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ABSTRACT

Rb-Sr geochronologic dating of granites from the Pedra
Branca Granite Massif (Nova Roma, Goiás) shows an age of 14051 21My.and
a questionable initial Sr87/Sr86 ratio of 0,7004 ± 0,006. Rhyolite from
the base of the Aral Group is probably of the same age as the granitic
intrusion. The 475 t 19 My. age for the granitic intrusion is evidence
of the Brasiliano Cycle imprint in Pedra Branca region. The age attributed
to the Pedra Branca Granite is lower than known ages of the Goiás tin
granites giving rise to new geotectonic interpretations.

J It is possible that the Pedra Branca Granite represents
a low-xevep intrusion emplaced at the beginning of structuration and dcpo
sition of the Arai basin. It may be correlated with granitic intrusions"
related to a rift stage above mantle hot spots, like the Nigerian tin
younger granites.

I - INTRODUÇÃO

A idade de intrusão magmática dos granitos da Província
Estanífera de Goiás, suas características e relações de contato com os
metassedimentos envolventes têm sido objeto nos últimos anos de inúme
ros trabalhos, discussões e interpretações, em vista da importância que
adquirem na elucidação da evolução do precambriano regional e da gran
de potencialidade em estanho recentemente revelada.A controvérsia torna-
se mais profunda em vista da carência de datações radiométricas confia
veis.

Neste artigo, discute-se aspectos geológicos e petrográ-
ficos fundamentais, apresenta-se os resultados de isócronas obtidas p£
ra as várias facies petrogrãficas do Granito Pedra Branca (GO),discute-
se a situação deste no contexto dos granitos estanlferos de Goiás e
faz-se considerações de ordem geotectônica.

Em outras publicações foram ou serão abordados os aspe£
tos petrogfafico/petrolõgicos e metalogenéticos do Granito Pedra Branca
(Botelho, 1984,Botelho & Marini, 1984 e Botelhos Marini, 1985). -

II - GRANITOS EA PROVÍNCIA ESTANlFERA DE GOIAS.

A primeira referência aos granitos que constituem a hoje
denominada Província Estanifera de Goiás foi feita por Barbosa et ai.
(1969). Desde então, contribuíram para ampliar o conhecimento sobre os
granitos em apreço os trabalhos de: Marini et ai,,1974 e 1976; Fuck &
Marini, 1978 e 1979b; Marques et ai., 1973; Araújo & Alves, 1979; Schob
benhaus F9 et ai., 1975 e 1976; Andrade, 1978; Pereira et ai., 1981; Pa
dilha & Laguna, 1981; RADAMBRASIL, 1981 e 1982; Montaivão a BezerraT
1981;Reis Neto, 1981 e 1983; Montalvão et ai., 1982; Macambira, 1983 e
1984; Almeida F9, 1983; Marini et ai., 1984; Botelho, 1984 e Botelho &
Marini, 1984.



Pelos conhecimentos atuais, a Província Estanifera de Goi
ás é constituída por cerca de duas dezenas de corpos graníticos de idã
de médio proterozõica portadores de cassiterita, que podem ser agrega
dos em quatro sub-províncias: Rio Tocantins, Rio Parana, Pirenópolis-Gol
anêsia e ipameri. O Granito Pedra Branca pertence â Subprovíncia do Riõ
Parana (figs. I e 2).

A Sub-província do Rio Tocantins, anteriormente denomina
da de Subprovíncia do Maranhão por Araújo * Alves (1979) e de Subprovin
cia Ocidental por Marini et ai. (1984), situa-se na bacia do rio quê
lhe empresta o nome, sendo, geologicamente,a melhor conhecida (figs.l e
2) .

Os granitos desta subprovíncia formam corpos ovalados,âs
vezes estirados, constituindo serras e ocupando núcleos de domos ou bra
quianticlinais, circunscritos por metassedimentos do Grupo Serra da Me
sa (granitos Serra do Encosto, Serra Dourada e Serra da Mesa) ou do Gru
po Arai (granitos Serra Branca, Florêncio e Chapada de São Roque).Segun
do Marini et ai.(1984), em todos os casos, as encaixantes imediatas,nas
quais os granitos se intrudiram, são paragnaisses ou xistos, quase sem
pre grafitosos, da Formação Ticunzal, sotopostos aos grupos Serra da Me
sa e Arai. Para os referidos autores, embora os movimentos ascensionais
(diapíricos) posteriores tenham arqueado os grupos Serra da Mesa e Arai
e mesmo a Formação Minaçu do Grupo Paranoã, não hã evidências, tais co
mo metamorfismo de contato, apõfises, veios ou enclaves, de que esses
metassedimentos tenham sido afetados pelas intrusões originais. Macambi
ra (1983), porém, afirma ser o Granito Serra Dourada intrusivo nos mi
tassedimentos do Grupo Serra da Mesa, interpretando as faixas de "grani
tõides" sódicos, mineralizadas em cassiterita da região de PéIa-Ema co
mo enclaves trondhjemíticos.

Os granitos estaníferos da subprovíncia, chamados de "tî
po Serra da Mesa" por Schobbenhaus F9 et ai. (1984) e de "maciços grani
to-gnáissicos" por Reis Neto (1983), apresentam conspícua foliação. Exî
bem grandes cristais de ortoclásio microclinizado, quartzo, biotita e,
mais raramente, anfibólio. Os acessórios mais comuns são ilmenita, zir
cão, esfeno e cassiterita.

A maioria dos corpos apresenta sinais de alterações tar
di/pos-maymaticas (microclinizaçao, albitização e greisenização).Rochas
greisenizaáas e greisens típicos, extensivos, associados ã cúpulas gra
niticas, são conhecidos, porém, apenas no Granito Serra Branca, deseri^
tos por Andrade (1978) e Andrade * Danni (1978).

A Subprovíncia do Rio Parana, também denominada de Dis
trito Estanífero do Centro-leste de Goiás por Schobbenhaus F9 et ai.
(1976) e de Subprovíncia Oriental por Marini et ai.(1984), vem se tor
nando cada vez mais importante no contexto da Província Estanifera dê
Goiás, ã medida que os maciços graniticos se tornam mais conhecidos e
novas mineralizações são identificadas. Os granitos desta subprovincia,
são intrusivos em rochas do Complexo Granltico-gnãissico e/ou da Forma
ção Ticunzal e constituem saliências topográficas circulares ou elíptl
cas que se destacam do relevo mais suave das encaixantes (figs. I e 2).
Alguns maciços apresentam-se em contato tectônico com metassedimentos do
Grupo Arai, sem entretanto formar estruturas dômicas como as que oco£
rem na região do Rio Tocantins. Constituem corpos semicirculares com o-
rientação mineral difusa, predominantemente porfiríticos, onde se desta
cam megacristais de feldspato potãsslco e cristais de quartzo com colo
ração azulada. A biotita é o único máfico presente.

