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RESUMO - Amostras de muscovita e feldspato (plagioclásio) fo
tíun coletadas em pegmatltos localizados nos mvmicipios de Nite
rói e São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro e enviadas ao Cen-
tro de Pesquisas Geocronológlcas da Universidade de São Paulo
para análises pelos métodos potássio-argonio e rubídio-estrôn-
clo. Três amostras de nuscovita analisadas pelo método K--Ar
forneceram Idades radlométrlcas entre 437Í13 e 447Í16 m.a. e,
duas outras, pelo método Rb-Sr, deram idades entre 495Í.15 e
500,113 m.a.. Uma amostra de feldspato (plagioclásio), analisa-
da pelo método K-Ar» indicou uma Idade de 337+16 m.a.. Aa lo-
calizações das amostras analisadas estão descritas neste traba
lho, bem como são listadas no Apêndice as demais amostras do
pegmatitos já analisados no estado do Rio de Janeiro 0 regiões
vizinhas. Fez-eo, tambés, una interpretação dos idades radiom£
trlca» • discutiu-se os resultados obtido», Com base nos resui
tsdo» d« Tabela ] o no contexto geológico das amostras dos pe&
matltos de Niterói • são Gonçalo, conoluiu-se que todas as
idades obtida» nÃooarsotffHstioas do Ciolo Brasiliano, Estes
pegmatltos são considerados como tendo evolução geológica sirnî
lar s suas idades parecem situar-se no tempo em torno de 500
m.a,,

AB3THACT - Samples of muscovlt* and plagloclase were colleoted
from the pegmatites located in the countlss of Niterói and São
Gonçalo, State of Rio de Janeiro. Geochronological Research Cen
ter of the University of São Paulo has selected some samples
for pot ••slum-argon and rubidlwstrontion analysis. Three o am
pies of muscovlts analysed by K-Ar dating otetnod gave Ages
between 437119 and 44711ft m.y and two others, by Rb-Sr dating
method, gave 495115 and 500113 m.y,. One sample of plagiocla
se analysed by K-Ar method gave sge pf 337116 m.y., In this pã
per, the locations of the analysed samples are described and
the samples of viointty are Hated in the Appendix, Jntorproto
tion of the r»dJ cute trio ages and dlsoussion of rssults are ma-
de. Taking into sceount the results of Table I and the geolo -
glo setting of the pegmatites sampled in Niterói and São Gon-
çalo, we way conolude that sll cooling ages (440-650 m,y») ars
related to the Brasiliano Orogeny» These pegmatltss ars regard
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as having some geological history and their agea are supposed
500 m.y..

IirtRODUÇXo - 0a poRmatltoa BOO rochaa constituídas principal -
mente de feldspatos (50-70*), quartzo (20-35%) o micoa (m*»nos
de 10X), podendo, às vexes, apresentar concentração de minc-
rals de alguns elementos, valloaoa, como berilio, li tio, tanta»
Io, nlóblo otc. Pno, também, rochflo de grrtnulnçno ft«ralmftnlo
multo grosseira e que oe apresentam dlnpostas cm diques, velos
e outras formas complexas.

Com eatoa características, oe pegmatitos são excelen-
tes fontes:de cristais de foldspatoa e de mloaa ou mesmo de
fragmentos destes minerais, os quais são usados nas determina-
ções de Idades polos métodos geocronológicoa.

Em amostras procedentes de pegmatitos do estado do
Rio de Janeiro e das áreas limítrofes, já foram feitos algomaô
datações por métodos geocronológicos utilizando-se feldspatos e . *:-
mlcasi cujoe resultados são encontrados em DirAC ft Ebert(1967), ;
Cordanl & Dettencourt (1967), Ledent & Pas tee 1 ti (i960), Delhal
et ai. (1969), Bigazzl et ai. (1971), Cordanl et ál.(1973),Cam
panha (1961) ou em sinopsee posteriores elaborada» por Cordanl
& Teixeira (1979 e 1980). Também, Siga Jr. et ai. (1962) dlscu
tem o padrão gcológlco-geocronolc0ico das rochas de alto grau •
da parte setentrional da faixa Ribeira, a norte da cidade do
Rio de Janeiro, nas quais estão Incluídos OB pegmatitos da fa£
xa Niterói-Rlo Bonito.

Nesse contexto geológico-geotectonico precambrlano,
nas proximidades da cidade do Rio de Janeiro-FJ, ft leste da
Baía de Guanabara, desenvolveu-se uma faixa rica em pegmatitos
que, inlclando-se em Niterói, extende-se por são ^onçalo e Ma-
ricá, indo até Rio Bonito e. Saquarema (Figuras 1 e 2).. Alguns
pegmatitos-desta área vem sendo descritos por Menezes (1982,
1986 e 1987), Henexes & Mantovar.o (1983) e Cassedanne et ai.
(1966).

