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ABSTRACT 

The basement complex at the eastern border of the Espinhaço ridge 
is composed of predominantly gneissic rocks which were subjected to 
migmatization and granitization. Overall the area shows complex tecto
nic evolution with recurrence of tectonomagmatic and metamorphic events 
as supported by geological, geochronological and structural studies. 

The Rb/Sr qeochronology carried out on the basement rocks and meta-
volcanics from the Espinhaço interpreted together with the published U-
Pb, Rb-Sr and K-Ar data defines the following scenario for the Precam-
brian crustal evolution." 

^ 1 . Primary origin o f a sialic crust at 2.97-2.64 Ga. ago a? suppor
ted bv U-Pb zircon ages ."This ws? followed bv metatrorphism and migmati-
zation of the basement aí 2 .e-2.6Ga. as suggested by the available Rb-
Sr isochrons with initial ratio? higher than 0.71r. 

\ 2 . Crustal reworking cf the Archean crust and subordinate juvenile 
accretion from upper mantle during tht 2.2-2.0Ga. period, as suggested 
by the isochrons]with anomalous high initial ratios ' 0.73) and low 
initial ratios (0.70), respectively. 

"^.Recurrence of Middle Proterozcic events over the horeir.ent rocks 
(gneisses and charnockites)and metavelcanics of the Espinhaço as showed 
by isochronsjwith high initial ratios (1.43 Ga. , I.K.= 0.725; 1.1 Gu., 
I.R.= 0.715; 0.9Ga. ,'R.l .= 0.74'"'''. 

[4. Development of Late Proterozoic migtt.at izat jori over the l. ci? cment 
rocks (('.75 Gs. , R.I.= 0.7P7) ir: association with col li sicr.ai tectonics 
and resettirg of K-Ar mineral svstemsT) 

The ah-'VP scenario is consistent with ar. Archear. ir.icroccr.i ir>*-r.t 
which ws? successively subjected to reworking and s-.ih-.rdir.ate crust -
forming events, during the Arcr.ean and Early Prof erc."c 1 c . Additional 
Mid and I.ate Proteroaoic reworking associated with compressicr.sl tecto
nics defined the final structuration of the are*i. 

INTRODUÇÃO 

0 presente trabalho apresenta uma primeir?. avaliação do pane rama 
geocronológico do embasamento da borda leste de sistema Fspir.h&ço, na 
região de Guanhães e Gouveia, MG. como decorrência do intercâmbio cien
tífico ora em desenvolvimento entre o Instituto Eschwege <LTM0> e o Cen 
tro de PesquisaFGeocronológicas - CPGeo - do Instituto de Geociénrias da 
USP. 0 intercâmbio contempla a formação de recursos humanos através da 
pesquisa e doutorado de um dos autores (1 .A.Dossifi 'bem como pelo envol
vimento de um aluno bolsista de Iniciação Científica <E.D.Salvador>, 
sob os auspícios do CNPq, na parte analítica do estudo gecronológico. 

A área de interesse do projeto está compreendida aproximadamente pe 
los paralelos 17" 30' e 19°30' de latitude sul e 42°30' e 44°00' de lon 
gitude oeste. Os estudos priorizaram nesta etapa as áreas onde iá 
existiam trabalhos geológicos de detalhe.Buscou-se fundament ai mente a 
discussão do quadro estratigráfico regional que ainda enfrenta pontos 
controversos e questões carentes de definição, problemas que residem 
na complexidade de estruturação teclôr.ica da região, n?i d 1 f 1 cul '!.-"!*• de 

2711 

http://GUANHAESEGOUVEU-MG.COM


estabelecimento de correlações entre unidades face «o reduzido número de 
datações radiometric»* existentes. 

Os resultados Rb-Sr ora obtidos a partir de coletas geocronológi-
cas especialmente realizadas são interpretadas de forma integrada com o 
acervo gpocronológico regional pré-existente (Rb-Sr. K-Ar, U-Pb) levan
do a implicações no contexto geotectônico deste setor da plataforma Sul 
Americana- Com base nma evidências isotópiças disponíveis são efetuadas 
inferências quanto ao caráter juvenil (simâtico) e/ou ensiálico dos 
eventos tectonomagmáticos identificados no tempo geológico, estabele
cendo- se u» quadro comparativo com áreas pré-cambrianas adjacentes, de 
evolução crustal melhor estabelecida. 

