
XIISinpòri0tftG«>logi«4oNardn»-JefePMM-ra*OI aMibiMiod* 196»;

SUraACRUtTA» MONOCftLICAS NO EXTREMO OESTE DO
RIO GRANDE DO NORTE *

ABSTRACT

In the extreme west of Rio Grande do Norte, a sequence of mefcase
âiaents (quartzites, micaschists and paragneisses) and netavolcanics
(mafic and felsic flows and tuffs) rests upon a gneissic basement of.
probable Archean age. They show up to three deformation phases includi-
ng early tangential structures, and metamorphism of Barrovian-type am-
phibolite facies. being intruded by three plutonic suites: a differen-
tiated mafic to felsic group, predominantly of diorites and quartz dio-
rites; gneissic to subisotropic porphyritic granites; gneissic leucogra
nites. At least the felsic appear to represent intrusions syntectonic
with the main deformation of the country rocks and all of them, special
ly the differentiated suite, share similarities with the Brazilian-age
magmatism found in the Seridó region, further east.

A whole rock Rb-Sr isochron of the leucogranites gave a result
of 617139 Ma and Ro« 0,7100i0,0003. It is interpreted as dating the en
placement of the rock-, or alternatively its cooling subsequent to th»
main tectonometanorphic event. A 435196 Ma errochron for the cUoritei
also reflect» the Brazilian-age metamorphism. On the other hand, felsic
metavolcanics from same outcrop resulted in a Rb-Sr whole rock isochron
of 547Í19 Ma with an anomalouly high inicial Sr ratio, which again de-
monstrates the effect of the Brazilian-age metamorphism. Considering sam
pies from other outcrops, a reference line of 862Í15 Ma can be traced
and interpreted a* a minimi* extrusion age, or a meaningless mixing li-
ne.

It can be concluded that the Brazilian event appears be the res-
ponsible for the orogenic episode that affected the supracrustals and
intrusive rocks. At the moment there is no basis to assume a polyciclic
•volution or even an older age for these rocks, as opposed to the resul
ts obtained in the Seridó Group. The depositional age of the supracrus"
tals is less certain, being of upper or middle Proterozoic.

XMTRODOÇAo

O prevents estágio de conhecimento geotectõnico do Kordestr for-
nece exemplo* de seqüência* supracrustais monoclclicas, atribuídas ao

* Trabaiho realizado coin apsio do CPGeo/OSP • CNPQ
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Pròterozóico superior (grupos Dbajara e Miaba/Vaza Barris, p. ex.)» «•
contraste às supracrustais policíclicas e de idade eo-proterozóica, a
exemplo do Grupo Seridó no Rio Grande do Morte e correlatos «ais a Sul
(vide Jardim de Sa 1984b). O reconhecisento desse caráter policiclico é
uma tarefa de cunho especialmente geocronolõgico (Macedo et ai. 1984), em
bora também possa ter forte apoio em relações estratigrãficas regionaisT
coso o recobrimento ea não csnforaidade dos micaxistos Salgueiro/Cachoei
rinha pelo Grupo Chapada Diamantina (Proterozóico médio), tabular, na re
gião Sul do Riacho do Pontal {Jardim de Sá • Harkspacher 1980). Outros
critérios são be» aenos seguros (vide discussão em Jardim de Sá • Hacks-
pacher 1983, p. 10-12 e tambéa Oen Tex 1974). Certamente uma história es
trutural simples é bem mais compatível com um quadro nonociclico, mas se
quências complexas de fases de deformação têm sido descritas tanto em rê
giões policiei: cas quanto monocíclicas. "*

A construção de modelos teitônicos para o Proterozõico da Provín-
cia Borborema requer, entre outros dados, a distinção da natureza, nono
ou policlclica, de suas diferentes faixas constituintes, lembrando-se
aqui a concordância na literatura quanto à ocorrência de três ciclos oro
gênicos na região, atestados por seus registros geocronológicos: o Brasi^
liano (ca. 0,6±0,l Ga), o Traasamazônico (ca. 2,0±0,l Ga) e o Jequié(ca7
2,7+0,1 Ga) (Brito Heves 1975,83; Projeto RADAMBRASIL Folhas Jaguaribe/
Natal e Aracaju/Recife 1981,83; Santos et ai. 1984; Santos • Brito Ne-
ves 1984, entre outros).

