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RESUir,l0

E,ste tnabaLho a.ptLe.^¿nta o e^tudo gQ-oerLonoL6gico, pØ

Lo¿ m6.todo¿ K-An e Rb-Sn, da do"íxa c0^tQ.ít10" onientaL bna¿i
Løina, Q.nt,Le SaI-vadott ¿ Vítõnía. TaL ø¿tudo 6. cnitico pa,La.

o entendimønt.o da" evoLução geoL6gíca gettaL da- PLatadctttma ßna

díLøina, ø, aL-ô.m dí,s,so, pønmíte compa,La"tL o pa"dnão geocnlnoL'o
gieo da tegião 60caL-izada, com ac¡uøI-e øncontnado na (aixa
co¿teina do eontinønte adnicano, QuØ Lhe tenia rLdct a"d jaceL
t8, na"^ rLecontt.nuçõøt ødet.uada¿ L¿vando-^Q. Øn conta a teottia
da deníva do.s contínente¿.

Fctnam edøtuøda^ 62 anãLí¿øt K-An, tro L-a-bonat6nio do

Centtto dø Pørc¡ui'sa,s GeocnonoLôgiea,s, øm São Pa-uLo, ø 43 anã"

Lí¿ea Rb-S¿, a" ma"íonia" da",s cluaít no Cøntte beLge de Gõ.ochno

nologíø, Øn BnuxeLaa, At detøtmína"çõøt K-An {otam obtida¿
em nineta"í¿ aøpanadot, ytnineipaLment¿ biotítat Q. andibîLio,s,
enquanto que 0.^ anã.Lí¿e¿ Rb-S¿ donam e(et.ua.da^ a.frena^ ¿m no

eha totaL, tøndo ¿ído intønpnøta-da¿ atna"v'et de diagttama¿ í¿ct

cnõnico,s,

A maictnía do.¿ amottnal 6oi coLøtada pøLo auton, QuØ

¿eLecionou a^ mail a"dec¡uada^ patLa- o ¿^tudo ge.ocrLonoL'ogíco, a

pa"tLti,L de um Lotø de 500. 0 Q,xamø petnognã.6íco, aliado ao

contnoLe de. campo, pettmitíu ca"nacte,Lizat c¡uat.no gnandet uni
dadøa L-itoLîgLcat: a ãnøa gna.nul-it.iea tetøntttíona"I-, a tøgíão
do¿ met.a¿rødimentod do Gtupo Rio Pando, a negião co¿teína m¿

nidionaL de gnaittøl lzinzigíticot, e- a (aixa maít íntenna
com pnedominã"neLa de nocha.t gnã"irdíca.t s gtanitica.t, Roeha,s

vuLcã"nicat ø 8ub-vuLcã"nicad a"perLecerLl,m, eont.ando 0,^ et.tnutu
,La^ meta-m6n(Lcal,
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A a"nAlí^e dot dado¿ geocrLonoLîgíco,s, ba¿ead,a na in
t.enpnetaçã.0 de tú.¿ diagnamar itoenônicot, vã.niar i,s'ocnona,s
de nedetõ.ncia, e doa ne¿uLtado¿ K-AIL, Levou ao ,seguint.e Q.^

quemo. pa,La a evoLuçã.0 geoLîg.iea ttegíonaL-:

4 200 m.a l?l Fonma.çã.0 de aLguma,s l'ocha¿ da -anea

dø llutuipe, BA.

2 7 00 m.a.

2 000 m.a.

I 700 m.a.

I 300 - I 600 m.a.,

760 n,a.

650 m.a.

450 - 50 0 n. a..

- CicLo Guttíen¿ø - Fonmação do,s gttanuLi
tot do CompLexo de Jequíî",

- CicLo Tnanl-Amazõnico - Fonmação doa
gnanuLitod de SaLvadon e do,s gnait,set
lzinzigit.ieo¿ metidionai,s. F øn6me.no^ de
nejuvenescimento no CompLexo de Jequiõ.,

- Re,s(niamento do Cnat.on de SaLvadon.

- Vulcanít.mo batãLtico no" negiã.0 de SaLva
don, Fonmaçã"o do.s gnaí,saet de |tapebí.

- Int.nu¿õe¿ aLcaLínd^ no ,suL da ßahia,

- CicLo ßna¿íLiano, Metamctndilmo no GnL
po Río Pando, Fonmação e/ou rtejuvenes
címento de nochar na" (aixa cott.eirLt" mø

ttídío na.L ,

- Re¿dniamønt.o da" pattt.e oníenta\ d.a" p|at.a

donma ßnatiLeina.

Finalnent.e, a compa.taçã"0 com o^ dadot diaponî-ve.i¿
do La.do adttícano pennítiu venL(íean gnande¿ ¿emeLh0"nça.6 no
padnão de evoLuçã.0 geol'ogíca gLobal,. Em adíçã0, a poaição
da¿ pnovínciat gQ.ocrLonoLígicat 'e compativeL com a tLecontLnu

ção da aituagão " prr6--deuíva,, do,s contínentet anaLi¿ad"o¿ ,Taia
evidî.neia¿ ¿ã.0 altament.ø da.vonã.veí,s &o modøLo geodínãmíeo de
øvoLuçã.0 tenne¿t,ne que incLuí um epi,sîtdío de detiva do¿ con
tinent.e¿ t tro Fdne,Lozîico
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\ \''^¡¡o" últimos anos, importantes progressos foram veri

t \ / 
À r--J--

fiþados no campo das geociências. os fenômenos geodinâmicos

"\lo"çrru* r ser considerados conjuntamente ¡ o que possibili
tou o aparecimento de modelos int-egrados para explicar os
processos geológÍcos de escala contj.nental.

São dos mais atuais os problemas clo a¡nrecimerrto e da

hÍstória geológica do materiar granÍtico que caracteriza as
massas continentais. Acumulam-se a esse respeito dados pro
venientes de várias especialj.dades das geociências, Lais co
mo a geote'ctônica, a geoquÍmica, a sismologia, etc. Tratando-
-se de probremas de evorução geológica, desde os prÍmórdios
d.a formação de nosso planeta, tornam-se essenciais dados geg_

cronotógicos, visto que durante a maior parte cla história d.a

Terrar rto Prê-cambriano, fósseis são raramente disponÍveis,
e ainda não são empregados adequadamente nas correlações.

No mundo inteiro foram efetuadas algunas dezenas de
mílhares de determinações geocronorógicasr €rn rochas prê-ca[
brianas das áreas continentais. Tais dados permitem um grau
de conhecimento razoãveI da evorução ce certas prcrvÍncj_as
geotect.ônicas, tais como o Escuclo canadense, o Escudo Bârti
co t a Plataforma Russa e mesmo de algumas ãreas pertencentes
a continent-es menos conhecidos, como a Ãfrica c,u a austrätia.
Algumas faixas de dobramentos antigas jã tê¡¡ sua evolução
geoJ.ógica praticamente escla.recida.

A Plataforma Brasilei_ra (ALmeí.da, 1962 ) runidade gee
tectônica estabelecida no final do pró*ca.mtrri.ano e inicio do
Paleozóico, que comportou-se rigiclamente cura.nte a evolução
do cinturão orogenético Anclino, ó uma das massas granÍticas
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continentais menos conhecidas. Estudos e mapeamentos geolõ
glcos recentes, efetuados principalmente na década de 60rmui
tos atualmente em andamento, continuam a acumular conhecimen
tos geológicos a respeito desta grande região. Determinações
geocronolõgicas aÍnda são escassasr €m número insuficiente
para permitj-r uma interpretação adequada da evolução da pla
taforma Brasileira. com exceção de datações esparsas, e dos
estudos efetuados por geõlogos do us Geological survey no
Quadrilátero Ferrífero, MG, os dados radiométricos atuarmen
te exístentes, a respeito de rochas pré-cambrianas do terri
tórto brasileiro foram obtidos no centro de pesquisas Geocro
nológicas da universidade de são paulo (cpGeo), ou em labora
tórios estrangeirosr êrn programas de cooperação cientÍfica
com o CPGeo.

A'região focalizada no presente estudo, a faixa cos
teira oriental brasileira, entre salvador e vitória, ainda
não foi objeto de mapeamento gIobal, sendo bem conhecidargêo
logicamente, apenas em seu trecho próximo do ri.o pardor no
sul do Estado da Bahia. Entretantor parâ â compreensão das
evorução geral da Plataforma Brasireira, esta região apresen
ta grande importância, visto que contém a parte reste-sudes
te da unidade geotectônica denominada craton do são Francis
cor e a sua delimitação com a faixa de dobramentos Ribeira,
região orogênica ativa durante o fim do pré-canrbrianor euê
se estende ao longo da costar êrTr direção ao sul, até o uru
guay.

Grande importâncÍa adici.onal é apresentada por este
trecho, entre sarvador e vitória, em vista de sua comparação
com a região correspondente do contj-nente africanor ou seja
o trecho costeiro entre Gabon e Angorar Çüê lhe teria sido
adjacente, nas reconstruções efetuadas, levando-se em conta
a teoria da deríva dos continentes. para a região costeira
a norte de salvador, a comparação com o continente afrj-cano
foi efetuada em trabalho anterl-cr (ilurLey et al., i.g6z ) , o
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qual apresentou resultados altamente positivos. para a pal
te sudeste do Brasj-l, já existem dados suficientes para per
mitir comparação entre o cinturão orogênico Ribeira, clo lado
sul-americanor € o cinturão orogênico Damara, de idade compa
ráveI, do lado africano. Neste trabalhor os dados apresenta
dos possibilitam um confronto adequado entre as regiões res
tantes, completando o quadro comparativo, teste fundamental
para a teoria da derj_va continental.

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, o au
tor coletou pessoalmente a grande maioria das amostrasrduran
te várias expedições cientÍficas ã região, efetuadas em out_u
bro de 1968, jurho de 1969, julho de 1970, e janeiro de 1973.
Algumas das amostras disponiveis foram cetlidas por vãrios
geóIogos, a saber S. Fujimori, A. J. pedreira, p. G. Souto,
H. Azevedo', J. Mascarenhas e C. Durrell. Algumas outrasr c€
didas pela Petrobrás, foram analisadas¡ êrrì São paulo, por
A. Thomazr guê permitiu a inclusão dos dados neste trabalho.

Do conjunto de rochas existentes, cerca de 500, fo
ram escolhídas as mais adequadas para o esttrdo geocronológi
cor com base na natureza do material e na distribuição gee
gráfica e geolõgica. Para isto foi efetuaclo o estud.o petro
gräfico de todas as amostras disponÍveis a fim de caracteri
zar as principais unidades geológicas da regiãr>. As análi
ses K-Ar foram todas realizadas em São Paulo, enquanto que a
maíoria clas determinações Rb-Srr por diluição isotópica, fo_

ram efetuadas em Bruxelas, durante estágío de laboratõrio
que o autor desenvolveu junto ã Université tibre de Bru<eltes
(utB) rcoflro Professor visitante, no primeiro semestre d.e rg7L.
As demais determinações Rb-sr foram realizadas em são pauro,
em época posterior.

fntegram este trabalho 62 anãlises K-Ar, e 43 anãli
ses Rb-Sr. DetermÍnações j-ncluÍdas em trabalhos anteriores
(HurLey et aL,, 1,967, ALmeída et aL., 1,968, Delhal et aL.,
1969) são aqui re-avaliadas, nas interpretações integradas.,
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tendo em vLsta os novos resultados obtidos.
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CAPfTULO II

MÉTODOS EXPERIMENTAIS

1. - DETERMTNAçÕES PUÃ,SSL)-ARGÔNr0

As análises K-Ar que constam deste tl:abalho foram

efetuadas nos l-aboratóríos do centro de Pesquisas Geocronolõ

gfcas em São Paulo. Uma descrição completa das técnícas em

prega¿las pode ser encontrada em Amaz'al et aL.' (7966),

As análises de potássio foram efetuadas em dupllca
ta, por fotometria de chama, com padrão interno de litio. Pa

ra as determlnações constant.es deste trabalho, o erro per-
centual *édio, em relação à média, foi de aproximadamente 0,8*.

As análises de argônio, por dlluição lsotópica, fo
ram efetuadas no espectrômetro de massa tipo Reynolds, do

CPGeo, tendo sido empregado traçador de Arst puro. Para cer
ca de dois terços das determinações, foram util-izados traça
dores previamente preParados, em conjuntos de aproximadamen

te 430 unidades' segundo o método preconizado por ReynoLds

e Spíra (1966). As restantes foram efetuadas mediante empre

go de alfquotas cal-ibradas retiradas sucessivamente de um rçr

servatór1o.

A precisão das medidas foÍ calculada em cada caso,

nediante estudo envoLvend.o propagação de erro, desenvolvj-do

no CPGeo. As estimativas dos erros experÍmentais para cada

amostra, que dependem pois da qualidade das medidas efetua
das, e de parâmetros estatÍstlcos determinados exPerimental

mente no laboratório, foram íncl"uÍdas no Apêndice 2, onde

constam os dados analÍticos completos referentes ãs anãIises
K-Ar reallzadas. Verifica-se que as determinações K-Ar es

tão sujeitas a erro experimental variando entre I e lO8,com
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mêdla por volta de 48 e distribuição bi-modal, sendo mals
preclsas as anáLises efetuadas mediante reservatõrio de Arse
(entre I e 38 de erro), em relação ãs demais (entre 2 e 108
de erro) .

Neste trabalho não houve preocupação de demonstrar
a reprodutibi lidade das medidas de argônio, caracterfstlca
jä suficlentemente testada no CPGeo. Entretanto, podem ser
vir de indicação os resul-tados obtidos para a biotíta ITB*
-219, que foi analisada 15 vezes, por ser amostra-padrão in
tra- laboratõrio, empregada para calibrar os diferenÈes siste
mas de t.raçadores de argônlo 38. Os resultados obtidos apre
sentaram desvj-o percentual mêdio de l,9t em relação ao valor
mêdio, o que demonstra a boa reprodutlbi lidade do l-aborató-
r1o.

As constantes empregadas nos cáIculos foram:

trU = 0,530 x lO-e anos-l

À, = 01585 x 10-10 anos-l

I atom. de Kao em Ktot = 0,0119

2 - DETERMTNAÇõES RUBtDTO-ESTRaNCT0

A maÍoria das determinações Rb-Sr aqui apresentadas
foram efetuadas pelo autor, por diluição isotópica, nos labo
ratórios do Centre Belge de Géochronologie, em Bruxelas. O

tratamento qufmico seguiu o procedimento habitual , d.e acordo
com Deutsch et aL, (1965). Näs anâIises de Rb e de Sr, fg
ram empregad.os, respectÍvamente , traçadores ehrlquecidos em

R.bo7 e em Sroh.

Com exceção de três, as anälises de Sr por diJ-uição
isotópica foram obt.ldas em espectrômetro Varían-Atlas tipo
CH4, de 6" de raío d.e curvatura, cujo comportamento habitual
pernite um erro experimental inferior a 0,22 na obtenção das
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relações isotõpicas do Sr. As três restantes foram obtidas
em espectrômetro de massa de 30 centÍmetros de raio de curva
tura do Service de Géotogle et de Géochimie Nucleaires da
ULB. (Reínharz et aL., 1962). Nestes casos, a precisão ob
tÍda foi inferlorr êrn virtude das instabllidades de emlssão
veriflcadas durante as anáIises. Todas as aná.lises de sr fo
ram normalizadasradmitindo-se sr86/srB I = 0. 1I94.

Neste mesmo espectrômetro foram efetuadas quase to
das as medidas de Rb por diluição lsotópica constantes do
trabalho. Uma delas (amostra pobre em Rb, e misturada ao
traçador em quant,idade lnadequada) foí analisada no espectrô
metro CH4, enquanto que três outras foram analisadas por
C.A. Cingolani em espectrômetro de massa Nuclide, pertencen
te ao I.N.G.E.I. S. (Buenos AÍres) . Como é impossÍvel uma

correta avaliação dos efeitos de fracLonamento isotópico du
rante as anãllses de Rb, vârias amostras de Rb natural foram
analisadas, e o valor médÍo obtido foi utilizado para calcu
lar o fator de correção. De qualquer modor ês anã1Íses de
Rb por diluíção isotópica estão sempre sujeit.as a erro analÍ
tico da ord.em de L-2*.

Como verÍfÍcação adicj,onal para as determinações de
Rb, foi empregado o método de absorção atômica, segundo a

têcnica desenvolvida por Vosters e Deutseh (L967) e Gamot et
aL, (1970). As medidas foram feitas pelo autorr rro Ínstru
mento Perkin Elmer do ServÍce de Géologie et de Géochimie
Nuclealres d.a ULB. A Figura 1 mostra a comparação entre os
dados de absorção atômica e dÍIuição isotópica obtidos, po-
dendo-se verificar uma boa concordância em quase todos. Algu
mas dLferenças signíficativas que aparecem (ver por exemplo
as amostras ITC'29, BJ-10 ou BA-69-I7C), foram provavelmente
ocasionadas por problemas quÍmicos ocorridos nas soluções
que foram medidas por absorção atômica. Tendo em vj-sta tat
lnconveniente, apenas as medidas por dilulção isotópica fo
ram levadas em conta nos cálculos.
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a lTc-29
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casc- . ca-78D
122
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ca-78a
u-4t8

pplnRb (4. a.)

300
FIG. ¡

Comæ¡o(õo enl.e ondlises de ¡ubidio oelos mdrodos de
drlu,çõo isoróp¡co € obso.çôo orömico

Onze amostras foram datadas pelo método Rbrsr, no
CPceo, em São Paulo, utilizando-se determinações quantitati

- -. tot - totvas de Rb-"- e Sr---, por fluorescência de Raios X, e anäIÍ
ses de composição de Sr, sem traçador, de acor<1o com a técnj.
ca utilizada por Kalna.shita (1972), Destas otlze determina
ções de composição isotópica de Sr, cinco for.rm efeiuadas
por K. Ka\^tashita no espectrômetro cle massa ti.po Reynolds do
CPGeo, ao qual foi adaptada uma fonte sóLida, enquanto que
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as seis restantes foram obtidas pelo autorr Do recém adquiri
do espectrômetro Varian-Mat, tipo TH-s do CpGeo. Estas fc
ram as primeiras determinações de sr efetuadas com tar ing
trumento que aparenta possuir grande precísão. Algumas aná
Ifses efetuadas, no mesmo perlodo, da relação Sr87/sre6no p3
drão Eímer Amend apresentaram valor mêdio de Or7O77,

muito prõximo ao preconÍzado. (Srt'/rttt = O.7OB2, HíLd.reth
e Henderson" 197L.) Kauash¿ta (lgzz) verificou a concordân
cia, dentro dos limites de erros experimentais, entre deter
minações efetuadas por fluorescência de Raj-os x, no cpGeo, e
determLnações normais por diluição ísotópi.ca.

