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RESUMO

O presente trabalho objetivou a carac'terlzaçâo petrográfica e litogeoqulmica da
porçäo setentrional do Maciço Granltico Morro Redondo e de rochas vulcânicas
(ácidas e básicas) associadas ao mosmo, as quais säo dEscritas pioneiramente
neste trabalho. Paralelamente, procurou-se reconhscer as relaçöes genéticas
entre as unidades plutônica e vulcånica.

O maciço Morro Redondo aflora no exbemo sudeste do Estado do Paraná, já na
divisa com o Estado de Santa Catarlna. Possui cerca de 300 Km2 de área
aflorante, com forma grosseiramente retangular e orienùaçäo segundo a direçäo
N20-25W.

As rochas vulcânicas ocorrem na forma de derrames e diques, recobrindo
parcialmente o maciço granltico na sua porçäo oeste, sendo indeformadas e
näo metamorfisadas.

O estudo petrográfico revelou quo os granitos e os rlolitos mostram uma mesma
paragênese essencial predominante, constituida por quarÞo e feldspato
pertltico, como fase precoce, o riebeckiùa, egerina e biotita (+-), como fase tardia
intersticial. A presença de faciologia contendo apenas um feldspato (pertiùa),
demonsta a oconência de granito tipo hiprsolvus neste maciço.

Do ponto de vista geoqulmico, o conjunto granito-riolito é carasterizado pelos
altos teores êm S¡O2, Na2O + K2O, Fe2O3, F, Zt, Nb, Y e Th, e baixas
concentraçöes em CaO, MgO, Al2O3, Ba e Sr, sendo este comportamento
similar ao dos granitos tipo-A. Os riolltos e basaltos exibem distribulçäo bimodal
nos diagramas de classificaçäo. O lndice agpaltico (N+l(Al) varia entre 0,86 e
1,06 para o riolito e 0,86 a 'a,22 para os granitos, atestando o caráter
alcalino/peralcalino destas rochas.

Em relaçäo ao ambiente teclônico, os vários dlagramas discriminantes utilizados
säo concordantes em termos de um ambiente intra-placa e anorogênico para
geraçäo dos riolitos e granitos. Para os basaltos, também ficou evidenciado um
amblente continental (intra-placa), com base na utilizaçäo de diagramas de
elementos incompatlveis @rl4 x Nbx2 xY:ZrN xZr).

A hipótese de uma vinculaçäo genética entre riolito-granito e basalto-riolito foi
testada com base na relaçäo entre elementos incompatlveis @r x Ce, Hf x La e
Nb x Zr), no padräo de ETR e da paragênese mineral das rochas ácldas. Estes
dados, quando interpretados conjuntamente, indicam cogeneticidade entre
riolitos e granitos, enquanto a vinculaçäo entre riolitos e basaltos näo é
conclusiva, sendo ainda necessários dados complementares, principalmente
isotópicos.

Do ponto de vista geoqulmico, petrográfico e tec{ônico, as rochas plutônicas e
vulcânicas aqui estudadas mostram forte semelhança com outras unidades
equivalentes do sul e sudeste do Brasil e de outros palses. Por outro lado, é
importante ressaltar as diferenças geoqulmicas entrE os basaltos aqui
estudados e os da bacia do Paraná, descartando-se com isso qualquer
similaridade entre eles.



ABSTRACT

This work presenb the petrographic and geochemistry studieg of the northern
portion thE Mono Redondo Granitic Massif and acid and basic vulcanic rocks,
that are described hEre for the first time. The genetic relationshlp betwEen
plutonic and volcanic units is demonstrated.

The Morro Redondo massif occur is neigboring regions of Paraná e Santa
Catarina States, covering about 3@ Km2, with approximately rectangular form
and n N20-25W orientation.

The volcanic rocks ars represented by sllls and dikes, parüally covering the
western portion of the granitic massif. Thls roks are not dEformated and
metamorphised.

The peüographlc study indicated the same essencial mineralogical paragenesis,
with quartr and pertithic feldspar as early phases, and riebbckite, aegirine and
þi9lite (+ -) as late phases. The occurence of facies caracterlzed by perüthic
feldspar alone, is charac,teristic of hypersolvus granites.

Geochemically, the granite and rhyolite are characteriæd by high conccnbation
of S¡O2, Na2O + K2O, Fe2O3, F,Zr, Nb, Y and Th, and lowèoncentnüon of
cao, Mgo, Al2o3, Ba and sr, a behaviour similar to A- type granites. The
rhyolites and basalts showed blmodal distibution in the classificafon diagrams.
The agpaitic index variated between 0,86 and 1,06 to rhylites and betweeá 0,86
and 1 ,22to granites, showing the alkaline/peralkaline caractEr of the rocks.

Tec'tonically, discriminant diagrams are concordant with intaplate and
anorogenic enviroments of generation the rhyolites and granites. The basaltic
rocks also showed an inhaplate enviroment, based ln the utilization of
incompatible demenb @rl4 x Nbx2 xy:ZrN xZr).

The hypothesis of a genetic relation between rhyolite and granite was tested,
using the incompatible element ratios @r x Ce, Hfx La e Nb xzr¡,the rare earth
elements and mineralogical paragenosis of acid rocks. The analysls suggæted
that genetic is a relation between the rhyolites and granites. Tire testráo not
conclusively show any relationship between Uasalts and rhyolites, and
complementary studies (specially isotopic) are necessary.

The geochemical, petrographic and tec'tonic characteristics of the plutonic and
vulcanic rocks studied here showed great similarities with othärs unib of
southern southeastern of Brazil and other world regions. Geochemicalry, the
basaltic rocks studied here are different of the basaltic! rocks of Pananá Uasln.
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I. |NTRODUçÃO

1.1 - LOCALTZAçAO E ACESSO

A área estudada situa-se no limite sudeste do estado do Paraná, junto a divisa
com Santa Catarina, na transiçäo entre o Primeiro Planalto Paranaense e a
Serra do Mar. Abrange parte dos municipios de Tijucas do Sul e Guaratuba (pR)
e Garuva (SC), sendo balizada pelas coordenadas 25"50'/ 26"05' de latifude
Sul, e 48"50'/ 49'05'de longitude Oeste. As principais localidades inseridas na
área säo Pinhal, Rio do FÖjo, Pinhal dos Borges e Säo Joäo do Piral, todas no
eslado do Paraná.

A partir de Curitiba pode-se atingir a área através da rodovia federal BR-376
(Curitiba-Joinvile), num trajeto de cerca de 65 km; a partir daf utiliza-se estrada
de terra municipal que atinge o canto o€ste da mesma. lnternamente as vias de
acesso säo escassas e, quando existentes, nem sempre trafegáveis, com
algumas estradas sendo mantidas sazonalmente por empresas de
reflorestamento. Na Figura I pode-se visualizar melhor a situaçäo da área.

1.2 - CoNS|DERAçOES PRELTMTNARES

Os eventos situados entre o Proterozóico Superior (lll) e o Eopaleozóico, na
regiäo sul-sudeste do Brasil, foram responsáveis pela geraçäo de granitos
subalcalinos a peralcalinos pós-tec'tônicos (anorogônicos?) e bacias vulcano-
sedimenûares nåo mehmorfisadas e pouco deformadas. Nesüas, em geral, o
vulcanismo possui caráter ácido a intermediário, tendo como litotipos principais
riolitos, dacitos, andesitos e rochas piroclásticas associadas. Diversos autores
têm se referido a esses depósitos como bacias molássicas relacionadas à ûase
evolutiva terminal do Ciclo Brasiliano (Almeida, 1967; popp, i972, etc.)

Na década de 60, durante os trabalhos da Comissão da Carb Geológica do
Paraná, inúmeros corpos granitóides e depósitos molássicos foram
pioneiramente reconhecidos e definidos no estado do paraná, dentre os quais
incluem-se: formações camarinha e Guaratubinha, e o Grupo castro (Muråtori,
1966; Fucketal., 1967a e Trein & Fuck, 1967). Desde en'täo poucoìOm ii¿o
feito no sentido de caracterizar esbs unidades em termos ao quimismá oãs
rochas vulcânicas, ambiente tectônico, estratigrafia, idade, etè. Denûe òs
trabalhos de compilaçäo e_s]$gsej regionais, abrangendo a porçäo sut Oo pats,
de.stacam-se.os Oe_.!þ9¡t_(rS_21), Eberr & Brochini (1b21), Oäitx irsZSu,¡1, Ãiior¡
(1981), Ba_sei et aili (1987),F.ragoso_cesar ef€lt (i985); Fragosò c"sar (ìs86l,
soares (1987), ciguer & Góis (1989), ciguer ei a/i'(990i). rra¡atrroi maís
recentes sobre as bacias de Guaratubinha e castro, enfatizando aspectos
petrog.rá-ficos, litogeoqulmicos e geocronológicos, devem-se a castro (tösg) e
Moro (1993).

A sequência de rochas vulcånicas associada espacialmente ao granito Morro
Redondo, que constitui o objeto principal do presente trabalho,-posiciona-se
geograficamente entre duas unidades vulcano-sedimentares 

"oþ"Èoro¡""ì,conside¡adas como depósitos reracionados a bacias morássicas: ä rorr"cao
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Guaratubinha, 1O km ao nortê, no Estado do paraná, e a Formaçåo Campo
Alegre, 30 km ao sudoeste, já no estado de santa catarina. o reco'ntrec¡mãnio
desta ocorråncia de rochas vulcânicas foi feito inicialmente por Góis & MachaJo
(1992), ocasiäo em que sugeriram uma possrvel vincuhção genética entrã-o
ciÞdo granito e as rochas vulcânicas, baseados em dados de-observaçöes de
campo.

1.3 - OBJETTVOS

Este trabalho tem como. objetivo principal a caracterizaçäo petrográf¡ca e
litogeoqulmica de uma unidade de róchas vulcånicas/subvulcaniäas 

"-r"o"¡u¿"ao Maciço Granftico Morro Redondo, situada na divisa dos Estados ¿o paianãL
Santa Catarina.

Paralelamente, objetivou-se caracieriza¡ a vinculaçåo genética entre as rochas
vulcânicas/subvulcânicas e o referido granito, váendã-se oe inrorrnaçiãs'Jà
c.artografia geológica na escara 1:s0.000 e do tratamento e interpretaia" aã"
dados petrográficos e qulmicos (elementos maiores, menores, traços ä terras
raras), dispopnlveis sobre ambas as unidades.
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FIGURA 1 - Mapa de localizaçäo da área e pr¡nc¡pais vias de acesso.



2. MATERIAIS E MÉTODOS

Com base nos objetivos propostos, foi adotado o seguinte procedimento
metodológico:

2.1 - PESOUISA BIBLIOGR,ÁFþA

Foram levantiados na literatura geológica os trabalhos disponfveis sobre a área
estudada, incluindo aqueles de caráter regional, os quais de alguma forma
fazem referência ao tema estudado. Uma slntese deste levantamento encontra-
se no Capltulo 4.

2.2 - FOTOTNTERPRETAçÃO cEOLócrcA

Foram interpretradas fotos aéreas nas escalas 1:70.000 (Cruzeiro do Sul, 1963)
e 1:25.000 (Cruzeiro do Sul, 1980), com o objetivo de delinear as principais
feiçðes litoestruturais da área e gerar um mapa fotogeológico preliminar, que
pudesse servir de auxilio nos trabalhos de campo.

2.3 - TRABALHOS DE CAMPO

O mapeamento objetivou a delimitação entre as un¡dades vulcânica e plutônica.
lnicialmente pretendla-se individualizar internamente a unidade vulcânica,
visando separar os diferentes tipos litológicos. Porém, este objetivo näo foi
alcançado, em virtude da escassez e descontinuidade dos afloramentos, bem
como das dificuldades de acesso.

Durante esta etapa foi procedida a coleùa sistemática de amostras das rochas
das unidades vulcânica e plutônica, visando a realizaçáo de estudos
petrográficos, litogeoqulmicos e geocronológicos.

Esùa etapa foi desenvolvida no perfodo de fevereirollgg2 a outubro/lgg?
ocasiäo em que foram descritos ceica de 90 afloramentos (Anexo l) e coletadas
em torno de 80 amostras. Ainda nesta fase foi gerado um esboço geológico na
escala 1:70.000, com o mapa final sendo apresentado na escala t SO.OO-0.

2,4 - TRABALHOS DE LABORATóRIO

a) Petrqraña

Foram confeccionadas 70 låminas delgadas no setor de laminaçäo do lnstituto
de Geociências da universidade de säo paulo (lGc-usp), sendö qo oe rochìs
vulcånicas e 30 do granito Morro Redondo. As'descriçõãs ¿as nm¡nás ioram
realizadas no laboratório de Microscopia óptica do Deþarhmento ce oeoblla
Geral (DGG-lGc) e no Departamento de Gäorogia da úniversidade Federaiio
Paraná . (DG-UFPr). O estudo pehográfico envolveu a identificaçäo e
carac'terizaçäo das fases mine-rais, suas relações texturais, fases de atdraçao,
estimativa modal e classificaçäo da rocha.
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b) LitogquÍmica

Foram selecionadas 21 amostras para análises qulmicas de elementos maiores,
menores e traços, sendo 12 da unidade vulcânica e 9 da unidade plutônica. Na
preparaçäo do material seguiu-se o procedimento normal utilizado do laboratório
de preparaçäo de amostras do Depailamento de Mineralogia e Petrologia do
lGc-USP, o qual consiste nas seguintes etapas:

- britagem das amostras em britador de mandlbula, com reduçäo para uma
fraçäo média de 0,1 a 0,3 cm, obtida com o auxilio de uma prensa hidráulica,
seguida pelo quarteamento do material.

- pulverizaçäo a seco em moinho de ágata tipo planetário, por um perlodo de 15
minutos, até chegar a uma fraçäo de 150#.

A confecçäo das pastilhas para análise por Fluorescência de Raios-X envolveu
as seguintes etapas:

- remoagem em moinho de ágata a úmido (Micronising Mill-McOrone) durante
20 minutos, utilizando-se soluçäo de álcool etllico e acetona a 50oó, com
reduçäo da granulometria paraZ}ffi.

- secagem completa do material em estufa, por um perlodo de12 horas.

- moldagem da pastilha com ácido bórico (H3BO3) e aglutinante a base de álcool
polivinllico a200,6 e álcool etllico a20%o,com a prensagem final sendo realizada
em prensa hidráulica.

As amostras foram analisadas na Divisäo de Laboratórios da GEOSOL
(GEOLAB) em Belo Horizonte-Mc. A seguir säo descritos os métodos anallticos
utilizados, os elementos dosados com seus respec{ivos limites de detecçäo para
os elementos traços (em ppm) assim como a precisäo (0,6):

- Fluorescência de Raios-X - SiOz, AlzOo, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, p2O5, Rb
(5), Ba (10), sr (5), Ta (5) , Th (5) e cl. A precisäo para os oxìdos é de yzvo,.

- Absorção Atômica - Na2O, KzO, MnO e NiO (precisäo = + 2%).

- Titulação com KMnO¡ - FeO.

- Eletrodo de íon específico - F

- Espectrografia Öptica de Emissão - Nb (S), Hf (g),Zr (S) e y (3).

- Espectrometria de Ptasma/lcp - La (0,5), ce (1,0), Nd (0,5), sm (0,1), Eu
(0,05), Gd (0,2), Dy (0,1), Ho (O,OS), Er (0,0S), yb (O,OS) e Lu'10,ó3¡.

os elementos terras raras (La, ce, Nd, sm, Eu, Tb, yb e Lu) de seis amostras
da unidade vulcânica, bem como alguns elementos menores (Rb, Ba, Ta, Hf,
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Th, Sc e Co), foram analisados por Ativaçåo Neutrônica nos laboratórios do
lnstituto de Pesquisas de Energia Nuclear-lPEN, em Säo Paulo.

Os "spiderdiagrams" dos elementos de terras raras (ETR) foram normalizados
ao condrito, segundo os padrões de Nakamura (1974).