Ho extremo Oeste do Rio Grande do Norte, uma seqüência supracrus-
tal, discordante de um embassaento gnáissico-nigmatítico de provável ida
de Axqueana, foi descrita por Jardim de Sá et ai*. (1981).A mesma é intru
dida por três conjuntos de menaplutônicas, o primeiro e volumetricamen-
te subordinado de natureza intermediária a máfica, e os demais essenciajl
mente granlticos. As idades das supracrustais e plutônicas intrusivas
são desconhecidas. A nível de especulação, Jardim de Sá et ai. (op.cit.)
notaram as diferenças litolóç-ca» e estruturais entre e&sas supracrus-
tais e o Grupo Seridó mais a Leste, ainda que a grande distância envolvi
da admita tal variação em unidades eventualmente cronocorrelatas. Por
outro lado, notou-se de imediato a comparação entre as plutôniean ínt*r-
mediárías-náficat com una iui-.e similar •••- Seridó, cujs idade ce-ío-liia;,̂
liara está agora estabelecida «jardim de Sá et ai. 1985, inédito). Os
termos félsicos são também sirilares aos granitos Brasilianos do Seridó,
embora estejam mais deformados no presente caso

Alternativamente, Jardia de sá et ai. (op.cit.) também chamaram £•'
tenção para algumas semelhanças petrográficas untre esses granitos do ex
tremo Oeste Potiguar e uma suite subalealina a alcalina na região do
Roggar (Saara), parte da cadeia Pan-Africana/Brasiliana à qual também
pertence a região nordestina. 3s conhecimentos atuais no Hoggar indicas
que essas rochas são intrusões anorogênicas com idade ca. 1,8 Ga (data-
ção D-Pb zireão), unicamente afetadas pela orogênese Pan-Africana (Caby
1970; Dostal et ai. 1979; Caby * Andreopoulos-Ranaud 1983). Uma isócrona
Rb-Sr de 1*50 Na, citada por Dostal et ai. (op.cit.) e considerada como
uma das evidências do evento Xibaran (Espinhaço) na África, é agora con-
siderada uma idade mista, sem significado.

Visando contribuir ao problema do conhecimento geocronológico de*
sas intrusivas e supracrustais no Rio Grande de Morte, foi feita uma t«a
tativa de datar leucogranltos e metavulcânicas félsicas pelo método Rb~
Sr. Infelizmente, granitos poríirlticos também amostrados revelação com-
portamento isotóplco desfavorável, com pouca variação na razão 07Rb/**Sr
e dispersão dos pontos analíticos.

Vm sumário da* raliçõc» geológicas pertinentes é fornecido a se-
guir, para subsidiar a. interpretação geocronólógica.



CONTEXTO GEOLÓGICO DAS SUPRACRUSTAIS E INTRUSIVAS

As supracrustais repousa* sobre un eabasamento englobando gnais-
ses bandados e ortognaisses tonallticos e çraniticos sais jovens. Tais
litotipos são mais provavelmente de idade Arqueana, correlacionados ao
Complexo Caicó, p. ex. Os contatos com as supracrustais são intensamente
xistificaóos* ou mesmo miloniticos, sendo muitas vezes inferidos no mape-
amento.

As supracrustais (vide Figura 1) incluem micaxistos e paragnais-
ses biotlticos, muscovlticos ou anfibólio~biot£ticos predominantemente
mmtassedimentares, ainda com intercalações de possantes quartzitos (Ser-
ras do Castelo e São José), raros mármores e finas cálcio-silicáticas e
metaconglomerados. Estes incluem tipos mono («eixos de quartzo) ou poli-
mdctos (quartzo, quartzito, gnaisses do embasamento)* e na região de En-
canto (RH) são mineralizados em Ouro. Hetavulcãnicas são aais comuns na
parta Sul da seqüência, intercaladas ou em contato com os quartzitos. Ti
pos máficos ocorrem como wifibolitos ou biotita anfibolitos finos (basal̂
tos a andesitos), enquanto os félsicos estão transformados em ortognais-
ses finos, maciços, com epidoto ± biotita ± anfibólio (dacitos a rioll-
tos). Ambos os tipos preservam relictos priaários que denotam sua origem
a partir d>. lavas, tufos e tufos lapllicos (fenocristais, fragmentos ll-
ticos e d> cistais, vesículas estiradas, etc).

