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INTRODUÇÃO 
O Complexo Rincón del Tigre ocorre em uma área de 
720 km² na na Faixa Sunsás, oriente boliviano, e 
apresenta idade U-Pb em badeleíta de 1110.4 ± 1.8 Ma 
(Teixeira et al., 2015). Caracteriza-se como uma 
intrusão acamadada, do tipo soleira, formada por 
unidades máfica-ultramáficas e félsicas (granófiros), 
alojadas nas rochas sedimentares dos Grupos Sunsás e 
Vibosi (Litherland et al., 1986), que estão relacionadas 
a evolução policíclica do Supercontinente Rodínia, mais 
especificamente a Faixa Sunsás, SW do Cráton 
Amazônico.  
Esse magmatismo básico é um indicador chave dos 
processos tectônicos que envolvem extensão litosférica 
e sua consequente ruptura. Sendo assim, este trabalho 
tem por objetivo caracterizar geológica e 
petrograficamente as unidades ultramáficas, máficas e 
félsicas da intrusão acamadada, contribuindo para o 
entendimento do magmatismo fissural que antecedeu 
a aglutinação do supercontinente Rodínia.  
 
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL 
A história geológica e tectônica da Bolívia é correlata 
com a do Brasil, especialmente na porção SW do 
Cráton Amazônico, que revelam uma evolução 
policíclica da crosta continental associada às províncias 
meso a neoproterozoicas Rondoniana-San Ignácio 
(1.56-1.30 Ga), e Sunsás-Aguapei (1.20-0.95 Ga) 
(Bettencourt et al., 2010; Teixeira et al., 2015). 
Segundo Teixeira et al. (2010) a evolução da Orogenia 
Sunsás (1.11-1.00 Ga) pode ser definida em três 
estágios: 
1. Estágio de margem passiva; 
2. Estágio orogênico; 
3. Estágio tardi a pós-tectônico. 
Durante o primeiro estágio, a província Sunsás-Aguapeí 
evoluiu a partir um decorrido período de quiescência e 
erosão da região Paraguá (margem cratônica oriental), 
em ambiente de margem passiva onde depositaram-se 

os conglomerados, unidades psamíticas, pelíticas e 
arcósios-quartzitos do Grupos Sunsás (6500 m de 
espessura), e sobrepostos a esses, os arenitos e 
arcóseos do Grupo Vibosi (2000 m de espessura; 
Teixeira et al. 2010). 
Tais grupos foram afetados por metamorfismo regional 
de baixo grau durante a fase orogênica Sunsás, 
exibindo uma direção ascendente NW (Litherland & 
Bloomfield, 1981). 
O Complexo Rincón del Tigre alojou-se durante a fase 
extensional percursora da Orogenia Sunsás. As 
unidades encaixantes apresentam suaves dobras NE, 
assim como a foliação de cisalhamento Sunsás 
(Adamek et al., 1996; Teixeira et al., 2010).  
Conforme Litherland et al. (1986), 
litoestratigraficamente o Complexo pode ser dividido 
em unidades Ultramáfica (inferior), Máfica 
Intermediária (intermediaria) e Félsica (superior).  
A Unidade Ultramáfica é a mais espessa, abrangendo 
1900-3000 m, sendo composta por dunitos 
serpentinizados e olivina bronzitita, harzburgitos, 
bronzito picrito e melanorito ocorrem associados. A 
Unidade Máfica é constituída por uma camada inferior 
de norito (250-350 m), e outra superior de gabro (670-
1125 m). Enquanto a Unidade Félsica abrange 300-750 
m de espessura, sendo composta por granófiro médio 
rosa escuro. 
 
RESULTADOS 
A partir de análise petrográfica de 18 lâminas delgadas 
das rochas do Complexo Rincón del Tigre, foram 
distinguidas 5 fácies pertencentes as porções 
ultramáfica, máfica e félsica, descritas a seguir. 
 
Porção Ultramáfica  
 
Fácies Dunito  
Rocha maciça equigranular fina, preta, com capa 
intempérica. Opticamente é constituída por olivina, 
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como mineral essencial, de hábito anédrico, parcial a 
totalmente alterada para serpentina (Fig. 1-A e 1-B), 
constituindo pseudomorfos, o que configura textura 
mesh. Os acessórios são minerais opacos e óxidos de 
ferro e titânio (titanita), que se encontram associados. 
Clorita e sericita (Fig. 1-C e 1-D) são de origem 
secundária e ocorrem em glomeros. 
 

Figura 1: A e B- Textura equigranular da fácies dunito, com 
forte serpentinização. C e D- Associação de olivina e sericita, 
além de observar a textura mesh. Polarizadores cruzados a 
esquerda e paralelos a direita.  
 