2.5 - TERMINOLOGIA E NOMENCI.ATURA

Neste ltem säo definidos, com basE na literatura corrente, alguns termos que
seräo adotados no presente trabalho.

Para as rochas plutônicas e vulcânicas säo usados os termos definidos por Le
Maitre (1989) da seguinte maneira:

Rocha Plutônica: rocha lgnea com textura fanerltica e granulaçäo relativamente
grossa, na qual os cristais individuais podem ser reconhecidos a olho nú.

Ræha Vulcânica: rocha lgnea com textura afanltica e granulaçäo relativamente
muito fina, muiÞs vezes contendo vidro, na qual a maioria dos cristais
individuais näo pode ser reconhecida a olho nrJ.

O termo subvulcânico é aqui utilizado para caÍacterizar rochas lgneas com
texturas macroscópicas de rochas vulcânicas tlpicas ou de rochas com
granulaçäo mais grossa (Sial & McReath, 1984), sobretudo quando associadas
a microtexturas granoflricas e microgranullticas (Bard, 1986). Este tiltimo autor
define textura micrcgranulltica como aquela formada por 'Tenocristais inclufdos
numa matriz heterogranular (sub-isogranular) microgranulltica". As relações de
campo säo igualmente importantes e muitas vezes decisivas na separaçäo entre
rochas vulcânicas e subvulcânicas.

Rochas lgneas pralcalinas, plutônicas ou vulcânicas, säo aquelas cuja relaçäo
molecular (Na2O+K2O) / Al2Os > 1 (lndice agpaltico=lA). No caso de riolitos
peralcalinos, Le Maitre (f 989) sugere a divisäo dos mesmos em comenditos e
panteleritos, com base no diagrama Alzos x Feor (Figura 21; Macdonald,l gT4).

os elementos qulmicos formadores de minerais e rochas, em geral säo
classificados como maiotes, menotu's e traços. Para a definiçäo do limite entre
eles, seråo adotados os valores estabelecidos por Shaw (19-64 apud Fujimo¡,
1eeO):

- elementos maiores: > 1ot6
- elementos rnenores: > O,1oÁ < 10,Á
- elementos fraços: <'l%
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3. ASPECTOS FISIOGRAFrcOS E GEOMORFOLóGrcOS

3.1 - RELEVO

Na área em estudo merecêm destaque os dominios montanhosos constituldos
pelas Sêrras lrararé (1.445m), lmbira (1 .415m), Grande (1.360m), Facão
(1.260m) e Papanduva (1.450m).

Estas serras esHlo inseridas em restos de planaltos fortemente dissecados,
apresentando vertentes muito lngremes e intensamente recorùadas, situadas à
margem direita do vale do rio São Joäo e afluentes; o padråo de drenagem
verificado é paralelo e sub-paralelo, fortemente controlado pelas estruturas da
região.

Distinguem-se três nfveis de erosåo bem diferenciados. Estes nlveis estäo
representados por pediplanos residuais com subnlveis distintos, principalmente
nas superflcies mais antigas. Ocorrêm ainda áreas de piemonte, zonas
escarpadas e pedimentos na porçäo leste (Rocha, 1992).

Os pediplanos residuais (Pd3) mostram pelo menos quatro subnlveis distintos,
com intensa rochosidade e ocorråncia de solos litólicos. Estes pediplanos se
interligam por contato com zonas de piemonte, frequentemente associadas a
áreas escarpadas. Os nfveis de pediplanos mais baixos, correspondem a restos
de superffcie pediplanada residual. Tais pediplanos acham-se mais preservados
à medida qu€ avançam para o interior do planalto.

Pedimentos ocorrem em toda a porção leste da área, apresentando inclinaçäo
acentuada, sendo este um aspêcto flpico da regiäo. É comum a presença de
'boulders" e pedregosidade ao longo do corpo da superficie'pedimåntar.
ocorrem subnlveis, formando ombreiras pequenas quase impercepflve¡s no
grande corpo dos pedimentos, onde frequentemente o substrato rochoso pode
aflorar, sendo al encontrados migmatitos.

3.2 - CL|MA

Devido seu posicionamento limltrofe entre o primeiro planalto paranaense e a
serra do Mar, a área do trabalho sofre a influência de dois tipos climáticos,
segundo a classificaçäo de W. Köeppen (apød Maack ,1947):

Clb,' clima subtropical rjmido sem estação seca e verâo quente; a temperatura
média do mês mais qu€nte é interior a22"C.

cfe: clima subtropical úmido sem estaçäo seca e veräo quênte; a temperatura
média do mès mais quente é superior a22.C.

Ambos os climas säo mesotérmicos, sendo que a temperatura média do mês
mais frio fica abaixo de 18"c. Em função desta situaçäo geográfica especffica,
91l1dices pluv¡ométricos na regiäo úariam de l.aobmm ai.ooomnì anuåÈ(TCF,1980).
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3,3. HIDROGRAFIA

Hidrograficamente a área comporta-se como um grande divisor de águas,
separando bacias hidrográficas distintas. Na porção norte a drenagem é
rEalizada pelos afluentes da margem direita do rio Säo Joäo que deságua na
Bala de Guaratuba, pertencente à Bacia Hidrográfica do Litoral. Na parteoeste-
sudoeste da área, dominam os afluentes dos rios Cachoeira e Piral-Guaçri,
formadores do rio Negro, que pertence à Bacia Hidrográfica do Alto lguaçu.

Em relação à rede de drenagem, a mesma apresenta-se encaixada, exibindo
forte controle estrutural, o que resulûa num padråo geralmente retangular a
paralelo. Nas zonas mais dissecadas com predomlnio de rochas gnáissico-
migmatfticas, podem aparecer os padrões sub-paralelo e dendrltico,

3.4 - SOLOS

Na área predominam os Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha, englobando
unidades simples e combinadas como membros dominantes, repreðentando
cerca de 46% da área total (Rocha, 1992). Aproximadamente 1O% da área é
constitulda de solos Podzólico Vermelho-Amarelo como membro dominante da
associaçåo e o restante - 44% - säo representados por Cambissolos, que
contém unidades simples e combinadas como membro dominante.

Observa-se ainda, que nos pediplanos residuais predominam Cambissolos e
Podzólicos; nos pedimentos também predominam os Cambissolos, e, nas zonas
de piemonte, os Solos Litólicos e Afloramentos de Rocha são as associaçðes
mais comuns.

3.s - VEGETAçÃO

Segundo o levantamento realizado por Rocha (op.cit.), a regiäo apresenta
diferentes tipos vegetacionais com ambiente e fisionomia dJstintoi. Neste
contexto destacam-se a Floresta ombrófila Densa submonÞna (ou Floresta
Jr.opical Perúmida), Floresta ombrófila Densa Montana (ou Floreàta rropicàt
Altimontana), Floresta ombrófila Densa Altomontana, Floràsb ombronrà Misa
submontana. Ecótona, Refrigios Ecológicos (ou campo subtropical Natural). 

--
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4. TRABALHOS ANTER¡ORES

4.1 - GEOLOGIA REGIONAL

No Estado do Paraná, a Serra do Mar, devido às dificuldados de acesso, a
maioria dos trabalhos dispopnfveis såo de reconhecimento regional, incluindo
bmbém alguns trabalhos de dehlhe de prospeçåo em alvós potenciais a
mineralizaç6es.

somente a partir do mapeamento geológico efetuado pela comissäo da cafta
Geológica do Paraná e dos projetos regionais desenvolvidos pela CpRM
(Projeto Leste), é que se verificou um real àvanço no conhecimentb da regiáo,
oportunidade em que ss fez a delimitaçåo e o estabelecimento das unidãdes
geológicas regionais.

A Figuras 2 ilustra o contexto geológico regional simplificado e a localizaçäo da
área estudada. Nela, säo delimitads as unidades geológicas regionais mais
importantes, sendo realçadas as bacias vurcano-sedimentãres molãssicas e ãs
maciços granlticos que constituem a suite lntrusiva serra do Mar (Kaul, 19g4).

os primeiros trabalhos geológicos existentes sobre a regiäo descrevem-na
genericamente como sendo constifufda por gnaisses ¿e ioace arqueana.
oliveira (1925,192n descreve como aÍqueana toda a regiäo ¿e 'roctrâs

cristalinas da serra do Mar, embora reconheça os granitos e iochas eruptivãs
afins como sendo mais jovens, Na mesma liñha, oiveira a leonaruos lisaã¡obseryam ainda a ocorrência de quarÞitos com magnetita na regiào ie
Antonina-PR. tvlaack (1942) iá disiingue neste contelÉo ouas eaiàs Je
dobramento e.intrusöes granrticas afetañdo as rochas do complexo cìi"t"r¡no.
No Mapa Geológico do Estado do paraná (lgs3), este autor räfere-se a duas
faixas gnáissicas com idades distintas dentio do'citado complexo. Fin;lm;Ë,
Y1TI._!?91) numa imporrante conrribuição para o conhecimento O" regiå;,
descreve os granitos alcalinos da serra do Mar, correlacionando-os com oînal
da segunda fase de dobramentos da ,'Série Açungul',.

os levantamentos georógicos sistemáticos rearizados pera comissäo da carh
Geológica do paraná, sintetizados por Bigarella et aiti (t}en 

" Èr.[ 
"J 

,1,(1969), represenhm o maior e mais corñpleto acervo àe aáoos oisponrveís
sobre a.regiäo. o mapeamento efetuado nai escalas 1 :s0.000 aor¡a éão io"edos Pinhais)_e 1:70.000 (folhas Tijucas do Sul, Guaratuba, pòdra Branca ãeAraraquara, Serra da lgreja, paranaguá, Antonina e Monetes, dentre outraJt
oêrrnru as grandes unidades que compõem a georogia desùa porçäo oo 

"it 
ìÍ,onde são destacados:

- uma .extensa sequência de rochas metamórf¡cas com estrutura gnáissicapredominante e ocorrência subordinada de quarEitos, anriboritoi, ï;i;;-;ultrabásicas (Fuck et al., 1962b).

-.Rochas granitóides constituindo "stocks" e batólitos de granitos de,,anatexia,,e
de rochas granitóides alcalinas (Fuck et d., f S6Zci.
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Figura 2 - Conte*o geológico regional simplificado de parte da regiåo sul-sudeste do Brasil,
ressattando as grandes unidades litoesüatigráficas. Bacias vulcano-sedimentares: [1] Grupo
Castro, [2] Fm. Camarinha, [3] Fm. Guaratubinha, [4] Fm. Campo Alegre e [5J Fm. Corupá.
Fonte: modificado de DNPM (1984) e Kaul & Teixeira (1982)
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- uma bacia vulcano-sedimentiar com vurcanismo ácido-intermediário e diquesácidos associados, nåo__metamórfica e pouco ¿"t"rr"àá, 
""".üi"roJ'ia"Formaçäo Guaratubinha (Fuck et alli,1967å).

' lnúmeros diques básicos de idade mesozóica ocorrem discordantes daestrutura regional.

- Depósitos de tálus e cohlvio-aluvionares de idade recente.

A pafiir destes revantamentos surgiram os trabarhos enfatizando a evoluçäogeotectôn¡ca da regiäo, com o esraberecimenro aa" gr"naòs ;nìåãJ"J rãåiJiài".
ïT:i,,:f _r1 !,1975) intesram a resiäo no conrexto do Maciçã-M"JËnà"d"
uornvilo, o quar represontaria uma grande zona estável entre ai Faixas tøoveisApiaf, a norte_, e TiJucas, a sur. polsteriotr*tr, ã reconhecido seu caráter dezona remobirizada pero cicro brasiriano (Kaur, 1980), em 

"óntr""tã-lä o"terrenos granurfticos a sul (cordani & Brito ruåves, ísaz¡. era .ãiã"i"-il"ti."
l::if iS:::TI1ç1. de Màciço Marsin"r ã" óu,it¡¡" poib"ããirróË;i'il;""
\rvo/, r vöö) rraça o quadro evolutivo do Escudo paranaense com'base naevoluçäode margens continentais passivas, envorvendo a tormãçao'uãr'rão 

"colisões de arco e de continente_continente-'

Trabalhos regionais sobre a granitogênese sur-brasireira säo desenvorvidos por
l1l": :9.,_ tt 

e78), wernici a pãnarvã 
ri ôzã)l üË;il;;.'¡ià'åiiiåì !r,\op.ctt r agfupa os granitos de säo pauro e paraná em cinco fácies: rvr¡g;aiit¡i",Cantareira, Graciosa, ltu e Granoffrica. n racies ðåciosa, na q;;f;;';;ää; 

"granito lMorro Redondo, é constituida po, gr"nitOiJ"s com afinidades alcatinas

äiì:"."'::,'"il":î:,'".:tr'ö'iìiî,::i';*i"t*ffiíî:i:li"i*mä¿È
do caráter subvurcânico já teriam sioã remãv¡ols p"ro= pror"""os erosivos.

Kaul et alli (1982) e Kaur (19g4) rerinem os graniûos anteriormente definidos porMaack (1961), junùamente com outros corpoõ, n" sr¡Ë'iÃtr"üä,ääîü:"i 
"qual é composta de inúmeros "stocks"'" Éåiãrñ"" de uerivãçao'"Ë;r,r*'"quarÞøsienttica. Estes corpos, entre eles ruarumú¡, ci""ìJ!ä, ð"i, ä',;ä",Agudos do sur e Morro Red'ondo, 

""ria- 
ãe nãìiräa pos-tectonica, eshndo dealguma forma vincurados com as bacias vurcaná-se¿¡menhres eopareozóicas,bem como reracionados a um episódio ¿e ¿iitenseo e rifteamento, ao guard€nominaram de',Episdx1/io Canpo e@¡e1 - -*"'

Trabalhos de maior detarhe, abrangendo áreas especrficas, foram desenvorvidos
B::_L:p:. {!¡r? (ie85)_e-Lima 

.a up"" figãól Estes autores definiram aFormaçäo Rio das cobras e descréveram a sua constituiçäo ritorógica.

F'iiii,i.iü:ä"i"ff :s"":{t:;ËE',',Æ*"9îr.ïf :"'#:,,3åJå:"ei:Morro Atto. Esre autor tuTiéT u"n"ìü åË grän-¡täi¿", Morro tngtês (Serra daPrata), Rio do poço, Esrreta, ðãirãùã¡rä"î öu¡auoz¡nho, bem comoreconhecEu várias zonas e fáciei 
""t".1á"tiri"*¿ät à ¿".."" granitóides.

Basei ef a//i (1990) denominam "Batórito de paranaguá,,toda a região reste doParaná e nordeste de s"nt" c"t"¡nà, ñ;ildffi ä"tro do contêxto do Maciço



t2

de Joinvile. Propuseram ainda a compartimentaçäo deste Maciço em três
grandes dominios, de caracterfsticas distintas: os Domlnios Setentrional,
Meridional e Costeiro (Figura 3). Neste quadro, o maciço Morro Redondo acha-
se inserido no Domfnio Setentrional, o qual é constituldo principalmente por
rochas gnáissico-migmatlticas, juntamente com granitóides de caracterlsticas
tard¡ a pós-tectônicas, intrusivos nos gnaisses.

Basei ef a//i (1992), propöem o abandono do termo Maciço Mediano de Joinvile,
sugerindo a sua substituiçåo pelos termos: Microplaca Curitiba (norte),
Microplaca Luis Alves (sul) e Cinturäo Granitóide Costeiro (leste). Segundo os
autores tais unidades såo separadas por grandes zonas de cisalhamento.
Salientam ainda que a ¡nteraçäo destas unidades seria responsável pela
evoluçåo teclônica dos terrenos granito-gnáissicos da regiåo, através de
eventos sucessivos de subducçäo-colisäo continental. Neste quadro de
evoluçäo, o granito Morro Redondo e os depósitos de molassas såo
considerados tardios, de idade cambriana, cujo desenvolvimento seria o
produto do rearranjo crustal resultante do espessamento litosférico originado
das colisöes.