HRQOOU1CIA 

A partir do mapeamento em escala regional a cargo dos pesquisado
res do Instituto Eschwege foram reconhecidas áreas-chave para a reali
zação de estudos geológicos mais detalhados. Campanhas especificas fo
ram realizadas visando uma amostragem representativa das principais uni 
dades pré-cambrianas, com ênfase para o Complexo gnaissico-migmatíti-
co. Foram selecionados prioritariamente os afloramentos de pedreiras e 
ao longo de perfis curtos, quando representativos de uma mesma unidade. 
Duas etapas de discussão conjunta entre os responsáveis específicos do 
projeto (I.AJtossin-mapeamento; W.Teixeira-geocronologia), envolvendo um 
exame cuidadoso do material após o detalhamento micropetrográfico, 
resultou na seleção final das amostras para datação. 

Todas as análises Rb-Sr foram produzidas no CPGeo segundo as técni
cas rotineiras empregadas, com as medidas isotópiças sendo obtidas em 
espectrômetro de massa VG-354 computadorizado. As constantes empregadas 
nos cálculos radiométricos são aquelas propostas por Steiger e Jaeger 
(1977). No tratamento isocrõnico foram adotados os cálculos segundo 
Williamson (1968). 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA REGIONAL 

A área de estudos esta inserida no contexto da faixa de dobramentos 
do Proterozóico Superior que bordeja o leste do Cráton São Francisco, 
em Minas Gerais. Inclui a Serra do Espinhaço Meridional e o complexo 
gnaissico-migmatítico exposto na região leste adjacente. 

Os trabalhos atuais de síntese do conhecimento geológico (e.g. Al
meida t, Litwinski 1984; Inda et ai. 1984) têm apresentado para a região 
um quadro estratigráfico no qual o Arqueano está representado pelo emba 
samento cristalino e seqüências supracrustais vulcano-sedimentares, e o 
Proterozóico por seqüencial de cobertura que compreendem o Supergrupo 
Minas e Seqüências correlatas (Proterozóico Inferior), o Supergrupo 
Espinhaço (Proterozóico Médio) e o Supergrupo São Francisco (Protero
zóico Superior). (Figura 1) 

O Complexo Gnáissico-Migmatítico (Scholl e Fogaça, 1979; Almeida fc 
Litwinski, 1984) constitui o embasamento siálico regional. Estende-se a 
leste da Serra do Espinhaço com ocorrências menores nas porções mais 
centrais. Corresponde a um conjunto predominantemente gnáissico, varia-
damente migmatizado e granitizado, contendo corpos anfibolíticos e res. 
tos de seqüências vulcano-sedimentares arqueanas e proterozóicas. 

A história evolutiva desse domínio crustal é complexa, com metamor-
fismo e deformação polifásicas, os quais tornam extremamente difícil o 
estabelecimento de um quadro estratigráfico. O último evento tectõnico 
que afetou a região foi a orogênese Brasiliana responsável por numero
sos e extensos empurrões NS, foliação milonítica e lineação mineral, e 
de estiramento para leste, denotando uma vergência geral para oeste com 
transporte de massas em direção ao Cráton. Esses registros deformacio-
nais estão impressos também nas seqüências supracrustais do Espinhaço 
(Uhlein et ai., 1986). Uma seção esquematica da estruturação brasiliana 
regional, está apresentada na Figura 2. No complexo gnáissico na borda 
leste, as estruturas brasilianas estão superpostas a outras de caráter 
reliquiar, geradas anteriormente. Da mesma forma, em termos do metamor-
fismo, as paragêneses brasilianas de pressão intermediária estão super-
impostas a um metamorfismo de condições de pressão e temperatura mais 
elevada, com geração de gnaisses e migmatitos. Na região de Gouveia, na 
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porção control do Sarro do Bspinhoço. os estruturo* d* deformação' do 
embasamento soo atribuíveis oo Brasiliano, aos o metomorfismo é policí-
clico. com porogéneses retrometomórficas do facias xisto verde superim-
postas às onfibolito suparior, originadas em avantos anteriores. 