Os granitos greisenizados e greisens mineralizados a cas
siterita ocorrem nos maciços da Serra do Mendes, Mangabeira, Mocambo ê
Pedra Branca (Padilha & Laguna, 1981). Estes são produtos de intensos
fenômenos tardi a pós-magmaticos (ver Botelho & Marini/ 1984)representa
dos por greisenização, albitização e microclinizaçao. ~

Na subprovincia ainda ocorre um grande número de pegmati^
tos mineralizados a cassiterita e tantalita. Localizam-se nas regiões
de Monte Alegre de Goiás e São Domingos e alojam-se em gnaisses do Com
plexo Granito-gnáissico e/ou em xistos grafitosos atribuídos â Formação
Ticunzal (Marini et ai. 1984).



Considerando-se um contexto geológico amplo, os granitJS
estanlferos das subprovlncias Tocantins e Paraná situam-se na por ão
centro-leste da Província Estrutural do Tocantins de Almeida et ai.(2 7"J.
Mais especialmente, acham-se embutidos tectonicamente nos ou super o£
tos pelos metassedimentos internides (Subprovlncia do Rio Tocantins: e
externides (Subprovíncia do Rio Paraná) da Faixa de Dobramentos ürua. ua
nos (figs. 1 e 2) de idade proterozõica média, atribuídos respective, .en
te aos grupos Serra da Mesa e Arai (Marini et ai. 1984).

Segundo Fuck ft Marini (1979b), esta faixa divide-se em
dois segmentos (setentrional e meridional), separados pela Megainflexão
dos Pirineus. Os dois conjuntos de granitos que constituem as subprovln
cias do Tocantins e Paraná situam-se no segmento setentrional da faixa
(fig. 1). Os maciços das subprovlncias de Goianêsia-Pirenõpolis e Ipame
ri, de menor importância, situam-se nas regiões centro e sul da faixa ê"
estão circunscritos por metas sedimentos atribuídos ao Grupo Araxá (fig.l).

II. 1 - Hipóteses anteriores sobre a gênese e idade dos granitos
estanlferos.

As primeiras idéias sobre gênese, idade e "mise-en-place"
dos granitos em pauta surgiram com Barbosa et ai. (1969), que os denomi_
naram de "domos manteados granito-gnáissicos", originados a partir dã
remobilizaçio de material derivado do embasamento granodioritico, com
ascensão diapírica subsequente. Segundo Stephanson (1977), o conceito
de "domos manteados",de Eskola (1946)«implica em granitos mais velhos
que as supracrustais em que ocorrem encaixados, com posicionamento tec
tônico (diapírico) acontecendo em orogeneses subsequentes. ~

Araújo & Alves (1979) advogaram origem e evolução magma
tica distintas para os dois conjuntos principais de maciços graníticosj
afirmando que a Subprovíncia do Tocantins é mais rica em corpos granítî
cos quimicamente primitivos de tendência calco-alcalina, enquanto que
aqueles da Subprovíncia Parana são mais alcalinos e ricos em biotita.Os
referidos autores concluem, com base no quimismo e na polaridade geotec
tôncia da região, que os maciços do Parana podem ser mais jovens que ã
queles da bacia do Tocantins. Embora dados geoqulmicos mais recentes"
(RADAMBRASIL, 1981, 1982; Botelho, 1984; Botelho & Marini, 1984)não con
firmem diferença de quimismo acentuada, os novos dados geocronologicos
deste trabalho corroboram idade mais jovem para os granitos da Subpro
víncia Parana. ~

Marini et ai. (1984) sugeriram que os granitos estanífe
ros do centro-leste de Goiás possivelmente se enquadram entre os grani
tos cratogênicos subvulcânicos, ã semelhança dos granitos estaníferos dã
Amazônia, embora possam eventualmente ser considerados granitos tardi a
pós-tectônicos do Ciclo Transamazônico.

Andrade (1978) , Andrade a Danni (1978) , Montalvão & Be-
zerra (1981) , Macambira (1983) e Reis Neto (1983) consideraram os grani
tos em questão intrusivos nas seqüências do Proterozóico Médio,represen
tadas pelos grupos Serra da Mesa (Araxá) e Araí, enquanto Marini et
(1974,1984); Fuck * Marini (1979a); Araújo & Alves (1979); Padilha» La
guna (1981) os consideraram de idade pré-Serra da Mesa (pré-Araxá) e
pré-Araí.

Os dados geocronologicos publicados sobre os corpos gra
níticos pouco contribuem para elucidar a questão. Os valores Rb/Sr obtT
dos têm resultado em gráficos e diagramas isocrônicos complexos coro ele
vadas razoes iniciais e valor interpretativo questionáveis. "

Reis Neto (1983), utilizando dados próprios e da litera
tura, apresenta idades convencionais e "isõcronas de referência" Rb-Sr7
oscilando entre 1.800 e 1.400 Ma. para os principais granitos da provln
cia. Este mesmo autor comenta que datação Pb/Pb (em rocha total), realT
zada sobre granitos Serra da Mesa e serra Branca, forneceu idade dê
1.658 Ma..

Determinações K-Ar, com resultados em torno de 500 Ma.,a
testam o envolvimento doe corpos graníticos em eventos do Ciclo BrasilT
ano, como já observaram Hasui 4 Almeida (1970) e Reis Neto (1983). ~



11.2 - Análise Comparativa sucinta entre os granitos das Subpro
vincias Tocantins e Parana. ""

Existem diferenças significativas entre os corpos grani
ticos situados a oeste do Rio Tocantins e aqueles situados imediatamen~
te a leste do rio e na Subprovlncia do Parana (fig. 2).

