítico (60% Ab 1ímpido e 40% 0rturvo), também
como a nortoc I ãs i o ou fel dspato cri ptopertíti
co ì ímp ido.
Entre os mãfi cos , biotita predomi na sobre a
egi rì na verde cl aro, ambos i ntercresci dos ou
em agregados fi nos subori entados ou ai nda in
tersti cj aì s substi tu i ndo fel dspatos nas bo rRÍ

das.

Agregados de cl ori ta cl ara, mui to fi na, coro
adas por hemati ta ' Al guma fì uori ta i ntersti -

cial.

103

L-962 Egirina ìitchfieldito

(nefeìina mìcrosienito)

0,5'l,5 mm
Al bì ta (65), nefe'l i na (12), ortocìãsìo (7) '
natrol i ta (l ), e9i ri na (.l5) ' Aces sõri os : bi otita, inelanita, anfi ból i o (?) e um mi neral
não i denti fi cado, pardo Iaranj a (N¡) e pa rdo
verde (N,)- Nz-Nx- 0,030; 2v-B0o; v>r'
Textura "diabasõide" oL¡ "ofÍti ca" '
Ri pas ou pl acas de al bi ta timpa retangul ar de 0,6-0,8 mm com geminação fi na e um pouco
i rreguì ar. Fenocri stais poi qui I íti cos e maio
res de egirina. Nefel i na em cri s tai s poiqui'I
íti cos e i ntersti ci ai s ' 0rtocl ãs i o i ntêrs ti
..cial com alteração.
Anfibõ1io verde larania' 0pacos raros ou escondi dos em a l terações pardo cl aras não reconheci das e outros pardo escuros com biotita e mel ani ta '
Gran. 0,2-0,5 e

I36-

t 04

L-963

to e eudi aì ì ta pegnati to
Granulação; Pa rte fi na (fe I ds pa to e egí ri na)
0,5-0,8 mm; Parte grossa; albita 0'5-l'0 mm
outros 2-4 mm, êgirina até l0 rnm
(65)
Parte fina: ripas ou pl acas de albita
Mari upoì i

limpa,retangular, gemi nação f ina e um pouco
nefel i i rreguì ar, egi ri na (23) xenomorfa ,
na (10) poiquilítica e i ntersti ci al . Anfi bõ1io pardo verde I aranja (?) e opaco raro .ou
es condi do em al terações pardo cl aros não re
conheci das e outros pardo es c uros (2). Aces
sór j os : bi oti ta , me'l a'ni ta , eudi al i ta-eucol i ta.
Parte gros s ei ra: g ra ndes cri staì s poi quì ì ítì
cos de nefel ì na (20 ) seri ci ti zada, egi ri na
cl ara (30), albita (20) e eudi al i ta-eucol i ta
rosa (15 ) , buchos de mi nerai s granul ar€s poì ì gonai s ihcolores ( não i denti fi cados ) associ ados a eudi al i ta ou nefeiina.
'I

06

N-9699

Lati to (me l a-si eni to põrfi ro) - 1 us i tani to
Gran. 0,2-0,6 e 3,0-10,0 mm
Plagioclãsio e ortocl ãs io (60) augi ta (15)

bìotita (5) magnetita (l0)' Acessórios e
secundãri os , .apati ta , cl ori ta e nontroni ta.
Textura "di abãsi ca" porfi rítj ca
Grandes e raros fenocristais de pl.agioclãsio AnUO-rO em massa i ntersti ci a l ri ca em
ripas à-rãiângulos de otígoclãsio (2vx-40o)
e fel ds pa to al cal i no em textura diabãsica
com augì ta i ncol or granul ar i di om6rfi ca,bi o
ti ta ( verde-vermel ha) e magneti ta granu lar.
107

N-9699A

Lati to-1usi tan i to
.Gran.0,25-0,50

o, ortoclãsio,cìinopiroxênÍo(diog
sídi o), opacos , argi I o-mi neral (nontroni tamontmori I onì ta ) e aPati ta Textura sub-ofíti ca (diabãsìca)
0l i gocì ãs i

-l370 oìì9oclãsio e o ortoclãsio formam rì pas

e

retângulos.

