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RESUMO: O Terreno San Pablo é considerado um fragmento continental limitado a norte pela 
Zona de Cisalhamento San Diablo (ZCSD), que é evidenciada por um lineamento curvilíneo e 
interpretada como uma zona de sutura (>5 km de largura), entre o Terreno Paraguá e o 
Terreno San Pablo. Para o oriente boliviano foram propostas duas suítes graníticas: 
Pensamiento (1.27-1.37 Ga) relacionada à Orogenia San Ignácio; e Sunsás (1.0 Ga) 
relacionada à Orogenia Sunsás. O Granito Correreca está localizado entre Rincón del Tigre e 
Santo Corazón, a sul da ZCSD. Compreende um batólito recoberto ao norte pelo Grupo 
Sunsás, a oeste pelo Grupo Boqui, ao sul pelo Grupo Murciélago, a leste faz contato por falha 
com o Granito Santo Corazón. O Granito Correreca é composto por rochas graníticas 
leucocráticas de cor rosa, inequigranulares, de granulação média a fina e levemente foliadas. 
Opticamente são holocristalinas, hipidiomórficas a xenomórficas, de granulação média a fina, 
de textura inequigranular, formada por quartzo, plagioclásio, feldspato alcalino e biotita, tendo 
como minerais acessórios, apatita, zircão e opacos. Observam-se evidências da atuação da 
fase hidrotermal, obtendo como produto de alteração os minerais: sericita, argilominerais, 
epidoto, clinozoisita, zoisita, calcita, muscovita e clorita. O quartzo ocorre em grãos anédricos, 
com dimensões de 0,2 a 5 mm, e com extinção ondulante, às vezes alongado e comumente 
recristalizado em torno dos cristais constituintes da rocha. O plagioclásio, subédrico a anédrico 
com geminação albita, às vezes com zonação normal, com dimensões entre de 2 a 5 mm. 
Frequentemente exibe fase hóspede de pertitas em cristais subédricos tabulares apresentando 
alteração hidrotermal intensa como: sericitização, argilização e saussuritização. O feldspato 
alcalino (microclina) mostra-se anédrico a subédrico, apresenta geminação em grade, com 
dimensão entre 1mm e 5 mm. A biotita, único mineral máfico principal ocorre como cristais 
lamelares e em palhetas, medindo de 0,1 a 1,0 mm, por vezes, quando observadas em 
agregados, exibem-se fibrorradiadas e estão totalmente cloritizadas. A deformação é marcada 
por uma foliação penetrativa, localmente milonítica. A datação U-Pb (LA-ICP-MS), realizada em 
amostra do Granito Correreca, indica a idade concórdia de 1855 ± 5.6 Ma interpretada como 
idade de cristalização para essa unidade. O objetivo deste trabalho é apresentar os aspectos 
petrográficos e dados isotópicos U-Pb (LA-ICP-MS) do Granito Correreca, a fim de contribuir 
para o entendimento da evolução magmática do Sul/SW do Cráton Amazônico. Alguns autores 
defendem que o Terreno San Pablo é um bloco crustal a sul do Terreno Paraguá, limitado pela 
ZCSD. 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 o Granito Correreca seja parte dessa suíte ígnea e que o Terreno Rio Apa, prolongue-se 
até a região de Santo Corazon, no oriente boliviano.   
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