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ABSTRACT 

The southern region of the São Francisco Craton is made up of 
gneissic-granitoid terranes (mainly of amphibolite facies) associated 
with supracrustals, which can be separed into two crustal provinces , 
the oldest formed during the Archean (3-2-2.6 Ga.), and the youngest 
in the Early Proterozoic (2.4-2.0 Ga.). 

Mafic dyke swarms inject the basement complexes in the area west 
of Belo Horizonte city, but not the Late Proterozoic Bambui sedimentary 
cover. These dykes show NNW, NW, WNW, NNE and ENE trends and are of 
anorogenic character. 

Most dykes are tholeiitic in composition. Metamorphic recrystalli-
zation at greenschist to amphibolite facies as well as minor hidrother-
mal and/or deuteric transformations are characteristic in the majority 
of the these dykes. 

About sixty K/Ar determinations have been performed on plagiocla -
ses, amphiboles and whole rocks. They are interpretated combining the 
use of K/Ar diagrams and histogram, and according to the crustal evo -
lution proposed for the craton. The available radiometric data suggest 
that the main period of mafic intrusions took place in the Early Prote 
rozoic as supported by the apparent ages on amphiboles. However, the 
beginning of the Middle Proterozoic (1.7-1.5 Ga.) probably corresponds 
to a period of tensional tectonics as well. On the other hand, most 
ages obtained on plagioclases and whole rocks, can be associated with 
Late Proterozoic processes of argon gain or loss. 

The results are tectonicaly associated with crustal rifting of the 
continental mass. This two radiometric groupings are characteristic for 
the evolution of the Early Proterozoic crustal province^and of the Mid-
Proterozoic intracratonic Espinhaço System * ^pectively. The youngest 
Late Proterozoic apparent ages are associated with the reflections of 
the contemporaneous evolution of the Braziliano marginal mobile belt 
which is also suggested by the partial resetting of the K/Ar mica ages 
of basement rocks within the eastern part of the São Francisco Craton. 

INTRODUÇÃO 

Desde 1986 está em andamento no Centro de Pesquisas Geocronológi -
cas (CPGeo) do Instituto de Geociéncias da Universidade de São Paulo um 
programa geocronológico para omagmatisr.o precambriano básico anorogêni 
co da parte sul do Craton do São Francisco. 0 programa está associado ã 
um projeto mais amplo, atualmente em desenvolvimento, que pretende lnte 
grar dados geoquímicos, paleomagnéticos e petrológtcos, e que conta com 
expressiva participação de pesquisadores nacionais e estrangeiros. Nes
ta primeira etapa são apresentados os resultados radlométricos K-Ai ob
tidos nos diques jnáficos da região a oeste de Belo Horizonte, KG. 

De modo genérico, a definição do padrão geocronológico K-Ar desse 
vulcani«mo fissural possibilita uma discussão inicial acerca das princi 
pais épocas distensivas da área investigada, as quais são aqui associa
das ã própria evolução t.ectónica sofrida pelo segmento crustal. Em adi
ção, o estudo contribui para o estabelecimento do quadro geodinámico do 
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Craton do São Francisco, com base na definição temporal dos esforços 
ocorridos ea seu interior durante o Proterozõico. Etapas complementa-
res do projeto envolverão estudos i so tópicos de Sr, Pb e Nd visando ca 
racterizar a origem do magmatismo, os possíveis processos de contamina 
ção crustal e as implicações tectônicas decorrentes. 

GEOLOGIA REGIONAL 

A área objeto do presente trabalho integra, a posição meridional do 
Craton do São Francisco (Fig.l) onde se expõem o* terrenos granito-
gnáissico-migmatíticos associados às supracrustais do Supergrupo Rio 
das Velhas. As informações geocronolõgicas disponíveis (por exemplo , 
Teixeira, et ai., 1987 J demonstram que este domínio sofreu uma evolu -
ção policíclica envolvendo a geração de crosta há cerca de 2.8 b.a. 
atrás, e retrabalhamentos durante o Proteroxóico Inferior (2.4-2.0 b. 
a.), a maneira de toda a parte meridional do craton. 

Os enxames de diques mâficos ocorrem especialmente de Belo Hori -
zonte para oeste, seccionando tanto a infraestrutura como as sequên -
cias supracrustais. Atê o momento, não foram identificados diques ore 
cambrianos cortando os sedimentos do Grupo Bambuí (Fig.l) o gue lnes 
confere uma importância em termos de controle cronoestratigrafico para 
a evolução dessa cobertura plataformal (Pereira et ai., 1984). Enxames 
te rochas mãficas ocorrem também mais ao sul da área investigada (ime
diações de Lavras, Bom Sucesso, São Tiago) próximo ã extremidade meri
dional do Craton do São Francisco (Cavalcante et ai., 1979; Parenti 
Couto et ai., 1983; Machado Filho et ai., 1964). 