A Figura 2 mostra a concordâncÍa obtid.a entre os dg
dos obtÍdos, neste trabalhor por fluorescência de Raios x,
com aqueles por dÍIu1ção isotópica. FoÍ elaborada levando-
-se em conta as razões nbtotrzsrtot, que são os parâmetros sig
nificativos no cálculo das ídades e no traçado das isõcronas.
As determinações individuais de *Otot e de ,"tot, por flug
rescência de Raios x, entretanto, resultaram sistematícamen
te cerca de 58 mais elevadas d.o que as obtidas em Bruxelas,
por diluição isotópJ-ca (vide Apêndice 3), o que se dever pro
vavelmente, a dÍferenças entre os padrões utílizados em am

bos os taboratórÍos. o assunto encontra-se sob investigação.
De quarquer modo, como os valores nbtotTgrtot apresentam
grande concordâncfar ês medidas efetuadas por fruorescência
de Rafos X em São Paulo podem ser tratadas conjuntamente è
quelas obtidas por dlluÍção isotópica. Para a construção de
lsócronas, nos casos em gue havía valores provenientes de
várlos métodos (o.f ., A.A,, E'.X.) , sempre foram utilizados
aqueles referent,es à attutção Ísotópica, método menos sujei
to a erros devidos a interferêncfas. A únlca exceção foi re
lativa ä amostra CÃ-75 B, que apresentou valores concordan
tes para as determinações de rubÍdio por A.A. e F.X. Neste
caso foi desprezado o valor obtido por D.I., tendo em vista
um posslvet erro acioent,al.
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FIG 2
Comporoçõo enrre osresultodos do reloçõo Rbtol/Srtot pelos métodos ds

ditu¡çoo isoiópico e fluorescêncio deroios X

Os dados analÍticos Rb-Sr completos foram incluÍdos
no Apêndice 3. Em virtude da variedade de técnicas e instru
mentos utilizados, neste apêndice tambêm foram incluÍdas re
ferências sobre metodologj-a empregada em cada det,ermínação.
As isócronas das Figuras 6 a 12 foram traçac1as segundo uma

regressão linear símples, de acordo com o procedimento de
ShíeLds (L963). Os calcúlos foram efetuados mediante empre
go do programa PCRONO (X em Y), desenvolvido em linguagem
Fortran IV e adaptado para o computador Bourroughsr/3500 do
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centro de computação Eletrônfça da Universidade de são Paulo.
As estímativas dos erros analftlcos referem-se ao nÍve1 de

conflança de 688 (Io).

As constântes empregadas nos cälculos foram¡

ÀRb = t'47 x I0-lt angs-r

Rb8s,/Rb8' - 2,59

sr8 6/sro I = 0,1194
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CAPITULO I I I

GEOLOG IA

A região objeto clo presente estudo estende-se ao
longo da costa orj-ental brasireira, entre os paralelos l2o s
e 2oo 30ts, aproxfmadamente, incruindo, em suas extremidades,
as cldades de Salvador (BA) e de Vitória (ES). A extensão
totalr âo longo da costa, perfaz cerca de I loo km. A faixa
ínvestlgada apresenta uma rargura variável, entre loo-150 km,
desde salvador até o rio Jequitinhonha; daÍ para o sul, algg
mas amostras foram coletadas até cerca de 200 km de distâg
cia da costa. Em outras paravras¡ â área em questão sltua-
-se entre o litoral e a rodovia BR-116r ro trecho entre as
cfdades de Feira de Santana (BA) atê Manhuaçu (MG), e com-
preende cerca de 200 000 quilômetros quadrados.

rnterpretações geocronológicas regionais, como a
que é apresentada neste trabarho, necessitam de um conheci
mento geológico de base, para poder aquÍlatar a influência
dos diferentes eventos georógicos, e caracterizá-los adequa
damente. são especialmente úteis mapas geológicos regíonais,
em escalas taj-s como 1:250.000, gue mostrem as relações c1e

campo das principais unidades litológicas.
rnferizmente, apenas uma pequena parte da árear rê

ferente ã bacÍa do baj-xo rio pardo, apresenta-se mapeadarg€o
logicamente, em escala adequada. Dej-xamos de rnencíonar aqui
os 1números trabalhos referentes às bacias costeiras pós-pg
leozóicas (Recôncavo, Tucano, Almada, EspÍrito santo, etc.),
desenvolvidos nas últimas décadas pela equipe técnica da pe

trobrás; tals trabalhos, em geral, não dão atenção ä georo
gia do embasamento, apresentado sem diferenciação nos seus
mapas geolõgÍcos.
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Pedreiz'a et aL. (L969) apresentam uma sintese dos Ie
vantamentos geol-ôgicos realizados na reglão do baixo rio Par
do, e a equlpe técníca da CEPLAC está edltando, paul-atlnamen
te, os trabalhos resultantes, com maiores detalhes (Azeoedo,

7969; Azeoedo e Souto, 7971; Souto et aL,, 1971; Souto et aL.,
2971a; Souto eþ aL., 19?2; Barboea de Deus" 1972). Tais l-e

vantamentos geológicos mostram-se adequados para as intenpre
tações geocronológicas i as expedições de coLeta de amostras
na reglão (êntre 15o e l-60 de latltude sul-), efetuadas peJ-o

autor, Ievaram em conta os dados existentes.

Também na parte merldl-onal da região estudada. no Es

tado do Espfrito Santo, faz-se dlsponfvel uma carta geológ!
ca global (Brajníkots, 1955), onde estão delimitadas as prln
clpais unldades 11toLó91cas do ernbasamento. Tal trabalho é

de grande util-idade como controle l1tológlco, se não se atri
buir malor importância ã interpretação geológica apresentada,
na ocaslão, por aquele autor, feita em é¡ioca anterior å toma
da de fotografías aéreas na região, Na presente pesqulsa, o

mapeamento mencionado foi avaliado, reconstituindo-se os ca
minhamentos princípals levantados por Brajnikov, e utilfzan
do os dados do estudo petrográfico de boa qual-idade executa
do por aquel-e autor.

Outros trabalhos importantes, que serviram como con
trole geológlco e./ou petrográffco para as lnterpretações geo

cronológlcas aqui apresentadas foram os d.e Maack (7953) a

respeito da reglão do rio de Contas, o ð.e Fujimori (1967) so
bre as rochas âl-callnas do sul- da Bah1a, o do mesmo autor
(1968) sobre os granulitos de Salvador, e o de SighinoLfi
(1970) sobre os granutitos da região oriental da Bahia. o

trabalho de Barboaa et aL, (1966), a respeito dä região do

vaLe do rlo Doce tambêm foi levado em conta, exLrapolando-se
os dados para as regiões contfguas.

Merecem ainda ser mencionados os trabalhos de natu
reza petrológlca de Guímavães (7924), Guimarães e Souzd. (L931),
ALLard, e Fujimori (7966), castro e SiaL (1977) e SighínoLfi
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e Fujimoz,i ( Lg7 2 ) , que caracterj-zam as rochas granulíticas
da região de Salvador. Algumas sÍnteses geológicas globaÍs
foram feitas anteriormente, POr diversos autoresr êIIl várias
Oportunidades, analisando e interpretando os sempre escassos

dados dÍsponiveis. Lembramos aqui as de Moz'aes Rego (1,947)'

Guimarães (L95L), Ebez,t (1962 e 196B), Barbosa (L966)' ALmei

da (1.967 ), Susezynski ( 1967 ) , Cordani et aL. , 0.968 ), Almeida
(Lg6g ), e f inalmenLe lez,z,eiy,a (Lg72 ), como autor da notÍcia
explicativa que acompanha a recente Carta Tectônica do Bra

síl, em escala 1: 5. 000. 000 .

Para a execução do presente estudo geocronológico

cerca de 450 amostras foram obtidas em várias excursões reg
lfzadas pelo autor, Qü€ percoreu as p::incipais rodovías e

estradas da região. Outras amostras tornaram-se disponiveis
através da ajuda dos vários geóIogos regionais, S. Fuj j-mori,

A.J. Pedreira, P.G. Souto, H. Azevedo, J. Mascarenhas, C.

Durrell) que cederam alguns exemplares importantes, de luga

res pouco acessÍ.veis.

De infcio, foi feito um esLudo petrográfico comple

to para caracterizar as unidades geotectônicas principais.
Nesta fase, maj-s de 500 ]âminas foram examj-nadas, com a fÍna
ltdade de deduzir, em algumas regiões chave, a seqtlêncía de

eventos geolôgicos impressa nas diversas paragêneses mj-ne

raís, e Selecionar as amostras consideradas mais adequadas

para estudos geocronológicos. As Figuras 3 e 4 exibem a lo
calização das amostras disponÍveis, bem como a denominação

de campo das que foram objeto das análises geocronológicas

referj-das neste trabalho. O Apôrrdice f. inclui as descrições
petrográficas das amostras que foram objeto de datacão radio
métrica.

Fazendo-se abstração dos sedimentos das bacias cos

tefras, bem Como das extensas coberturas recentes que reves

tem os tabuleiros próximos do litoral, poclem Ser distingui
d.as, do ponto de vista geológico, quatro regiões caracterls
tÍcas, a saber: a área granulitica setentrional' a região
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dos metassedimentos do Grupo Rio Pardo, a região costeira me

rÍdional dos gnaisses granatÍferos, e a faixa mais int.erna
com predominância de rochas gnãissicas e granít,icas. Rochas
vulcânicas e sub-vulcânicas aparecem, localmente, cortando
as estruturas metamórficas. Este trabalho procurará, a se
gufr, caracterizar geologicamente e petrograficamente cada
uma das unidades litológicas referidas, enfatizando os prin
cipais dados petrológicos que têm interesse clireto para a in
terpretação da evolução geológica regional.

A Figura 5 mostra esquematicamente a distributção
das unidades litológÍcas principais. Foi traçuda com base
no controle petrográfico obtido (Figuras 3 e 41, e nos traba
thos regionais existentes, jâ mencionados (Pe,Iy,eíz,a et aL.,
L969; Brajníkots" 1955; Maaek" L963; Fujimori., .7967;

SíghinoLfó, 1970; Barbosa et dL., 1966 ). et6m disso, para a
delimÍtação das unidades, o autor valeu-se dos mosaicos semi-
-controlados de radar, editados pelo Departamento Nacional
da Produção Mineral (Projeto Radam), que cobrem quase toda
a área estudada. Em taj-s mosaicos (SD-24-V-8, SD-24-V-D,
SD-24-Y-8, SD-24-Y-D, SE-24-V-B e SE-24-V-D), r3m escala
1: 250.000r âs estruturas regionaÍs salientam-s,s nÍtj-d-amente,
auxilíando as Ínterpretações geológicas. Na Figura 4, foram

a-lncluidas as principais zonas de fraturamento, bem como as

dÍreções estruturais mais pronunciadas, reveladas pelas Íma
gens do Radam.

1. - ÃREA GRANULITIcA SETENTRToNAL

Toda a parte setentrional da região, entre Feira de

Santana e o rlo Pardo, é formada por rochas granulíticasrcom
direções estruturai-s pouco variadas, mantendo-se próximas de

N-S ou NNE-SS!Í, com uma inflexão inportante para NW a paå
tir de Santo Antonio de Jesus. Tais rochas parecem consti
tuír uma unidade geotectônica importante sobre o Craton do
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São Francisco, para a qual está sendo proposta, neste traba
tho, a denomj-nação de "Complexo granulÍtico de Jequié". So

bre os mosaicos do Radam, a região apresenta extensos linea
mentos retílÍneos, em grande parte concordantes com as prin
cipais direções estruturaisrque podem ser interpretados como

grandes zonas de falhamentos. Os principais foram represen
tados na Figura 5. Um deles, que passa próximo ãs localida
des de Poções, Itapetinga, PotÍraguá, Itapebi e Itagimirim,
parece apresentar importâncÍa especiat, por const,ituir o li
mÍte SW da unidade geotectônica granulÍtica. É bem possÍvel
que esta zona tectônica, aqui denominada Falhamento de Ttape
bi, cuja largura parece ser de alguns quilômetros, continue
emi',direção NV'r, infletindo-se em seguida para Norte, passando

a constituir parte do sistema de grandes falhas que acompa

nham a borda oriental da Chapada Diamantina.

Essencialmenter âs rochas que constituem o Complexo

de Jequlé são metamõrficas de alto grau' e serão denominadas
genericamente de granulitos. Exibem frequentemente nÍtido
bandeamento, granulação fina a média, e por vezes uma gnais
slficação irregular. Macroscopícamente, apresentam o bri
Iho graxoso e a coloração clnza-azulada ou esverdeada, carac
terfstfcas do tipo de rocha. Frequentemente, seus feldspa
tos exibem tonalidades esverdeadas. os tipos petrográficos
mals comuns são granulj-tos quartzo-feldspáticos; entretanto,
granulltos bâsicos, com piroxênios e anfibólios em quantida
de considerável, aparecem frequentemente, formando intercala
ções nos tipos bandados.

MÍcroscopicamente, as associações mineralógicas ob

servadas são muÍto variadas e complexas. Predcml-nam textu
ras granoblásticas eqtligranulares e xenomôrficas. os princi
pais minerais são quartzo e feldspato, este ú1timo exibindo
quase invariavelmente intercrescimentos pertÍticos, antiper
tfticosr olr mesopertÍticos. o plagioclásio geralment,e é an

desina, passando a labradorÍta nos tipos mais básicos. In
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tercrescimentos mirmequftícos são comuns. Os rninerais escu

ros prÍncipais são orto e clino piroxênlos, ho::nblenda e bio

tita. Em muitos casos, estes dois últimos mineraís perteg

cem ã paragênese primárÍa; em outros casos, prgvém da trans

formação dos Plroxênios.
Muitos granulltos da área apresentam, em adição aos

feldspatos com intercrescÍmentos, certa quantíclade de micrs¡

cLfnfor güê aparece nas rochas como Ínterstici¿rlr oü substj-

tulndo parcialmente certos cristaLs de ortoclã:¡io, denuncían

do um fenômeno metamórfico intenso. claramente posterior ã

forrnação da paragênese prlmárla. Este fenômeno mostra-se

gradual: em muitas amostras, é apenas incipiente, enquanto

que em out,ras apresenta j-ntensldade suflcj-ente para transfor
mar a rocha em um verdadeiro gnalsse granitóide, com vest!
gfos de uma paragênese primárLa de grau mais el-evado (restos

de piroxêniosr oü de mesopertltas). Na Flgura 5 foram asåi

nalados os locaLsr llo lnterlor da região granuJ'Ítica, onde

microclfnio fol caracterizado nas lâminas delgardas r €Itr qua!

tidades apreciåveis. A microclinização, que p;lrece ocorrer

em toda a região ocupada pelos granulitos, eviclencÍa duas

fases de metamorfismo sucessivas, a primeira enl ambiente ca

tazonal, e a segunda, de temperaturas e pressões mais baixas,

mesozonal.

Vãrl.as amostras apresentaram sinais de cataclase in

Lensas, e mÍnerais secundários tais como clorita, ePÍdoto,

fluOrj.ta, carbonatos, sericita e outros, caract-erÍstfcos de

fenõmenos hidrotermais de baixa a média temperatura ligados

ao cfzalhamento. Estas evidências aparecem nas zonas dos

grandes fraturamentos asslnalados na Figura 5, em especial

no mencionado Falhamento de ItapebÍ, e na outra grande zona

de fratura existente ao longo do rÍo Colônia, entre Potirg

guã e Itabuna.

Nos arredores da cldade de salvador, afloram também

rochas granulftÍcas, com caracteres petrogrãficos semelhan
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tes aos da região descrita. Uesta ãrea são colnuns diques de

rochas basáIticas e/ou piroxenÍticas cortando as metamõrfi
cas regionais. Diques semelhantes foram encontrados também

mais para o su1, especialmente na região entre Ithéus e Cama

cã.

Rochas magmáticas, de natureza alcalilra, foram assi
naladas (Fujímoz,i, 1967; Pedveira et aL., 1969) nas proximi
dades do rio Pardo, corLando os granulitos reg:Lonais. Trata-
-se de rochas de natureza sienÍtj-ca insaturada (com nefelina
e/ou sodalita) . Embora de pequenas dimensões, os corpos in
trusivos exibem tipos petrogrãficos diferentes, com grandes

variações em mineralogia e textura (nefelina-sienitos, soda

lita-sienitos, tinguaitos, traquitos, quartzo-sienitos, etc.)
As ocorrências principais, assinalaclas na Figura 5 , são as

de Santa cruz da vitória, Potiraguâ, rtabuna e rtaju de colc
nia. Recentemente foi descoberÈa nova ocorrência de rochas

slenÍticas, que formam o macÍço de Ïtarantim, intrusivo nas

rochas granÍticas que ocorrem a SW do Falhamento de Itapebi.

2 - METASSEDIMENTOS DO GRUPO RTO PARDO

No baixo curso do rio Pardor oê área adjacente ã

planÍcie costeira, aparecem oS metassedimentos estudados por

Ped.neira et aL. (1g6g) . Trata-se cle um conjunto constituÍdo
orfginalmente por folhelhos, siltitos, grauvacas' arcózj-os'

conglomerados, e rochas carbonáticas, afetaclo por metamorfis

mo regÍonal de fácies xistos verdes. Os mencionados autores '
que denominaram a unidade geotectônica de Grupo Rio PardorPg

deram reconhecer uma seqtlência estratigráfica, iniciando-se
com rochas maj-s grosseiras (metaconglomerados da Formação Pa

nellnha, ardósias da Formação Camacã, metagrauvacas conglome

rãticas da Formação Salobro), contÍnuando com filitos e metas

siltitos (Formação Ãgua Preta), e terrninando ccm rochas car-
bonáticas (Formação serra do ParaÍso) -
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Petrograficamente, as rochas mais grosseiras apre
sentam material detrÍtico em quantidade consj.derávelrsob for
ma de seÍxos e cristais de quartzo e feldspatos mais ou mg

nos arredondadosr êItr matriz recristalizada, oncle predominam

serfcita e clorita. Estes dois minerais são os; constituin
tes essenciais das rochas pelÍticas, enquanto clue calcita e

dolomita constituem os mármores da formação de topo. Estrutu
ras sedimentares são perfej-tamente visÍveis nasì formações ba

sais. Clivagem ardosiana 6 o carãter predominante nos fiti
tos da Formação Ãgua Preta, enguanto que as rochas carbonáti
cas apresentam textura granoblåstica, por vezes sacaróide. O

conjunto evidencia uma sõ fase de cristalização orientadarem
condições de metamorfismo brando, epj-zonal.

Os metassedimentos cobrem uma ãrea g1oba1 de 600 x*?
e sua estrutura é relativamente simples, do tipo monoclinal,
com mergulhos suaves com sentido predomj-nante para S!'1.

3 - ÃREA GNÃTSSTCA E GRANlTTCA MERTDIONAL

Na parte meridional da área invest,igacLa, duas gra!
des unídades litolõgicas, cujo limíte apresenta dÍreção apro
ximada N-S (Vide Figura 5), puderam ser reconhecÍdas.

A pri.meira delas, gue ocorre do lado ocidental, é

constl-tufda por gnaisses migmatfticos e rochas granlticas di
versas, gu€ na regíão do vale do rio Doce, nos arredores de

Governador Valadares, foram descritas por Barbosa et aL.,
(L966).

Estas rochas apresentam-se geralmente bem orienta
dasrcom gnaÍssificação uniforme e Por vezes bandeamento nÍti
do, caracterizando gnaisses fitados e/ou migmat:itos. Rochas

granÍtícas sem orientação visÍvel nos afloramerttos aparecem

tarnbém, com freqttênciar êItt associação aos gnaisses e/ou mig

matÍtos.

Ao mÍcroscópio, a composição mineralóclica mostrou-
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-se relativamente simples, predominando largamente a associa

ção quartzo-mÍcroclÍnio-plagioclãsio (o1igoclãsÍo) - biotita.
À,s vezes, hornblenda também foi encontrada, quase sempre em

quantj-dades Ínferiores ã bi-otita. A composição global va
riou entre granÍt,ica e granodÍorÍt1ca, e, de urn modo geral,
estas rochas evidenciaram relações texturais indicando um só

estãgio de cristalização orj-entada e grau de me:tamorfismo mé

dl,o, dentro do fácies anfibollto. TaI contexto petrográfico
permite correlacionar as rochas em questão com os gnaisses
granitõides sintectônicos e com os granitos postectônicos da

Serra dos örgãos, gue ocorrem mais para o su1, ao que parece
em continuidade fÍsica, e que foram objeto de e¡stud.o geocro
nológÍco pormenorizado (DeLhaL et aL,, L969; Cctrdani et aL.,
ls73),

A unidade litológica que ocorre na falxa orientalre
que na regÍão costeira é recoberta por sedimentos neo-Cenozói
cos, é' formada, essencialmente, por gnaisses kinzigÍticos,
com grau de metamorfismo maÍs elevado do que o que afetou a

faixa gnãissica descrita pouco antes. Rochas clo mesmo tipo
aparecem t,amb6m ao longo do rio JequÍtinhonha, entre ltaobim
e Salto da DivÍsa. De modo geralr os gnaisses kinzigÍticos
apresentam quantidades de biotita ínferiores ãs dos gnaisses
mÍgmatÍticos normais, de modo que faixas xj-stosas e/ou con
centrações biotÍticas são pouco regulares, conferindo ãque

las rochas aspecto migmatÍtico clifuso, nebulÍtico. Granada é
const,ltuinte normal dos gnaÍsses kinzigÍticos, s;alienLando-se
especialmente em algumas íntercalações hololeucocrãticas'qua
se sem bioti-ta.

