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A porção sudeste do Escudo das Guianas, nordeste do Cráton Amazônico, no norte do Brasil, 
é parte da Província geotectônica/geocronológica Maroni-Itacaiúnas, uma expressiva faixa 
orogênica desenvolvida durante o ciclo orogenético Transamazônico (2,26-1,95 Ga) que inclui 
um bloco continental arqueano intensamente retrabalhado durante a orogenia Transamazônica, 
o Bloco Amapá. Este é constituído principalmente por complexos granulíticos-migmatíticos-
gnáissicos de alto grau metamórfico, de idade neo-mesoarqueana, além de granitoides e 
sequências supracrustais riacianos. Apresentamos o primeiro conjunto de dados isotópicos 
integrados U-Pb e Lu-Hf em zircão por LA-ICP-MS obtido em cinco unidades tectono-
estratigráficas do embasamento arqueano do Bloco Amapá e de uma rocha intrusiva 
paleoproterozoica, a fim de investigar os principais episódios de crescimento e retrabalhamento 
crustal. Os dados isotópicos Sm-Nd em rocha total foram comparados aos dados de Lu-Hf em 
zircão. Três principais episódios magmáticos foram confirmados por datação U-Pb em zircão, 
dois no Mesoarqueano (~ 3,19 e 2,85 Ga) e um no Neoarqueano (~ 2,69-2,65 Ga). Valores 
subcondítricos de ƐHf(t) obtidos para quase todas as unidades investigadas indicam que os 
processos de retrabalhamento crustal foram predominantes durante a formação de rochas que 
hoje compõem o Bloco Amapá. Idades-modelo Hf-TDM

C, variando de 2,99 a 3,97 Ga, indicam 
que pelo menos dois períodos importantes de extração mantélica e formação da crosta 
continental ocorreram durante o Arqueano no sudeste do Escudo das Guianas, um mais antigo 
no Eoarqueano (~ 4,0 Ga) e um mais jovem no Mesoarqueano (~ 3.0-3.1 Ga). Este último 
reconhecido em escala global como um importante período de acreção crustal. Adicionalmente, 
as assinaturas de Hf sugerem a existência de dois segmentos crustais arqueanos 
geograficamente distintos, respectivamente no sudoeste e nordeste do Bloco Amapá, formados 
em diferentes episódios e que foram agregados em algum momento no Arqueano para formar 
a atual configuração do Bloco Amapá. O reconhecimento de um episódio de crescimento 
crustal no Eoarqueano (~4,0 Ga) é inédito para o sudeste do Escudo das Guianas no Brasil, é 
não foi registrado pelos dados Sm-Nd em rocha total, que foram restritos ao Meso-
paleoarqueano (entre 2,83 e 3,51 Ga). Esta constatação revela que a geração de crosta 
continental no Craton Amazônico começou pelo menos 500 Ma antes do que previamente 
sugerido pela sistemática Sm-Nd. A análise de dados isotópicos U-Pb e Lu-Hf em zircão e Sm-
Nd em rocha total disponíveis para os domínios arqueanos dos crátons Amazônico e Oeste 
Africano revelou o registro de crosta eoarqueana em ambos os crátons com geração crustal 
iniciando em 4,0 Ga e que todos esses domínios arqueanos compartilham uma história Paleo-
Mesoarqueana. 
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