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RESUMO

Os resultados obtidos através dos métodos de datação isotóp£
ca Rb-Sr, K-Ar e Pb-Pb e dos Traços de Fissão em amostras coletadas no
setor meridional do Cráton do São Francisco são aqui discutidos.

As idades Rb-Sr e Pb-Pb, em rocha total, permitiram determi-
nar os episódios de acreção crustal, com retrabalhamentos eventuais da
crosta pré-existente, durante o Arqueano Tardio (3000 a 2600 m.a.) e Pro
terozóico Inferior (2400 a 2100 m.a.). ~*

Três períodos de tempo principais de resfriamento foram d e —
terminados pela datação K-Ar em micas, anfibõlios e rochas totais para
a borda do cráton: 2200 a 1700 m.a., 1300 a 1100 m.a. e 900 a 400 m.a. re
lacionados ã superimposiçao dos Ciclos Transamazonicos, Uruaçuano e Bra-
siliano, respectivamente.

^0 resfriamento abaixo de 110 C» detectado pelo método dos tra
ços de fissão em apatitas,datou de 850 m.a. nas partes internas e 550
m.a. nas partes periféricas do cráton, mostrando a atuação progressiva
das faixas móveis marginais brasilianas na área investigada.

O uso desses métodos, conjuntamente, permitiu avaliar a for-
ma de resfriamento das rochas assim datadas. O resfriamento dessas amo£
trás ocorreu de forma complexa entre 2700 e 2200 m.a. e lenta a partir
de 2000 m.a,

O tratamento integrado dos vários métodos de datação mostrou
ter importância fundamental para o conhecimento da evolução geotectônica
de terrenos antigos de caráter policíclico.

Palavras-chave: Geocronologia; Traços de fissão; Rb-Sr; K-Ar; Pb-Pb; Crá-
ton do São Francisco.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta os primeiros resultados de um estudo
conjunto através de diferentes métodos de datação isotõpica (Rb-Sr, K-Ar
e Pb-Pb) e Traços de Fissão de amostras coletadas no Estado de Minas Ge-
rais, com o intuito principal de contribuir na elucidação geotectônica do
setor meridional do Crãton do São Francisco. Os estudos processados fa-
zem parte da tese de doutoramento de um dos autores (Teixeira, 1985),
sendo gue os traços de fissão em apatitas referem-se ao trabalho de dis-
sertação de mestrado de Ariadne do Carmo Fonseca (1985). A totalidade
das determinações radiométricas Rb-Sr e K-Ar foi efetuada no Centro de
Pesquisas Geocronolõgicas da USP, sendo parte deste conjunto relativo ao
convênio firmado com o Instituto de Geologia Aplicada - IGA/SECT de Mi-
nas Gerais. Os dados Pb-Pb, por sua vez, foram obtidos.em laboratórios
da Universidade de Oxford através do convênio bilateral de cooperação
científica internacional (Processo CNPq/British Council n9 10.810.012/82).
A metodologia dos traços de fissão foi desenvolvida no Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas (CBPF/CNPq).

VALOR INTERPRETATIVO DOS MÉTODOS DE DATAÇÃO

0 potencial interpretative) da geocronologia tem sido demons-
trado pelo seu emprego sistemático desde a década passada (volumes do RA
DAMBRASIL e textos das cartas ao milionésiroo do DNPM). O tratamento in-
tegrado dos vários métodos de datação tem importância fundamental para o
conhecimento da evolução de terrenos antigos de caráter policíclico (TejL
xeira, op. cit.), como ê o caso da parte meridional do Crãton do São
Francisco. As interpretações vinculadas a cada metodologia permitem es-
boçar os eventos geodihâmicos maiores ocorridos durante a evolução geolõ
gica regional, além de eventuais processos tectônicos desenvolvidos. A
seguir são feitas breves considerações a respeito do significado das da-
tações nos vários métodos utilizados.