Microscopícamente, estas rochas apresentam textura
granoblástica xenoblästica e associações mineralõgicas do ti
po quart,zo-plagioclásio - K-. fetdspato-granada-Ì:iotita-cordie
rita-silIÍmanita. Em gera1, plagioclãsio (andesina) predomi

na sobre o feldspato potássi-co (ortoclãsio) . -intercrescimen
tos do tlpo antipertita erlou mesopertita são c()muns. Granada
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aparece constantemente, formando porfíroblastos até centlmé
tricos, englobando outros minerais (quartzo) , e conferindo
äs rochas textura poiqui loblástica. Cordierit¿r aparece com

fregllência, em formas l-enticulares, exíbindo quase sempre in
cl-usoes de sillimanita.

A evol-ução petrogenética destas rochas não está cla
ra. PeIa sua paragênese, poder-lhe-ia ser atribuído tanto o

sub-fäcles mais alto do fácies anfibolito, quanto o próprlo
fãcies granulito. Muitas das amostras estudadas aPresentam

uma única fase de formação de minerais. EntreJ'-anto, outras
parecern ter sofrÍdo dois eventos metamórficos prlncipaisrten
do em vista a existêncía de restos de piroxênios, ou mesoper
titas, que parecem revelar a existência de uma paragênese
prÍmárla, formada em condições metamórficas maÍs enérgicas.

Núcleos granulÍticos, revelados pela presença de ro
chas caracteristicamente "charnoquÍticas", aparecem em cel
tas localidades, tais como Barra de São Francisco, ES, ou L
tapina, ES, no interior da unidade de gnaisses kinzigÍticos.
Núcleos semelhantes, porém, poclem aparecer ta¡rbém na região
de gnaisses migmatÍticos, tal como ocorre em lEanhêm, BA, ou

em Epaminondas otoni, MG.
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CAP TTULO I V

DADOS GËOCRONOLOGICOS

Do conjunto de amostras dÍsponÍveis, foram selecio
nadas as maÍs adequadas para o estudo geocronoLógico, desen
volvido mediante emprego dos métodos K-Ar e Rb--Sr. Alguns da
dos radiométricos jã. existiam antes da realização deste tra
balho (HunLey et aL,, L967; Condani et aL." 19S9; Cordani et
aL., L973), e foram incluÍdos nas interpretações. Os dados
analíticos completos (62 determinações pelo métoc1o K-Ar¡ €

43 pelo mõtodo Rb-Sr) encontram-se nos apêndices 2 e 3. o
Apêndice 1 Lraz uma descrição petrográfica resumida das amos

tras analÍsadas.

Para o método Rb-Sr, com duas exceções apenasr âs
anãlfses foram executadas em rocha total, e as J.nterpreta
ções foram feitas essencialmente mediante emprego de grãti
cos isocrônj.cos Rb87/sr86 versus srg7/srs6. cabe aquÍ lem
brar que esta tãcnica é a que permite os resultados mais vá
lidos em termos de evolução geológica sofrida pelo material.
Mesmo em rochas polfcÍclicas, ê sabido que os isótopos do es
trôncio podem se redistribuir durante os eventos mais novos,
sem ser perdldos pelo sistema. Portanto, análises em amog

tras representatÍvas da rocha total podem revelarr êrn condi-
ções ideais, inclusive a época da primeÍra cristalização , o
que seria dificilnente possíve1 por análíses Rb,-Sr em mine
rais separados ou anáIises K-Ar. As idades convencionais Rb-

-sr, calculadas com (sr87/srut), = 0r705, embora constem do

Apêndice 2t praticamente não foram utilizaclas neste capÍtulo,
devido ao seu valor interpretativo menor.

Par:a as determinações pelo método K-Ar, entretanto,
foram separados os mínerais mais adequados, ou seja micas e
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anfibólios. Quando possÍve1, deu-se preferência a estes üf
tÍmos, por ser os que possuem melhor retentividade para argQ
nio, e portant.o menos sujei-tos a perdas por difusão durante
aquecimentos posteriores ã sua formação. Entretanto, em cer
tas regiões, como no Est,ado do Espírito Santo, foram encon
tradas rochas apresentando biotita como o único mineral dat,á
vet pelo método I(-Ar, e presente em quantic,'acles ad.equadas pa
ra a separação. i'lest,e caso as deterntinações fcram efetuaclas
mesmo sabendo-se, a priori r Qüê os result,ados indicariam ape
nas a 6poca clo último resfrÍanento sofriclo pelo sistema.

De um modo geralr âs determínações K-Ar teriam como
princÍpal finalidade delimitar a área cle inftuência dos fenô
menos termo-tectônicos ligados ã ú1tima orogênese importante
ocorrida na região, no finar do pré-cambriano e no inÍcio do
Paleozóico. Por outro rador âs determj-nações Rb-sr em rocha
total teriam por finalidade situar no tempo alguns eventos
de homogeinização isotópÍca de Sr, Iigaclos muitas vezes à
própria formação das rochas.

Os dados radiom6tricos são comentados a seguirr sê
parados de acordo com as unldades geológicas ou geotectônicas,
a que se referem.

A - Compleæo granu.Lítíeo de Jequiá

Pelo método Rb-Sr, foram anallsadas doze amostras
provenientes de oito afloramentos de rochas granulÍticas re
glonais. Além disso, três determinações constantes cle traba
Ihos anteriores, obtitlas em duas rochas da região de Salva
dor, e uma terceira proveniente cl.os arrcrlo::as <-ie Cachoeira,
também foram incluidas nas interpretações. As Figuras 6 e

7 apresentam vãrias isócronas traçadas a partir dos dados
mencionados.

As Tabelas I e 2 reunem as 22 determinações i(-Ar
disponíveis, sendo 10 da faixa granulÍtica principal, e Lz
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da região de Sal-vador .

Tendo em vista os dados petrográficos expostos no
capftulo anterior, em especial o caráter policÍclico de mui
tas das rochas granuJ-fticas do Complexo de ,fequÍê, o aut.or
resolveu obter um bom número de anál-ises Rb-Sr em rochâ to
taL, por terem maior valor interpretativo. fdades K-Ar fo
ram tentadas, sempre que possÍveI, em anfibóJ-ios separados
das rochas regionais.

A Figura 6 exibe a isõcrona obtida em três amostras
dfferentes do granulito ácido JE-l3. O bom al:i.nhamento obLÍ
do caracteríza uma importante homogeinização ir;otópica, que
ocorreu provavelmente durant.e o evento formado:: dos minerais,
na época indicada peLa isõcrona ( 2 670 + 70 m.a.). A razão
inicial Sr87 /srø 6, próxima de 0,'72, não pode sr:r considerada
anômal.a, visto que os pontos analíticos estão situados longe
da origern, no diagrama isocrônj.co.

A 1sócrona I da Figura 7 foi obtida levando-se em

conta todas as análises efetuadas, com exceção das obtidas
nas amostras MU-I9C, Ped-4, 525, e SA-43D, Trata-se d.e uma

isócrona de referência, cuja idade Rb-Sr de 2 610 + 60 n.a.,
é pouco j.nferior ãquela obtida pâra o granulito ácido JE-l-3.
Estes valores indicam que as rochas granulÍticas do Complexo
de Jequlé terÌam sido formadas durante o evento geotectôníco
denominado Cicto orogênico "curiense", no continente sul-ame
ricano.

o autor acredita que o valor da isõcrona de referên
cia da Figura 7 tenha sido abaixado devido aos efeitos de um

re juvenescirnento parcial, acompanhado de saÍda de estrôncio
radiogênlco, que teria ocorrido nas amostras SAJ-26 , GD-67 ,

SE-464 e BJ-10. As três prímeiras (Vide Apêndice 1) são jus
tamente as rochas granulÍticas analisadas que apresentam
maiores quantidades de microclÍnio em sua compc>síção, tendo
sldo afetadasf em grande proporção, pelo evento mesozonal

þosterior à formação dos granulitos. Suas posj-ções no dig
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grama isocrônico tendem a djminuir a idade aparente da j-sócro

na de referência traçada. Deve ser enfatizado, no enLanto,
guer apesar da microclinì-zação, o rejuvenescimento foi peque

nor correspondendo, essencialmente, a uma redistribuição dos

isótopos do estrôncio nos sistemas, sem que tettha havido per
das consideráveis. A razão inicial srg7/Sr8td¿t isócrona de

referência mencionada, de O t715, tamb6m deve ser considerada
normal, tendo em vista que as rochas analisadas¡ possuem valo
res elevados do parãmetro Rbs 7/srs 6.

Alguns comentárj-os adicionais fazem-se necessãrios
com relação ã posição anômala do ponto anafíti<:o MU-1-9c, que

indica uma id.ade aparente de 4 200 m.a. (isócrona II da Figu
ra 7). Tal amostra, que foi obtida no afloramt:nto MU-I9, 19
presenta uma banda granulítica escura e maciça,, Duas outras
amostras do mesmo afloramento situaram-se próximas da isócro
na de referência de 2 610 + 60 m.a. Embora niio possa ser
excluÍda a possibilidade de um erro analítico acidental, ou

de uma forte modificação no conteúdo de Rb ou <le Sr durante
a evolução geológica sofrida pela rocha, o dado de aproxima
damente 4 2OO m. a. , calculado empregando-se (S¡:8 7rlsr t t 

) , =

0,705, poderia indicar a exj-stência de materia-l anterior ao

cíc1o orogênico de 2 7OO m.a. Tal consideraçã<: implj-caria
em que, apesar de ter sido afetado por evento metamórfico
dos mais intensos, de caráter catazonal, o sistema conseguiu
manterraproximadamente, suas quantidades origirrais <le estrôn
cto 87, permitindo a obtenção da sua idade prinária. Se o

dado for confirmado por evídências adicionais, a rocha MU-19

seria a mais antiga encontrada, até o momentor rto continente
su1-americano.

Na Figura 7 foram também colocados os pontos analí
ticos de três rochas analisadas no MrT, e que -tndicariam uma

lsócrona de referôncia de 1 830 + 150 m.a. (isôcrona ITI).
Tal valor parece incl.icar que aS rochas com ida<les próximas a
2 7OO m.a. terminam antes da região de Cachoeit:a, de modo que
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o embasamento das bacias sedimentares de Tucano e do Recônca

Vor bem como a região de Sa1vador, podem representar áreas
siálicas formadas durante o Ciclo Trans-Amazônico, o que já
havia sido assinalado por HurLey et aL. (1967)re por Coz'daní

et aL, (L969).

Uma análise dos resultados obtidos pelo mêtodo K-Ar
(Tabelas I e 2) parecem corroborar a grande influência regio
nal dos eventos deste ciclo. Apenas dois resultados K-Ar,
no anfibótio da amostra JE-50, e na biotita da amostra F-48,
apresentaram valores próxímos da idade da isócrona Rb-Sr em

rocha total dos granulitos de Jequié.

Várias análÍses apresentadas na Tabela I apresentam
resultados da ordem de 1 700 I 900 m.a., correspondendo a

eventos de resf ri-amento relativos ao ciclo Tran.s-Amazônico.
Por causa disto, é bem possíveI que sejam relativos a este
cÍclo os fenômenos de mÍcrocIÍnÍzação que afetaram as rochas
granulÍticas formadas anteriormente em ambiente catazonal.

A região de Salvador merece uma análise particular.
As rochas granulÍticas que 1á ocorrem parecem ter-se formado

durante o ciclo Trans-Amazônico (isõcrona III da Figura 7),e
o resfriamento regional posterior aos eventos deste ciclo te
rfa ocorrído hã. cerca de I 700 m.a., conforme atestam as ída
des aparentes das amostras I0a-B-66, R-Verm-l e Salv.-5. Vê

rios diques básicos cortam a região, e não sofreram qualquer
metamorfismo posterior ã sua formação. Suas idades aparen
tes K-Ar deveriam ser, portanto, inferiores a I 700 m.a. 'épg
ca do resfriamento regional. EfetÍvamente, quase todas as

amostras datadas incluem-se no intervalo I 300 1 730 m.a.,
com uma exceção representada pelo resultado da amostra
R-Verm-Ia (Z 050 m.a.). Esta determinação foi obtida em ro
cha tota1, em materÍal parcialmente alterado, e o presente
autor considera possÍvel a presença de excesso de argônio nos

seus mineraj-s secundários, causando uma idade K-Ar anômala.

A ínt.erpretação dos resultados K-Ar das rochas ba
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sâltlcas de Salvador é ul-teriormente compl-icada peJ.o fato de

não serem concordantes os resultados provenienÈes dos dife
rentes materials da mesma rocha (caso das amostras oNDINA 2a

ê SALV-B). Em vÍrtude da possibilidade da ocorrência de ar
gônio em excesso nos mlnerals secundãrlos, as aná1ises obt!
das em mlnerais separad.os (pIagioclásios) de:vem merecer
maior confiança. Assim, na falta de melhores evidências, se
rá conslderado o intervaLo L 300 - L 600 m.a. como sendo épo
ca de tectonlsmo lmportante, para a reglão de Salvador. Cabe

asslnalar que esta é a primelra vez que é demonstrada a exis
tência de vulcanlsmo basáltico do prê-cambrlano, na reglão
oriental da Plataforma Brasllelra.

Vários resultados K-Ar revelam a influêncla de tec
tonlsmos posteriores ã formação das rochas, capazes de provo
car escape de argônlo em determinados sistemas, o que parece
ter ocorrido com as amostras JE-23, ITJ-624 e AP-X. Esta ú1

tlma sltua-se na região de importante falhamento, que passa
próximo de ltabuna. Idades aparentes mais jovens do que se
ria de esperar, tais como as obtidas no anflból.io da amost.ra

vQ-4L2 B, ou na biotita da amostra R.Verm-f, pcldem ser atri
bufdas a perdas de argônÍo causadas pelo aquecimento sofrido
durante a intrusão dos díques de diabãsio que ocorrem nas
proxlmldades dos locais onde ambas as amostras foram colhl
das.

B - Metalsedinentos do Gnupo Río Paz'do

No caso dos metassedimentos do Grupo Rio Pardor cin
co amostras de rochas filfticas, relativamente rlcas em rubf
d1o, foram anallsadas em rocha ÈotaI, pelo método Rb-Sr. Uma

deLas (BA-69-L3A) perÈence ã Formação Camacã de Pedreíra et
aL, (7989)" e as resÈantes ã Formação Água Preta. Duas de

las também tfveram suas idades aparentes <leterminadas pelo
m6todo K-Ar, em rocha total, e uma tercelra, de mármore com
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f l-ogopita, fo1 analisada em dupllcata. A Tabela 3 reune os
dados K-Ar obtidos, enquanto que a rigura B apr:esenta as isó
cronas de referência traçadas a partir dos dados Rb-sr.

As Ídades aparentes K-Àr mostram-se concordantes,
dentro do erro experimental, indlcando cono regionalmente
significatlva a idade ð.e 47O m.a., época em que os sistemas
fecharam-se em reJ.ação à dlfusão de argônio. Na opinião do

autorf ta1 fato, lfgado ao aba.lxamento da temperaturä nos

slstemas, est,arla associad.o ao levantamento epirogenético da

área, ocorrldo em época posterlor ao metamorffsmo epizonal
reglonal.

A Isöcrona de referêncla Ir da Flgura I representa
a melhor reta gue se ajusta aos clnco pontos analfticos Rb-

-Sr, e lndfca uma idade de 4?0 + 50 m.a., concordante com

os valores K-Ar. Tal Ísócrona exibe um vaLor elevado para
razão iniciaL (Sr8'/srt"l , = ot724, o que indica que pode

ter decorrido um lmportante intervalo de tempo entre a depo

slção dos sedimentos e o fechamento dos sistemas ã difusão
de estrôncio.

Desprezando-se o ponto analÍtico da amostra 8A-69-8,
os quatro pontos restantes definem uma segunda lsöcrona de

referêncfa (isócrona I na Figura 8), gue apresenta ldade de

630 ! L?O m.a., e razão iniciaL srs'/srs6 = 0,708. A exclu
são da amostra Ba-69-8, embora subjetlva, parece justlficâ
vet visto que o pontÕ analftico situa-se em posição aParen

temenÈe anômala em relação aos demais, e tende a dimlnuLr a

incllnação da isólrona de referência, balxando sua idade
aParente .

o valor obtido para a Ísócrona I pode representar o

evento met.amórfico sofrido pelos sistemas, desde que não tg
nham ocorrido modlficações importantes nas concentrações de

Rb e de Sr das quatro amostras. Nesta lnterpretação, na amos

tra 8A-69-8 terfa ocorrido sensível entrada de Rb, ou safda
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TABELA3-IDADESK-ArÐosMETÀSSEDIMENToSDoGRt'PoRIoPÀRDo

ROCIIA

Filito

Fi lÍ to

^{årnore

MÀTERIAL

Rocha total

Rocha total

Flogopita

¡q r.an (SpK)

1834 471 1 30

1835 501 t 45

1831 494 ! 35

2332(183r R) 527 ! 5A

rDADE K-Ar (x 106 anos)
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de Sr radiogênico, entre a época do evento metamórfico e a

época do resfriamento regional. A relativa dispersão dos
pontos em relação à isócrona I poderia indicar diferenças
originais nas relações iniciais srg7/sr86de cada sistemar êrn

vLrtude de quantidades variá.veis de material detrÍtico.

Uma explicação alternativa para as id¿rdes aparentes
K-Ar, bem como os dados Rb-Sr obtidosr êItì especial o da amos

tra 8A-69-8, seria a de imaginar um evento inicial (630 m,.a..)

durante o qual formou-se a paragênese metamórfica princípal
dos metassedimentos, seguido por um tectonismo importante
(4?0 m.a.), durante o qual ocorreu escape de argônio e aber
tura parcial dos sistemas para a difusão do esLrôncio.

C - Rochas gnãíssieas da região de Itapebí

Por pertencerem ä região do falhamento de rtapebi,
considerado de importância fundamental na evolução geológica
regional, doís afloramentos gnáissicos (cÃ-75 e cÃ-78) foram
objeto de estudo porÍtenorizado pelo mêtodo Rb-Sr, enquanto
que r¡ma terceira amostra (cÃ-81) foi analÍsada pelo método

K-Ar. As Figuras 9 e 10 reunem os dados Rl¡-Sr obtidos.

Os quatro pontos analÍticos relativos ãs amostras

do gnaisse fitado cÃ-78 não exj-biram bom alinhamento ( Figu
ra 9), fato que pode ser relacionado com homogeinização isg
tóplca ínicial incompleta, ou com perturbações posteriores.
Os retângulos da figura são referent,es aos intervalos dos

erros experimentaÍs de cada anãlÍse. Nota-se que a isócrona
traçada consegue com dificuldade passar pelos quatro retângu
los, e sua idade, de 795 + 200 m.a. pode ser completamente
desprovida de significação. De melhor qualidade parecem ser
os dados obtldos levando-se em conta as seis análises' o que

implica em aceitar que as rochas CÃ-75 e CÃ-78 possÈam a mes

ma evolução geológica. Neste casor os pontos analÍticos
cÃ-754 e cÃ-758 governam o valor da tdade cla isócrona, fixg
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do em I 420 ! 30 m.a. (Figura 10).

Com relação å determinação K-Ar efetuada, a idade
aparente do anfibótio da amostra cÃ-81, de 554 + 32 m.a. (t!
de Tabela 4), representa a fase de resfriamento regional em

que a temperatura caiu abaixo do limite de retcnção de argô
nJ-o pelo mineral, gu€ deve ser da ordem de 450-5O0oc.

