
e. Seqüência Sedimentar - Trata-se de um contexto bastante variado, circundando o núcleo central de
Troodos, onde devem ser destacados rochas vulcano-clásticas desde cinzas vulcânicas (Kannaviou,
relacionada à fase arco?) até elásticos grosseiros e violentos (fase complexo de subdcução),ainda do
Cretáceo, sobrepostas por depósitos químico-clásticos de águas profundas (calcários, margas,, õherts, etc.
já do Terciário . Toda a evolução morfológica da ilha, do Terciário Superior em diante tem' registro
sedimentológico sobreposto ao contexto chamado de Circum-Troodos.

A apresentação será feita obedecendo a ordem estratigráfica e consoante cerca de meia centena de
diapositivos pré-selecionados.
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INTRODUÇÃO Nos últimos anos, a geocronologia e a geoquímica isotópica tornaram-se uma
ferramenta de trabalho imprescindível nos estudos de processos tectônicos e evolução crustal em terrenos
cristalinos, notadamente precambrianos. Novas metodologias foram desenvolvidas, principalmente em
função do aperfeiçoamento de espectrômetros de massa e das condições laboratoriais, cujos requisitos
exigidos são agora bastante rigorosos.

Desde a elaboração do Programa Nacional de Geociências (PRONAG/SBG), houve a preocupação
de estabelecer estratégias para um desenvolvimento racional e harmônico da geocronologia no Brasil.
Reconhecendo a necessidade de uma política de desenvolvimento, condizente com as facilidades analíticas
existentes no país, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT) forneceu
recursos para o fortalecimento de centros completos de geocronologia e a criação de laboratórios
intermediários.

0 Laboratório Intermediário de Geocronologia da UFRN, único no Nordeste, foi praticamente
construído e equipado com recursos advindos do PADCT I e Ü/FTNEP. Do total de 420 m2, uma área com
cerca de 50 m2 está ocupada com salas onde estão implantadas as metodologias Rb-Sr e Sm-Nd. Existe,
portanto, um amplo espaço disponível para a instalação de novos equipamentos, que esperamos venham a
ser concedidos em futuro próximo. .__---«*-»-_.—_-__-___-_-.
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Favorecida por excelentes exposições, a região Nordeste tem sido objeto de contínuo estudo por
parte de vários pesquisadores do Departamento de Geologia (DG) da UFRN, especialmente aqueles
ligados ao Núcleo e Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica (NPGG/PPGG-
UFRN), onde o estudo geocronológico e isotópico tem sido realizado em alvos bem conhecidos e
controlados por ferramentas estruturais e metamórficas. Com o apoio do Centro de Pesquisas
Geocronológicas (CPGeo) da USP (K. Kawashita, U.G. Cordanie outros), e nos últimos anos de outros
laboratórios no estrangeiro (J.J. Peucat, H. Martin, J.M. Bertrand e J. Leterrier em Rennes e Nancy,
França; W.R. Van Schmus no Kansas, EUA), as pesquisas têm se concentrado nas linhas de datação de
granitóides e ortognaisses, visando estabelecer marcos temporais relativos à evolução tectônica e
estratigráfica da região. Em adição, os dados isotópicos têm sido empregados na petrogênese ígnea, para
caracterizar as fontes de magmas durante o evento Brasiliano e outros mais antigos.

O LABORATÓRIO O laboratório químico é setor onde são realizados os procedimentos envolvidos no
processo de preparação de amostras para análise isotópica. Embora não apresente um sistema de pressão
positiva, com insuflamento de ar envolvendo pré filtros e filtros absolutos, o laboratório foi construído
com todo os cuidados essenciais para que seja um ambiente limpo. É dotado de todos os equipamentos
(microbalança analítica, duas capelas de exaustão, uma capela de fluxo laminar, estufa, centrífuga,
destiladores de água e de ácido em quartzo) necessários ao desenvolvimento das metodologias Rb-Sr e
Sm-Nd.

As análises semi- e quantitativas dos elementos Rb e Sr, e análises isotópicas das duas metodologias
desenvolvidas, têm sido realizadas no CPGeo/USP.

Com a recente aquisição, via PADCT II/FINEP, de um espectrômetro de fluorescência de raios-X,
que se encontra instalado e em fase de teste e calibração, a dosagem do Rb e do Sr passará a ser efetuada
no próprio laboratório de Geoquímica. A preparação mecânica das amostras e separação de minerais, fase
que antecede à preparação química, tem sido realizada nos laboratórios específicos do DG/UFRN.

A formação dos recursos humanos que compõem a equipe tem sido realizada através de
treinamentos e intercâmbios com outros centros no país (CPGeo/USP, especialmente envolvendo o Dr.
Koji Kawashita) e no exterior - Universidades de Strasbourg e Rennes I, Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiques do CNRS em Nancy (todas na França), e Universidade de Padova
(Itália).

