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IDADES K-Ar DE ROCHAS ALCALINAS DO BRASIL MERIDIONAL E PARAGUAI ORIENTAL: COMPILAÇÃO E 

ADAPTAÇÃO AS NOVAS CONSTANTES DE DECAIMENTO 

I.K.Sonoki1 

G.M.Garda2 

RESUMO 

Uma compilação de 295 dados geocronológicos de 52 ocorrências alcalinas do Brasil 
Meridional e Paraguai Oriental é apresentada. Estes dados, previamente publicados em sua 
quase totalidade, foram recalculados, utilizando-se as novas constantes de decaimento 
recomendadas por STEIGER & JAEGER (1977) para o método K-Ar. Indica-se, também, a estimativa 
do erro analítico da idade, determinada em função das condições experimentais (COX A DALRYMPLE 
1967). 

0 presente trabalho visa, especificamente, compatibilizar as idades publicadas 
anteriormente a 1977 com os dados mais recentes, permitindo, por exemplo, comparações entre 
idades de um mesmo maciço alcalino ou de maciços alcalinos vizinhos. 

Ao se calcular a idade K-Ar utilizando-se as constantes de STEIGER & JAEGER (op. cit.) 
ocorre um acréscimo de 2,1 a 2,4% no valor da idade calculada pelas censtantes anteriores. 

ABSTRACT 

A compilation of i*5 geochronologlcal data of 52 alkaline occurrences from Southern 
Brazil and Eastern Paraguay is presented. These data, mostly available in previous 
publications, were recalculated, using the new decay constants recommended by STEIGER A JAEGER 
(1977) for the K-Ar method. The estimated analytical error of the age detemined using 
experimental parameters is also indicated (COX A DALRYMPLE, 1967). 

This paper aims, specifically, at making ages published prior to 1977 compatible with 
recent data, allowing, for example, comparisons between ages obtained from a single alkaline 
massif or from neighbouring massifs. 

By calculating K-Ar ages jslng the constants recommended by STEIGER A JAEGER (op. cit.), 
there occurs an increase of 2.1 to 2.4% in the value of the age calculated with the previous 
constants. 

INTRODUÇÃO 

0 cálculo da idade K-Ar de un material (mineral ou rocha total) ê feito, segundo fAURE 
(1977), através da equação (1): 
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_X_ ^Arwad) 

*e 

T . 2 ln ( 1*JL _ZSÉ> (l) 

onde: T « idade do material (mineral ou rocha) 

X s constante de decaimento total »X e • Xg 

X. 3 constante de decaimento do 

Xg * constante de decaimento do *°K a *°ta 

40 
K s concentração de potássio radioativo no material 

AQ 

ArRad s concentração de argõnio radiogênico no material 

Como pode ser observado na equaç3o (1), T é função dos dados experimentais K^a e 

*°K. O *°Ar 6 extraído da amostra (mineral ou rocha) e medido pelo método da diluição 
isotópica, que é realizada adicionando-se uma determinada quantidade de Ar ("spike" ou 
traçador isotõpico) ao Ar da amostra. A composição isotópica da mistura resultante é medida 
de forma estática por espectrometria de massa. Oeste resultado deve ser subtraído o Ar 
atmosférico contaminante, obtendo-se o Ar radiogênico. O potássio total presente na amostra 
(aqui referido como K) é medido por fotometria de chama. Conhecendo-se a razão K/K, que é a 
porcentagem de K na quantidade total de potássio natural, calcula-se *°K. (Para maiores 
detalhes sobre técnicas analíticas, consultar DALRYMPLE & LANPHERE, 1969; AMARAL et ai., 
1966; CORDANI, 1970). 

As constantes X , X» e a razão K/K têm sofrido algumas correções desde o advento da 
metodologia K-Ar. Até 1977, os valores mais correntemente utilizados foram os seguintes 
(NETHERILL, 1966; NIER, 1950): 

Xe - 0,585 x IO"
10 anos"1, 

Xg = 4,72 x IO"10 anos"1, e 

^K/K . 0,0119X 

Hais recentemente, STEIGER & JAEGER {1977) recomendaram os seguintes valores, hoje 
mundialmente aceitos (ver também BECKINSALE h GALE, 1969; GARNER et ai., 1976): 

Xe . 0,581 x 10"10 anos"1, 

Xg » 4,962 x IO"10 anos"1, e 

*°K/K . 0,01167X 
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A utilização destas novas constantes reduz a equação (1) a forma: 

T . 1804,1 x Ir. ( 1 • 9,54045 *** ) (2) 

onde T é expresso em milhões de anos. 