Considerando o conjunto dos dados disponÍveis, é

possÍvel que o evento j.ndicado pela isócrona da Figura 10,

de aproximadamente I 420 m.a., seja significativo' e corres
ponda ã época real de formação das rochas analisadas.os even

tos associados ao falhamento, e ã formação de mÍneraÍs de

baixa temperatura, tais como fluorita, epÍdoto e sericitarpo
derj-am ser os causadores das perturbações quÍmicas responsá
veis pelo mau alinhamento dos pontos analÍticos das amostras
cÃ-78A,B,ceD.

D - Rochas gz,anítícas e gnã.íssíeas do suL da Bahia". Leste de

Minas Geraís e nonte d.o Espírito,santo '

os gnaÍsses kinzigíticos que ocorrem na faixa cos

teira entre Vitória e Porto Seguro, cuja evolução petrogené
tica não é cornplet,amente esclarecida, foram objeto de estudo
geocronológico pelo método Rb-Sr em rocha total. Das nove

amostras analisadas, oito aparecem na Figura 11, onde foram

também ÍncluÍdos os pontos analÍtÍcos relativos a duas amos

tras caracterfsticas da unidade granÍtica (ITA-122 e 76).. As

Tabelas 4 e 5 reunem as 28 determinações I(-Ar obtidas em to
da a região meridional do trabalho, que incluem o dado rela
tívo ã amostra CÃ-8f , )-a comentado anteriormente.

A dispersão dos pontos analÍticos é flagrante, na

Figura 11. No cálculo da isócrona de referência obtida, que

apresentou idade de 550 + 80 m.a., e tazão inicial sr877Sr86

= 01722, foi excluÍdo o ponto relativo ä amostra CASC-A (dg

d.os analiticos no Apêndice 2) . A ínclusão de tal ponto an3,

lÍtico no cãlculo da isócrona de referência, por causa de
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sua elevada razão Rb8'/srt", em relação aos demais, tenderia
a abaixar o valor da idade obtida. T

Poucas informações seguras resultam da anáIise da

Flgura 1J-. De inÍcio, cabe assinalar que a dispersão dos

pontos pode ser originada por razões iniciais Íit87 ¡Sr8 6 dife
rentes, para cada sistema, na época da homogeinização isotó
plca regional, que ocorreu sem dúvfda durante o Ciclo orogê
nico Braslffano. A seguir, o valor umêdio' encontrailo para

esta razão inicial (srs 7,/srs6 = 0,722\ indfca que as rochas
já possuiam evolução crustal anterior, na época da homogeini

zaçáo.

Verifica-se também que a isôcrona de r:eferêncía tra

çada é muito influenclada Pelos pontos anal-Íti<:os referentes
ãs amostras EU-41-B e EU-41C, sltuados um de cada lado da re
ta. se tais amostras não haviam alcançado eqüil-fbrio na sua

composlção isotópica, como o presente autor acredita, o ve

1or da isócrona de referêncla ê incorreto e inferior ã idadé
real da homogeinização dos sístemas. Assim, torna-se suges

tivo o fato de que a reta que une os pontos PRA-1654 e PRA-

-1658 (amostras de gnaisses kÍnzlgiticos tÍpicos, do mesmo

afloramento) indica uma idade de 680 m.a., e uma razão ini
cial Srs'/sr'u z o,7I (vide reta tracejada'na ]ligura 1I). É

possfvel que este dado melhor represente a êpoca de formação

das rochas kinzigÍticas.

Com relação às rochas granÍticas, que ocupam prefe

renclal"mente a faixa maís interna, já no Estado de Minas Gg

rais, somente duas amostras foram analisadas pelo mêtodo nb-

-Sr em rocha total, visto gue tais rochas são quase certamen

te extensão das que ocorrem na Serra dos Örgãos mais para o

suI , que foram objeto de estudo geocronolõgico pormenorizado

(Cordaní et dL" 1.9731 . Os dois pontos analÍtlcos foram i!
clufdos na Figura 3-1, e pode ser observado que ambos situam-

-se pouco abaixo, mas próximos da isócrona de referência de

550 m.a.' o que confirma a filiação das respectivas rochas
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ao Ciclo Braslliano. Uma das duas anál-ises (amostra 76) faz
parte do conjunto estudado pot Cordaní et aL. (L973),

Quase todas as ídades K-Ar obtidas na área em queg

tão (Tabelas 4 e 5) incluem-se no intervalo 430-550 m.a. Os

resultados referem-se ao último resfriamento sofrido pelos
diversos sistemas, e são caracterÍsticos de eventos terml
nais do clclo Brasiliano.

Somente três amostras apresentaram idades aparentes
pouco mais antlgast a tremolita da rocha ALM-104C (700 m.a.),
e duas biotitaÊ, das rochas Co-53 ( 716 m.a.) e VI-28
(670 m. a. ) .

De um modo geral,os valores relativos ãs três deter
minações efetuadas em anfibólios (amostras Ar.,M-1048, cÃ-81,

cB-43-34, e ITA-104, Tabel-a 4) são pouco mais antigos do que

os obtidos em micas, o que está de acordo com um padrão de

resfrlamento regional ond.e os anfibólios começam a reÈer ar
gônlo antes do que as micas. Deve ser notado também que os

valores relativos ao ciclo Brasiliano aParecem independente

mente do tipo de rocha analisado, e inclusíve em algumas

amostras de rochas provavelmente formadas em época anterlor,
como parece ser o caso do xisùo ALM-1048, do granulito bási
co VI-1?64, ou dos gnaisses kinzigftlcos com mesoPertita e/
,/ou hiperstênio M-Pa, CASC-B e NV-I26. o autor consldera
que nestas rochas deve ter ocorrido rej uvenescimento total
a partir de material prê-existente, durante o ciclo Brasilia
no, enquanto que nas amostras já referidas que exlbem idades

aparentes pouco mais antlgas (ALM-104C, co-53 e vI-28) ' Parg
ce evidente um fenômeno de rej uvenescimento parcial, em si
tuação semelhante.

As idades maís baixas, próximas a 450 m.a. (Eo-Paleo

zõlco), obtldas nas micas, representam a época em que a t'em

peratura regíonal caiu abaixo de 200-25OoC, devldo ao levan

tamento epirogenético que sucedeu à orogônese do flnal do

þré-cambriano.
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ALM-].

ALM-1048

ArM-104c
AI,M-186

cÃ-8r
cASC-B

cB-43-34
EU-61
ITA-37
ITA-104
ITA-I26
ITB-2I9
!1. Pa

NQ-O

NQ- IO 3A

TABELA 4 - IDADES K-ÀT DE ROCHAS DA REGIÃO

ROCHÀ

cnaisse kinzigÍtico
Tremolita xisto
Tremolita xLsto
Biotita glnaisse

Biotita gnaisse
cnaisse kinzigÍtico
Anfiboli to
Biotita gnaisse
Biotita xisto
Anfibo lito
Biotita gnaisse
Biotita gnaisse
Gnaisse kinzigÍtico
cnaisse kinzigÍtico
Biotita gnaisse

I/IATERIAL

Bioti ta
Tremolita
Tremo 1i ta
Bioti ta
Ànfibó1io
Biotita
AnfibóIio
BÍotl ta
Biotita
Anfibó1io
Biotita
Bioti ta
Bioti ta
Biotita
Bioti ta

S T]L DÀ BAHIA E NORDESTE DE MINAS GERAIS

* 15 determinações. valor médio.

N9 I,AB (SPK)

23 80

2307

23L2
2335

L962
1971

L842
2385

22L]-

2001

22L9
*

L972
22L5

22]-4

ïDÀÐE K-Ar (x 106 anos)

470 ! 30

541 r 33

?00 t 40

490 r 20

554 ! 32

432 t 20

506 t 25

460 t 30

443 ! 34

540 t 31

480 154
506 t 12

474 ! I
539 t 66

477 ! 74



TABELA

AMOSTRA

co-5 3

co-66

co-120

cov-6 I
cov-9 I
cov-20 I
NV-126

PINHEIRO

VI.28

VI-6 2A

vr- 10 3

VI-176A

78a

5 IDAÐES K-AT DE ROCHAS DA REGIÃO LESTE

ROCHA

Biotita gnaisse

Gnaisse kinzigÍtico

Biotita gnaisse

Pegmatito

Gnaisse kinzigÍtico

Gnaisse kinzigÍtico

Gnaisse kinzigÍtico

G:raisse kinzigÍtico
Gnaisse kinzigÍtico

Biot, -llorn. gnaisse

Biot,ita gnaisse

Granulito bãsico

Gnaisse kinzigÍtico

I.,IÀIERIAL N9

Biotita

Biotita

Biotita

Muscovita

Biotita

Biotita

Biotita
Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

DE MINAS GERAIS

LAB (SPK)

2359

239 4

2356

223L

2384

222L

2395

2222

2355

2383

2358

2360

LLg2

E ESPÍRITO SÀNTO

IDADE K-Ar (x 106 anos)

7t6

451

447

480

452

472

450

509

670

4s8

449

492

475

10

7

6

I

5

!

28

7

L2

IO

6

5

10

38

t

t

I
È\¡
I
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O padrão geocronotógico existente leva a correlacio
nar a região aqui investigada com a que ocorre mais para o

sul, e sltuada em continuidade estrutural. Assimr os gnaie
ses granftlcos da faj-xa Ínterior podem ser considerados equ!
valentes ä rormação Serra dos Órgãos, e formados durante o

CicLo Brasiliano, enquanto que os gnaisses kinzigíticos são

aquÍ correlacionados com as rochas da Formação ParaÍba do

SuI, formada durante o Ciclo Trans-Amazônico, nas rejuvenes
cida durante o Ciclo Brasiliano. Entretanto, c¡s dados não

permitem excluir a hÍpótese de guêr pelo menos em parte, eå

tes gnaisses kinzigÍticos representem material formado no

próprlo CÍcLo Brasiliano, e metamorfoseado em grau mais e19

vado do que os gnalsses granÍticos da Formação Serra dos Ór-
gãos.

E - Rochas intrusiuas aLealinas do suL do Estad.o da Bahia

As rochas sienfticas que ocorrem no su1 da Bahla me.

receram atenção especialr poÍ causa da importante situação
tectônica que evidenciam. Seis amostras, quatro delas prg
venientes de um mesmo maciço, foram analisadas pelo método

Rb-Sr, e os dados obtidos serviram para a construção da Figu
ra L2. Em adição, nove análises pelo métoclo K-Ar também fo
ram efetuadas, e os result.ados encontram-se na Tabela 6.

As amostras de sienitos com sodalita do afloramento
8A-69-L7 mostrararn-se muito favoráveis para datação Rb-Sr,
por possuirem erevadas razões nbtot/srtot. A isócrona traça
da pelos quatro pontos analÍt,icos (4, B, c, F) exibe um iS
portante evento de homogeinÍzaçáo Ísotópica, com idade de

665 + 25 m.a. e razão inicÍal sr87/sr86 = o,7L2. As idades
convenclonais das três amostras mais rÍcas em rubÍdio (4, B'

e C - vide ApêndÍce 2) seriam por si só signifÍcativas, vis
to que os result,ados pratícamente Índependem de variações na

razão inicial Sr87¡Sts6. Na mesma figura foram colocados os
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pontos analÍtlcos relatlvos às amostras TTC-29 e GH-8-? ' e

sua posição 
' 
praticamente sobre a isócrona,parece demonstrar

que elas participaram do mesmo evento de homogeinização iso
tópica.

o conjunto de dados obtidos peto método K-Ar (Tabe

la 6), mostra-se heterogêneo, como já havia sido observado
por Co?dan¿ et aL. (1969).

Três resul.tados, sendo dois obtidos em anfibôIio
(POTIG-3 e S-88-A) e o terceiro na mesma sodalita que partic!
pa da isócrona Rb-sr (BA-69-UF) ' evidenciam idades aparen
tes superiores a 700 m.a. Não há sÍnals que possam levar à

suspeita de excesso de argônio nos materiais, visto que an

fibóI1os são normalmente isentos de ta1 inconveniente. en

quanto que sodallta ainda não fol suficfentemente investiga-
do pelo método K-Ar. Atém disso, a concordância obtida nas

ldades aparentes dos anfibólios, aliaila à reconhecida reten
tfvidade para argônio destes minerais Leva ã sugestão de que

a ldade de cerca 765 m.a. seja próxima da época de formação

dos maciços sienfticos. Esta interpretação implica em consi
derar o evento de homogeinização isotópica de estrôncio
(665 m.a.) como tendo ocorrido em temPeratura inferior ao lí
mite de retentividade de argônÍo pelo retÍcuLo dos anfib!
lios, estlmado em 450-5OOoc.

Os demais resultados K-Ar devem ser relaclonados
con etapas de resf.riamento regional . É interessante obser
var os vafores discordantes obtidos pelos dols mêtodos na ro
cha total GH-8-7 (Rb-Sr com 6l-0 m.a. e K-Ar com 460 m.a')i
Ísto mostra que o argônio ê perdiilo pelo sistema a temperatu
ras superlores aos limftes de retentividade dos diversos m!

nerais, enquanto que o estrôncio pode sofrer redistribuição
entre as dÍversas fases, mas ê retido na rocha total. outro
dado lnteressante é a constatação de diferentes graus de re
tentivldade para argônio em variedades do mesmo mineral (sg

dallta branca com idade aparente maior do que sodalita cin
zenta da mesma localldade).



AMOSTRA

BA-69-17F

Bii-6 9-L7G

GH-8-7

IT-5

rrAR-2 ,3

POTIG-1

POTIG-3

s-70-A

s-88-A

TABELA 6 - IDADES K-AT DE

ROCHA

Veio de sodalita

Veio cie sodalita

Traquit,o

Sienito

Sienito

Sienito

Sienit,o

Sienito

Sienito

ROCHAS ALCALÏNAS

¡IATERTAL

Sodalita (branca)

Sodalita (cinza)

Rocha total

Biotita

DO SUL DO ESTADO DA BAHIA

ti9 LAB (SPK)

2487

2489

18 36

762

2628Biot.ita

Biotita

Anfibõlio

Biotita

anfibó1io

IDADE K-AT

727

517

460

s56

(x t06 anos)

t l_1

t46

t10

!20

!14

!35L562

10 49

1563

1056

469

424

765

411

766

140

r35

r40
I
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Na Lnterpretação do autor, do conjunto de dados dÍg
ponfvel, a idade das intrusões sienÍticas sería maiorr ou no

máxlmo igual a 765 ltt.ê., e os sistemas teriam sofrido homg

geinização isotópica ímportante durantt: a fase principal do

Ciclo orogên1co Brasiliano. Isto expl:.carÍa c' fato das ro
chas sienftlcas não terem sido encontra<las, até o momento'

cortando os metassedimentos do Grupo RÍo Pardo.

ALêm disso, êS idades aparentes clas biotitas das ro
chas POTIG-I e 5-704 (vid.e Tabel"a 6) são aLnda menores do que

a êpoca de resfrfamento regionaLr ocorl'íclo por volta d'e

470 m.a., segundo as determínações obtidas nos próprlos mg

tassedímentos (vide Tabeta 3). Tal anomalia pode ser atri
buÍda ä situação tectônica das duas amostras em questãorpró

xlmas do falhamento de ItapebÍ, bem como do falhamento ao

J-ongo do rio Colônia. Importantes movimentos nestas duas zo

nas de fraqueza tectônicas, provavelmente at-ir¡aS durante o

infcio do Paleoz6ico, seríam responsäveis por perdas de ar
gônlo pelas biotitas analisadas.
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CAPfTULO V

EVOLUÇÃO GEOLÕGICA REGIONAL

os dados geocronológicos comentados no capitulo ante
rlor demonstram o caráter polimetamôrfico de grande parte das

rochas regionais. Foram registrados eventos metamórficos re
lacionados com várlos cÍclos orogênicosrbem como fenômenos

anorogênícos, associados a importantes tectonismos de fratura.

A - Cielo ov,ogânieo Guriense

O evento geotectônico mais antj-go, güê afetou grande
parte das rochas do Complexo de Jequiê é o que foi definÍdo,
na notÍcia explicativa sobre a carta tectônica do Brasil (Fer

reína" 1972l como Ciclo GurÍense, de idade próxima a
2 700 m.a.,Rochas de idad.e comparåvel, na América do Sul, são

encontradas no Escudo das Guianas, onde a unídade tecto-orogê
nica foí definída, e em algumas regiões da parte oriental da

Plataforma Brasileira, como no Complexo de BaçãorQuadrilátero
ferrÍfero, MG (Her.z, L970), ou na serra da Mantiqueira' MG

(Cordani et aL., L973).

No caso do Complexo de Jequíé, a região formada ou

afetada pelo Ciclo Guriense apresenta d.ireções estruturais
prõximas de N-S, e suas paragêneses primárias revelam um epi
sódio metam6rfico de alto grau, de fácies granulito.

Um único resultado, obtido na rocha granulÍÈica MU-19,

parece indicar a exj-stência de material formado anteríormenter
que não foi rejuvenescido, apesar da intensidade dos agentes

metamórficos. Se tal dado vier a ser confirmado, ficaria de

monstrada a existência de um embasamento siálico, com idade
da ordem de 4 200 m.a., para a unidaCe geotectônica Guriense.
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B - CíeLo orogãnieo Trans-Amazõnico

O ciclo Trans-Amazôntco, com idades caracterfsticas
próxlmas a 2 OOO m.a., afetou largamente a região estudada.
Um cinturão pertencente ao ciclo parece existlr na região ag
jacente ao Complexo granulftfco de Jequié, a nordeste e a

leste da mencionada unidade, tendo em vista as idades Rb-Sr

em rocha total coletadas por Condani et aL. (1969).

As rochas Trans-Amazônfcas, nas regiões de SaÌvador
e de Cachoeira, também apresentam grau de metamorfismo eleve
do, de fãcies granulito. Suas direções est,ruturaf s N-S e

NW-SE permitem inferir que o cinturão provavelmente se pro
longa para o norte, constítuindo o embasamento da bacia de

Tucano e aparecendor êIIt fãcies mesozonal, na região de Uauâ.

As rochas epizonais que constituem a Serra de Jacobina jã fo
ram apontadas por Cordani et aL. (1969) como pertencentes ao

Clclo Trans-Amazônico. Se esta interpretação estlver corre
tâ, estaria evÍdenclada a polaridade orogênica do cinturão,
com rochas epízonais do lado oeste, mesozonais na parte ceg

tral, e catazonaÍs a leste. O ante-pais da unidade de

2 000 Ír.â. estaria situado do lado ocldental-.

Fenômenos importantes de rejuvenescimento das ro
chas do Complexo de Jequié foram atrlbuidos ao CÍclo Trans-

-AmazônÍco, e o aparecj-mento de microclÍnio foÍ considerado
como indl-cador de processo metamórfico de condições mesozo

naLs. Assim, a regÍão hoje exposta teria constituíd.o a in-
fraestrutura da unidade geotectônica de 2 000 m.a.

O conjunto de rochas metamõrficas descrftas acima

terla sofrido uma fase de soerguimento' acompanhado de erg
são lntensa, e da ascensão de rochas formadas em profundida
de atê os nÍveÍs superfores da crosta. Tal fenômeno, de es

cala regional, acarretou o súbito resfriamento dos sistemas,
e ocorreu há cerca de I 700 m.a., como Parecem demonstrar

as ldades aparentes K-Ar em mÍcas, esparsas em toda a região.
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À16m disso, taÍs resultados indicam euê, salvo fenômenos Io
caÍs, a unidade não sofreu ulteriores aquecJ-mentos importan-
tes.

