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RESUMO: O Bloco Rio Apa constitui a parte meridional do Cráton Amazônico, exposto no 
Paraguai, Brasil e recentemente reconhecido no oriente boliviano. No oriente boliviano, além 
das suítes graníticas Pensamiento (1.27-1.37 Ga) relacionada à Orogenia San Ignácio e 
Sunsás (1.0 Ga) relacionada à Orogenia Sunsás, há também magmatismo granítico orosiriano 
representado pelos Granitos Correreca e Santo Corazón. O objetivo deste trabalho é 
apresentar uma nova ocorrência deste magmatismo paleoproterozoico, exposto na região de 
Santa Terezita, na região de San José de Chiquitos, na Bolívia. O Granito Santa Terezita situa-
se na margem sul do Aulacógeno Tucavaca, é recoberto pelos grupos Tucavaca e Murciélago, 
e rochas sedimentares Paleozoicas. O Granito Santa Terezita é composto por rochas 
graníticas de cor cinza, equigranulares a inequigranulares, de granulação média a fina, foliadas 
e intrudidas. Ao microscópio são holocristalinas, hipidiomórficas, de granulação média a fina, 
de textura equi a inequigranular, formada por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e biotita, 
tendo como minerais acessórios, apatita, zircão, minerais opacos e como produto de alteração 
os minerais: sericita, argilominerais, epidoto, clinozoisita, zoisita, calcita, muscovita e clorita. O 
quartzo ocorre em grãos anédricos de 0,1 a 1 mm e com extinção ondulante. Às vezes 
intercrescimentos vermiformes de quartzo e feldspato alcalino em plagioclásio, que se encontra 
adjacente a um cristal de feldspato potássico formam a textura mirmequítica. O plagioclásio 
exibe-se tabular, subédrico, com geminação albita, e dimensões entre 0,2 a 1 mm. Comumente 
encontra-se saussuritizado e como fase hóspede no feldspato alcalino, gerando a textura 
pertítica. O feldspato alcalino (microclina) mostra-se tabular, subédrico, com geminação em 
grade, medindo de 0,2 mm a 2 mm. A biotita, único mineral máfico principal ocorre em palhetas 
marrons, com dimensões entre 0,2 a 0,5 mm e por vezes estão cloritizadas. A datação U-Pb 
(LA-ICP-MS), realizada na amostra ST-03 do Granito Santa Terezita, indica a idade concórdia 
de 1860,7 ±8,1 Ma, interpretada como idade de cristalização. As análises Sm-Nd em rocha total 
desse granito de TDM 2,16 Ga e εNd (T= 1860 Ma) com valor de +0,246, sugere uma fonte 
mantélica paleoproterozoica com algum grau de contaminação crustal. Considerando as 
características geológicas, petrográficas e a idade de cristalização compatível com a dos 
granitoides da Suíte Intrusiva Alumiador, no Terreno Rio Apa, sugere-se que assim como o 
Granito Correreca, o Granito Santa Terezita seja parte dessa suíte ígnea, e por consequência, 
o Bloco Rio Apa prolonga-se a sul do Aulacógeno Tucavaca.  
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