Se ArRad for mcàl(}0 em 10~ cc STP/g e K for expresso em X, a equaçSo (2) pode ser 
escrita: 

40. 
T x 1604,1 x In ( 1 • 0,014258892 _!Ü5âá ) (3) 

XK 

AS IDADES K-Ar DAS RXHAS ALCALINAS 00 BRASIL MERIDIONAL E PARAGUAI ORIENTAL 

A datação de rochas alcalinas do Brasil Meridional e Paraguai Oriental pelo método K-Ar 
tem sido o objetivo de diversos trabalhos, entre os quais se destaca o de AMARAL et ai. 
(1967), que apresenta a primeira relaçSo mais detalhada de datações de ocorrências de rochas 
alcalinas conhecidas até entSo. Neste trabalho e em outro anterior (AMARAL et ai., 1966), é 
descrita a metodologia e discutidas precisSo e validade do método K-Ar para as amostras 
analisadas. 

Após esta etapa pioneira, seguem-se diversos trabalhos de cunho essencialmente 
geocronoldgico e geotectdnico e que completam as informações apresentadas nas publicações 
iniciais, uma compilação destas informações que também incluem uma avaliaçSo preliminar mais 
crítica, pode ser encontrada em várias publicações de caráter interpretative) (HERZ, 1977; 
ULBRICH 4 GOMES, 1981; ALMEIDA, 1983). 

Mais recentemente, novas idades calculadas com as constantes de STEIGER & JAEGER (1977) 
vêm se somar às já existentes e são colocadas sob um enfoque geológico-petrológico 
(RUBERTI, 1984; MOTOKI, 1986; SCHEIBE, 1986; BARBIERI et ai., 1987; GOMES & TAMURA, 1988). 

REVISÃO E COMPILAÇÃO DAS IDADES K-Ar DAS ROCHAS ALCALINAS DO BRASIL MERIDIONAL E PARAGUAI 
ORIENTAL 

As idades K-Ar das rochas alcalinas brasileiras e paraguaias sSo freqüentemente citadas e 
utilizadas, tanto na literatura brasileira como internacional, para interpretações das mais 
variadas. Para compatibilizar os dados mais antigos com os mais recentes, é necessário 
recalcular os primeiros com as novas constantes de decaimento. 

A Tabela 1 reúne todas as datações disponíveis até o presente momento, ordenadas pelo 
nome da ocorrência em ordem alfabética. Cada ocorrência recebe uma numeração (PONTO), pela 
qual pode ser localizada na Figura 1. SSo fornecidas a longitude e a latitude da ocorrência; 
quando possível, indicam-se diretamente as coordenadas da amostra datada. O número entre 
parênteses identifica a referência listada sob o titulo Referências Bibliográficas <S» Tabela 
1, ao final do trabalho, onde também se encontram observações referentes à Tabela 1. Aí faz-se 

» 
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mençato «special a datações Rb/Sr realizadas por WMftSHlTA et ai. OP64), em aaostras do Maciço 
d» Roços de Caldas. 

As análises efetuadas no Centro de Pesquisas Ceocronológicas do IC-USP (CPGeo), aparece» 
relacionadas na Tabela 1 com a sigla SPK. A seguir, listam-se o núaero de caapo, o material 
(nome da rocha e material analisado), a porcentagem oe potássio total (*X), a concentração de 

rRad* * a Porcent»flB• * ** atmosférico í* 0**^) *°Ar radiogênico i* 0**^) e a porcentagem de *°Ar atmosférico í*0***»,). <** foram colhidas 
da referência original ou dos arquivos do CPGeo. Algumas aaostras foram datadas em outros 
laboratórios, como as de Iporá, GO (referência 13), Poços de Caldas, MG-SP (referência 7) e 
Sapucai, Paraguai Oriental (referências 6 e 24). Amostras com a mesma numeração de campo 
representam análises em duplicata ou datações obtidas de diferentes minerais da rocha. 

As idades estSo acompanhadas por seus erros analíticos assolutos (entre parênteses), a 
respeito dos quais serão tecidas algumas considerações a seguir. 