AS METODOLOGIAS DESENVOLVIDAS A partir dos estágios e intercâmbios, e com os materiais e
equipamentos disponíveis, foi possível implantar os métodos Rb-Sr e Sm-Nd no Laboratório
Intermediário de Geocronologia do DG/UFRN. As duas metodologias seguem adaptações de Kawashita
et ai. (1974,1991) e Sato et ai. (1995).

Método Rb-Sr
No método Rb-Sr o tipo de análise a ser realizado para cada amostra depende dos teores em Rb e Sr,

sendo que amostras com teores inferiores a 50 ppm são analisadas pelo método da diluição isotópica
utilizando spikes; para os teores superiores a 50 ppm utiliza-se o método natural. Os reagentes usados para
a digestão química são HF, HNO3 e HC1. Os elementos Rb e Sr são separados por meio de colunas de
resina catiônica (AG-50 WX8, 200-400 mesh). A coleta do Rb e do Sr é realizada com HC1 2,6N, de
acordo com a calibração prévia.

Método Sin-Nd
Ó método requer a adição de spike combinado de Sm e Nd, antes do ataque químico das amostras.

Os reagentes utilizados para a digestão química são HF, HNO3 e HC1. Após a digestão química os
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elementos são separados em duas etapas: (i) o conjunto dos ETR são separados numa coluna primária de
troca catiônica contendo resina do tipo AG 50-W8; (ii) os elementos Sm e Nd são separados em uma
coluna secundária usando pó de teflon, previamente tratado com ácido ortofosfórico di(2-etilexil),
conhecido como HDEHP.

Nas duas metodologias, os ácidos HC1 e HNO3 são destilados em destiladores de quartzo e o HF é
destilado usando o método das duas garrafas de teflon. O aquecimento e evaporação das amostras é
efetuado sob lâmpadas infravermelho e evaporadores de teflon com entrada de ar filtrado.

OS PRIMEIROS RESULTADOS: O GRANITÓIDE DE SERRINHA

Situação Geológica e Petrografia
O granitóide de Serrinha aflora entre as cidades de Santo Antônio e Serrinha, distando

aproximadamente 60 km a sul de Natal (fig. 1). Suas encaixantes fazem parte de um bloco gnáissico-
migmatítico na porção oriental da Faixa Seridó (Jardim de Sá 1994), também conhecido como o Maciço
São José de Campestre (o MSJC). Essa intrusão localiza-se ao longo de um setor da Zona de
Cisalhamento Serrinha-Espírito Santo (a ZCSES) que apresenta movimento oblíquo, extensional/sinistral,
em condições de alta temperatura, conforme atestado por mobilizados graníticos e granodioríticos
extraídos dos gnaisses encaixantes e do próprio granitóide. Plútons menores, possivelmente satélites e/ou
megaboudins, afloram na continuidade para oeste da ZCSES.

O plúton é composto por monzogranitos porfiríticos, com biotita±anfibólio (este último presente nos
fácies menos evoluídos) e megacristais de K-feldspato; titanita, opacos, epídotos, apatita e zircão são os
minerais acessórios. Diques e soleiras graníticas, equigranulares e desprovidos de anfibólio, devem
constituir líquidos tardios desse magmatismo. Exibe consistentemente uma foliação com mergulho para
norte ou NW, associada a uma lineação de forte rake nesse plano. O estiramento do quartzo e caudas de
recristalização nos K-feldspatos comprovam deformação no estado sólido, chegando a desenvolver uma
estrutura de augen gnaisse nas zonas de alto strain, nas quais ainda ocorrem shear bands preenchidos por
mobilizados félsicos. Nos afloramentos menos deformados, a orientação preferencial dos megacristais de
K-feldspato pode ser correlacionada a uma estrutura de fluxo viscoso. A continuidade entre essas
estruturas é condizente com uma intrusão sintectônica.

Em caráter subordinado, o granitóide apresenta inclusões básicas a intermediárias de textura fina a
média, equigranulares, também foliadas. Bordas difusas ou "crenuladas", e a presença eventual de
megacristais de K-feldspato análogos àqueles que ocorrem no granito encaixante, indicam uma relação de
contemporaneidade e mistura entre os dois tipos de magmas. As rochas também ocorrem como corpos
isolados e incluem gabronoritos (com clino e ortopiroxênio, biotita e andesina-labradorita), dioritos,
quartzo dioritos, monzonitos (invariavelmente contendo anfibólio e biotita), em geral recristalizados em
mosaicos poligonais indicando reequilíbrio sob altas temperaturas. As rochas básicas a intermediárias
exibem o mesmo fabric (dominantemente de estado sólido) dos granitóides porfiríticos, inclusive com a
geração de mobilizados granodioríticos nas zonas de alto strain.

