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ABSTRACT GEOLOGYAND GEOCHRONOLOGY OF THE ROSÁRIO SUITE, NORTHEASTERN BRAZIL, AND ITS GEOTECTONIC
SETTING The Gurupi region, in the north/northeastern of Brazil, displays erosional windows within the Phanerozoic cover, where granitoid
rocks and meta-volcanic-sedimentary sequences of Paleoproterozoic and Archean (?) age crop out, in addition to sedimentary cover rocks,
alkaline plutons and granites of Neoproterozoic to Paleozoic age. A considerable part of this region is considered to be part of the São Luis
Craton, which is interpreted to represent a small fragment of the West African Craton left behind, in the South American Platform, during
Mesozoic continental drift.
In an inlier south of the city of São Luís (Maranhão state), the Rosário Suite, composed of multiple intrusive plutons of tonalitic, granodioritic
and granitic compositions is exposed, exhibiting a calc-alkaline, I-type signatures. These rocks display a greenschist facies metamorphic imprint
related to numerous shear zones. Single zircon Pb-evaporation ages indicate the plutons were emplaced between 2079 ± 49 Ma and 2130 + 22
Ma, placing the Rosário Suite in the Paleoproterozoic.
By comparing these data with the geologic and geochronological data regionally available (NE Pará state to NW Ceará state), it is found that
the occurrence of Paleoproterozoic tonalitic-granodioritic rocks extends over 1000 km. This indicates an important event of rock formation in
this crustal domain, by plutonism related to the Transamazonian event. In the West African Craton, a similar geologic situation is interpreted as
a result of colision and amalgamation of several magmatic ares to adjacent Archean terrain during the Eburnean (Transamazonian) event. If the
São Luís Craton and the West African Craton were part of a single pre-drift unit, then the geological events that took place in this region of
Brazil are similar to those that led to the formation of the Birrimian terrains in West Africa.
Keywords: Geochronology, Pb-Pb zircon age, geotectonic, granitoids, Rosário Suite, São Luis Craton.
RESUMO A região do Gurupi apresenta janelas erosivas em coberturas fanerozóicas, expondo suites granitóides e sequências
metavulcanossedimentares do Proterozóico Inferior e Arqueano (?), além de coberturas sedimentares, plutons alcalinos e granitos do fim do
Proterozóico ao inicio do Paleozóico. Grande parte desses conjuntos litológicos constitui a unidade geotectônica denominada Craton São Luis,
o qual representaria um pequeno fragmento do Craton Oeste Africano deixado na Plataforma Sul-Americana, quando da deriva continental
mesozóica.
A janela ao sul da cidade de São Luís (MA) expõe a Suite Rosário, composta por um conjunto de múltiplos plutons tonalíticos, granodioríticos
e graníticos, cálcio-alcalinos, com assinaturas de granitos tipo I. Essas rochas foram seccionadas por zonas de cisalhamento, ao longo das quais
estão metamorfisadas em fácies xisto-verde. Os resultados geocronológicos pelo método de evaporação de Pb em zircão, estabeleceram um
intervalo de idade entre 2.079 ± 49 Ma e 2.130 ± 22 Ma para o alojamento desse conjunto plutônico, posicionando a Suite Rosário no
Paleoproterozóico.
Comparando-se esses dados com as informações geológicas e geocronológicas disponíveis regionalmente (nordeste do Estado do Pará até o
noroeste do Ceará), revela-se uma extensão de mais de l .000 km de ocorrência de rochas tonalítico-granodioríticas de idade paleoproterozóica.
Este cenário indica um importante evento de formação de crosta continental nesse domínio, através de intenso plutonismo ligado ao evento
Transamazônico. No Craton Oeste Africano, um quadro geológico similar é interpretado como o resultado da colisão e amalgamação de vários
arcos magmáticos a terrenos arqueanos, durante o evento Eburneano (Transamazônico). Admitindo-se os crátons São Luis e Oeste Africano
como parte de uma mesma unidade pré-deriva, pode-se sugerir que os fenômenos geológicos acontecidos nessa região brasileira são assemelhados
àqueles que levaram à formação dos terrenos Birrimianos na África Ocidental.
Palavras-chaves: Geocronologia, Pb-Pb em zircão, geotectônica, granitóides, Suite Rosário, Craton São Luis.

INTRODUÇÃO Nas regiões nordeste do Pará e noroeste do
Maranhão, janelas erosivas em sedimentos fanerozóicos expõem rochas granitóides e sequências metavulcano-sedimentares de idade
pré-cambriana. Os estudos geológicos e geocronológicos ali desenvolvidos sugerem a existência de um núcleo cratônico paleoproterozóico, denominado Cráton São Luis (Almeida 1967), margeado
por cinturões neoproterozóicos (Brasiliano/Panafricano), (Hurley et
ai. 1967, Almaraz & Cordani 1969, Hasui et ai 1984, Lesquer et al.
1984). No entanto, o posicionamento temporal das unidades litoestratigráficas nessa região está baseado em estratigrafia relativa, em correlações geológicas e em dados geocronológicos obtidos principalmente pêlos métodos K-Ar é Rb-Sr, sobretudo nas décadas de 60 e 70.
Não obstante a existência de uma cartografia geológica na escala
l:250.000 (CPRM - Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil), a carência de estudos geocronológicos por metodologias de
datação mais consistentes, tem limitado o avanço do conhecimento
geológico da região. Como resultado dessa situação, destacam-se as
imprecisões na definição das unidades e a divergência entre os modelos
de evolução geológica existentes, os quais atribuem, para as mesmas
unidades litoestratigráfícas, evolução relacionada a eventos
brasilianos, transamazônicos e, até mesmo, a eventos de idade arqueana, como mencionados por Almaraz & Cordani (1969), Abreu et
ai. (1980), Costa et al. (1998) e Pastana (1995).
Essa região, e sua extensão até o Estado do Ceará, tem sido
considerada como um dos pontos chaves do continente sul-americano
para a correlação com o continente africano, na reconstituição do
Gondwana (Hurley etal. 1967, Lesquer et al. 1984). Uma das unidades
geotectônicas principais, o Cráton São Luís, é considerado um fragmento do Cráton Oeste Africano, deixado na Plataforma Sul Americana quando da separação Brasil-África, no Mesozóico. No lado