4.2 - GEOLOGIA LOCAL

É provável que a primeira referência sobre o maciço Morro Redondo tenha sido
feita por Maack (1953), quando o maciço, iuntiamente com outros maciços da
Serra do Mar, como "rochas alcalinas ácidas,' intrusivas pós-Açungui.
Retomando o estudo dos granitos alcalinos no paraná, lvtaact liSet¡ i"z-rm
minucioso estudo petrográfico e qulmico destas rochas, sem contudo'fornecer
dados analltic_os do granito Morro Redondo, o qual aparece no esboço publicado
pelo autor (1 :500.000), como "provavelmente granito alcalino".

Trein (1967), durante o levantamento da folha Tijucas do sul (1 :70.000), refere-
se ao "granito do Morro Redondo" como intrusívo nos migmatitor, com form"
alongada e discordante das rochas encaixantes. Relata ãnda qu" o 

""rai",intrusivo do mesmo é rearçado pela ocorrência de diques oe milrogranitlåu
filðes pegmatlticos que "emanam" do granito. Este autoi descreve r roît ã .oro
equigranular leucocrática, de granulagäo média e caráter provavelmente
alcalino. A petrografia é descrita como sêndo constitufda por qrJrco,relä"päio
alcalino .pertltico, plagiocrásio sódico, anfibório sódico'(riebeckita'?t;-drro-
hastingsita, egirina-augita, b.arkevicita (?) e biotita como minerarogia principat;
zircäo, fluorita, clorita, apatita, epidoto, ailaniûa, titanita, ro""ou¡äJ'äpã[ã"
como acessórios.

Kaul ('1984) associa a intrusåo do granito Morro Redondo a,Talha de abertura,,
com orientaçäo N30w, conjugada a zonas de cisarhamento N8OE; retata ainJaque o corpo foi afetado por tectonismo mesozóico reracionado a ,"aiiuàfào
Wealdeniana.

o reconhecimento pioneiro da ocorrência de ,derrames" de rochas vulcânicas
ácidas a básicas, associadas ao granito Morro Redondo, toi teiið-poì ü;iMachado (1992), quando sugeriram uma posstvel vinculaçäo genatilã entiê asduas unidades' Machado ei a//i (1993) fazem uma auåroaiem p"trãéäì""
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preliminar das rochas vulcånicas e plutônicas, reconhecendo as seguintes
caracterlsticas:

- o Maciço Granltico Morro Redondo inclui faciologias rósea, cinza e branca
com granulaçåo fina a média e estrutura maciça e uma fácies foliada 

" 
nort".

Exibem textura hipidiomófica com fenocristais de quarÞo e ferdspato 
"r"áino.As fases intersticiais são cristarizadas símumneamentã, 

- g"äa"
intercrescimentos granofrricos. Riebeckitas e egirinas acham-se iniercräiciäas
com magnetita, associando-se ainda a biotita e titanita. A fácies toriauà pãssu¡
um percentiagem de matriz, sendo em gerar mais rica em quarÞo 

" 
,nåñõà.,

com ausência de magnetita.

- os riolitos såo de textura porfirltica e esferulftica e mostram afinidade alcalina.os fenocristais, quando presentes, säo de quarÞo e ferdspato p"rilt¡.ã, 
"'ää¡oa uma matriz criptocrisùalina 

.de quarÞo e feldspato alcalino ¡nteróresciäos,
associados a egirinas, riebeckita € magnetita; os äsferulitos sao torma¿os oo,riebeckitas acicurares radiais, tendo eìn gerâr, n" pàrt" 

"L"b"r,'-';;ür¡. ï"quarÞo e/ou de feldspato perfltico.

Estes autores concruem, com base nos dados petrográficos, que estas rochasmostram uma mesma paragênêse ao riquidus,'caraãrerizadá d"a 
"iËt"riiãcãoprecoce do quartzo e ferdspato perfltico; esta paragênese' condicionárìi aexistência de.um magma parentai alcalino. Em'conãições 

"r¡"á¿âr", 
ur"mesma paragênese a riebeckib-egirina-magnetita-biotita seria estav"ìþra äsdois grupos de rochas.

l1],.a ,CorUani 
(1994) inserem o granito Morro Redondo na categoria dosgranitos/quarÞo-sienitos/sienitos, constiturda basicamente por arcari-ieiJspato-granitos, do tipo tzþrsolyøs,.contendo anfibólio e piroxênió sódicos. ñ;f.il-se a estias rochas como sendo representantês de um evento magmático tardiocom forte afinidade arcarina, originadas em ambiente ¡"tr"-pr""à,-Ër-i"nuõfî.pós-orogènicas a anorogènicas.

Siga Jr. e-t alli (1g94), estudando os maciços granrticos do paraná e santa
Fhl11 rolry"êm para o si:I19 Moro Redondã,ì¿u0"" nysr =Ëæ-Ëzs-i¿ä(R"=0,706-0,720), Sm/Nd C[OU) = f geO t\4ã e K ì 1em minãrais¡;ãË iü;aproxímadamente.

cabe mencionar quo as idades Rb/sr fornecem um intervaro rerativamenteamplo para o granito Morro Redond" tt oà rrr"i, åssim como o intervaro darazão iniciar. Deste modo, os dados.' isotópicos disponfveis nao p"-it",qualquer tipo de discussåo sobre o 
"¡gn¡øcaJã'pãiroràgico destas rochas.
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6. GEOLOGIA

5.1 - UNIDADE PLUTÔN|oA

O Maciço Granltico Morro Redondo constitui um corpo com cerca de 300 km2 de
área de exposiçäo, situado na divisa dos estados do Paranâ e Santa Catarina.
Possui bordas poligonizadas e forma alongada na direçäo N20-25W, tendo o
eixo maior em torno de 30 km e o eixo menor (médio) de cerca de 11 km. O
maciço sustenta as formas de relevo mais proeminentes desùa parte da Serra do
Mar, destacando-se as serras do Papanduva (1.570 m), do Araçatuba, da lmbira
e do Quiriri (Foto 1).

Este maciço acha-se encaixado em rochas gnáissico-migmatlticas do leste
paranaense, nas quais é intrusivo e discordante. Acha-se limitado, a leste e
sudoeste por zonas de cisalhamento rúptil-dtictil. Na parte oeste-noroeste,o
corpo encontra-se parcialmente recoberto por rochas vulcânicas.

A colocaçäo do maciço está controlada por zonas de cisalhamento N20W, o que
permite distingul-lo de outros corpos semelhantes na regiäo, relacionados à
zonas de cisalhamento N-S e N20E. O maciço é cortado por zonas de
cisalhamento rripteis deshais (N130 e N160-170) e sinistrais (N20 e N70).

O corpo, em geral, é constituldo por fácies leucocráticas médias à grossas e
coloraçöes branca, rósea-avermelhada, cinza e azulada (Prancha 1). Predomina
a estruturaçäo maciça, embora localmente, na porçåo norte do corpo, observa-
se uma estrutura foliada com orientaçäo Nî60 e mergulhos acentuados para o
quadrante NW; estrutura de fluxo primário foiverificada no ponto JR-31172 (Foto
2).

Foto 1 - Vista da borda oeste do maciço mostrando o vale escavado
pelo rio Pinhal; a seta indica a Serra do Papanduva, ponto
mais alto de todo o corpo granltico. Em primeiro plano observa-
se o domlnio da área de ocorrência das rochas vulcânicas.
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Foto 2 - Alloramento tlpico na forma de matacöes arredondados, exi-
bindo decomposiçäo esferoidal. Notar esùutt¡ra de f,uxo
fgneo incipiente, a qualé subparalela a borda horizontal da
foto. (Ponto JR-31 172).



Prardra 1 - Carærldft¡as macrosópûæ de aþumas fáciæ grantitæ do
Macigo Ùlono Redondo: [al fácies branca, tbl fáci€ róaea.arennelluda,
[cl fádes azulada, e [dl dhue da fácþs æulada infudldo na fåcies
b¡anca.
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5.2. UNIDAÞE VULCANICA

As rochas vulcånicas ocorrem preferencialmente na porçäo oeste e central da
área, dispondo-se sobre rochas gnáissico-migmatlticas e sobre parte do granito
Morro Redondo (Anexo ll). No flanco leste do granito foram observados blocos
métricos de riolitos e andesito-basaltos, ao longo do leito do rio Pirizal (prancha
2). A dishibuiçáo areal da unidade abrange, no mlnimo, cerca de 50 km2, sendo
quê o seu limite sul ainda näo foi estabelecido.

Esta unidade é caracterizada por rochas de composiçäo desde ácida até básica,
sendo constitulda por riolitos diversos, andesito-basalto e basaltos. Ocorre como
"derrames" delgados e descontfnuos ou como diques, sobretudo de riolitos.
Estes últimos predominam amplamente sobre basaltos e andesito-basaltos,
tanto em volume guando em distribuição areal, perfazendo cerca de B0-g0o,ú da
unidade.

Embora a ocorrência de derrames näo tenha sido verificada diretamente numa
mêsma área de afloramento (p.ex: intercalações de riolitos e basaltos), algumas
feições observadas em campo e em lâminas såo indicativas disso (pranchas
2C,2D,3A e 3D; Foto 3), como por exemplo:

- ocorrência de riolitos contendo enclaves de basaltos e/ou andesito-basaltos,
verificada em vários pontos (p.ex: JR-03 e JR-96).

- Presença de riolitos com estrutura de fluxo, tanto em escala de afloramento
quanto de lâmina. Esùas feições säo particularmente marcantes nos pontos JR-
05 e JR-27. Adicione-se a isso feiçðes caracterrsticas de derrames de lava,
incluindo rotaçäo de fenocristais (Pranchas 3a, 4c e 4rJ).

-.No ponto JR-03, cujo afloramento pode ser visto parcialmente na Foto 3, a
alternância e/ou intercalaçäo de riolitos e basaltos, pode ser constatada pela
recorrëncia destas rochas ao longo da estrada que passa pelo leito do Rio
Pinhal (Anexo l), indo até o topo da vedente oposta, num desnfvel de cerca de
30 metros. Em ambas as vertentes do vale obserya-se a mesma alternåncia de
riolitos e basaltos.

A espessura dos "derrames" näo foi observada diretamente, devido a ausência
de aflor.amentos que expusessem as relaçöes de contato dos mesmos com os
migmatitos ou com o granito. os dadós de campo suger€m trahr-se dederrames pouco espessos. A área de ocorrência das rochas vulcânicas
representa apenas remanescentes de um pacote de lavas já parcialmente
erodido. A espessura máxima estimada para estas rochas é cie 

"'"r"a 
oe âoo

letro1' com ba,se no perfir rearizado ao rongo da estrada que dá 
".""rã-àfazenda da confloresta. Ao longo deste perfil, ã ocorrência de rochas vulcânicas

se estende desde a coûa 920 m (vale do Rio såo Joåo; Anexo t¡ ate a cota't.,liz
m. ïrata-se do local de melhor exposiçäo da unidade.

os riolitos säo predominantemente maciços, de cororaçäo variáver entre rósea,
vermelha, violácea e cinza. såo afanfticos à fanerlticos, variando de fino a muito
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fino, eguigranulares ou porfirfticos (fenocristais de quartzo e feldspato
potássico);variedades fluidais e esferullticas säo oomuns (Pranchas 2 e 3). 

'

As rochas intermediárias e básicas estão representadas por andesito-basaltos e
basaltos, cor verde escura a preta, com variedades afanftíca, ûanerftica muito fina
e porfirlticas ( fenocristais de plagioclásio e feldspato potássico) (Prancha 2).

Foto 3 - Aspec'to do afloramento do ponto JR-03, onde ocorro alternância
de riolitos e basaltos, podendo indicar a prêsênça de derrames;
neste ponto tem-se a prssença dE riolitos com enclaves de
basaltos.
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,!i(^iit ... d\ :frfr''F)ï!.,;b r ,, ,

Prancha 2 - Tipos de afloramentos e feiçöes macroscópicas da unidade vulcånica.
[a,b] = aspecto do afloramento de riolitoe nos pontos JR-02 e JR-63; [c,d] = riiolitos
com enclaves ds vulcånica báeica; lel = bloco de riolito porfiritico; ffl = vulcânica
básica com fenocristais de feldspato (a direita, bloco de riólito ahnitico). As amos-
tras c, d, e, f ocorrem no leito do Rio Pirizal (ponto JR-96), flanco leste do maciço

granítico.



Prancha 3 - Variaçöes te¡û¡rais das rochas vulcânicas ácidas: [al = rio¡ito fruidal

þnimbrltico(?); [b,cl = riolito porfirltico com maüiz vfteo-afanltica e þnocristais
de Þldspato potássico; ldl = dolito microporfirltico com enclaves de rocha
básica.



22

6. CARACTERTZAçÄO PETROGRAF|GA

6.1 . CLASS|F|CAçÃO ADOTADA

6.1 .1 - Rochas Vulcânicas

Os litotipos vulcånicos aflorantes na ârca de estudo, dada sua granulaçäo
extrêmamonte fina e mesmo afanftica, não permitem um reconhecimehto
satisfatório de seus constituintes minerais de modo a se utilizar critérios
classificatórios modais para os mesmos.

Portanto, a classificaçäo adotada no presente trabalho para as rochas
vulcånicas é a recomendada pela Subcomissåo de Sistemática de Rochas
lgneas (Le Maitre, 1989), que utiliza parâmetros qulmicos simples atraves ão
diagrama TAS, definido pela razâo SiO2/(NazO+K2O). Conforme salienùa a
Subcomissäo, esta classificação é essencialmente descritiva, e não implica
nenhum significado genético.

A Tabela 3 contém os resultados anallticos de elementos maiores, menores e
traços de 12 amostras de rochas vulcånicas, analisadas na Divisäo de
Laboratórios da GEOSOL (GEOLAB) em Belo Horizonte.

o lançamento das análises qufmicas neste diagrama pode ser visualizado na
Figura 4, onde quatro amostras se situam no campo dos basaltos (B), uma no
campo dos andesito-basaltos (01) e sete no campo dos riolitos (R), tugerindo
inicialmente, como primeira interpretação, uma suite vulcânica uimoaaiecioa-
básica.

Relativamente ao teor de sllica, o díagrama separa os termos básicos
(45<S¡O2<52%), intermediários (52<SiO2<63%) e ácidos (SiOÈ63%).

o diag.rama da Figura s de. winchester & Floyd (1977) discrimina os vários tipos
de rochas vulcânicas com base na relaçäo árniia, versus Nb/y. Esses autores
consideram ambas as razões como lndiêes de alcalinidade, sendo que 

"p"nã" "¡azäoZrffiOz represenûa um fndice de diferenciaçäo

A comparaçäo deste diagrama com o TAS (Figura 4) revera uma franca
concordância em termos de composição, ficando rãalçaao no o¡agrama zrrriö,x Nb l uma tendência dos rioritos migrarem para ó campo oõs comenoito-panteleritos, traduzindo assim .um aumento do grau Oe åiferenciãfil;;;
::t^1lI_"gr afinid.ades peralcalinas dos mesmos, aspectos est"s {ue seøo
aDordados no capltulo 7.
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Pc ' PICROBASALÎO
B . BASATTO
OI - ANOESITO BASÁLTICO
02 - AftoEsrTo
03 - Dp.ctro
R - R|OLllO
S1 - TRAQUIBASALTO
S2 - TRA(IUIANDESITO BASI.LTICO
53 . TRAOUIANDESITO
T. TRAOUITO/TRAQUIDACITO
U1 - TEFRITO/BASA¡IITO
U2 - FONOÌEFRITÐ
U3. TEFRI-FO¡'IOLITO
Ph - FONOUTO
F - FOIDITO

Figura 4 - Diagrama contendo. os valores TAS para classificaçäo das
rochas vulcânicas da área estudada. (Le Maitre, tSAS¡- 

--

001
01

Figura 5 - Diagrama Zrfli}z yersus Nb/y de Winchester & Floyd (1977)contendo os valores correspondentes para as rochas vulcâ-nicas estudadas.
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6.1.2 - Rochae Plutônicas

seguindo 
3iJr_d9 a recomendaçäo da subcomissåo de sistemática de Rochas

lgneas da luGS (Le Maitre, 19-89), será adotada neste trabarho, p"r" ã" iã.üà,plutônicas. qu€ compõêm o maciço granrtico Morro Redondo, å 
"i"".in.ã"àomineralógica modal, com base no ãiagrama eAp. os varores rio¡"i. 