As feições descritas mostram boa correspondência com os granitóides conhecidos como do tipo
Itaporanga na literatura regional, e mais especificamente com as suites de granitóides porfiríticos e K-
dioritos, de idade Brasiliana, referidos como o tipo G3 na Faixa Seridó (Jardim de Sá et ai. 1987, Jardim de
Sá 1994). Por outro lado, o aspecto da rocha nas zonas de alto strain também se assemelha ao dos augen
gnaisses paleoproterozóicos que ocorrem na região - o tipo G2. Essa dúvida levou os autores a
selecionarem este plúton para estudos geocronológicos.
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Dados Geocronológicos ;
O granitóide foi amostrado na pedreira da cidade de Serrinha, localizada pelas coordenadas

35°30'W e 06°17'S. Foram coletadas amostras com cerca de 15 a 20 kg cada, buscando cobrir a
heterogeneidade composicional presente no afloramento. As amostras foram britadas e reduzidas a pó
segundo procedimentos padrões do laboratório.

Com 6 amostras, foi obtida uma idade isocrônica em rocha total pelo método Rb-Sr, com 603±22
Ma e razão inicial (Isr) de 0,7076±3. O MSWD foi calculado em 0,25, e os dados reportam-se a um nível
de erro Ia. A idade situa-se na faixa de valores já conhecidos para os plútons granitóides brasilianos da
região. Numa primeira instância esse valor pode ser interpretado como a idade da recristalização da rocha,
sincrônica ao evento deformacional designado de D3; ao mesmo tempo, trata-se de um valor mínimo
(embora muito próximo, pelo contexto de terreno) para a sua intrusão/cristalização. Por outro lado, devido
à possibilidade de contaminação do magma granitóide pelo magma básico contemporâneo (K-dioritos).
esse valor também pode ser um pouco mais elevado do que a idade verdadeira da rocha (ver discussão de
casos em Macedo et ai. 1993 e Jardim de Sá 1994), o que demanda confirmação por outros métodos
geocronológicos (U-Pb em zircões, p.ex.).

O valor da razão inicial de Sr também é condizente com a; faixa de variação desse parâmetro em
granitóides similares na região.

No tocante ao método Sm-Nd, a idade modelo TDM calculada é de 2,07 Ga (TCHUR = 1,82 Ga) ou,
alternativamente, o parâmetro 8Nd calculado para t = 600 Ma é de -17,9. Esses valores são compatíveis
(mas não decisivos por si só) com a geração do magma granitóide a partir de uma fonte infracfustal com
idade paleoproterozóica (ou mesmo arqueana), sendo corroborado pela semelhança com resultados prévios
obtidos em rochas similares na região (Jardim de Sá 1994, Van Schmus et ai. 1995).

De todo modo, a datação permite correlacionar este granitóide às suites brasilianas na Faixa Seridó.
marcando um importante episódio deformacional daquele ciclo orogênico. Na presente região, esse
episódio se expressa por zonas de cisalhamento com cinemática extensional, contemporâneas ou precoces
às estruturas transcorrentes. O resultado confirma e amplia a ocorrência de deformação extensional em alta
temperatura durante o Ciclo Brasiliano, uma feição característica desta porção oriental da Faixa Seridó
(Jardim de Sá et ai. 1993, Jardim de Sá 1994).

PERSPECTIVAS FUTURAS Reconhecendo a necessidade de se dar continuidade às proposições
iniciadas no PADCT II, o reconhecimento oficial desse status em documentos de avaliação da SBG e da
SBGq, o conhecimento de nossas próprias necessidades e da região Nordeste, e tendo em vista toda a
infra-estrutura adquirida nesses anos em função das atividades de pesquisa, elegemos como meta
prioritária a aquisição de um espectrômetro de massa, a ser solicitado nos próximos editais do PADCT III.
Em um país como o Brasil, ainda carente de dados sobre a idade e estruturação de seus terrenos
geológicos, o impacto da instalação de um laboratório completo de Geocronologia e Geoquímica
Isotópica na região Nordeste será muito grande. Esse laboratório ^permitirá a aplicação sistemática dessa
metodologia a toda uma gama de problemas crónogeológicos - idades de rochas e de eventos
deformacionais, metamórficos ou de mineralização, e de ordem petrológica - assinatura das fontes de
magmas e fluidos, processos petrogenéticos envolvidos, etc. O laboratório deverá manter uma forte
interação com outros congêneres no país (UnB, UFRGS, UFPA e UFPE) e no exterior, além do pioneiro
CPGeo/USP. Finalmente, assegurados os meios necessários, deve ser enfatizado a capacidade que um
laboratório desse tipo possui, para atender não apenas aos pesquisadores da UFRN, mas também aos de
outras IESs e órgãos governamentais ou empresas, nesta e em regiões vizinhas.
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Coberturas Meso-Cenozóicas
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Figura 1 - Localização do plúton de
Serrinha no contexto geológico
regional (adaptado de V. E. Amaro -
Tese em preparação).
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Figura 2 - Diagrama isocrônico Rb-Sr
para as amostras do Granito Serrinha-
RN.
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