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A região de Guarantã do Norte, Mato Grosso, está localizada na porção centro-sul do Cráton 
Amazônico, entre as províncias geocronológicas Ventuari-Tapajós (1,95 – 1,80 Ga) e Rio 
Negro-Juruena (1,8 – 1,55 Ga). A área é caracterizada por um volumoso magmatismo félsico, 
com unidades plutono-vulcânicas pós-orogênicas a intraplaca de idade paleoproterozoica. 
Biotita granodioritos, ignimbritos, riolitos, hornblenda-biotita sienogranitos a monzogranitos 
porfiríticos e feldspato alcalino granitos a sienogranitos compõem a geologia da região. Os 
hornblenda-biotita sieno a monzogranitos evidenciam ocorrências de enclaves máficos 
microgranulares indicativos de processos de mistura parcial de magmas. Os dados isotópicos 
de U-Pb em zircão (ICP-MS-LA) e Sm-Nd mostram idades de cristalização de 2001±13 Ma 
para o biotita granodiorito, com razão Th/U variando entre 0,20 a 0,76, εNd de -2,87 e idade Nd 
TDM de 2,44 Ga. O ignimbrito exibe idade de cristalização de 1792±14 Ma e razão Th/U entre 
0,37 a 1,49, com εNd +0,37, e idade modelo Nd TDM de 2,02Ga. O hornblenda-biotita 
sienogranito porfirítico demonstra idades de cristalização de 1790±6 Ma e 1795±6 Ma, com 
razão Th/U entre 0,41 a 1,32, valores de -1,69, -1,77, -3,48 e -4,03 para εNd e idades modelo 
Nd TDM variando entre 2,19 a 2,41 Ga. A idade U-Pb do enclave é concordante com a dos 
granitos, de 1790±8 Ma, com razão Th/U entre 0,42 a 1,0, valor de -1,58 para εNd e idade 
modelo Nd TDM de 2,20 Ga. O sienogranito demonstrou duas famílias de zircão, uma com idade 
de 1763±14 Ma e razão Th/U entre 0,69 a 1,56, considerada como idade de cristalização, e 
outra de 1811±15 Ma, com razão Th/U entre 0,94 a 1,48, idade herdada. O εNd é de -3,63 e a 
idade modelo Nd TDM é de 2,41 Ga. As razões Th/U de todas as amostras são compatíveis com 
as de zircões de origem ígnea. Os valores negativos de εNd indicam derivação crustal ou 
assimilação de rochas crustais mais antigas. Valores de εNd oscilando entre fracamente positivo 
e negativo evidenciam interação entre fontes mantélicas e crustais, gerando magmas híbridos 
e ascendentes ao longo de zonas de subducção, fonte das rochas do Arco Magmático Juruena. 
A idade de cristalização do biotita granodiorito é compatível com idades de rochas graníticas da 
Província Ventuari-Tapajós. As demais amostras são concordantes com idades de rochas 
relacionadas ao Vulcano-Plutonismo Teles Pires, compatíveis com rochas das suítes intrusivas 
Paranaíta (hornblenda-biotita sienogranitos a monzogranitos), Teles Pires (feldspato alcalino 
granitos a sienogranitos) e do Grupo Colider (ignimbritos e riolitos). 
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