Com o Intuito de contribuir para a evolução do conhe-
cimento geológico dos pegmatitos do estado do Rio de Janeiro
serão apresentados, neste trabalho, os resultados recentes de
seis datações, feitas em amostras de material proveniente da
faixa pegmatítica Nlteról-Rio Bonito, acompanhadas de alguns
comentários interpretatlvos, que Incluem uma reavaliação mais
ampla do quadro geogronológico disponível para pegmatitos.

KATERIAL £ K&TODOS - Os materiais usados para datação são
provenientes de amostras colhidas por um dos autores (S. de 0.
Menezes) durmte os trabalhos sistemáticos que vem desenvol -
vendo aobre o& pegmatitos do estado do Rio de Janeiro.

Para as datações geocronológicas foram usadas amos-
tras de muscovlta e feldopato dos pegmatitos Jncaré-Itaipu e
Sítio Três Corações (ou Estrada Brlgldo Tlnoco) 7Pendotlba(mu-
nicíplo de Niterói) e do pegmatito Calaboca-Rcbentão (munlci -
pio de São Gonçalc), os quais estão assinalados nos maoas das
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ft/j.iran 2 e 3.

As análises geocronológicas foram realizadas nos labo-
do Centro ds r*aqulnnft GnocrcnológlCftft (CP(I|,O1 dn Uni-
fie SÃO Paulo, seguindo-se os metodologias

dV trnbnlho deste laborntório.

.• As constantes utilizndnfl noo cálculos d« 1dadas
rnro na nortnna propontnrt por Btftlftftr * JtSgnr (1970), eontorrae
abntxo!

a> método K-Ar* \ K * ? • 4í9te x iO*10 anos*1

X K J ° • 0,501 x IO*10 anos"1

Ar40/Ar3J - 295,5
atn

K 4 0 - 0,1167* K t o t a l

b) -nétodo Rb-Sf: X O K • 1.42 x IO"11 anos"1

(nb8S/Rb&*)M • 2,5076^ 0,0037

(Sr 8 7/Sr 8 6) 1 - 0,705

CONTEXTO GEOLÓGICO - A área pcgmatitica Niteról-Rio Bonito *az

parte do dfstrito pegmatitico São Paulo-Klnas Gerais-Rio de Je-
nelro-Espirito Santo-Bahia, um dos três distritos pegmatíticoa
que compõem a província ptgmatitlca Atlântica (Suszczynski,1979.
Esta área pegmatitlca abrange os municípios de Niterói, Sao Gon
calo. Maricá, Itaboraí, Saquarema e Rio Bonito, todos situados
a leste da baía de Guanabara. . '

Ç *

f A área dos pegmatltos em estudo inclui-se nos
do chamado cinturão ou faixa Ribeira (Almeidn et. ai., 1973)QUP
bordeja a leste e sudeste o craton do São Francisco. Esta faixa
de dobramentos constitui uma importante unidade geotectônica do
Brasil ocidental, que se expõe ao longo do litoral Atlânticodes_
de a Bahia até o Rio Grande do Sul e Uruguai. Apresenta dire-
ções estruturais geralmente NNE-SSW e NE-SW subparalelas à li-
nha da costa e, em toda a sua rxt/TvvÍD ua estilo trctônlco corçilexors£n
do freqüentes redobramentos, transposições e também notáveis ca
valgamentos com vergência voltada para o craton (Siga Jr.,1982).

• As litcloglas principais da faixa dobrada, no trecho
do estado do Rio de Janeiro (Figura 2), sao gnalsses facoidais,
gnalsses granltóldea e mlgmatltos. Estas rochas estão cortadas
por| rochas granitlcas e alcallnas, além de diques de rochas bá-
sicas e alcalinas, estando cobertas, em multo locais» por sedi-
mentos cenozólcos. . :

i Entr<> as rochas precambrianas da area investigada, O H
velra et ai. (1977) reconhecem uma faixa continua desde a baia
de Sepetlba, passnndo por Niterói, e alcançando a área de Saqua
renfa. Conslüeram esta faixa de rochas pertencente à Unidade
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A do Grupo Serra dos Órgão*; SUA litologia principal engloba
migaatltos. granitos e gnaiases racoidals. As outras rochas
precambrlanas, incluindo uma variedade litológica multo grande,
fazem parte do chamado Complexo Litoral Fluminense. Os pegmati
tos são comuns e aparece», sobretudo, na região do Catimbau -
Rio Mole, a SW do Rio Bonito) na serra de Calaboca, nos munic£
pios de Maricá e Sço Gonçalo e em Pendotiba e Italpu, munlcí -
pio de Niterói.