africano o estado do conhecimento geológico permitiu a elaboração de
modelos evolutivos calcados numa base de dados estruturais, geoquímicos, geofísicos e geocronológicos. No lado brasileiro, entretanto,
esses estudos, notadamente as datações geocronológicas ainda escassas, são insuficientes para amarrações temporais precisas dos eventos
que compõem o quadro geológico regional.
Assim, visando contribuir para o aprimoramento do conhecimento
geológico desta região, são apresentados neste trabalho os primeiros
resultados de um estudo sistemático que está sendo desenvolvido na
janela ao sul da cidade de São Luís, onde aflora um conjunto de
granitóides conhecido como Suíte Rosário (Rodrigues et al. 1994,
Gorayeb & Abreu 1996). Este estudo enfoca aspectos litoestruturais,
petrográfícos e geocronológicos, e adicionalmente, procura discutir a
relação da Suite Rosário com as demais unidades que constituem o
Cráton São Luis, a relação deste com os terrenos birrimianos da África
e o seu significado geotectônico.
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL Na região nordeste do
Pará e noroeste do Maranhão, no segmento crustal entre as cidades de
Belém e São Luis, ocorrem diversas janelas erosivas nas coberturas
fanerozóicas, onde estão expostas rochas granitóides, sequências metavulcano-sedimentares, sequências sedimentares e plútons alcalinos e
granitos (Fig. l). Na porção oeste-sudoeste da área de exposição dessas
rochas foram assinaladas duas províncias geocronológicas distintas
com base em idades obtidas pelos métodos K-Ar e Rb-Sr (Hurley et
al. 1967, Almaraz & Cordani 1969). Posteriormente, investigações
litoestruturais e geofísicas (Hasui et al. 1984, Abreu & Lesquer 1985,
Costa et al. 1988) determinaram como marco balizador principal
dessas províncias a Zona de Cisalhamento Tentugal (ZCTE), (Fig. l).
Segundo esses autores, a sudoeste da ZCTE há um domínio com
incidência de rochas com idades neoproterozóicas, que se contrapõe
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ao domínio nordeste cujos dados geocronológicos indicam idades
paleoproterozóicas. Esse segundo domínio corresponde ao Cráton São
Luis, conforme reconhecido pelos diversos pesquisadores que trabalharam nessa região, e sobre ele serão tecidas as principais considerações deste trabalho.
Como unidade de maior expressão territorial encontram-se suítes
granitóides, constituídas por batólitos tonalíticos, granodioríticos e
graníticos. Grande parte desses granitóides tem sido incluída na Associação Anorogênica Tromaí (Costa et al 1977), hoje referida como
Suite Tromaí (Pastana 1995), em que se individualizaram plútons
como os tonalitos Cândido Mendes e Itamoraí, e diversos outros
granitóides (Abreu et al. 1980, Pastana 1995, Costa et al. 1998). O
corpo tonalítico a sudoeste de Camiranga (Fig. 1), considerado por
Pastana (1995) como integrante do Tonalito Cândido Mendes, foi
datado por Sousa (1995) e apresenta uma idade Pb-Pb em zircão de
2.132 ± 18 Ma. Segundo Pastana (1995), o Tonalito Cândido Mendes
inclui variedades trondhjemíticas e se caracteriza por apresentar afinidade cálcio-alcalina com baixo teor de potássio, e similaridade geoquímica aos TTG's arqueanos. Também ocorrem nessa região outros
granitóides que são caracterizados como granitos tipo S, de afinidade
aluminosa, cujo exemplo melhor estudado é o Batólito Bragança, que
inclui os granitos Tracuateua e Mirasselvas (Lowell 1985), com idade
Rb-Sr em rocha total de 2.047 ± 140 Ma (Wanderley Filho 1980).
Granitóides mais deformados, com aleitamentos tectônicos, têm
sido incluídos na unidade conhecida como Complexo Maracaçumé
(Abreu et al. 1980, Hasui et al. 1984, Pastana 1995), o qual tem sido
sistematicamente posicionado no Arqueano, apesar da inexistência de
dados geocronológicos que confirmem essa suposição. Analisando os
documentos cartográficos mais recentes, elaborados para a região da
bacia do Rio Gurupi (Pastana 1995, Costa et al. 1998), observa-se que
a área do Complexo Maracaçumé tem ficado restrita à porção ao sul
da ZCTE, curiosamente distante do rio Maracaçumé, que emprestou o
nome ao complexo e onde a "Associação Metamórfica Maracaçumé"
foi originalmente descrita por Costa et al. (1977). Além disso, os tipos
litológicos descritos nessa unidade têm se restringido basicamente a
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tonalitos, trondhjemitos, granodioritos e anfibolitos, assemelhando-se
com os litotipos descritos na Suíte Tromaí. Tal similaridade permite
levantar a hipótese de que o Complexo Maracaçumé e a Suíte Tromai
fariam parte de uma mesma unidade litoestratigráfica, em que as rochas
do complexo apresentariam apenas uma maior intensidade de deformação, imposta pelos cisalhamentos presentes na região.
A sequência supracrustal de maior importância cartográfica compõe uma faixa orientada NW-SE na porção sudoeste da área, intercalada tectonicamente com granitóides milonitizados (Fig. 1). Ela também ocorre definindo exposições menores, próximo à zona litorânea
(Fig. 1). Essa sequência supracrustal, referida originalmente como
Grupo Gurupi (Costa et al. 1977), tem recebido denominações
variadas, muitas vezes considerando apenas a toponímia de onde foram
estudadas, em desacordo aos Código e Guia Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica (Petri et al. 1986 a, b). Isto tem causado a proliferação de terminologias de unidades litoestratigráficas formais como
Gurupí, Santa Luzia, Chega-Tudo, Igarapé de Areia, Aurizona, Vizeu,
Vila Cristal, Jaritequara e Marajupema (Abreu et al. 1980, Hasui et al
1984, Abreu 1990, Pastana 1995, Costa et al. 1998), o que tem levado
a dificuldades para o entendimento geológico da região. Sendo assim,
prefere-se manter a denominação de Grupo Gurupi para essa sequência
supracrustal, a qual reúne metaconglomerados, quartzitos, ardósias e
filitos; micaxistos diversos contendo clorita, moscovita e/ou biotita,
granada e estaurolita; xistos aluminosos contendo moscovita e/ou
cordierita, além de metaultramafitos (?), xistos grafitosos, formações
ferríferas (?), metadacitos e metariolitos, com mineralizações de ouro
em veios de quartzo (Costa et al. 1977, Abreu et al. 1980, Villas &
Dias 1983, Pastana 1995, Costa et al. 1998). As associações minerais
nos litotipos presentes sugerem sua estabilização em condições
metamórficas que variam da fácies xisto-verde a anfibolito baixo
(Abreu et al. 1980, Costa et al. 1996). Em razão da inexistência de
dados geocronológicos que permitam definir o seu exato posicionamento estratigráfico, foram atribuídas ao Grupo Gurupí idades desde
o Neoproterozóico até o Arqueano (Hurley et al. 1967, Almaraz &