Os métodos Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total indicam, em geral, a
época da diferenciação geoquímica-metamõrfica dos materiais analisados,
podendo caracterizar se o material é juvenil, isto é, incorporado ã cro£
ta no evento datado ou se ê produto de retrabalhamento de rochas crus-
tais anteriores. No método Rb-Sr um importante indicador sobre a origem
do material analisado é a razão isotõpica inicial 87gr/86sr, obtida a
partir do diagrama isocrônico, que pode definir se uma rocha originou- se
por processos de diferenciação de material a partir do manto ou por pro-
cessos de fusão do material crustal pré-existente (retrabalhamento crus-
tal).^ No método Pb-Pb esta diferenciação é passível de identificação
através do parâmetro ui obtido na isõcrona, comparativamente ao interva-
lo estimado desta relação para materiais gerados em diferentes épocas.

0 método K-Ar fornece uma idade de resfriamento regional re-
lativo ao último evento térmico importante da historia geológica,de açor
do com o mineral datado. O siynifiçado físico de uma idade K-Ar repre-
senta o momento a partir do qual a rede cristalina se estabilizou, a uma
dada temperatura ("closing temperature"), não permitindo a difusão do Ar
no mineral. A temperatura de retenção total do Ar varia de acordo- com o
espécime mineral, sendo da ordem de 400° a 500°C para os anfibólios e
250O a 300°C paradas micas (Harrison et alii, 1980).

Através do método dos traços de fissão (TF) é possível ava-
liar o momento a partir do qual os traços foraados pela fissão espontâ-
nea do 238u se tornaram estáveis num mineral, produzindo em geral uma
idade de resfriamento. 0 mineral escolhido foi apatita, em virtude de
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sua ubiqüidade, teor conveniente de urânio e temperatura de "retenção dos
traços" relativamente baixa, da ordem de 120° ± 20°C (Wagner, 1968; Nae-
ser and Faul, 1969). Sendo assim, a datação por traços de fissão em apa
titã indica a época na qual a rocha resfriou abaixo de 110°C.

A aplicação dos métodos Pb-Pb; Rb-Sr, K-Ar e^traços de fis-
são, com base no exposto acima, permite propor uma evolução geocronológi.
ca desde o primeiro evento formador de rocha, determinando os períodos de
acreção e ret ;abalhamento crustais durante os eventos geológicos poste-
riores, até o resfriamento regional e estabilização tectônica da área em
questão.

CONTEXTO GEOTECTONICO-GEOLOGICO

Numa aproximação genérica o sul do Estado de Minas Gerais,geo
tectonicamente, compartimenta-se em três unidades: a porção sul do Crá-
ton do São Francisco, a faixa "Araxã-Canastra" e o Cinturão Ribeira (Fig.
1).

0 Cráton do São Francisco, localizado na porção centro-orien
tal da plataforma sul-americana, tem por limites as faixas moveis, envoT
vidas pelo evento Brasiliano, Riacho do Pontal e Rio Preto (noroeste),Ser
gipana (nordeste), Ribeira (sudeste-sul), "Araxã-Canastra" (sudoeste) e
Brasília (oeste).

0 embasamento da unidade cratônica, exposto preferencialmen-
te no centro-leste do Estado da Bahia e no centro-sul do Estado de Minas
Gerais, constitui-se de terrenos "granito-greenstone" arqueanos - cc.-no os
de Brumado-Anaje (BA) e Crupo Nova no Quadrilátero Ferrífero (MG) -, cin
turões supracrustais do Proterozôico Inferior - seqüências Jacobina e
Contendas-Mirante (BA) e o Supergrupo Minas no Quadrilátero Ferrífero
(MG) - e fragmentos de terrenos granulíticos intensamente granitizados
no Proterozôico Inferior - Complexos Jequié-Mutuipe e Santa Isabel (BA)
CCordani e Brito Neves, 1982). No Proterozôico Médio, ocorreu o desen—
volvimento do sistema intracratônico Espinhaço (Brito Neves et alii ,1979),
cuja representação é dada pela sedimentação psamítica e pélítica do Su^-
peigrupo Espinhaço. Finalmente, no Proterozôico Superior desenvolveu-se
ampla cobertura de plataforma representada pelos sedimentos dos Grupos
Una e Bambuí.

