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Introdução
Em terrenos metamórficos de baixo grau a utilização da

datação da muscovita pelo método Rb-Sr oferecem bons resultados
para a definição da idade do evento metamórfico. O Complexo
Metamórfico Porongos (CMP) é formado por rochas
metassedimetnares e metavulcânicas e aflora na forma de uma
faixa no Domínio Central do Cinturão Dom Feliciano. Esse trabalho
concentrou-se na região de afloramento da Antiforme Serra dos
Pedrosas, extremo leste do CMP. Essa dobra condiciona o
afloramento das unidades Cerro Cambará e Rincão do Maranhão.
A unidade de mais alto grau, denominada Cerro do Facão ocorre
na forma de uma lasca encobrindo a extremidade leste da dobra. A
deformação principal dessas rochas é marcada pelas foliações S1
e S2 originadas em zonas de cisalhamento tangenciais. Durante
esse evento é atingido o pico metamórfico (M1), o qual na unidade
de mais baixo grau, Cerro Cambará, é marcado pela assembléia
metamórfica em equilíbrio muscovita-clorita-biotita-quartzo. Essa
assembléia é estável em temperaturas de 425 a 515 º C e pressões
de 1 a 5 kbars (Tinkham et al., 2001).

Os primeiros dados isotópicos do evento metamórfico M1 que
afetou o CMP são de 654 ± 15 e 601 ± 41 Ma (Lenz, 2004). Com o
objetivo de melhorar a precisão das idades obtidas foram
realizados testes de pré-limpeza nas muscovitas para a remoção
dos contaminantes e das extremidades afetadas pelo
intemperismo.

Metodologia
A rotina do processo de pré-limpeza seguiu os seguintes

passos:
(a) O concentrado de muscovita foi passado para um becker

de Teflon, foi adicionado acetona e levado para um banho
ultrassônico por 15 minutos. Após foi lavado com água Milli-Q,
adicionado etanol e levado novamente ao ultrassom por mais 15
minutos e por fim lavada com água Milli-Q.
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(b) Foi adicionado a amostra 1 ml de HCl 6 N e colocadas em
uma chapa quente por 30 min. Após as amostras foram lavadas
com H2O Milli-Q e secadas.

O processo seguinte de abertura das amostras e separação
isotópica seguiu a rotina do Laboratório de Geologia Isotópica da
UFRGS.

Para o cálculo da idade foram adotados os erros standard de

0,005% para o 87Sr/86Sr e de 1 % para o 87Rb/86Sr, com 2 . O
programa ISOPLOT/EX 2.06 (Ludwig, 1999) foi usado para o
cálculo da regressão linear e obtenção da idade isocrônica.

Resultados e Discussões
Na tabela 1 podemos visualizar os resultados obtidos nas

amostras que foram submetidas ao processo de pré-limpeza (CMP
32, 34 e 35) e para efeito de comparação foram colocadas nessa
tabela dados obtidos anteriormente e que não foram submetidos ao
processo de pré-limpeza (CMP 4 e 6).

Tabela 1: Tabela com dados de Rb-Sr das amostras da unidade
Cerro Cambará. CMP 32, 34 e 35 são amostras submetidas ao
processo de pré-limpeza e as amostras CMP 4 e 6 são amostras
que não foram submetidas a esse processos de pré-limpeza.

Na coluna de 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr da tabela acima podemos
visualizar que em todas as amostras que foram submetidas ao
processo de pré-limpeza, os valores de rocha-total e muscovita
ocorrem com valores muito próximos, o que de certa forma pode
influenciar na inclinação da reta e na idade calculada pelo
programa Isoplot.

Além disso, os valores de 87Rb/86Sr das muscovitas novas
(CMP 32, 35 e 35) são bem inferiores aos valores encontrados para
as muscovitas das amostras CMP 4 e 6, que não foram submetidas
ao processo de limpeza com HCl. Os valores de 87Rb/86Sr são
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consideravelmente superiores na muscovita em relação a rocha
total devido ao fato da muscovita ser uma grande concentradora de
Rb, o qual substitui o K, que por sua vez é bem abundante na
muscovita.

Esses valores bem inferiores aos esperados de 87Rb/86Sr e
87Sr/86Sr pode estar relacionados ao processo de limpeza com HCl
6 %. Devido á estrutura em folhas desse mineral, a percolação do
ácido provavelmente foi bastante eficaz, sendo que resultou num
processo de lixiviamento.

A idéia desse processo de limpeza com HCl foi extraído de
um trabalho de Mass, 2003, que realizou experiências em
muscovitas e constatou que as mesmas quando submetidas a
temperaturas de 120 graus com HCl 1 N por 24 horas não sofriam
nenhuma alteração no sistema isotópico.

Nesse caso, porém, os valores extremamente baixos de
87Rb/86Sr (razão entre 5,25 e 5,56) e 87Sr/86Sr (entre 0,77 e 0.78)
provavelmente está relacionada a essa limpeza com HCl, já que
amostras bem semelhantes, da mesma unidade geológica e
geograficamente muito próximas mostraram razões 87Rb/86Sr (entre
18, 07 e 31,43) e de 87Sr/86Sr (0,90 a 1.01) bem mais altas (CMP 4
e 6).

Para a obtenção da idade do metamorfismo foram plotados
os dados de rocha-total e muscovitas das amostras CMP 32, 34, 35
juntamente com as amostras CMP 4 e 6 em um gráfico 87Rb/86Sr
versus 87Sr/86Sr. Optou-se por juntar os dados novos com os dados
obtidos anteriormente justamente por que as muscovitas das
amostras CMP 4 e 6 não foram lixiviadas e representariam o valor
mais próximo do real de 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr das muscovitas do
CMP.

Como visualizado na figura 2, os dados novos de rocha total e
muscovitas caíram em um aglomerado de pontos com baixa razão
87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr. Justamente o que define a inclinação da reta
são os pontos com maiores razões 87Rb/86Sr e 87Sr/86Sr, que são as
muscovitas das amostras CMP 4 e 6.

A idade obtida com a utilização de todas as amostras é de
665 ± 35 Ma, bem próxima ás idades obtidas apenas com as
amostras CMP 4 e 6.
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Figura 21: Todas as amostras da unidade CC plotadas em um
mesmo gráfico.

Conclusão
A metodologia da pré-limpeza na muscovita com as

concentrações do HCl utilizadas nesse trabalho mostraram-se
inadequadas para o objetivo esperado. Porém utilizando os dados
das muscovitas lixiviadas com amostras que não foram submetidas
a esse processo obteve-se a idade de 665 ± 35 Ma, que possibilitou
um refinamento da idade do metamorfismo da região.

Porém para um refinamento ainda maior da idade e para a
calibração da metodologia de pré-limpeza sugere-se fazer uma
alíquota das mesmas amostras utilizando-se HCl com menor
concentração e outra alíquota das mesmas amostras que não
serão submetidas ao processo de pré-limpeza.
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