
49º Congresso Brasileiro de Geologia 
20 a 24 de agosto de 2018 – Rio de Janeiro 

 

ANÁLISE PETROGRÁFICA E DE GEOCRONOLOGIA U-Pb E Lu-Hf DA SUÍTE 
INTRUSIVA ALTO CANDEIAS (RONDÔNIA, SW DO CRÁTON AMAZÔNICO): 

DADOS INÉDITOS PELO MÉTODO LASER ABLATION 
 

Debowski, B.P.1; Santos, A.C.1; Holanda, W.1; Ferreira, L.O.1; Simas, M.P.1; Geraldes, M.C.1 
1Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 
RESUMO: Localizada na Província Geocronológica Rondônia-Juruena, na porção Sudoeste do 
Cráton Amazônico, a Suíte Intrusiva Alto Candeias compreende rochas graníticas, geralmente 
ácidas, de textura rapakivíticas, sendo característica de granito tipo A. Este trabalho propõe 
uma subdivisão faciológica do batólito Alto Candeias por meio de estudos de campo, 
petrográficos e geocronológicos através dos métodos U-Pb e Lu-Hf em zircão nas unidades 
Monte Negro, Buritis, Jacilândia e Campo Novo. Estas unidades são constituídas por granitos 
rapakivi, granodioritos, granitoides finos e charnockitos, respectivamente. Além das evidências 
sobre a geologia local, suas texturas e idades, este trabalho está relacionado diretamente com 
a modelagem tectônica do SW do Cráton Amazônico no Mesoproterozoico, pois interpretar as 
características da Suíte Alto Candeias implica na compreensão do Cráton Amazônico, o qual 
apresenta clássicas feições do Estateriano e Toniano, granitogênese do tipo A, S e I, bacias 
rift, plutonismo, AMCG, além de conter depósitos minerais associados. Datações U-Pb em 
zircão pelo método LA-ICP-MS identificaram idades de cristalização de 1338 ± 15 Ma para a 
Unidade Monte Negro, 1348 ± 9 Ma para a Unidade Buritis, 1356 ± 20 Ma para a Unidade 
Jacilândia e 1347 ± 8,8 Ma para a Unidade Campo Novo. Essas idades sugerem origem 
contemporânea para as rochas da Suíte e todas pertencem ao período Ectasiano da Era 
Mesoproterozoica, com idade média de cristalização do maciço de 1353 ± 9 Ma. O método Lu-
Hf apresentou parâmetros petrogenéticos, a dizer, o épsilon Hf (εHf) negativo para a Unidade 
Buritis (-7,3), um valor positivo e maior que o manto empobrecido para a Unidade Jacilândia 
(+14,1) e, para a Unidade Campo Novo, um valor muito negativo (-14,1). Sendo assim, as 
diferentes assinaturas do εHf demonstram que tais unidades não são comagmáticas, visto que o 
método empregado indica fonte crustal para a Unidade Campo Novo e fonte mantélica para a 
Unidade Jacilândia, sendo a Unidade Buritis representativa da mistura dos magmas dessas 
diferentes fontes. A Suíte Intrusiva Alto Candeias pode ser correlacionada temporalmente ao 
Complexo Colorado em Rondônia e ao Complexo El Pensamiento na Bolívia. São complexos 
de ambiente de arco magmático com idade em torno de 1350 Ma. Desse modo, a origem da 
Suíte pode ser relacionada a um processo de subdução com geração de rochas granitoides do 
tipo I na borda do Cráton Amazônico há aproximadamente 1350 Ma, com o fluxo de calor de 
encontro ao interior da placa causando fusão parcial no manto e parte da crosta inferior, sendo 
a Suíte Alto Candeias, de acordo com esta interpretação, de formação sin-orogênica. 
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