Embora não assinalados por Oliveira et ai. (op. cit.J,
nesta área, corpos grani ticos cortam as iltologlas do Grupo
Serra dos órfãos e do Complexo Litoral Fluminense,conforme Ur-
dininea et ai. (1981). 0 maciço de Itaúna, em São Gonçalo, os
maciços de Tanguá e de Rio Bonito, ambos ao norte de localida-
des do mesmo none e, o maciço de Sôarlnho, ao norte dos maci-
ços de Tanguá e Rio Bonito, são os maiores corpos de rochas ai
calinas que afloram na área. Vários corpo3 menores também Ja
foram assinalados.

Sedimentos terciérios são comuns de São Gonçalo a Ita
borai. Os sedimentos quaternários distribuem-se ao longo das
baixadas costeiras e ao longo das drenagens cobrindo as outras
litologlas. .

OmMMção <ÍM ptpmatLta* - A área entre Niterói e Rio Bonito
possui um grande número de pegmatitos, tendo sido seleciona-
das para as datações geocronológlcas amostras dos pegmatitos Ca
laboca-Rebentão (RJ-1), Jacaré-Italpu (RJ-2) e Sitio Três Cora
ções-Pendotiba (RJ-3>.

Os pegreatltos do Caleboca-Rebentão (Folha Maricá ou
SF-23-Z-B-V-3, x - 709,6 e y > 7.466,4) situam-se na vertente
meridional da serra de Calaboca, em sua porção sudeste, no mu-
nicípio de São Gonçalo-RJ. No local amostrado (Frente, de Lavra
5), pode-ee observar um corpo pegmatítlco encaixado em gnalsse
fecoldal do Grupo Serra dos órgãos. Blocos de gnalsse facoldol
podem ser encontrados Incluídos dentro deste pegmatlto (Figu -
ra 4), 0 pegmatlto estudado possui forma tubular, com cerc* de
15 m de largura, direção EW e mergulho para N, No afloramento
poíiíi ser di&tinguidot o) um núcloo de quurUo maciço, com crls
tain (t»par»oa de apattta verde; b) uma xona Intermediária cone
tltuída de quartxo, plogloclúsio, mioroclineo portittco o.mus-
covitu, com criulais oflp«reo« do berilo • 0) uma xona de bor-
tlu, Marj/uíindo o núcleo <J<J quurt/.o obeervu-oo umu maior concen-
tração do livros üo mubcovltu, onde plucuii com mais do 'iQ cm
são comuna, 0 muurihl uftado pnru datação provém deat» estor

Lo,
1

0 pogniotito Jticnró-Holpu (Folha Baia de Cuannbuva ou ,.,
ÜF-P3-Z-D-IV-4, x v 702,0 • y » 7.464,0) IOOIIIUII-MI' «ntrs H « X
\>u u vi )u ÍÍOIMIÍDU, no locdl Jacnrá, fc'l« eutá cor t ft mio o
i'lroiil/il o |)(/i,ui:l (Mr«ivíi« B«T/»1 KW, bom tnui-cmio |H'1« p
tin wnn Unfiu <iu }>locoa cio (\unriio lei toso d« main tio 200 MI do

S 0 puwuílito, quo pouuul de 5 a 0 m do Inruura, eolk
pürn N, c do tipo hoterogônoo, com .núcleo de qunrjt

/o bhiiluntc (jr:.'tünvolvJ()o. Junto no núcleo crefleem crístuiB iU*
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nuscovita envoit03 por feldspato (parcialmente alterado para
caulim) e por quartzo da zona Intermediária. Sua textura ê de
granulação média a grosseira. A nuscovita amostrada para os e£
tudos geocronológlcos provém do material que reveste aa mar -
gens do núcleo (Ff«ura 5).

0 pegeatito lli.Ua Veô* Corações-Pendotiba (Folha Baía
de Guanabara ou Sf-23-Z-B-IV-4, x » 700,8 e y « 7.467,0) está
cortando o gnalsse facoidal. como os demais. 0 corpo pegmatftl
co principal possui 2,5 n de largura, forma tabular, dirsção
geral EW, vertical. Pode esnesaar—íse localmente, onde o núcleo
de quartzo acha-se bastante desenvolvido. A mineralogia obser-
vada é simples: quartzo leitoso, feldspato potásslco róseo.ous
covita, (biotita) argila verde e caulim. Paralelamente ao cor-
po principal existe um outro corpo pegmatítico coa cerea de
1,0 m de largura, conforme mostrado na figura 6. A muscovlta a
mostrada para os estudos geocronológlcos provém do material ob
tido na zona Mocosa, localmante.com textura gráfica, do-corpo
principal.

