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- Amostras de muscovita e feldspato (plagloelasio) fo 
nfcm coletadas em pegmatitos localizados nos municípios de Nit£ 
rol e São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro e enviadas ao Cen
tro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São Paulo 
para análises pelos métodos potássio-argônio e rubídio-estrôn-
cio. Três amostras de muscovita analisadas pelo método K-sAr 
forneceram idades radiométricas entre 437Í13 e 447Í.16 m.a. e, 
duas outras, pelo método Rb-Sr, deram idades entre 495Í15 e 
50OÍ13 m.a.. Uma amostra de feldspato (plagloelasio), analisa
da pelo método K-Ar, indicou uma idade de 337±16 m.a.. As lo
calizações das amostras analisadas estão descritas neste traba 
lho, bem como são listadas no Apêndice as demais amostras de 
pegmatitos já analisados no estado do Rio de Janeiro e regiões 
vizinhas. Fez-se, também, uma interpretação das idades radiomé 
tricas e discutiu-se os resultados obtidos. Com base nos resul 
tados da Tabela 1 e no contexto geológico das amostras dos peg 
matitos de Niterói e São Gonçalo, concluiu-se que todas as 
idades obtidas são características do Ciclo Brasiliano. Este* 
pegmatitos são considerados como tendo evolução geológica sinrt 
lar e suas idades parecem situar-se no tempo em torno de 500 
m.a. • 

ABSTRACT - Samples of muscovite and plagíoclase were collected 
from the pegmatites located in the counties of Niterói and São 
Gonçalo, State of Rio de Janeiro. Geochronological Research Cen 
ter of the University of t&o Paulo nas selected some samples 
for potassium-argon and rubidium-strontion analysis. Three sam 
pies of muscovite analysed by K-Ar dating method gave ages 
between 437113 and 447±16 m.y and two others, by Rb-Sr dating 
method, gave 495+15 and 500+13 m.y.. One sample of plagloela 
se analysed by K-Ar method gave age of 337Í16 m.y.. In this pa 
per, the locations of the analysed samples are described and 
the saaples of vicinity are listed In the Appendix. Interpreta 
tion of the radiometric ages and discussion of results are ma
de. Taking into account the results of Table 1 and the geolo -
gle setting of the pegmatites sampled in Niterói and Sao Gon
çalo, we way conclude that all cooling ages (440-550 m.y.) are 
related to the Brasiliano Orogeny. These pegmatites are regard 
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as having same geological history and their ages are supposed 
500 m.y.. 

JJMOlMJçAo - Os pegmatitos são rochas constituídas principal -
mente de feldspatos (50-70%), quartzo (20-35%) e micas (menos 
de 10%), podendo, às vezes, apresentar concentração de mine
rais de alguns elementos valiosos, como berílio, lítio, tânta-
lo, nióbio etc. São, também, rochas de granulação geralmente 
muito grosseira e que se apresentam dispostas era diques, veios 
• outras formas complexas. 

Com estas características, os pegmatitos são excelen
tes fontes:de cristais de feldspatos e de micas ou mesmo de 
fragmentos destes minerais, os quais são usados nas determina
ções de idades pelos métodos geocronológicos. 

Em amostras procedentes de pegmatitos do estado do 
Rio de Janeiro e das áreas limítrofes, já foram feitas algumas 
datações por métodos geocronológicos utilizando-se feldspatos e 
micas, cujos resultados são encontrados em Dirac & Ebert(1967), 
Cordani & Bettencourt (1967), Ledeht & Pasteels (1968), Delhal 
et ai. (1969), Blgazzl et ai. (1971), Cordani et ai.(1973),Cam 
panha (1981) ou em sinopses posteriores elaboradas por Cordani 
& Teixeira (1979 e 1980). Também, Siga Jr. et ai. (1982) discu 
tem o padrão geológico-geocronológico das rochas de alto grau 
da parte setentrional da faixa Ribeira, a norte da cidade do 
Rio de Janeiro, nas quais estão incluídos os pegmatitos da faî  
xa Niterói-Rio Bonito. 