Da região da bordo leste da Serra, fora» coletadas amostras para 
fins geocronológicos dos seguintes unidades geológicos: 

1. Gnaisses inclusos num contexto em parte sedimentar, con inter-
calações de quartzitos, formações ferríferas. rochas calco-ailicáticas, 
mármores e anfibolitos, associados a migmatitos. Os gnaisses mostram 
bandamento composicional e estio representados tipos que variam de gra-
nitos a granodioritos. Ao microscópio a textura geral é granoblástica 
com cristais de microclinio, plagioclásio e quartzo associados à bioti-
ta a anfibólio que podem aparecer em quantidades variáveis. Os acessó
rios comuns são zireão, opacos e mais raramente granada. Mas bandas 
mais máficas, a biotita e o anfibólio podem ser os constituintes prin
cipais. Os gnaisses e migmatitos amostrados da seqüência paraderivada, 
são provenientes das regiões da cabeceira do Ribeirão do Mosquito (IDGU 
-4), for do Córrego da Lagoa (IDGU-6), Santa «aria de Itabira (IDGU-
10) e Santo Antonio do .Rio Abaixo (IDGU-11). 

2. Rochas charnoquiticas da região de Cuanhâes ocorrendo como corpor 
isolados em meio à seqüência gnáissico-migmatítica (IDGU-S). 

3. Granitos que ocorrem na forma de stocks, ou mostram contatos di
fusos, do tipo transicional com os gnaisses do primeiro grupo. Ao mi
croscópio são rochas granoblásticas compostas por plagioclásio, micro
clinio a quartzo. A biotita é constituinte essencial, e aparece em con
centrações de proporções centimétricas que confere» à rocha um aspecto 
pintalgado. Os acessórios mais comuns são zireão e magnetite. A amos
tragem dessa unidade foi realizada na região da cabeceira do Córrego da 
Lagoa (IDGU-7). 

4. Um corpo de metamagmatito ácido pertencente â seqüência do Vale 
do Rio Guanhães que ocorre associado à mica xistos com granada , ciani-
ta e estaurolita, formações ferríferas e rochas de natureza máfica e 
ultramáfica. Ao microscópio são identificados fenocristais de microcli
nio, biotita, zireão, titanita e magnetita. A amostragem dessa unidade 
(IDGU-1) foi feita na altura do curso médio do Ribeirão do Mosquito. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Objetivaram essencialmente identificar, a nível dos afloramentos 
selecionados, os principais eventos tectono-magmáticos da evolução crus 
tal. Com base nas razões iniciais obtidas e numa análise da qualidade 
dos diagramas isocrônicos são feitas inferências a cerca da natureza 
dos eventos datados. 

As isócronas Rb/Sr em rocha total obtidas no presente estudo reafir 
nam o caráter evolutivo policieiico das rochas do complexo gnaissico-
migmatítico. A Tabela 1 apresenta os dados analíticos completos das 
analises. 

As rochas selecionadas da unidade paraderivada exibem, conforme já 
esperado, uma maior dispersão dos pontos analíticos em relação â reta 
isocrônica dos respectivos diagramas Rb/Sr, em função do próprio caráter 
sedimentar. Em decorrência, os erros analíticos dos resultados radiomé-
tricos são relativamente maiores que o normal (4 a 6% em média). De 
qualquer modo os resultados são ?>naliticamente confiáveis e refletem 
aparentemente os eventos metamórficos impostos sobre rochas mais antigas. 

. Gnaisse IDGU-4: Cincc amostras foram datadas, tendo sido obtida a 
idade de 1438í67Ma. e razão inicial ST^'/ST6* (RJ)*0.725010.0013. A ele. 
vada RI demonstra tratar-se de um reequilíbrio do sistema isotópico Rb-
Sr devido a metamorfismo da seqüência paraderivada. (Figura 3). 

.Gnaisses migmatizados IDGU-6: quatro pontos foram analisados, tendo 
sido obtida a idade de 752ill6Ma.e R.I.«0.786310.0017, um dos pontos 
analíticos refere-se 8 porção do leucossoma que se alinha coerentemente 
(Figura 4) com os demais pontos. A idade radiométrica é aqui inter
pretada como da época de uma migmatização do Proterozóico Superior 
sobre a seqüência paraderivada. Coerentemente a razão inicial encontra
da é ainda atai elevada que aquela do afloramento anterior. 