"rd;;ä"visualmente em lâminas de.1z amostr-as do maciço encontram-se na Tabera 1,tendo sido lançados no diagrama eAp, confoime pode ser v¡suarizado-na
Figura 6.

A leitura. do diagrama mostra que a maioria das amostras se posicionam nocampo dos álcali-ferdspato-granitos (campo 2), sendo que argur;ãs pàñ; ;"situam no dos sienogranitos (campo sej. eite posicionameãto ¿ fi;i"ËrL
com o elevado grau de diferenciaçäo dessas rochås e sua afinidade alcal¡na.- 

'-

Na Tabela 2 encontram-se as anárises qufmicas de erementos maiores,menores e traços de nove_amostras.do maciço. UtilÞando_se 
" "t""siiiìåção:ilTli*^Y'j*:":, !quq), a quat se baseia na retaçäo sioz / (Nazo+Kzo)(r/\ù), noþ-sê que a maioria das amostras se situa no campo'do; ábã¡i_feldspato-granitos. (campo 3); com apenas duas àelas ." poli"ion"nJo-io

campo dos granitos (campo 6), embora já no timite d" ."mñ-ã-iËiduä ö.observa-se, portanto, ahavés da compaiaçäo entre os ¿o¡s 
'¿iagramãs, 

ìmâforte consistência entre a crassificaçäo qrtriå" " o" d"do, p"t.érãn"o".-' -""

Ïabela I - composiçäo modar (em %) de 17 amostras do maciço granrtico Mo'o
Redondo

JR.23 JR.26A JR.3O JR.33 JR€4 JR€68 JR€7 JR38 JR€98o 4'l 41 46 44 33 41 50 33
A 57 51 54 51 65 51 58 48 60
P 2 I 0 1 2 I 5 2

JR€8D JR-7I A JR-7I D JR-75A JR-79A JR€IB JR.92 JR€5o 45 38 42 45 41 44 48
A 53 45 53 64 55 58 54 50
P 2 17 t 4 0 1 a
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se concentram preferencialmente no campo dos álcali-feldspato-granitos (2).
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1 - ÁLcALt-FEtDspATo stENtro
2 - ALCALI-FEI.D-OUAR]'ZO SIËNITO
3 - ALCALI-FELDSPATO GRANIlO
4 - STEN|TO
5 . OZO-S|EN|TO
6 - GRANIT'O
7 - |\4oMON|TO
8 - QZO-MONZONTTO
9 - I¡ONZO0IOR¡Io
10 - QZO-MONZODtORTTo
11 - GRANODIORITO
12 - DIORITO/GABRO
13 - QZO-DtORtTO
14 , l',ONALlTô

s,öz ø, zl

Figura 7 - Diagrama TAS de Middremost (19gs) contendo os varores para as
rochas granlticas do maciço Môrro Rãdondo.
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6.2. PETROGRAFIA

6.2.1 - Macigo Granítico Morro Redondo

As várias fácies constituintes do maciço Morro Redondo säo essenciarmente
lEucocráticas.corn predomrnio de granuraçáo média a grossa, sendo raramente
{nu; ". 

geral säo maciças sendJque loéalmente ocorrem variedades foliadas.
A coloraçåo mostra-sê u-qsþnle variåvd 

", fàrã rin. descritivos, as rochas foramagrupadas em quatro faciologias (prancha ì): cinza, branca, ,o!"ã_L"ãrr*ii"o"
e azulada.

a) Fácies Cinza

Aflora preferenciarmente na porçäo norte-nordeste do maciço e é constituida emsua..maior partg por árcari-feþêpato-granitos com quarÞä, rerospáio a-tcarinopertltico, riebeckih, egirina e/ou egirina--augita e arbita-oligocrá"¡o. 
-'--- -'--'

Ao nrver macroscópico säo rochas.. equigranurares de granuraçäo média agrossa o cor cinza escura â v.erde oriva; prãdomÍna a estrùtura ,åðiç" å,nüìr"

lüS'g;,ir: 
ocorram ripos foriados u"tóii"ao" à rona de 

"i"uirrãråntã"ripr¡r

Em lâmina dergada reconhece-se. a presença de quarÞo, ferdspato potássico,pragiocrásio e máficos, estes gerarmente refresentådos pór i¡"ïã"r,t i'ãîãüi,.,"e/ouegirina-augita. euartzo oãorre na tormå ¿e ,å""", e agregados de cristaisanédricos, podendo constituir.dois grupos: o primeìro, predominante, é formadopor cristais com dimensäoentre 3 õ B'mm; o sàgunoo ¿ const¡tüHo J".iËt¡"menores que 3 mm ' média em torno de l -mm - ocorrendo ¡ntimamenteassociado aos feldspatos da matriz.

o 
. 
feldspato potássico é fortemente perttico e ocorre como crisbissubhédricos prismáticos e. quadráticos, 

"tlnõ¡noã 
3-a mm ãe o¡rä"iaã.'ä"observados intercrescimentos micrográáco älncìuro"s de quar'o e riebeckih,esta em prováver continuidade crìstatogøficã--ãor o ferdspato poËssico,sugerindo um a'anjo epibxttico. ¡¡ao raià ó a pi"""nç" de pertihs exibindobordas de reaçäo, com geminaçäo tipo cartiuaJ"ãn¿o 

" 
mais comum.

Albita ou arbita'origocrás-io_ ocorre como cristais 
. 
subhédricos a anédricos,prismáticos, entre 0,f e-_0,2-mm, A¡=triOuùäs p"la matriz juntamente comquarÞo feldspato potássico_; säo comuns g"rìn"ðö"" segundo a rei da Arbita,sendo mais raro as do tipo Carlsbad. 

'-'-'- e-"""-Y'

os minerais máficos esuro reprss€nbdos por anfibório e piroxênio sódicos(3% em média), ocorrendo--em.r"tir"."r"ã"øä. o anfibório - riebeckita -possui forma prismática e arranjo acicutai, cåm'tamanno desde submiliméhicoaté 3-4 mm. São cristais subéárir*,Jil;Ë;;Ër" de marrom à azutado(Fotos 4 e 5) podendo ocorr_sr como i"no"r¡'it"i-õ'piroxonio - egirina - ocorrêassociado à riebeckiÞ ou em pequenos cristais isoråoos com hábito prismático

:ä"iJiS::, 
em serat subhédriäosi ; dJ t ;;; ãi¡o¡noo forre bi rrefríngência e
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Foto 4 - Cristal de riebeckita (azul) com alteraçäo complexa para
biotita(?)+óxidos (vermelho). Nicóis X, aumento sOX (JR-818). e=egirina,
fK=feldspato potássico, bi=biotita.

Os minerais acessórios mais frequentes reconhecidos zircâo, allanita e opacos;
os minerais de alteraçäo säo biotiùa e muscovita, além de óxidos complexos.

As variedades petrográficas desùa faciologia exibem texturas holocristalinas
heterogranulares com tendência porfirltica seriada e micrográfica. Nota-se que
os máficos se dispöem preferencialmente como fiases intersticiais na matriz
quartzo-feldspática þrecoce), sugerindo afinidade agpattica para estas rochas.
Registram-se localmente, em algumas lâminas, feiçöes de deformaçäo pós-
estado sólido, com o quarÞo exibindo extinçäo ondulante: nos locais onde esta
deformaçäo é mais intensa, sobretudo nas zonas de cisalhamento que afetam o
maciço, a textura da rocha evolui para cataclasito e protomilonito (?).

Foto 5 - Cristal de riebeckiùa mostrando fortE pleocrofsmo marrom a azul. Nicóis
X, au mento 50X (J R€8D). rb= riebeckita, qz=q uarho, fl(=feldspato potássico.
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b) Fácies Branca

As rochas agrupadas nesta fácies foram reconhecidas principalmente na parte
centro-oeste do corpo. Em amostra de mäo exibem coloraçäo branca a cittza
clara, granulaçäo grossa e estrutura maciça (Prancha 1). Estimativas modais
revelam predominio amplo de feldspato alcalino (65%), seguido de quartzo
(35%) e plagioclásio (2%), o que confere uma composiçäo álcali-feldspato-
granltica para estas rochas.

Ao microscópio observa-se cristais de quartzo geralmente anédricos com
dimensäo entre 0,5 e 5 mm; às vêzes säo fraturados e podem conter inclusöes
de máficos. Feições dendrlticas como embainhamentos (Foto 6) também säo
comuns. Na seguência de cristalizaçäo acha-se intimamente associada aos
feldspatos, constituindo ambos a hse precoce de cristalizaçäo do magma.

Feldspato alcalino pertítico é a fase potássica dominante, ocorrendo como
crisùais subédricos om prismas longos (até I mm), podendo conter ainda
inclusões de quarEo, máficos e plagioclásio sódico. Geminaçäo do tipo
Carlsbad é a mais frequente; microclina parece ocorrer localmente em cristais
submilimétricos. O plagioclásio dominante é albita, subédrica, sendo ripiforme e
prismática, podendo alcançar até 0,8 mm de comprimento. Ocorre, em geral,
como inclusäo ou nas bordas do feldspato alcalino (albititizacäo), formando
intercrescimEntos complexos, inclusive do tipo epitaxftico. Geminaçöes segundo
a leida Albita e Carlsbad säo as mais comuns.

Foto 6 - QuarEo anédrico,
mostrando embainhamento,
associado a feldspato pertl-
tico. Nicóis X, aumento 40X.
(JR-34).
qz = quarto
fl( = fEldspato pertftico

Riebeckita e egirina säo os minerais máficos principais da fácies, pefazendo
entre 3-4% do volume da rocha. Riebeckita ocorre em cristais fibrosos a
lamelares, subédricos a anédricos, isolados ou em agregados, com dimensäo
entre 0,3-0,5 mm e entre 4-5 mm. O pleocroismo varia de marrom a verde-
azulado; fenômeno de biotitizaçäo pode ocorrer associado aos cristais de
anfibolio. A egirina ocorre como agregados irregulares em associaçäo a
riebeckita; mostra relevo forte e cor de interferência incolor à verde pálido; em
geralos cristais säo submilimétricos, anédricos-subédricos, sendo muito diflcil a
distinçäo de seu hábito.
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Zircåo, allanita e opacos constifuem a mineralogia acessoria da rocha; biotiùa e
microclina(?) parecem ocorrer como produtos de alteração, embora a
identificaçåo das mesmas näo tenha sido conclusiva

o arranjo das fases minErais descritas gera textura tipicamente holocristalina e
heterogranular grossa; o caráter agpaltico é fortemente sugerido pela
crisùalizaçäo tardia das fases máficas, sempre nos espaços intãrsficiaii do
quarÞo e feldspato alcalino.

c) Fácies Rósea-Avermelhada

com ocorrência restrita à porçäo centro-norte do maciço, as rochas desta fácie
eståo representadas essencialmente por granitos com biotita, cuja composiçäo
modal estimada é sienogranltica à álcali-feldspato-granltica. cómo ná ød¡",
branca,.o feldspato alcalino predomina sobre o quareó. Macroscopicamáni" rao
rochas inequigranulares finas a médias, de coloiaçäo rósea com 

'tons 
vermelho

e cinza claro. Possuem eshulura maciça e exibem localmente feiçðes de
cataclase, como fraturas preenchidas por epidoto.

Ao.microscópio, såo formadas principalmente por quarÞo, feldspato potássico,
biotiüa (1 anfibólio), ptagioclásio e iaro piroxbnioi stilpnomelano .ór r,ãoìto
fibroso ocorre associado a biotita (coutinho, com. pessoal). o quartzo se
apresenta em cristais anédricos a subédricos com tamanho ate 4-5 mm de,
sendo geralmente fraturado. lnclusões de feldspato e máficos no qr"raå .ao
99Tuns, sendo que o mesmo pode ocorrer como inclusões submilim'éhicas nos
feldspatos. Localmente encontra-se intercrescido com feldspato poø"rÈo ouplagioclásio, formando a'anjos texturais granof f ricos e mirmei u ttic'os.

o feldspato dominante é pertít¡co em cristais bem desenvolvidos subédricos,
com dimensåo entre 0,3 e 5 mm e de 2-3 mm, com predomrnio neste úrtimo
intervalo; a geminaçäo tfpica é segundo carrsbad. euarEo " pìãùL"iä"¡"
ocorrêm como inclusöes, conferindo aspecto poiquilftico aos megacriitais.

lj,:f::'3:i". lossli composição .atbita,otigoctásio, ocorrendo em pequenos
cnsurs süþédricos, pr¡smáticos a lamelares, com tamanho de 0,1 a o,i min. gm
geral acham-se associados ao quarÞo e exibem geminaçäo ua Áruia å1"Carlsbad.

A proporçåo de minerais máficos é bastante reduzida nesta fácies,correspondendo a cerca de 2-3o/o em vorume da rocha. A biotita prãoiri,ì. ãmcristais subédricos, ramerares e. fibrosos (stiipnomerano¡, coni pi"ólror.üo
marrom a verde. Associa-se gerarmente a mineiais de arteraçào rJ;;;plà;i;,clorita, e opacos; traùar-se próvavelmente de biotita rica em ¡". nnn¡¿ì¡ã-å-ràe ocorre na forma de cristais Ji.brosos com pleocroismo verde escuro a azubJo,devendo se tratar de riebe_ckita. o piroxenio-tarler e de ocorrència rara,ocorrendo em cristais submirimétricoi anédricos a subédricos, pr¡..ãiitir, iì,nforte relevo e arta birrefringência, aevenoo cãires-jonuer 

" ;b¡ri;".-õõuni"
Coutinho (com. pessoal), aLgirina ocorre formânãl,,massas,, ¿-" p"érJo,iãriã.juntamente com biotita é epiOõto.
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Feiçöes de cataclase såo dadas pela presença de microfraturas preenchidas por
epidoto, feldspatos com lamelas recurvadas, assim como quartzo fraturadoos
minerais acessórios säo zircåo, allanita e opacos, e os de alteraçäo såo epidoto
e clorita.

o arranjo das fases minerais resulta em textura heterogranular com tendência
porfirltica .

d) Fácies Azulada

Esta fácies ocore na porçåo central do maciço (pontos JR-32 e 33), possuindo
coloraçäo azulada, granulaçäo fina a média e estrutura maciça. sua ocorrência
parece se restringir a uma crista estreita e alongada, parecendo corresponder a
y1n Oig.ue. Tal feiçäo pode ser visualizada no ponto JR-3S ( prancha 1) onde um
"dique" de cerca de 3-5 cm corta o granito claro e grosso da fácies branca. Esûas
feiçöes parecem indicar uma fase tardia em relaçäo ás demais.

Ao microscopicamente reconhece-se como mineralogia essencial quartzo,
feldspato potássico, riebeckita, egirina e plagioclásiof a composiçäo modal
estimada permite classificar a rocha como um álcali-feldspato-graniÍo (egirina-
riebeckita-granito).

o quartzo peúaz AoYo do volume da rocha eocorre como cristais anédricos,de
seçåo quadrática, com tamanho até 5 mm, às vèzes fraturados, com r"ias
inclusöes submilimétricas de minerais máficos aciculares e/ou prismáticos.

o feldspato potássico aparece em grandes cristais - até s mm - anédricos a
subédricos e quase sempre pertfticos. uma caracterlstica marcante deste
minerai é a presença frequente de inclusöes de riebeckib de forma ac¡cutår-
filamentosa, com textura do tipo poiquilltica

Riebeckifa e aegirina ocorrem em continuidade cristalográfica, preenchendo os
espaços intersticiais numa matrÞ de quarEo+pertita. À riebeikita ocorre emcristais prismáticos a fibrosos e taburarei, atingindo ate o,s 

- 
cm ae

comprimento,aparecendo hmbém como inclusÕes sublmilimétri"as na, p"rtitu,
E. fortemente pleocróica, com a cor variando de marrom-esverdeada a aiul
int91s9 (Foto 7). A egirina ocorrem em crishis menores - entre 0,2 a 0,3 mm _
anédricos a subédricos em prismas rongos. Apresenta rerevo arto e corssverdeada- A.associaçäo com riebeckita ó marcante; a biotiùa pode oòorier
como fase de alteraçäo.