As muscovltas usadas nas datações relatadas neste tra
balho, segundo a classificação de Hawthorne & Cerny (1982),são
muito provavelmente do tipo muscovlta precoce. Nestes casos, a
muscovlta em livros revestindo as margens do*núcleo de quartzo
segundo os tutores supra-menclonados, ocorre somente em pegma-
tltos estéreis ou relativamente simples cota mlneralleaçio de
beríllo e nióblo-tântalo, como parecem ser os pegmatltos desta
área.

CEOCROKOLOGIA - Foram efetuadas quatro análises pelo. método
K-Ar « duas pelo método Rb-Sr. Apenas em um caso (plagiocláslo
RJ-1) a porcentagem de Ar£̂ ?m foi elevada, o quo restringe a
idade radlométrlca K-Ar. Alem disso, pleglocláaloa possuem re-
ticulos cristalinos menos apropriados para a retenção'de Argô-
nio, relativamente às muscovitaa. Oa resultados analíticos com
pletos obtidos para o c00Junto de datações estão constantes na
Tabela 1.

Os resultados destas análises» bem como os demais da-
dos existentuu uobro amoutrás d» psgmatitoa do estado do Rio
de Janeiro e de áreas limítrofes estão listados em apêndice e
lançados no mop/» ria figura 3, No total, somam vinte e sela re-
sultados paio método K-Ar, oinco pelo método Hb-8r a três por
traços de fluoão, o conjunto represonta pegnmtltoa da dezoito
locais dlferentua, nov« doa quais no estado do Rio da Janeiro,

fflttHtâim «JM du/àu pBCtmstitgiaté - Aa muscovitos doa pegma~
t l t o s de Niterói (RJ-2) e São Conçalo, (RJ-1) forneceram idedes
reapacWvuMont*, <J« 437Í.J3 e 447*,!6 m.o,, pelo método K-An
Isses valores duvom ser considerados oorno Idades mínimas porá
oa pegmatite*», vlniu <|im n rotenoSo <l» nrfiòixlo nofl muaoovttaa
ocorre em temperaturas inferiorea a 300*C, Taia idodea são pou
co mola Jovon» quo oquoloíi obtldaa por Dlrao * Cbert (1967) p i
ra muscovitaa de pegmatites da Bieaa-MS (511114 m,a, a 480112 m.a,")
e de Monhuaçu-MG (5561*6 a 505110 m,o.) , por Bigazzl et a i .
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(1071) para um pegmstito dos arredores de Sso Conçalo RJ.
(471^14 m.a.) e outro ds Caiena-m (454114 m.a.). Por outro Ia
do, u« pegmatlto dos arredores de Duque d« Caxles-RJ forneceu
resultado de 400111 m.a. (Cordont ft Tetxelot, )f»79). Tntr*t*n-
to, Olrne t Ebert (of>. elt.) obtiveram valore» bem mats antf -
gos para Muscovites do pegmstito Volta Grande, Sso Joio dei
ftei-XG (1.186198 e 1.10513» «.a.), o que «usar* a existência
no tempo de duss gerações, pelo Menos, para o* pegmstito*, com
base no quadro geocronológlco. Estes último» valores são «en»e-
lhantes aos obtidos por Blgazzi et ai. <1»71) CM muscovltas ds
us pegmstito dos arredores ds Juls <(• Fora-MG (1.096165 s
1.047163 m.a.).

As micas biotlta.s lspidofclta também têm sido ussrfss
para datações de pegaatitos pelo método R-Ar. Os valores obti-
dos psrs blotlta variaram, até o momento, entre 46*1*5 e
663168 m.a. (Dirac * Ebert, 1967; Cordani st si.. 1973 e Campa
nhs, I960), ao passo que os valores obtidos em lepldoiltns de
pegmatlto em Perua-SP variara» entre 574114 e 6SO12O a.a. (01*
rac & Ebert, 1967 s Cordani s Betteoeourt, 1967).

