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RESUMO: A área de estudo é constituída por granitoides isotrópicos e rochas vulcânicas 
indeformadas sendo elas relacionadas à Suíte Intrusiva Teles Pires e ao Grupo Colíder, 
respectivamente. Os trabalhos de mapeamento geológico e petrográficos permitiram 
individualizar três sequências vulcânicas do Grupo Colíder na área, denominadas Inferior 
(Sinf), Intermediária (Sint) e Superior (Ssup).A Sinf se caracteriza pela abundância de 
ignimbritos e rochas piroclásticas primárias, como ignimbritos e depósitos de surge, com 
rochas efusivas subordinadas. A ocorrência de ignimbritos rico em cristais, restritos a Sinf, com 
baixo conteúdo de fragmentos vítreos indica a erupção de magmas altamente cristalizados, 
cujos depósitos piroclásticos foram submetidos a processos de elutriação durante o transporte 
e deposição. A Ssup é constituída dominantemente por riolitos e traquitos efusivos e, 
subordinadamente, por ignimbritos reomórficos, suas litologias se caracterizam pelo baixo 
conteúdo de fenocristais e fragmentos líticos que indicam a ocorrência de magmas pobremente 
cristalizados. As diferenças petrográficas observadas entre as duas sequências indicam 
variações composicionais e de estilo de erupção na geração dos diferentes depósitos 
vulcânicos. Observa-se que os magmas que geraram as rochas vulcânicas da Sinf possuíam 
um caráter subsolvus. As rochas da Ssup apresentam, dominantemente, mineralogia indicativa 
de cristalização de magmas de caráter hipersolvus. Essa característica pode estar indicando 
uma variação nas condições de pressão de fluidos na(s) câmara(s) magmática(s) que geraram 
esse magmatismo.No que se refere a composição química das rochas vulcânicas das duas 
sequências observa-se que ambas possuem um caráter metaluminoso a fracamente 
peraluminoso e afinidade com magmas Tipo-A2. Os padrões de distribuição de elementos 
maiores e traços em diagramas multielementos são semelhantes e caraterizados por 
anomalias negativas de Ba, Nb, Ta, Sr, P, Ti e Eu, com padrão horizontalizado de ETRP. As 
rochas da Ssup possuem caráter essencialmente ferroso, enquanto as rochas da Sinf possuem 
caráter que varia de magnesiano a ferroso. Os dados isotópicos U-Pb em zircão de um riolito 
da Sinf, obtidos nesse trabalho, indicam idade de cristalização de 1810±9 Ma. Uma das 
hipóteses que pode ser aventada para a geração dessas sequências vulcânicas é de que as 
diferenças petrográficas, litoquímicas e geocronológicas indicam a ocorrência de dois eventos 
magmáticos distintos, um de ~1,81 Ga e outro de ~1,76 Ga, provenientes de fontes 
magmáticas semelhantes, devido às similaridades litoquímicas. A segunda hipótese, é que 
ambas as sequências pertençam ao mesmo evento magmático, que se estendeu de 1,81 Ga a 
1,76 Ga, e que as sutis diferenças petrográficas e litoquímicas representam pequena variação 
de fonte magmática e de condições de cristalização em câmara magmática. 
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