A atividade íjnea da área em estudo é caracterizada por possan -
tes diques que estão associados a sistemas cruzados de fraturamento da 
massa continental, com direções principais NNW, NW, HNW, NNE e ENE 
(Fig. 2). Possuem expressão retí.Tinea no relevo, permitindo fácil indi 
vidualização nas imagens de radar e fotos aéreas. Alcançam, via de rê 
gra, extensões da ordem de dezenas de quilômetros e atingindo espessu
ras de até varias dezenas de metros. Em geral seus contatos com as en
caixai» tes são de difícil observação, sendo freqüente uma quase total 
alteração intempéries que gera blocos arredondados "in situ" e um sub
sequente regolito de cor avermelhada, mas sendo mantida ainda a expres 
são morfológica do dique. 

Petrograficamente, correspondem a variedades de composição básica 
(basaltos, diabásios, gabros), eventualmente exibindo texturas porfírt 
ticas (plagioclásios centimétricos). O exame das lâminas delgadas per
mite distinguir dois conjuntos caracterizados pela presença ou não de 
intererescimentos de quartzo e K-feldpato. Alterações hidrotermais e/ 
ou deutéricas (com intensidade variável) são observadas em_todas as a-
mostras, sendo caracterizadas por sericitização, argilização, albitiza 
ção, epidotização e carbonatação dos plagioclásios. Além disso, ocor 
rem processos de retrometamorfismo (baixo grau), representados pela 
uralitização dos piroxênios. De maneira geral, os diques apresentam-se 
metamorfisados em grau variado, preservando eventualmente as texturas 
ígneas primárias, mas atingindo, muitas vezes, o facies anfibolito. Nes 
ses casos texturas granoblasticas ou poiquiloblásticas são típicas. No~ 
aspecto geográfico há certa tendência de as variedades mais metamorfi-
sadas ocorrerem no leste da área investigada. 

Em termos geoquímicos, dois conjuntos de diques podem ser distin-
guidos, definidos com base nas diferenças de teores em Ba e Sr, bem co 
mo pelos seus teores em Y e Zr, abundância em terras raras leves e pe
lo fracionamento das terras raras (Oliveira, com escr.). Adicionalmen
te, os conjuntos são distinguidos pelos teores de potássio, um grupo 
exibindo teores muito elevados (de até 5,2%) e outro com teores infe -
riores a 0,65%. 

GEOCR0NOL0GIA 

Um conjunto de 57 datações geocronolõgicas K-Ar foi efetuado no 
CPGeo para esta etapa do projeto, tratando-se de análises em minerais 
(plagioclásio, anfibólio, concentrados máficos) e em rocha total. A Ta 
bela 1 apresenta os dados analíticos completos das análises efetuadas" 
com erros calculados de acordo com Cox e Dalrymple (1967) e constan -
tes segundo Steiger e Jaeger (1977). A localização geográfica da amos-
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tracem está representada na Fig. 2. 
As datações aparentes K-Ar são discutidas através de diagranas 

Ar* '/Ar'* x K* VAr" construídos a partir de séries de 3 concentrados 
minerais para afloramentos selecionados. Com o apoio 4e histograms 
geocronolõgicos é feita una interpretação comparativa coei o quadro eve 
lutivo do Craton do São Francisco, previamente reconhecido cem basenos 
isótopos de Sr e Pb, o que permite tantbéx esboçar a história térmica 
regional. 

A Fig. 3 apresenta a distribuição no tempo dos resultados K-Ar ob 
tidos nos vários concentrados minerais. De maneira geral, os processos 
de difusão de argônio entre anfibólios e plagioclásios achaa-se bem ca 
racterizados (setas A, B, C, D, E), os primeiros fornecendo sistemati
camente idades mais antigas, aqui interpretadas como mínimas para a ro 
cha datada. Com efeito, as concentrações de idades obtidas para os an
fibólios situam-se no tempo nos períodos 2.1-1.» b.a. e 1.7-1.5 b.a. , 
todavia não permitindo, no momanto, definir um eventual controle geográ 
fico/temporal para os magmatismos. Por outro lado, neste histogram* e? 
possível caracterizar • ocorrência de um caso de excesso de argõnic es 
plagioclãsio (PM-09, Tabela 1 e legenda Flg. 3) através da obtenção de 
idade mais jovem no anfibôlio que exibe idade aparente de CCOm.a.. Es
te mineral revela teor de potássio elevado (1,2*%j distinguindo-se da
queles anfibólios com idades aparentes raais antigas. Isto sugere que 
a rocha foi atingida por processos de transformação que levaram a um 
rejuvenescimento de argônio. 