Oe dados K-Ar disponíveis em micas de pegmatitos do
estsdo do Rio de Jsneiro s regiões vislnhss foram dispostos no
histogram* ds figura 7, podendo-ae evidenciar uma concentração
de valores entre 430 - 520 m.a., principalmente para valores
obtidos a partir de muscovitas. Com bese nesse intervalo, apa-
rentemente não ocorrem diferenças significativas entre as ida-
des produzidas por blotltas e muscovltaa. Os dsdos obtidos em
lepldolltas e biotltas das regiões vizinhas, no estado de são
Paulo fornecem valores no tempo entre 580-670 m.a., prorave1 -
mente, idades próximas das Idades resis daqueles pegffstltos.So
mente uma idade, dentre ss biotitas analisadas de pegmstitosdo
estsdo do Rio de Janeiro, p superior a 500 m.a. Trata-se de
uma aaostrs da localidade de Anta-RJ com 627123 m.a. (Cordani
et ai., 1973). Todos os demais csem no intervalo de valores
encontrados para as Muscovites. Já os valores entre 1.090-1.180
m.s.i obtidos em muscovltss de pegmatltos limítrofes do estado
de Minas Gerais, sugerem a formação de pegmatitos,relacionados
com tectonlsmo de extensão regional do Proteroxólco médio que
afetaram estas áreas.

Finalmente, vale reportar uma datação K-Ar em felds-
pato potássico, fornecida por Cordani ft Bettencouct(1967) para
um pegmatito de São Roque-SP (496115 m.a.).

De outra psrte, as idades obtidas pelo método Rb-Sr
para as mesmas muscovltas de Niterói e São Gonçalo, conforme
ocorre /ia maioria dos casos, forneceram Idades pouco mais
antigas que aquelas obtidas pelo método K-Ar. Para o pegmatl-
to Calaboca-Rebentêo, São Gonçalo-RJ, obteve-se a idade de
495115 m.a., para o pegmatito Sitio Três Coraçõcs-Pendotlba,tU
t4rói-!U, obteve-se s idade de 5OGÍ.13 m.a., aqui interpretadas
como próximas da idade de colocação daqueles corpos,£otes valores
são ncmelhnnhes com os obtidos, pelo método Rb-Sr, para um
feldspato potássico de um pegmatlto da cidade do Rio de Janei-
ro por Cordsnl & Teixeira (1979), cujo valor foi de
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51?±19 «.•., U* outro valor obtido, peJo mesao ««todo.por U» -
drnt ft FdStftclR (1968), para ua pegataUU» <te caien«-<tG, forne-
ceu Idade d* 492-Í15 ti. a.

cfi*«.Jtr com b«?e nos 4<t'to» rndioiwçtrlco» existente» para oo
mntíton, KÃO •» M»sjHlnle<t:
- nn rnucaa idmtos R-Ar, entre 1.000 e 1.200 • . « . , « • conjunto
com nu» r«« rtpt»t-«ilnAC^'*» *• rocha» tnstrualVAS, SUR^rr* a Ml»
tend* rt" trctonlruMt. d» «xt^nnÀo r*Bl'M>'*l, r*í»roní»nw«* I avcn -
tunl««nte pola formnçÃo d* alguns êorpo» pegnalfticos;

- na óttiremlnftçÕeo K-Ar disponíveis , cen Idades concenlr«td«9 no
perfotift rt*? trwpo «40-590 « . « . , ««o ainda pouco raprêaentRtI -
va.i ncòcronoIogtcn«entA (figura 7) • pode* representar, no co-
Sô >io ft!oco Sno RcxpHr» um rcji?v»no»ci»rnto eftwsado paio rei» -
frtnmrnto rcfflcnnl do c i c l o orgênlco r " " i poaefvel li»
(Invlft que, ftlgusft* dftln» pof»ffM» repr«»iient«r Idades res t s d«
fortsfiçno don respectivos eorpo* Intruslvos» v i s t o qu» o seu
resfriamento t retst lv«sents rápido;

- o intervalo geoeronológlco 550 - 420 »tS« « o RBÍS
tat lvo geoeronologies««nte s Índios psra a rsglso tím oorra dos
ôrgnos o fechamento dos sistemas K-Ar nos atoerftis ds roglao,
podendo representar a própria época de fomnçio dos pegsMitltoA
Alén disse , eaete cenjtmto de Iriartes é rnntetspornnea â fn.t« pón
tectonics da orogênese brasi l iana, conforme tea sido definido
na l iteratura especiallzada.