Fácies Peridotito  
Opticamente caracteriza-se por textura inequigranular 
a equigranular média (1- 2 mm), constituída 
essencialmente por olivina e piroxênio (Fig. 2-A e 2-B), 
porém, há ocorrência de plagioclásio em algumas 
rochas, inferior a 5 %. Como acessórios têm-se 
minerais opacos e flogopita. A serpentina é o principal 
produto de alteração, além de sericita, clorita e talco, e 
epídoto.  
A olivina é granular, euédrica a anédrica, fortemente 
fraturada, parcial a totalmente alterada para 
serpentina, configurando textura pseudomórfica tipo 
mesh. A iddingsita também ocorre como produto de 
alteração, geralmente associada aos interstícios e 
fraturas.  
O piroxênio é róseo e está representado por clino e 
ortopiroxênio, o primeiro apresenta-se prismático 
alongado a subédrico, enquanto o segundo é tabular 
subédrico a anédrico, fraturado, sendo que alguns 
cristais apresentam alteração para talco e epídoto. 
O plagioclásio é tabular, euédrico, apresenta fraturas e 
alteração para epídoto (Fig. 2-C), o qual apresenta 
hábito granular. A flogopita é rara, mas ocorre em 
palhetas de pleocroísmo de cor pálida a castanho claro 
(Fig 2-D).  

 

 
Figura 2: A e B- Cristais de olivina e piroxênio da fácies 
peridotito, observando alteração para serpentina. 
Polarizadores cruzados a esquerda e paralelos a direita. C-
Cristal de plagioclásio fraturado associado a piroxênio e 
olivina. D- Palheta de flogopita associada a piroxênio.  
 

Porção Máfica 
 
Fácies Gabro/Norito 
Rocha equigranular média (1-2 mm) composta 
essencialmente por plagioclásio e piroxênio (Fig. 3-A), 
apresentando apatita como acessório.  
O plagioclásio é prismático, euédrico, com combinação 
da geminação polissintética e Carlsbad. O piroxênio é 
prismático, subédrico a anédrico, e fraturado, 
apresentando sericita em algumas fraturas, além de 
constituir textura ofítica com o plagioclásio (Fig. 3-C). 
 

 
Figura 3: A e B- Fácies Gabro/Norito, evidenciando cristais de 
plagioclásio e piroxênio. C e D- Piroxênio com textura ofítica e 
sericitização nas fraturas. Polarizadores cruzados a esquerda 
e paralelos a direita.  
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Porção Félsica  
 
Fácies Granofírica 
Rocha inequigranular fina a média (1-2,5 mm), 
hipidiomórfica a xenomórfica, variando 
composicionalmente de monzo a sienogranito. 
Constitui-se essencialmente por quartzo, feldspato 
alcalino, plagioclásio, biotita e hornblenda, 
apresentando titanita, apatita, minerais opacos e zircão 
como mineralogia acessória, além de óxidos de ferro e 
titânio. Processos de argilização, saussuritização, 
sericitização e cloritização foram identificados. Há a 
presença de microfraturas preenchidas por grãos de 
quartzo e feldspato recristalizados (Fig. 4-A). 
O quartzo é anédrico e apresenta extinção ondulante, 
ocorre intersticial, bem como exibe hábito vermicular e 
cuneiforme intercrescido com grãos de feldspato 
alcalino, caracterizando textura micrográfica (Fig. 4-C) 
e granofírica, e por vezes com plagioclásio, 
caracterizando textura mirmequítica. O quartzo 
apresenta também inclusões de apatita. 
O feldspato alcalino corresponde ao ortoclásio com 
hábito tabular, subédrico a anédrico, alguns cristais 
apresentam geminação Carlsbad e intercrescimento 
pertítico, além de apresentar forte argilização e 
alteração sericítica (Fig. 4-E), tendo óxidos de ferro e 
titânio associados, por vezes formando rutilo. 
O plagioclásio é tabular e prismático com forte 
processo de alteração, como argilização, 
saussuritização e sericitização, resultando em epídoto 
granular e sericita.  
A biotita é lamelar, com pleocroísmo de castanho a 
amarelo, com alteração para clorita, esta com hábito 
fibrorradiado a lamelar subédrico. Epídoto também 
ocorre associado. Inclusões de zircão, por vezes 
exibindo halo pleocróico, foram reconhecidas. 
O anfibólio, representado pela hornblenda é 
losangular, subédrico a anédrico, exibindo cloritização, 
que por vezes resulta em glomeros de clorita, 
apresenta pleocroísmo amarelo a verde, alguns cristais 
de hornblenda apresentam início de processo de 
opatização (Fig 4-F). Por vezes exibe inclusão de 
quartzo. 
A titanita se apresenta com hábito losangular, 
subédrica (2 mm), já a apatita ocorre com hábitos 
prismático, acicular,  além de seções basais hexagonais. 
Muscovita e sericita de origem secundária ocorrem por 
vezes nos interstícios e em glomeros, sendo associados 
com óxido de ferro e titânio, os quais preenchem as 
fraturas. 
 