0 diopsÍdio se al tera fo rma ndo bi oti ta, argiI o-mi

t0B

yM-51

nerai

s e carbonatos.

Latito
Gran. 0 ,25-0 ,50 e 4-5 mm
0rtoclãsio, cl ì nopi roxên'i

o, plagioclãsio e o-

. Acessõrio: apatita.
Secundãrios: biotita, argllo-mineral (montmorilonita?), ca rbonatos , quartzo e zeol itas.
Textu ra granul ar i di on6rfi ca.
com
Feldspato predornînante é o oligoclãsio
hãbi to tabul ar. Ptagioclãsîo é maì macl ado. 0
piroxônlo (diopsídio?) é abundante e apresenta -se bas ta nte al terado em bi oti ta, arg i I o-mi
nerai s e carbonatos. A rocha apresenta i ntensa e general i zada al teração hidroterma l man ifesta pela formação de argilo-minerais, , õxidos de ferro, quartzo, carbonatos, e zeol i ta sobre mãfi cos e fe lds patos ,
pacos

t09

Ì,llr-129

Fonõl i

to

. 0l-0,3 mm
0rtoc I ãsi o, a;l bi ta , nef el i na , eg i ri na, arf vedsoni ta e biotita. Acessõri os e secundãrios:opacos e'natrolita.
Textu ra traquíti ca.
0rtoclãsìo e a;l bita ripiformes, sub-orìenta dos , por vezes intercrescidos.
Intersticial e poiquìliticamente. nefel ina em
parte substi tuída por analcita ou sodal lta.
Egi ri na verde amarel o claro, arfvedsoni ta ver
de escura, biotita parda rara, natrolita seGran

c.undãri

il0

}lI-l32

a em veios.

to põrfi ro (ni crosi enito)
Gran.0,l-0,5 e 2,0-g,O mm
Fe ldspato (70) e biotita (restos).Secundãrios:
cl ori ta ( 20 ) , opacos , hemati ta e magnetì ta e
Traqu i

- 1 3B-

etc

(10

)

ra fel trosa porfi rítîca.
Raros fenocristais de feldspato con poeira he
matiti ca, A massa da rocha e consti tuída por
Tex tu

fel dspato "enferruj ado' em ri pas desori entadas,
(oligocìãsio ou ortoclãsio), opacos, a1ém da
hematita e magnetÍta, clorita comun ìntersticial, prov6m da biotita verde.

lil

l,lI -418

Fonõl i

to

Gran.0,0 5- 0,' ?

mn

0itoclãsio e albjta (50)', nef e'l ina e sodalita
(20 ) , e9 i ri na-aug i ta ( 20 ) , bìotî ta, f ersmani ta
e eni gmati ta ( rara ) (B)
Secundãrios: õxido d.e ferro (2)
Textura traqulti ca
Ri pas formadas por fî b ras i nterca ladas de ortoclãsio e albita'que se sub-orientam em feixes
rodeando a nef e.ì i na e sodaì i ta al terada ,parci a lmente, egi rina-augi ta capeada por egi ri na
i ntersti cîal . Ãreas poÍquìlíticas de bioti ta
fi brosa e õxi do de ferro, roder'am a fersmani ta.
112

x-212

Si eni

to põrf ì ro

Gran.

K, pìagìoclãsio, pi roxênîo (augita
egirínica e augi ta ), quartzo ' opacos, carbonatos, apati ta, argì I o-mi neral (montmorÍì oni
Fe l ds

pato-

ta?)
Textura porfi rítì ca
Fenocri s tai s anédri cos de fe l dspato potãs s i e
co, pl ag iocl ãs i o e p i roxêni o aìterados
quartzo imersos em matriz fina holocristal i..na. A matriz e composta essencialmente de
feì dspato e mi crõl i tos de opacos e pi roxên i q
e
possui ndo textura traquíti ca . 0 quartzo
pouco abundante.

-139I l2a

D-237

Quartzo I ati to Porfi rítì co
Gran massa fundamental 0'005 mrn, fenocris-

tais: l-2

mm

Plagioclãsio: (28), quartzo (2) '

fe l dspato

potãssìco (.l0).