Nesse contexto geológico-geotectônico precambriano, 
nas proximidades da cidade do Rio de Janeiro-RJ, a leste da 
Baía de Guanabara, desenvolveu-se uma faixa rica em pegmatitos 
que, iniciando-se em Niterói, extende-se por São Gonçalo e Ma
ricá, indo até Rio Bonito e. Saquarema (Figuras 1 e 2).. Alguns 
pegmatitos,desta área vêm sendo descritos por Menezes (1982, 
1986 e 1987), Menezes & Mantovano (1983) e Cassedanne et ai. 
(1986). 

Com o intuito de contribuir para a evolução do conhe
cimento geológico dos pegmatitos do estado do Rio de Janeiro 
serio apresentados, neste trabalho, os resultados recentes de 
seis datações, feitas em amostras de material proveniente da 
faixa pegmatítica Niterói-Rio Bonito, acompanhadas de alguns 
comentários interpretativos, que incluem uma reavaliação mais 
ampla do quadro geogronológlco disponível para pegmatitos. 

MATERIAL E MÉTODOS - Os materiais usados para datação são 
provenientes de amostras colhidas por um dos autores (S. de 0. 
Menezes) durante os trabalhos sistemáticos que vem desenvol -
vendo sobre os pegmatitos do estado do Rio de Janeiro. 

Para as datações geocronológlcas foram usadas amos
tras de muscovita e feldspato dos pegmatitos Jacaré-Itaipu e 
SÍtlo Três Corações (ou Estrada Brígido Tlnoco) -Pendotiba(mu-
nicíplo de Niterói) e do pegmatito Calaboca-Rebentão (municí -
pio de São Gonçalo), os quais estão assinalados nos mapas das 
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figuras 2 e 3. 

As análises geocronológicas foram realizadas nos labo
ratórios do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da Uni
versidade de São Paulo, seguindo-sê as metodologias rotineiras 
de trabalho deste laboratório. 

As constantes utilizadas nos cálculos de idades segui
ram as normas propostas por Steiger ft JOger (1978), conforme 
abaixo: 

a) método K-Ar: X K J 9 « 4,*962 x IO*10 anos-1 

XK4.0 - 0,581 x 10~10 anos"1 

Ar40/Ar^B - 295,5 

K40 - 0,1167* K t o t a l 

b) -aétodo Rb-Sr: v » 1.42 x IO""11 anos"1 

RD 

(Rb85/Rb87)N - 2,5076+ 0,0037 
ÍSr87/Sr86)i « 0,705 

CONTEXTO GEOLÓGICO - A área pegmatítica Niterói-Rio Bonito f a 2 

parte do distrito pegmatítico São Paulo-Minas Gerais-Rio de Ja-
neiro-Espírito Santo-Bahia, um dos três distritos pegmatíticos 
que compõem a província pegmatítica Atlântica (Suszczynski,197=\ 
Esta área pegmatítica abrange os municípios de Niterói, são Gon 
calo, Maricá, Itaboraí, Saquarema e Rio Bonito, todos situados 
* leste da baía de Guanabara. 

A área dos pegmatitos em estudo inclui-se nos c*c"nínío? 
do chamado cinturão ou faixa Ribeira (Almeida et ai., 1973)que 
bordeja a leste e sudeste o craton do São Francisco. Esta faixa 
de dobramentos constitui uma importante unidade geotectônica de 
Brasil ocidental, que se expõe ao longo do litoral Atlântico de£ 
de a Bahia até o Rio Grande do Sul e Uruguai. Apresenta dire
ções estruturais geralmente NNE-SSW e NE-SW subparalelas á li
nha da costa 9, em toda a sua txfnrÃu u.i estilo tc*ctóníco corplexo.ç̂ n 
do freqüentes redobramentos, transposições e também notáveis ca 
valgamentos com vergéncia voltada para o craton (Siga Jr.,1982}. 

As litologias principais da faixa dobrada, no trecho 
do estado do Rio de Janeiro (Figura 2), são gnaisses facoidais, 
gnaisses granitóides e migmatitos. Estas rochas estão cortadas 
por rocha? graniticas e alcalinas, além de diques de rochas bá
sicas e alcalinas, estando cobertas, em muito locais, por sedi
mentos cenozóicos. 