A idade aparente K-Ar da biotita da rocha F-48r üITÌ

granulÍto ácido dos arredores de Camacã, indica que o Comp1e

xo de Jequiê, nesta região, chegia praticamente ä costa, d9
vendo o cinturão Trans-Amazônico situar-se mais para leste,
talvez na região da plataforma continental. Esta unidade
possívelmente reaparece mais para o su1, se for correta a

correlação ín<licada neste trabalho, entre os gnaisses kinzi
giticos da faixa Vitória-Porto Seguro e a Formação paraíba

do sul, que possui- cerca de 2 000 m.a. (cordani et aL.,Lgzs).
Como já foi mencionado no capÍtulo anterÍor, ê dirÍciI apog
tar a Ídade real das rochas kinzigÍticas, tendo em vista a

intensidade dos fenômenos metamórficos sofridos pela áreardu
rante o final do pré-Cambriano. Neste trat¡alho, o autor emi

te a hipótese da existência de um cinturão orogênico de ida
de frans-Amazônica ao longo da atual costa brasileira, cujo
ante-pais estaria situado do lado ocidental, e representado
pelo Complexo de Jequié, a norte, e pelos gnaisses Mantiquei
tã¡ a sul.

C Euentos intermedíã,nios ent.re os CíeLos Tz,a.ns-Amazbnteo

e BrasiLiano

Entre 1 300 e I 600 m.a., na região de Salvadorr Q

correram importantes atividades tectônicas, ãs quais assocj-a

ram-se rochas vulcânicas anorogônicas de natureza basáItica.
Tais fenômenos talvez sejam o reflexo, sobre uma região cra
tônica, de esforços de natureza orogênica ocorridos, na mes

ma épocar êÍì áreas ad.jacentes ã unidade estável.. Esta espe

culação deriva da exístência de um número considerã.vel de

idades aparentes da ordem de 1 300 1 400 m.4., 9ü€ parecem

estar relacionad.as com eventos geológicos reais, formadores
de rochasr êrn diversas localidades. De início, o evento re.
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presentado na FÍgura 10, relativo aos gnaisses de ItaPebl'no
lado su1 da unidade, A seguir, o evento ilescrito por Td.1)oz.a

et. aL. (1967) referente ã região central da Bahia, e caracte
rizado, com dúvidas, como "Clclo Espinhaço". Finalmente, os
resultados referentes ao alto estrutural Pernambuco-Alagoas,
que separa o geossinclÍnio Sergipano da ãrea orogênica Carl
riana, que indicam uma Ísócrona de referêncla de 1 400 m.a.
(8. B. B?1:to Neve+, comunicação uez,bal). É possÍvel que uma

quant.j.dade maior de dados geocronológicos à dísposfção venha
a permitir a caracterÍzação de um clcl-b orogênlco intermediá
rio, entre o Írans-Amazônico e o Brasiliano, formado por fa!
xas de dobramentos que circundam a unidade estável desde
I 70,0 m.a., já descrlta, e que talvez incl-uam os Grupos Mi
nas e Espinhaço, rnals para o suI. Eez.reíya (1972) indica,en
tre os maLores eventos geotect,ônlcos para a América do Sul,
um "Ciclo Minas-Uruaçuano", com 900 - I 300 m.a., e um "Cí
clo Espinhaço", com 1300 - I800 ¡n.a. Entretanto, o presen
te autor considera que os dados geocronológicos dlsponiveis,
no momento, ainda são insuficientes para uma caracterização
mais preclsa dos eventos geotectônicos intermediárlos entre
os Ciclos Trans-Amazônico::. e Brasiliano.

Segundo a interpretação aventada no capitulo ante
rior, outro Lmportante fenômeno tectônico não orogênico te
ria ocorrido na parte meridional do complexo de Jeguié: a in
trusão das rochas alcalinas sieniticas, ao que parece ao lon
go de uma zona de fraturament.o de direção NE-SW. Este magma

tísmo seria anterior a 760 m,a., e portanto, mais antigo do
que a fase principal do Ciclo Brasiliano, a julgar pelas de

terminações de idade K*Ar obtidas em al-guns anfibólios.

D - CicLo onogânico BrasiLiano

A inf l-uência do Ciclo orogênico BrasiJ"iano, cujos
eventos situam-se entre 650 e 450 m.a., é muito j.ntensa na
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reglão estudada, especialmente em sua parte meridÍonal,. Trg
ta-se êos fenômenos relativos ã lmportante faixa de dobraÍEntos

denominada Ribeira (ALmeida et aL., no pz'elo), que estende-
-se para o su1, ao longo da costa da Anérica do SuI, atê o
Uruguay.

Esta faixa de dobramentos, ativa no final do pré-
-Cambriano e no Ínfcio do Paleozótco, delimita-se pelo Falha
mento de ltapebi com o Complexo granulltico de .Iequié. É fl-a
grante a diferença no padrão geocronológico dos lados NE e
SW do referido f al-hamento: quase todas as rochas anallsadas,
do lado meridional, foram formadas ou rejuvenescidas no Ci
clo Brasi 1iano.

Os metassedimentos do Grupo Rlo Pardo, cujo enbasa
mento ê representado por rochas granul-íticas antLgas, parg
cem ser vestfgios de materíat formado durante o Clclo, no fi
na1 do pré-Cambrlano, preservados por tectonlsmo. Trata-se,
provavelmente, de sedimentos de para-plataforma, pouco modifi
cados pelos processos metamórficos que afetaram a faixa de
dobramentos a Sw, na área adjacente.

Na região estudada, a unidade geotectônlca Brasilla
na expõe, essencíalmente, a sua infra-estrutura, que sofreu
inten6o metamorfLsmo mesozonal. Neste aspecto, a unidade po

de ser correlacionada com a Formação Serra dos örgãos,a qual
parece evidenciar contfnuidade ffsica com os granitos, gnafs
ses granft.lcos e mlgmatitos da região de Governador Valada
res. TaLs rochas contfnuam rumo nordeste, até Salto de Divi
sa, onde as direções estruturais sofrem uma lnflexão para
NVÍ (Vlde Figura 5). Analogamente ao caso dos gnaisses sln
tectônicos da Serra dos Örgãos, o autor acredita que a unfda
de, de natureza granftica, tenha sido realmente formada no
Ciclo Braslllano, por anatexia de materlal do próprio clntu
rão orogên1co, ou palingênese (e./ou granÍtização) de mate
rial. da infra-estrutura.
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A inflexão apontada das estruturas para NW, a partir
da região de salto da Divlsa, leva a influôncia do cicro Bra
siliano até as regj-ões de caculé, paramirim, Brotas de Macau
bas, e exprica as deter:minações K-Ar encontradas por Taooya
el; aL. (L967), em sua grande maj-oria referentes ao intervalo
450 650 m.a. A caracterização desta faixa corno senclo rejg
venescida no ciclo Brasiliano permite separar em duas partes
o Craton do São Francisco (ALmeida, l,g67): uma delas, que in
cluÍ a área de ocorrência do Grupo Bambui em Minas Gerais, pa
ra a qual neste trabalho é manticla a denominação orÍginal; a
segunda, güê inclui a chapada DÍamantina na Rahia, para qual
este autor propõe a denominação "Craton cLe Salvador".

A supraestrutura da faixa cle dobramentos Ribeirarâpâ
rece em certas regiões, como nos estados ce são paulo e para
ná (Grupo Açungui), onde a situação parece inclicar a existên
cia de ante-pais para noroesLe. A mesma polaricl.ade ê indica
da pelo grau de metamorfismo alcançado pelos gnaisses kinzigÍ
ticos da faixa Vitória-Porto seguro (entre os fãcies anfiboli
to e granulito), visto que rochas graniticas, cle fácies mais
baixo, ocorrem a oeste. É necessãrio rembrar eüê, embora as
rochas kinzigiticas sejam neste trabalho consideradas como

formadas no ciclo Trans-Amazônicor o evento metamõrfj.co que
evidenciam (figura 11) ê Ce idade Brasiliana,

Pela sua posição tectônica, em discordância sobre as
estruturas do Espinhaço, e pelo seu baj-xo grau de metamorfis
ìno, é possÍvel que os metassed.imentos atribuÍdos ao Grupo Ma

caubas da região do rio Araçuai (mC¡ também representem a su
praestrutura, pouco dobrada e pouco metamórfica, da unidade
geotectônica Brasj-1iana. Finalmenter âs cobertur:as de plata
forma estáveI, atribuÍdas ac¡ Ciclo Brasiliano, estão represen
tadas pelos sedimentos, por vezes epimetamórficos, do Grupo
Bambuir êrrì Minas Gerais.

Ao longo de toda a faixa de dobramentos Ribeira, o
padrão geocronológÍco parece ser uniforme. Assim, para a evo
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lução da unidade, o exemplo melhor estudado é o do crupo Açun
gul (Coz,dand e Bittencourt, 1962; Coz.daní e Kauashita, L9?1).
Tal"s autores indicam a êpoca de 650 m.a. como a fase sintectô
nica principal da unidade, 540 m.a. como a fase póstectônica
mais import,ante, e 450 - 500 m.a. como a êpoca do l-evanLamen
to da cadeia montanhosa, acompanhaila da formacão de depósitos
pôs-orogênicos, e do resfriamento regional . TaI evoJ.ução é
aquÍ extrapolada para a região objeto do presente trabalho,
visto que os daclos obtldos não fogem do padrão esperado. É

especlalmente interessante o valor encontrado nas ídades apa
rentes K*Ar das micas, entre 450 e 470 m.a,, com impressionan
te regularidade.

O falhamento de Itapebi representa uma feição tectô
.nica certamente atÍva durante o CicLo Brasiliano. Os movimen
tos ao longo da zona de fraqueza podem ter-se iniciado antes,
mas os eventos principais foram provavelmente sincrônicos com
os da fase sintectônica do cinturão Brasiliano (cerca de
650 ¡n.a,). A natureza iniciat do falhamento é aqui considera
da como sendo de empurrão, com o bloco SW cavatgado sobre o
bloco NE. Atualmente, a superfície de erosão encontra-se em

um nÍvel que não permite a observação direta de feições topg
grãficas assocj-ad.as ao possÍvel empurrão. Entretanto, pode
ser veríficado que o elemento tectônico coloca l-ado a lado ro
chas presumivelmente da mesma idade (por exemplo, as rochas
granÍt,Ícas de Sai-to da Divisa e os metassedimentos do Grupo
Rio Pardo), mas formadas em profundidades ciiferentes, na cros
ta terrestre. A zona tectônica pode ter sído reativada em

outras ocasiões, após a sua formação, sendo que movimentos pôs-
-Brasilianos são evidenciados pelas idades apar:entes de 4IO-
430 m.a. obtidas nas bíot.itas dos maciços al-calinos de potira
9uá (vide Tabeta 6).

Uma hipótese menos tradicional sol¡re a evolução geo
lögica regional pode ser avançada, se os dad.os forem conside
rados no cont.exto da tectônÍca globa1. Ãnal.isand.o apenas os
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dobramentos Brasilj-anos, o padrão por eles exíbido poderia
ter sido formado durante a co1Ísão de duas paleo-placas no
ftnaL do prê-Cambriano, ambas portadoras de'crosta siática.
Tals regÍões corresponderiam aos Cratons de Salvador e do
São Francisco, d.enominaclos pouco antes. Esta hipóteserembo
ra tenha forte carãter especulat.ivo, permitj-ria explicar a

exi.stência dos intensos dobramentos ocorridos na faixa entre
as duas unídades cratônlcas, sem que possa ser caracteriza
do um geossinclinal- tÍpico, de idade Brasiliana. As gran
des zonas de falhamentos de empurrão (Cordílheira do nsp!
nhaço a vf, e Fal-hamento de Itapebi, a E), que afetam inclu
sive o Grupo Bambui, também serlam facil-mente explicadas.

Este modeLo, que lmplica em conslderar a existência
cle grandes movimenÈos horizontais, no prê-Cambrlano, poderia
ser testado através de medidas paleomagnêticas . Para tal ,

seria necessário obter amostras adequadas, de rochas forma
das em épocas anteriores ã suposta colisão entre as paleo-
-p1acas, e pouco perturbadas tectonicamente. A1ém disso,pà
ra uma análisê completa dos dados paleornagnétlcos , seria
condição necessária obter medidas em rochas mais ou menos

contemporâneas, e sítuadas sobre todas as unÍdades que se
d.eslocaram relatívamente. É possiveJ- que alguns dos metas
sedÍmentos do Grupo Rio Pardo, certas rochas do Grupo Bag

bul na Bacia de Lenço j-s e no Estado de l{inas Gerais,algumas
rochas da Formação Estância (SE) e talvez alguns dos metas
sedimentos da região do rlo Araçuai (MG) possam satísfazer
as condlções mencionadas para a execução do teste sugerido.

O fato de imagj.nar as duas massas síáIicas referi
das aproxJ-mando-se, no flnal do pré-Cambriano, destruiria
algumas das correlações aventadas nos capítuIos anteriores.
Por exemplo, os metassedimentos do crupo Rio Pardo não fa
riam parte da faixa de dobramentos Rlbeira, e os granulitos
de Salvador, dependendo da posição da zona de sutura
("suture bel-t"), não seriam parte da mesma unidade geotectô
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nlca que a Formação ParaÍba do sul.

Síntese d.e euolução geoLógíca z,egional

Resumindo, serão relacionados a seguir os principais
eventos geológicçs da faixa costeira oriental IìrasiJ.eira, en
tre Salvador e Vitória:
4 200 m.a. (?) - Formação de algumas rochas na ârea de Mutui

pe, BA.

2 700 m. a.

2 000 m. a.

1 700 m.a.

1300 - 1600

760 m. a.

650 m.a.

- Ciclo orogênico Guriense. Formação das ro
chas granulÍt.icas do Comp:lexo de Jequi6.

- Ciclo orogênico Trans-Amazônico. Formação
d.as rochas granuliticas de Salvador e Ca

choeira, e dos gnaisses kinzigiticos. Fenô
menos de re juvenesc imento no OÕmplexo de Je
quié.

* Término cta cratonÍzação e resfriamento do
craton de Sal-vado¡:,

m.a. - VulcanÍsmo basål-tíco na regÍão de Salva
dor. Formação das rochas gnáissicas da Re

gião de rtapebi (Ciclo Espi.nhaço ?).

- Intrusões alcalinas no sul da Bahia,

- Ciclo orogênico Brasj.l-iano. Metarnorf ismo
epizonal- do Grupo Rio Pardo. Formação das
rochas gnáíssicas mesozonais cla faixa Ínter
na. Re j uvenesc Ímento total das rochas kin
zigÍticas costeiras.
I.lovimentação principal no falh.amenÈo de Tta
pebi.

450 - 500 m.a. - Térnlno da cratonízação e resfriamento da
parte orientaf da Plataforma Rrasil-eira.
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CAPfTULO V I

CORRELAÇÕES COM O pADrìÃO criocR0NoLÕGICO DA ÃIìRICA EQIJATORIAL

NesLe capítulo serã tentada uma comparação da evo1u.

ção geológica prê-canibriana c1a região oriental brasileira
com a da região africana que lhe teria siCo acljacente' segun

do as reconstruções que levam em conta a cleriva dos contineq
tes. Esta correlação serâ necessariamente esquemática, ten
do em vista a heterogeneiclacle clos dados disponÍveis.

A Figura 13 mostra as principaj-s unidades geotectôni
cas, nos dois continentes, justapostos segu.nclo a reconstru

ção de BuLLay,d et a7.. (1965) . Para si.mplif icar o desenho'

sãO aqui mantidas apenas as linhas de costa, al.gumas das co

ordenadas atuais, e alguns dos rÍos princi.pais, não tendo si
do delimitadas a.s ãreas cle encaixe imperfei.to (recobrirtento,

ou falta) , que consLam da reconstrução original clos mencio

nados autores. Como a comparaç:ão somente pocLe ser tentada
em termos das unidacles maiores, a regj.ão aqui analísada en

globa a da Figura 5, e foi escolhída de nnodo a incluir pal
te da área de dobramentos Caririanos, a norten e parte do

Grupo Açungui, a sul. A.inda para efeito <1e sj.mplifj.caçãorfo
ram reunidos sob uma única legencla¡ rrâ Figura 13, os sedimen

tos do Fanerozój-co d.as bacias cratôníca5 interiores, camo a

do Congor olf a dO ParnaÍba., bem como os seclimentos meso-ceno

zóicos das bacias costeiras.

Os dados geocronológicos disponÍveis, do lado africa
¡or são escassos e het-erogeneamente distrj.bui¿os' o gtle itif i.

cul.ta as possibilicl-ades cle correlação. Cc.hen e Sn¿zLLí'ng

(1966) reunem os result-ados dispclníveis at--é a ópoca, para o

trecho entre o Cameroun e a. l\ngola. Trata-s€r em grande

maÍo::ia, de idades Rb-sr efetuadas em bi.o'i:ita, de pequeno va
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F19. 13 Correlação das unldades geotectônlcas da parte oriental
d,a América do SuI e da parte ocidental da .Á,frfca Equato
rl_a1.

Nomenclatura das unldades relaclonadas*

A- Coberturas sedlmentares pré-Cambrianas não dobradas

- Grupo gambul 3 sistema FrancevLlrlano (l- 700 m.a.)- Formação Estâncla 4 - sistema do congo ocidentar
5 Sistema Lindlano-UbangJ-ano
6 - Sêrie de Noya

B - Reglões de para-plataforma, e/ou faLxas de dobramentos de
450 - 700 m.a.

7 Sérle Cearå 15
8 - Geossl-ncl-fnlo Sergipano 16
9 - Grupo RÍo Pardo L7

L0 - Grupos Lavras-Bambul 18
11 - Grupo Canastra 19
L2 - Formação Macaubas (MG)
13 - Grupo São João pet Ref
14 - Grupo Açungui

I
2

20
2L

c-

D-

Fal-xas de dobramentos antigas,

- Grupo Mlnas 22
- Grupo EspJ.nhaço

Fafxas de dobramentos antlgas,

- Grupo Jacoblna 24

Sérte do Lom
Sérles Mbalmayo-Bengbis e Dja
Sérle Semba-Ouesso
Slstema do Congo OcLdental
Sistema LLkl-Bembiano

rejuvenescidas entre 450 e 700 m.a.

Slstema Mayumbiano

inclufdas nas plataformas estáveis

Série de Ndjole23

* São aqui ut,lllzadas as denominações mals comuns para as unidades
referÍdas, de modo que os termos "Sérle", r'Sistema,', ',Grupo",
"Eormação", "GeosslnclfnLo", não têm impÍicações est,ratiji-áeí"as.
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ror interpretativo. Em adÍção, são mencionadas algumas ida
des Rb-sr em feldspatos, dj.versas idades pb modero, e algg
mas outras pelo método K-Ar. l¡ão são menclonados estudos
geocronológlcos utilÍzando isõcronas Rb-srr ou dacios u-pb.

Posteriormente, alguns trabalhos importantes aparece
ramr cabendo destaquer Do cameroun, aos de Laseer?e (1966 e

1969); no Gabon, ao de Bonhomme et aL. (1966); no Zair (ex-
nepúbrica Democrática do congo), ao de DeLhaL et aL. (1921),
e na Angolar os de l,lendes (1966 e 1968l e os de canoaLho
(7969, 1969a). Alguns dados adicfonais, ainda não interpre
tados, são encontrados em Hunley et aL. (1g6?a e lg6g),a res
peito do Gabon. J.R.F. Torquato (informação verbal), dfspõe
de dados adicj.onais a respeito cle Angola, provenientes de da
tações K-Ar e Rb-Sr efetuadas em São paulo.

Estes dados geocronológlcos adicionais, de qualquer
forma, não alteram a interpretação d,a evorução georógica rg
gÍonal dada por Cahen e SneLLíng (1966), guer em grande paË
tê, basearam-se nos dados geológicos expostos pouco antes,
por Cahen e Lepet,sonne (1961 )," os autores mencionadosr cotTr

base nos dados geológicos regionais, e nos dados geocronoró
gicos disponfveis, apresentaram o esquema da evolução geoló
gica pré-cambríana da Á,frica EquatorÍarr ÇLlê será seguÍdo
aqui, acompanhado das referêncÍas especificas sempre que um

dado evento, comentado, seja referfvel ã fÍgura 13.

