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NOTICIA
A Diretoria cla Sociedade Brasilcira de Geologia - Núcleo Norte
lançou um livro que leva por ¡ílulo Contribttições à Ceologia da
Annzônia, sob a- coordcnãção dc lt4arcondcs Lilna da Costa e
Rôrnulo Simões Angélica, com apoio da FINEP da SBG. O livro
reúne os l4 melhorel trabalhos apì'esentados durante o V Sirnpósio
cle Geologia cla Amazônia, os quais abrangem os mais variados
temas. A ioletânca contém artigôs que divulgam os resultados de
estudos sobre a evolução geológìca da Amazônia, características dc

irnportantes depósitos minerais de Arnazônia, como os das províncias cle Carajás, Tapajós e Capirn, petrologia, processos do
Quaternário, arqueologia e impacto ambiental resultante de ocupação e expansão urbana. O livro está à disposição dos interessados
ao prcço cle R$ 10,00 (clez Reais), tnais despesas postais, e pode ser
solicitaclo por Ineio clo FAX (091)-226-3716 da SBG-NO, ou pelo

r-rrrnil angclica@u lPa.br.

RESUMOS DE TESES
CONTRIBUtÇÃO A nETROLOctA E GEOQUíIr¡lCn DO MAGMATISMO BASALTICO
MESOZÓ|CO DA PORÇÃO NORDESTE DO ESTADO DE RORAIMA
ANGELA BEATRIZ DE NÍENEZES LEAL
apto.26l -JartlimRosaMrria-Utrtantã-SãoPaulo-CEP:

Av.Eng. I-lcitorAntonioEirasGar.cia,4455

O masmatismo basiltico mesozóico da porção nordestc do estado
de
¿e noiaiña, plesente no Escuclo das Guianãs, colnprcende rochas
ðãøèilnttut'iuo (cliques máfìcos) e extrusivos (derrames basálticos)

ó.rièn.ènt.t a Suíte Básica Apoteli. Os diqucs rnál'icos (DM) in-

lrudem uniclaclcs geológicas pré-camblianas, são orientados predominantemente N40-50E e NNE-SSW' possuem cspess.uras que
variam

cle

poucos centímetro

a

ccntenas de mctros (predomínio enlre

:-S txetro's) e extensõcs variáveis. Os dcrratnes basálticos (DE)
ãisooô*-r*.t colinas e pcquenos morros e corrcspondem a basaltos
rna'ciços a arnigdaloidais.

oi ott¡ sãõ caracterizaclos por aprcscntar

texturas ofíticas

a

(An+:suUóiftñas, tenclo colno nrinerais'prcdolninantcs plagioclásio
iði. óiióiãti"s Iaugita (wo¡ I -42.'ortopiloxônio (Wo I -+) c pigconita
l'cldspato
iWã io-ì ãll. Quaitzo" fbrina intercrcscimcnto glá.lìco corn
c
f'erro-acti(f'crro-hornblcnda
anl'ibólio
opacos,
lilitìrrais
ài.rliäó.
'uiotitá
e apatita corno tnitrcrais acessórios' os
;;Ï;-ñð;ttbtt.cla),
be ãpi.iéntorn tóituras integranular q intcrscrtal, predorninando o
plaeiôclásio (bastante saussuñtizaclo/scricitizado) c piroxônio augita
iw;3;-4ói;";umente bordcjado por clorita e rara pigconitl (wok
it). Mincrais opacos e ¿lpatita constitucln os millcrals acessorlos' u
i"áìórlãi int.rrtlcial comurn é o vidro e quando as arnígadalas-estão
in" preenchidas por quârtzo. cär'bonato. apatita c zcólitas.

"iËrã"tè,
''-Ãi'-t"np"tãturas
obticlás para a cristalização dos piroxônios c

ntasiàclásib (DM eDE) nos lóva a adnriti.r quc o magrna atingiu' no
iníñirno,
""'ó; temperaturas da ordeln dc I I 10"C.
óM ;ão predorninantemcntes basaltos toleíticos a andcsie lati-basaltos.
basÀltos e os DE ião representaclos por andesi-basalto

r rut:llËt lipl'Ë¿r:h.B$' ¡";;:"1, " ;: 5j . ! l Ë'J
iesãntandó Dortanto magmas evoluíclos. Com evolução magmátic.a
3

a

.3

;;r*-;