Entre as rochas preca-nbrianas da área investigada, Oli, 
veira et ai. (1977) reconhecem uma faixa contínua desde a baía 
de Sepetiba, passando por Niterói, e alcançando a área de Saqua 
rema. Consideram esta faixa de rochas pertencente k ' Unidade 
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A do Grupo Serra dos órgãos; sua litologia piincipal engloba 
migmatitos, granitos e gneisses facoidais. As outras rochas 
precambrianas, incluindo una variedade litológica nuito grande, 
fazem parte do chamado Complexo Litoral Fluminense. Os pegmati 
tos são comuns e aparecem, sobretudo, na região do Catimbau -
Rio Hole, a SV do Rio Bonitoi na serra de Calaboca, nos municí 
pios de Maricá e Sao. Gonçalo e em Pendotiba e Itaipu, municl -
pio de Niterói. 

Embora não assinalados por Oliveira et ai. (op. cit.), 
nesta área, corpos graniticos cortam as litologias do Grupo 
Serra dos ÓrRÜos e do Complexo Litoral Flumine.nse,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 nome e, o maciço de Sbarinho, ao norte dos maci
ços de Tanguá e Rio Bonito, são os maiores corpos de rochas ai 
calinas cue afloram na área. vários corpos menores também ja 
foram assinalados. 

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

(Tssfif[iíi CSM ptçtmtUo4 - A área entre Niterói e Rio Bonito 
possui uc grande número de pegmatitos, tendo sido seleciona
das para as datações geocronologicas amostras dos pegmatitosCa 
laboca-Re.bentão (RJ-1), Jacaré-Itaipu (RJ-2) e sitio Três Cora 
çôes-Pendotiba (RJ-3).^ 

Os pegmatitós do Calaboca-Rebentão (Folha Maricá ou 
SF-23-Z-H-V-3, x • 709,8 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-se observar um corpo pegmatitico encaixado em gnaisse 
facoidal do Grupo Serra dos órgãos. Blocos de gnaisse facoidal 
podem ser encontrados Incluídos dentro deste pegmatito (Figu -
ra 4). 0 pegmatito estudado possui forma tubular, com cerca de 
15 m de largura, direção EW e mergulho para N. No afloramento 
pode ser distinguido: a) um núcleo de quartso maciço, com crls; 
tais esparsos de apatita verde; b) uma zona intermediária con£ 
tituída de quartzo, plagioclásio, mieroclíneo pertítico e.jnus-
covita, com cristais esparsos de berilo e c) uma zona de bor
da. Margeando o núcleo de quartzo observa-se uma maior concen
tração de livros de muscovita, onde placas com mais de 30 cm 
são comuns. 0 material usado para datação provém deste setor 
de pegmatito. 

0 pegmatito Jacaré-Itaipu (Folha Baía de Guanabara ou 
SF-23-Z-B-IV-4, x » 702,6 e y » 7.464,0) localiza-se entre Itai. 
pu e Vila Romana, no local Jacaré. Ele está cortando o gnaisse" 
facoidal * possui direção geral EW, bem marcada pela presença 
de uma lirna do bloco3 de quartzo leisoso de mais de 200 m de 
»ixt*sns5o. 0 p'.-i'miitito, que possui de 5 a 8 m de largura, está 
mergulhar;';-) part* u, *: do tipo heterogêneo, com .núcleo de quart 
zo ba«tí»riV: r)»\T;'.-nvolvirlo. Junto no núcleo crescem cristais de 
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•uscovita envoltos por feldspato (parcialmente alterado para 
caulim) e por quartzo da zona intermediária. Sua textura é de 
granulação média a grosseira. A mmscovita amostrada para os es 
tudos geocronológicos provém do material que reveste as mar -
gens do núcleo (Figura 5). 

0 pegmatito Sítio Três Corações-Pendotiba (Folha Baía 
de Guanabara ou SF-23-Z-B-IV-4, x * 700,8 e y - 7.467,0) está 
cortando o gnaisse facoidal, como os demais. 0 corpo pegmatíti 
co principal possui 2,5 m de largura, forma tabular, direção 
geral EW, vertical. Pode csoessar-.ie localmente, onde o núcleo 
de quartzo acha-se bastante desenvolvido. A mineralogia obser
vada é simples: quartzo leitoso, feldspato potássico róseo,mus 
covita, (biotita) argila verde e caulim. Paralelamente ao cor
po principal existe um outro corpo pegmatitico com cerca de 
1,0 m de largura, conforma mostrado na figura 6. A moscovita a 
mostrada para os estudos geocronológicos provém do material ob 
tido na zona blocosa, localmante.com textura gráfica, do-corpo 
principal. 