A faixa "Araxã-Canastra" (designação informal) estende-se
desde o Estado de Goiás até o Triângulo Mineiro (Fig. 1), estreitando-se
para sudeste entre o Crãton do São Francisco e o Maciço Guaxupé (Almeida
et alii, 1976). 0 embasamento da faixa ê constituído por rochas granito
-gnãissicas alojando localmente "greenstone belts" arqueanos como os dê
Piunhí (Fritzons Jr. et alii, 1980) e Fortaleza de Minas (Teixeira,1978)
recebendo em sua extremidade sudeste a denominação de Complexo Campos Ge
rais (um conjunto litológico heterogêneo de evolução complexa e policí~
clica, com idades refcríveis aos ciclos Transamazonico, Uruaçuano e Bra-
siliano - Cavalcante et alii, 1979). Sua-porção metassedimentar é repre
sentada pelos Grupos Araxã e Canastra. Equivalências com as unidades da
faixa Ribeira - Grupos São João dei Rei, Carrancas e Andrelândia - têm
sido sugeridas recentemente (Machado F9 et alii, 1984).

O Cinturão Ribeira, que ocorre com direção NE-SW ao longo da
faixa costeira atlântica, ê uma unidade brasiliana (Proterozôico Supe-
rior) desenvolvida sobre substrato mais antigo de fãcíes anfibolito e
granulito. 0 cinturão metamorfico, com polaridade voltada para o Crãton
do São Franaisco, registra importante tectônica de empurrão em seu limi
te ocidental, onde as seqüências, do Supergrupo Espinhaço recobrem os se-
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dimentos do Grupo Bambu!, ao passo que em setores específicos o padrão
NE-SW da faixa Ribeira superimpõe-se ao NW-SE_da faixa "Araxá-Canastra".
No tocante ao quadro geocronológico do Cinturão Ribeira registram-se va-
lores uruaçuanos e brasilianos para as rochas dos Grupos Andrelândia e
São João dei Rei, conforme pesquisas atualmente em andamento no Centro de
Pesquisas Geocronolôgicas da USP.

0 cenário geológico regional da ãrea investigada (Fig. 2) é
representado em maior parte por litologias típicas de embasamento de ã-
reas cratônicas antigas, destacando-se no conjunto as associações arquea
nas de rochas granito-gnãissicas de médio a alto grau metamõrfico e os
"greenstone belts", aqui denominados respectivamente Complexo Gnâissico-
-Migmatítico e Supergrupo Rio das Velhas indiíerenciado. Ocorrem ainda
no domínio em pauta, as extremidades ocidentais das seqüências relaciona
das ao Supergrupo Minas, o batõlito intrusivo Porto Mendes e a cobertura
plataformal Bambu!, que recobre o embasamento cratônico ao norte e ao
oeste.

0 Complexo Gnâissico-Migmatítico tem como conteúdo litológi-
co granito-gnaisses e migmatitos comumente apresentando estruturas estro
mãticas e "schlieren", além de ocorrerem de forma subordinada dioritos,
gnaisses bandados, gnaisses facoidais, anfibolitos, charnockitos, metaba
sitos, meta-ultrabasitos e corços graniticos intvusivos. Este conjunto
apresenta nuances com relação a composição mineralõgica, variando entre
termos tonalíticos, granodioríticos e graniticos, e no tocante ao fãcxes
metamõrfico predominando o metamorfismo^de médio grau. Localmente varie
dades litológicas de fãcies granulito são registradas (Cavalcante et
alii, 1979; Machado F9 et alii, 1984; Teixeira, 1985).