O conjunto de datações em anfibôlio refere-se, em sua saioria, aos 
diques que sofreram recristalixação metamórfica e, como tal, as idades 
refletem o resfriamento dos respectivos sistemas. A única exceção é a 
amostra PM-09_(já comentada), na qual processos de retrometamorfismo e de 
saussuritixação foram intensivos. Assim, com base na distribuição e 
freqüência dessas idades no tempo geológico, pode-se proper a imposi
ção metamórfica na área investigada, preferencialmente durante o Prote 
rozóico Inferior e Médio. 

A maior parte dos plagioclásios estudados apresenta tecres de po-
tásio anormalmente elevados (Tabela 1 e Fia. 3) o que está associado 
às transformações secundárias (sericitizaçao, intererescimentos __ de 
quartzo • feldspato potássico) observadas nos estudos microcetrooráíi-
cos. Nesse contexto, é interessante ressaltar que esses plagioclásios 
apresentaram sistematicamente as idades K-Ar mais jovens, concentradas 
no período do Proterozõico Superior (Fig. 3), cora exceção aper.as de 2 
resultados ligeiramente mais antigos (1.13 e 1.31 b.a.). Tancéra nesses 
casos a distribuição das rochas intrusivas com alto potássio parece 
não possuir qualquer condicionamento geográfico (Fig. 2) en relação 
àquelas com teores baixos de potássio. Ainda na Fig. 3, observando- se 
a distribuição temporal dos plagioclásios, cujos teores em potássio são 
inferiores a 0,65*, podem ser feitos os seguintes comentários: em sua 
maioria, representam idades mínimas para rochas que tiveram superimpo-
sição metasiórfica no período entre 1,3 e 1,0b.a., e em dois casos, pe 
Io menos, refletem processos de difusão de argônio (indicados petas se 
tas A e O . Entretanto, no caso do olivina diabásio 1119/466 (tabela D, 
o plagioclãsio bem preservado e a textura tipicamente ígnea sugerem que 
a idade obtida (1615m.a.; Fiq.3) possa se aproximar da época de coloca 
ção do corpo. ~ 

A elaboração complementar de gráficos Ar*'/Ar,,x Kk '/Ar" , permi
te adicionar varias considerações no tocante a história térmica do mao 
matismo. Nesse tipo de diagrama isocronlco os concentrados minerais cen 
diferentes teores de potássio podem produzir alinhamentos que demons -
tram: a) razões iniciais Ar" '/Ar1* similares entre as amostras e, b) 
um sistema X-Ar preservado isotopicamente. Interpretações utilizando 
gráficos K-Ar acham-se reportadas em Harper (1970), Hayatsu e Carmi -
chael (1970), Hayatsu (1972), Shafiqullah e Damon (1974), Faure (1986), 
Mitchell e ineson (1988), entre outros. 

A principal vantagem desses gráficos está na possibilidade de 
quantificar os ganhos de argônio ocorridos desde a consolidação magmá-
ti«.a, bem como de definir a idade desses processos. Nos casos em que 
os alinhamentos definem lnterceptos positivos superiores 2 própria ra
zão atmosférica Ar* V*r'^ (295,5), as idades representam as respecti -
vas épocas de Incorporação de argônio nos minerais analisados, em de -
corréncia da difusão de argônio radiogénico por superimposição metamôr 
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fica regie: /ou vinculado aos processos de transformação secundar ». 
Tais idades carentes são sistematicamente mais velhas que a idade 1*0 
crônica. 

Nos casos em que os alinhamentos definem intercepto*; inferiores à 
razão atmosférica (o que é inviável teoricamente) ficam caracterizados 
processos diferenciais de difusão de argõnio entre as varias 'ases mi
nerais de rocha, devido â,superimposição metamôrfica e/ou às transfor
mações -cindiria*. Em tais situações, o emprego do diagrama de Harper 
(197:- ode ser interessante, em vista da possibilidade de õefinir a 
quactviade de Argõnio radiogênico incorporada ou perdida pelo conjunto 
de análises. 