I qu a rtzo fel ds pãti ca (60)
Acessôrios: biotita e magnetì ta ' Secundãrios: sericîta e I eucoxênio.
Textura porf i ríti ca afaníti ca.
0s fenocristaìs são constìtuidos por: l'
Plagìoc1ãsio aì go seri ci ti zado, bem gemi na

Massa fu ndamenta

do em grãos idiomorfos ou quebrados e arre
dondados . 2. Fel dspato potãssi co (mui to sõ
dico) mesopertítico' em grãos também quebrados . 3. Quartzo em raros cri stai s bipiramldados a'l go árr'edondados e deformados '
Bi oti ta pardo suj a com corrosão 'magmãti ca
evidente em aìguns fenocristais' 1'4assa fun

damental formada por manchas irregulares
de i ntercrescimentos fi níssimos de quartzo
e fel dspatos e por'l entes quartzosas '

I 12b

D-283

Arfvedsoni ta- quartzo I ati to

Gran.0,02-0,1

mm

e 0,5-2,0

mm

co (30), p l agi oc lãsl o (al
bÍti co ) (30), quartzo (30), arfvedsoni ta '
(B). Acessõrios: biotita, apatita, zircão
(?) tì tani ta , mag neti ta. Secundãri o: I euco
Fel

dspato potãssi

xônio

Textura Porfirîti ca catacl asada
Fet dspato potãssico, mìcroclínio fortemente pertîti co (em ¡nanchas i rregul ares ) cons
ti tui os fenocri stai s maìores ' Enquanto os
médios são de p'l a9ìoclásio nais ou 'menos
seri ci ti zados .0s fenocristaîs menores cons
tituidos por quartzo estão muito quebrados
e deformados. A massa fundamental quartzofet dspãtì ca estã fortemente I i neada por aem
gul has de arfvedsoni ta (pl eocroi smo
azul celeste e vioìeta)' Grumo de quartzo

140-

arfvedson i ta
I l2c

e

a

I gumas

bioti tas

pardas

ati to p6 rf iro
Gran.0,04-0,I e I '0-5,0 mm
Plagîocìásio aìbítico (50), fel dspato potãssico (20), guartzo (l0), biotita (ì0). Aces s õri os apat i ta e nagneti ta. Secundãri o: epidoto e zeol i ta (10), l eucoxênj o e sericita.
Textura porfì ríti ca afanítica
Cerca de 30% da rocha são constituidos por
fenocristais de plagiocìásio al bitlco idionorfo ou fragmentado, isolado ou agl.omerado
e subdi vi di do, seri ci tì zado e epidotizado.
Fel dspato potãssi co em I eques d i vergentes (a
Metal

D-289

té I mm) na matriz. Matriz com trama compìexa fina, quartzo-f el dspãti ca e zeol ítÍ ca, com
textura fluidal e xistosa. 0 quartzo ocorre
di ssemi nado. A bi oti ta 6 parda, bem ori entada, dã I eve xi sti fi cação ao conjunto. Epi doto di ssemi nado, substi tuì mãfi cos em pseudomorfos. Rocha com evidentes sinais de ..meta:
morf i smo brando.

il3

L-121

4

Metadíabãsi

o

Gfan,0,5-3,0 mm
Plagioclãsio (50), augita (30), olivina (l0)'

ta ( lO). Secundãri
Textura of iti ca.

magneti

os

: nontroni

ta

Plagioclã.sio r i pi forme s eri cî t i zado, envol to
in
por augita. 0'l ivina alterada i sol ada e

tersti
'I 14

MV-05

ci al

,

Nontroni

0livina diabásio

ta substi tui

ol i vi na.

al ca'l i no

Gran. 0,2-0,3 e 2,0-3,0

mm

o (40)' aug i tà
nontronita
(30), magnetita (ì5) olivina e
(t5).

Plaqioclãsio

AnoO

e ortocl

ás i

Textura of Íti ca.
Ri pas de pl agi oc1ãs i o mais ou menos manchado
engl obados por grandes cri stai s esquel íti cos'

-l4lde augita.ti tanifera (2-3 mn)..0livina apare
ce na mai or pa rte al terada em nontronî ta.
115

Gabro

MV-06

Gran. 0,5-ì ,5

mn

Pìagioclãsio Anuo (50), augìta diopsidica(30)
hi perstênio ( l0), opa cos (.l0).
Textura Intergranul ar a sub-ofiti ca.