Finalmente, no caso específ ico dos pegatatl -
tos tfè ffiterói s São Conçalo, os dados K-Ar obtidos podes ser
considerados concordantes entre s i t , portanto, de «es«a evolu
ção geológica, com exceção dft Mefttri o* plogloolás io . oonfor-
s s anteriormente destacado. Entretanto, v s l s rat i f i car qua as
idade Rb-Sr e« «mscovltas deve* representar, com maior eegursn
çü, s époeA de formação destes pegmntlto». Eles originnr«i»-*r,
portanto, há ceros de SOO «.ft. durante o período pós-t«otônlro
e permaneceras) quentes (ftelsm de 250"O até cerca de 440 -450
m.a. (idade K-Ar), época em que o cinturão brasil iano resfrlou
- s e , exusrando níve is crus t s t s de médio grau de •etanôrflsmo
(gnalsses, ffilgmatlto». e t c ) .

ACnUBtCOBSROS - Os sutores desejam externar seus agradecinen
tos às várias pessoas e entidades dss quais cê» recebido coope
ração e auxílio. EM particular» um dos tutores deve agra<Wol -
mentos ao Frof, Or, 3.T. Cassedanne, pslo incentivo no estudo
dos pegmatitos. Tasebés) são gratos s« suas instituições ún ori-
gem, ao DRK-RJ, ao ICeoc/UfHJ s, finalmente, ao CPGs», na pes-
soa do seu diretor K. Kswashlta.

MBLIOOMFIA

Almeida, P.f.M. de. Aisaral, 0., Cordsni, U.O. s Xawashlta, K.
1973. The precambrlan evolution of the South American erato-
nic margin south of the Alston river. In: E.Pf. Nairn and f,
0. Sthsli, Editors. The Ocean Basins and Margins, Hew York,
Plenum, 1:441-446.



IM

Bigazzi, C . Cattani, K.( Cordant, B.C. ft Kamshit*. K. 1971.
Coepariaon aetween. radioaetrlc ana ttsalon track eges or « l -
CftS. An. Acad. bras i l . Ciên. , 43:633-63*.

Caspanhe. J.A. da C. l « 0 . O lineoarnte 4* Alia Feralbe ne i m
de Tria Ho» <RJ). B>issartacao 4» ftaatrado. I6/USP. Sao Paulo
109 P. (Inédito) .

Cassedanne, J . P . , Kenescs, S. de 0. A Mantovano. J.L. ISM. Daa
coberta de Klncrala btaautlnfferoa nua pcgaatlto do catado do
Rio dc Jcnalro. Mln. Metal. SO(475): 39-4*.

Corüarti, Ü.Ü. ft Bittencourt, I . (l»a?>. D*tenlnaçõ«s d« Idad*
•potáaalo-argSnto e s rochas do grupo Asaungtil. XXI Conc.iraa.
Gaol.. Anata. p. 21*:233. Curltlaa.

Cordanl, Ü.C., Oelhal, J . a Ledent, D. 1973. Orofanaaaa
poaéea dana l e prccasbrien du Bréall sud-orlcntal ( t ta ta da
Rio de Janeiro et de Minas Ceraia). Rav. Iras . Ceoclcnç. 3 : 1 -
22.

Cordanl. V.C. ft Teixeira, V. 1979. Coaentário aobre aa d e t e m l -
nações gtoorcnológicaa exlatente* para as reglõe* daa folhaa
Rio de Ja£*lro, Vitória a Icuape. Páginas 175-207. lit: Cart*
geológica do Breall a» • l l ionea lao; rolnas>Rio de.Janeiro (SF-
»3) tVitorla(SP:2a) e Iguape (5C-23). Departaa«nto Kaclonal da
Produção Mineral. Bras i l ia .

Cordani, U.C. ft Teixeira, W. 19tO. Detcrsinaçõee geocronológl -
ca* no estado do Rio de Janeiro: usa sintae*. An. V Seai.Caol.
IC/UFRJ. p. 29-44. Rio de Janeiro.

Delhal, J . . U d i n l , D ft Cordanl, U.C. l«40. Agaa Fb/U. Sr/Rb
e t Ar/K de foraallona »étaMorphiquea at granitl<|ue« du aud -
*t»t tfu Briull {tiBim ÚB Ria de Janeiro e t de Kin*« Garata).
Ann. Soe. üóol. Bclg. . 92:271-283.

Dime, P.M. ft Kberl, II. l!)67, Iuoloplo axta from u>« peg»altta
K»iurer

Mavíthome, F.C, t Cerny. P. 1902. TtM Rica group. KAC Short
tlourae HandboCH

Ledent» Da ft Paaleela, V. )(N>a, DOtermirtftttcne úv P i t * d e a r o -
po#i-t»oi«Mv»^k*a» (tu aud-cst du Bráall. Ann. Soe. c é o l .