Revista Brasileira de Geociências, Volume 29,1999

573

Cordani 1969, Costa et al. 1977, Abreu et al. 1980,Pastanal995,Costa
et al. 1998).
Uma outra sequência supracrustal, denominada de Formação Piriá
(Fig. 1), compreende um conjunto de rochas sedimentares constituído
por conglomerados, arenitos arcoseanos e pelitos anquimetamorfizados, do final do Proterozóico ao Cambriano. Geralmente a sequência
está aprisionada em pequenos grabens com estimativas de condições
de soterramento superiores a 5 km de profundidade (Truckenbrodt &
Corrêa 1985). Segundo Abreu (l 990), essa sequência seria comparável
àquelas existentes no noroeste do Ceará, relacionadas ao Grupo
Jaibaras (Gorayeb et al. 1988).
Plútons graníticos relativamente pequenos e um corpo de rocha
alcalina ocorrem nessa área, sobretudo a sudoeste da ZCT, fora dos
limites que foram estabelecidos para o Cráton São Luis (Fig. l). O mais
antigo é representado pelo Nefelina Sienito Gnaisse Boca Nova, com
idade mínima de 723 ± 30 Ma indicada pelo método Rb-Sr em rocha
total (Villas 1982). Os plútons granitóides remontam ao inicio do
Paleozóico e são representados pelo Granito Ney Peixoto com idade
Rb-Sr em rocha total de 544 ± 22 Ma (Villas 1982) e pelo Granito
Japiim de idade ainda indefinida. Esse magmatismo granítico pode
estar relacionado a um evento extensional acontecido no limite Proterozóico-Paleozóico o qual, segundo Gorayeb et al. (1993) e Abreu
et al (1993), está bem caracterizado na região noroeste do Estado do
Ceará.
O limite leste do Cráton São Luis não está ainda bem estabelecido
devido à vasta área de cobertura fanerozóica e à escassez de dados
geofísicos neste setor. No entanto, Neves (1975) sugeriu estender este
segmento cratônico até a região noroeste do Estado do Ceará, na porção
oeste da Província Borborema, para englobar o Maciço de Granja,
igualmente consolidado no evento Transamazônico. Os estudos
geológicos realizados nessa região por Abreu et al. (1988) definiram
o Cinturão de Cisalhamento Noroeste do Ceará (CCNC), que constitui
uma importante unidade geotectônica no oeste da Província Borborema, estruturada segundo direção NE-SW. Nele estão inseridos
complexos gnáissico-granitóides, tonalíticos e granodioríticos, interaleitados tectonicamente com sequências supracrustais, estabilizados
em condições metamórficas máximas das fácies anfibolito alto e
granulito (Abreu et al. 1988, 1989; Gorayeb & Abreu 1989; Abreu &
Gorayeb 1992). Os estudos geocronológicos realizados nas sequências
gnáissicas e granulíticas do CCNC indicam idades entre 2,0 e 2,2 Ga,
estabelecendo o Ciclo Tranzamazônico como o evento termotectônico
principal para a sua estruturação (Gaudette et al. 1993, Abreu et al.
1994).
GEOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS LITOTIPOS