Muita ural ita nos p i roxêni os, ev i denc i a ndo hi
drotermal i smo ou autometamorfi smo.
I

l5a

to

dspãti co
Mi croc línì o (40) hornbl enda (40 ), plagioctãsio An30 (10 ) es feno (2), c l i nopi roxêni o (5) ,
quartzo (S 5). Acessõri o: allanita.
Textura granobl ãsti ca - hipidiomõrfica.
0s cristais de hornbl enda comum são hipidiomõrficos, prismãticos e curtos. o microclí nl'o ocorre en cristais bem maclados, extrema
mente i rregul ares, poì qu i ì íti cos engì obando
6
as demais fases mi nerai s. Plagioclãsio
i di o-hi pi diomõrfi co. 0 clinopìroxênio aparece como núcìeo e restos dentro da hornblenda'
Pi roxên i o-a nf i bo l i

HEP-95

f el

raranente em cri stai s i so lados . 0 quartzo é
anõd ri co, i ntersti cîa'l e com exti nção no rma I'

1t 5b

HEP-

Gabro mel anocrãti co ( pi roxeni to)
Gran . 0,05-0, 1 mm
Plagioc'l ãsio e s a u s s u r i t a , h o r n b l e n d a , tremolita e acti nol i ta, esfenó, clinopiror<ênio '
pi staci ta e quartzo variãveis.

l04

.

Rocha cons ti tuida fundarnental mente por uma
massa de cristais de pi roxôni o e anfibõlio,e
por quantì dades subordi nadas de p1 agioclãsiq
a'l ém

da pistacita e quartzo. 0 pìag'ioclãsio

õ mal rnaclado, zonado e
zado.

em

parte saussuriti-

-142-

rì6

NP36

Dîabãsio

Gran. 0,3

- ,I,2 mm

(45), augi ta 'ti tanífera
(30), olivina (5), opacos (t0). Mesõstase com
ura l i ta, feì ds pa to, pi roxêni o e apatì ta (.l0).
Pìagioctãsio

AnOO-UO

Textura i ntergranul ar.
Pìagioclãsios i di omõrfi cos ri pi formes.
A olivina al terada em filossilicato verde .
concentrado mesostãtico piroxênio na forma
grãos e a apat i ta na de agulhas.
120

s-685

No

de

Gabro

Gran. I ,0-3,0

mm

ta, pìagioclãsio (andesi na-l abradori ta )
serpentina, clorita, sericita, quartzo, epídoto, apati ta e opacos.
Textu na i nterg ranu ì a r I oca I mente g I omeropo rf ì ritica
Augita ocorre em'crîstais isolados de I,0 mm e
agregados de at6 3,0 mm.0s plagioclãsios estão em geral transformados em epidoto e serici
ta. A apatita forma prismas alongados de até
1,0 mn. 0 restante. da rocha õ constituÍdo de
agregados irregul ares de c'l ori ta s erpenti na , epidoto formados por aìteração deutérica de oli
vina e hiperstônio (?), ou da mesostases interstìci al . A i ìmenornagneti ta foî parci a lmente
Augi

alterado para leucoxênio, conservando lamelas
de magneti ta, 0 quartzo aparece intersticial
nente em porcentagem inferior a
121

s-753

0ì

ivina

2%.

gabro

Gran.0,5 - 10
Plagioclãsio Anuo (60), ti tanoaugi ta (20), oli
v{na (7), magnetita (10), nontroni ta, mesõstases fel dspãti ca ou zeoì iti ca (3).
Textura ofí ti ca .
grandes
Plagioctãsio rìpiforme envolto por
cristais ofíti cos de ti tanangi ta . 0livina f res
ca i sol ada, i nters ti ci al ou incìusa em ti tanaugi ta

-

_

1?2

}lI-J-8

t 43_

Gabro (hìdrotermal izado)