Er -j supracrustais são intrudidas por uma série de metaplutõni-
cas. As t * antigas, e volumetricamente subordinadas, compõem uma suite
fracion; •< ii gabro a tona li to, predominando quartzo dioritos e dioritos
é comum t ft isença de autólitos mais máficos ea cada tipo, com formas
globular.. Além de dique? e pequenos corpos independentes, essas rochas
ocorres c >* > inclusões de dimensões variadas em anfibólio granitos porfi
rlticofc j! compõem um grande maciço na região de São Miguel (RN). No
seu intf iJr os granitos são pouco foliados, mas tornam-se gnáissicos
nos cor jtos ou em corpos menores. Também se encontram alguns dioritos
postaii si a esses granitos, indicando parcial contemporaneidade. dos
magma*. Todas essas feições são muito semelhantes àc dos granitos Brasi-
lianos -r> Seridó, como já notado (comparar com Jardim de sá et ai. 1965,
inéditr> . Uma terceira suite é representada por le-jcoqranitos gnáissicos
com in» cios d« Isve tendência subaicaiina 'baixo twr d« An nos pl.:<jic-
clásio& ferrohastingsita, fluorita, zircão e allanita nos acessórios) .
Finais» f.e, uma quarta suite plutônica é constituída por corpos graníti-
cos tai.i - a pós-tectônicas, quase isotrópicos, todavia sem contatos dj.
retos com as supracrustais, como o âe Luiz Comes (R5).

As supracrustais exibem os efeitos de até três fases de deforma-
ção, a última das quais frágil e se» penetrativiãade ("kinks", etc.) e
com pouco efeito macroscópico (á parte dü alguns falhamentos). A fábrica
«ais importante (Fj) é representada por dobras isoclinais a intrafoliais
no acamamento ou veios, com uma penetrativa xistosidade ou bandamento
gnáissico. k atitude dessa foliação era suave e a eesma grada a fábrica
milonltica nos contatoc. Minerais sintectônicos a essa.foliação incluem
cianita, anfibólio ou K-feldspato, inferindo-te condições PT máximas na
faixa de $P0-625°C e 7-9 Kb (fácie* anfibolito Barroviana). F2 define do
bras abertas e fechadas, com fraco "plunge" de direção NE e produzindo
clivagem de crenulação; as condições metamÓrficas vigentes já tinhan de-
caído »o fácies xisto verde • Medeiros Veto (1981) indica ser a cianita
ainda estável neste avento.

As três suites da metaplutônicas - csáficas a intermediárias, gra-
nitos porfivitlcos, leucogr^nitos, foram atingidos por todas essas fase»
Os granitos sãe considerado* cedo- a sintectôniea», sendo bem diagnostic
cos os veios e "sheets" de íeucogranitos inttrfalíâdos • dobrados com as
ancaixantes, sugerindo uma estrutura da injeção nas supracrustais a no
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ato» talvez relacionada a uma anatexia C B nível crusta! «ais pro
fundo. Kasse sentido, nota-se a semelhança no anfibólio (ferrohastingsl
ta) presente nessas unidades. A suite "diorítica", certamente de origem
Mntílica ou de- máficas crustais profundas (tipo I), é parcialmente con-
temporânea e atais antiga que os granitos porfiriticos, podendo variar de
pré- a cedotectônica, COB recorrências tardias. Uma investigação geoqui-
mica se faz necessária para comprovar uma eventual consanguineidade con
•s vulcânicas.

Ale» dos metaconglomerados, a discordância entre M supracrustais
• o eabasaaento pode ser inferida pela identidade estrutural entre as ae
taplutõaicas e as primeiras, enquanto o eabasaaento apresenta fábricas
prévias truncadas pelas intrusivas e restritas aos seua xenólitos.

Para aaiores detalhes da geologia da região, referimos ao leitor
os trabalhos de Jardia de Sá et ai. (1984), Medeiros Meto (1981) e Sousa
(1984), aqui suaarizados.

PBTROGRAPIA

Visando estabelecer idades mínimas da deformação e/ou deposição
dessas supracrustais, foram escolhidos para datação pelo método Rb-Sr
uma suite de metavulcânicas intermediárias e félsicas a Sul de São Mi-
guel (e Leste de Padre Comes, RM), leucogranitos intrus?.vos nas supra-
crustais a Leste de ção Miguel (RN), e metadioritos a Sil de Padre Co-
mes (RN).