.Migmatito IDGU-10: seis análises foram efetuadas definindo uma isó-
crona com 26521199KB. e R.I.« 0.7220í0,0647 (Figura 5 )• 0 resultado re. 
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flete • «poça d* migs»ati*eçeo ocorrida no Arqueeno sobre rochas pre
existentes d* lon9« vivência crustal._fece a alta razão inicial obtida. 
t interessante ressaltar qua a inclusão nos cálculos do ponto n* 5 
(•ais rico em Rb)deline» a suparimposição trensamezônica sobra o mate
rial estudado. há cerca de 2.1SCa. Nesse caso. a razão inicial obtida 
é ainda maior . da ordem de 0.74. 

.Gnaisse 1DGU-11: três análises define* U M isócrona cost 1917il02Ha. , 
e *.1.*0.7180í0.0010. o erro do resultado isocrônico deve-se a pequena * 
distribuição dos pontos analíticos no diagrama, na faixa 0.5-1.08 do 
eixo RbB7/SrB6 (Figura _&), apesar do bom alinhamento das amostras. A 
idade ratifica a importância do Ciclo Transamazõnico nos processo; de 
retrabalhamento da crosta pré-existente. 

-Charnoquito 1DGU-5: três amostras foram analisadas, tendo sido obti 
do um valor preliminar isocrônico de 1115l67Ha. e R.I.» 0.7155*0.0011 
(Figura 7). A elevada RI é sugestiva de que o evento datado refira-
se ao processo de rehomogeneização isotópica do Sr. sendo portanto o 
protólito mais antigo. 

.Granitóide IDGU-7: cinco pontos foram analisados, sendo que um de
les exibiu alta razão Rbe7/Sr*6 influenciando o traçado da reta iso-
crônica. A idade obtida foi de 2141±177Ha. (Figura B). O elevado erro 
analítico do resultado isocrônico não permite definir precisamente a 
RI que ê da ordem de 0.70. Fica claro que se traça de uma rocha do Pro-
terozóico inferior, cujo metamorfismo foi pouco posterior à sua colo
cação na crosta. 

.Hetavulcânica IDGU-1: os cinco pontos analisados exibiram boa dis
tribuição no diagrama isocrônico, tendo sido definida uma idade de 932 
192Ha. e RI=0.749710.0768 (Figura 9). O resultado ratifica a exis
tência de uma superimposição metamorfica sobre a seqüência do Vale do 
Rio Guanhães. 

Em síntese, os resultados Rb/Sr aparentam refletir episódios meta-
mórficos superimpostos às unidades geológicas durante a evolução tecto
nics. Digno de nota é a idade do Proterozòico Inferior obtida no aflo
ramento 7 e que implica na adição de material ortoderivado, há cerca de 
2.2Ga. atrás. 

DISCUSSÃO 

Numa análise integrada com o acervo radiométrico existente no âmbi
to do domínio crustal em estudo e que abrange a borda leste do Espinha
ço Meridional, fica evidente o caráter regional dos eventos identifica
dos no presente trabalho. De modo geral a existência de uma crosta sia
lics antiga, essencialmente estabilizada há 2.8-2.7 Ga. vinha sendo 
ratificada em estudos radiométricos anteriores em rochas da região de 
Gouveia e Guanhães (e.g. Brito Neves et ai., 1979; Siga Jr., 1982; 
Mflller et ai., 1986). 

Datações Rb/Sr em amostras provenientes do embasamento gnaissico-
migmatítico exposto no interior da Serra do Espinhaço (Gouveia e adja
cências) e nas imediações de Itamarandiba e Guanhães revelaram pela 
primeira vez a importância do ciclo Transamazõnico no desenvolvimento evo 
lutivo do embasamento regional, com migmatizações e formação de grani-
tos (Hasui et ai., 1976; Brito Neves et ai., 1979). Nesses estudos uma 
homogeneização isotópica de rochas pré-existentes foi sugerida por al
guns poucos dados radiométricos, tanto em Gouveia como em Guanhães, su
gestivos de uma idade em torno de 2.8Ga para a crosta primitiva. 

Siga Jr. (1982) em estudo geocronoiógico Rb/Sr de maior detalhe 
ratificou uma idade de 1830Na. para R.I." 0.708 para os granitos nas 
proximidades de Itamarandiba, interpretando-a como relativa à época de 
processos de granitização regional e formação de plutons graníticos. 