Os granitos da Subprovlncia do Rio Tocantins, situados a
oeste do rio, acham-se envolvidos pelo Grupo Serra da Mesa enquanto os
demais estão envolvidos pelo Grupo Arai e/ou Formação Ticunzal e/ou Com
plexo Granito-gnáissico (fig. 2). Os primeiros constituem corpos maio"
res, mais deformados, com eixo maior superior a duas vezes o eixo menor,
com facies â hornblenda, forte foliação e significativa recristalização
metamórfica. Os demais maciços possuem somente facies ã biotita, conse£
vam a forma ligeiramente circular e texturas igneas bem preservadas. ~

As alterações tardi e põs-magmãticas também apresentam di
ferenças importantes entre os dois conjuntos de maciços. Os maiores, ã~
oeste do Rio Tocantins, estão apenas incipientemente greisenizados, pre
dominando fenômenos como albitização e microclinização, sem cúpulas grã
níticas greisenizadas. ~"

Os tipos de mineralização e a ausência de cúpulas graní̂
ticas nos grandes maciços, aliados ãs diferenças texturais e estrutu
rais entre os dois conjuntos de granitos, podem ser indicativos de quê
seu posicionamento magmâtico se deu a maiores profundidades que os maci_
ços menores situados a leste do Rio Tocantins. Deve ser ressaltado, po
rêm, que apenas o nível de erosão pode ser o responsável pela ausência
de cúpulas granlticas nos maciços maiores.

Os dados geocronolõgicos indicam diferença de idade en
tre os maciços do oeste e leste do rio (da ordem de 1.600-1900 Ma., Se
gundo Reis Neto, 1983 e Macambiia, 1983, para os primeiros, e em torno
de 1.500-1600 Ma., segundo Hasui et ai, 1980 e Reis Neto, 1983, para os
outros).

III - GEOLOGIA DA REGIÃO DA SERRA DA PEDRA BRANCA.

0 contexto geológico em que está situado o Granito Pedra
Branca é praticamente o mesmo de toda a Subprovlncia do Rio Parana (ex
ceto pela ausência da Formação Ticunzal), interessando a apenas duas oü
trás unidades: Complexo Granito-gnáissico e Formação Arraias do Grupo
Arai.

0 maciço granítico encontra-se quase totalmente envolvi-
do por gnaisses do Complexo Granito-gnáissico, sendo que apenas na bor
da sudoeste e em parte da borda leste faz contato com metassedimentoscE
Grupo Aral (fig. 3) .

As rochas gnãissicas encaixantes dos maciços graniticos
da Subprovlncia do Parana foram enquadradas por Marini et ai. (1984) no
Complexo Granito-gnãissico, por eles sugerido como unidade dominantemen
te arqueana, onde predominam ortognaisses tonallticos a granodioríticos»
No Granito Pedra Branca esta unidade aflora em todo seu contato norte e
grande parte das porções a sul e a oeste. Ê constituída por hornblenda-
biotita gnaisses e biotita gnaisses quase sempre com aspecto cataclásti
to, predominando texturas do tipo "augen". importantes efeitos de greT
senização estão presentes em zonas de fraturas e cisalhamento dos gnai?
ses, junto ã borda sul do granito. Nesta região, ocorrem também diques*
de granito põrfiro, de aplitos, veios de quartzo mineralizados e, mais
raramente, pegmatitos.

Ã Formação Arraias do Grupo Arai têm sido atribuídos os
quartzitos da seqüência de cobertura da região da Pedra Branca (Barbosa
et ai., 1969). Ê constituída por delgados e descontínuos níveis de meta
conglomerados na base, seguidos por espesso pacote de quartzitos, com
importante nível de metavulcânica ácida (fig. 3). O metaconglomerado
ocorre junto aos contatos leste e sudoeste do granito, imediatamente a
pôs a zona de filonitos. Contêm seixos de quartzitos de composição "grã
njtica" cuja origem não pode ser determinada. A metavulcânica ácida ei
tá bem caracterizada a leste da área, nas cabeceiras do Córrego LavadoT
onde aflora um pacote com espessura maior oscilando entre 50 e 100 me
tros. Desta foram fextas análises Rb-Sr de duas amostras: PB-40 e PB~



41A (tab. I; fig. 3).
Os metariolitos apresentam foliação freqüente e feições

cataclãsticas próximo ao contato com o granito. Os fenocristais de felds_
pato potâssico, apresentam macia Carlsbad, são pertlticos e possuem
crande quantidade de microinclusões de óxidos. São freqüentes cavidades
(vênulas) preenchidas provavelmente por calcedônia. 0 quartzo exibe for
mas hexagonais, por vezes bipiramidadas, com bordas arredondadas e fei-
ções de corrosão. A matriz afanitica apresenta-se orientada e deformada
podendo ser definida, localmente, estrutura de fluxo.

As análises químicas mostram composição riolitica com fi_
liação subalcalina e peraluminosa. A razão K/Na(16) é muito elevada. Os
teores em Ba(550 ppm), Zn(500ppm) e U(3ppm) podem ser considerados ele
vados, porém semelhantes àqueles encont 3os no biotita granito (Bote
lho, 1984) . Os teores em Sn, da ordem de 5 a 10 ppm, sugerem afinidade
genética com as rochas graniticas do Maciço da Pedra Branca.

A presença de faixas greisenizadas e veios de quartzo mi
neralizados nos gnaisses a sul do maciço, suas ausências em rochas do
Grupo Arai, a inobservância de feições de "contato a quente" o de d£
quês põrfiros nos quartzitos Arai, sao argumentos que descartam um po£
sível caráter intrusivo do Granito Pedra Branca nesta última unidade.

IV - O GRANITO PEDRA BRANCA.

O Granito Pedra Branca (Padilha * Laguna, 1981)constitui
um "pluton" ligeiramente ellptico, com eixos medindo 12 e 9 Km,alongado
segundo a direção N30W. Ocorre associado a três outros corpos granlti-
cos semelhantes (Mocambo; Mangabeira e Mendes), igualmente mineraliza
dos, formando um conjunto posicionado segundo alinhamento regional N30-
40W (fig.2). O maciço é em geral isõtropo, conservando as texturas mag-
máticas e tardi/põs-magmáticas. Texturas cataclãsticas são comuns em zo
nas tectonizadas, especialmente às bordas do maciço. "~

A faciologia do Granito Pedra Branca é caracterizada por
fácies primárias (magmãticas), com variações texturais, e por facies se
cundárias produzidas por autometassomatismo. Foram identificadas essen
cialmente duas facies primárias: biotita granito equigranular média ã
grosseiro e biotita granito, porfirltico a inequigranular grosseiro,com
matriz média a grosseira. As variações metassomáticas são constituídas
por biotita granito parcialmente greisenizado, granito greisenizado e
granito pórfiro e de microgranito. Os pegmatitos estão restritos a dî
quês estreitos na borda norte do maciço e nos gnaisses encaixantes jun
to ã borda S-SE.

A mais significativa das transformações tardi/pós-magma-
ticas, sem considerar os greisens, constitui-se na alteração prãticamen
te total do plagioclásio primário (oligoclásio An 18) em albita (An 0-4)7

A paragênese essencial das facies menos alteradas é cons
titulda por quartzo, microcllnio pertltico, plagioclásio e biotita. Nas"
facies mais evoluídas a biotita cede lugar gradativamente a muscovita,
passando por uma fase intermediária(protolitionita). Nestas os plagio
clãsios^primãrios acham-se totalmente transformados em albita. As fases
felsdspãticas, com o progresso da metassomatose greisenizante,consomem-
se até desaparecerem totalmente nos greisens.