Eis a seqtlêncJ.a de eventos prÍncipais, de caráter
orogênJ.co, a partir dos maís antÍgos:

1 - CieLo Shanoaíano

Definido na Rodésiar errì rochas com cerca de Z 7OO

L967 é a data
visado havia

da publlcação da obra, embora o original
sido entregue pelos autoresr êrn 1964.

re
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m.a., aparece também no Kasai, onde constj.tui o complexo me

tamórfico DÍbayar ê o "Ciclo charnockftico". A extensão des

ta área, por baÍxo dos sedimentos da Bacia do Congo, consti
tuL o embasamento do cinturão do Congo ocidental, na região
NE de Angola. Em adição, rochas atribuÍdas ao Ciclo ShaS

vaiano aparecem junt-o ã costar ro Gabon e na região do baixo
rLo Congo, onde constituem a faíxa c1e dobramentos Zadíniana.

2 - CícLo Limpopo (c'u Eburneano, nd. Ã,¡ricrz sel;ent;n¿onaL)

VárÍos cinturões foram reconheciclos como pertencen
tes a este cicl-o (f 650 2 150 m.a.) r consíderado como dos

mais importantes na evolução africana. Trata-se clas faixas
de dobramentos Buganda-Toro-Kibaliana; UbendÍana-F.uzisiana,
bem como da faixa Mayumbi.ana, cle posÍção intermec-liária entre
as rochas ZadinÍanas e o sj-stema do Congo ocident.rl, e que ê
atrlbufda a este ciclo. Além disso' parece que çfl:ande parte
do "Complexo de base" de Àngol.a, foÍ formad.o ou reativado du

rante o Ciclo Limpopo.

3 - Cielo Kíbaríano

Este ciclo ê relativamente bem defini-do na faÍxa de

dobramentos do mesmo nomer Dâ parte oriental cl.a nepública do

Zair (Cahen et aL. , 1967; Cahen et a7, ., 197L ) . Crs seus epi
sódios ocorreram entre I 300 e 850 m.a., entrr:tanto, na fai
xa costeira, eventos geolôgÍcos com tal j.clade aincla não fo
ram perfeltamente caracterizaclosr s€ não forer¡ le''¡aclas ern

conta algumas determi.nações obtidas em rochas da pa::te SI¡l de

Angola, próximo de Moçamedes.

4 - CieLo Katanga

Eventos deste ciclo são i.ncIuíttos ent.r:e 450 e 750

m.a., e aparecem em extensas faj->la.s cle dobramcntos que recor
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tam todo o continente Africano. A irnportância deste ciclo,
cujas fases ocorreram entre o fim do pré-Catrbriano e o iní-
cio do Paleozóico, levou Kennedy (1904) a d.efinir um "episõ
di.o termo-tectônico Pan-Africano", para aquela õpoca. As rg.
chas sedimentares (clobradas ou não), gue pertencem ao Ciclo
I(atanga, ocorrern no Zair (SÍ.stemas Lj.ndJ.ano e Ubanglano) r err

tre Gabon e AngoJ-a (Sistema do Congo ocicLental) , e em re
giões menor:es cle localização esparsa.

Os quatro ciclos geotectônicos princípais, para o

continente afrj-cano, são equivalentes aos existentes na amé-
rica do Sul, de modo que ê possÍvel correlacj-onar perfeita
mente os CÍclos Shamvaiano e Gurj-ense ( Z 500 2 900 m.a.) r

os Ciclos Limpopo (Rburneano) e Trans-Araazônico ( J.700-2 100

m.a.) r os Cíclos Kibarj-ano e Uruacuano ( Ivtinas-Esp-inhaço)
(850 I 400 m.ê. ) r e os Ciclos l(atanga (Pan-AfrÍcano) e Rra.

siliano (450 750 m.a. ) . Entretanto, esta corr.'eIaçãon por:

sÍ só, não 6 suficierrte para comprovalî a união ant.iga entre
a Ãfrica e Amêrica do Sul, porque os intervalos cle tempo men

cionados parecent corresponderr Dâ história d.a Terra, a ôpg
cas de intensa ativiclacle geodinâmica, de caráter unj-versalre
não restrito aos continentes africano e sul-americano. Itm

vísta disso, é necessãrio verificar se as respectivas provÍL
cias de idade, além cle possuir a mesma evolu.ção geológicard_e-
monstrada por padrão geocronológico similar, tem tambóm posi_

ção ad jacento r oâ reconstrução. Cabe aqui ass-i nalar que o

trabalho de IlurLey eb aL, (1967) correlacionou com a parte
congênere af ricana t-orlo o trecho costeiro setentrional, até
cerca cle 12o cle latiLude.

Como os dados geocronológicos são muito escassos pa

ra uma comparação completa, foj. aqui escolhicla a situacão
prê-cambriana mel.hor conhecida, dos pontos cle vista geotectô_
nico e geocronológico, para verificar as possÍr¡eis correla
ções. Trata-se do intervalo entre 450 e 700 m.a., ópoca em

que na África desenvolviam-se os acontecirnentos relativos ac)
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Ciclo Katanga, e, na Amêrica do Sul, os do Ciclo Brasiltano.

No final do pré-Cambriano, a região incluÍda na Figu
ra 13, do lado afrÍcano, mostrava uma extensa plataforma es
tâvelr rrër reglão hoje ocupada por grande parte da nepública
do Zair, e da Província de Angola. Tal unidade estendía-se
para NI¡f até a parte meridj-onal do Cameroun, Guiné Espanhola
e Gabon. O complexo granulftico do Ntem (Laesenre, 1964)
que ocupa a parte sul do Cameroun, possul idade mÍnÍma de
2 540 m.a. Algumas medidas Rb-Sr em muscovita, realizadas
por Vaehette (L964) indicam fdades de resfriamento da ordem
de I 950 m.a. para a região central do Gabon. Outras anáIi
ses, efetuadas por HurLey et aL, (1967a), tambêm no Gabonrmoå
tram valores Rb-Sr em rocha total entre 2 000 e 2 600 m.a.,
com exceção de três valores próxímos a 650 m.a. (Ídades con
vencÍonaís empregando-se (sr87/srt'), = 0,705 e ÀRb = Lr47
x 10-" anos-l). Infell-zmente, naquela publicaçãor os resul
tados não são lnterpretados, e as localidades não são mencio
nadas. Trata-se de rochas coletadas por Allard e Hurstr pos

siuelmente de rochas pertencentes ä sérle de Ndjole.

Sobre tal região estãvel, deposÍtavam-se os sedimen
tos que hoje encontram-se sob cobertura mais jovem¡ nâ bacia
do Congo. Na Figura 13 aparece o llmite da área de ocorrên
cfa destes sedimentos, por balxo da cobertura faneroz'olca.
Nas partes marginais da unidade estável, os sedimentos tabu
lares do Ciclo Katanga constltuem os sistemas Lindiano-Uban-
giano (a norte) r e do Congo ocidental (a oeste) .Aparecem aj-n
da, como coberturas de plataforma, os SÍstemas FrancevÍllia
no (Èabular), Mbalbayo-Bengbis (dobrado) , Semba-Ouesso (do

brado), e Liki-Bembiano (dobrado). O primeiro deles possui
Ldade de cerca de I 700 m.a. (Bonhomme et aL,, 1.965), e pare
ce sÍtuar-se sobre a plataforma, enquanto que os outros são

de ldade Íncerta. Na FÍgura 13 foram incluÍdos, tentativa-
menter Do Ciclo Katanga.
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Os dobramentos e o metamorfÍsmo que afetaram o Siste
ma do congo ocidental parecem ter sido mais intensos para
oeste, aparecendo rochas rejuvenescidas em ambj-ente mesozo
nal, na região de Boma (Cahen et aL., 1965). Nesta mesma re
gÍão aparece o granj-to hiper-alcalino de Noqui, eu€ exj-be um

ímportante fenômeno de rejuvenescimento com idade de 540 m.a.
(DeLhaL et aL., L971). AIêm disso, rochas afetadas pelo Ci
cro Katanga são assinaradas tambêm ao longo da costa de Ango
la, até pelo menos a localÍdacle de Benguela. Mais para o
suI, material formado ou afetado no fim do pró-cambrianorreg.
Þarece próximo da costa. Trata-se do granito de l.torro verme
Iho, pertencente ao "Damara belt", e datado por Tonquato e

ALLsopp (1972) em 540 m.a., pelo mêtodo Rb-Sr (ÀRb = I 47 x
I0-ll anos-1).

O limite norte da região estáveI, jä no Cameroun, eg
contra as rochas epizonais pertencentes aos sistemas semba-

-Ouesso, Dja e Mbalmayo-Bengbis, dobradas e metamorfizadas,
muito provavelmente, durante o Ciclo Katanga. Estas rochas
são adjacentes a um conjunto de xistos e gnaissesr gü€ tomam
várias denomj-nações, e gue exÍbem idad.es aparentes K-Ar e

Rb-Sr no intervalo 450 650 m.a. (Lasserre, 1966 e L969).
As direções estruturais deste conjunto mesozonal,

formado e/ou rejuvenescido no ciclo Katanga, varíam entre ìrg-
SW e E-W.

A sltuação geológica e geográfica descrita acima per
mite agora uma comparação direta entre os doís continentes,
ao longo de grande parte de suas margens Atlântj-cas, em con
tû,nuação ãs regiões já comparadas por Huz,Ley et aL, (1962 ).
De cima para baj-xo na Figura 13, ternos a área orogênica Carj-
riana, do lado brasileiro, adjacente ã região do Camerounrde
mesma evolução geocronológica, conforme apontavam HurLey et
aL. (L967). O limite sul destas provÍncias geocronológicas
ocorre por volta de 20 de latitude Norte do la<lo afri-canore
por volta d.e 1Io30' de latitude su1 do lado brasile-tro (posi
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ção ala Formação Estância) ¡ llmltes relativamente bem ajusta
dos na reconstrução. Sobre a pLataforma estável, fdades su
perlores a I 700 m.a. são encontradas em ambo s os lados, na
parte suL do Estado dâ Bahia, e no Gabon.

AT,Lard e Hprst (1969) compararam o ceossincllnio Ser
gipano com aE rochas metam6rficas que constltuem a Série de
NdJole, no Gabon. Entretanto, a unÍdade geotectônfca do la
do braefleiro, que pertence ao Cfclo Brasfliano, constltui o

ll¡nlte norte do Craton de Salvador, enquanto que as rochas
afrlcanas situam-se eobre a plataforma estável, no ffm do
pr6-Cambrfano, parecendo ser de fdade maÍs antiga (Limpopo-

-Eburnèana). Na opfnlão do aqtor, as unidades equivaLentes
ao geossincJ.fnlo Sergipano devem ser procuradas no cameroun,
onde possfvelmente são representadas pelas Sérles de Mbalbayo-
-Bengbls, DJa, e Senba-oueaso, Já menclonadas, situadas no

lLmite com o Complexo do Ntem.

A delimitação com a zona de lnfLuêncla do Clclo Ke

tanga, no Êul do Gabon ou no Congo Brazzaville, não é muito
precJ.sa. Na Çarta tectônlca da Áfrtcaldhoubert e Fa.ure-Mupet"
7988) f,ol colocada, sem evldênclas geocronológicas, na lat!
tude 4os. Datações da ordem dle 500 m.a. em ãreas próximas à

costa, lndlcando eventos do Clclo Katanga, coneçam a ser re
gl:9.Iêda:^1. com certeza,a partlr de 50 latitude sul. A nature
za das rochaa do cinturão do Congo Ocldentalrnesta regiãortam
bêm pouco ajudarvlsto que os sedlmentos são dobrados,mas pou
co metamórflcos. O grau de metamarffsmo aumenta de leste pg
ra oestere tambérri de norte para sulrde modo que a parte sg
tentrlonal da unldaderno Gabon, pode ter sofrido tectonismo,
aem que tênha havtdo senslvel aqueclmento. ALLard e Hur,et
(1969), estudando o maclço de Ikoundou, extremo setentrfo
nal da unidade, descrevem as rochas corno sendo sub-horlzon
tals, e praticamente sem metanorflEmo e deformação. Neste
partlcular, para uma melhor fixação do llmlte afetado pelo
Clclo Kêtanga, fazem-se necessárias determinações geocronoló



-7 1--

gicas no trecho costeiro de caboR, enlre 2 e 40 sul .

As datações existentes no baixo curso <lo rlo Congo,

na Repúbllca do Zair, e na /\ngola, permitem del.imltar a zona

de influêncla do eicl-o Katangaf da região cle plataforma' que

apresenta ldades äparentes nafs antigas. Tal llmite é lndi
cado na Figura 13. Nota-se a corresponclênci.a completa com a
região, próxima da costa, afetada pclos eveqtos Brasllfanos
na Arnérica do Sul. o fâto do Limlte se4 maj.s ou menos pare
Lelo â costa tlra as ch.ances <le encontrar, na Amþrica do Sul,
uma província geocronológica nraf s antÍga que o ciclo Brasi
liano na região adjacente ã parte sul de A,ngola,

A reconstrução efetuada perm+te vl-sualisar, para a

época entre 450 e 700 m.a., a exÍstêncía de uma grande faixa
de dobramentos, de dlreção aproximadamente pat:alela à atual
linha da costa, Tal unidâde possula embasamento siãlieo,com
idade de pelo menos 2 000 m.a. Possivelmente' o Sistena do

Congo Ocícìental , na Angola r e o Grupo ¡'l¿lcaubas, no Èlstado de

Mínas Gerais, l:epresentam duas unÍdades simótricas contempo

râneas, a primeira adjacente à plataforma cla /tngola-I(asai ' e

a segunda adjacente à plataforma do São F¡îancisco. Sedimen

tos não dobrados aparecem solrre aç: tì.uas pJ"ataf o¡mas, sendo

que no 1aclo brasileiro são repr:esentado$ pr,:I-o Grupo Bambui de

¡linas Gerais.

As inümeras evidôncias geocronológlcas de que a in
fra-estrutura Cos cintui:ões do final do prð*Cambriano, em am

bos os continentés, j.ncluia rochas <1e 2 000 m.a., rejuvenes-
cidas, indicam que tais uniclades apresentavam embasamento dê

natureza siálíca. Ðste fato, alia<lo ã existência cie núc1eos

estáveis muíto antigos, leva a admitir que, Iogo apõs o Ci
clo Trans-Âmazônj.co (Ðburneano), jã estava formada uma gran
de massa contínentalr com crosta siålica, de Lamanho equiva
lente ao estimado para o " super-Continente de Gonttvana".

Em resumo, a comparação geocronolirgica efetuada neg

te trabal.ho pede ser considerad.a pg$itiva. I{ão só a evolu
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ção global dos dois continentes é semel-hanter mas ta.mb6n a po
sição das provÍncias geocronológícas não d.esmente as correla-
ções. Tal evidência const.itui-se em fato al-tamente favorá
vel ao modelo geodinâmico de evolução terrestre qrre inclui a
derlva dos continentes, no Fanerozóico, euanclo um model_o re
siste a testes cada vez maiI pormenori ??aclos, sem quê suas
idêías básicas sofram modificações, a convergência das evidên
cias tende a torná- 1o cada vez ¡naÍs aceitáveI. Na atualÍdade,
já são poucos os mtlitantes das ciênci¡¡s geológ.icas gue conti
nuam céticos em retação à possibitid.rcle <le cleríva clos conti
nentes. Mais do que j-sso, muitos <leJ"es, entre os quais o pre
sente autor, acred.itam que tal fenômeno,que envolve a ocorrên
cÍa de grandes moviment.os tangenciais ã superfÍcie da Terraf
possa ser consid.eraclo um "fato geológico" comprovad.o, e seja
assim utilizado, em conjunto com outros, para const-r:uir mode

los e teo¡:j.as de escala aÍncla- maior, na tentaLiva ðo expJ- j-car
adequadamente os processos geodinâmicos, suas ca.Llsas e seus
mecanismos. Pl:esentenìente, estcs são os ç¡i:anrles <lesaf í.os clas
geociências.
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APÊNDICE I

Descrição sucinta clas amostras analisad,as

São aqui descrltas, de modo resumido, guase todas
as rochas analisadas no presente trabalho. somente três de
Ias, (Ped-4 r SA-43D e 525) , cujos dados analÍtlcos foram
extraÍdos de trabalho que não incluia descrição das amos-
tras, não puderanr ser caracterizadas, procurou-se dar ênfa-
se â composição mineralõgica, e as fases present,es em cada
amostra foram reracionadas na ordem correspondente ã porpor
ção em que ocorrem.

A tftulo de simpliflcação, foi empregado o seguinte
cóalgo para os minerais relacíonados:

Ab - Alblta
Ant- Antlpertita
Ap - Apatita
Au - Auglta
Bi - Bfotita
Cal- Calcita
Can- CancrinLta
Car- Carbonato
Cl - Clorita
Co - Cordierita
Di nlopsfdlo
Eg - Egirína
Ep - rpfdoto

Flogopita
FluorÍta
Granada

[Iorn]:lenda
Iliperstênio
K-feldspato
Mesopertita
MicroclÍnio
Mirmequfta
lluscovlta
Dtra-anf ibó1to
Nefelina
Ollvina

Op - Opaco(s)
Or - Ort,ocläsio
Pert-Pertita
Pi - Pigeonlta
Pl - Plagioclásio
Qz - Quartzo
Se Sericita
Si SillÍmanita
So - Sodalita
Ta - Talco
Ti - Titanlta
Tr - Tremolita
Zc - Zircão

Flo
FIU

Gr

IIb

FIÍp

KT

Mes

¡,ti

tlq
Mu

NaJ\

Ne

o1

Texturas e outros caracteres julgados importantes
são descrltos a seguir. Para a granulação, empregou-se ter-
mlnologÍa sfmplificada (grossa, média, fina), com delimita-
ções entre as três categorias sltuadas, aproximadamente, em
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1e 5 mm.

Para a denominação das rochas, foi adotada uma no-
menclatura o mais possÍvel slmplificada, mas suficiente pa-
ra caracterizar as variedades petrográficas princípais.

No caso das rochas ntetamórfÍcas de facies granulito,
segue-se nesse trabalho o esquema utilizado por Fujimoni
llg68l, que empregou o têrmo que caracteriza a faciesr s€-
guido do atributo "ácido" ou "básico", conforme a paragêne-
se indi.vidual, de cada amostra. Tal classíficação evita o

emprego de termos mais especfficos, como "leptinito", "en-
derbito", "charnockito", etc. , nem sempre adequados para
descrever rochas heterogêneas, bancladas, com variações pe-
trográficas relativamente grandes em distâncias pequenas. Â

denominação "granulito ácido" , neste trabalho r correspondem

rochas félsicas, quartzo-feldspáticas, formadas em facies
granulito. Por outro lado, "granulÍto básico" corresponde
a rochas de mesmo grap de metamorfismor Çuê evidenciam quan

t,ldade substancial de minerais escuros, associados a p1ag19

cláslo intermedÍário a cáIcico.

Para as rochas metamórficas que ocorrem na faixa
costeira, entre Porto Seguro e Vitória, cuja paragônese es-
sencial é quartzo-plagioclásio intermediário-granada-bioti-
tâ, e que apresentam, frequentemente ortoclásio, cordierita
e slllimanita, fol empregado o termo "gnaisse ktnzigÍtico".
Estas rochas mereceram denominação especial, para clestacã-
las da categoria seguinte, constituÍda por gnaisses normais,
formados em facies anfibolito. Os "gnaisses kinzigÍticos"
não puderam, nesse trabalho, serem definitivamente caracte-
rLzados como rochas pertencentes ao facies granullto, ou â

subfacies mais alta do facies anfibolito.