Nos arredores de Guanhães inúmeras novas datações Rb/Sr realizadas 
por Siga Jr. (op.cit.) exibiram uma expressiva dispersão dos pontos ana 
líticos em diagrama isocrônico, com idades entre 2.4 e 1.8 Ga. Este com
portamento isotópico segundo uma faixa de idades foi interpretado como 
própria de uma área de evolução antiga (arqueana) que sofreu de modo d,i 
ferencial a superimposição de eventos tectonomagmáticos do Proterozòico 
Inferior. Especialmente nos arredores de Guanhães, migmatitos analisados 
indicaram 2.2Ga. e R.I.»0.7358, corroborando as interpretações iniciais 
sobre a relevância dos processos de retrabalhamento do Proterozòico In-
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faria*. 
Por oatro lade. M i l » (197ft) estudando aaaiseea da regüo da C M -

nnaee obteve ame idade míaiaa d* 2672t50Ma. (valor eeai recalcelade ee-
gamdo Willi—100. l»ftt) pur* • recrietelizaceo aetemorf ica de alto «ram. 
Resultados aparentes Rb/Sr em micas revelarea a complexidade da histó
ria térmica superiaposta. com idades «atra 570 a SOOHa. aa coeaeqeeacie 
dos aventes do Ciclo Brasiliano. 

Hsia recentemeate. Pacha* at al. (1969) apresentarem deteraimecôee O-
Pb para rochas do eabeeemento as região da Gouveia. Foram aatadadas 
duas aaostras da grenitóides a as trás frecõee da cireões obtidas foree. 
ceraa oaa discórdia coa iatarcapto saparior da idada 2639±14Me. a iafe-
rior coa idada da is44*15«a. Mnetas coaaidaradas coao partaacaata so Se-
pere/rapo Parauaa (Poeeca at al.. 1M4) da raaião da Padre Paraira a Oa-
ro Pino, definiram respectivamente aaa discórdia coa idada 2971tl6Ma. 
(iatarcapto saparior) a IMaxlMt. (iatarcapto iafarior),a oatra discór 
dia coa idada da 2049t3Ha. (iatarcapto saparior). 

Os trabalhos geológicos aa andamento por parta da aa das aatoras 
do prasaata artigo (i.A.Dcesin) iadicaa que a anidada datada per Machasoct 
al. (op.cit.) raprasanta aa «ardada o aabsaaaanto regional miloaitisado 
Assim, as idadas O-Pb ancontradas (2.M a 2.97Ga.) refletiriam a gera-
ção dessas rochas daranta o Arquoeno. sando tais resultados inteirasen-
ts CUM aulas coa as idadas Rb/Sr disponíveis no aabsssaanto regional. 
Por outro lado, ca*«a oa comentário acerca da idade encontrada para o ifi 
tercepto inferior par Machado et al (op.cit.). Coa base no padrão geocro-
nológico «b/Sr consistente obtido nos vários afloramentos aqui datados 
e compilados da literatura, o aetaaorfisao principal do Ciclo Transnma, 
sônico ocorreu entre 2.2 e 2.0Sa. Oasse modo, a idade do intercepto in
ferior (l,64Ga.) deve corresponder a perdas parciais de Pb aa função da 
superiaposição aetaaórfica que ocorreu no Proterozóico Médio e Superior 
na área de estudo. 

Nesse mesmo contexto, resultados geocronológieos do Proterosóico 
Inferior foraa também registrados nas imediações de Ponte Mova e Rio 
Casca, ao sul da área ca estudo, revelando que migmatizações super-
impostas na crosta pré-existenteocorram por volta de 2.2Ga. atrás._ 

Evolução tectônica seaelhante ocorreu também no Complexo gnáissi-
co-migmatítico de Itacsabira. Barrocão (Siga Jr. et al., 1967). Os re
sultados geocronológieos revelarsa idades isocrôniess de 2.64 Ca. (Pb/ 
Sr) e 2.76Ga. (Pb/Pb) coa os respectivos parâaatros isotópicos indican
do um caráter de retrabalhaaento crustal para os eventos datados. Adi
cionalmente, idades de 2.23Ca. (Pb/Sr) e 2.026a. (Pb/Pb) foraa obtidas 
ca outros afloramentos demostrando, uma ver mais. uma superiaposiçio re
gional do Ciclo Transaeazônieo. 