lmpourecim'ento cle Cao, AlzO:, Cr, Ni e Sc e enriãu"óit.nto Oe'SiOz, TiOz, FeOt, KzO, NazO, PzOs e elernentos
ln.it"pátiu.it. Os padrocJ de terras ralas (TR) norrnalizadas pala
.ònãtiioi mostraln úm moderado enriquecirnento de TR leves eln
a4'48
ãùà;;; iR peiaclas. os valores dc (LálYb)n variam de2'43
i*Ëäia ¿. ¡.4ttO.SS) os de (LalSm)n de 1.87 a 2.71 (média de
). i-slõ.íó ; .te (SøVu)n de 1.25 a I .78 (rnédia de I '54t0' I 6)' o
Zi uãÀut .t"*eÀtos incompatíveis indica fonte relativamcnte ho*ogén"u qu" os DM forarn originados por cristalizaçño fracionada'
"
de lnassa (elementos maiores) lnostra.que a
Cálõulo de'balanço
evoluídos para os mais cvoluídos é cotnmenos
DNi
dos
poiiãg..
The nrcsozoic ltasallic nwgnaîism of the northeastern of the Stole
of Rorainn within tlrc G uitum Siekl is fornrecl b ¡- tl¡'ke s and tlows of
tirc Apoteri Basic Stúte. The nnfic dt'kes (DM) itttnxle precantbrianr

rocki anrl are predonrinantl¡' orientetl N40'508 and NNE-SSW'

Wirlths var¡' ft'ont

a

few cm to hundreds of m, with a ¡tredomitrctnce
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natível co¡n o Inoclclo de cristalização fiacionada do tipo gabro cont
iiäiionÀ,n.nto cle plagioclásio e piroxênio,.bcrn co.rno pata os elemcntos traços e terias iaras (fiacionamento de Rayleigh) que demon,trou .titti.nças lnínimas cntre as concentrações dos elementos
obscrvaclos e ôalculados a cxceção do Cr c Ni'
,.
,1" rng# [Mg+2/(M g*2+Fe*2¡;
Ern relação aos DE,
"ãi"*t
a 0.53 e possuem comportamento
de 0.45
FczO¡/FcOlO.l5l variarn ",
g""Àrf*i." clos êle¡nentos maiores, traços e^ter-ras^raras bastante
í"'nélhont.t aos DM, exccto para o KzO, NazO e H20 qqe mostran
associado a pre;;j;;;il; p"uco riais elevädos, pt'ovav-elrnente
nas amígilalas' Rázões (LalYb)n variarn de 3'48 e
.à'ìl^ ã.
^Oiitaij.o+ t o.itl, (LalSrn)n entre2..2.1 e.2'3e (média de
t 'ss e 1.66 (média de I '61 t 0'04)'
o.ollã(sm/Yu)n
"írirò
elementos tnaiores, menores e traços
Àtravés doi diagrarnas de
vcril.ica-se que o processo de cristalização fracionada é cornpatível
corn o procisso evolutivo destas rocllas.
O oadrao clc clistribuição clos eletnentos incompatíveis normalirn¿ãr'nün á ìn*m pii'tiltiuo tanto para os DM como para os DE
*otrin'nt¡rAo mais chliquccido ern Rb em lclação ao K e lJa e nestes
n tó¿ot os outros incompátíveis' Possuem altas
;Ë;;ìffi;"iãc*
ernpobrecidos ern Nb e Ti'
fortemente
são
e
;;;il; Rb/S;
litclatttra
O coniunto dc claclos isotópicos K-Ar rcfcrcnciados na
torno de 200Ma¡ara os DM e de l5oMa

i:iã'iÑ,li;d

l.lz\

r.";h';i;;;¡;l¿nJ.r "t"
isgtópicos Rb-Sr produziram idades
;;r; ;t'DÈ. De outra parte claclos
ETSr/ðoSr
inicial (Sri) em lorno de 0'707
cic 3l I t 40Ma ( lo) è razão
87SluS'
(
lo)
com razão inicial
l3Ma
t
136
oara os DM c iclacle clc
fsri)
' clc 0,710 Para os DE. e Ncl inclica que os DM e os DE lbram

Á evoluçãoisotópica clo Sr
a
¿criuo¿õi ¿i uma tbnte mantélica enriquecida comparativalnente

;iä"ã ði"u.i;

fä:t*t

é que t'enôrnenos de conìaminação crustal estiveram

ll¡qlJEî1.foïnrñå'ii, &,îl'8l'füT;i'åi

:ifíi':

rng# eviclcnciatn este tato.
Consiclcrando as alnostras menos contaminadas e reca'lculandoo, rroro possíveis composições "prilnitivas" de um magma .tipo
äiiJlììr tðrcrió img+ o'Éo-0.s8) observa-se que -seriatn necessários
f"M" È,niotno dc l0% para gerar osDM e DE' Atribuindoclc lusão para a gõraçã-o destas rochas' a fontc
enriquccicla èm elem-entos LILE (K, Rb e Ba) e ETR
lcves (La c Ce) e eripobrecida em Nb e Ti'
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3 and I m, +vhile lenghts are vet)' variable' The basaLtic
(DE)
tnassit'e and anq'gclalokl anf frotrt stuall hills'
"flou,s DMctre
have subophitic to ophilic texturcs' The preclonúnatú
Tlte
(augite (Wost-d'
tttinerctls are ¡tlagioclaie (Att¿t-zo) turl Ð'roxenes
(Woto-tò)'
pigeonite
Qutu'tz occurs in
ortop\'roruu, ¡tÚot"Ð and
bet',veen