A

Suíte Rosário ocorre em uma janela erosiva relativamente extensa, com
cerca de 400 km , situada no interflúvio Mearim-Munim, cuja dimensão total não pôde ser avaliada devido às coberturas fanerozóicas (Fig.
2). Compreende um conjunto de plútons que variam composicionalmente desde tonalitos e granodioritos, os quais são as rochas mais
abundantes da suíte, até quartzo-dioritos, monzogranitos e leucotonalitos, em proporções volumetricamente menores. Pegmatitos e aplitos
ocorrem como veios, recortando principalmente as rochas tonalíticas.
Petrograficamente compreendem, no geral, rochas plutônicas de
granulação grossa com textura original granular hipidiomórfica parcialmente preservada. Elas encontram-se afetadas por zonas de cisaIhamento que imprimiram um metamorfïsmo em condições da fácies
xisto verde (metamorfïsmo hidrotermal de cisalhamento). Neste processo foram geradas novas associações minerais, que impuseram tons
verdes sobre as cores originalmente cinza e rosa destes granitóides.
Devido a essas características, torna-se mais apropriado classificar
essas rochas como metaplutônicas.
Os levantamentos de dados no campo foram concentrados em 6
alvos principais, correspondendo a pedreiras para a produção de brita,
de onde foram coletadas as amostras para os estudos petrográficos e
geocronológicos.
Metatonalitos Os metatonalitos foram estudados nos pontos
93/BR-12, 93/BR-13, e 94/MA-01, e aparentemente têm sua área de
maior distribuição na porção nordeste (Fig. 2). São rochas leucocráticas (M = 10-15), de cor cinza claro, com tonalidades esverdeadas
devido às transformações parciais dos minerais durante o metamorfismo. Em geral apresentam granulação grossa, que varia para média
a fina devido à cominuição nas zonas de cisalhamento. Os aspectos
texturais preservados nessas rochas têm basicamente duas características principais. De um lado, as texturas de origem ígnea do tipo granular
hipidiomórfica e, de outro, a superposição de uma trama tectonometamórfica que está estabelecida pelo imbricamento dos grãos mi-