Os principais acessórios, com diferentes abundâncias nas
várias facies, são: zircão, ilmenita, magnetita (?), fluorita, allanita
e xenotima. Os secundários, dependendo do nível de transformação, estão
representados por quartzo, microcllnio, albita, biotita, muscovita liti
nlfera (mica verde), fluorita, topázio, monazita(?), magnetita, hematT
ta, apatita, epidoto, clorita e carbonato. ~*

A facies dominante na borda sul e oeste do maciço é o
biotita granito equigranular, da qual foi efetuada apenas uma análise
Rb-Sr (PB-96). Apresenta as mesmas características petrogrãficas da ma
triz do biotí.ta granito porfirltico. ""

O biotita granito porfirltico constitui a facies çredomi
nante no Maciço da Pedra Branca, distribuindo-se por toda a porção cen
trai, leste e norte do corpo. Desta facies foram realizadas três análT
ses Rb-SrjPB-92B;PB-75A e PB-50B (fig. 3; tab. I).



A facies metassomatizada menos evoluída é representada pe
Io biotita granito greisenizado. Contém muscovita e biotita secundárias.
A composição modal revela modificações sensíveis em relação ãs facies o
rigir.ais anteriormente descritas, representadas pelo aumento da albita
(de 14-18% para 19-24%) e da muscovita (de zero para até 16%),e pela re
dução do felsdspato potãssico (de 41-45% para 35-40%). O quartzo perma
nece em teores equivalentes, em torno de 31% (Botelho, 1984).

0 granito greisenizado constitui a facies greisenizada
mais evoluída, da qual foram realizadas duas análises Rb-Sr: PB-08C e
PB-83 (fig. 3, tab. I). Ocorre na porção centro-oeste do Maciço da Pe
dra Branca, na região denominada de Bacia (fig. 3) e constitui-se na en
caixante da maioria dos greisens mineralizados. Os contatos com o biotT
ta granito são transicionais, marcados pelo aparecimento progressivo das
muscovitas e pela descoloração do feldspato potâssico. A composição mo
- dal mostra consplcuo enriquecimento em quartzo (=42%) e albita (=22%) e
redução do microclinio (=26%) ã metade em relação ao biotita granito. A
muscovita pode ocorrer em grande quantidade (30-40%), quando restam ape
nas relíctos dos feldspatos; porém o teor normal oscila em torno de 8-
10%.

Diques pórfiros de composição ácida ocorrem nas bordas
leste e sudoeste do maciço. Deles foi analisada apenas uma amostra (PB-
51). Os fenocristais são de quartzo azulado e de microclinio pertItico,
que se alternam em predominância, e, subordinadamente, de albita, em ge
ral de menor tamanho. A matriz ê formada por microclinio, albita, quart
zo,muscovita, biotita, fluorita, allanita e zircão. Evidências signifT
cativas de alteração, na amostra analisada, fazem-se representar pela
muscovitização da biotita e dos feldspatos.

Na área da Pedra Branca, os greisens, em geral, ocorrem
como endogreisens em pequenas lentes. Foram analisadas para fins geocro
nolõgicos duas amostras: PB-69C e PB-84 (fig. 3, tab. I). Estas mostra
ram-se constituídas essencialmente por quartzo e muscovita (mica verdeT,
alémde topázio, fluorita e cassiterita. São rochas cataclasadas com fo
liação distinta, com feições de cisalhamento e recristalização comuns
nas muscovitas.

V - GEOCRONQLOGIA.

Foram realizadas 9 datações Rb-Sr em rocha total no Nü
cleo de Ciências Geoflsicas e Geológicas (NCGG) da Universidade FederaT
do Pará, sobre amostras do biotita granito (4), granito greiseni2ado(2),
quartzo pórfiro (1), greisen (2) do Maciço da Pedra Branca e 2 datações
sobre riolitos do Grupo Aral (fig. 3, tab. I). Os resultados analíticos
foram comparados com outros dados geocronolõgicos sobre o Granito Pedra
Branca, já existentes na literatura (tab. I, fig. 5).

V.I - Rochas Graniticas.

A análise de seis amostras de granitos permitiu a eiabo
ração de um diagrama isocrônico Sr°'/Sr x Rb /Sr , de onde se obtê
ve idade de 1.405 + 21 Ma. para o Maciço da Pedra Branca (figs.4A e 4B7.
A_amostra PB-92B foi abandonada em função de seu deslocamento em rela
ção aos demais dados e por se tratar de amostra coletada próximo ã zona
de cisalhamento^no contato granito/encaixante. Assim, a qualidade da £
sõcrona obtida é confirmada pelo bom alinhamento dos pontos analíticos",
atestado pelo relativamente baixo valor do parâmetro MSWD, igual a 1,28,
indicando que se tratam de amostras cogenéticas.

A razão inicial obtida, 0,700 + 0,006, extremamente bai
xa_é compatível com origem mantelica ou com vida crustal curta do e£
troneio no material que deu origem ao Granito Pedra Branca. Em consé
quência, uma primeira interpretação seria de que o maciço teria se foF
mado a partir da fusão de rochas siálicas recém incorporadas ã crosta
continental ou mesmo a partir da diferenciação direta do material do
manto. Porém, a precisão da razão inicial obtida (+ 0,006) é controlada
apenas pelo ponto da amostra PB-50B. Os demais pontes ». rcntrolam com
precisão de apenas + 0,060, o que permitiria razão inicial de até 0,760,



cor. significado genético interpretativo totalmente diferente. Trata-se,
pois, de razão inicial de valor e significado impreciso, a ser confirma
da er. trabalhos futuros. ~
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1AEBA I - Dados analíticos de Rb e Sr em rocha total para o Granito Pedra Branca.
Conçaração com dados da literatura.
1 - dados deste trabalho 3 - Siga Jr. (1981), in
2 - Hasui et ai. (1980) Reis Neto (1983).

0 significado da razão inicial Sr /Sr em granitos sub
vulcânicos com alto teor de voláteis foi também questionado por Bonin
(1982) que constatou, em complexos anelares anorogênicos interpretados
como cogenéticos, variação nas razões iniciais de 0,702 a 0,863.Segundo
Bonin (op.cit.), é necessário distinguir os complexos onde as razões i-
niciais elevadas são provocadas por homogeneização tardia daqueles on
de são adquiridas no momento de seu posicionamento, vez çue o Sr tardio
ac acompanhar o Ca, durante as transformações tardi/põs-magmáticas, se
concentra, por exemplo, na fluorita comumente abundante nestes maciços,
causando um desequilíbrio químico e fazendo com que as razões iniciais
Srs//Sr86 se tornem elevadas.