Os leucogranitos são sempre de composição granltica, mais especi-
ficamente variando de sienogranitos a moazogranitos, com predominância
do primeiro, e raramente com equivalência de plagioclásio e microclina .
A textura é granoblástica inegranuiar, as vezes com alguns cristais de
microclina se destacando em granulometria, exibindo sempre em lâminas
uma orientação geral dos minerais dada principalmente pelo estiramento
de quartzo. Quartzo, aicroclina e plagioclásio são os minerais essenci-
ais, tendo subordinadamante anfibólio, tipo ferrohastingsita, ou biotita,
porém estes raramente ultrapassam a 5% do total da rocha. Opacos, epido-
do tipo pistacita e alanita, titanita, apatita e zireão ocorrem como a-
cessórios.

0 quartzo é xenomóríico, en gerai estíraJo, as vêzea cosi textura
"ribbon" segundo uma direção, definida, ou intersticial, ou ainda com tex
tura amebóide. A microclina ocorre como cristais xenomórficos e hipidio-
mórficot, as vezes com textura poiquilltica/poiquiloblástica incluindo
quartzo, plagioclásio, ou nesmo cristais menores de microclina da ma-
triz. Textura intersticial e substituição parcial do plagioclásio por
microclina são observadas. O plagioclásio ocorre como cristais hipidio-
mórficos a xenomórficos, geralmente geminaco» segundo a lei de albita,
COM teores de anortita variando de 18 a 24%. Alguns cristais mestran in-
cipiente saussuritizaçâo.

0 anfibólio é do tipo ferroh&stingsita e »ó não foi encontrado na
amostra CO-12A. Ocorra en pequenos cristais xenoaórficos, com pleocrols-
mo intenso de cor verde e*curo. Sempre apresenta» suas bordas corroidas
e texturas esqueléticas. Em alguns locais este mineral apresenta-se o-
rientado segundo a direção preferencial da rocha, porém no geral não pea
sue qualquer orientação na mesma, A biotita ocorre unicamente na amostra
GO-12A, orientada paralelamente à direção de foliação da rocha, em pe-
quenas palhetaa corroídas e de contatos suturado» con os minerais essen-
ciais. Para os minerais acessórios, além da freqüente associação da titã,
nita com • ferrohastingsita, os opaco» (magnetita) também estão comum*n~
te associados com este anfibólio, sugerindo ser produto da dwse&tabiliza
çao do mesmo. Cpidoto (pistacita) com textura intersticial e preenchen"
do fraturas na microclina,! foi observado na amostra C0-12A.

i
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Os metadioritos são rochas de coloração verde escura a cinza, sen
do esta última denotada pela quantidade ce plagioclásio um pouco maior,
com textura nematogranoblástica, geralmente equigranulares. Os teores de
quartzo nunca excedem a 5%, e sua composição em algumas amostras a «*f>.t-
plo da amostra LG-43-1A, têm composição monzodiorltica, porém era geral
são de composição diorítica. Sao compostas essencialmente de pltgioclã -
sio, hornblenda e biotita, tendo secundariamente titanita e microclina .
Apatita e epidoto estão sempre presentes.

O plagioclásio ocorre em cristais bem desenvolvidos, xenomórficos
a hipidioaórficos.em geral sem orientação definida nas lâminas, quase
sempre com boa geminação segundo Albita-Carlsbad, com composição varian-
do de oligoclásioa ardesina (An28-35>- * hornblenda e a biotita ocorrra
em quantidades equivalentes, predominando porém a primeira nas amostras
LG-43-D e LG-43-E e a segunda nas amostras LG-43-1A e LG-43-I. A horn-
blenda exibe cristais bem desenvolvidos, hipidiomórficos, quase sempre
sem orientação definida. A biotita, ao contrário da hornblenda, freqüen-
temente mostra uma orientação segundo duas direções na rocha. As vezes
mostram-se corroídas e alteradas, cort pleocroismo verde anarelado, par-
cialmente cloritizadas. Quanto aos minerais subordinados, a titanita c-
corre em quantidades equivalentes à hornblenda na amostra LC-43-1A. Os
cristais estão corroídos, desestabilizados, ou inclusos em plagioclásio
e hornblenda. A apatita está sempre presente, ressalta-se na amostra 1.G-
43-B, sempre presente por toda a lamin&, eai inclusões alongadas, princi-
palmente no plagioclásio.

As metavulcânicas apresentam composição predominantemente ácida
(metariolito e metariodacito), com tipos subordinados de composição in-
termediária (quartzo andesito).