As muscovitas usadas nas datações relatadas neste tra 
balho, segundo a classificação de Hawthorne ft Cerny (1982),são 
muito provavelmente do tipo musçovlta precoce. Nestes casos, a 
moscovita em livros revestindo as margens do'núcleo de quartzo 
segundo os tutores supra-mencionados, ocorre somente em pegma-
titos estéreis ou relativamente simples com mineralização de 
berílio e nióbio-tântalo, como parecem ser os pegmatitos desta 
area. 

GgOCKOHOLOGIA - Foram efetuadas quatro análises pelo. método 
K-Ar e duas pelo método Rb-Sr. Apenas em um caso (plagioclásio 
RJ-1) a porcentagem de Ar£Ç_ foi elevada, o que restringe a 
idade radiométrica K-Ar. Alem disso, plagioclásios possuem re-
ticulos cristalinos menos apropriados para a retenção'de Argô-
nio, relativamente às muscovitas. Os resultados analíticos com 
pletos obtidos para o conjunto de datações estão constantes na 
Tabela 1. 

Os resultados destas análises, bem como os demais da
dos existentes sobre amostras de pegmatitos do estado do Rio 
de Janeiro e de áreas limítrofes estão listados em apêndice e 
lançados no mapa da figura 3. No total, somam vinte e seis re
sultados pelo método K-Ar, cinco pelo método Rb-Sr e três por 
traços de fissão. 0 conjunto representa pegmatitos de dezoito 
locais diferentes, nove dos quais no estado do Rio de Janeiro. 

QLamsêm dm* daáM maac—wfaauw - As muscovitas dos pegma
tites de Niterói (RJ-2) e São Conçalo. (RJ-1) forneceram idades 
respectivamente, de 437113 e 447+.16 m.a., pelo método K-Ar. 
Esses valores devem ser considerados como idades mínimas, para 
os pegmatitos, visto que a retenção de argõnio nas ..muscovitas 
ocorre em temperaturas inferiores a 300«C. Tais idades são pou 
eo mais Jovens que aquelas obtidas por Dlr,-*c ft Ebert (1067) pa 
ra muscovitas de pegmatitos de Bicas-MS (511Ü4 m..:. e 483112 m.a.) 
o de Hanhuaçu-MG (556116 e 505110 m.a.), por Bigazzi et ai. 
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(1971) para urn pegmatito dos arredores da São Conçalo RJ. 
(47A£l4 m.a.) e outro de Caiena-NG (454114 m.a.). Por outro Ia 
do, um pegmatito dos arredores de Duque de Caxias-RJ forneceu 
resultado de 403111 n.a. (Cordani a Teixeira, 1979). Entretan
to, Dirac * Ebert (op. cit.) obtiveram valores bem «ais anti -
gos para Muscovites do pegmatito Volta Grande, Sio João dei 
Rei-MG (1.186198 e 1.105139 m.a.), o que sugere a existência 
no tempo de duas gerações, pelo menos, para os pegmatitos, cora 
base no quadro *eocronoiógico. Estes últimos valores são seme
lhantes aos obtidos por Bigazzl et ai. (1971) era muscovitas de 
um pegmatito dos arredores de Juiz 4e Fora-NG (1.096165 e 
1.047163 m.a.). 

As micas biotita.e lepidotita também têm sido usadas 
para datações de pegmatitos pelo método K-Ar. Os valores obti
dos para biotita variaram, até o momento, entre 464125 e 
•63168 a.a. (Dirac * Ebert, 1967; Cordani et ai., 1973 a Campa 
nha, 1980), ao passo que os valores obtidos em lepldolitas de 
pegaatito em Perus-SP variaram entre 574+14 e 650120 m.a. (Di
rac è Ebert, 1967 e Cordani • Bettencourt, 1967). 