Plagioclásio é.de composiçåo arbita e aparece rocarmente intercrescido comfêrqspal. potássico, sugerindo crescimento epitaxrtico (continuidade
cristalográfica), sendo esta uma feiçäo comum em processos de arbitização

Na fase acessória destaca-se a magnetita euédrica (Foto 7) associada à fasemáfica, juntamente com zircäo, allanita e outros óiidos á" fe_f¡; 
-ã 

U¡iL
aparece como fase de alteraçåo.
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Texturalmente a rocha exibe arranjo tipicamente heterogranular, holocristalina
goT. foJte tendência agpaftica; textura poiguilttica ãparece ¡" .;;;;
incipiente.

Foto 7 - Associaçåo riebeckita+egirina+¡¡g¡s1¡ta, intersticiais a fase
quarÞo-feldspática. Nicóis //, aumento SO X (JR_33).
fK=feldspato potássico; mt=magnetiÞ; eg=egirina

6.2.2 - Rochas Subvulcânica" '

Rochas com caracterfsticas subvurcânicas foram reconhecidas em vários pontos

l1Íl-: f:i:!n3d".r preferenciatmenre nas uoøàs oã-coi;" ;raiñ;"ramoèm reracionadas às rochas vulcânicas. os critérios normalmentã utilizåãospara a identificaçäo destas rochas säo de campo (forma de ocorrencLã'eiaie
de contate e, também microtexturais. segundò s¡ar a ucRea*' iigãql, ;.h""subvulcânicas podem exibir hnto feiçõeitfpicas Je rochas vurcänü; à;;;ì"texturas mais carac'terfsticas de' prutônicàs. Texturas éiå"ãiñ¡.åï" "microgranullticas são citadas por aår¿ trga6l como tfpicas de rochassubvulcånicas, embora isto poisa ser qu'estoíavet; quar¿o 

".qu"r"ãi'-ereconhecido em ambientes vurcânicos e'subvurcanico. (s*unroñ-a-Fånn
1e86).

Em campo estas rochas exibem grande variaçåo texturalmente egranulométrica. possuem.granuraçäo ¡ña a meoia e textura porfirrtica comfenocristais de quar'o bipiiamidar ä t"r¿"påto pãt¿""¡"o, qr" pã¿år"äiiiäiiãk
1Ùo/o do volume da rochà; a cor, em geial, é'avermelhada com tons róseo ecinza claro.

o estudo petrográfico defrniu como. minerarogia principar ferdspato potássico,quarÞo, plagioclásio, hornblenda e ¡iot¡ta, señOo ã.t", ,"rur; a moda estimadapara estas rochas permite crassificá-ras como sienogranftos e aurit"¡oîpatägran ltos.
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O quartzo ocorre de duas formas: a primeira como cristais submilimétricos - 0,2
a 0,3 mm - anédricos, integrando a matriz juntamente com feldspato alcalino; a
segunda oomo cristais vermiculares - simplectitos - gerando texturas gráficas,
mirmequlticas e granoffricas, também dlstribufdos por toda a rocha (Fotos I e
9). Os fenocristais apresentam formas: quadráticas, suMdricas, hexagonais
(seçäo bipiramidal), arredondados e com bordas corrofdas, com tamanho entre
3-4 mm; inclusöes mállcas säo frequentes.

Fotos 8 e 9 - Carac'terlst¡cas microtexturais das rochas vulcânicas da
área estudada, mostrando intercrescimentos granoflrico, micrográfi-
co e porfiróide. Aumento 50 X, nicóis X.
Amostras JR-398 e JR-75A.

tl
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Com exceçåo da amostra JR-38, nas demais o feldspato potássico é
predominante, perfazendo cerca de 5O-S5% em volume da rocha. É
representado por feldspato alcalino perfitico ou näo, ocorrendo em cristais
anédricos-subédricos quadráticos ou tabulares (0,3 a s mm), podendo mostra-
se fortemente sericitizados; são comuns inclusões de quarEo e minerais
máficos. A geminaçäo é do tipo carlsbad; a microclina ocorre em cristais
submilimétricos de diffcil carac'terizaçäo.

o plagioclásio perfaz de 2 a 5o/o do volume da rocha, aparecendo geralmente
muito sericitizado; os cristais säo em geral prismáticos a lamelares _ õ,2 a 3 mm
- subédricos a euédricos, geminados segundo a lei da Albita e de carlsbad,
mais raramente segundo a lEido periclinio. São frequentes inclusöes de quarÞo
e minerais submilimétricos, de dificil identificaçäo. A composiçäo prováiel do
plagioclásio é albitaoligoclásio.

A fase máfica é formada por biotiùa e hornblenda (JR-26A, 398 e 7sA), biotita
(JR-30 e 38) e provável piroxênio (JR-79A). A biotita ocorre como'rã="à"
irregulares ou em cristais individualizados, subédricos, em lamelas ton!ãs-ou
curtas, com pleocrofsmo marrom-esverd eado a avermelhado, sugerindo-teores
altos de Fe e Ti. Quando em massas, säo comuns produtos oe itteraçao como
clorita e epidoto, ou quando associada à hornblenda, representa d r""" o"
alteraçäo desta. Estas feições apontam para a existência de duas g"r.cõãt à"
biotib. Hornblenda aparece em cristais bem formados ou 

"m 
priim"Ë tongo.

ou curtos e também na forma de navio, pleocroismo marrom a verde oliva, cäm
cerca de 2 mm. ocorre também associada a biotih, clorita e oxidos de ferro,
todos derivados diretamente da hornblenda como produtos oe atteraláo.'tta
låmina JR-794 observa-se minerar incoror a marrom párido, nåo pr"àrio¡"",
exibindo alto relevo, com birrefringência alta a moderadà e extinçäo ,irã.ã iåÊ;
os.cristais säo prismáticos (curtos ou longos), lamelares e fibrosos, 

"nodri"o, "subédricos e alteram-se para uma massa escura quase isótropa, oóv"noó ir"t""
se possivelmente de piroxênio

os minerais acessórios mais frerquentes såo zircão, magnetita e microcrina; os
llilgrqi: de alteraçäo säo representados por clorita, epiãoto, ser¡cita, JiiOîs 

"hidróxidos de ferro.

Estas rochas exibem uma gama variada de texturas, as quais såo indicativas doseu caráter subvurcånico. säo comuns feições como quarÞo corrordo,bipiramidal e esquereûar, assim como intercrestimentos de quartzo+ferdsoato
gerando.texturas granoffricas e micrográficas (Foto 9). Estruti¡ras esf";riti;"foram observadas na râmina JR-301 onde ò nr¡ctéo Jos Ë;ilr¡i;;'öd"
apresentar ou näo cristais de quarÞo. A Foto g mostra um intercrescinientogranoflrico incipiente, onde o campo totar da foto representa uma têxturamicrogranulftica (Bard, 1 986).com tendencia microporfirltica, .o,n ó r"no.'r'¡Jtälde feldspato potássico inserído numa matriz 

"uu-i"ãgranutar; 
observe-se aindaum crishl de quarÞo esquelehl no canto inferior direito da foto.



6.2.3 - Rochag Vulcânicas

a - Vulcânicas 8ásicas

Os tipos básicos reconhecidos formam delgados derrames(?) de basaltos -
centiméticos até métricos - podendo ser recorrentes como demonstram as
intercalaçöes com os riolitos (p.ex pontos JR-03 e 96; Prancha 2 e 3). Säo
rochas afanlticas a hnerlticas finas, raramente porfirÍticas com fenocristais de
plagioclásio, maciças, exibindo coloraçäo cinza escura a preta e verde escura.

O e¡ome ao microscópio mostra que estas rochas säo formadas essencialmente
por plagioclásio (50ó5%), piroxênio (20-35%), clorita (10-20%) e opacos (3-
f0%) (Fotos 10). Nos tipos porfirlticos, os fenocristais de plagioclásio -
possivelmente andEsinalabradorita - säo euédricos de forma quadrática a
retangular, com dimensäo entre 1,5-8 mm, exibindo geminaçåo segundo a lei da
Alb¡ta e de Carlsbad. Em geral apresentam-se alterados para sericiûa ê
carbonato ao longo dos planos de geminaçäo e em fraturas; podem conter ainda
inclusöes de máficos. Estes fenocristais perfazem entre 20 e25% em volume da
rocha.

Foto l0 - Basalto exibindo
textura subofltica. Nicóis
X, aumento 50 X.
(ponto JR-03)

Na matriz microcristalina, o plagioclásio comparece em cristais euhédricos a
subédricos, ripiformes e/ou quadráticos, com dimensäo entre O,2-3 ffiffi,
geminados freguentemente segundo a lei da Albita e de Carlsbad e mais
raramEnte segundo pericllnio. A composiçäo, segundo o método de Michel-
LeW, varia entre andesina e bytownita (?).

O piroxênio ocorre como cristais prismáticos anédricos a subédricos, de
tamanho entre 0,2 e 2 mm, englobando e/ou preenchendo os interstlcios dos
plagioclásios num arranjo subofltico; é frequente a alteraçäo para cloriùa. Trata-
se de provávelaugita, embora na lâmina JR-85 ocorram cristais submilimétricos
com pleocrolsmo azul-arroxeado e alta birrefringência dispersos por toda a
rocha, sugerindo uma possivel titano-augita ou epidoto (Coutinho, com.
pessoal).
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A clorita aparece sempre em cristais placóides e fibrosos, esverdeados,
subédricos a anédr¡cos, com dimensäo entre 0,1 - 2mm. Na amostra JR-8S ela
aparêce em vários pontos da lâmina como rlnica fase preenchendo os êspaços
entre as ripas de plagioclásio, gerando textura do tipo intersertal.

Minerais opacos - magnetita/ilmenita - distribuem-se amplamente pela lâmina
com volume médio em torno de 3-5oó, podendo atingir até l0%. Associam-se ao
piroxênio e clorita, sendo anédricos a euédricos com hábito retangular e
quadrático. São cristais em geral submilimétricos - 0,02 a 0,0S mm - ãevendo
se tratar de magnetita primár¡a.

A biotita ocorre associada a clorita na lâmina JR-85, na forma de cristais
subédricos lamelares, submilimétricos, de coloraçäo verde-amarronada; ocorre
também associada ao piroxènio e opacos, evidenciando processo de alteraçäo
a partir da augita.

A mineralogia acessória mais frequente é representada por rutilo, tiûanita e
epidoto; quarÈo e feldspato potássico(?) säo mais raros. A fase de alteraçâo é
constitulda por biotih, clorita, opacos, sericita e carbonato, sempre assoc¡åda a
piroxênio e plagioclásio,

o arranjo entre piroxênio-plagioclásio-clorita, resulta numa tenura subofftica;
coexistem também domfnios ou texturas ofltica, intergranular, interserùal, além
de texturas porfirlticas (Foto i0 ).

b - Vulcânicas Intermediárias

As rochas vulcânicas intermediárias reconhecidas nos pontos JR-61 , 96 e 2g,
foram classificadas com base em critérios qufmicos e petrográf¡cos como
andesitos e andesito-basaltos. são rochas em geral afanfticãs où muito f¡nas enäo raro. porfirfticas (fenocrisùais de pragioclásio); a coloraçao e piãta
esverdeada, com estrutura maciça (prancha 2).

Em lâmina obserya-se como paragênese principar o pragiocrásio (40-so%),
piroxénio- . (10-40%), biotita+-ctoi¡h (10_20óô, opaãos (S_ìO%) ;
quarÞo+feldspato poùássico (t s%), sendo estes varores variáveis àepenúendo
a3 a19sfr1. Nos tipos porfirrticos predominam fenocristais de phjioclásio -
oligoclásioiandesina - euédricos, quadráticos, com tamanho uuri"nToäntr" ì's -
7 mm; podem ocorrer cristais com zoneamento incipiente. os tenocriia¡s'ãe
feldspato potássico säo em geral euédricos-subédricos, de forma t"r¡e,quadrática, podendo chegar até 2,5 mm; exibem bordas corror¿as ouapresentam evidèncias de reaçåo com o rfquido magmático lFoto rr). Èstãsfenocristais podem correspondei a xenocnsfeib de feHãpato poùssico, ;"t"d;
Coutinho (com. pessoal).

l$.Trlrli d::F..3:._: " ptasioctásio em cristais ripiformes (curros ou tongos)(roro 1z), subédricos, de dimensäo submilimétrica, entre 0,1 e 0,5 ñm,geminados segundo a rei da Arbita e de carrsbad; säo gerarmente ricos ãm
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inclusöes de quarEo e de máficos. É comum a alteragäo para epidoto e sericiûa.
A composiçäo estimada é de andesina (JR-61), embora em algumas lâminas
situa-se entre oligoclásio-labradoriùa.

Fotos 11 e 12 - Andesito-basalto com textura intergranular e ofltica (12)
e com xenocrfsfarc de feldspato poûássico exibindo bordas corroldas,
evidenciando reaçäo com o llquido magmático (13). Nicóis X, aumento
50 X. (Amostras JR-28 e 96C, respectivamente)

Piroxênio - augiùa - ocorre como cristais prismáticos, oom secçäo quadrática,
de forma anédrica a subódrica, com tamanho entre 0,2-1 mm, exibindo baixa
binefringência (cinza a amarolo), pleocrolsmo castanho claro a amarelo pálido e
relevo alto. A ocorrôncia de cristais poiquillticos com plagioclásio sugere textura
offtica.

Biotita e clorita ocorrem associadas. Neste sistema predomina a clorita como
fiase de alteraçäo da biotita, a qual permanece como fase reliquiar; possui forma
lamelar-fibrosa subédrica a anádrica, e dimensäo submilimétrica até I mm; o
pleocroismo varia de verde a marrom. Na lâmina JR-28 (Foto 12) estes minerais
se associam a piroxênio, sugerindo duas geraçöes de biotita.

Minerais opacos, representados provavelmente por magnetita-ilmenita,
distribuem-se por toda a rocha e podem atingir ató 596 em volume da mesma.
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Såo em geral anédricos ou euédricos, submilimétricos de forma quadrática. É
possivel a ocorrència de duas geraçöes, sendo uma de magnetita primária e
oufa s€cundária, associada às fasês máf¡cas como produto de alteraçäo.

Quartzo e feldspato potáesico aparecem como traços em algumas amostras,
sendo que estê rlltimo pode ocorrer também como fenocristais. Os minerais
acessórios mais frequentes säo apatih com secçäo hexagonal e em bastonetes,
epidoto e provável zircåo na amostra JR-96C. Sericita, carbonato, clorita e
opacos representam os minerais de alteraçäo.

As texturas mais comuns observadas neste tipo composicional säo intersetal,
intergranular, ofltica e porfirltica. Localmente, na amostra JR-2g, há
desenvolvimento de textura com tendência esferulltica. Uma disposiçäo
orientada das ripas de plagioclásio, confere uma textura de fluxo na amostra iR-
61.

c - Vulcânicas âcidas

As rochas vulcânicas ácidas predominam em volume e distribuiçäo geográfica
na área de estudo, em relaçâo aos outros tipos composicionais. Embora com
feiçðes tenurais, estruturas e coloraçäo bastante variadas, sua composiçäo
mineralógica é razoavelmente simples e muito similar das rochas pluiônicas.
Algumas destas feições mesoscópicas encontram-se ilustradas nas amostras da
Prancha 2 e 3.