0 "greenstone" arqueano Rio das Velhas (ver, por exemplo, La
deira et alii, 1983; Schorscher et alii, 1982) possui na área em pauta
exposições mais importantes no norte-nordeste (região de Pitangui - Pará
de Minas - Itatiaiuçu) onde constituem extensa faixa roetassedimentar. En
tretanto relíquias dessa supraestrutura ocorrem em grande parte da ãrea,
em especial nos setores central e sudeste (Fig. 2). Por outro lado, as
litologias do Supergrupo Minas tem sido interpretadas segundo um modelo
tectônico com base no desenvolvimento de uma bacia intracratônica de mar
gem continental ativa ("rift") com posterior transporte e colocação por
nappes (Schorscher, 1980). Trabalhos geocronolôgicos recentemente efe—
tuados em rochas granitõides associadas â orogenia Minas tem ratificado
sua idade transamazônica (Cordani et alii, 1980; Teixeira, 1985). Relati
vãmente ao plutonismo intrusivo, merece destaque o Maciço de Porto Men-
des, de natureza granitica, localizado na extremidade sudoeste da ãrea e
cuja idade é proterozõica inferior (Teixeira, op. cit.; Machado F9 et
alii, 1984).

Finalmente, com relação âs rochas do Grupo Bambu!, estão pre
sentes na ãrea investigada as extremidades das Formações Sete Lagoas e
Serra de Santa Helena, aqui não individualizadas no esboço geológico da
figura 2. A distribuição desses depósitos sedimentares j?re-Cambrianos
sob a forma de um grande arco tipifica uma feição de erosão regressiva da
borda da bacia relativamente ao embasamento cratônico.



CBPF-NF-049/85
- 4 -

RESULTADOS E DISCUSSfiO

De modo a ilustrar ao leitor o quadro geocronolõgico regio-
nal são aqui comentadas algumas das isõcronas Rb-Sr e Pb-Pb em rocha to-
tal obtidas em recente estudo de Teixeira (1-985) , bem como o quadro es-
quemãtico referente às idades aparentes K-Ar do domínio meridional do
Crãton do São Francisco.

Gnaisses de composição granitic^-granodiorítica,cortadas por
intrusões apliticas e veios quartzo-feldspáticos, ocorrem na região de
Esmeraldas-Cachoeira dos Macacos. Em diagrama isocrônico Rb-Sr de refe-
rência, dez amostras estudadas indicaram idade de 2803 ± 70 m.a. para ra
zão inicial (RI) 0,700 ± 0,001 (Fig. 3). A razão inicial obtida implica
numa origem primaria para o granitõide, sendo que o MSWD relativamente
elevado (da ordem de 3,37) era de certa forma separado face ã amostragem
referir-se a afloramentos da unidade distantes entre si de vários quilô-
metros. Por outro lado, as análises efetuadas em amostras dos _ aplitos
situaram-se sobre a isõcrona construída indicando que a colocação desses
materiais deu-se em época tardia porém integrando-se temporalmente ao e-
vento maior de acreção crustal.

Gnaisses de composição tonalltica, exibindo grau variável de
migmatização, ocorrem mais ao sul, entre Itauna e Itatiaiuçu. Tais lito
logias apresentam-se, por vezes, seccionadas por diques pegmatõides com
direções variadas. A isõcrona de referência Rb-Sr construída (Fig. 4)
com onze análises registrou a idade de 2798 ± 43 m.a. interpretada nova-
mente como a época de formação original dos materiais, fato corroborado
pela baixa razão inicial (0,70016 ±_0,00075).

A oeste de Itaúna, região de Divinõpolis, afloram migmatitos,
também estudados geocronologicamente através de amostragem na pedreira
Moura Coelho. Litologicamente são caracterizados por biotita-gnaisses de
composição granodiorítica, cujo estudo radiométrico Rb-Sr em rocha total
produziu diagrama isocrônico com idade de 2754 ± 48 m.a., para uma razão
inicial 0,71050 ± 0,00056 (Fig. 5). O baixo MSWD (0,137) reflete a coge
neticidade da amostragem. Ressalte-se nesse afloramento a elevada razão
inicial, evidenciando delongada residência crustal dos materiais^datados.

No setor sudeste da área investigada (_Fig. 2), regiãc de
Desterro de Entre-Rios e Oliveira, ocorrem exposições de rochas granulí-
ticas que, no entanto, exibem retrometamorfismo. A isõcrona Rb-Sr de re
ferência em rocha total construída produziu idade de 2506 ± 53 m.a., pa-
ra razão inicial 0,70624 ± 0,00144 (Fig. 6). O MSWD em torno de 0,64
evidencia novamente a cogeneticidade do material analisado fornecendo,
consequentemente, segurança ã hipótese de que o valor radiométrico seja
referente ao retrabalhamento de materiais mais antigos.