nerais, resultando numa discreta anisotropia, que se transforma numa
foliação milonítica nas zonas e bandas de cisalhamento. Essa anisotropia é uma feição que ocorre de modo comum nas rochas da Suíte
Rosário.
O conteúdo mineralógico compreende basicamente oligoclásio,
quartzo, hornblenda verde e biotita, e acessoriamente titanita, apatita,
opacos e zircão. Variações composicionais tais como quartzo-dioritos
(Qz ~ 15%) ou melatonalitos (Hb ~ 70%), são derivações petrográficas
dos tonalitos estabelecidas pelos percentuais modais, especialmente de
quartzo e hornblenda.
Metagranodioritos Os metagranodioritos foram estudados nos
pontos 93/BR-14, 93/BR-15 e 94/MA-03 (Fig. 2), tendo sua área
preferencial de ocorrência nos arredores de Perizes e a nordeste desta
localidade. A relação destas rochas com os tonalitos, situados a nordeste do local de ocorrência dos metagranodioritos, não foi possível
de ser observada diretamente, devido ao capeamento sedimentar. No
entanto, a grande profusão de veios leucotonalíticos e pegmatíticos,
que recortam exclusivamente os metatonalitos, pode estar relacionada
geneticamente aos granodioritos adjacentes como fases mais félsicas,
diferenciadas tardiamente na evolução da suíte. A presença de enclaves
centimétricos nos metagranodioritos, de natureza diorítica ou anfibolítica, pode representar frações dos tonalitos parcialmente digeridos.
Esses dados sugerem um posicionamento temporal relativamente mais
novo para as rochas granodioríticas, e permitem considerar os diferentes domínios magmáticos identificados como relacionados a alojamentos múltiplos dos plútons desta suíte (Gorayeb & Abreu 1996).
Os metagranodioritos são rochas homogéneas, equigranulares, leucocráticas, com baixo índice de cor (M= 3-5) e de granulação grossa.
Sua coloração é definida por uma associação de cores verde e rosa
claros, proveniente da presença do plagioclásio saussuritizado e do
álcali-feldspato. Os aspectos texturais assemelham-se aos dos metatonalitos, nos quais as feições plutônicas estão preservadas sob a trama
protomilonítica. Os cristais de anfibólio e feldspatos estão rotacionados, e grande parte dos mesmos encontram-se levemente estirados, estabelecendo uma orientação preferencial na rocha. O conteúdo mineralógico é definido por oligoclásio (40-45%), microclínio
(15-25%), quartzo (18-22%), hornblenda (3-5%), titanita (~ 1%) e,
raramente, biotita. Os constituintes acessórios são apatita, titanita e
zircão.
Em porções isoladas no metagranodiorito encontram-se variações
petrográficas que, além de apresentarem leve destaque no tamanho dos
minerais, possuem concentrações de álcali-feldspato semelhantes às
de plagioclásio, estabelecendo-se uma composição quartzo-monzonítica. Adicionalmente, em determinados locais, a concentração de
cristais euédricos de titanita pode atingir até 7%.
Metagranitos Na localidade de Presidente Juscelino (Ponto 16),
no leito encachoeirado do Rio Munim, encontram-se tipos de granulação grossa, um pouco mais ricos em quartzo e álcali-feldspato, além
de plagioclásio e biotita, sem hornblenda, onde não há registros
importantes de deformação, sendo a rocha classificada como monzogranito. São identificadas transformações nos cristais de plagioclásio, os quais apresentam cores levemente esverdeadas, estando
substituídos por epidoto e sericita.
Veios e diques leucocráticos Fases tardi-magmáticas,
hololeucocráticas, ocorrem sob a forma de veios pegmatíticos e diques,
recortando principalmente as áreas de domínio dos tonalitos, cujas
melhores ocorrências estão nos pontos 12 e 13 (Fig. 2). Desenham uma
rede de veios ou diques centimétricos a métricos, que em determinados
locais estão penetrativamente colocados segundo a direção NE-SW,
com fortes mergulhos.
Em geral são brancos, com tons esverdeados, granulação grossa ou
muito grossa, constituídos basicamente de dois tipos composicionais.
Os mais abundantes são tipos leucotonalíticos, compostos essencialmente por plagioclásio (albita) saussuritizados, quartzo branco leitoso
e pequena quantidade de álcali-feldspato rosa. Outros tipos são
quartzolíticos, compostos por grande quantidade de quartzo ( 90%),
acompanhados de pequena quantidade de calcita, sulfetos e biotita.
Massas pegmatíticas com composição mineralógica mais diversificada
(álcali-feldspato, quartzo, turmalina, biotita, carbonato e epidoto)
ocorrem rara e isoladamente, com formas irregulares nos tonalitos.
Aplitos composicionalmente semelhantes (leucotonalíticos) também
estão presentes nesses corpos.
A presença desses veios leucotonalíticos cortando rochas tonalíticas nas proximidades dos corpos granodioríticos, sugere a possibilidade de estarem relacionados a frações evoluídas dos líquidos que
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ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS TERMO-TECTÔNICOS
DE CISALHAMENTO As rochas da Suíte Rosário apresentam,
em maior ou menor intensidade, transformações textural-estruturais
e/ou mineralógicas, resultantes da tectônica de cisalhamento que aconteceu na porção oeste da Província Borborema, conforme já documentado nos granitos Pedra do Sal (Gama Jr. et al. 1988) e Chaval (Gorayeb
et al 1995), assim como intenso recorte de juntas e falhas. Entretanto,
tais transformações não descaracterizaram as feições ígneas originais,
a não ser ao longo das zonas de cisalhamento, de modo que ainda está
preservada a história plutônica da suite.
As principais feições estruturais superpostas às tramas ígneas estão
marcadas pela imbricação e leve estiramento dos minerais primários
(quartzo, plagioclásio, hornblenda e titanita), criando uma anisotropia
e chegando a desenvolver uma discreta foliação nas rochas, transformando-as em certos casos em protomilonitos.
Bandas e zonas de cisalhamento dúctil com movimentação sinistrai,
de larguras centimétricas a decimétricas e comprimentos de até
dezenas de metros, são comuns em determinados locais. Desenvolvem
uma foliação milonítica orientada na direção N50-70°E com mergulhos entre 60° a 70° SE, e lineação de estiramento que mergulha 30-35°
para 200-220° Az. Nelas estão desenvolvidos milonitos e ultramilonitos, marcados pela intensificação da tonalidade escura e cominuição
dos minerais, transformando as rochas em afanitos. Nessas rochas
destacam-se ocelos de hornblenda e plagioclásio reliquiares, além de
fitas de quartzo em matriz cominuída. Essa matriz é composta por
sericita, epidoto e carbonatos, provenientes da substituição de plagioclásios, além de agregados microgranulares de quartzo e plagioclásio,
clorita, tremolita-actinolita acicular e titanita microgranular.
Relacionada em grande parte aos processos termo-tectônicos de
cisalhamento, formou-se toda uma gama de minerais hidratados, assim
como recristalizaram-se outros a partir das associações minerais
primárias, induzindo reequilíbrios parciais durante a circulação de
fluidos. Os principais minerais neoformados nesse processo compreendem sericita e epidoto, provenientes de reações de desestabilização do plagioclásio; clorita e tremolita-actinolita acicular e titanita
microgranular, fundamentalmente derivados de diversas reações de
destruição da hornblenda.

deram origem às rochas granodioríticas, por um processo de diferenciação magmática.
Enclaves Corpos discóides, subesféricos ou de formas alongadas,
de dimensões centimétricas, são encontrados isolados na massa
plutônica, com maior frequência nos domínios dos metagranodioritos,
e geralmente acompanham a orientação da foliação. São tipos
mesocráticos ou melanocráticos, identificando-se duas categorias a
saber: a) vulcanitos máficos, que podem representar frações
aprisionadas de sequências vulcânicas encaixantes, pré-existentes, até
o presente não identificadas nesta área. Como reforço a essa suposição
destaca-se que, na literatura geológica regional, está registrada a
presença de rochas vulcânicas relacionadas à Suíte Tromaí, a aproximadamente 150 km a noroeste desta área (Costa et al. 1977), bem como
ao Grupo Gurupi; b) meladioritos e rochas melanocráticas ricas em
anfibólio, geralmente alojados nos metagranodioritos, os quais podem
representar fragmentos provenientes das porções tonalíticas incorporadas durante a intrusão múltipla, ou ainda representar frações
imiscíveis de líquidos magmáticos mais densos (dioritóides,
gabróides), cuja maior parte teria ficado retida em níveis mais profundos na época do alojamento.
Diques máficos Diques subverticais de pequenas largura (30-50
cm) ocorrem esporadicamente, seccionando as rochas da Suite. São
rochas máficas (M ~ 45), de cor preto esverdeada, afaníticas, holocristalinas, de granulação fina. A textura é porfirítica, destacando-se
fenocristais euédricos de hornblenda verde, com raras porções
glomeroporfiríticas, envoltos numa matriz composta por plagioclásio
intensamente sericitizado e raramente epidotizado, anfibólio prismático ou acicular e pequenas quantidades de quartzo e opacos,
classificando-se como hornblenda andesito. Discretas orientações
preferenciais dos fenocristais revelam indícios de estrutura de fluxo
magmático nos diques. Os fenocristais de anfibólio estão zonados
destacando cor verde no núcleo e incolor na borda, enquanto que os
anfibólios da matriz geralmente são verde pálidos e incolores. Vênulas
preenchidas por quartzo e/ou carbonatos também são encontradas.