No presente projeto foram analisadas algumas series de 3 amostras 
por afloramento (plagioclásio, rocha total, anfibolio e/ou mãficos), ca 
talogadas na Tabela 1 (nvs de campo «101. «327. «315, WT-H»-03, MT-MP-
0S e WT-MP-1S a), com os dois primeiros afloramentos produzindo os dia 
gramas isocrõnicos de melhor qualidade. 

Nos afloramentos «327 (leste de Pari de Minas) e «301 {norte de 
Vianôpolis), rig.4, ficam caracterizadas incorporações de argõnio hi 
cerca de 720 ílta.a. e «IS i24m.a. atrás, conforme demonstram as ra
zões positivas Ar* '/Ar** de 4214 e 2130 respectivamente, e que são 
maiores que a razão atmosféric de 29S,S. Isto significa yie as 3 fra~ 
ções minerais analisadas para cada conjunto tiveram influencia de argô 
nio 'radiogênico em decorrência de processos de transformação secunda -
ria ou de degaiseficação de argõnio das rochas encaixantes ou de am
bos. 

Para o dique «31S, por outro lado, a despeito de um bom alinhamen 
to entre os pontos analíticos define-se uma razão Ar* '/Ar" inferior 
ao valor atmosférico (intercepto negativo!) o que revela o caráter for 
tuito da "isõcrona". o emprego do diagrama de Harper para esse conjun
to (Fig. S) é «ma opção correta pois as fases minerais demonstram ter 
sofrido uma mínima difusão de argõnio que i 4e modo diferencial em fun 
ção dos teores de potássio de cada concentrado mineral. No presente ca
so, vale observar que tanto o plegioclásio como a rocha total exibem 
teores anormalmente elevados de K (Tabela 1) vinculados aos processos 
de saussuritização, e que teriam ocorrido há cerca de s70m.a., confor
me sugerido pelo diagrama. 

Os casos restantes analisados produziram alinhamentos isotópicos 
imperfeitos, provavelmente em decorrência de perdas por difusão hetero 
gênea de argõnio entre os concentrados minerais, durante ou após a as 
canção magnética. Todavia, hi possibilidade de os minerais possuírem 
razoes originais de Ar* */Ar'* distintas entre si e, como tal, produzi
rem um espectro isotõpico anômalo. A despeito dusse patente desalinha-
mento entre os pontos analíticos, no caso do mstagabro WTMV-05 um pro
cesso de incorporação de argõnio é sugerido pela razão Ar* */Ar'*positi 
va, superior ã razão atmosférica, em caso de ser construído um diagrama, isocrb 
nico. Neste afloramento, os materiais analisados que apresentam os teo--
res mais elevados de potássio (plagioclisio e rocha total) são os que 
conteriam excesso de argõnio, provavelmente incorporado durante o meta 
morfismo. Já para o anfibolito wT-HP-lS a utilização do diagrama de 
Harper revela que a difusão de argõnio relaciona-se ao Proterozóico Su 
perior. Em caso de se empregar o diagrama Ar* '/Ar" x K* '/Ar" definir 
se-ia novamente um intercepto negativo para a razão Ar* '/Ar" . ~ 

Finalmente, para o metagabro wr-MP-03 a difusão de argõnio é de
monstrada pelas Idades progressivamente mais jovens entre o anfibolio , 
plagioclásio e rocha total (nessa ordem). Neste afloramento e também 
nos dois casos anteriores os anfibõlios datados devem ser considerados 
como as idades mais confiáveis para o» eventos metamõrficos superinpcs 
tos, em função da boa retentividade para o argõnio desse mineral. ~ 

Adicionalmente, pares de amostras (plagioclásio e rocha total) dê 
sete diques da área investigada foram selecionados para a geocronolo -
gia, numa tentativa de estabelecer um comportamento isotõpico regional 
para os diques. 

De modo geral, as idades aparentes obtidas para cada par sugerem, 
em sua maioria (amostras WT-MP-02, 07, 11, 20, Tabela 1), que proces -
sos de incorporação de argõnio ocorreram, com a» rochas totais revelan 
do idades mais velhas que os respectivos plagioclasios. Apenas em dois 
casos (PM-03 e WT-MP-13) os plagioclasios indicaram valores radiométri 
cos maiores que as respectivas rochas totais. Tais plagioclasios, en -
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tretanto, revelaram teores de potássio anoraalaente elevados (Tab* 
la L),_c que pode estar associado a existência de processos de trans -
formação secundária e/ou aetaaórfica que favoreceria* una incorporação 
de armênio estranho. Portanto, também nesses casos, as idade: isolada
mente deve* ser tonadas cosi cautela. 