Devido a estas rochas terera sido subr.etidas a eventos tectonometa
mórficos superpostos, e principalmente pelo evento Fj ter atingido cor.di
ções PT de fácies anfibolito, além de alguns cisalhamentos locais, as
texturas primárias estão parcialmente obliteradas, com recristalizaçio
principalmente dos minerais da matriz, muitas vezes dificultando a dis-
tinção entre tufos e lavas. Não obstante, algumas texturas nos permite?.
definir que a amostra LG-83C 4 um metatufo e que a amostra LG-83D, col»
tada rr> ,TTCS7?.O afloramento, ?oré:n °r3 outro r.ívei t.~ trati'jrai ico, t=nbér. \-
psr»senta texturas de possíveis cias tos.

Apresentam em geral textura porfirítii~a numa matriz fina recrista
lizada total ou parcialmente, sendo os fenocristais predominantemente de
microclina ou quartzo, ou no caso da amostra LG-4, de plagioclásio. Exi-
bem foliação narcante (S}> caracterizada pelos minerais planares ou prij»
máticos, como também pelo estiramento dos cristais de quartzo, sendo ire
quente este plano estar cortado por outro (Sj), onde muitas vezes se
formam cristais de clorita, epidoto ou até mesmo calcita.

A microclina apresenta-se em maior quantidade nas anostrai LG-
83A, B de composição riolítica e en LG-47-1A de composição r W mítica,
diminuindo sua quantidade nas anostras LG-83C, D de composição riodacíti^
ca. Estes fenocristais hipidionórficos e xenomórficos apresentan-se oca-
sionalmente coro textura poiquilítica, e sobrecrescimento também de mi-
croclina. O quartzo apresenta-se coato fenocristais estirados era forma de
elipse ou em aglomerados microgranulares, além da dispersos na matriz <:z
no pequenos cristais subarredondados. Na ar.cstra LG-4 é clara sua presen
ça como pequenos veios, que foram desconsiderados para efeito de classi-
ficação da rocha, sendo este o representante de caráter mais máfico das
amostras analisadas (quartzo andesito).

O plagicclásio na amostra LG-4 ocorre principalmente como fer.o-
cristais, porén< nas outras amostras sua presença é notada principalmer.--:
como pequenos cristais xenomórfxco» na matr;z, geralmente com g«nír.a;~r
segundo a lei do Albita. O anfibolio está representado pala hornbleriia



e actinolita, sendo esta segunde produto de transformação da primeira,
sempre em cristais orientados segundo a foliação da rocha porém sera cons
tituirem níveis preferenciais ou bandas. 0 clinopiroxênio é do tipo dio-
psídio, e.~ geral hipidiomórfico, em pequenos cristais associados aos an-
fibólios ou ao epidoto. A biotita ocorre como pequenas palheta3 hipidio-
•órficas orientadas, corroidas, muitas vezes cloritizadas. Biotita e cio
rita são mais freqüentes nos ternos menos ácidos destas rochas. Os opa"
cos, apesar de nunca excederem a 10% do total da rocha, estão sespre ore
sentes nas amostras estudadas. ~

Epidoto, clorita e actinolita, aléa de calcita, presentes cr» per-
centagens muito variáveis, são minerais de cristalização tardia, sempre
pós-tectõnicos ao principal evento deforaativo (Fj) que atuou r.eita uni-
dade.

METODOLOGIA

Amostras COR peso variável entre 3 e 6 Kg foram coletadas a Leste
e Sul de Padre Cosme, na estrada para Poço Dantas e Luiz Gotaes, bem como
a NE de são Miguel, a estrada para Encanto e Pau dos Ferros (Figura 1).