GEOCRONOLOGIA Métodos As análises geocronológicas
apresentadas neste trabalho foram obtidas pelo método de evaporação
de chumbo em monocristais de zircão, utilizando a técnica do filamento
simples, que é uma versão modificada por Olszewski et al. (1990) do
procedimento com filamento duplo apresentado por Kober (1986,
1987). As análises isotópicas foram realizadas no Laboratório de
Geologia Isotópica da Universidade Federal do Pará (Pará-Iso), em um
Espectrômetro de Massa VG 54E.
No tratamento estatístico dos dados analíticos, foram incorporadas
as modificações introduzidas por Gaudette et al. (l 998). Com isso, os
resultados geocronológicos apresentados no presente trabalho são
ligeiramente diferentes daqueles reportados por Gaudette et al. (1996),
com base no mesmo conjunto de dados.
Os estudos geocronológicos foram realizados em metatonalitos,
metagranodioritos e metagranitos, amostrados nos pontos 12, 13, 14,
15 e 16 (Fig. 2), e os resultados são apresentados na Tabela l e Figura
3. De um modo geral, os cristais de zircão selecionados para análises
geocronológicas eram similares em termos de forma, cor e tamanho,
representando cristais euédricos com os prismas e as pirâmides bem
preservadas. A relação comprimento x largura situa-se entre 4 x l e 2
x l. Os cristais eram transparentes, de coloração róseo tendendo para
o vinho; entretanto, os cristais de zircão dos metagranitos do ponto 16,
eram translúcidos e de coloração róseo clara.
Os zircões do metatonalito amostrado no ponto 12 forneceram
idades 207Pb/206Pb variando entre 2.050 ± 19 Ma e 2.174 ± 59 Ma (Tab.
1). Cinco cristais analisados permitiram calcular uma idade aparente
média
de 2.079 ± 48 Ma (Fig. 3a), definida por 198 conjuntos de razões
207
Pb/206Pb (Tab. l). As idades aparentes obtidas para cinco cristais de
zircão do metatonalito amostrado no ponto 13, variam entre 2.089 ±
41
Ma e 2.220 ± 86 Ma (Tab. 1), fornecendo uma idade média
207
Pb/206Pb de 2.139 + 22 Ma (Fig. 3b). Do metagranodiorito coletado
no ponto 2()7
14 foram analisados seis cristais de zircão e as idades
aparentes Pb/206Pb determinadas variaram entre 2.117 ±78 Ma e
2.175 ± 71 Ma (Tab. 1), fornecendo2()7uma2()6idade média de 2.136 ± 14
Ma (Fig. 3c). As idades aparentes Pb/ Pb obtidas para os cristais
de zircão do metagranodiorito amostrado no ponto 15 variam entre
2.121 ±21 Ma e 2.161 ±36 Ma (Tab. l); a idade média calculada com
base em cinco cristais de zircão foi de 2.129 ± 11 Ma (Fig. 3d).
Finalmente, no metagranito amostrado no ponto 16 as idades
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Pb/ Pb variaram entre 2.069 ± 28 Ma e 2.135 ± 22 Ma nos quatro
zircões utilizados no cálculo da idade (Tab. l), e a idade aparente média
obtida foi de 2.112 ± 32 Ma (Fig. 3e).
As idades obtidas pelo método de evaporação de Pb em monocristais de zircão têm sido interpretadas como a idade de cristalização desse
mineral,
uma vez que tem sido demonstrado que as idades aparentes
207
Pb/206Pb, em geral, são similares às idades U-Pb obtidas em
monocristais de zircão pelo método convencional ou pela SHRIMP
(Kober et al 1989, Ansdell & Kyser 1991, Kröner et al. 1994,
Karabinos & Gromet 207
1993). Gaudette et al. (1998) demonstraram que
as idades aparentes Pb/206Pb obtidas com a técnica de filamento
simples, em monocristais de zircão extraídos de rochas ígneas pouco
deformadas, são compatíveis, dentro dos limites dos erros analíticos,
com as idades obtidas pelo método U-Pb usando tanto monocristais
como pequenas frações de grãos polidos207de zircão.
Em função disso,
eles interpretam as idades aparentes Pb/206Pb como a idade de
cristalização dessas rochas.
Com base no exposto, e considerando que as rochas analisadas
foram afetadas apenas por um metamorfismo
de baixo grau, acreditase que as idades aparentes médias 207Pb/206Pb apresentadas neste
trabalho indiquem a época de colocação do conjunto de rochas plutônicas que constituem a Suite Rosário. De um modo geral, essas idades
se superpõem nos limites dos erros analíticos, sugerindo que esses
granitóides podem ser equivalentes em termos geocronológicos. No
entanto, não se pode descartar a existência de um curto intervalo de
tempo na colocação sucessiva dos diversos plutons, conforme sugerido
pelos dados de campo, de no mínimo 50 Ma (2,08-2,13 Ga).
DISCUSSÃO E CONTEXTUALIZAÇÁO REGIONAL