Já no setor ocidental do embasamento, a amostragem efetuada
na rodovia MG-25, altura de Campo Belo, revelou a idade Rb-Sr mais anti-
ga até o momento nesta parte sul do Crãton do São Francisco. 0s_ mate
riais analisados, correspondendo a gnaisses. bandados decomposição grano
diorítica, produziram um valor radiométrico Rb-Sr isocrônico em rocha to
tal de 2964 ± 48 ni.a. para uma razão inicial 0,7012 ± 0,0014 (Fig. 7)7
sendo a baixa razão inicial condizente com una origem primária dos mate-
riais a partir do manto. O elevado MSWD obtido (da ordem de 3,7) sugere
a possibilidade das rochas não serem rigorosamente cogenéticas, apesar
de incluirem-se numa mesma unidade estratigrãfica.

Finalmente cabe mencionar que amostras de granitóides da re-
gião de Itapecerica e migmatitos de Cláudio foram adicionalmente selecio
nadas para estudo radiométrico Pb-Pb em rocha total, devido âs dificuldã
des interpretativas inerentes aos resultados anteriormente encontrados pé
Io método Rb-Sr. Na figura 8 define-se uma isõcrona com idade de 2732 T
20 m.a. para ui * 8,11 ± 0,12 (resultados obtidos nos laboratórios da U-
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niversidade de Oxford, Inglaterra). A posição das amostras WT-17 â es-
querda da isõcrona de primeiro estágio para 2730 nua. é uma clara demons
tração de que a evolução isotópica do Pb para as três rochas não pode
ser descrita por um modelo simples de dois estágios. Além disso, o vi
situa-se no limite superior do intervalo típico considerado para mate-
riais arqueanos (7,5-8,0), o que sugere a existência de remobilizações
importantes de Pb durante a evolução arqueana. Com base nesses resulta-
dos não ê descartável a hipótese de uma origem anterior, à maneira dos
gnaisses da região de Campo Belo datados em cerca de 2,9 b.a.. De qual-
quer forma, a idade encontrada somada aos demais resultados acima mencio
nados, além de outros pertencentes ao acervo radiométrico discutido em
Teixeira (1985), são indicativos de episódios sucessivos de acreção crus
tal, coro retrabalhainentos eventuais da crosta prê-existente, durante o
Arqueano Tardio (3,0-2,6 b.a.).

Por outro lado, o conjunto radiométrico Rb-Sr existente para
a porção sul do Crãton do São Francisco indica que o embasamento cratôni
co sofreu também retrabalhamento geodinâjnico parcial no Proterozõico In-
ferior, estando associado ao período o metamorfismo do Supergrupo Minas
(Cordani et alii, 1980; Teixeira, 1982). Numa ilustração geocronolõgica
esquematica para a área investigada são apresentados dois dos resulta-
dos* isocrônicos obtidos recentemente por Teixeira (19S5).

O primeiro deles é referente ao setor NW da área nas proxitni
dades de Bom Despacho (Pig. 2), onde processos de contaminação e/ou re-
trabalhamento crustal são sugeridos pelos estudos isotópicos efetuados
em gnaisses graníticos. Com efeito, define-se uma isõcrona Rb-Sr em ro-
cha total de idade 2092 ± 135 m.a., para razão inicial 0,70802 ± 0,00175
(Fig. 9). O outro exemplo pertencente a um domínio expressivo de rochas
de idade proterozõica inferior (Teixeira, op. cit.) é relativo ao chama-
do granito "Alto Jacarandã" (NW de Entre-Rios de Minas), cuja isõcrona
Rb-Sr em rocha total revelou idade de 1900 ± 108 m.a., para uma razão
inicial 0^70955 ± 0,00181 (Fig. 10). Notem-se em ambos os casos as ele-
vadas razões iniciais obtidas que podem refletir retrabalhainentos de
crosta mais antiga, ou mesmo misturas com material sedimentar ocorridas
durante a granitização. Esta ultima possibilidade é reforçada pelo ele-
vado MSWD obtido nos dois afloramentos, sugerindo uma heterogeneidade pa
ra os respectivos materiais-fonte.