Mo presente estudo, a seqüência gnaíssica paraderivada (IDGU-4,6,10 
11) e demais rochas do eabasaaento (IDGU-5,7) exibiraa um comportamento 
geocronológico claramente policiclico, através dos vários afloramentos 
datados. Os sucessivos valores isocrônicos Rb/Sr aqui encontados (2.65 
Ga.-2.41/1.92Ga.-1.43/1.15Ga. e 725Ma.) revelam a instabilidade tecto
nics prolongado desse doaínio crustal, desde o Arqueano até o Protero
zóico Superior. 

Nua diagrama de evolução do Sr no tempo geológico (Figura 10) foram 
lançados os dados isotópicos dos afloramentos pesquisados do embasamen
to, com vistas à uma modelagem da evolução crustsl. Como limite temporal 
para a idade primitiva da crosta continental foi útilirado com refe
rência os valores U/Pb, obtidos (2.84-2.»7Ca.) por Machado et al (1969). 

Da análise da evolução do Sr verifica-se a existência da dois gru
pos de sistemas isotópicos distintos, um com alta razão e outro com 
baixa razão Rb/Sr. 0 priaeiro é caracterizado palas rochas datadas em 
cerca 2.65Ga em Guanhíes por Mflller (1966) e Siga Jr.(1982), incluindo 
-se nesse grupo o afloramento IDGU-10. As altas razões iniciais desse 
Grupo demonstram tratar-se de um retrabalhamento de crosta e que 
aparenta possuir idade compatível com os resultados U/Pb (zireao) pu. 
blieados e representados na figura 10 como referencia, o segundo grupo, 
ó caracterizado por rochas do embasamento regional e inclui os aflora
mentos IDGU 5,11,4,7 e 6. 0 conjunto isotópico possui idades do Prote
rozóico, admitindo adições juvenis no período (XDGU-7; -2.14to.a.) e re-
trabalhamentos de uma crosta ortoderivada com baixa razão Rb/Sr (ex., 
IDGU, 11,4). Um protolito com idade transamasônica pode ser também in-
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ferido par* o cnaraoejuito >DGO-S • partir 4a extrapolação «a rasão Rb/ 
Sr 4eeee afloramento aa ralação à liana «a evolução «a Sr aaatélica. 
Outro fato interessante^ o 4o aflora—ato S. cujo procaaao 4a aiemati-
ução aparentemente aatá vinculado ao ratrabalbaacato 4a ia* —terial 
«natal com rasão Rb/Sr semelhante ao 4o afiara—ato IDCO-7 (vide Fiau-
ra 10». 

Vala ressaltar qua resultados radiometric— 4o ProteroBOio» Superior 
tia sido «901118408 na literatara ao contexto 4o emtesanento rational. 
Sn Coronel Pabricieno, ao sal 4a áraa. — corpo granítico 4ata4o paio 
método_Rb/Sr indicou idade 4a 543118. (RI-O. 7272) interpretada coso 4a 
for—cio da rocha a partir da rafasão crystal feias Jr.. op.cit.). So 
ãamito do nátodo K-Ar. rafionalaante constate-se o rejuvenescimento iao 
tópico decorrente do Brasiliano. A tabela 2. copilada de Siga Jr (1942) 
4anonstra ova a área foi aquecida aci— da 250*C no Proterozóico Sapa 
rior con un resfriamento ocorrido nas nicas.no periods 512-4SOMS. Ou
tros resultados R-Ar no entanto, aa nicas («65Mn.; «Mlta.; l«33Ha.) in-
4ican una tendência de obtenção da idades progressivamente anis antigas 
da este para oeste, runo ao Cráton. Da nesna font, anfibolitos datados 
pelo nétodo K-Ar na região de Itanarandiba nostran idades no período 
S50-994Ha., sugerindo o rejuvenescimento parcial da sistanas pré-brasi-
lianos (Herz et ai., 1970; Brito Neves et ai.. 1979). Un conportanento 
oeocronológico R-Ar sinilar já havia sido reportado por Teixeira et ai 
(1947) ao sul da áraa de estudo, na região entre Hariana, Ponte Mova e 
Rio Casca, en decorrência da superinposição temei do Ciclo brasiliano. 

Finalmente, con relação ao —tevulcanito do sistena Espinhaço tam
bém estudado geocronologicanente no presente trabalho, a idade isoerõ-
nics de 972±92Ha. e RI-0.749 é inteiramente condizente con a evolução 
policíclica ora exposta e que adnite eventos do rroterosóico Médio/Su
perior . Vale ressaltar no entanto que as rochas aatavulcinicas do Espi
nhaço exiben una idade U/Pb de 1711-1715Ha. (Machado et ai., 1989) e 
17SÓHa. (Brito Neves et ai., 1979), adaitidas cono da formação desse 
vulcanisao. 