Os dados K-Ar disponíveis em micas de pegmatitos ao 
estado do Rio de Janeiro e regiões vizinhas foram dispostos no 
hlstograza da figura 7, podendo—se evidenciar uma concentração 
da valores entre 430 - 520 m.a., principalmente para valores 
obtidos a partir de muscovitas. Com base nesse intervalo, apa
rentemente não ocorrem diferenças significativas entre as ida
des produzidas por biotitas e muscovitas. Os dados obtidos em 
lepldolitas e biotitas das regiões vizinhas, no estado de São 
Paulo fornecem valores no tempo entre 580-670 m.a., provável -
mente, idades próximas das idades reais daqueles pegmatitos.So 
mente usa idade, dentre as biotitas analisadas de pegmatitos do 
estado do Rio de Janeiro, é superior a 500 m.a. Trata-se de 
uma amostra da localidade de Anta-RJ com 627123 m.a. '(Cordani 
et ai., 1973). Todos os demais caem no intervalo de valores 
encontrados para as muscovitas. já os valores entre 1.050-1.180 
a.m.» obtidos ea muscovitas de pegmatitos limítrofes do estado 
de Minas Gerais, sugerem a formação de pegmatitos.reiacionados 
com tectonlsmo de extensão regional do Proterozóico médio que 
afetaram estas áreas. 

Finalmente, vale reportar uma datação K-Ar em felds-
pato potásslco, fornecida por Cordani 6 Bettencouct(1967) para 
um pegmatito de Sao Roque-SP (495115 m.a.). 

De outra parte, as idades obtidas pelo método Rb-Sr 
para as mesmas muscovitas de Niterói e São Gonçalo, conforme 
ocorre na maioria dos casos, forneceram' idades pouco mais 
antigas que aquelas obtidas pelo método K-Ar. Para o pegmati
to Caleboca-Recantão, são Gonçalo-RJ, obteve-se a idade de 
495115 m.a., para o pegmatito SÍtio Três Corações-Pendotiba.lU 
terói-RJ, obteve-se a idade de 500113«n.a., aqui interpretadas 
como próximas da idade de colocação daqueles corpos .Estes valores 
são semelnrintes com os obtidos, pelo método Rb-Sr, para um 
feldspato potásslco de um pegmatito da cidade do Rio de Janei
ro por Cordani h Teixeira (1979), cujo valor foi de 
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512—IS m.a., Um outro valor obtiio, pelo mesmo método,por Le -
dent & Pasteels (1968). para um pegmatito de Caiena-KG, forne
ceu idade de 492-15 m.a. 

CONCLUSÕES - As principais conclulões geológicas a que se pode 
chegar com base nos dados radiometricos existentes para os pe£ 
matitos, são as seguintes: 
- as poucas idades K-Ar, entre 1.000 e 1.200 m.a., em conjunto 
com outras determinações' em rochas instrusivas, sugerem a exist 
tineia de tectonismo, de extensão regional, responsável even -
tualcente pela formação de alguns corpos pegmatíticos; 

- as determinações K-Ar disponíveis, con idades concentradas no 
período de tempo 640-590 m.a., são ainda pouco representati -
vas geocronologicamente (Figura 7) e podem representar, no ca
so do Bloco São Roque, um rejuvenescimento causado pelo res -
friasento regional do ciclo orgânico Brasiliano, Ê possível to 
davla que, algumas delas possam representar- idades reais de 
formação dos respectivos corpos intrusivos, visto que o seu 
resfriamento é relativamente rápido; 

- o intervalo geocronológico 550 - 420 m.a. é o mais represen
tativo geocronologicamente e indica para a região dm serra dos 
órgãos o fechamento dos sistemas K-Ar nos minerais da região, 
podendo representar a própria época de formação dos pegoatitos, 
Além disso, esse conjunto de idades é contemporânea à fase pós, 
tectonics da orogânese brasiliana, conforme tem sido definido 
na literatura especializada. ' 

Finalmente, no caso específico dos pegmati -
tos dê Niterói e são Gonçalo, os dados K-Ar obtidos podem ser 
considerados concordantes entre si e, portanto, de mesma evolu 
ção geológica, com exceção da amostra de plagioclásio, confor
me anteriormente destacado. Entretanto, vale ratificar que as 
idade Rb-Sr em muscovitas devem representar, com maior seguran 
ça, a épvca de formação destes pegmatitos. Eles originaram-se, 
portanto, há cerca de 500 m.a. durante o período pós-tectônico 
e permaneceram quentes (acima de 250*C) até cerca de 440 -450 
m.a. (idade K-Ar), época em que o cinturão brasiliano resfriou 
-se, exumando níveis crustais de médio grau de metamOrfismo 
(gneisses, migmatltos, e t c ) . 
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IfiCAI.IZAÇAO K aCTCaTÇH» S K U t t DAS 

A. Datações pelo método JC-Ar 
A.l. Ea auscovita 
01. Aaostra SA267 - Pegaatito coa espoduaenio do Volta Grand*, 

São Joio del Rei, KG. Idades: 1.105139 e 1.166198 a.a. 

