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Expectativa

Questão 1

Isso se deve a que o registro  sedimentário mais  antigo do MS contém fosseis  dessa idade e é
observado cobrindo localmente as unidades metamórficas referidas.

Questão 2

Isso se deve a que o Al é geralmente relativamente imóvel com relação a outros elementos, tais
como NA, K, Ca, Mg e Fe, durante a interação fluido-rocha.  

Questão 3

A trajetória de PT em sentido horário para essas rochas sugere o desenvolvimento de um evento
de colisão, com engrossamento cortical durante as primeiras etapas da colisão, seguido de uma
exumação, resultando na descompressão acompanhada por aquecimento.

Questão 4

Os pontos foram: 1. A presença de unidade graníticas com moscovita ígnea e granate ocasional
no MS; 2. O contexto de localização sugerido por Botello para esta unidade ígnea; 3. A existência
de rochas sedimentárias do Devônico cobrindo certas litologias.

Questão 5

A  sequência  de  rochas  metamórficas  da  Formação  Silgará,  que  aflora  na  faixa  Berlín-Silos-
Mutiscua,  está  limitada  ao  oeste  com a  unidade Ortoneis,  em contato  onduloso  e  irregular;  ao
leste  com  a  Falla  de  Metiscua,  a  qual  põe  em  contato  a  Formação  Silgará  com  a  Formação
Floresta (unidade sedimentária mais antiga do MS, de idade Devônico), e ao sudeste com a Falla
de Socotá, a qual põe em contato a Formação Silgará com as rocas sedimentárias do ambiente
marino  de idade Cretácia.  Até  a  data,  a  única faixa  de rochas metamórficas  do  MS em que se
observaram  as  KyQVs,  corresponde  à  faixa  Berlín-Silos-Mutiscua,  que  se  localiza  na  região
central  do  MS  (RCMS).  Ali  afloram  rochas  metapelíticas  (esquistos  micáceos  com  granate,
estaurolita  e  cianite,  com  subordinado  feldspato  potássico  e  plagioclase).  Essas  rochas  são  a
litologia hóspede das KyQVs.
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