Com referência ao panorama radiométrico K-Ar, no histograma
da figura 11, revelam-se três períodos de tempo principais de resfriamen
to para a borda sul do crãton. O mais^antigo com idades concentradas en
tre 2,2-1,7 b.a. denota a superimposição do Ciclo Transamazônico, rejuve
nescendo micas, anfibõlios e rochas totais dos terrenos metamõrficos ar-
queanos, sobretudo nas áreas mais internas do domínio cratônico. Entre
tanto, nas porções periféricas ocorreu forte influência termal nos reti-
culos minerais de rochas cristalinas, devido ã atuação progressiva das
faixas móveis marginais brasilianas com idades indicando valores entre
900 e 400 m.a.. Segundo esta mesma linha de raciocínio pode ser inter—
pretado o intervalo de idades entre 1300 e 1000 m.a., o qual deve repre-
sentar os reflexos da imposição em áreas adjacentes do Ciclo Uruaçuano.

Com referência aos resultados obtidos através do método do3
traços de fissão, selecionaram-se para essa etapa representantes dos ter
renos arqueanos gnáissico-graniticos da parte central da figura 2. A amos
tragem foi efetuada nos afloramentos WT-15 e WT-19 (granitõide de Santo
Antonio do Monte - Itapecerica), WT-17 (jpigmatitos de Cláudio) e WT-22
(gnaisses tonallticos a oeste de Itaüna) de forma a comparar os resulta-
dos da área geograficamente da borda cr a tônica com o quadro geocronológi
co antes caracterizado. '
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As apatitas, concentradas por bromofôrmio na fração entre 60
e 100 mesh, foram irradiadas por neutrons térmicos no reator nuclear da
CNEN/SP, e as datações realizadas no Centro Brasileiro de Pesquisas FÍSJL
cas. Dependendo do tipo de distribuição de urânio na apatita de cada a-
mostra foram utilizados diferentes métodos para se obter uma idade apa—
rente. O procedimento na determinação das densidades de traços fósseis
(Df) formados pela fissão espontânea do 238u e dos traços formados pela
fissão induzida (D) do 235u pela irradiação de neutrons no reator nu-
clear, densidades essas usadas no cálculo das idades aparentes, está su-
marizado nas figuras 12 e 13. As amostras WT-17 e WT-22 apresentaram a
distribuição de urânio homogênea no interior de cada cristal, mas com va
riações significativas de grão a grão, e sendo assim foram datadas pelo
método de "subtração" (Naeser, 1979). Essas duas amostras produziram
idades de 836 ± 65 m.a. e 562 ±87 nua., respectivamente WT-17 e WT-
-22. Já as amostras WT-15 e WT-19 quando examinadas para a escolha _do
método a ser utilizado, mostraram possuir duas suítes de apatita (grãos
de alta e baixa densidades de traços fósseis), o que produziria idades
variando de 940 a 400 m.a. quando calculadas suas idades aparentes. Em
virtude da bimodalidade observada na densidade dos traços fósseis das a-
mostras WT-15 e WT-19 elas serão datadas pelo método de subtração sob
diferentes condições de irradiação neutrônica, a fim de avaliar o compor
tamento das idades assim obtidas e a influência da dose de neutrons ado-
tada.

As idades traços de fissão das amostras WT-17 e WT-22 mos-
tram que o resfriamento abaixo de 110°C ocorreu em diferentes épocas, is
to é, nas partes internas da área cratônica a cerca de 850 m.a. e nas par
tes periféricas em torno de 550 m.a.. A semelhança da interpretação dos
resultados K-Ar, as idades traços de fissão refletem a atuação progress^
va das faixas móveis marginais brasilianas nas áreas cratônicas arquea—
nas. Com relação ã bimodalidade da densidade de traços fósseis observa-
da nas amostras WT-15 e WT-19, este fato vem confirmar a heterogeneidade
dos materiais-fonte dessas amostras, já sugerida pela razão inicial iso-
crônica 87sr/86sr e pelo parâmetro jJi obtidos para essas rochas.