( B, d« 0 . 1982. fTaiáloyo <foa prlncíp»»» p«K»Aiitoa do
cHtado do Rio 4« Janeiro. Bot. TÍcnico n* 2« &»i>t*rva>wniç da
R««ura»« atínorata, Kitftroii Bi. 134 p.

Henezoa, 9. da 0. 19B6. Uranlnita *m paga»ttce« da serra dt Ca-
loboca, «atodo ào Hlo a» JuntírOt Arq. Ünlv. F»á. fiur. Rio
dt J , voi . 9.

tferwzoa, S. de 0, 1967. Ar»« poumetiítica Nitsrói-Kio Bonito no
•etado do Rio de JftftolrOí Arq, Univ. Ftú. Ruf» Rio tft
10.



US

Menezes S. de 0 4 . Mantovano, J.L. 1963. Descrição •ineralógl-
ca e estudo» radiocristalográfieo* da aillisaanlta d« Saquare
ata. estado do Rio de Janeiro. Arq. Univ. Fed. rur. Rio 4e J,
6(2):

Oliveira, J.A.D., Machado Filho, L., Ribeiro, M.V. Liu, C.C.
* Meneses, P.t. l»77. Rapa geológico do estado to Rio de Ja-
neiro bas«ado «• i«ag«ns MSS do satélite Landsat-1: texto e*
pllcatlvo. Oepartaeento de Recursos Minerals, Niterói, 3J.
41 p.

Siga Jr., 0., Teixeira. V. Cordanl, Ü.C., Kawaahita, K. ft
Oelhal, J. 1982. O padrão xeolóflco-geocronoló<lco das rochas
de alto grau da parte setentrional da faixa Ribeira., a norte
do Rio de Janeiro, Brasil. Quinto Congresso Latlnoafterlcano ,
de Geologia, Argentina, Actas. 1:349-370.

Steiger, R.H. & JOgcr, E. I97t. Subcowlssjon on Ceochronology :
convention on the use of decay constants in geochronology.Con
trlbutlon to the Geologic Tlse Scale; Studies in Geology, §7
67-72.

Suszczcznski, E.F. 197$. Os recursos atfnerals reais c poten-
ciais do Brasil e aua aotalogenla. Interclinei*. 53ft p. Rio
d* Janeiro.



A. Datações pels mtodo tVAr
A.I. £• mvseovlts
01. Asostr* SA267 - Pegostlt* com- eapoduasol* 4* Volts Grande»

8ío Joio fiel Rei, JIQ. Xdsdsst 1.10*13* • l.lMlas ».e.

02. Amostra RH-RP4 - Pogmatlt» da estrsds Rio-Pstrspalia. Ovajss
<•• C M I M , RJ. Sdsdtt 401+11 •.!.

03. Amostra FJT-Jr - rega*tlto doé srredoree «• Julx «• Fora.
HC.Idadat 1.09616% • 1.047193 «.a.

04. Amostra FJT-S6 - Pagafttlto do* arrodoras <a Sao Conçalo»
RJ. Wade: 471Ü4 «.a.

05. Aaoatra SA168 - Pavaatlto da llcaa, HO. Idado 463Ü2 o

06. Aaostra D113 - Pagaatita cos auaeovits eaicroclinloda atlns
São Roque. Caiana, NC. ldsd«: 454llA.s.a.

07. Aaostrs SA16t - Pagsstlto de Hsnhusçu.HC. Xtfadaa:556±16 s
505110 s.S.

OB. Asostrs RJ-1 - Pcgsstito Calsboca>Rabcntãot São Conçalo»RJ.
Idade: 447116 a.s..

09. Asostra RJ-2 - Pagsstlto Jacarí-Ztalpv, Niterói, RJ. Idade:
437113 s.s.

10. Asostrs RJ-3 - Pegastito Sitio Três Corações (ou Estrarfstrf
gldo Tlnoco) - Pandotibar Niterói, RJ. Idade: 449115 «.a. ~

A.2Ca blotita

11. Aaostra SA266 - PegMtlto da Socorro, SP. Idades: 663±68 a
623165 s.s.

12. Aaioatra CC - PéfUtatXte da pedreira de Vieira Cortes. Parsi-
ba do Sul, RJ. Idade: 499ÜS s.a.

13. Amostre 113 - Veio petoatitico cortando gnalsaa (gnaisse kin
zingitlco úf Série Juls de Fora, segundo tbertj na pedreira
da estrada para o aeroporto. Juiz de Porá, HO. Idade:
480± 25.JR.a.

14. Amostra 6 - Velo pegsstitico discordante cortantío mlgnati -
to» na pedreira de Aresl, s margem direita do Rio Plabanhs
FJ. Idade: 464^25 m.a.