02. Aaostra RH-RP4 - Pegaatlto da estrada Rlo-Petrópolis. Duque 
de Caxias, RJ. Idade: 408111 a.a. 

03. Aaostra FJT-JF - Pegaatito dos arredores de Juis de Fora. 
MG.Idade: 1.096165 e 1.047163 a.a. 

04. Aaostra FJT-SG - Pegaatito dos arredores de São Gonçalo, 
RJ. Idade: 471Ü4 a.a. 

05. Aaostra SA16S - Pegaatito de Bicas, MC. Idade 483Í12 e 
511114 a.a. 

OS. Aaostra D113 - Pegaatito con auscovita e aicroclínio da aina 
São Roque, Caiena, MC. Idade: 454114.a.a. 

07. Aaostra SA169 - Pegaatito de Manhtiaçu,MG. Idades:556ll6 e 
505110 a.a. 

OS. Aaostra RJ-1 - Pegaatito Calaboca-Rebentão, Sio Gonçalo,RJ. 
Idade: 447116 a.a.. 

OS. Aaostra RJ-2 - Pegaatito Jacaré-Itaipu, Niterói, RJ. Idade: 
437113 a.a. 

10. Aaostra RJ-3 - Pegaatito Sitio Três Corações (ou Estrada Br£ 
tido Tinoco) - Pendotiba, Niterói, RJ. Idade: 449115 a.a. ~ 

A.2 Ka biotita 

11. Aaostra SA266 - Pegaatito de Socorro, SP. Idades: 663168 e 
623165 a.a. 

12. Aaostra GC - Pegaatito da pedreira de Vieira Cortes, Paraí
ba do Sul, RJ. Idade: 499118 a.a. 

13. Aaostra 113 - Veio pegaatitico cortando gnaisse (gnaissekin 
singitico da Serie Juis de Fora, segundo Ebert) na pedreira 
da estrada para o aeroporto, Juis d* Fora, MG. Idade: 
4801 25.Jua. 

14. Aaostra 6 - Veio pegaatitico discordante cortando algaati -
tos na pedreira de Areai, à margea direita do Rio Piabanha 
.RJ, Idade: 464±25 a.a. 

1$. Aaostra 35 - Pequeno veio pegaatitico, coa grande cristais 
d* biotita, cortando ua complexo básico da fácies granuli-
to da Série Paraíba, localidade de Anta, RJ (Estrada Três 
Rlos-Sapucaia). Idade: 627123 a.a. • 

A.3. Ea lepidòlita. 

16. Amostra SA166 - Pegmatite» de Perus, SP. Idade: 574114 e 
579111 m.a. ' 
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17. Amostra JT3-21-1 - Pegsatito dos arredores de Perus, SP. 
Corpo pegaatítico intrusivo no Grupo São Roque s.s.ccs: cris 
tais centir.étricos de mlcroclínio, albita, quartzo, lepidc-
lita e turaalina. Idade: 65012̂ 0 a.a. 

19. Aaostra UC-la - Pegnatito dos arredores de Perus, SP. Seme
lhantes à aaostra JTS:21-1. Idade 640120 a.a.. 

A.4. Ca feldspato potássico. 

19. Aaostra JTS-50-la - Pegnatito da pedreira São Roque, aa São 
Roque, SP. Corpo pegmatitico no Granito São Roque cea cris
tais centiaétricos de quartzo, aicroclínio a albita. Idade: 
495115 a.a.. 

A.5. Ba plagiocláslo 

tO. Aaostra RJ-1 - Pegnatito Caleboca-Rebentãe São Gonçalo,RJ. 
Idada: 337116 a.a.. 

•. Datações paio aétodo Rb-Sr. 