Plotadas num gráfico as idades obtidas em cada método versus
as temperaturas estimadas para "zeragem" dos respectivos geocronômetros
(isto é, a temperatura a partir da qual é registrado o evento a ser dat£
do por cada método), ê possível avaliar a história de formação e resfria
mento das amostras assim datadas. Na figura 14 são traçadas as curvas de
resfriamento das amostras WT-15, WT-17, WT-19 e WT-22. No intervalo en-
tre 2700 e 2200 m.a. a curva de resfriamento dessas amostras comportou-
-se de forma complexa, o que está de acordo com a evolução policíclica
regional. Já a çartir de 2000 m.a. o resfriamento ocorreu de forma len-
ta. A comprovação dos dois tipos de história de resfriamento propostos
para os intervalos de 2700 a 2200 m.a. e 2000 a 500 m.a. poderá ser obti
da através das datações K-Ar, em minerais com temperatura de retenção do
Ar superior a micas e anfibólios (por exemplo plagioclãsio e piroxenio),
39ar/30Ar, nos minerais datados por K-Ar, e traços de fissão, em mine-
rais com temperatura de retenção dos traços superior a da apatita (por
exemplo zircaoe titanita).
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CONCLUSÕES

O conjunto de dados radiomêtricos Rb-Sr, Pb-Pb e K-Ar dispo-
nível para a área de estudo definiu as épocas principais de eventos tec-
tono-magmãticos desenvolvidos na porção meridional do Crãton do São Fran-
cisco, ratificando a importância fundamental do Arqueano Tardio e Prote-
rozõico Inferior no contexto da evolução tectônica.

As interpretações geocronolõgicas decorrentes de um tratamen
to em diagramas isocrônicos em combinação com um quadro esquemático^ de
resfriamento regional vinculado às idades aparentes revelam a existência
de duas províncias crustais antigas na parte sul do Cráton, com idades
de 3000 a 2600 m.a. e 2400 a 2100 m.a.. Estes dois períodos foram consi.
dorados por Teixeira (1985), com base em significativo acervo de dados
radiomêtricos, como o de crescimento continental generalizado da massa
cratônica. 0 período mais antigo ê sugestivo da principal etapa de es-
pessamento crustal (formação e aglutinação de massa continental) e_ o
mais jovem representa o próprio desenvolvimento do chamado "cinturão Mi-
neiro" (designação informal), de natureza parcialmente ensiãlica, e cuja
atividade causou o rejuvenescimento da maioria dos valores aparentes K-
-Ar do domínio arqueano.

Por outro lado, a distribuição geográfica preferencial das
idades K-Ar entre 650 e 400 m.a. ao longo do setor leste da figura 2 (re
giao de Moeda para norte, principalmente) vinculam-se â evolução geodinS
mica brasiliana desenvolvida ao longo da margem cratônica e representam,

a grosso modo, uma posição da isõgrada de 300°C ao final do Proterozõico
Superior.

As idades traços de fissão em apatitas em torno de 850 e
550 m.a., obtidas para as amostras WT-17 e WT-22, indicam que o resfria-
mento abaixo de 110°C ocorreu de forma gradativa na área cratônica,do nú
cleo para a borda, refletindo a atuação progressiva das faixas móveis
marginais brasilianas.

0 uso desses métodos, conjuntamente, permitiu avaliar a for-
ma de resfriamento das amostras assim datadas (Tabela 2 e Fig. 14). 0
resfriamento dessas amostras ocorreu de forma complexa no intervalo de
2700 a 2200 m.a. e lenta a partir de 2000 m.a.. A comprovação dessas pro
posições poderá ser obtida através das datações K-Ar, em plagioclásio e
piroxênio, 39Ar/4OAr, nos minerais datados por K-Ar, e traços de fissão,
em zircão e titanita.