Gran. 0,5 - 3,0

mm

(40), clinozoi zita (37 ) ' plagìoe
clãsio (5), mìcroclînio-pertita (l5)
Hornblenda

quartzo' (3 ).
Textura b l as togranu lar
A hornbl enda 6 verde, a cl i nozoi zi ta forma
agregados que substi tuem o p'l agiocìãsio em
ãreas retangul ares.
Aparecem res tós de p'l agioclãsio e mì crocl ínio perti ta,
122a

lllI-J-84

oníti co
Gran. 0,5-2,0 mn
Plagioclãsio (50), hornb l.enda verde (48).
e
Acessõrios: titanita, bi oti ta, epì doto
quartzo (2).
Gabro

mi I

Textura mortar

0 plagioclãsi.o (oì igocìãsìo?) e a hornbl enda formam um agregado de cristais deformados e arredondados, contornados por massa

mi I

123

l^lI-s-237

0l

onTtíca flna

ivina

basal

to

'

(mugeari to?

)

Gran.0,O5-0,2 e 0,2-0,6 mm
Pl agi oc1ãs ì o (65), cl inopiroxênio 25, magne
tita (5), olivina âlterada (2), mesostasis'
(2\

.

Textura pi I otaxiti ca porfi ríti

ca

.

0 plagioclãsio (ol igoclãsio) aparece na f or
ma de ripas i soori entadas, o cl i nopi roxêni o
1ímpi do, incolor em grãos equidimensionais,
que tendem a se aglomerar. Fenocristais de
c l i nopi roxêni o e ol ivi na; esta última es tã
totalmente alterada em carbonatos e clorita'
124

l,lI-s-306

to
Gran. 0,02
Basa l

- 0,05 mm

Plagioclãsio (45), cl i nopi roxôni o (40)'oli-

_t44_

ta (6). Secundãri os: sideri ta , I i moni ta e carbonatos.
Textu ra pì I otaxíti ca.
vina (2),

magneti

A rocha é essencialmente uma massa homogê
nea mui to fina, compos ta de pl ag ioclásio
al terado (andesì na-l abradori ta ) em ri pas
sub-ori entadas, grânul os de magnetita e
clinopiroxênio augíti co, ra ros fenocri s
tais de olivina magnetì ti zada, carbonati zada e serpentinizada e por pe'quenos corpos de nateri a1 pa rdo (lìmonita e siderita?) resu i tantes de al teração de al gum mã
fi co (pi geoni ta? olivina?).
125

l,lI-s-362

Di abãs i o

ì,0-3,0 mm
Ptagioclãsio (55), cl i nop i roxêni o (20) ^ '
rnagnetita (8), apati ta ('l ) ' quartzo (l )
Secundãri os.: serì ci ta, cl ori ta e ì eucoxêGran. <0,5 e

ni o.

Textura i ntergranul ar.
Ri pas de plagiocìãsio al bi ti zado mui to al
terado em seri ci ta e cl ori ta. Grânul os e
al guns pri smas ma i ores de cl i nopi roxên i o
augí t i co i nco lor, por vezes mui to fratu ra
dos e alterados em substância fibrosa
parda , Magneti ta em grãnuì os pequenos , por
vezes I eucoxeni zados . Intersticialmente e
substi tui ndo mi nerar's primãrios aparece
aì gum
cl ori ta verde c'lara, associ ada a

quartzo, apatì ta e Ieucoxêni o.
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l,lI-s-365

Basal to

Gran. 0,03-0 '05 mm
Pl agi ocl ãs i o, cl i nopi roxêni o, ol ivina(par.
ci a l mente serpenti ni zada ) , cl ori ta ( pouca)

e opacos
Textura i ntergranul ar

-14s127

t,lI-s-455

t 28

}Jr

-s-469

0l

ivina diabãsio

Plagtoclãsio, cl inopiroxênio, olivina,clo
ri ta e opacos.
Textura ofitlca e i ntergranul ar
Ptagiocìãsio ocorre em ripas,inclusas no
clìnopîroxênio, bem como' em crìstais bem
desenvol vidos e zonados junto com cl ìnopi
roxôn i o i nters ti ci al
0livina serpenti ni zada ' por ve zes envol ta
por clori ta,
Di abãs i

o

g 1 ome

roPorf i rí

ti

co

roxêni e, pl agi oct ãs îo,
'olivina
(serpent ini zada ), opacos e seri ci ta
Textura g'l omeroporfi rÍtj ca
Pi roxêni os gra ndes poìqui líticos com incl usões de plagìoc1ãsio em ri pas, l evemen
te seri ci ti zados formam agregados em ma-