Numa tentativa de interpretação desse conjunto de pares de anos -
iras através de diagramas Ar* V A r u x K* V*r**e Harper sao su?eridas ten 
dências Isotôpicas* que combinam a existência de perdas ou incorporações 
de argõnio, numa clara analogia con os padrões interpretados nos dia -
gramas das Figuras 4 e 5. Digno de nota também é a concentração de ida 
des aparentes no período do Proteroxõico Superior, conforme já comenta 
do anteriormente na Pig. 3 para um grupamento de idades entre 1009 e 
SOOm.a.. Em termos regionais, vale finalmente ressaltar que as amos -
trás desses conjuntos situam-se aleatoriamente pela área investigada 
(fig. 2) o que ratifica um caráter reqional para os processes de trans 
formação que atuaram sobre o enxame de diques. 

SIGNIFICAÇÃO TECTONIC* DO HAGHATISMD 

A despeito da inexistência para o vulcanismo fissural, até o mo 
mento, de estudos isotõpicos através de metodologias de maior potencial 
interpretative (por ex. Sm-Hd, Ü-Pb em xireões ou baddeleita. Ar* 1/Ar" 
<.« minerais do contato com a encaixante) o conjunto de resultados K-Ar 
revela-se coerente com ás interpretações decorrentes do quadro geocre-
nolõgico para a parte meridional do Craton do São Francisco (p.ex. Tei 
xeira et ai., 1997). Dentro desse contexto tectônico é possível asso -
ciar o conjunto de idades K-Ar com as principais épocas de fraturamen-
to do Proteroxõico, trazendo subsídios para o entendimento do quadro 
geodinámico continental. 

De modo genérico pode-se admitir que épocas distintas de atuação 
metanõrfica ocorreram na área investigada, com base nos resultados K-
Ar obtidos em anfibõlios (Fig.3) e que se distribuem no tempo ea dois 
conjuntos (2.1-1.85 e 1.7-1.5 b.a.). Num quadro comparativo con a evo
lução crustal do segmento cratônico (Fig. 6) sugere-se que tais preces 
sos estariam associados no tempo particularmente ãs etapas de ciclo 
Transamazõnico, com base na maior freqüência de resultados radiométri-
cos. O período é aqui considerado também como o responsável pela pró -
pria geração de determinados enxames de diques da área em pauta. 

Em termos gecdinãmicos estes processos da ruptura da cresta, esta 
riam associados ã própria evolução sofrida pelo segmento cratcr.ico cã 
seu setor oriental no roteroijico Inferior, conforme demonstra c quadro 
çeocronolõgico disponível para o embasamento (por ex., Teixeira, 1985, 
Teixeira et ai., 1986, 1987). £ interessante aqui apontar a distribui
ção do magnetismo segun sistemas cruzados NE-SW e NW-SE que diferem 
da estruturação regional dessa província geocronológica, onde os di
ques existentes acham-se deformados pela orogenia transamazônica. Esse 
quadro tectônico do enxame de diques guam similaridades cor. os siste 
mas de rifts que envolvem um ramo pouco desenvolvido (" failed ara") teiij;-, 
sido recentemente descritos no escudo Canadense por Fahrig (1987) pa
ra o período entre 2.4-1.85 b.a.. Dentro desse contexto a existência 
de vulcanismo oceânico e continental, conforme sugerem os dados geoquí 
micos em andamento (Oliveira, com. escr.) seria conseqüência do maior" 
ou menor desenvolvimento dos rifts. 

Cabe notar, por outro lado, que a predominância de um caráter en-
siálico para a evolução dessa província geocronológica, conforme suge
rem as evidências isotôpicas de Sr e Pb, não impede necessariamente 
que eventuais aberturas oceânicas tenham ocorrido em seu domínio no 
Proteroxõico Inferior, e que progressivamente foram obliterans por tr.o 
vimentos de placa subsequentes que culminaram com uma tectõnica tangei 
ciai brasiliana. 