0 tratamento integrado dos vários métodos de datação mostrou
ter importância fundamental para o conhecimento da evolução geotectônica
de terremos antigos de caráter policiclico.
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FIGURA 1 -ESBOÇO TECTÔNICO DE PARTE DA PLATAFORMA
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FIGURA 2-ESBOÇO GEOLÓGICO OA ÁREA INVESTIGADA
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FIGURA 3- ISOCRONA DE REFERENCIA Rb-Sr PARA

ROCHAS DA REGIÃO ESMERALDAS - CACHOEIRA
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FIGURA 4- ISOCRONA DE REFERENCIA Rb/Sr PARA ROCHAS

DA REGIÃO ITAÚNA-ITATIAIUÇU
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FIGURA 5 - DIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr PARA

ROCHAS NAS IMEDIAÇÕES DE DIVINO'POLIS
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FIGURA 6 - ISOCRONA Rb-Sr PARA ROCHAS DA REGIÃO
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FIGURA 7-ISOCRONA DE REFERENCIA Rb-Sr PARA ROCHAS

DA REGIÃO DE CAMPO BELO- FORMIGA
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FIGURA 8 - ISOCRONA Pb-Pb EM ROCHAS DA REGIÃO
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FIGURA 9-DIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr PARA ROCHAS
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FIGURA 10-DIAGRAMA ISOCRONICO Rb-Sr PARA O
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FIGURA 11-HISTOGRAMA GEOCRONOLOGICO K-AR PARA AS ROCHAS

METAMO'RFICAS DO EMBASAMENTO.
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FIGURA 12- PROCEDIMENTO NA DETERMINAÇÃO DAS DENSIDADES DE TRAÇOS

FOSSEIS E INDUZIDOS PELO MÉTODO DE SUBTRAÇÃO.
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FIGURA 13- PROCEDIMENTO NA DETERMINAÇÃO DAS DENSIDADES

DE TRAÇOS FOSSEIS E INDUZIDOS.
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FIGURA U - CURVAS DE RESFRIAMENTO PROPOSTAS PARA AS AMOSTRAS

DATADAS PELOS MÉTODOS Rb-Sr. K-Ar. Pb-Pb E TRAÇOS

DE FISSÃO.
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TABELA i - idades traços de fissão em apatitas.

AMOSTRA

WT-15

WT-17

WT-19

WT-22

TRAÇOS
CD £±

48,00 ±

14,25 ±

8,88 ±

4,61 ±

2,96 ±

FÓSSEIS
10)

2,08

0,89

0,50

0,27

0,24

TRAÇOS

13,36

6,78

2,79

3,31

1,41

INDUZIDOS
± lõ)

± 1,42

± 0,43

± 0,22

± 0,32

± 0,18

IDADE
(t ±

938 •

566 ±

836 ±

401 ±

562 ±

(m.a.)
2Õ)

111

49

85

48

87

onde D, e D. são as densidades de traços fósseis e induzidos.

õ - desvio padrão.

Constantes usadas: *d = 1,55125 x 10~
10 anos"1; I « 7,253 x 10~3;

6 - 580 x IO"24 cm"2

15 —2
Dose de neutrons: 0 = (6,90 ± 0,13) x 10 n. cm

Parâmetro operacional: Xf = 10,32 x 10" anos"

Cálculo de uma idade aparente: _ .

t « -A In (1 + =r . 610
Ad Di
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TABELA 2 - Comparação dos métodos Pb-Pb, Rb-Sr, K-Ar e Traços de Fissão
nas amostras datadas.

AMOSTRA

WT-15

WT-17

WT-19

WT-22

Pb-Pb
(m.a.)

2732 ±
ou -

2732 ±
ou -

20
21

20
21

Rb-Sr
(m.a.)

2798 ± 73

K-Ar
(ro.a.)

1896 í

1996 ±
1926 ±

1789 ±

60

60
58

54

TF
(m.a.

938 i
566 ±

836 ±

401 ±

562 ±

)

111
49

85

48

87
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