No caso das rochas metamórficas feldspãticas de fa-
cies anfibolito, empregou-se a denominação "gnaisse", prece
dlda do(s) mineral(is) acidental(Ís) mais comum(ns) (biotl-
ta, muscovl.ta, hornblenda). Os termos "anfibolito", "xis-'
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tott, "fllito", "ardõsJ.a", "mármore", das demais rochas meta-

mórflcas, bem como os termos "sfenito", "granito", "dfabá -
S1O,' , e,,pÍroxenlto" , das rochas magmátiCas encontradas, fo-
ram utilLzados de acordo com seus signlffcados normais.

Rochas de transfção, ou rochas hfbrJ.das, foram deno-

minadas da seguinte maneira: manteve-se a denominação "granu
Ilto" para aquelas gllêr embora evidenciando minerais forma-

dos em fases metamórficas posterJ.oresr de grau mais baixo,
exLbissem uma paragêse primåria, de facies granuJ-lto, predo-

mLnante. Analogamente, manteve-se a denomÍnação "gnaisse" rou

"anflbOlito", para aquelaS rochas que apresentaram, comq Ves

tfglos, pequenas quantidades de minerais tais como pJ.roxê-

nÍosr oq mesopertitas, evldêncLas de paragêneses prlmárlas
de grau mais elevado. Em ambos os casos menclonados, 6 óbvlo
que a assoclação mineralóglca relacfonada' para cada amos-

tra, evidencla desequllfUrlo termodinâmico.

Els a relação das prlncLpais caracterfstlcas petro-
grãfLcas das rochas estudadas, aqul listadas em ordem alfabé
tÍca:

ALM-I - Gnalsse klnzÍgftico
Ponte sobre o rÍo Jeqult,lnhonha, Altpenara, (MG)

CoL. Umberto CordanL
PL (+ent) -KF-Qz-Bi-Gr.
Texrura grà""Ëia"it." e porfirobláslica,_ 9{alglação méala
a grossa. Coloração branòarorÍentação ma1 deflnida.

AtM-104 B e C - Tremolita-xlsto
20 km E de Joafma, estrada Para Fellzburgo, (MG)

Col. Umberto Cordani
Tr (95t) -D1-Ta.
fexturâ J.epiàoblástica equiglanular, granulação média.Co-
J.oração esïerdeada, orJ-entação pronunclada'

ALM-I86 - Blotlta-gnaisse
4 km NI¡f de Palmópolis,
Col.Umberto Cordani
Pl-Qz-81-KF

estrada para Rlo do Prador (MG)

Bandas alternadas de textura
câr granulação média.

granoblástica e lePtdoblãsti
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AP-X - Hornblenda-gnaisse
Sede da CEPLAC, cerca de 5 km ENE de ftabuna, estrada Pa
ra flhéus. CoI. A.Pedreira
P1-Hb-Qz-Ep-op-C 1-Bi
coloração ãsvãrdeada, textura granoblãstica, granulação
média. Sinais de cataclase.

8A-69-8 - Filito
19 km S de Camacã, rodovia BR-lOl' próxlmo da ponte sobre
o rlo Pardo. Col. Umberto Cordani
S"-Qr-Cl-Op-tIat. detrít,icos diversos
Coloração clara, xistosidade pronuncÍada. Textura lepido-
blást1ða, granulação flna.

8A-69-134 ^ Ardósia
Estrada Camacã-Canavieiras, proximid,ades de Jacaran¿å(ga)
Col. Umberto CordanÍ
Se-Qz-lrlat. detrÍt,icos diversos-Op-Car
Cltvagem ardosiana, coloração cinza claro. Textura lepfdo
blãstica, granulação fina.

8A-69-17 A,B rC rF rG - Sienlt,o
Fazenda Hiassu, cerca de 25 km S de rtajú do Cotônlar (ge)
Col.Umberto Cordani
ArB e C - Rochas com coloração azulada, granulação média

a grossa, textura hipidiomórfica granular.
KF-So-Ab-Bi-oP

F e G - Veios de sodalita pura, granulação grossa.Colo-
ração branca e/ou actnzentada.

BJ-10 - Granulito ácido
Cerca de 10 km NE de Brejões, estrada para Amargosar(BA).
Col.Umberto Cordani
Per t-Me s -Or -Q z-Mq-B i -Op
Aspecto maciço, órientãção pouco pronunciada. Granulação
méäta a groséa, textura-grañobláslica e porfiroblástica,
anhedral.

cÃ-r8 - Filiro
Cerca de 18 km S de Camacã, rodovla BR-101, (BA). CoI-Üm
berto Cordani
Se-Cl-Qz-Mat. det,rf ticos diversos-op
Coloração clara, -xistosidade prolunciada, brilho intenso.
Texturá lepidoblástica, granulação fina.

cÃ,-39 - Flliro
Cerca de 39 km S de Camacã, rodovia BR-101, (BA). Col.Um
berto Cordani
Se-CI-Q3-Op-Mat. detrÍticos diversos . -Coloração ðlararxist,osÍdade e lineação prongnciadas, com
mlcrodóbras.Textura lepidobtástica rÇranulação fÍna.
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CÃ-75 A,B - Mucovita-blotlta gnalsse
Rodovla BR-I01, 4 km N da ponte sobre o rLo ilequltinhonha
(BA). CoI. Umberto Cordanl
Ml-Qz-P I-Mu-BL-Flu
Rocha bandada, com enclaves micãceos. Textura granoblástl
câr em parte iepldoblästica, granulação média. -

cÃ-78 ArB rc rD - Biotlta-muscovita-gnaLsse
Rodovia BR-I01, I km N da ponte sobre o rlo Jequitlnhonha
(BA) . Col,Umberto Cordanl
Rocha bandada, alternâncla de camadas granulares e xLsto-
sâs. Bandas m1llmétricas a centlmétrlcas, orlentação nft¡
da. Sinals de cataclase intensa.
A - Textura granoblásticar êrt parte lepldoblãstLca, granu

lação flna a médla
Mt-Qz-Pl-Bi-Ep-Mu-Tl

C - Rocha similar, sem mLcroclfnl,or com maLs quantldade
de muscovlta

B - Banda xlstosa clara r coltt Qz-Mu-KF-Flu
D - Textura lepldoblãstica, polqullobLãstlca, granulação

médta
Bl -Q z -Hb-Gr-Op-Mi -Ep-Tt -P l-Ap

cÃ-af - Blotlta gnaJ-sse
Rodovla BR-10I, I km S da ponte sobre o rio JequltLnhonha
(BA) . Col-. Urnberto Cordanl
KF-81-Hb-P l-Q z-Ep-Op-Ap
Rocha bandada, tãxtüra granobLásticar êIIr parte lepfdoblãs
tica, granulação médLa.

cÀsc-ArB - GnaLsse klnztgftlco
RodovLa Medeiros Neto-Alcobaça, ponte sobre o rlo ltanhém
(BA) . Col. Umberto Cordanl,
Gr-BÍ -Qz-P l-Co-S L -Pert-H lp-Ep
Rocha heterogênea, porflróblãstica. Textura granoblástlca
e polqulloblãstlca' granulação média a grossa.

CB-CAL - Mãrmore
Fazenda Santa Terezlnha, cerca de 10 km S de Gurupå ttllrlm
(BA) . Col. P.G.Souto
CaI-Qz-Flo-Op
Orfentação nfttaa de flnas bandas xfstosas. Textura grano
blãsticá equtgranular, granulação fina.

CB-43-34 - Anflbollto
Cerca de 4 km l{SW de Calubl (BA). Col. P.G.Souto
Hb-P I-Ca l-Qz-Ep-Bi -Op -Ap
Lineação bem desenvoLvida, aspecto maclço. Textura nemato
blåstica, granulação médfa.
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CO-53 - Gnalsse kinzfgÍtico

Cerca de 12 km NNhI de Santa Tereza, estrada para Colatfna
(ns¡. Col. Umberto Cordani
P1-Qz-BÍ-Gr-Ap-HÍp
Coloração esverdead.a, aspecto maciço homogêneo. Textura
granoblãstlca anhedral, granulação-média.

CO-66 - Gnaisse kinzigftico
Cerca de 2 km NE de Santa Terezarestrada para Vltõria(Es).
Col. Umbert,o Cordani
Pert-Qz-Bi-Co-Gr-Si
Bandeamento centímétrico. Textura granoblãstlca, granula-
ção média.

CO-120 - Biotita gnalsse
30 km SE de Fundão, est,rada para Vitõrfa(ES) .Col.Umberto
Cordani
P I -Qz -Bi -Per t-I"lu-C 1 -Op-Car
Rocha bandada, coloração cinza claro. Textura granoblåsti
cêr em parte lepidoblãstica, granulação média.

EU-41 BrC - Gnaisse kinzigftico
19 km E de Guaratinga, estrada para ltamaraju(BA)
Col. Umberto Cordani
Bi-Qz-Gr-P1-Co-Or-Si
Rocha bandada, porflroblástica. Textura granoblástica e
poiqulloblãstíca, granulação média a grossa
Vej.os feldspáticos cortando as rochas.

EU-6I - BiotÍta gnaisse
I km W de Guaratinga, estrada para Buranhém (BA)
Col. Umberto Cordani
P1-Qz-KF-81-op-Ap
Homogênea, com orlentação nftlda. Textura lepidoblástica,
em parte granoblástica, granulação média.

F-48 - Granulito ácÍdo
20 km N de Camacã, rodovia BR-I01 (BA) .Col.S. FujJ-mori
KF-Mes-Qz-Bi-Hip
Homogênea, orientação nÍtÍda, coloração rosada. Textura
granoblãstica anheáral, granulação mêata.

F'B-3 - Plroxeni-to
Farol da Barra, Salvador, BA. Col. S. Fujimori
Dl (908) -Pl-cI-Se-Bi
Dique intrusivo em rochas granulfticas
Textura granular xenomórfica, granulação média.

GD-67 - Granulito ãcido
Rodovia BR-101, entroncamento com a estrada para Valença
(BA). Col. Umberto Cordani
Mi -Q z-P 1-Mes -Hb-Ep-C 1-Tl
Coloração rósea, aspecto maciço. IndÍcfos de caüaclase.
Textura granoblástica anhedral, granulação médfa.
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GH-8-7 - Traqufto
Vizlnhanças da Faz.Santa Terezinha, cerca de 13 km SSE de
Gurupã l4Iri¡n (BA) . col. P.G.souto
KF-Ab-NaA-Bi-Ne-Op
Digue lntrusivo em granulftos, aspecto homogêneo, afanftí
co. Textura traquftica, granulação fina.

COV-68 - Pegmatito
2 km SW de DÍvino das Laranjeiras, estrada para Gov. Va13
dares (MG). Col. Umberto Cordanl
KF-Qz-Mu
Textura pegmatÍtica.
DÍgue intrusivo em rochas granf t,J.cas.

cOV-98 - Gnaisse kfnzigftlco
Cerca de 20 km NE de Divfno das Laranjeiras, estrada para
Mantena (Es/l,lc) . CoI. Umberto Cordanl
Pl-Qz-Bi-Gr
Coloração clara, rocha homogênea. Textura granoblåstlca,
granulação média.

GOV-2OB - Gnaisse kinzlgÍtlco
20 km N!ù de São DomLngos, estrada para Mantena (ES)
CoI. Umberto Cordani
PI-KF-Qz-Bi-Gr
Homogênea, porflroblástlca, cristaLs maiores centlrnétricos.
Textura grañoblãstica, poiquiloblåstica, granulação mé¿ta
a grossa.

IL-II - Granulfto básico
11 km NW de llhéus, estrada para Uruçuca (BA). Col. Umber
to Cordani
P l-Q z-Hb-Hip-Bi -op-T I
Coloração cinzentâ, macÍço, orientação pouco, pronunciada.
Texturá granobtãstica anhedral, granuLação média'

IP-176 - Granulito ãcido
Estrada Poções-Itabuna, vizinhanças de Nova Canaã (BA).
Col. Umberto Cordani
Ml -Q z-Me s -Bi -C 1-Ep-Ap-Op-Se
Coloração escura. orlentação nfttda. Cataclase.Textura gra
noblásùica anhedral, granùlação méaia.

IT-5 - Slenlto
Sede da CEPLAC, cerca de 5 kmENE de Itabunar estrada pa-
ra llhéus (BA). col. s.fujimorl
Or-Ne-Ab-BÍ-So
Textura hÍpidiomórff ca

ITA-37 - Blotita xisto

granular, granulação rnédia.

Estrada ltapetlnga-Malquinique, L4 km S

rLo Pardo (BA). Col. Umberto Cordanl
da ponte sobre o

Bl-Qz-PI-Op-Ep
Rocha homogênea, xistosa.Textura lepidoblãstLca, granula:
ção méata.
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ITA-104 - Anfibolfto
Estrada Salto da Divlsa-Jordân1a , 23 km NW da Ponte sobre
o rlo Jequitinhonha (MG). Cot. Umberto cordani
Hb -P 1-Au-KF-OP
MaclÇo, orien-tação pronunciada, coloração escura. Textura
gru.rå¡iáutica, granü1ação média.

ITA-122 - BlotÍta gnaísse
Estrada Salto da DÍvlsa-Jordânia, 5 km Nw da ponte sobre
o rio Jequltinhonha (tlc). CoI. umberto Cordanl
Mi -P l-Q z -Bi -Hb- 7'c
Homogêneo, coloração rosada, orientação nÍtida. Textura
granóulåstica' em parte lepidoblástlóa, granulação médla.

ITA-126 - Biotlta gnalsse
Estrada Salto da Divi sa-Jordãnia , I km w da ponte sobre o
rio Jequitlnhonha (MG). col. Umberto Cordanl
Qz -P I-Mi *Bi -Hb -Ep-Ti-¡{u-c I
Hornogêneo, coloräção rosada' orfentação nftida. Textura
jr"trólrá"Ërca, em'parte tepidou tástJ.ð a, granulação média.

ITAR-2,3 - Sieníto
Cerca de 20 km SSW de Itarantlm (BA) . Col. J.Mascarenhas
KF-Ne -P 1-Bi -T i
Textura hipidiomõrflca granular, granulação grossa.

ITB-88 - AnfiboLlto
Rodovia Itabuna-Vit6ria da conguista, proximidades de Ffr
mino Alves (BA). col. Umberto Cordani
Hb-P1-Qz-Au-op
Banda escura em rochas gnáisslcas, orlentação nftida.Tex-
tura granoblásÈica anhedral , granulação média.

ITB-219 - Blotita gnaisse
Rodovia Itabuna-Vitória da Conquista, subida da serra Ge-
ral., SE de Vltória da Conqulsta. Col. Umberto cordanl
M1-02-Bi -Hb -P l-EP-OP-AP- z c 

_

Rocha heterogêneà, orientada, com enclaves xistosos. Tex-
l"iã giun"bIásttcå, em parte lepldoblãstica, granulação
¡nédia.

ITC-29 - SÍenito
Cerca de 32 km SE de Vitória da Conqulsta, rodovia Para
Itabuna (BA) . cot. umberto cordani
KF-Eg -Bi -NaA
iã"tútã-pãiiitftÍ.t, com fenocristals de feldspato milimp
trl-cos mãtri, fina. Dique em rochas granulfticas.

ITJ-46 - Granulito báslco
2 km w de Almadina, estrada para Ibitupã (BA). coI. Uriber
to Cordani
P1-Hlp-Hb-Au-81-OP
ð"róiãçáã ."..tt. ,' homogêneo , maciço. Textura granoblástt-
ca anhédraI, granulação médta.
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ITJ-624 - cranullto básfco
2 km N de Florêsta AzuI , estrada para Àlmadlna (BA).Col. Umberto Cordani
PI-rIb-Hip-Au-Oz -Bl -Ep_Op
romogeneo, maclço.-Bandas escuras em granulltos ácfdos.rextura sranoblås11.. ""r,.ãiãi; ;r;"í;;ä;;Èü.. --'-"-'

,tE-I3 A,C ,D - cranultto ácido
13 k¡n de Jequié, estrada para fpfau(BA).col.Uniberëo Cor-danl
Rocha bandada, colorações rosadas a negras, aspecto macl
ço. _Ev1dênclas..de catáctase. Textura gí."ãÉrãõ-rf;-;;;:dral., granulação nédfa
A - Tfpo escuro com feldspato rõseo: KF (+pert) _Oz_pl_Mes

-Bi-Hb-Mq-Ap-op-Ep
C - Tipo rosado: Mes-ez-Bl-Hb_Ap
D - Ttpo escuro: Mes -Or-Hb-Àu_ez_Mq_Bl_Op_Ap.

JE-23 - Granullto bãsico
23 kn ESE de Jeo¡t!, estrada para Iplau (BA). Col. Um-berto Cordani
Hb -Au-p 1-ez -Bi -Ep-Ap-Op
Coloracão escura;iãä;å;";;;ä;i, -åiåfi 

i i.iåä'ååårsranob 
1ãs ti ca polqur ro

JE-50 - cranullto báslco
50 km ESE de Jequié, estrad,a para lplau (BA). CoI. Um_berto Cordani
PI-Hb-Hip-Au-ez-Bi

;iå:ilî83:':åT":i;-iåf;åEi;,î'åiåliîl;uår*ååi;. rextura re -

,lE-70 - cranuLito bãslco
I kT t{vl de rpiau¡ estrada para Jequié (BA). col. rJ¡nber-fo Cordani
P1-Htp-Au-ez-Bi
Coloração escura,.maclço. -Texturq granoblástlca poiquiloblãstfca, anhedral, grånutação rÉaíã.

M-Pa - cnafsse klnzigftico
Encosta Nht do Monte pascoal (BA). Col.Umbert,o CordanlBf-Pert-Mes:Co-Oz -p I-S f-Op_Mu
Rocha honogênea, xis losa, 

- porflroblãs tica. Textura qranobLãstlca e porfiroblãstrða, d;;"i;;il-reårå-â-öiä":;:"=
MU-19 C,D,E - Granulito ãcidoI km E.de Ubaira,estrada para Mutufpe (BA) . Col . UmbertoCordani

Rocha-bandada, coloração cinza claro a escuro. Varleda-qes roseas. sinais_de cataclase. Textura granoblásticã
anhedral , granulação médfa.
C - Tlpo leucocrátfco: Mes-ez-Bf-Op_Ep
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D - Tipo cinzento: Mes-Qz-PI-Hip-Bi-op-Ap-EP
E - Tipo escuro: Qz-Mes-P l-Bi-lliP-op-Ap-Cl.

MU-60 - Granulito ãcldo
2 krn S de Brejões, estrada para santa Inês (BA) .
col.Umberto Cordani
Mes -Q z -Hb -P I -B i -Op-Ap-rlip
Bandado, coloraçãò eÀverdeada, orientação pouco desenvol
vida. Textura gianoblãstíca anhedral, granulação rnédia=
grossa.

NO-o - Gnaisse kinzigftico
t¡anuque (Mc). col. Umberto Cordani
KF-P 1-B !-Gr*Qz
orientação nÍtida. Textura porffroblás tica ' com feldspa-
tos cenÉimétrlcos, matriz dè granulação médla.

NQ-L034 - B j.otita gnaisse
Epaminondas otont (MG). col. Umberto cordani
P I-KF-81-Qz
Bandado, coloraÇão clnzenta. Textura granoblástfca, em
parte lepidollãética, granulação média.

NV-18 - cnaisse kinzigftico
1 km w de Nova Venécia, estrada para São Domingos (ES) .
CoI. Umberto Cordani
Me s -0 z -P l-Bi -Co
Rocha leucocrática, maclça. Textura granoblástlcar granu
lação grossa.

Nv-126 - cnaisse kinzigftlco
col-atina (Es). col. Umberto cordanl
KF-o z-81-Gr-Mes -co-S i
Homogênea, orientação nftida. Textura granoblástlca e poi
qutlòb1ástica, grañu1ação média.

oNDINA-2,2a - Diabáslo
Prala de Ondina, Salvador (BA). col. Petrobrás S.A.

. Pi (+Au) -Pl-Bi-Op-IIb-Ap-CI
Dique intrusivo em granulítos. Textura sub-offtica, 9Íâ-
nulação fina, sendo nais fina na amostra 2a.