No caso do Granito Pedra Branca, os dados obtidos não con
trolam com segurança a razão inicial, 0,7004 ± 0,0064. Ou seja, se fo
ren eliminados os valores inferiores a 0,700 por serem impossíveis, fl
ca una faixapossível de 0,700-0,707, com 67% de confiança (lf), o que
ê uma variação significativa, contendo valores típicos tanto te mate
rial de origem mantélica quanto de origem crustal. ~

Os dados geocronologicos sobre o Granito Pedra Branca,ei
tados na literatura (tab.I), foram comparados com os resultados deste
trabalho (fig. 5). A amostra de Siga Jr. (1981), in Reis Neto (1983),cai
exatamente sobre a isócrona obtida, enquanto os dados de Hasui et ai.
(1980) situam-se abaixo e acima da reta obtida. A falta de maiores in
formações sobre a natureza das amostras dos referidos autores não permT
te comparações mais avançadas. Entretanto, Reis Neto (op.cit) utiliza
estes dados,juntamente com outros dos demais granitos da Subprovíncia do
Parana, para construir duas isócronas de referência; uma de 1.820 Ma. e
outra de 1.556 Ma., ambas com razão inicial igual a 0,707. A maior par
te dos pontos do Maciço da Pedra Branca situa-se abaixo da isócrona mais
jovem, sendo que a falta de colinearidade entre eles é interpretada por
Reis Neto (op.cit.)como prova de deseguilíbrio químico sofrido pelo cor
po. Deve-se ressaltar ainda que a razão inicial, definida por aquelas
isócronas, é controlada apenas por amostras de outros maciços, jã que
os pontos do Granito Pedra Branca têm sempre maiores razões Rb/Sr, situ
ando-se longe da origem. Com isso, também nestas isócronas, a razão inT
ciai Sr8'/Sr86 parece mal estabelecida. ~



As sir., adnite-se a idade de 1.405 4 21 Ma. para a crista
lização do Granito Pedra Branca como válida, enquanto que a razão inT
ciai obtida é considerada duvidosa.

V.2 - Dique de Quartzo-Põrfixo.

A única amostra de dique analisada (PB-51) situa-se fora
da isócrona (fig. 4B) o suficiente para se dizer que ela não teic. a mes
na razão inicial das cinco amostras de granitos e/ou não tem a mesma T
dade de formação e/ou não permaneceu em sistema fechado após a sua cri£
talização. Como existem evidências que depõem favoravelmente ã cor.san
guinidade entre os quartzo-põrfiros e o granito do maciço (Botelho,lV84r
é mais provável que estas hipoabissais tenham praticamente anesma idade
(=1.400 Ma.) do granito. A adoção desta idade implicaria numa razão ini
ciai de 0,821. Este valor ê relativamente alto mas não estranho em se
tratando de diques, podendo ser interpretado como resultante de maior
facilidade de contaminação durante a sua intrusão.

V.3 - Greisens.

As amostras de greisens situam-se totalmente fora dó isó
crona definida pelas cinco amostras de granito, apresentando idade apã
rente de 475 ± 19 Ma.,, através de "isócrona" de 2 pontos (fig. 6). Como
estas duas amostras são constituídas essencialmente por muscovita e quart
zo, as análises Rb-Sr referem-se exclusivamente â muscovita, tratando-se*
na verdade de datações Rb-Sr em mineral. Idade isocrônica semelhante
(470 Ma.) foi obtida por Reis Neto (op.cit.) em muscovita greisen do
Granito Serra Branca, e interpretada como evidência de atuação do Ciclo
Brasiliano.

No Granito Pedra Branca, as evidênciaspetrográficas e
químicas indicam que o greisen se originou a partir das rochas granlti
cas, através de transformações tardi/pós-magmãticas. Não há, na literí
tura, informações sobre greisens verdadeiros formados em épocas muito
posteriores ã intrusão granitica. Entretanto, os greisens da Zona da Ba
cia datados foram submetidos a intenso cataclasamento e cisalhamento de
características regionais, com provável recristalização das muscovitas
e abertura do sistema para o estrôncio. Este episódio pode ser correia
cionado ã idade obtida (475 Ma.). Assim, não obstante as supracrustai?
pré-brasilianas aflorantes na região evidenciarem efeitos metamõrficos
atribuídos apenas à facies xisto verde baixo (zona da clorita/sericita),
a interpretação mais lógica ê de que a idade obtida ateste efeito do Ci
cio Brasiliano sobre greisens e granitos greisenizados da Pedra Branca?

V.4 - Metariolito do Grupo Arai.

Foram datadas duas amostras (PB-40 e PB-41A) do metario
lito intercalado na base dos quartzitos do Grupo Arai. Observa-se quê
a amostra PB-40 situa-se na isócrona do granito Çfig. 4B), o que pode
significar mesma idade, caso ela tenha mesma razão inicial que o grani
to e tenha evoluído em sistema fechado. Entretanto, isto não pode ser
confirmado com dados de apenas duas amostras. Por outro lado, o seu po
sicionamento sobre a isócrona pode representar uma coincidência sem vã
lor cronológico. ""

A amostra PB-41A situa-se fora da isócrona (fig. 4B), a
proximadamente na mesma situação da amostra PB-92B. Ambas pertencem ã
borda leste do granito, junto à zona de cisalhamento, podendo signifi.
car que houve abertura do sistema Rb-Sr (fig. 3). Se for considerado que
ambas sofrem o mesmo deslocamento a partir da isócrona do granito e que
foram influenciadas â mesma época pelo mesmo sistema de cisalhamento,po
de-se supor que tenham também a mesma idade original, que seria a idade
do maciço granitico.

Apesar das evidências, de campo e geoqulmicas (Botelho,
1^84), indicarem uma possível contemporaneidade e consangüinidade entre
os metariolitos do Grupo Arai e o Granito Pedra Branca, a confirmação
desta hipótese através de dados geocronológicos carece de um maior nume
ro de datações deis mewuvuicânicas.



v.5 - Conclusões.