A maioria dos resultados radiométricos obtidos em plagioclásio do 
Proterozóico Médio podem se», relacionados a processos de difusão de ar 
gônio, com exceção de uma única idade, cujo plagioclásio foi menos atin 
gido pelas transformações hidrotermais e/ou deutéricas. coro tal por 

deria representar a época mínima para a colocação do dique. Já dois an 
fibõlios de origem metamórflea desse grupamento (amostras 1173/931A í 
WT-MP-15B, Tabela 1), revelaram Idades aparentes mais velhas (1.7-1.5 
b.a.. Fig.3) o que sugere a existência de eventos metamórficos pós-
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transamazõnicos na area investigada. Como um todo. o conjunto de idades 
entre 1.7-1.0 b.a. ã também refletido nas idades K-Ar obtidas em cícas 
e feldpatos do embasamento cristalino que ê invadido pelos diques (Fie. 
7), sendo centempcrãaeo ao sisteaa Espinhaço, cuja evolução ê admitida 
coso do Froterozóico Médio (Brito Seves et ai.. 19?9). Assim, r.ts-.e 
aodelojo desenvolvimento de iniim» de diques nesse período influencia -
ria ná distribuição de temperatura em escala regional, favorecendo o 
rejuvenescimento isotãpico de argõnio tanto do embasamento^como de de
terminados diques, conforme ê sugerido por alguns plagioclásios da ri4. 
3 (setas A. O coat idades aparentes mais jovens do ç>e es anf ibõlics da 
rocha, estes com idades de cerca 1.05 e 2.0 b.a.. Por outro lado. o 
próprio mecanismo de rtptera da cadeia Espinhaço poderia estar condi -
ei an ado ao quadro geodinamico d» final do Froterosõicc Inferior que 
forçaria mudanças na disposição dos esforces na litosfera, em decorrei» 
cia do notável espessamento crestai então gerado pela estabilização ~ 
tectdnica da província geecromolõgica. 

Ho contexto dos dados »-Ar obtidos para os anfibólios podem ser 
feitas algumas considerações complementares, com base na construção de 
em diagrama Harper para o conjunto (rig. 7). Tendo-se em contra as li
mitações da metodologia radiométrlca e a dificuldade de se efetuar uma 
integração desse tipo para toda a atividade magnética, foi obtida uma 
idade de 2097 - CSm.x. a uma razão inicial praticamente compatível com 
a origem do diagrama. Em função do bom alinhamento entre os pontos e 
da razão inicial que sugere a inexistência de perdas significativas de 
argõnio radiogênico o valor radiométrieo pode ser tosado ccao da pró -
pria época de colocação dos corpos estudados. Cabe notar que essa ida
de coaduna-se com as informações geológicas em que os diques são intru 
sivos em unidades do embasamento datadas em cerca ce 2.4 b.a. e sofre
ram de modo diferencial um metamorfismo há cerca de 2.1-2.0 b.a. atrás 
(Teixeira et ai., 1907). 

O grupamento de diques que apresenta as idades no intervalo 1.0 -
0.5 b.a. (Fig. ») ê tentativamente correlacionado aos reflexos da eve 
loção geodinamica das faixas móveis marginais ao Craton do São Francis 
co. Estes reflexos vinculados ao Froterozóico Superior são sentidos nõ 
interior da massa cratõnica (especialmente no domínio do Quadrilátero 
Ferrífero), através de um rejuvenescimento isotõpico das micas do emba 
samento (Teixeira, 19M e Teixeira et ai., 1905, 1907) como também pe
la imposição de deformações dueteis e progressivas (Belo de Oliveira , 
190C; Oliveira e Vieira, 1907; Belo de Oliveira et ai., 1907). 

A maioria dos diques com valores radiométricos nesse intervalo 
temporal é referente a plagioclásios com alto conteúdo de potássio (.. 
Fig. 3) e como tal representariam idades mínimas para os fenômenos de 
transformação que atuaram após a consolidação dos diques. Tal hipóte -
ses é exemplificada pelas setas B, 0, E (Piç. 3) entre anfibólios e 
plagioclásio de mesma amostra, com os anfibólios sempre revelando as 
idades mais antigas. Nesse raciocínio pode-se aventar a imposição re -
gional desses processos, com conseqüente rejuvescimento dos plagioclá
sios, especialmente durante o Froterozóico Superior. 

De maneira integrada, este conjunto de idades caracteriza uma evi 
dente diminuição na intensidade dos fenômenos brasilianos superimpos -
tos sobre a massa continental a medida que envolvem as áreas mais in -
ternas do Craton; próximo i margem cratonic* ocorrendo tectõnica tan -
gencial e completa degaiseficaçao de argõnio nas micas (incorrendo em 
temperaturas de cerca de 300°C) e mais a oeste sendo representado es
sencialmente por fenômenos de transformações nos diques básicos. A fra 
ca intensidade desses processos é demonstrada pela inexistência dê* 
qualquer registro de rejuvenescimento isotepico de argõnio brasiliano 
nas micas e feldspatos do embasamento cristalino desse se»or o que com 

Çrova a diminuição da temperatura em direção a oeste. Dentro dessa 
inha e no tocante ao Grupo Bambuí, vale também observar a superimposl 

çâo metamõrfica ocorrida nos setores orientais da área investigada 
(Fig. 2) que gerou as ardósias da Fm. Sete Lagoas, ao passo que para 
oeste a cobertura plataformal apresenta-se horizontalizada e sem qual
quer registro de metamorfismo. 