15. Amostra 35 - FeQueno vaio pagmatitlco, com grande crletais
de biotlta. cortando um complexo básico da fácles granuli-
tò da Série Paraíba, localidade de Anta, RJ (Estrada Três
Rios~3apuca;<»). Idade: 627123 m.a.

A.3- Cm lepidblita.

16. Amostra SAlee - Pegmatlto de Perus, SP. Idada: 574±i4 e
579111 m.a.



I
i r . Aeostr* JTS-íl-1 • Pefmattto do* arredort» d« Ptrw, SI».

Corpo pcfKfttiiteo intrusive no Crttpo Sao ftoqu* s.s.com eria
j ta i s centiR-trleo» dt mtcroclinio, alblta» quartso» lepido~
{ l i t » • tarxfttliM. Idadsi »50±20 m.a.

If. Ai>o»trn 1*0-1« - Pegmatite do* arredores do Farua, PP. Seme-
lhante* « e*oatr* jTSt?I-t» Idndo S4OÍ2O « . a . .

A.4. Fto felrtnpftto poiAaoIco.

19. A«onlrn JTS-W>-1« - PoR««tito d* pedr«Ir« Stio Rwpw, «« Rno
R<»l«tr. ?r. uorpo |»f»M«Mtiiteo no Qrnntto jão Roq<»« cot» c r l s -
tnts centlaétrtcoa d» quartzo, «lcrocllnlo o «Ibita. Ioodo:
495Í15 *.*..

A.s. E

20. Aiostra W - l - Pegmatlto Galaboca-Rebcntio Sao Gonçalo,RJ.
? ^de: 3371.16 «.a..

B. Datações pelo sétodo Hb-Sr.

B.I. En ettMCOVltft '. •

21. Amontra HI13 - Pegntntito com nuncovlia e aicroclinto da ml-
na São Roque, Catena, MC. Idade: 452Í15 a.*..

22. Amostra RJ-1 - Pegmatlto Calaboea-Rebentio, Sio Conçalo~RJ.
Idade: 495Ü5 m.a..

23. /jnostra RJ-3 - Pegmatlto sitio Três Coraçõea-Pendotiba, Ni-
terói. RJ. Idade: 500113 «.a.. ;

B.2. Em feldspato potássico. •

24. Amostra JD104B - Pegnatlto da ei dado do Rio de Janeiro. RJ.
Idade: 512±19 n.a..

25. Amostra 0113 - Pegmatlto com muscovita a mlcroclínio da mina
São Roque, Caiena, MG. Idade: 492±15 m.a..

C. Datações pelo método de traços de fissão.

C l . Cm muscovita

26. Amostra FJT-JP - Pegmatito dos arredores de Juiz de Fora,
MC. Idade: 1.625114$ m.a..

27. Amostras FJT-SO - Pegmatito dos arredores de São Gonçalo,RJ.
Idade: 560140 m.a.

' 26. Amostra 0113 - Pegmatlto commuseovlta e mieroolínio da mina
São Roque, Caiena, MG. Idade: 549190 m.a.



TcJbela 1: Resultados analíticos K/Ar e Rb/Sr de pegmatltos da área pegmatitlca

Niterói-Rlo Bonito-RJ.
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ARCAS PEOMATÍTICAS
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ei0URA»1: MAPA DC LOCALIZAÇÃO DAS PHINOIMIÍ XNCAS PCOMATÍTICAS DO ESTADO DO

R»o of JANEIRO.
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ESBOÇO GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DA ÁREA PEGMATlYlCA NITERÓI -
RtO BONITOtGeoíogioseg,. Oliveira et a i , 1977, com modificações)

tl*M>'
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FIGURA l: Hapa de localização contendo um esboço geológico: f l ) Sedimentos quater

narlos, (2) Sedimentos terdãr ios , (3) Rochas akalinas, (4) Rochas gni

níticas, (5) Grupo Serra dos Crgãos, (6) Complexo LftoraJ Fluminense e

(7) Principais pegmatitos - (PI a P4) pegmatHos de Niterói (P2 - Oaca-

rc-Itaipu, P3 - Sitio Três Coracoes-Ptindotiba); (P5 a P11) pegnatUos

de São Goncalo (P11 - Calatoca-Rebentao); P12 a P23 pegmatitos de Mari-

cá; r.'7.e P?8 pegmatitos de Saquarema e P29 e P38 pegmatitos de Rio

BonUo.
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FIGURA- 6 •- Come VERTICAL OO K»MATITO sfrio TRÊS CORAÇÕES- PCNOOTIBA,

NITERÓI-RJ.
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