A idade de 1.405 Ma. para a cristalização do Granito Pe
dra Eranca parece estar bem estabelecida por isõcrona com cinco pontos
bem alinhados e MSKD igual a 1,28. Pode-se então concluir que:
a} o Granito Pedra Branca, a julgar pelos dados existentes até o momen
to, é c corpo mais ]ovem dá Província Estanifera de Goiás. ~
b) Os granitos desta província possuem idades prováveis oscilando entre
1.800 Ka. a oeste (Serra da Mesa; Reis Neto, 1983) e 1.405 Ma. a leste
(Pedra Branca; este trabalho).
c) Os dados geocronológicos confirmam as observações de campo, petrogrã
ficas e petroquímicas, indicando que o granito greisenizado ê contempõ
râneo ao biotita granito; e que as transformações tardi/pós-magmãticas
iniciais não influenciaram a idade Rb-Sr do Granito Pedra Branca, vez
que amostras de biotita granito e granito greisenizado com diferentes
graus de alteração, posicionam-se sobre a mesma isõcrona, com baix> MStO.
d) Os dados radiométricôs existentes não permitem um bom controle sobre
a razão inicial obtida o que, associado ao papel das transformações me
tassomáticas, inviabiliza o uso do valor encontrado como dado confiável
sobre a origem do maciço granitico em pauta.
e) Os dados isotópicos sugerem idade de 475 Ma. para os greisens, prova
velmente indicativa de homogeinização isotõpica ocorrida no Ciclo Brasi^
liano.
f) Os altíssimos teores de Rb(1.871 e 2.640ppm) e as também altíssimas
razões Rbc//Sr00 (7,250 e 14,550) e Sr87/sr86 (50,524 e 95,622)encontra
das para os greisens (Tab. I),totalmente incompatíveis com os valores
obtidos para os granitos, atestam a grande mobilização e concentração do
Rb nas fases finais das soluções greisenizantes.
g) O bom alinhamento da amostra não tectonizada do metariolito do Grupo
Arai fornece indícios de possível contemporaneidade com o Granito Pedra
Branca.

VI - CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE, EVOLDÇAO E SITUAÇÃO DO GRANITO PE
DRA BRANCA NO CONTESTO REGIONAL.

Os dados existentes (Botelho, 1984) sugerem que o Grani_
to Pedra Branca enquadra-se entre os granitos tipo A de Plimer(1983),on
de "A" significa: anômalo, anidro, alcalino, anorogênico, aluminoso(Col^
lins et ai., 1983). Os granitos tipo A são, em geral, especializados e
anômalos em Sn, sendo considerados como deste tipo os granitos da Nigé
ria, da Cõrsega (Bonin, 1982), os granitos estanlferos da Austrália(Col^
lins et ai., 1983) e possivelmente, os granitos Rondonianos (Plimer,
1983).

Supõe-se que os granitos tipo A estejam relacionados ã
geração de pontos quentes ("hot spots") intracontinentais, segundo os
modelos propostos por Sillitoe (1974) e Mitchel (1979), sendo o proces
so de fusão parcial o mais viável para a formação de líquidos tipo A.
Isto implica em fonte do magma original com quartzo-feldspato potãssi^
co-plagioclãsio, componentes normativos necessários para formar o grani
to, enriquecida em flúor e/ou cloro e pobre em água. Supõe-se que acros
ta continental inferior satisfaça estas condições.

Razões iniciais Sr87/Sr86 são extremamente variáveis em
granitos tipo A (Bonin, 1982; Plimer, 1983), oscilando de 0,703 a 0,72a
Se a crosta inferior é invocada como fonte, a variação isotópica pode
resultar de diferentes rochas-fonte ou de diferentes espaços de tempo
entre a produção da rocha-fonte e a geração do liquido tipo A. Não pode
ser desprezada a possível contribuição de material do manto na formação
dos líquidos. Adicionalmente, não devem ser descartados os fenômenostar
di/pós-magmáticos (ver Botelho, 1984), que poderiam provocar mudanças na
razão inicial (Bonin, 1982; Van Breemen, 1975, in Plimer, 1983).

Em função do conhecimento geolõgico-petrolõgico que se
possui sobre o Granito Pedra Branca (Botelho, 1984), das correlações su
geridas e de sua situação no contexto regional, considera-se o maciço 7
constituído por intrusão simples, posicionada em condições subvulcânjL
cas; de composição original com ligeira tendência calco-alcalina; de T
dade anrnyim^âa de 1.400 Ma., intrudido anterior ou mesmo contemporânea



mente ao início da sedimentação do Grupo Arai.
Ademais, o enquadramento geológico regional do maciço,

seu posicionamento em relação do Grupo Arai, sua provável afiliação com
os riolitos da base do referido grupo, seu caráter subvulcânico somado
ãs características calcp-alcalina, altos teores em Nb, possíveis baixas
razões iniciais Sr*7/Sr*, caráter peraluminoso,baixas razoes K/Na .sugerem:
a) origem a partir de fusão parcial na interfacies crosta continental /
manto; b) liquido insaturado em água; condição necessária para a ascen
são do "pluton" em estado magmatico; c) formação de várias bolhas de ma
terial fundido, com diâmetro médio em torno de 10 km, distanciados en
tre si cerca de 30 km; d) mecanismo de ascensão das "bolhas"provavelraen
te do tipo permissivo, em que zonas de fraqueza profundas estariam re
presentadas pela zona de cizalhamento NK, com o "pluton" tendo sua "ml
se-en-place"como um magma em parte liquido; e) posicionamento geotectõ
nico relacionado ao modelo de intrusões graniticas acima de pontos quen
tes ("hot spots") do manto, em estagio de "rift" intracontinental, a
exemplo dos granitos nigerianos.

Por outro lado a sedimentação detritica grosseira, dobra
mentos e falhamentos suaves e o netamorfismo extremamente débil exibT
dos pelo Grupo Arai, na região da Pedra Branca, permitem sugerir que:
a) a região situa-se ãs bordas da faixa de dobramentos; b) os riolitos
embutidos no Grupo Arai correspondem a magmatismo continental, semeIhan
te àquele do Espinhaço.

Tais elementos, somados ã idade obtida para o Granito Pe
dra Branca e ãs similiridades composicionais com os riolitos da base do
Arai, suportam a idéia de que o maciço tenha se formado e intrudido o
embasamento a pequena profundidade, no estágio inicial (fase de abertu
ra) da estruturação e sedimentação da bacia do Grupo Arai.

