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j • INTFODCJÇTO 
A cronologia absoluta dos eventos geologi os que afetaram a região do Qua-

'r.i-'teio Ferrífaro (O?) é ura dos problemas clássicos da geoloyia do Brar.il. Os 
, .••i'T^Xi realizados usando-se geocronclogia Hb-Sr e A-Ar rruito contxibuixam para 
,i ror-̂ rcensso atual da evolução çao.lógica da ivrgipo. N O entanto, AS limitações i-
í..-t.-atei> àqueles métodos de ditaçao impedem usi coníiecimento detalhado dos evento:; 
...;:• afetaram a região. Corno a oeoeronologia ü-F-b fornece idades confiáveis mess o 
,->.;-.' os sistemas isotÓpicoa tenham sido abertos (intesperj.smo, met^nsorfismo, etc), 
iít.-i constitui ttítia ferramenta ideal para tentar detalhar a cronologia aíjsoluta de 
-.•rv» rufião corro a do OF. Com este intuito, apresentamos aqui resultados preliminri 
ÍV:: de- geocronologia ü-Pb para as principais unidades do QF. 
íi. - GSGLGGIA REGIONAL 

As três unidades TTtaiores do QF são o Complexo Grani U.cc-Gnãissico, c Super-
,IÚ[/:J ido das Velhas ÍSGKV) e o Supergrupo Minas (SGM). O primeiro tem sido consi 
dor.i'To coro embasamento dos dois sapergrupos (Ladeira, 1980; Schoríicher et ai. , 
i*»f>A>, raújora possam conter çranitõides mais recentes. OSGKV 5 considerado Arqnea 
ia e o SGM Frotcrozõico Inferior, segundo estudos geológicos e geocronoiõgicos r.7 
formicindos por Teixeira (1985). Este autor considera que o mais importante pe
ríodo ds formação crustal ocorreu entre 3,0 Ga e 2,6 Ga, enquanto que de 2,4 G:i a 
2,1 Ga teria ocorrido o Evento Transamazônico causando reativação crustal. 
IIJ - GffXSOXX/XXA 

As técnicas anlíticas são essencialmente e.s descritas por Krogh (1973,1332a, 
1982b) e Corfu e Stott (3.986). Detalhes e ncxTif.reações destas técnicas utilizadas 
neste trabalho serão descritas em futura publicação. O programa de regressão li
near de Davis (1982) foi usado para a determinação das intersecções discerdia-
«oncórdia bem COPO po2.a a estimativa dos erros associados. A precisão dos resulta 
dos é jxferída a ura intervalo de confiança de 95% (2 sigma). 
íírMjao Nova Lima (SGRV) 

íftna rocha vulcânica ácida milonítizada da região de Caeté (amostrei 4) con
tem 2írcão prismático rosa de qualidade inferior e tin pequena quantidade. Três a~ 
nã)..ís3s de frações pesande entre 1 vg e 8 v-j definem uma discórdia com intersec-
ção superior de 2776+23/-10 Ma (Fig. 2a), interpretada ceno a idaíe de cristaliza 
ç5o d? rocha. O erro relé*t.iveij«?ntí? 'jrand? doçt* idade é dwído en parte íi quanti-
<?*&? anormalmente elevada de Pb comum inicial do zircab, a qual atinge 103 pg. 

Uma única análise para urra rocha félsica da região de Caetê (amostra 5) tem 
«>'<« idade de 3029+-S Ma (Fíg. 2b). 

Uma amostra de mão de uma rocha vulcânica félsica (PP-120) da faixa do Gru
po Nova Lima na região de Piedade do Paraopeba, a oeste da Serra da Moeda, content 
zireão rosado a esbranquiçado com núcleos rosa niais escuro. Uma análise de dois 
ÍJfiWjrrentcs os menos magnéticoí? tem uma idade de 2772+/~6 Ma (análise 120-1, Fig. 
2b), enquanto que um üníco núcleo pesando menos de 1 yg ter.! a idade de 2S83+/-6 íía 
(aníilise 120-4). (Ana terceira análise de doiü zireces rosa é 3* discordante e tem 
u*a idade mínima de 2912 Ma (análise 120-3). Estes resultados indicam a presença 
dei üíreão herdado com unva idade mínima de 28<<3+/-6 fl-« na rocha vulcânica félsica, 
"ijâ idade de crístc»lização provável é de 2772+/"<> Ma. A prenença de rochasn-ais 
•antiqas na região é confirmada pela idado de 3029+/-6 fti acima uv^ncionada. 
ft-ldl'?;!? C^Gté e Moeda 