C.:T b":g nas feiçöes texturais e estruturais das amostras de mäo, podem ser
distinguidos os seguintes tipos de riolitos:

- Riolitos maciços afanfticos (ou vltreos) a fanerlticos finos;

- Riolitos porfirlticos com fenocristais de quarEo e feldspato potássico
dominantes, inseridos em matriz afanltico-vltrea ou fanerftica mu¡io tinai

- Riolitos com textura fluidal, exibindo estrutura de fluxo proeminente, com
rotaçfo de fenocristais (ignimbritos ?), aspectos estes sendo observados em
amostras de escala måo e de afloramento.

os riolitos descritos em campo como maciços, quando analisados em lâmina,
revelam-se porfirfticos com a matriz mostrádo tänura de nuxo (prancrra'iöJ.
conforme referido por cox et aili (1g97), a textura porfirftica e uma caractei¡si¡c'a
marcante de lavas e rochas subvurcânicas, sendo muito rara a ausênc¡a Jefenocristais nestias rochas.

Ao. microscópio os riolitos porfirfticos mostram como mineralogia essenciar
feldspato alc.alino, quarEo, riebeckita + egirina. Como paragênese secundária
aparêce biotita, hornbrenda (rara), pragiocrásio e magnetiùa;-o= 

"""r.oriã. =åoprincipalmente z¡rcäo e allanita: os mlnerais de alteraçäo säo sericita, clorih,epidoto(?), apatita, óxidos-hidróxidos e leucoxênio (?).
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Quartzo e feldspato potássico representam quase a totalidade dos
fenocrietais, podendo ocorrer ainda plagioclásio, biotita e às vêzes piroxènio e
allanita (Prancha 4B., 4C e 4D); estes fenocristais perfazem entrê S e 35% da
em volume rocha.

os fenocristais de quarEo säo euédricos a anédricos com formas quadráticas,
bipiramidais (secçäo trigonal) e dendrfticas (embainhados, corroldos, etc.), com
tamanho entre 0,5 e 5 mm, pedazendo cerca de S-10% dos fenocristais.
Fenocrisùais de feldspato potássico - pertftico ou nåo - ocorrem como prismas
quadráticos, subédricos a euédricos, ou ainda formas arredondadas. Com
dimensåo entre 0,2 - 5 mm, é comum exibirem intercrescimento granoffrico,
mirmequltico e micrográfico; alguns cristais são zonados e mostram bordas de
reaçäo. E comum alteraçäo para sericita, assim como inclusôes de plagioclásio,
quarÈo e de minerais máficos; a geminaçäo mais frequente é segundõ a lei de
carlsbad. Na lâmina JR-60E alguns destes fenocristais mostram feiçäo de
microclinização.

A matriz destes riolitos é sempre criptocristalina e microcristalina, constitufda
por quarÞo+feldspato potássico, que perfazem cerca de g0% da roèha,
intercrescidos de forma complexa resultando em texturas micrográfica,
granoflrica, mirmequltica e simplec'tftica. Riebeckita e egirina compãr""em
associadas em cristais submilimétricos subédricos a euédricos, com hábitos
prismático, lamelar e acicular, em cristais isolados ou formando agregados.
Geralmente pedazem entrê I e s% do volume da rocha; a riebeckita p-red-omina
nesta associaçäo, exibindo pleocroismo intenso de cor azul fndigo. ña Þrnina
JR-21 (Prancha 4B), os máficos hornblenda e biotita cloritizadã, não sendo
reconhecidas riebeckita e egirina. A magnetita primária é euédrica, ocorrendo
associada a riebeckita e egirina. A composiçäo do plagioclásio é albita,
ocorrendo em pequena quantidade, seja como integranie da matriz ou como
inclusäo no feldspato potássico. Em gerál säo subédri-cos, em prismas curtãs ce
atg 1 mm e em geral sericitizados. Mais raramente ocorrem como fenocristais
euhédricos. (JR-96D), agrupados ou isorados com dimensäo de ate s mm,
mostrando localmente cristais com bordas corrofdas (reabsorçäo).

As relagões texturais nas rochas vulcânicas ácidas säo complexas e variadas,
podendo-se destacar nas rochas estudadas as seguintes tèxturas: p",f¡;ti;.,
porfirltíca seriada, glomeroporfirrtica, esferulrtica, rñicrogranulrt¡ca, miãråiiücà,
granoflrica, micrográfica; a matriz quase sempre é criptoõristalin". À Èrãn"r,ã q
ilustra algumas destas tefuras.

Nos pontos JR-s, 87 e 96 aflora rocha com estrutura de fluxo proeminente,
sendo possivel distinguir bandas finas irregulares,devendo conesponaei a umignimbrito riolrtico. A caracterrstica principafé a presença de grandä qu"ntù"a"
de esferulitos, que atingem s0% em vorume da rócha. os esreiuritos oèãir"r;;
nlveis centimétricos, sendo alternados com nrveis de riolito rã"c", t"roã,
com espessura centimétrica (l-3 cm). A matriz é formada uominaniemente pàrqu3Fo' feldspato potássico e riebeckita, com subordin"ca" J" iiirt ìr'J"egirina e albita. os esferuritos säo constitufdos por iieoectita+àlirina
aciculares, dispostas radiarmente em torno de um núcreo, que poue 

-estar
presente ou nâo; de ferdspato potássico ou quarÞo; o di¿meiro destes
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esferulitos pod€ atingir até s mm. Magnetita euédrica e zircäo, às vêzes zonado,
formam os principais acessórios ; óxidos e hidróxidos aparecem como fases de
alteraçäo.

No ponto JR-274 (Prancha 3c, 4D), aflora uma rocha de cor escura a preta,
com aparecência vltrea, de composiçåo riolftica, devendo corresponder ä um
tufo soldado (weldedtutr). contém fenocristais de quarEo e feldspåto potas.iãL.
A matriz com textura fluidal proeminente, é compoób por uma aésociåçáo com
guartzo+r¡ebeckita+feldspato alcalino, que contorna e envolve os feiocristais
!-e qua.rtzo quadrático, os quais mostram embainhamentos f¿il;te;.
Magnetita euédrica, com secçào quadrática, submilimétrica, ocorr" t";ì;;;
matriz como inclusðes nos fenocristais. ortoclásio microperflilco e o r"lJsp"ià
potássico dominante, embora alguns deles parecem corresponder a crishis Je
sanidina.



Prancha 4 - Feições microteü,¡rais das rochas vulcânicas ácidas. lal = riomo
com Þtû¡ra esferulltica, fbl = rioliûo pofirltico com fenocristais de quailzo
esqueleûal e allanih em matriz heterogranular, [cJ = riolito fruidal pofirltico com
fenocristal de quarEo embainhado, ldl = provável ü¡fo soldado (weW tuî¡,
exibindo f,uxo proeminente, principalmente próximo do contato oom o fEnocristal.



4l

7. LITOCEOQUÍMICA

os resultados analfticos para elementos maiores, menores, traços e terras raras,
esE¡o listados nas Tabelas 2 e 3, correspondendo a nove amostras de rochas
Maciço Morro Redondo e 12 de rochas vulcânicas, respectivamente.

7.I - ROCHAS PLUTÔNICAS

As rochas que compöem o maciço granrt¡co Morro Redondo se enquadram êntre
os granitos ricos em sioz, com média de 76,3% e valores extremoå entre zi,s"¿e 75,2%; isto resulta num. intervalo 

-de variaçåo de apenai ã,ãil, qrä eextremamente reduzido. os teores de K2o se sitúam entre 3,g7o,6-s,¿s*;-ñáro
entre 3,22o'(o-4,79oÃ: AlzOs entre g,89%-13,3i 0,,6; FeO. entre i ,OSo,6_5 ,Ãi;¡; C^Oé bastante variáver com os teores variando entre 0,07% e o,szs6 

"ã il;ô;;,
teores enhe 0,08% e o,1o/o. para a maioria das amostras, os teores J"-[,rso
estão abaixo do limite de detecçäo.

cabe mencionar que o teor erevado de F deste maciço, situado entre 300 e2600 ppm, e teor médio de. 12gg ppm pala o conjunto de amostras anat¡sãoas,
é semelhante ao dos Granitos Jovens da Nigéria,-onde o teor neste er"mãnio eem geral acima de 1000 ppm (Collins et att¡:1gg?t p. 1994).

7.1.1 - Diagramas de Harker

I $lb: dos diagramas Oa. figy¡3 I mostra grande dispersäo para o CaO,
feo. e Mno, embora estes doiJúrtimos eremeritoi mostrem uma tendência dediminuição com a diferenciaçäo. O TiO2 apresenta um aumento e o Na2O umpequeno decréscimo com a diferenciaçäo. o Arzo¡ e o K2o têm .orport"r*ito
mais ou menos conshnte.

Nos diagramas da Figura 9, onde figura a maior parte dos elementos menores etraços analisados, nota-se_ numa primeira anárise, " "i¡iten"ã'-i"aparentemente duas séries. porém, numa anárise mais deüarhadà, oó""*-r"que os alinhamentos suoeridos.¡äo se repetem para as mesmas amostras nosdiferentes diasramas. cãg" 31i"¡ql; il;;ä;"nro semethante de atsunselementos, tais como Ba-Sr e Nb_Zr_Hf.

Com 
,relação ao comportamento dos elementos menores e traços, deve_seressaltar alguns aspectos, excetuando-se as amostras .JR-?sAii-;ö,';;"mostram compoftamento discrepante em reraçäo as oemars, os quais são osseguintes:

- As concentrações de Ba e Sr såo muito baixas, com teores médios de 33 ppme 10 ppm respectivamente: pSra _o .on¡rnio-'aas amostras analisadäs,excetuando as duas acima referidas. Emuorá áelonstre uma preferência oerofeldspato.potássico, que é abundantei;.t"r-r*,il;: il; i ;' iì rãäË:iãiå ii:,granitos tipo "hipersolvus" em geral säo empobiecìão" 
", Ba e sr, sendo esteaspêcto observado no diagrama destes elementos.



Tabela 2 - Dados qulmicos de elementos maiores, menores, traços e ETR do
Maciço Granltico Morro Redondo.
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- o teor médio de Rb=236 ppm é relativamente baixo, sendo de se esÞerar
concentraçóes maiores deste elemento, quê em geral tende a se fixar nas ias""
magmáticas finais.

- Zr exibe toor méd¡o de 1.788 ppm e máximo 4.700 ppm. Estes valores säo
consistentes uma vez que o Zr mostra forte afinidade a magmas residuá¡s-r¡cos
em feldspato alcalino.

'Por último, cabe destacar as altas concentrações de F neshs rochas, que é
compatlvel compaüvel com o caráter alcalino das mesmas, a exemplo dos
granitos jovons da Nigéria (Collins et alli,19g2).

A distribuição dos elementos maiores, mênorês e traços contra sio2, exibe emgeral grande dispersäo. Entretanto, vale salientar o cómportamento iemelhante
entre Ba-sr e Nb-Zr-Hf que apresentam um þend horizontalÞado 

"'-oìiroinclinado, este riltimo em decréscimo com a diferencíaçäo. o fìu!"r" ø¡,
alinhamentos.de evoruçäo pararera, que aumentam com a diferenciacäo: o-Rb
exrÞe ampra drspersäo, enquanto que o Th näo varia durante a diferenéiaçáo.

7.1.2 - Diagramas de Alcalinidade

o caráter alcalino das rochas granlticas do maciço Morro Redondo é dado näoapenas.pera sua paragênêse minerar caracterrstica (cap. 6), m"" t"moãm o"iocomportamento das amostras nos diagramas qufmicós de Maniar ã- p¡å"or¡
(1989) e Wright (1969) (Figuras 10 e r ri.

O. diagrama da Fígura 10, que é obtido pela razâo molar entreAþO3/(Na2O+K2O) x AlzOs/(Caô+NazO+KzO), discrimina os camposperalcalino, peraruminoso e metaruminoso. ñáJte oiagrama, " ,nu¡orË"ãã"
amostras analisadas situa-se¡o-campo dos granitos perãlcalinos, ;;;;;"ä"
das amostras JR-zsA'r e JR-75c, quà situam--se no campo peraruminoso. Nåta-
::,,:f,1 9i:t]ib-Tçl9 das amoshas deste sranito .ó¡né¡0" ;il;-;;;;
oermttaoo para os granitos alcalinos 

_(pós_orogênicos e anorogênicos), combase no tndice de Shand, por Maniar e iicco¡¡ (löe9; ng.2, p.63Ð]

"--- Jl'2.

Àæ¡c¡lrri¡10¡K¡)t

Figura 10 - Diagrama de Mani.ar & piccori (r989) com a distribuiçäo das rochasgranfticas estudadas, situando_as nòs campos peralcalino (maioriai ã 
--

peraluminoso (JR_75A1 e.lR_ZSi). \ '-'-"-/ -
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O diagrama da Figura ll (Wright, 1969) separa os campos cálcio-alcalino,
alcalino e peralcalino através da relaçäo S¡O2 versrrs
AlzOc+CaO+Na2O+Krg¡4¡r93+CaO-(Na2O+K2O) em porcentagem de peso,
sendo que esta riltima razäo define o grau de alcalinidade, segundo o reierido
autor.

Com exceçäo das amostras JR-7541 e JR-75C, que apresenùam razåo de
alcalinidade anômala, 30 e 40 respec'tivamente, as demais situam-se no
intervalo de 4 a I e dispõem-se no campo alcalino do citado diagrama. Estes
valores säo compatlveis com os dos granitos anorogênicos do Grupo 3, e
similares aos granitos jovens da Nigéria (JacobJon et atti, tSjSg).'O
comportamento anômalo das amostras acima referidas, provavelmente se deveaos processos de alteraçäo verificados em lâmina delgada, como forte
sericitização dos feldspatos e propilitizaçáo dos anfibólios, os quais seriam
responsáveis pelo aumento dos teores de AlzOs e CaO; a rocha aflorantê no
ponto JR-75 é subvulcânica, apresentando textura porfirltica, granoflrica e
micrográfica e cristais de quarEo corróidos com forma esqueletal. 

-
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Figura 1f - Diagrama de arcarinidade de wright (1969) contendo os varores
para as rochas plutônicas e vulcânicas da área estudada.

7.1.3 - Diagramae Discriminantes de Ambiente Tectônico

o ambiente tectônico de corocaçåo das rochas granrticas estudadas foiinvestigado com base em vários'.diagramas já consagrados na riteraturã,
optando-se. por aqueles quo se utilizañ de ráöes simples 

"ntre "tem"nto=maiores, relaçðes murticatiônicas e erementos traços considerados imóveis.

A Figura l2 ilustra o díagrama Ar2o¡ x sioz (0,6 peso) de Maniar & piccori (19g9),onde foram lançadas as amostras do macìçà jrantíco Morro Redondo. ñoL-räque um grupo situa-se no campo dos graniios pós_orogênicos (pOG), 
"nú;ntoouho grupo dispöe-se no camp-o dos.gånitos anorogênìcos eÈc-ðËùöj. Ë"ià

!I11pji!^" "T:.p"nde sranitos retãcionados â rnîs 6nd¡ " ".;;õñ;;i;eprrogêmco continentrar (CEUG). Na.distinçäo entre os grupos RRG ã ceùô,estes autores utilízam o diagrama TiOz x SiO2 (o,6 peso)f néste caso .. ,""¡Ã
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anal¡sadas posic¡onam-se predominantemente no campo dos CEUG. Com
relaçäo as carac{erlst¡cas mineralógicas e qulmicas dos tipos RRG e CEUG,
Maniar & Piccoli (1989) destacam:

- o tipo RRG mostra distribuiçäo bimodal e säo representrados por álcali-
gFnitos, quartso-álcali-sienitos e quarEo-monzonitos; CEUG sáo granitos,
álcali-granitos, quarËo-álcali-sienitos e quartso-sienitos.

- Anfibólio alcalino é reportado apenas a estes dois tipos, com ou sem biotita
associada.

- Quimícamente RRG e CEUG possuem distribuiçäo bimodal de SiO2, säo
classificados como alcalinos e apenas eres þodem ser cons¡oéiaoãs
peralcalinos, com relaçäo aos demais grupos do diagrama.

Com exceçäo do aspecto bimodal assinalado pelos autores, as demeis
caracterfsticas såo observadas no maciço granftico Morro Redondo, podendo-se
ressaltar a afinidade com o tipo CEUG.