As análises radiométricas pelo método Rb-Sr em rocha total foram
efetuadas no Centro de Pesquisas Geocronológicas da USP. Após análises
semiquantitativas de Rb e Sr por fluorescência de raios-X (FPJC), 18 anws
trás foram selecionadas. Os teores de Rb e Sr totais foram determinados
por FRX segundo técnica preconizada por Reynolds (1963) com adaptação
descrita por Kawashita (1972), cora erros estimados inferiores a 2%. Os
metariolitos foram analisados adicionalmente pelo método da diluição iso
tópica (D.I.). Neste caso, os procedimentos e as técnicas analíticas en-
contram-se em Kawashita et ai. (1974). Os erros analíticos por D.I. fo-
ram em geral em torno de 1%. As análises isotópicas foram executadas
cora espectrõmetro de nassa de ionte sólida Varian-MAT tipo TH-5, aco-
plado "on line" a microcomputador HP 9825B (descrições em Kawashita et
si. 1974,83). Medidas de SrCO3 Eimer e Amend para 4 medidas indicam uma
média de 0,70800+0,00006 (2 sigma) para 87Sr/*6Sr. Os valores de 87Sr/
86Sr foram normalizados para 86Sr/88Sr = 0,1194. Os cálculos das id;y.V>8
forsni re-aliz3do3 secundo o programa '..': lllarnsor. (196?) r.dr.-i X?-%--- i,;. /
10*^ ano3*^ (Steiger e -age; 1977).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela 1 resume os resultados obtidos. Com respeito aos leuco-
granitos, das 5 amostras analisadas apenas uma,G0-12A, foge do alvnhamer»
to isocrônico que define uma idade de 617Í39 Ma e Ro=0,70999+0,00031 (com
MSKD » 0,18; ver Figura 2). Se GO-12A fosse incluída, a idade e a margem
oe erro seriam aumentadas: 94S+150 Ma e MSWD-4,67. A exclusão aqui assu-
mida é tentativa; além de erro analítico, outra possibilidade seria a in
corporação de 87Sr radiogênico em excesso (liberado no metarr.orfisxo) £*?-
lo epidoto presente na rocha. As características petrográficas das amos-
tras indicam sua extensiva recristalização num evento tectono.-.etarórfi-
co, resultanto numa estrutura gnáissica e quartzo em "ribbon", correlaci^
onável à Fase Fi que afeta as supracrustais, em condições da fácics ar\f̂
boiito. A datação obtida poáe ser interpretada como a idade mínima de in
trusão de corpo, ou de seu resfriamento subsequente a esse evanzo met-3-
mórfico. A rario inicial 87Sr/86Sr de 0,710 é compatível com ambas as tú
póteses, e no primeiro caso ainda indicaria a derivação crustal io rr.agm*
em consonância às feições de campo que permitem especular sõbr; ura ana-
texia em nível mais profundo.

Por outro lado, na ausência de dataçõe» U-Pb em zircõee, nSa é
possível descartar uma idade de intrusão bsstanta superior par« «s»»»



grànitos, numa hipotética correlação com a suite anorogênica mesoproteró
zóica do Hoggar. Nesse caso o metamorfismo 3rasiliano teria rejuvenesci-
do por completo (à exceção da amostra GO-12A) o sistema isotópico Rb-Sr
dessas rochas, inclusive elevando o valor Ro. Casos como esses têm sido
descritos na literatura (Field • Raheim 1979; Smalley et ai. 1983)«sendo
que a composição dos leucogranitos, pobre era Ca, é suscetível a esses
processos devido à pobreza em sítios estruturais para retenção do Sr ra-
diogênico.

A Figura 3 mostra o diagrama isocrônico para Os metadioritos. Os
pontos representativos dessas amostras constituem uma errócrona com ida-
de de 435+96 Ma, Ro= 0,70670+0,00016. Em face das relações de campo que
demonstram sua idade mais antiga em relações aos leucogranitos, e à data
ção desses últimos antes comentada, deduz-se que o resultado de 435+96
Ma reflete o rejuvenescimento total âo sistema isotópico Rb-Sr dos diori_
tos, ocasionado pelo metamorfismo Brasiliano superimposto. A baixa ra-
zão inicial de Sr é compatível com a uerivação dessas rochas por fusão
de fonte máfica ou mesmo mantélica, com alguna interação crustal subordi
nada. Cabe aqui a ressalva da pouca variação na razão Rb/ *sr, além de
valores baixos imprimindo grande incerteza (cargem de erro) a datação.
Provavelmente a idade metamorfiea dessas rochas não é muito inferior a
datação de €20 Ma obtida para os leucogranitos gnalssicos.