Como conseqüência, com base no quadro geocronológico disponível , 
pode-se propor o Froterozóico Inferior e Médio como os períodos prefe
renciais (nessa crdem) para a geração dos diques. Já o Froterozóico Su 
perior seria o período característico de desenvolvimento de fenômenos-
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de transformação dos diques, /. geração de diques no Brasiliano t aqui 
admitida como pouco provável, haja visto o fato de o Grupo Bambuí não 
se apresentar intrudido pelos corpos básicos, COR base nas infor-.ações 
geológicas disponíveis pára a região a oeste de Selo Horizonte. 

Finalmente, vale reportar que padrões radiomêtricos semelhantes 
são também obtidos para os enxames de diques málicos do extremo sul do 
Craton do São Francisco, onde as idades K-Ar revelam uma distribuição 
no tempo durante o Proterozõico {Parent! Couto et ai., 1983; Teixeira , 
198S) e usa história térmica complexa, ali do mesmo modo representada 
pelas datações em anfibólios • plagioclásios. 
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TABELA 1 : MOOS AMALITICOS K'Ar 

J-fK Ho. CAflfO RATCRIAl 

5392 
:.»?/ 
5903 
:.i7i 
5914 
:.93< 
5952 
tUi 
61*4 
«v. 
t i 33 
<Uí. 
6244 
6*36 
6194 
6201 
6257 
&50 
6278 
627y 
6217 
624Í. 
6246 
6"!lí 
6223 
6''24 
5423 
5*42 
5534 
V>13 
5815 
: .«2 
5937 
5941 
5939 
5*59 
5964 
593/ 
5935 
5V55 
5957 
5v53 
5962 
5963 
6127 
6143 
6122 
613V 
6199 
6193 
6198 
6?02 
6131 
6157 
6129 
6151 
6258 

U'3/936 
1173/936 
1173/1060 
II73/931A 
U73/931A 
fB-09 
PB-09 
«T-W-03 
UT-BP-03 
WT-BP-03 
«T-W-05 
UT-BP-05 
*f--nP-05 
UT-BP-151 
NT-BP-15B 
VT-BP-15B 
6322 
6301 
6301 
6301 
6315 
4315 
6315 
6327 
6327 
6327 
AP/KT-04 
«T-1173/1055 
UT-1173/1063 
1119/464 
1119/468 
1173/1029 
PR-03 
PB-03 
PfI-06 
'B-07 
PB-08 
PB-11 
PB-12A 
Pfl-17 
PB-18 
PB-22 
PB-23 
PB-24 
WT-BP-02 
klT-BP-02 
WT-BP-07 
«T-PIP-07 
KT-BP-11 
KT-BP-11 
WT-BP-13 
MT-BP-13 
WT-BP-20 
WT-BP-20 
WT-BP-21 
WT-BP-21 
6283 

AKF 
pie 
ANF 
PL6 • 
AHF 
PLC 
MF 
ROT 
PL5 
«IF 
PLB 
ROT 
ANF 
PLB 
ROT 
ANF 
ANF 
PLG 
ROT 
«AF 
PLG 
ROT 
BAF 
PLG 
ROT 
BAF 
ROT 
PLG 
ROT 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
ROT 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
PLG 
ROT 
PLG 
ROT 
PLG 
ROT 
PL3 
ROT 
r.G 
ROT 
PLG 
ROT 
PLG 

- B»tab»sic» 
- Retabasic» 
- Anfikclito 
- Üetabasic» 
- Dttabasic* 
- Betaoabro 
- Retaqabro 
- Rctaqabro 
- Rttaqabro 
- fletaqabro 
- Betaqabro 
- Betaqabro 
- Aetaqabro 
- Anfibolito 
- Anfibolito 
- Anfibolito 
- BíUbiSlC» 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- OlibíSÍO 
- Oiabasio 
- Oiab.Porf. 
• Oiab.Porf. 
- Basalto 
- Basalto 
- Bítabasica 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiab.Porf. 
- Gabro 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Anfibolito 
- fltqabr.Porf 
- Anfibolito 
- Betaqabro 
- Oiabasio 
- Gabro 
- Oiab.Porf. 
- Oiab.Porf. 
- Oiab.Porf. 
- Oiab.Porf. 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Oiabasio 
- Anfibolito 
- Anfibolito 
- Anfibolito 
- Anfibolito 
- Oiabasio 