COniDBMCOBS PISAIS 

As rochas infracrustais e supracrustais associadas que constituem o 
Complexo Gnáissico-Hignatitico na borda leste do Espii» . «.ional, 
têm una evolução complexa coa idades radiométricas arqueanas a protero-
sóicas. 

No Arqueano doninaraa os processos de sialização con fomação de 
une crosta primitiva entre 2.97 e 2.84Ga. (idades U-Pb). O final do Ar
queano (2.80-2.60Ga.) é caracterizado por processos —tanórficos de mé
dio a alto grau acompanhados por migmatização, levando à honogeinização 
isotópica do Sr. 

Retrabalha—ntos da crosta arqueana representados por gnaisses, 
granitóides e nignatitos ocorreran no Proterozóico Inferior (2.4-1,9 
Ca.), t adaitida una contribuição de materiais ortoderivados no Ciclo 
Transamazônico, geralmente inseridos nas seqüências paraderivadas retra 
balhadas. 

Betrabslhamentos crustais significativos no decorrer do Proterozói
co Médio e Superior possuirá» caráter regional, conforme observados pe
las datações Rb-Sr e K-Ar disponíveis. »o entanto falta ainda uma 
correlação dos eventos do Proterozóico Médio em relação à evolução tec-
tônica regional. 

No Proterozóico Superior toda a região sofreu os efeitos da orogê-
nese Brasiliana, registrada através de uma tectônica colisional (Leonar 
dos et ai., 1976; Herrgesell * Pflug, 1985), responsável pelo fecha" 
•tento ds bacia Espinhaço. A zona de confronto entre placas possivelmen
te foi coincidente coa o lineamento R5 de extensão regional que encaixa 
o vale do Alto Rio Guanhâes (Dossin * Dossin, 1986). As condições^ de 
metamorfisno atingiram o facies anfibolito superior coa aig—tisações 
(750 Ma.) e geração de milonitos e rejuvenescimentos conpletos das ida
des K-Ar (510-480MS.) nessa região, decrescendo pars oeste até xisto ver 
de baixo e anquiaetaaorfismo nss regiões adjacentes ao Cráton. Em decor 
réncia hé uma tendência de obtenção de^idades aparentes K-Ar gradati-
vamente mais antigas rumo à borda cratônica. 
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TABELA 1 - DADOS A N A L Í T I C O S R b / S r EM ROCHA TOTAL 

sra 

I00R2 
IOOR3 
M M * 
I M 0 5 
1*00» 
10007 
10000 
IOOR* 
100*0 
100*1 
100*9 
10003 
1000% 
10009 
10212 
1000* 
10007 
100*0 
1000* 
I0*%5 
10*%* 
I0*%7 
I0*%0 
I0*%9 
10*30 
10*52 
10*53 
10*5% 
10*5* 
10*57 
10*50 

• • do 

IRf t f - IA 
IDSU-lR 
IMU-1C 
IMW- IO 
IOSU-lS 
IOSU~%C 
IKU-%M 
IfSU-%J 
IPSU-%X 
I K U - W I 
I K U - * C 
lOSU-èH 
IOSU-*J 
I K U - M . 
1PSU-7A 
IOSU-70 
IDCU-7C 
I K U - 7 » 
IMU-7E 
IMU-9C 
IOSU-SS 
I P S U - S M 

I K U - 1 0 A 
IPSU-IOO 
IPGU-IOC 
IDtU- lOJ 
IMU- IOK 
iosu-io* 
i DOU-us 
ID6U-1IH 
1DGU-I I I 

Utologio 

• l o d a c i t o 
* i * * * c * t * 
ftiOOKit» 
ftioOacit* 
R i o t a c i t e 
S M Í S M 

S M Í M O 

G M I M * 

( M I H * 

• M I M * 

6 m . * i * a . 
0*i» »« • * •» 
6 f * . n i « a . 
Smft .n í** . 
n» t«or«n . 
n» t« * r«A . 
n * t « * r « n . 
n * t * * r a * . 
n> t««ran . 
Otarno* . 
Crt*rn*«. 
ClMrnoo. 
H i O * . S m . 
I l i O B . I m . 
*1ft*JM»Cviftv 