ERROS EXPERIMENTAIS E AVALIAÇÕES 

0 valor do erro analítico que acompanha uma idade é apenas uma estimativa da precisão com 
que aquela determinação foi obtida. 

A estimativa do desvio padrão da precisão analítica, que aqui é considerada uma 
estimativa do erro analítico da idade determinada, será referida neste texto por erro. 0 erro 
percentual (s) de uma única determinação de idade, segundo COX & OALRYMPLE (1967), i dado 
por: 

s * { ( s,, ) 2 • ( s ) 2 • ( s * ) 2 x (A)2 • ( s » ) 2 x (-Li- ) 2 } 1 / 2 (*) 
K x x r 3o r 

onde: s = erro da análise do potássio 
k 

38 

s * erro introduzido pela calibiaçSo do "spike" de Ar 

*38 * erro "* (teterminaçSo da razío Ar/ Ar 

38 38 % 

siL • *"o "* determinação da razio Ar/ Ar 

r * fraçSo do Ar que é radiogênico 

sendo os erros expressos em X. 
0 erro sk atribuído ao potássio, elemento que no CPGeo é analisado em duplicata por 

amostra, i calculado pela fórmula simplificada: 
, IKLrJS» X 75 (5, 

k M 

onde Kl e K2 S3O O S teores percentuais de potássio, determinados por fotometria de chama, e 
N é i média entre Kl e K2. 

F 

40 38 40 38 
Os erros Sjg e Sj| s3o estimados a partir de várias medições das razoes Ar/ Ar e 

66 



Bol.IG-USP. Sér.Cient., 19:69-8», 1 M B 

38Ar/ x A r por espectrometria de N S M e» um certo intervalo de teapo de analise; estas, 
representadas nu« gráfico em função deste teapo, define* duas retas experimentais. As razoes 
iniciais ̂ A r/^Ar e ^ftr/^Ar sao obtidas por extrapolação das duas retas para o teapo zero 
(ou seja, o da introdução do argônio no espectrõmetro de aassa), e os erros a elas atribuídos 
representa* a dispersão dos respectivos pontos experinentais. 

0 erro s, é relativo a calibraçac. do "spike" de M A r , repetida periodicamente, 
utilizando-se padrões inter-laboratoriais (LINARES et ai., 1973). 

0 *°Ar ataosférico contaminante condiciona forteaente o erro final da idade. A aaior 
proporção de Ar ataosférico é constituída por *°Ar; o restante corresponde aos conteúdos de 
* A r e x A r . A medição do K A r de origea exclusivamente ataosférica dá subsídios para o 
cálculo do conteúdo de *°Ar ataosférico contaminante da amostra. Os erros na determinação de 
idades sSo da ordem de 3* para amostras em que o *°Ar ataosférico é menor que 60X, aumentando 
depois, de forma exponencial, sendo a ordem de 2CX a 35% para conteúdos de 90» e 95* de *°Ar 
atmosférico, respectivamente (P.E. Damon, citado em COROAM, 1970). 

Os erros analíticos absolutos nas datações K-Ar efetuadas no CPCeo oscilam ao redor de 
*S, refletindo as contribuições dos erros acima discutidos. Há casos em que os erros obtidos 
slo consideravelmente maiores e podem ser resultantes de uma grande proporção de Ar 
ataosférico contaminante, em relação ao *°Ar radiogènico, conforme discutido aciaa, ou de 
erros significativos n» deterainaçSo de K, sobretudo quando sao datadas rochas ultraaáficas ou 
Minerais pobres nesse elemento, como piroxénios e anfibòlics ou, ainda, devido a impurezas ou 
ao estado de alteração do material. 

Oe posse da idade e do seu erro analítico, cabe ao usuário avaliar a sua 
representatividade em função de critérios geológicos, estratigráfícos e/ou çeotectônicos. 
Deve-se ter em mente que o método K-Ar parte do pressuposto de que o mineral ou rocha datados 
n3o perderam ou ganharam *°Kou*°Ar desde sua cristalização. Aiçuns minerais retém estes 
isótopos melhor do que outros (OALRYMPLE * LANPHERE, 1969) e os processos geológicos podem ser 
os principais responsáveis pela modificação dos teores desses elementos e de seus derivados 
radiogênicos. 
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