A Figura 4 apresenta os dados das netavulcânicas. As amostras LG
63 derivam de um único afloramento, e uma isócrona"secundãria" pode ser
traçada por elas, com idade de 547+19 Ma, Ro= 0.75781ÍO,00143 e MSWD=
1,26. Mais uma vez, confrontada as relações de campo e resultados anteri
ores, bem como o valor anomalamente elevado de Ro para esse tipo de ro-
cha, fica demonstrada a atuação do ijetamoríismo Brasiliano, capaz de efe
tuar rehotaogeneização isotópica a nível de afloramento. De outro modo,
as amostras LG-4 e LG-47-1A, podem fazer parte de outras linhas isocrôni^
cas paralelas com idade ca. de 550 Ma. Ainda é possível uni-las, junta-
mente com as amostras LG-83C, D, por uma linha que corresponderia a uma
idade de 862Ü5 Ma (Rç= 0,71310+0,00019 e M5WD = 0,36). Sugere-se que es
ta pode ser a idade mínima de extrusão das vulcânicas, ou ainda uma sim-
ples reta de mistura, um alinhamento fortuito cuja idade é mista e des-
provida Je significado. Ne^te case, o- p-rn-cs analíticos üotarian for?.
da isócror.a original.

CONCLUSÕES

As supracrustais do extremo Oeste do Rio Grande do Norte possuera
uma história estrutural relativamente simples em comparação àquelas do
Grupo Seridó. Rochas plutõnicas nelas intrusivas guardam semelhanças ao
magmatismo Brasiliano daquela região.

As datações efetuadas pelo nétodo P.s-Sr sugerem que 09 leucrogra-
nitos são de idade Brasiliana, constituindo .r.tr.-iões sintectônicaa, oi.
alternativamente que foram extensivamente afetados por aquele evento ter
mal, ca 620 Ma. A datação dos metadioritos £a?.bém revela o efeito do nv*
ta.Torfisno Brasiliano, com rejuvenescimento total de sistema isotópico
Rb-Sr. Cf- dados das metavulcânicas na se quê.-.:-ia encaixante são de inter-
pretação mais problemática: é favorecida u.-a idade minima de 860 Ma para
sua extr-são, podendo ser esta igualmente ura idade ni.-.ta, sem significa
do. Rehomogeneização isotópica, pelo menos a nívtl c> afloramento, é a-
tribuida ao evento Brasiliano, com idade -tlr.isui de 550 **:*. A textura fi-
na, pot reza em minerais cálcicos que perni-ex fixação de Sr radiogenic^,
e extensiva recristalização da matriz, tornan esses lito-ipoB tronou favç
ráveís Ú um comport Acento fechado do síste-í RbASr, em onpmaçâ.: a ro-
chas granlttcas de textura mais grosseira.

Embora requerendo confirmação por outros métodos radiorr.étrieos,
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os ciados sugerem uma evolução monocíclica para essas supracrustais, uni-
camente afetadas pelo evento Brasiliano. A idade de sua deposição é mais
incerta, podendo ser do Proterozóico superior se a sua extrusão foi pou-
co mais antiga que a datação de 860 Ma. Por outro lado, tambéa existe a
possibilidade de uma idade mais antiga, talvez do Proteróico nédio, caso
a datação constitua uma idade mista, sem significado.
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Amostra

MS O0-2A

HSGO-2B
MSOO-2C
MSGO-12
MS 00-13
LG-43B
LG-43D
LG-43B
LC-43F
LC-43I
LG-43-1A
LG-43-1C
IG-83A
LG-83D
U3-83C
LC-83O
LC-47-1A
un-4

n« Lab.

l 7141
7142
7143
7144
7145
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8116
8117
8118
8119
8120
8121

TABELA 1 - DADOS ANALÍTICOS

Rocha Localização
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Rb(ppm)
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86,
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6
6
7
9
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60
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5
9
6
6
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Sr(ppn)

774
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1664
2576
1646
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, 6
, 4
, 6
, 5
, 7
,13
,99
,14
,43
,47
,51
,76

, c
, 7
, 9
, 8
, 0
, 8

MIGUEL (RN)

87Rb/86Sr

(í Tem IO"3)

0,507 t 14
0,575 ± 16
0,371 + 10
0,888 i 25
0,732 t 21
0,1503+1,1
0,0995t2,2
O,1845Í1,5
0,0979+0,6
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0,0788+0,7
0,1317+1,0
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3,460 + 9?
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9,776 +273
5,003 +141
0,365 + 10

8 7Sr/ 8 6Sr

(í Ten 10~5)

0,71445*13
0,71476+52
0,71336+40
0,72029+23
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0,70753+26
0,70738+22
0,70768±X2
0,70727+ 6
0,70742+15
0,70708+14
0,70786*10
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0,78431+30
0,83442+12
0,63181123
0,77434+14
0.71760Í11
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