Z K 

0.2219 
0.254* 
0.5045 
0.2487 
0.1128 
5.2900 
1.2848 
0.4445 
0.41)0 
0.4763 
1.2323 
0.8386 
0.6628 
2.8325 
1.2974 
0.6989 
0.4356 
2.3015 
1.3481 
0.456! 
2.3226 
1.3648 
0.3617 
3.2992 
1.5494 
0.8474 
C.9587 
3.5013 
2.2905 
2.0782 
0.4759 
0.4532 
2.8549 
1.4659 
2.6996 
3.6521 
2.2059 
2.6179 
1.2852 
3.2369 
2.3174 
2.9172 
2.7274 
1.9658 
2.2091 
1.2S25 
2.2068 
1.4659 
2.2716 
1.2272 
3.5893 
2.0362 
0.5372 
0.4514 
0.6204 
0.3277 
0.8522 

Ar*0 ra.J 
«*iC-6> 

tc f.!»/q 

27.96 
15.12 
75.05 
8.1& 

11.83 
322.92 

39.86 
52.54 
34.30 
68.02 
62.03 
69.87 
93.90 

107.Í5 
97.92 
64,06 
68.07 
84.32 
44.21 
20.01 
97.11 
43.83 
11.39 

128.11 
69,23 
75.45 
34.58 

110.06 
59.45 

103.74 
48.24 
23.59 

113.43 
41.86 
72.52 
97.71 

100.08 
111.01 
96.11 

101,14 
69.15 
32.35 
31.43 
65.03 
80.65 
74.82 
79.75 
65,98 
71.91 
62.05 

183.47 
50.33 
39.21 
37.39 
38.47 
35.69 
36.78 

4r a(> 

3.40 
10.15 

l.?3 
6.67 
9.48 
2.70 
1.76 
1.19 
8.93 
4.85 
0.82 
1.59 
6.35 
3.*1 
0.83 
£-<jtr 
4.36 
4.02 
1.3* 
5.07 
1.28 

12.33 
8.19 
0.95 
1.61 
4.43 
4.76 
2.39 
4.68 
3.12 
3.06 

13.52 
21.51 
2.36 

63.48 
0.59 
1.95 
2.15 
5.98 
2.15 
4.08 
1.20 
2.28 
2.54 
2.55 
3.08 
3.43 
1.88 
1.53 
1.90 
2.75 
1.01 
2.26 
2.36 
2.86 
2.79 
3.27 

iMoe <•. 

1845.8 • / -
noí.o •/-
205*.* »/-
695.4 • / -

1652.0 • / -
1130.4 • / -
661.9 • / -

1783.2 • / -
1415.6 •-'-
2004.6 • / -

97?..6 »/-
1*13.4 • / -
1995.1 • / -
783.0 • / -

1313.7 • / -
150«.O • / -
2115.9 • -
S58.3 • / -
692.6 • / -
378.4 • / -
844.2 • / -
680.7 • / -
669.6 • / -
795.5 • / -
in.3 •/-

1480.8 • / -
749.1 • / -
668.7 • / -
563.4 • / -
971.1 • / -

1614.2 • / -
1003.1 • / -
310.4 • / -
616.7 • / -
535.6 • / -
533.5 • / -
900.8 • / -
853.8 • / -

1310.1 • / -
656.9 • / -
640.0 *l-
613.8 • / -
640.4 • / -
697.6 • / -
756.6 • / -

1092.7 • / -
750.3 • / -
895.1 • / -
672.7 • / -
981.7 • / -
988.4 • / -
533.7 • / -

1288.5 • / -
1407.7 • / -
1143.7 • / -
1692.3 • / -

365.7 • -

. * . } * 

:».> 
28.3 
37.1 
24.5 
51.6 
30.6 
13.7 
22.9 
30.9 
25.6 
11.6 
18.7 
30.9 
12.1 
16.0 
33.9 
45.9 
12.1 
10.9 
32.5 
11.1 
11.5 
10.1 
11.7 
12.4 
51.9 

».7 
10.8 

7.1 
26.4 
22.9 
29.1 
18.3 
9.0 

41,1 
8.3 

13.4 
16.6 
29.3 
23.5 

7.6 
7.3 
9.1 
8.6 
9.6 

14.5 
8.7 

12.4 
15.3 
41.5 
14.3 
8.6 

35.9 
15.7 
13.6 
36.5 
11.3 
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