'Cl i nopi

trì z s ubofiti ca mais fi
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tlI-S-47.|

to porfìrítico (glorneroporfiritico )
Gran.0,5 - 0,6 mm
Pl ag i oc1ãs i o, cl i nopi roxâni o, ol ivi na (ser
vidro
penti ni zada ) , opacos carbonato,
(criptocristalino)
Textura g l omeroPorfi ríti ca
Fe nocri s ta i s de ptagioclãsio zonado e oli
vina formam agregados em massa ' fundamen
tal com textura intersectal constiiuída
de ri þas de plagioclásio, cl inopiroxênio,
vidro ( cri pto cr i s ta1 i no ) opacos e carbona
Basal

to
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l,llr-s-481

na.

¡

to
Ptagioc'l ãsio, cl i nop iroxêni o, oì i vi na, opacos, feldspato potãssico (?), feldspatõi de (? ), perovs ki ta , opacos argi I o-mi ne
rais e cl ori ta.
Textura intergranular em parte pilotaxiti

0livina

ca.

basal

_t46_

Plagioc'l

ãsio ripìforme por vezes isoorien

tado.apresenta a'l bi ti zação nas bordas.0l i
vt'nas frescas, ao I ado de outras envoltas
por anéis de serpenti na.
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l^lI-s-493

Basalto

Plagioclásio, c l i nopi roxêni o, ol ivina,mag
neti ta , vìdro e opacos,

Textura pi lotaxíti

ca

Plagioclãsio em ri pas fi nas orientadas,
sub-paralelos em natri z.
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t,lr-s-51ì

Di abãs i o

Pìagioclãsio, cì ì nopi roxêni o, o l ivi na,opa
cos e cl ori ta
Textura subofiti ca
Rì pas de plagiocìãsìo parcìalmente i ncl uí
das no clinopiroxênio. 0tivina
tais subédr.icos i na l terados.
'l33

YRN-2339

Metadi abãsi

em cris-

o

, 0,2- 0rB mm
Pìagioclásio (40), uraìita (40), epidoto
(10), quartzo e biotita (10)

Gran

Textura bl asto-s ubofíti ca.
Pìagioclãsio (ol igocìãsio) ri pì forme,maì s
ou menos epi doti zado, Agregados ura I íti cos de hornbl enda capeados por acti no li ta
e al gum epi doto. Quartzo e biotita em con
centrações.
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D-27 3

Metabasito
Gran.

Plagioclãsio AnOU (50), hornblenda (35) ,
bi oti ta (.l0), epidoto (2) magnetÍta e
'
'I
eucoxêni o (3). Acess6ri os : apatita,quart
zoe pi ri ta. Secundãrios: serici ta e clori
ta.
Textura blastofiti

ca

-147

-

Pìagioclãsio turvo em pa rte a lbi ti zado, seri cl
tizado e albitizado, em rìpas com gemr'nação
totalmente
compì exa , Pi roxên i os ori gi nai s

transformados em agregados de cristais de dimensões var i adas de hornbl enda verde (mai s cla
ra no centro ).
Bi oti ta en pì aquetas pardas, associ a-se a horn
blenda. I'lagnetita totalmente transformada em
leucoxênio granuìar- Epidoto espaìhado. Apatita em agul has, Rocha derj vada de metamorfi smo
brando sobre diabãsìo.
I35

D-290

Metabasito

Gran. 0,5-l,0
Pl agi ocl ãsi

o

mm

Anru (40 ) , hornbl enda {40 ) ,quartzo
(5), masnetì ta (5) e epi doto (5).

(5), biotita
Textura bl astofiti

ca

.