A

Suíte Rosário compreende um batólito cujos estudos petrográficos
indicam tratar-se de um extenso magmatismo de afinidade cálcio-alcalina e características de granitos tipo I. Ela é constituída por um
conjunto de plutons que guarda paralelismo com complexos magmáticos de intrusões múltiplas. As transformações verificadas sobre esses

granitóides estariam situadas no mesmo contexto dos processos termotectônicos que tiveram lugar, em escala regional, no Cinturão de
Cisalhamento Noroeste do Ceará, no oeste da Província Borborema.
As idades Pb-Pb em zircão obtidas para os granitóides da Suíte
Rosário concentram-se em um intervalo de valores entre 2,08 e 2,13
Ga, e refletem a época de colocação desse conjunto de granitóides, no
Paleoproterozóico.
A região de Rosário está situada aproximadamente a meia distância
dos dois outros domínios de ocorrência de rochas pré-cambrianas; a
região do Gurupi e a região noroeste do Ceará, nas quais também
ocorrem corpos granitóides de idades similares (Tab. 2, Fig. 4).
Na região noroeste do Ceará (Fig. 4), os litotipos principais são
gnaisses tonalíticos com termos granodioríticos subordinados, que
estão associados a sequências supracrustais metamorfïsadas em fácies
anfibolito e até granulito, reunidos no Complexo Granja (Neves 1975,
Gorayeb et al. 1988). Estudos geocronológicos pelo método de evaporação de Pb em monocristais de zircão nos gnaisses tonalíticos
indicam idades de 2.253 ± 27 Ma para o gnaisse do Riacho da Gangorra
e de 2.028 ± 38 Ma para o gnaisse da pedreira de Granja, 207
enquanto que
para o enderbito da vila Dr. Privat foi obtida uma idade Pb/206Pb de
2.076 ± 12 Ma (Tab. 2). Por outro lado, datações efetuadas pelo método
U-Pb em zircões desse enderbito apontam uma idade mais antiga de
2.176 ± 21 Ma (Gaudette et al. 1998). O207Gnaisse
Forquilha, de
compo-sição tonalítica, apresenta uma idade Pb/206Pb em zircão de
2.049 ±10 Ma, e o Granito Chaval, um batólito constituído dominantemente por sienogranitos
e microclínio granitos (Gorayeb et al. 1995),
possui uma idade 207Pb/206Pb em zircão de l .990 ± 18 Ma (Fig. 4, Tab.
2).
Na região do Gurupi, situada a oeste da cidade de São Luís, os dados
geocronológicos existentes para as rochas granitóides coincidem
aproximadamente com essa faixa de idade (Tab. 2, Fig. 4). O tonalito
que ocorre no rio Gurupi-Mirim, que faria parte 207
do Tonalito Cândido
Mendes ( Suíte Tromaf), apresentou uma idade Pb/206Pb em zircão
de 2.132 ± 18 Ma (Sousa 1995) (Fig. 4, Tab. 2), que é semelhante às
idades encontradas na Suite Rosário. Para o Granito Mirasselvas foi
obtida uma isócrona Rb-Sr em rocha total de 2.047 ±140 Ma (Wanderley Filho 1980), enquanto que idades K-Ar de 1.906 ± 54 Ma e
2.056 ±41 Ma foram obtidas em biotita e mosco vi ta, respectivamente,
provenientes deste granito (Wanderley Filho, dados inéditos). Para o
Granito Tracuateua foi obtida em moscovita uma idade K-Ar de l .933
Ma (Hurley et al. 1967). Segundo Lowell (1985), os granitos Mirasselvas e Tracuateua são granitos com duas micas, do tipo S, petrograficamente classificados como monzogranitos, e que na verdade fariam
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parte de um único corpo, denominado Batólito Bragança. Estes granitos contrastam com os tipos dominantemente tonalíticos e granodioríticos, de afinidade cálcio-alcalina, supostamente do tipo I, descritos por
Pastana (1995) nessa região.
Avaliando comparativamente esses três domínios crustais de idade
paleoproterozóica (Fig. 4), verificam-se similaridades em termos
geocronológicos e de constituição litológica. As diferenças existentes
entre eles estão relacionadas às condições metamórfïcas e à estruturação. Enquanto na região noroeste do Ceará a estruturação é dominantemente NE-SW e as condições metamórfïcas máximas atingiram
a fácies anfibolito alto até granulito (Abreu & Gorayeb 1992), definindo o Cinturão de Cisalhamento Noroeste do Ceará (Abreu et al.
1988), na região do Gurupi as condições metamórfïcas não ultrapassaram a fácies anfibolito média, e a estruturação tem direção NW-SE.
Na região de Rosário, as condições metamórficas alcançaram a fácies
xisto-verde, estando o metamorfismo associado a zonas transcorrentes
de direção NE-SW (Gorayeb & Abreu 1996).
Ao longo de toda essa extensão crustal, superior a 1.000 km,
ocorrem suites granitóides cálcio-alcalinas de composição dominantemente tonalítica e granodiorítica, além de granitóides aluminosos do
tipo S, todos de idade paleoproterozóica (Fig. 4). Considerando essa
extensa ocorrência de rochas granitóides, com idades situadas dentro
de um estreito intervalo de tempo, pode-se concluir pela incidência,