•n«* . t * t f t . 
ftftfflvVfMD» 

n i O a . t n * . 
• M I O S * 
S M Í M O 

t M l H * 

It» 

<PP»> 

*».* 
I I O . S 
ISO. I 
1 3 * . * 
117.1 
*%.7 

l%2.0 
0 7 . » 

120.3 
12%.7 
171.% 
I%0.« 
1*1 .2 
1*1.3 
105.1 
13». 3 
100.2 
112.5 
113.0 
• 5 
5 2 . 5 
* 3 

10%.5 
101 
100.5 
35% 
3%I 

00 
* 3 . 5 
7 5 . 5 
03 

Sr 
<PP»> 

l l * . 3 
«%.* 
7 5 . » 

*».* 
151.3 
252 .2 
201 .5 
2 * 0 . 3 
2 3 * . 1 
2 0 * . * 

7 3 . 7 
5 0 . 0 

1 2 * . 0 
*%.* 

130.0 
10S. I 
%*.» 

130.1 
M O . 7 
1*0 
213 
210 
130 
135 
1*0 
M 
50 

207 
3*3 
2*% 
22% 

S r ^ / S r * 

.77571 

.TOMO 

.02095 

.0X3*% 

.77513 

.7%720 

.7*170 

.7%%50 

.7*00% 

.7*203 

.0*%55 
•M9V9 
.«33%7 

••Jato**. 
»t^*T¥WP 
. 7 * 3 2 * 
.0100* 

l.0%0%0 
. 7 * 7 * * 
. 7 7 * 1 * 
.73331 
. 7 2 * * 3 
.72005 
.05*»» 
. M l 15 
. 0 3 * 1 * 

I . I * % 3 * 
1.2*555 

.70*07 

.731*5 

.7%002 

.7%%70 

-O0OII 
.0000* 
.0000* 
.00012 
.00005 
.00013 
.00013 
.00000 
.00007 
.0000* 
.00005 
.00000 
.00020 
.00007 
.0000* 
.00005 
.0000* 
.0000* 
.0000* 
.0000* 
.00010 
.0000* 
.0000* 
.00000 
.00000 
.00010 
.00010 
.00013 
.00010 
.0002* 
.0000* 

n»*W* 
l . * 2 * 
3 . M 7 
5 .325 
* . 2 * l 
2 .255 
1.0*1 
2 . 0 5 0 
0.*%5 
1.501 
1.731 
ft.<35 
0 .205 
%.%!• 
S . * l * 
2 . 3 * 0 
3 . 7 * 1 

11.202 
2 .372 
2 . 7 7 0 
l.2%0 
0 .715 
0 .030 
%.!** 
3.*%7 
3 . 1 % * 

12.201 
20 .002 

I.2%0 
0 .507 
0 .130 
1.077 

.0%* 

.109 

. 1 * * 

. 1 7 * 

. 0 * 3 

.031 

.050 

.027 

.0%% 

.0%* 

. 1 * 0 

.231 

.123 

. 1 * 5 

. 0 * * 

. 1 0 * 

. 3 0 * 

. 0 * 7 

.070 

.035 

.020 

.02% 

. 1 1 * 

.110 

.000 

. 3 2 * 

.550 

.035 

.01% 

.023 

.030 

TABELA 2 - DETERMINAÇÕES K-Ar EM ROCHAS CRANITO-CNÁISSICAS 
DOS ARREDORES DE G U A N H X E S * 

SPR 
N» de 
cm%K> Material * K Ar40!*». »A»-«> 

•tm. 
I d * * 
(m.a.) 

%M7 
%0t* 
%*3% 
%*35 

10*1/551 
10*1/3»*. 
10*1/30%. 
10*l/%7*, 
10*1/31*. 

OiotiU 
• l e t i U 
Riotita 
RiotiU 
RlotiU 

*.7|7% 
7.50*7 
7.3323 
7.9057 
7.7*25 

!%.%» 
10.2% 
l*.00 
13.2% 
17.0% 

3.90 
3.2* 
2.5% 
7.70 
2.33 

%03 •- » 
%R5 • - 5 
512 •- • 
%0I •- 0 
%*0 • - * 

Siga J u n i o r ( 1 9 8 2 ) 
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