Pìagioclãsio (andesina) levemente turvo, .em
ripas por vezes. contornadas de plagiocìãsio
mais sõdì co e quartzo em interstícios. 0s mãf i

cos originais foran substituidos 'totalmente
por hornblenda heterogônea.em termos de cor e
granulação;.os cristais maiores são verde pãìi
dos ou pardacentos coroados por hornblenda mais
verde (Y) e azul (Z)' A hornblenda ocorre tambêm em agulhas e corpos i nformes . Concentnações
de biotîta fìna, parda. Cristais esparsos de
epidoto e magneti ta -

l36a

TRN-F5(15)

to I îti co mosqueado (manchas de areni to )
Gran. 0,07-0,5 mm e'l ,0 - 1,5 mm
de
Quartzo, fragmentos de rocha vul câni ca e
si Iexito, feì dspato, opacos, turmal i na, nus covita-sericita, leucoxênio e material limoniti-

Areni

.co

Textura psamítica-clãstica
de
Rocha arenosa, constjtuida de grânulos
quartzo, fragmentos de rocha vulcânica e silexito de granulação variada (0,07 a 0,5 mm);sub
angu'l osos a subarredondados com contatos pl a.-

_

I48_

ã autigêni co I imoni ti zado,
com manchas claras de areni to em grânuIos (1,0-1,5 rnm) mesrna composição,menos
nos o cimento

al terados e com c i mento mì cãceo ( não 'l i
mo n i t t c o ) , 0 p a co s não forma de grãos dis
seminados nos fragmentos de rochas vul -

cânicas.
l36b

TRN-F5 (89 )

Areni

to protoquartzíti co '

Gran. 0,2-0,6 rnm
Quartzo, muscovt'ta-seri ci ta, opacos,zi r
cão, fragmentos I íti cos e feìdspato.
Textura ps amí tì ca cl ãsti ca,
grãos,
Rocha arenosa, constituÍda de
pri nc'i pal mente de quartzo e secundariamente por fragmentos de a reni to e de ro
cha vul cãni ca a l terada, c i mentados por
crescimento autigênico, ou por material
0bserva¡n-se antigos con-,
tornos s ub-arredonda dos dos grãos . Raros

fino nicãceo.

rãos ou d i s s emi nados .- nos
fragmentos de rocha ou ai nda no cimento sì ljcoso auti gôni co.
o

l36c

rRN-F5(73)

pacos

,

em

g

Congl omerado

Gran.2,0-20

mm

Quartzo, fel ds pato, opacos , muscovî ta seri c i ta, si lica mì crocri sta I i na e argi

lo-ninerais.
Textura clãsti ca
Rocha consti tuída de sei xos e grãos mit ì'métri cos a centimétricos de a¡eni to
fragmentos de rochas vulcânicas ãcidas,
siltito, arenito de granulação média e
silexito, com contatos pl anos e raramen
te so ldados por grãos de quartzo de ta
manho

areia.

_149_

I36d

TPN-F5(s6)

to conEl omerãti co
Gran, 0,1-0,5 e 5,0-20,0 mm
Quartzo, feldspato, carbonato , opacos,
fragme ntos I íti cos, Ieucoxêni o, argi lo

Areni

neral verde.
Textura cl ãsti ca
Rocha cons ti tuída de grãos submilim6 tricos (0,1-0,5 mm) de quartzo,feldspa
to fragmentos de rocha vul câni ca e are
ni to, com contatos pì anos ou com cimento mi cãceo e ca rbonãii co, e por grãos
maiores milînõtricos a centimétricos -mi

de

mesma con

gul osos

l36e

TRN-F5 ( 3o )

s

ti

tu I ção

anterior,

a subarredondados

suban-

'

arenlti ca
Quartzo, fel ds patos , fragmentos líticos , opacos , turmal i na, zi rcão I eucoxê
nÍ o, argi I o-¡ni nerais, muscovi ta-seri ci
ta, argi'l o-mi neral verde
Textura cl ãs ti ca
Rocha brechóide cons ti tuída de areni to
Brecha

nho vari ado de quartzo e secundari amente por fel ds patos e
fragmentos de rocha vul câni ca. Ma tri z
carbonãti ca e argilosa (sub- grauvaca

com

g

rãos de

tama

fina a mãdia), com fragmentos claros
de areni to liti co carbonãti co (fragmen
tos de rocha vul câni ca ) . Manchas de

to I íti co mi cãceo ocorrem
doi s cons ti tu î ntes arenítîcos.
areni

nos