Em traços gerais, a evolução tectõnica da região e o "mi
se-en-place" do Granito Pedra Branca sugerem a seguinte evolução genéti^
ca:
a) na porção média do Proterozóico Médio, acima e como conseqüência de
uma linha de"pontos quentes", fornou-se um arqueamento que originou fa
lhas normais e abatimento do eixo central do arqueamento. Na ocasião,so
bre os "pontos quentes" no contato manto/crosta, originou-se magma gra
nltico rico em Sn e P.
b) Na calha estruturada, iniciou-se a sedimentação médio-proterozóica ,
com internides a oeste e externides a leste. Associada ã sedimentação
detritica continental da borda leste da bacia, intercalaram-se derrames
de lavas ácidas e básicas, com granitos subvulcãnicos intrudindo o emba
samento gnáissico da bacia.
c) Na fase final de intrusão desenvolveram-se os processos que deram o
rigem ãs mineralizações dos diversos granitos.
d) A intrusão dos granitos na região oeste (Subprovlncia Tocantins) foi
provavelmente mais precoce e precedeu o inicio da sedimentação do Grupo
Arai.
e) Quando d? fechamento da calha da Faixa Uruaçuana, a região do Grani-
to Pedra Branca sofreu efeitos tectônicos pouco acentuados, com vergên
cia para leste e metamorfismo regional apenas incipiente. Nesta ocasião,
com reativações durante o Ciclo Brasiliano e, possivelmente no Fanero
zõico, o maciço granitico foi elevado tectônicamente a seu atual nível
estrutural.
f) Ciclos erosivos sucessivos do Cretáceo Superior, Pliopleistoceno e
Recente modelaram as exposições e o relevo atuais.

VII - BIBLIOGRAFIA.

ALMEIDA, F. F.M. de; HASÜI, Y.; NEVES, B.B. ; FUCK, R.A. - 1977 -Provín
cias Estruturais Brasileiras. Atas VIII Simp. Geol. Nordeste,p.363-
391. Campina Grande.

ALMEIDA FILHO, R. - 1983 - Sensoriamento remoto orbital aplicado ã pros
pecção mineral nas províncias estaniferas de Goiás e Rondônia, umã
contribuição metodológica. Tese de Doutoramento, ÜSP, 171 p., inédi
to. ~

ANDRADE, G.F. - 1978 - As mineralizações de estanho, berllio e cobre do
Granito Serra Branca, Cavalcante-GO; Tese de Mestrado, Universidade
de Brasília; 82 p., inédito.



ANDRADE, G.F. & DANNI, J.C.K. - 1978 - As irãneralizações de estanho be
rilio e cobre do Granito Serra Branca, Cavaicante-GO; Anais do XXX
Congresso Brasileiro de Geologia, Recife; 6:2579-2593.

ARACJO, V.A. A ALVES, A.C. - 1979 - Projeto Canabrava-Porto Real;Relato
rio Final, vol. 1, Convênio DNPK/CPRM, Goiânia, GO; 191 p.,inédito7

BARBOSA, 0. ET AL. - 1969 - Projeto Brasília - Goiás; Relatório PROS
PEC/DNPK. Rio de Janeiro; 225 p..

BONIK, 5. - 1982 - Les granites de complexes annulaires. Bureau de Re
cherches Géologiques et Kinières; Manuels et Méthodes, n9 4. 183p.7

BOTELHO, N.F. - 1984 - O Granito Pedra Branca(Goiás) e as mineraliza
ções de estanho associadas. Tese de Mestrado, UnB, 258p., inédito.~

BOTELHO, N.F. * MARIKI, O.J. - 1984 - Petrografia, petroquímica e trans
formações tardi/põs-magraãticas do Granito Estanxfero da Pedra Bran
ca (GO); Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia, Rio de
Janeiro; VI: 2935-2949.

BOTELHO, N.F. * MARINI, O.J. - 1985 - As mineralizações de estanho do
Granito Pedra Branca-Goiás; Anais do 119 Sinpôsio de Geologia de
Centro-oeste, Goiânia; no prelo.

COLLINS, K.J.; BEAMS, S.D.; WHITE, A.J.R. ; CHAPPELL, B.K. - 1982 - Na
ture and origin of A-type granites with particular reference to Sou
theastern Australia. Contrib. Mineral. Petrol., 80:189-200. ~~

FUCK, R.A. A KARINI, O.J. - 1978 - Granitos estanlferos no centro-leste
de Goiás. Resumos do XXX Congresso Brasileiro de Geologia,Recife,p.
311-312.

FUCK, R.A. A MARINI, O.J. - 1979a - Projeto São Félix. Geologia da Fo
lha Córrego São Bento. Conv. FUB/ELETRONORTE, Brasília, inédito. "~

FUCK, R.A. * MARINI, O.J. - 1979b - O Grupo Araxã e unidades homota
xiais. Publ.Esp., Soe. Bras. Geol., Núcleo da Bahia ia sair). "~

HASUI, Y. A ALMEIDA, F.F.M. de - 1970 - Geocronologia do Centro-oeste
Brasileiro; Boi. SBG, 19:5-26, São Paulo.

HASUI, Y.; TASSINARI, C.C.G.; SIGA Jr.,O.; TEIXEIRA, K.; ALMEIDA,F.F.M.
de ; KAWASHITA, K. - 1980 - Datações Rb^Sr e K-Ar do Centro-Nortedo
Brasil e seu significado geológico-tectônico. Anais do XXXI Cong.
Bras. Geol., Camboriú, 5:2659-26 78.

KACAMBIRA, M.J.B. - 1983 - Ambiente geológico e mineralizações associa
das ao Granito Serra Dourada (extremidade meridional)-Goiás.Tese de
Mestrado, Univ. Fed. Pará, 132 p., inédito.

MACAMBIRA, M.J.B. A VILLAS, R.N. - 1984 - A reologia da extremidade me
ridional da Serra Dourada, Goiás: variedades litológicas,metamorfis"
mo e mineralizações associadas. Anais do XXXIII Cong. Bras. Geol.,~
V:2261-2275.

MARINI, O.J.; BARBOSA,G.V.; DARDENNE, M.A.; FARIA, A. ; FUCK, R.A.-1974
- Projeto Serra Dourada; Relatório Final, vol.l,n97. Convênio DNPM/
FUB, Brasllia-DF, 188 p., inédito.

MARINI, O.J.; FUCK, R.A. í FIGUEIREDO, A.N. - 1976 - Projeto São Félix;
Relatório Final. Convênio FUB/ELETRONORTE, Brasília; 125p.,inédito.

MARINI, O.J.; FUCK, R.A.; DARDENNE, M.A.; DANNI, J.C.M. - 1984 -Provln
cia Tocantins: setores Central e Sudeste. In: Almeida, F.F.M.de e"
Hasui, Y. (coords.) - O Pré-cambriano do Brasil. Ed. Edgard BlQcher
Ltda., São Paulo. p. 205-264.