Revista Brasileira de Geociências, Volume 29,1999

em todo esse segmento crustal, de um importante evento tectono-magmático de plutonismo granitóide. A esse evento estariam relacionadas
diferentes fontes de geração de magma ou diferentes processos, que
levaram à formação de suites cálcio-alcalinas do tipo I, bem como
granitóides do tipo S. A sua duração no tempo ainda não pôde ser
inteiramente determinada, mas o intervalo das idades Pb-Pb em zircão
desses granitóides é de aproximadamente 200 Ma, sendo que para a
Suíte Rosário esse intervalo é de cerca de 50 Ma.
Esse segmento crustal, limitado a sudoeste pela ZCTE, conhecido
como Cráton São Luis, tem sido considerado uma parte integrante do
Cráton Oeste Africano, separado do mesmo quando da fragmentação
do Gondwana e deriva mesozóica (Hurley et al. 1967, Lesquer et al
1984), a partir da proposição de Bullard et al. (1965). Tal correlação,
baseada em dados geocronológicos (Hurley et al. 1967), em anomalias
gravimétricas e feições estruturais maiores (Lesquer et al. 1984),
relaciona o Cráton São Luis à Província Birrimiana do Cráton Oeste
Africano, que apresenta intervalo de idades similares (Wright et al.
1985, Hírdes et al. 1996). Os terrenos birrimianos são compostos por
rochas supracrustais, incluindo sequências vulcânicas e sedimentares,
e por grande extensão de rochas plutônicas cálcio-alcalinas, e granitos
alcalinos restritos, submetidas a diferentes graus metamórficos, sob
influência da orogênese Eburneana (Transamazônica) (Hirdes et al.
1996). Os dados isotópicos e as principais ideias acerca da origem dos
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terrenos birrimianos, convergem no sentido de considerá-los como o
resultado de um processo evolutivo que iniciaria com a geração de
platôs basálticos oceânicos e sedimentação, seguidos por magmatismo
cálcio-alcalino relacionado a zonas de subducção em ambiente de arco
de ilha, culminando com a colisão e amalgamação com a porção oeste
do Cráton Oeste Africano (Feybesse et al. 1989, Boher et al. 1992).
Os dados geológicos e geoquímicos existentes no Cráton São Luis
ainda são insuficientes para propor com segurança um modelo de
evolução crustal para esse segmento. No entanto, considerando a
correlação desse cráton com os Terrenos Birrimianos da África Ocidental, pode-se, preliminarmente, utilizar toda a gama de conhecimento existente naquele domínio crustal para tentar compreender
o significado da granitogênese transamazônica no Cráton São Luis.
Nessa comparação, os granitóides de afinidade cálcio-alcalina da
região do Gurupi e de Rosário, representariam então o resultado da
evolução de arcos magmáticos. Subsequentemente, a evolução
seguiria com a colisão e amalgamação dos vários arcos aos terrenos
arqueanos adjacentes (porção oeste do Cráton Amazônico), que marcaria a deformação e o pico do metamorfísmo do evento termo-tectônico Transamazônico/Eburneano, registrado na região. Essa tentativa de entender a formação desses corpos granitóides do lado
brasileiro está apoiada, fundamentalmente, na idade dessas rochas, na
grande extensão de ocorrência das mesmas e, sobretudo, nas propostas
de correlação do Cráton São Luis com o Cráton Oeste Africano, aceitas
na literatura. No entanto, dados geoquímicos que permitam esclarecer
a natureza do magmatismo cálcio-alcalino, bem como a sua assinatura
isotópica, são necessários para melhor compreender a evolução dessas
rochas. Adicionalmente, é necessário esclarecer as relações desses
granitóides com as sequências supracrustais associadas que, por sua
vez, precisam de estudos litoquímicos e geocronológicos sistemáticos
nos principais conjuntos já cartografados.
CONCLUSÕES A Suíte Rosário corresponde a um batólito do
Paleoproterozóico constituído de múltiplos plútons de afinidade cálcio-alcalina, alojados entre 2,08 e 2,13 Ga, sendo correlacionada ao
magmatismo que gerou a Suíte Tromaí.
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As idades obtidas a partir do zircão da Suíte Rosário são similares
às idades dos conjuntos de rochas granitóides que afloram desde o
nordeste do Pará até o noroeste do Ceará, fazendo parte das unidades
geotectônicas conhecidas como Cráton São Luis e Cinturão de Cisalhamento Noroeste do Ceará.
Esse intervalo de idades, compreendido entre 2,0 e 2,2 Ga, aproximadamente, tem representatividade na Província Birrimiana do Cráton
Oeste Africano, correspondendo à orogênese Eburneana, que é correlacionada ao evento termo-tectônico Transamazônico, registrado no
Cráton São Luis e no Cinturão de Cisalhamento Noroeste do Ceará.
Admitindo a correlação entre o Cráton São Luis e o Cráton Oeste
Africano, sugere-se que a Suíte Rosário, bem como os demais granitóides cálcio-alcalinos do Paleoproterozóico da região, podem estar
relacionados a um ambiente de arco magmático, à semelhança dos
granitóides da Província Birrimiana do oeste africano. No entanto,
dados geocronológicos e litoquímicos, tanto para os granitóides como
para as sequências supracrustais associadas, são necessários para
avançar no modelo de evolução crustal do Cráton São Luis.
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