Õ"grani.toJ.de de Caeté contem zireão prifirrãtico rosct can a idade de 277G.+7/-6 
MJ {a«*v.stra 2, Fig. 2c). Rutilo àã meana roctet tem una idade provTivel no interva
lo ?,()-2,2 Ga sendo 10% discerdrintes e fx>brc em ü (7ppir.). 
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OEP, grojnitô.íde rvi.loniti7.iido do Corqplcxo Moeda, cvtostrod'» pxc«jro so *-":AU"U-O 
• baia), do EGf-i (amustra XI) contem abundante zircSo de excelente qualidade,, A ;'t!;i-

lise 11-1 é píatj.canvsnte concordante (0,4t discordante) com a idade de 2721:/-3 
Ma (Fig. 2d). As análises 11-2 e 11-3 são 0,7% e 0,6% discordantes cetu idade:. <TÚ-
nimas de 2715 Ma e 2717 Ma. Una regressão destas três análises produz uma inteL-
secção superior em 2728 Ma e intersecção inferior em cerca de 1,6 Ga. Esta inter
secção é imito mais elevada do que as obtidas para as outras rochas da regiuo, le
vando a crer que uma perda episódica de Pb teve lugar. Supondo que esta perda tem 
a idade de cerca de 2,0 Ga, para a qual há evidências geticronológicas (veia a se
guir), a intersecção superior da discórdia passando por esta idade e pelas trôc 
análises de zircSo tem uma idade de 2740+/-9 Ma. Com os resultados disponíveis no 
momento não é possível determinar precisamente a idade desta rocha. 1*5 entanto, 
estes resultados indicam que a idade deve estar no intervalo de 2730+/-10 Ma. 
Complexo de bação 

A pedreira do Rio Maracujá era Cachoeira do Campo é composta na maior parte 
por rdgmatitos com enclaves de anfibolitos de dimensões métricas c pegmatites. u* 
anf iholito (amostra 13 D) contem abundante titanita cem uns» idade concordante du 
2059+/-6 Ma (Fig. 2e), enquanto que monazita de ura pegmatite não deformado (13 A 
é 1,3% discordante can une idade mínima de 2030 Ma, julgando-se que a idade de 
cristalização não vá além de 2040 Ma. 

Um pegmatite intrusivo nos migmatites do complexo amostrado proximo ao via
duto do Funil (amostra 15), contem monazita cora teores elevados de U e Th (l,8í> o 
13% respectivamente ) com idade minima de 2022 Ma sendo 4,4% discordante (Fio. 2e.!. 

Estes resultados indicam que metamorfismo e fusão parcial tiveram lugar no 
intervalo 2030-2060 Ma na parte sudeste do Conplexo de Bação. 
Formação Sahara (SGM) 

A maior parte dos zireões detríticos extraídos de uma meta-grauvaca desha 
formação são esféricos, indicando que eles sofreram extenso transporte ou passa
ram por vários ciclos sedimentares. Dos zireões ainda idiomórficos, foram cscrv 
lhidos dois para análise, um dos quais não apresentava nenhuma indicação de ter 
sofrido transporte e que tem uma idade concordante de 2125+/-4 Ma (análise SAB-i., 
Pig. 2f). O outro cristal (SAB-2), que apresentada alguns indícios de transporto, 
e 9% discordante e tem a idade mínima de 2092 Ma (Fig. 2f). Estes resultados le
vam-nos a concluir que 2125+/-4 Ma é a idade máxima para a deposição da Fornuç.~o 
Sahara. 

iv - COCLUSCES 
1 - As rochas vulcânicas félsicas do Grupo Nova Lima têm a idade de 2776+23/-10I'a. 
2 - O granitóide de Caeté, datado em 2776+7/-6 Ma, é contemporâneo da atividade 
vulcânica félsica do Grupo Nova Lima. Estas idades mostram que tanto o granitõklp 
de Caeté como o de Moeda (2730+/-10 Ma) não são parte do embasamento do Gnipo N, 
va Lima. No entanto, a existência de crosta siálica mais antiga que 2776 Ma 6 ir 
dtcada pe3.a presença de zireões herdados com idades entre 2883+/-6 Ma e 3029 V;\. 
3 - A presença de granitóides diferindo em idade de cerca de 40 Ma, indica pel-"' 
íienos dois períodos de magmatismo granítico na evolução do r*s.T»fcwrão de rochas w•••••_ 
úes do Kic das Velhcu», um dos quais é contemporâneo da atividade vulcânica félsi
ca. 
4 - A idade de sedimentação das grauvacas da Formação Sahara é igual ou inferior > 
idade do zireão detrí tico de 2125+/-4 Ma. Portanto, esta formação ê pelo monos t/-
Ma mais recente que o Grupo Nova Lima, o que favorece o esquema estratigrãfico <!•• 
Dorr (1969) para o Supergrupo Minas no local estudado. 
5 - A idade de 2059+/-6 para titanita em anf ibolite e idades semcílliantes de rnorv»-
zitas em pegmatitos não deformados do Complexo de Bação, marcam a fase final da :" 
mobilização (metamorfismo e fusão parcial) de rochas mais antigas, provavelmente 
Arqueanas segundo dados de Teixeira (1985). A idade de 2059+/-6 Ma para titani» » 
e idades mínimas de 2022-2030 Ma para monazitas datam também o último evento tfv-
tono-termal importante registrado na região do Bação. 
6 - Uma vez que reroobilizaçab crustal pode estar relacionada com srnpilhanraito »'*' 
tônico em zonas de colisão continental proterozôtcas, é possível que a reativa,-' 
das rochas arqueanas do Complexo de Baçao em 2059 Ma resulte dos cwalgamentcn <! •' 
seqüências supracrustais (grupos Nova Lima e Minas ) sobre as tochas granitic••;:« 
deste conpiexo. 
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