PB-33-27 - FiIito
cerca de Ì8 km S de Camacã, pouco a w da rodovÍa BR-I01
(BA) . cor. P . G. souto
se-C I-Oz-Mat. detrÍti cos diversos-oP
Coloração cinza c1ara, xístosidade pronunciada. Textura
lepldoÉì.ás ti ca, granulação fina.

Ped-4 - Granulito (?)
Dado conplJ.ado do MIT Annual Report (1968).
Não hã referênclas sobre o tipo de rocha analisado.
Localização aproxJ-mada: N de salvador(BA) . coI.G.¡\1lard
(?)
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PINHEIRO - Gnaisse klnzigftico
Localldade de Ptnhelrõ, ãerca de 50 krn NNE de Nova Vené-
cÍa (ES). Col. Umberto Cordanl
Gr-Ant (+Pf) -Qz-KF-BI
nã*"gãti.ãl' oif"tttação vlsfvel. Textura granoblástica e
porfíroblåstlca, gianulação médla a grossa'

POIIIG-I,3 - Sienito
Cerca de 10 km NE de Potiraguå (nR¡. Col. S.FujÍmorJ-
KF-Ne -B I -N a.I\-S o-Can
Textura frfJiaiãnðiif." granular, granulação médfa.

PRA-165 ArB - Gnalsse kinzlgftlco
5 km SE de lbirapuã, estiada para Nanuque (BA) '
CoI. Unrberto Cordani
Bandada, com falxas leucocrãt!.cas e escuras al'ternadas'
Textura granoblástlca, granulação grossa'
A - Tipo Leucocrático: M1-Qz-Mes-81-Gr

B - Tipo esverdeado¡ Qz-M1-Mes-Gr-Bi-Mu-CI

R.VERM-I - Granullto bãsl'co
Prafa do Rio Vermelho, Salvador (BÀ). Col.Petrobrás S'A'
Pl-Uip-B1-Hb-Au
Homogêneor'-*..f ço, . 

coloração escura. Textura granobl'ástl-
câr granulaçao mèdia.

R.VERM-1a - DLabãslo
Prala do RJ.o Vermelho, Satvador (BA). Col.Petrobrãs S'A'
Pl-Au-Op-Ol-produtos de alteração
Textura poifirftLca, intergranú]ar, granulação flna. D|-
que LntrusLvo em granulitos.

5-704 - SÍenlto
Cerca de 20 km NNE de
KF-Ab-Ne-NaA-B1-Can

Potlraguã (BA) .col. s . FuJl,morl

lextura hlpldlornórf!.ca, granular, granulação mêdia.

5-884 - Slenito
Cerca de ?0 km NNE de PotÍraguá(gl). Col.S.Fujlmori
KF-Ne-NaA-Ab-81-Can
Textura nfpfafãmõiif." granular, granulação média.

SA-43D - GranulÍto (?)
pàao compllado do Mrr annuar Report' (1968) '
Ñão nä räferênclas sobre o tlpo de rocha anallsado.
lðã"ii""fão "ptoxlmada: 

NE de- Salvador (BA) . Col.G.Allard
(?).

SALV-ArB - Diabáslo
Pedreira Fabriclanorsalvador (BA) . col. A.J.Melfl
Pl-Au-Hb-81-Op-Qz-produtos de-alteração
Textura suU-oîfilcä, granulação fina. Dlque lntrusivo em

' granulLtos.
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SALV-S - Granullto báslco
Farol da Barra, Salvador(BA) . CoI. C'Durrell

ill;îå;T'3;:i;3i orienração poueo pronunciada. rexrura sra

"ãuiå"úiõã, 
anúedraL, sianuiação fina a módia'

SAJ-26 - Granulito ácido
18 km E de Amargosa, estrada para sant,o AntonLo de Jesus
(BA). CoI. Umberto cordani
Mi -Mes-Qz-P I-Hb-C I-oP-EP-Zc
öãrãrãcã; ;ó=;,-ãrräntäçáã-rtt"lplente. rextura sranoblås
ttca anhedral, granulaçao medla'

SD-414 - GnaLsse kinzigftlco
10 km E de Jacinto, estrada para Salto da DivLsa (MG).

CoI. Umberto Cordani
Mes -Bi -Gr-Co-Qz-P I-OP-S i
;i;;";ã"ãã,'ã"Iãirãulã"tica e poiqullobtástica, eranulação
médta a grossa.

SE-464 - Granulito ácido
Rodovia BR-I16 I 5 km SI,r da pOnte sobre o rf o Paraguaçu
(BA). col. Umberto Cordani
Mes-Qz-Mt-PI-Hb-AP
õîJ;çã; ;ó";ã,--ãrlentJÇão-incfpJ.ente. Textura granoblás
tica anhedral, granulaçao medla.

VI-28 - Gnaisse kinzigÍtico
ñãa""iã vfl6riá-laañhuaçu, km 28 (ES) .Col.Umberto Cordanl
Qz-P1-Bi-Gr-KF
ñã*ãõa"ãol-oii"trtaç{o vtsfvel.Textura granoblástica euhe-
dral, granulaçao med1a.

VI-62A - BiotÍta-hornblenda gnaLsse
Rodovfa Vftãifá-Manhuaçu, km 62 (ES). CoI.Umbert'o Cordanl
Qz-Pl-Hb-Bf-T1-AP
Bandeamento nftJ-do, partes claras
partes escuras xÍstosas. Textura
irematoblástica, granulação média.

VI-103 - Bfotita gnaisse
Rodovia Vfiãiiá-llánhuaçu, kñ tO3 (ES) .Col.Umberto Cordani
Ml-Qz-P1-Bi-rlb
üã*ããa"ão,-oii"rtação nftfda. rextura sranoblá:!1_9", - em

parte repraãUiá"tiåu " 
põfq"rloblåsticá, granuJ-ação médla'

VI-1764 - Granulito básico
Rodovia Vi;ó;i;-Uánhuaçur I km E de Pequiã (ES). Col. Um-

berto Cordani
Pl-Hip-Au-Bi-AP-OP
gandaão, aspecto mlgrrnatÍtico, coloraçao escura'
õiánouråstièa, granuração médl'a'

quartzo-feldsPáticas e
granoblástlcar êß Parte

Textura
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VQ-4128 - Granullto báslco
Rodovia BR-116, 5 km SW de Felra de Santana (BA) .
CoI. Umberto Cordani
P1-Hb-Hlp-Ti-Ep-Au
Bandado, coloração alternadamente clara e escura. Sl-nal-s
de cataclase. Téxtura granoblãstica, anhedral, granulação
média.

10aB-66 - Granulfto bãsico
Rodovia Salvador-Felra de Sant,ana, 20 km NE de Salvador
(BA). Col. G.C.Melcher
P1-Hip-Qz-BÍ-Op-Hb
Homogäneo, coloração escura, orientação ÍncÍplente. Textu
ra granoblástica ánhedral, granulação fina.

76 - Granito
Vttória, ponte princfpal (ES). CoI. Umberto Cordani
Mi -P l-Q z -Bi -l'fq -Se-C ar
Sem orÍentacãõ, coloração rõsea. Textura hipidlomórflca
granular, gianulação mðaia.

78a - GnaLsse kinzigftlco
Vitória, ponte prlncipal- (ES). Col. Umberto Cordani
Bi-Qz-P I (+.Ant) -Gr-KF-Ap-op-Z c
Homogênea, orÍentação üisÍvel. Textura granoblástlcar9trâ-
nulação mé¿ia.

525 - Granullto (?) >
Dado compllado do tlIT Annual Report, (1968)
Não hå referências sobre o tipo de rocha anallsado.
Localização aproximada: CachoeÍra(BA) .Col.G.AIIard (?) .
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9,6L

5,19 L t7 45

8168 3rol
2,L2

6 r91 2,39

3,26

9,62 3,20

L2,42 4,21

164,4

188,7

4,84 246A

6r0

5,11 2620

660

2,49 660

3,87 2880

2660

L,657 2680

5,08 4200

0,945 3310

2,25 3070

3,1L 2740

1,808 700

670

2L4A

2,77 750

L,152 850

1880

4,2], 2460

59,9

111,5

44,9

Ref***

7

4

6

4

5

6

5

7

7

6

7

6

T

4

I
4

7

1l
\o

c(+)JI



APENDICE 2 - crcntini:ação

Nq CaÍpo Roc}¡a*

sD-41À

SE-46A

76

78a

525

Gnaisse kinzigÍtj.co
Granulito ãcido

Granito

Gnaisse granatÍfero
Granulito (?)

* Todas as deternrir,ações foram efetuadas sn rocha total,
** Idade convencional, calsirlada enpregandese ÀRj, = !,47 x 10-1lanos-l e lsre7/Srat), = 01705

*** Analjlsta, nÉtodos e equipanentos utiU-zados, e/ou referêrrcias:
1- P.Hurley e colaboradores, M.f.T. - (M.I.T. Ann.Rep., 1968; Cordani et al.11968).
2 - D.I"edent e P.Pasteels, Bn::<elas - (Ledent e Pasteeis, 1968).
3 - U.Cordani, Bru<elas - (Cordani et aI., L973).
4 - U.Cordani, Bruxelas - Rc por D.I. e A.A. no Sen¡.cle Geol.et Geoch. t{ucleaj¡es- L¡f,B.

Sr ¡nr D.I. sn espect::ôn'etro Varian-Attas Gi4 dc Ss¡¡.de lrtin.e Peb:ologie - ULB.
Rb por F.X. (M.Berenholc) no C.P.Geo - São paulc.

5 - U.Cordani e C.Ci.:rgolarri, Brrurelas. Metodologiia c€rno rÐ item 4.
6 - U.Cordani, K.Kahrashita e Irl.Berenholc, São Paulo - Rlc e Sr por FX

Ccrç.isot. Sr no espectrôr'.etro tipo Reynolds,do C.F.GeorSão pau1o.
7 - U.Corrlani, K.Kavrashita e lvt.Eerenholc, São paulo - Rlc e Sr ¡rcr FX

Ccnp.isot. Sr no es¡nctr&retro Varian fH-Srdo C.P.C,eo, São Paulo.

D. I.

188,30

155,3

L64,3

104,0

Rb Ptrn
A. A.

Sr pFrn
F. X. D.T. F.

L89,2 193,3 L04,9

l8l_,6

449

r2g,g

57,5

l4enores nndificaçoes para o esquerna acj¡a são inåicadas, na tabela, junto aos prõprios d.ad.os a¡ralÍticos.
V - Anal. 4 - Análise de Rlc no espectr&retro \¡arian-Atias C[í4 do Serv.de lr[in. et Petrclogiie - ULB
0 - Anal. 5 - Anãlises de Rb por C.Cingolani, no espectr&ætr.o ltucU-Ce do INæIS, Le. p1áta, ARG.
+ - AnaI. 5 - Anãlise de Sr no espectrômetrc do Sen¡.d.e Geol.et c€och. Ilucle¡ires, uLB.

x. st87 ¡st86

r10,0

34,0

0,768

1,280

0,718

0,745

0,847

n 877sr86 fît t':i.

5, l-8

15,10

L,002

3,75

5r38

L,795

0,346

L,275

1r 809

Idade** DôF***
conv.

L,757

5,34

820

2540

880

720

w0

5

7

2

3

1

I
\0
À
I



N9 CA¡{PO

ALM.l
ALM-1048

ALr4- 10 4C

ALM-186

AP-X

8A-69-l7F
8A-69-17G
cÃ-18
cÃ-sg
cÃ-ar
CASC-B

CB-CAL

cB- 4 3-3 4

co-53
co-66
co-120
EU-6 1

Gnaisse kinzlgítico
Tremolita xisto
Tremolit,a xi-sto
Biotita gnaisse
Anfibólio gnaisse
Veio de sodalita
Veio de sodalita
Filito
Filito
Biot,ita gmaisse

Gnaisse kinzigÍtico

ÞIärmore

Anfibolito
Biotita gnaisse
Gnaisse kinzigÍtico
Biot,ita gnaisse
Biotita gmaisse

ROCHA

APÊNDICE 3 - DETERMTNAçõES K-Ar

MATERIAT N? LAB(SPK) *

Biotita 2380

Tremolita 2307

TremoU-ta 23L2

BioÈita 2335

enfibõlio 1557

Sodalitabranca 2487

Sodalita cinza 2489

Rocha total 1834

Rocha total 1835

AnfibóIio L962

Biotita L97I

- DADOS ANALÍTICOS

tK**

7 ,83
0 ,23L
o,o680
7 ,68
L,202
0 ,525
0,1660
2 ,47
3,04
1rg5
7 ,59
8 r77
8,62
L,256
7 ,89
'7 ,98
7 t92
7 ,63

Flogopita

AnfibõIio
Biotita
Biotita
Biotita
Biotita

Ar4orad ccSTP/g
-hx10¿

16 r6r
0 ,577
0 t224

rg ,90
6 126

1,957
0,394
5,28
6 ,96
5 r01

14 169

2L,3
L9 14

2,gI
2L 19

L6 r22
L5,94
15 ,91

2332 ( 183lR)
1831

L842

2359

239 4

2356

2385

I Ar4o.t*

17 ,1
32,5
34,L
4r8
4r0

L4 ,4
68r5
3'0
L,67

L2,3
1r 51

4'7 ,4
6ro
5'3
3r4
312
2r7

L2,4

Idade apar.,
m. a. ***

470 r 30

541 r 33

700 r 40

490 ! 20

99L t 30

727 r 11

5I7 t 46

47L r 30

50I t 45

554 ! 32

432 ! 20

527 t 50
494 r 35

506 ! 25

7L6 t 10

451! 7

447! 6

460 r 30

I
\o
ul
I



APÊNDICE

N9 CAl"lPO

F-4 I
FB-3
cH-8-7
cov-6 I
cov-9 8

cov-20 8

IL-11
IT-5
ITA-37
ITA-10 4

ITA-125
ITAR-2 ,3
ITB-88
ITB-2 19

rTJ-46
ITJ-6 2A

JE-23
JE-50
JE-70

3 - contfnuação

ROCHA

Granulito ácido
Piroxenit.o
lraquito
Pegmatit,o
Gnaisse kinzigítico
Gnaisse kinzigÍtico
GranuU-to básico
Sienit.o
Biotita xisto
Anfibolito
Biotita gnaisse
Sienito
Anfibolito
BioLita gnaisse
Granulito bãsico
Granulito bãsico
Granulito bãsico
Granulito básico
Granulito básico

MATERIAL

Biotita
Rocha total
Rocha total
I.luscovi-ta
Biotita
Biotita
Biotita
Biotit,a
Biotita
anfibõ1io
Biotita
Biotita
anfibó1io
Biotit,a
Anfibõlio
Anfibólio
AnfibõIio
Anfibólio
Anfibólio

N9 LAB (SpX) *

780

2609

1836

223t
2384
222I
2283

762

22LL

20 01

22L9

2628

1841
Vlun. paorao

L969

19 70

1953

22L2
L964

tK**

7 ,93
0,578
4 ,46
8 r68
7 ,93
7 ,54
7 ,25
7 ,7A
7 ,86
0 ,699
6 ,92
7,64
0 ,324
5r08
o ,244
1r355
1 r101
0 ,266
0 ,636

Ar40rad ccSTP/g
-\x10¿

i58,1
4,38
9 ,2L

18,93
16,18
L6,L2
8L,7
19 ,88
L5,67
L,743

15 ,11
16,2L

3174
11,75vv

3 rL1
4,36
5 ,77
7 ,L9
7 ,55

t Ar4oatm

1r60
13 ,5
2,09

LL,4
Lr7
8rB
7rL

10r1
79 ,4
L6 ,9
82,3
4,4

':o
6r7

23,7
8r8

82,2
24 19

Idade
m. a.

apar. ,***

2459 t 80

1314 x 26

460 t 10

480 t I
452 r 5

472 ! 28

L726 ! 64

556 ! 20

443 t 34

540 t 3I
480 ! 54

469 1 14

L769 r 55

506 t L2

1891 t 91

672 ! L2

997 t 16

2850 1300

1786 ! 49

I
r.g
or
I



APÊNDISE 3 - continuação

N9 CAMPO

M-Pa cnaisse kinzigÍtico
NQ-o Gnaisse kinzigÍti co

N0-I034 Biotita gmaisse

NV-126 Gnaisse kinzigÍtico
ONDINA-2 Diabásio

ONDINA-2a Diabásio

PTNHEIRo Gnaisse kinzÍgÍtico
PoTIG-1 Sienito
POTIG-3 Sienito

R.VERM-1 Granulito básico

R.VER¡4-1a Diabásio
s-704 Sienito
5-884 Sienito
SAI,V-À oiabásio

SALV-B Diabãsio

SALV-5 Granulito básico

ROCHA MATERIAf,

Bíoti ta
Bi otÍ ta
Bioti ta
Bioti ta
Rocha total-
Rocha total
P Iagio clás io
Bi oti ta
Biot,ita
Anrrþoir-o
P lagioclásio
Bi oti ta
Rocha total
B ioti ta
Anf ibó l-io
Rocha total
Rocha total
P lagi oc lás Ío
Bi ôti ta

N9 LAB (SPK) *

t972
22r5
22r4
2395

2612
2627
2467

2222

L562
10 49

2586
2600

26L0

156 3

10 56

2606

257 8
258L
2305

8K**

7 ,8A
7 ,76
7 ,79
7 ,'7L
0 ,575
0 r465
0,473
7 ,95
6,94
1,908
0 ,236
7 ,26
0 ,325
7 ,59
1,030
0 ,962
L,042
1,436
7 ,68

Â.^
Ar '-rad ccSTP/g

-\x10 -

L6 ,76
18,95
16,94
15,60

6 ,50
4,04
4,69

18,52
13,16

7 ,27
2,63

69 ,0
4,81

f3,90
3 r91
7 ,70

10,98
11,06
80 ,4

& er4oatm tdå::.*"lî'.'

82,8
81 ,5

4r0
31 ,1

914
4no

3r8
10 ,4
L,75

2I ,8
5 

'3
15 ,8
76 16

5 r1
LL,2

319
4'Q

0,99

474 ! I
539 I 66

477 ! 74

450! 7

1731 i 34

l-449 ! 20
1587 1 18

509 t 12

424 ! 35

765 ! 40

1714 1 16
154I i 15

2052 ! 2I
411 r 35

766 ! 40

1366 t 14

1653 t 15
1330 t 14

1678 t 40

I
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I



APÊNDICE

N9 CAiqPO

vI-28
VI-6 2A

vr-10 3

VI-I76A
vQ- 4I28
78a

10 a-B-6 6

3 - continuaçäo

ROCHA

Gnaisse kinzigÍtico
Biot.Horn. gnaisse
Biotita gnaisse
Granulito básico
Granulito básico
Gnaisse kinzigÍtico
Granulito básico

* Todas
** t4édia

I'ÍATERTAL

Biotita
Biotita
Biotita
Biotita
AnfibõIio
Biotita
Biotita

I K40
*** constantes do x40 empregadas: ÀU =

Àx=

V Padrão intralaboratõrio, utilizado
VV Média de 15 determinações.

as

de

d,eterminações foram efetuadas no CPGeo, São Paulo.
duas determinações.

N9 LAB (SpX) *

2355
2383

2 358

2360

2 311

tL92
726

8K**

'l ,8o
6,86
7 ,88
7 ,67
L,735
7 ,63
7 ,7L

Ar4orad ccSTP/g
-\x10

25 rL
14,2L
15 ,91
L7 ,Lg
1,610

16 r43
85,2

em Ktot = 1rr9 x ra'z
-o -10,530 x I0 ' ano
-]n -10,585 x 10 ^v ano 4

para calibração de traçadores de argônio 38.

ã Ar4o.t*

5r0
2r2
2r6

l-L,7
L t7g
3r3
0r80

fdade apar.
¡¡¡. ¿. ***

670 t 10

458t 6

449 r 5

492 t 10

1520 ! 60

475 I 38

1705 r 48

I
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I