MARQUES, K.J.; OHOFUGI, W.; CARVALHO, L.M. ; ARMINDO, J. - 1973 - Nota
sobre os depósitos estanlferos da Serra Branca, Cavalcante-Goiás. A
nais do XXVII Cong. Bras. Geol., Recife, 1:161-166. ~"

MITCHELL, A.H.G. - 1979 - Rift -, subduetion - and collision-related tin
belts; Geol. Soc. Malaysia, Bulletin, 11:81-102.

MONTALVAO, R.M.G. & BEZERRA, P.E.L. - 1981 - Características geoqulmi
cas do Granito (mineralizado) da Serra Branca; Ata do 19 Simpósio
de Geologia do Centro-Oeste, Goiânia-GO, p. 581*605.

MONTALVAO; R.M.G.; BEZERRA, P.E.L. ; SILVA, S.J. - 1982 - Característi-
cas petrográficas e geoqulmicas dos granitos Serra da Mesa, Serra
Dourada e Serra do Encosto e suas possibilidades metalogenéticas. A
nais do XXXII Cong. Bras. Geol., Salvador, Bahia; 2:549-565.

PADILHA, J.L. « LAGUNA, A.M.G. - 1981 - Geologia dos granites da Pedra
Branca, Mocambo, Mangabeira e Serra do Mendes-Goiás. Ata do 19 Sim
pósio de Geologia do Centro-Oeste, Goiânia-GO,p.622-643. "*



PEREIRA, E.L.; POLI, A.J.C.; TEIXEIRA, N.A. ; FERREIRA, M.C.B. - 1981 -
Prospecção e caracterização genética das mineralizações estanlferas
na porção sudeste do estado de Goiás. Ata do 19 Simpósio de Geolo
gia do Centro-Oeste, Goiânia-GO, p. 746-770. ~

PLIMER; I.R. - 1983 - The geology of tin and tungsten deposits. Advansi^
ty, Leoben, Austria.

RADAMBRASIL - 1981, 1982 -Folhas SD,22-Goiás e SD.23-Brasllia; MME/Pro
jeto Radambrasil, Rio de Janeiro; 655ç. Serie L.R.N, V.25 e 29.

REIS NETO, J.M. - 1983 - Evolução geotectonica da Bacia do Alto Tocan
tins, Goiás. Tese de Mestrado, USP, 98p., inédito.

REIS NETO, J.M. - 1981 - O Granito Serra da Mesa. Ata do 19 Simpósio de
Geologia do Centro-Oeste, Goiânia, GO, p. 606-621.

SCHOBBENHAUS F9,C. ET AL. - 1975, 1976 - Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo, folhas Goiás (SD-22) e Goiânia (SE-20) e Brasília.MME/
DNPM, DEM, Brasília, 87 p.

SILLITOE, R.H. - 1974 - Tin mineralization above mantle hot spots; Natu
re, 248:497-499.

STEPHANSSON, O. - 1977 - Granite diapirism in archean rocks; Jl.Geology
Soc. Lond., 133:357-361.



/• LIMITE 0 * M C I * 0OBNAM
> UMITCMS rfCKS SEOIMCMTANCS C

CM ISOBMAO* M •IOTIT*

DOMOS MANTE400S COM MUCUOS
•NANITICO* MÉ-UNU*ÇU*NOS

* «MNITOS ESTÂNÍFEROS

» Vf H i t NCI* COS OOIMAMCNTOS

-»" MER8ULM0 OE XISTOSIOADC

oo mo TOCANTINS

SUIMOVINCU DO NK) M M I I t

SUIMOVÍNCU OE M«EN0>QUI-S0*4NCSI*

SUIMOVÍNCI* DE IMMEII

FIGURA 1 - SITUAÇÃO GEOLÓGICA DOS GRANITOS ESTANl'PEROS OE GO I AS

DENTRO DA FAIXA DE DOBRAMENTOS URUAÇUANOS. t Modificado de

FUCK e MAR I Nl , 1979 )



«Ac

•cs»

ci* 09 MO TOC/WTM © SUBP*OVMCI* 00 «10 MM«NÃ ®
ESlaMPEHOS MANITOS CfTAttírCnOS.

i . U M * oo Mcorro
II - M U M OOU«*D»
m ««»» w MU*
IV . MIM* M t » M

m - CMMOI M ilo oseuc
IV • • ( • • * Bâ I

Mu* »M»*t6lt - »n*«no» itT
roDii*ç*o

IX

l i

«n
Ml
I»

Mm* DO i i m
UIIUIIII»
•eoun
»tta* •**«*
n i n » e
lucuni
IO.IHH
TtaiiiHi

r t n - couro HütKO*

PCA* tAuPO ** * l

p(> - «»u»o »!••» o* m>*

MPI
N I 1 - WKI(O> tUÜULÍTKM
Ht* - COü'1110 ••*«ÍTC - «MlttlCO

FlG 2 • MAPA GEOLÓGICO DAS SUBPROVINCIAS DO RIO TOCANTINS

r DO RIO PARANÁ

71 (MtNITOS ALÍITI2400S (

«»*0lf

® - «MOST**! MT4DM

p=Y-jC«T>CLASlTCS

6HUPQ A*Al'

ÍTT--|ll(tT»SSIOI»IENTOS
l * • ) [ MCTAftlOLITOS

FIO 3 -ESBOÇO GEOLÓGICO 00 GRANlTO PEDRA BRANCA

• • ! II0TIT4 CR4NIT0 PORFMÍTICO

2 In

COWPLIKC 6MWITQ.1WISSIC»

SN«lSSf TOM1LITIC0



• IKTAMtOLtTO 00 « •« * ) UUÍ * • • • » ! # >

toaoi ws 1 um»
X I ,«Í i io" •••*'

t«r /•» )i : 0,7004» í 0.00*1*

MtllO I.M

200 500 400 900

FIGURA 4 a - IS0CR0NA Rb/Sr PAR* O 6RANIT0 PEDRA BRANCA

Sr i T /5r"
2.2-

2.0-

1 8 -

1 6 -

14.

1.2.

10.

OS.

yS H-41» H Kl

10 20 90 40 60 70

FIGURA 4b - DETALHE DO CANTO INFERIOR ESOUERDO 00 DIA6RAMA DA FIG 4o

Obr o* pontos rcfcrcnttf ao mttariplito oetafn-M piqto.*» ap*rw» poro comparado, f iunto
cum a o->o:;r5 ' i -»?'» SIÍÜIÍ ' ! <m zono a* contato Moinooa, nao forom considerodos
no calculo do iiocrono.



2.0-

'.0

0.5
40 •00

eo -

40 •

to
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