J
q

Figura 1.2 - Diagrama tectÖnico de Maniar & p¡ccor¡ (19g9) contendo os varoresde.gjanitos (¡) e riolitos s da área estudada. (RRc=granitos reracionados a riftp.cEUG=granitos reracionados e soerguimento epirogêniio coniinentar; poc=nr"roo" po:lcolisionais; IAc=gran¡tos de arco de ¡itra; cRo=gianitäs àã arco cont¡nent"r, 
" 

ðcc=õi",itä"de col¡sáo continental),

No diagrama murticatiônico Rr-R2 de Batcheror & Bowden (19g5), irustrado naFigura 13, as amostras deste maciço granito situamo" no 
""rpo 

5 dos granitos
anorogênicos, próximo ao.campo'7 .ãos granitos pós-orogênicor. o dñ;irepresenta magmatismo pós_orogê n ico ou-a norogê nico, r"îUo irlo;, il; ;;.,qu.". n3 construçäo deste diag.rama, a delimitaçäo do referido .ì.po-ã¡estabelecida por rochas.. arcarina-perarcarinai io.-orogeniã"" 

- a" ¡Iõeià(Batchelor & Bowden, op. cit.; p. 46).

Pearce et aili (rgg4) utirizou erementos traços como y, Nb e Rb na discriminaçäode.sltios te.ctônicos para rochas granitoidds. No;'oìagramas das Figuras 14 e 1s(Rb x Y+Nb e Nb x y, 
"m 

ppm], a maioria oas ioã¡as estudadas se situa no
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campo dos granitos intra-placa WPG). Esses autores assinalam as principais
caracterlsticas qulmico-mineralógicas dos granitos WPG, como sendo quarlzo-
sienitos, gran¡tos e álcali-granitos; a paragênese mineral contém anfi'bólio e
piroxênio sódicos, com o fndice de alcalinidade variando de peraluminoso a
peralcalino.

?

ñ
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Figura 13 - Diagrama tectônico Rl-R2 de Batchelor oó Bowden (i9gs) para as
rochas granlticas estudadas, as quais se concentram preferencialmente no
campo dos granitos anorogênicos.

Figura..14 - Diagrama Rb versus y+Nb de pea¡ce et atti (19g41, para os qranitose riolitos da área. Legenda. dos campos: 1¡yp6=gr";iå. - ;Gö;,ORG=granitos de cadeia oceânica; VAG=gianitos O" ãrão-urf.i"¡;,-JäJi_
COLG=granitos sincolisionais. Graø'lr¡s 19; nøf,fo" iyi - -- !vv! v e'rr

oa
aa'¡9?
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Figura 15 - Diagrama Nb versus y de pearce et alli (1gg4) contendo as análises
de granitos e riolitos da área estudada. simbologia e legenda como na Rguà ta.

7.1.4 - Elementos Terras Rarae - ETR

o espec'tro dos elementos terras raras (ETR) de cinco amostras analisadas do
maciço Morro Redondo, acha-se ilustrado na Figura l6; a concentraçao outioa
para estes elementos foi normalizada ao condrito segundo os välores de
Nakamura (1974).

o maciço Mo'o Redondo apresenta concentrações erevadas em ETR, com um
teor médio de 614 ppm; a amostra JR-698 exibe o teor mais Ua¡xo tSTlppml,sendo a amostra JR-818 g mais enriquecida (954 ppm) crauera'ã). ñãste
aspecto, cabe ressaltar a existência de uma correlaçäoentie òs teores âln só,
e em ETR da maioria das amo.stras analisadas (Filura t4. Observa_sã que a
amostra com menor teor_em SiO2, apresenta, tainOem, a m"no, .on""nti"fao
91ETR (SiOr=75,795' ETR=37Sppm); no outro extremo, tem_se a amostra in_8lB com os mais altos teores em SíO, e em ETR (Siór=77<95.ËiC=õSi,S
ppm).

A análise dos espectros obtidos para estias rochas, permite observar o seguinte:

- o conjunto das amostras anarisadas exibe moderada a forte anomaria negativade Eu;

- os elementos terras raras reves (ETRL) mostram fracionamento moderado,com a amostra JR-7sAr apresenûando grau de fracionamento r"u"r"ni" Ããì,acentuado, sendo este comportamento rãatçaOo pøla razäo tf-afU¡" = 27, Oulna mais elevada do conjunto;

- os elementos terras raras pesadas (ETRP) apresentam fracionamento muitosuave, sendo o padråo quase horizontal para'o èonjunto; a exceçåo ¿ ;;ilJàJR-744 que mostra um suave enriqueóimento "i, ernp, .#d;;t"';;ïä;
também refletida pela baixa razao (La/yb)" = S da ãmostra.
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Figura 16 - Padrão dos elementos têrras raras normalizados ao condrito, de
amoshas do maciço Morro Redondo. A normalizaçåo é segundo os valores de
Nakamura (1974).

Fig.wa '17 - Gráfico sio2.versus ZETR (ppm), mostrando correraçåo positiva
entre estes elementos. Riolitos (g, granitosi¡j.

As concentraçöes de ETR obtidas para este granito mostram-se consistentes
com a dos granitos ricos em ferdspato arcarino, os quais exibem 

"norãriu.negativa em Eu moderada a acentuada (Henderson, f9g4). Esþ ;i;r
11rg1nø para os granitos arcarinos, os seguintes parâmetros estatfsticos:
IETR = 40-1977 ppm, ETRUETRp = 1,1-22 eÉu/sm = 0,009-0,074. As rochas
aqui estudadas mostram os seguintes valores para estes parâmetros: IETR +
lls_-!sn_n¡1 ()F6i4 ppm), EiRUETRP = q,ó_r.l,s tx=z,si; Er/srTo:ò4_
0,05 (x=0,045).

Comparando-se o padråo 
9o: EIT..Uo la.ciço Morro Redondo com os granitostipo A da Suite Mumbula da Austrátia (Colins et aiai, rcez¡ tr¡suà rãi ;;;;fi;;_se semelhanças entr€ os dois conjuntos, ressartando-se os seguintes á"p""to",

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm yb Lu
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- ambos aprêsentam forte anomalia negativa em Eu, sendo pouco mais
acentuada nas rochas aqui estudadas;

-_a1bo¡ apresentam padrão inclinado para os ETRL, sendo que o maciço Morro
Redondo mostra um grau de fracionamento um pouco mais aèentuado; '

- o comportamento dos ETRP da sulte Mumbulla é mais horizontalizado que o
do Morro Redondo;

- como diferença mais acentuada, nota-se que o Morro Redondo é mais
enriquecido em ETR que a Suite Mumbulla.

- finalmente, a fraca anomalia negativa em Tm observada no espectro da suite
Mumbulla, näo pode ser comparada com o do Morro Redondo, po¡" 

""i"elemento näo foi aqui analisado.
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Figura l8 - Espectro de ETR para os granitos tipo A da Suite Mumbulla, do
sudeste da Austrália (extraldo de Collins et alti,1992).

7.2. ROCHAS VULCÂNICAS

As rochas vulcânicas ácidas -,rioritos s.r - são composicionarmente semerhantesao granito Morro Redondo. O teor em SiO2 é niais elevado, ;o,n ;äi" ;"77 'Z%-(pouco superior a do granito) e ¡ntervãø ãr,tr" zs,ogt e l'a,s,Á',,.".rìtnã"
numa,faixa de variaçäo igualmente reduzioa 12,7%¡-Relativameniã'åLJõäi¡Ë,os riolitos possuem teores levemente mais eÈvadós em Ba, Sr, Zr, t;iñ;êö,qeno.rï em Na2O e Rb, sendo que as concentraçöes médias ¿e nfzOr e-fzósäo similares.
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Tabela 3 - Dados qulmicos de elementos maiores, menores, faços e ETR da
unidade vulcân¡ca.

Obs.: - Óxidos, F e Perda ao Fogo expressos em (%); demais elementos em (ppm)
- ETR, Cs, Sc, Co, U e os elementos enÍe paiênteses foram analisadoè ho ipgU-Sp
- lndice Agpeítico = (NaO+K:O/Al:Os); na = não analisado; nd = não determinado
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7.2.1 - Diagramae de Harker

os resulùados anallticos obtidos para as rochas vulcânicas básicas a ácidas
êncontram-se na Tabela 3 contendo elementos maiores, menores, traços e
terras raras, os quais foram utilizados na construçäo dos diagramas de variaçåo
das Figuras 19 e 20. A S¡O2 foi usada como álemento dã diferenciaçäo äm
relaçåo aos demais óxidos. Tanto as rochas ácidas quanto as básicas se
concentram em dois extremos, näo sendo possivel visualizar a evolução interna
de .cada grupo composicional. Neste sentido, estes dois gruþos seräo
analisados, mais adiante, em diagramas com lndices de diferenciãçäo distintos:
as ácidas com a sio2 como lndice, enquanto que para as básicas éerá utilizado
o MgO.

o diagrama da Figura 19 mostra a relaçäo das sioz com os demais óxidos.
Observa-se, neste diagramar o agrupamento das amostras em dois grupos
distintos: um básico, à esquerda, e outro ácido, à direita. Uma amoira'de
andesito-basalto situa-se numa posiçåo intermediária. Esta distribuiçäo permite
fazer uma análise rerativa entre oê dois grupos composicionais, onbe iào
salientados os seguintes aspec-tos:

- Com o aumento da SiOz há um empobrecimento sistemático de TiOz, FeO*,
MnO, CaO, AlzOc e PzOo.

- Ao contrário, os elementos K2O e Na2O aumentam juntamente com o
incremento em SiOz.

Já nos diagramas da Figura 20, onde é lançado a SiO2 em funçäo dos
elementos menores e haços, obserya-se um razoâvel alinhamãnto ¿as ånat¡ses,
com _excsçäo do andesito-basalto .que se posiciona fora do mesmo e cujo
significado deve ser melhor investigado. Entretanto, considerando os termós
extrsmos, é possivel reconhecer um alinhamento que mostfa os seguintes
aspectos:

- Diminuiçäo dos teores de sr e Ba com aumento da sioz, sendo mais
acentuada no primeiro.

- Enriquecimento em Hf, y, Rb, Nb, zr eThcom o aumento da diferenciaçåo.

conforme referido anteriormente, foram confeccionados diagramas de Harkerpara cada um dos grupos separadamente, uürizando a sioz ðomo eremento-oL
diferenciaçäo para as ácidas (Figura s 21 e 22) e n,llo para ã" ¡á"¡""Ë iriöu,""23 e 24.

a - Vulcânicas Acidas

O tratamento destas rochas nos diagramas de Harker revelou umcomporhmento rerativamente coerentê paia o conjunto oas amostras, cJ;exceçåo da amostra JR-OBA que exibe cómportamenio anômaro; 
"r ràùiao ã"



demais, ela mostra-se enriquecida em Fe2O3, Rb,
empobrecida em Al2O3, Ca e Ba.
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Nb, Hf, Zr e Th, sendo
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Figura 19 - Diagramas dê variaçäo de Harker (sio2 X erementos maiores) para
as rochas vurcânicas ácida, intermedi¿iia e básica estudad".. 
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Figura 20 - Diagramas de variaçåo de Harker (s¡o2 x €rementos menores e
traços) para as rochas vulcånicas da aiea.
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Elementos Alcalinos e Alcalinos Terrosos (+Al¿O¡ì

De um modo geral, a análise destes elementos com a diferenciaçäo revela um
decréscimo dos teores em Na2O, Ba e Sr e um aumento dos teôres em Rb e
K2O. O CaO mostra dispersäo, enquanto o Ba sugere dois nlveis de
empobrecimento. A amostra JR-084 é fortement€ enriquecida em Rb (cerca de
3 X) e empobrecida em K2O; a amostra JR-96F apresenta um enriquecimento
menos acentuado em Rb.

A análise de cada diagrama mostra o seguinte:

-^ p__ÇlQanresenta dispersäo dos dados, com teores compreendidos entre
0,05%-(JR-O8A) e 0,54% (JR-f 9). A amostra JROBA é a que mostra msnor teor
em SiO2, sendo portanto incoerente em termos de evoluçäo com as demais
amosttas, onde os teores em CaO e SiOz säo mais elevadoC.

- o Rb denota um enriquecimento: a amostra JR-ogA exibe um teor anômalo
neste elemento, cerca de 3 X maior do que o esperado (364 ppm); a amostra
JR-96F possui teor ligeiramente maior que as demais 1t60 ppmi.'

- o Ba parece aprêsentar dois nrve¡s de empobrecimento: na curva superior,
com teores mais elevados, onde se alinham as amostras JR-19, JR-21À, JR_
05C e JR-038, e outro, inferior, com o alinhamEnto das amostras JR-O8A, JR_gg
e JR-96F.

-.-o sr, apesar de certa dispersäo, sugere um arinhamento decrescente com a
diferenciaçäo,lîm1qopelas amoshai ¡n-ts, JR_oBA, JR_96F e ¡È_oSõi as
amostras JR-038 e JR-21A situam-se fora deste alinhamento.

- o diagrama do Na2o mostra um empobrecimento suave com a diferenciaçåo,
com as amostras formando um bom alinhamenlo.

- o K2o mostra bom arinhamento, comporhndo-se de forma rerativamente
constante, excetuando-se a amostra JR-ogA, que possui o teor mais ua¡xo neste
óxido (3,58%),

- o diagrama do A!10s parece sugerir dois nfveis com comportamento mais oumenos constantê. No nlvel superior alinham-se as amostras JR-1g, JR-2lA eJR{38; .no inferior, se alinham as amostras JR_gg, JR-g6f e jn-OSC. n
lT::l:i11-084 apreserìra o reor mais baixo nesre óxido (9,92%), ;qilñÊlnfor vermcado para o cao e Ba, refretindo portanto, uma niobiriäade estes
:lîT"jl1-::1"¡or açäo. de ilquidos residuais'na fase finat Oe cristarizaçao oupera pfesença de uma fase fluida associada com o evento oe catacuåe que
afetou as estas rochas.

Elementos de Trangicão l+Thl

A análise destes erementos revera um comportamento sempre particurar daamostra JR-084, com teores mais enriquecidos que as demais ämostras. ño
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conjunto, nota-se um enr¡quecimento com a diferenciaçao para Zr,y e Th; um
empobrecimento em FeO* e TiOz, e comportamento constante de Nb, Hf e MnO.

- O Nb mostra bom alinhamento indicando um compofiamento constante; a
amostra JR-084 apresenûa teor cerca de 4 X mais elevado do que o esperado
(163 ppm).

- O Hf näo foi detectado na amostra JR-03B; nas demais, indica um
comportamento mais ou menos constante, exceto a amostra JR-OBA que é cerca
de 5 X mais enriquecida neste elemento.

- O MnO exibe bom alinhamento das amostras, indicando um comportamento
cjnstanto para o conjunto; a amostra JR-OBA é mais enriquecida que as demais
(0,11%).

- O diagrama do Zr denota um ligeiro enriquecimento, com exceçäo das
amostras JR-21A e JR-O3B que apres€ntam teores mais baixos nestes
elementos; a amostra JR-084 é cerca de S X mais enriquecida (5320 ppm).

- O Y apresenta comporbmento constante, tendendo a um enriquecimento ao
final da diferenciaçäo. Nota-se, ainda, que duas amostras são mais
enriquecidas, a JR-05C (546 ppm) e JR-038 (651 ppm); a amostra JR-O8A,
com comportamento particular, possui um teor de 814 ppm de y.

- o diagrama do Tlo2 mostra um bom alinhamento das análises e indica um
ligeiro empobrecimento neste óxido.

- O Fe2O3', mostra dois nlveis de empobrecimento: um nlvel superior com teores
mais elevados, onde são agrupadas as amostras JR-gg, JR-gdF, JR_OSC e JR_
038; e outro inferior onde se alinham as amostras JR-19 e JR-21A. A amostra
JR-084 possui teor significativamente mais alto neste óxido (S,33%).