 
Figura 4: A e B- Textura inequigranular fina a média da fácies 
granofírica, dando destaque a fratura preenchida por quartzo 
e feldspato. C e D- Textura gráfica e cristais xenomórficos de 
quartzo e feldspatos. E- Sericita resultante da alteração do 
feldspato alcalino. F- Processo de opacitização da 
hornblenda. Polarizadores cruzados a esquerda e paralelos a 
direita.  

 
Fácies Porfirítica 
Rocha porfirítica de matriz fina (menor que 1 mm) 
constituída por quartzo e plagioclásio, fenocristais de 
feldspato alcalino (2-10 mm) e plagioclásio (2-5 mm), 
além de quartzo (Fig. 5-A e B), biotita, apatita, zircão e 
titanita como acessórios. Apresenta-se com 
microfraturas e processo hidrotermal avançado, tendo 
como principais produtos sericita, argilominerais, 
clorita, epídoto, calcita e óxidos de ferro. Sua 
composição varia de sieno a monzogranito. 
O feldspato alcalino corresponde a microclina e 
ortoclásio, ocorre com hábito tabular, euédrico, com 
intercrescimento pertítico (Fig. 5-C) do tipo lamela e 
em grão com o plagioclásio, e micrográfico com o 
quartzo. Porta inclusão de apatita e zircão, prismáticos. 
Os planos de fraqueza são preenchidos por epídoto e 
carbonato (Fig. 5-D), associados à alteração do 
plagioclásio. 
O plagioclásio ocorre como fenocristal prismático, 
subédrico, e na matriz, eventualmente zonado, 
apresentando contatos irregulares com feldspato 
alcalino. Fortemente alterado, o que resulta em maclas 
fantasmas, predominando sericitização e 
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saussuritização, gerando epídoto granular de até 0,8 
mm (Fig. 5-G) com intercrescimento com quartzo, 
configurando textura mirmequítica (Fig. 5-E). Inclusões 
de quartzo (0,8 mm) e hornblenda (2,5 mm) anédrica, 
com pleocroísmo fracamente amarelo, são 
encontradas. Nos interstícios é comum observar 
massas granulares de calcita. 
O quartzo é anédrico, com dimensões de até 5 mm, 
apresentando-se como fenocristal e compondo a 
matriz, possui extinção ondulante, preenchendo 
interstício e exibindo contato serrilhado entre si, por 
vezes ocorre fraturado e preenchido por clorita e 
titanita. 
A biotita é lamelar, subédrica, exibindo pleocroísmo de 
amarelo claro a verde claro, por vezes ocorre em 
glomeros e apresenta processo de cloritização. 
A titanita é prismática, losangular a granular, com 
seções triangulares (Fig. 5-H), e comumente forma 
agregados máficos com a biotita, além de associação 
com epídoto e apatita. Zircão e apatita exibem hábito 
prismático. 
 

 
 

Figura 5: A-Fenocristais de quartzo e microclina em matriz 
fina de quartzo, observando o contato serrilhado entre eles. 
B-Fenocristais de plagioclásio fortemente alterado, quartzo e 
pertita. C-Microclina pertítica com sericitização e inclusões de 
quartzo. D-Planos de fraqueza na microclina preenchidas por 
quartzo e carbonato. E e F- Textura mirmequítica associada a 
biotita, observado o forte grau de argilização. Polarizadores 
cruzados a esquerda e paralelos a direita. G- Epídoto anédrico 
resultante da alteração do plagioclásio. H- Titanita triangular 
associada à biotita. 

 
CONCLUSÕES E DISCUSSÕES 
Com base no estudo petrográfico foi possível distinguir 
5 fácies nas rochas do Complexo Rincón del Tigre: 
Dunito, Peridotito, Gabro/Norito, Granófiro e 
Porfirítica. Tais fácies evidenciam claramente a 
evolução de uma intrusão estratiforme, diferenciada 
pelo processo de cristalização fracionada. 
A presença de processos de alteração como 
serpentinização, argilização, sericitização, 
saussuritização e cloritização sugerem que o complexo 
foi influenciado por processos hidrotermais, 
possivelmente relacionados ao metamorfismo de baixo 
grau associado à Orogenia Sunsás. Considerando os 
efeitos deformacionais e metamórficos supracitados e 
a idade U-Pb em badeleíta de 1110.4 ± 1.8 Ma (Teixeira 
et al., 2015), conclui-se que o Complexo Estratiforme 
Rincón del Tigre, registra uma tentativa frustrada de 
ruptura continental que antecede a aglutinação do 
supercontinente Rodínia. 
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