•.1. BR auscovita 

21. Aaostra Dl 13 - Pegnatito coa auscovita a aicroclínio da Bi
na São Roque, Caicna, MC. Idade: 452115 a.a.. 

*-

22. Aaostra RJ-1 - Pegnatito Calaboca-Rebentão, São Gonçalo-RJ. 
Idada: 495115 a.a.. 

23. Aaostra RJ-3 - Pegnatito Sítio Três Corações-Pendotiba, Ni
terói, RJ, Idada: 500113 a.a.. 

1.2. Ea feldspato potássico. 

24. Aaostra J01048 - Pegnatito da cidade do Rio de Janeiro, RJ. 
Idade: 512119 a.a.. 

2$. Aaostra D113 - Pegnatito coa auscovita a aicroclínio da ai na 
São Roque, Calena, MG; Idade: 492115 a.a.. 

C. Datações paio aétodo de traços da fissão. 

C l . Ea auscovita 

29. Aaostra FJT-JP - Pegnatito dos arredores d* Juiz de Fora, 
MG. Idade: 1.0251146 a.a.. 

27. Aaostra* FJT-SG - Pegnatito dos arredores da São Gonçalo,RJ. 
Idade: 560140 a.a. 

29. Aaostra D113 - Pegnatito coa auscovita t aicroclínio da nina 
São Roque, Calana, KG. Idade: 549190 a.a. 
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Niteról-Mo aonito-RJ. 

a«««ri«i 

N«M««Ua 

Pl«fÍMlMÍ« 

HvUMita 

NaMtvtta 

• * 

ftkttrUl 

••MM it» 

*»M«vMa 

«•••Ira 

W-l 

IJ-1 

14*1 

W-J 

taaatr» 

W-l 

W-l 

Mia» 
tIM) 

MM 

Mil 

Mia» 
(MR) 

1111 

1111 

l i f t 

l i f t 

M* 
M« 

11» 

IMt 

m 

I fMt 

I .MI 

l,U? 

M » 

Ir» 
PM 

M 

M 

*> ra4< . 
.(•flll*/f)«Uat 

»•;,* 

M I 

1H.1 

ira,i 

•W 

H H 

l í l l 

1 âf **BU 

u.i 
Mf? 

• . I 

I I . ) 

Ir / I r 
f 

u,m 
H.IM 

Ma*i 
(•.a.) 

W*lft 

UtfM 

Will» 

Ml* l l 

I4a«« 
(•.a.) 

wtiii 

Mt£lJ 

«nâllM» •** #il«l«â» IwUaWa. 



Anais do I Simpósio le Geologia Regional RJ-ES 159 

*.- — " 

A" 

SAO PAULO 

U £ ^ 7 

MINAS SCNAIS 

^ = * 

ESTADO DOR» DE JANEIRO 

c t A N 

JSL 
I 

i 

' * %£SPÍRITO SANTO 

SO Km 
i i 

4a» «i» 

A'REAS PE0MATÍTICAS 

I I SAWU MANSA - SAARA 00 PlttAf 

RIO DC JANEIRO 

fARAÍBA 00 SUL 

NiTin6i-mo BONITO 

CASEM 1*0 DC AtftfU-SUCtmO 

CANTASALO'SAO FlOCLI» 
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ESBOÇO GEOLÓGICO SIMPLIFICADO DA ÁREA PEGMATltlCA NITERÓI-
RIO BONlT0(6eologiaseg. Oliveira et a i , 1977, com modificações) 
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FIGURA 2: Mapa de localização contendo um esboço geológico: (1) Sedimentos quater̂  

narios, (2) Sediuientos terciarios, (3) Rochas alcalinas, Í4) Rochas gra_ 

nUicas, (5) Grupo Serra dos Órgãos, (6) Complexo Litoral Flunfnense e 

( / ) Principais pegmatitos - (PI a P4) pegmatitos de Niterói ÍP2 - Jaca-

r t - I ta ipu, P3 - Sítio Três Coraçoes-Péndotiba); (P5 a P11) pegmatitos 

de São Gonçalo íP11 - Calaboca-Rebentao); PI2 a P23 pegmatitos de Mari

cá; P<?7 e P28 pegmatitos de Saquarema e P29 e P38 pegmatitos de Rio 

Bonito. 



PONTOS OE AMOSTRAGEM DE DETERMINAÇÕES 

GEOCRONQLÓGICAS EM PEGMATITOS DO ESTADO 

DO Rio DE JANEIRO E ADJACÊNCIAS 
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