- o rh apresenta um bom alinhamento para o conjunto de amostras e indica um
suave enriquecimento com.a diferenciaçäo; a amostra JR_O8A, com 15f ppm, é
cerca de 4 X mais enriquecida.



Ftgura2'l - Diagramas de Harker - SiOz X elementos maiores (+Nb e Th) - para
as rochas vulcånicas ácidas (riolitos) da área.
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Figura22 - Diagramas de Harker - SiO2 X elementos menores e taços - para os
riolitos da área estudada.
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b - Vulcânicas Básicas e lntermediárias

O tratamento destas rochas nos diagramas de variaçåo revelou um
comportamento coerentê para o conjunto de c¡nco amostras. Relativamente às
demais amostras, a amostra JR-61 (andesito-basalte exibe teores mais
elevados em KzO, NazO, PzO¡, Ba, Sr, Zr, y e Nb; teores mais baixos em Al2Os,
Fe2O3'e MgO, e, concentrações similares em Rb, MnO e TiOz.

Elementos Alcalinos e Alcalinos Terrosos (+Al¿Og e peOsl

A análise destes elementos mostra, de maneira geral, um decréscimo do CaO
com a diferenciaçâo, um rápido aumento do KzO e um enriquecimento mais
suave em NazO, Ba e Sr.

- O CaO mostra um bom alinhamento do conjunto, indicando um decréscimo
com a diferenciaçåo;

- Ocorrem dois nlveis de Rb, sugerindo um enriquecimento suave neste
elemento. Na curva superior se alinham as amostras JR-O3C e JR-16A e, na
curva inferior, o alinhamento é dado pelas amostras JR-8S e JR-61 ; a amostra
JR-09 apresenta um teor baixo para este elemento (lg ppm);

- No diagrama do Kzo apenas três amostras se encontram alinhadas, indicando
um enriquecimento com a diferenciaçåo; a amoslra JR-09 exibe teor abaixo do
esperado (0,35%).

- Para o Nazo nota-se uma certa dispersâo do conjunto de análises, apesar de
sugerir um ligeiro aumento deste óxido com a diferenciaçäo.

- o Ba aprês€nûa um bom arinhamento para quatro amost¡as, indicando um
aumento suave com a diferenciaçäo;

- No diagrama do sr parecem ocorrer dois nrveis: o superior, indica
enriquecimento com a diferenciaçåo e é formado pelas amostras ¡n-t6n à.ln-
85; 

_o^inferior mostÍa comportamento consùante e reúne as amostras JR-03C e
JR-09:

- O.diagrama do P:O¡ exibe alinhamento para as amostras, com valores baixos e
mais ou menos constantes, entre 0,26% e 0,3f %; a amostra ln_et possùi iãormais elevado neste elemento (0,67%).

-.o.comportamento do Ar2o3 é rerativamente constante para as quatro amostras
de basaltos, com teores enlre-j7,1golo e 17,14%; o anåes¡to_¡a!àüo 

"pr"*;;concentraçäo menor, com 15,37%.



Figura 23 - Diagramas de Harker - Mgo X erementos maiores - para as rochas
vulcânicas intermediária e básica da área.
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Figura24 - Diagramas de Harker - Mgo X erementos menores e traços - para
basaltos e andesito_basalto da área.



62

Elementos de Transicão

os diagramas dos erementos de transiçäo mostram um empobrecimento emFe2o3* com a diferenciaç_ão; comportamento estável par" i-, " rønò;'t"oì".extremamente baixos em Cr E Ni; dispersåo em TiOz, V e rub, o qu"'O-iii"Jitu 
"definiçåo de tendências.

- o Mno exibe bom arinhamento, com varores baixos e constantes (0,150Á-
O,17%)¡ a amostra JR-16A possui teor tigeiramente supe ¡ior _ 0,21%;

- Os diagramas de FezOs* e.TiOz mostram dispersåo dos dados, sendo que oprimeiro sugere um decréscimo õom a diferenã¡"cao, enquanto'o sesäiã-."
apresenûa mais ou menos constante;

- Para o Zr observa-se comportamento rerativamente constante para as amostrasde basa*os, com os teores variando ;i¿ ì¿i ;pm e 1E5 ppm: o andêsito_basalto e foÉemente enriquecido em Zr, com ,, t#r Oe aaS pirir.. '

- o Y e o Nb mostram dispersåo das anárises, sendo difrcir o reconhecimento detendências, embora o 
"on¡rnto 

aã-ãråiäi"iåiã'¡noi.", um decréscimo coma diferenciagäo.

7.2.2 - Dlagramae de Alcalinidade

!-o-diagrama de wright (1969, p.45, Figura 11), os rioritos posicionam-se nocampo das rochas alcalinas, com razao de ácalinidade eiire-;,'S ; ä; ;"basaltos e o andesito-basatto situamã;;;;; cátcio_alcalino, sendo oueaqueles se posicionam próximo ao limite oô campJálcalino.

A Subcomissäo de sistemática de Rochas igneas (Le Maitre, lggg) recomendaa-srbdivisäo de rioriros perarcarinos 
"r;i"¡ñ;;;;;ndrtico e panrelerrrico, combas€ no diasrama Ateog x,Frl% peso) 1Êiffizs¡ue i4ã;il;;tjî'eä)¡¿ara a utilizaçäo deste diagrama e nebessãrio que a rocha tenha razäomolecular (NazO+K2O)/AlzOs >-l .

As sete anárises de ríoritos disponfveis mostram fndice agpartico (rA) entre o,g6e 1,06, com apenas duas amostras at¡ng¡nOo iR'> ì _ JR_O'A e JR€g - sendo
1i::!flca*:s, respecrivament", co'no iànt i".¡to' " comend¡to, conformemostra a Figura 25.

A alcalinidade dos rioritos fca também evidenciada no diagrama de Maniar &
liccgli (1e8s) (Fisura 26; Indice d; ilñj;;'äüär 

"" 
amosrras sluam_se nocampo peralcalino, próximo ao limite 

"oln 
o äurnpð p"raluminoso.
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Figura 25 ' Diagrama de MacDonard (1974),separando rioritos perarcarinos em
comenditos e panteleritos.

l¡d.-r ts

a!03{c{). N.æ . t(¡ol

Fig..ura 26 - Diagrama de ,ìraniar & piccori (1gg9), com o posicionamento dosriolitos da área esrudad¿, que concentràÃ-íär"t-"¡åråilã *'ärii"peralcalino junto ao limite do cainpo per"luminosoi'-



7.2.3 - Diagramas Discriminantes de Ambiente Tectônico

Para discutir o ambiente tectôn¡co gerador das rochas vulcânicas ácidas, foram
$lti1{o¡ os mesmos diagramas discriminantes dos granitos, excetuando_se o
R1-R2 de Batchelor & Bowden (1985).

Quando plotados no diagrama Arzos x sioz (% peso) de Maniar e piccori (19g9),
ilustrado na Figura 12 (pag. 46), os rioritos' se lobrepõem uo 

"uròo 
ãíugranitóides relacionados a rifre (RRG) e ao dos granítóides associädoi a

soerguimento opirogènico continental (CEUG).

Da. mesma forma que os granitos, os rioritos também possuem caracterfsticas
qulmico-mineralógicas co.lsisþ{e.s com as repodadäs pot 

".i"" 
-ãriòr"i,

relativamente aos tipos RRG e CEUG (ver ftem 7.ì.3).

Nosdiagramasde Pearceetatti(19g4)- Rbxy+Nbe Nbxyem ppm - (Figuras
11.:_1!, p.47 e 48) os riotitos se posiðionam no campo aos granit;s in,ä_irn;"(wPG)' juntamente com as rochas prutônicas do 

' 
maciçõ ¡vrono nàùån¿o,

sugerindo portanto condiçöes de ambiente tectônico simiËres ù; ; g;;+;;
dos mesmos.

As rojhas básicas quando rançadas no diagrama zrN xzr de pearce & Norry
fJjJ3ì ryl'g.l_1T:"" .predominanremenrJno campo dos tasaltos lntã-pìáca(wÌ-Er' com exceçåo da.amostra JR-03c que sê situa no rimite do cåmpoMORB (Fig.ura 27), sugerindo de maneira cånsistente a afinidade continenhrpara estes basaltos. A amosrra JR-03c, quando comparada as oemais roc¡ãsbásicas, exibe teores mais elevad_os 9m fr,'io, ñ¡ 

" 
y, 

" 
mai" ¡aùã.'; iö;

Íllr319-".::,",:olllrytt1r"njo reterido noõ diasi"ra" de Harker lrisuias zã e
.1?j^:"lf:",oe atteraçäo säo observadas na análise petrográficà, ãravés de
f:i",,"^*::T"_:T:"rbgn1to (cerca de 3%) e rambém dã ctorih 1cárca Je20%), descarbndo-se porranro eòb amosrra pá'" iñi"ipi"açõ"" ;';rä"ì;!:

1q)
Z!lÐ,l

Figura2T - Diagrama teciônico ¡re pearce & Norry (1979), indicando ambienteintra-placa para os basaltos da area estuOada.
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7.2.4 . Elementos Terras Rarae - ETR

As análises de oito elementos terras raras de seis amostras de rochas
vulcånicas encontram-se listadas na Tabela 3. säo três amostras de vulcånicas
ácidas (JR-19, 21A e 88), duas vulcân¡cas básicas (JR-O3C e 85) e uma
intermediária (JR-61). As amostras foram analisadas por ativaçäo néukônica
nos laboratórios do IPEN em säo paulo, sob a responsabili¿adL oa Dra. Ana
Maria G. Figueiredo.

o espectro dos elementos terras raras (ETR), normalizado ao condrito
enconha-se na Figura 28; os valores de normalizaçäo utilizados såo de
Nakamura (1974).

o espectro dos ETR ê diferente para cada tipo composicional. As vulcânicas
ácidas säo mais enriquecidas em ETR do gue as vulcânicas intermediária e
bj¡!¡cas. Além disso, mostram fracionamento dos elementos terras raras leves
(ETRL) e acentuada anoamalia negativa em Eu.

o comportamento quase plano (nåo fracionado) dos elementos terras raras
pesadas (ETRP) é idêntico nos três tipos composicionais. Apenas uru 

"roit "de vulcânica ácida (JR-21A) exibe um certo fracionamento dos ETRp.

o espectro de ETR das duas amostras de vurcânicas básícas é muito
semelhante, sendo aproximadamente prano para os ETRL e para os ETRP. 

-'

A amostra de vulcånica intermediária apresenta um espectro idêntico ao das
vulcânicas ácidas, porém näo exibe a anomalia negativa de Eu.

É interessante sarientar que nas vurcânicas ácidas, existê uma reraçåo diretaentre os teores relativos de ETR com o teor 
"m 

ôior, o" øl ,oìi qr" å"amostras mais ríchas em sioz. (JR-21A), säo também mais enriqueciiã em
FJli por outro tado, a amosrra mais'empobrðrì0" ", sio, iiñ_ig;1ãm75,99%, é a que exibe os te-ores globais 

", ÈtR mais baixos. A amostra JR_gg,com teor em SiO2 = 76,920/o, situa-se numa posiçåo intermediária 
"o, 

¿ói"outros espec,tros.

Na comparaçåo entre os espectros de ETR das rochas aqui estudadas com os
9a Formaçäo Guararubinhà 

-e do Grupo Castro 
-(Figurá 

29i;Jisp;;t";i; ;"literatura (Castro, 1993 e Moro, l9'.), notu_i" Jemettrançás, ,ã ñl¿,nexistem diferenças, que säo as seguinteå:

- as vulcânicas aqui estudadas såo mais enriquecidas no conjunto de ETR;

- apresenhm também maior fracionamento de ETRL;

- as anomalias negativas de Eu säo, em geral, menos acentuadas;

As semelhanças observadas såo as seguintes:

- comportamento simila¡ entre os ETRp;
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- a vulcânica intermediária aqui estudada tem espectro semelhante ao dos
andositos da Formaçäo Guaratubinha e do Grupo Castro, inclusive com
ausência de anomalia negativa de Eu;

- as vulcânicas básicas também näo exibem anomalia negativa de Eu,
mostrando também um espectro plano para os ETRL e ETRp.

Ri

An

Bo

Ri

o JR 03
. JR 19

¡r JR 21

r JR 6l
¡ JR 85

a JH 88

o GUA 1b

.o GUA 13b

o RCA 12

¡ RCA 23

^ RCA 13

a RQA 22

L.a Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy

tâ ce Pr Nd sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figuras 28e29 - Padrões de erementos terras raras das rochas vurcânicas aquiestudadas (fig. 20) e de rioritos e andesitos oa Formaçao Guaratubinhä icuÃj;
!9.Sryno_qlstro (RCA) (fis. 2s). Andesifics = cuÀ isu e ncR tä; R,;-fiûrJ =cUA 1b, RCA i2, RCA 13 e nCR Zg (Fonte: Casrrq 1993 e rvforo,ìõ'g3i. 

"--



7.3 - INDICATIVOS DE COGENETICIDADE

Considerando que a avaliaçäo da cogeneticidade entre as rochas plutðnicas e
vulcânicas constitui um dos principais objetivos deste trabalho, neste ltem
trataremos deste aspecto com base principalmente nas caracterlsticas
petrográficas e litogeoqulmicas das mesmas.

7.3.1 - Relação Baealto-Riolito

As análises qulmicas da unidade vulcânica investigada, quando tratada no
diagrama TAS de classificaçäo - SiOz x (Na2O+K2O) - (Figura 4), apresentam
uma distribuiçäo tipicamente bimodal, com uma parte das amoshas se
concenhando no campo dos basaltos, e outra parte, no campo dos riolitos.
Wilson (1989), considera que para suites vulcânicas que exibem um intervalo
de variaçäo contlnuo, é razoável supor que o magma ácido seja derivado, por
crisûalização fracionada, dos basaltos associados. Entreùantó, salienta e'sta
autora, no caso de suites bimodais, as relaçöes entre os termos básicos ê
ácidos såo menos evidentes, sendo necessário estudos isotópicos e de
elementos traços para tentar se estabelecer estas relações genêticas.

A covariaçäo entre elementos traços incompatfveis como Nb xZr,Zr xOe e Hf xLa têm se constitufdo em importante ferramenta näo só para investigar a
cogeneticidade entre rochas vulcânicas de uma mesma su¡te (p.ex: no leste
Africano), mas também sugerir evidências de que a cristalizaçåo fracionada
pode ser o processo dominante na geraçäo e evolução destas roc-has. para isso,a razâo entre os elementos acima cihdos deve se mostrar relativamente
conshnte na sultê, indicando em última análise, que näo tenha ocorrido
contaminaçäo crustal ao longo do (Wilson, op.cit.).

os diagramas_da Figura 30a e 30b, mostram a covariaçáo entre os elementos
incompatfveis zrxce e Hf x La para as amostras de rochas vulcânicas da eréa
estudada.. A dlsposição das análises nestes diagramas, segundo um
ailnhamento regular, indica que d tæäo entre estes elementos se mantém
constante e sugere a cogeneticidade entre estas rochas, e ainaa, lue acrishlÞaçäo fracionada seja o processo predominante na 

"uorJðaJ-ã""mesmas.

o comportamento anômaro da amostra JR-21A nestes diagramas, tarvez esteja
relacionado a argumas caracterfsticas particurares da ñesma,'qu" 

"eo-ã.seguintes:

-.em relaçäo aos demais riolitos, esta amostra apresenta teores mais elevados
de ETR, KzO e AlzO;

- um comportamento inverso é verificado para o TiO2, Fe2O3, FeO, FeOt, Zr, Nbe F, cujas concentrações säo bastante infàriores asãemais amostras.
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O comportamento das rochas vulcånicas ácidas a básicas, verificado no
espectro de ETR, constitui também um razoável argumento da relaçåo genética
entre elas, sobretudo o padräo dos riolitos e do andesito-basalto (Figura 2B).
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Figura 30 - Diagramas Zr x Ce (a) e Hf x La (b) com os valores correspondentes
para as rochas vulcânicas estudadas; ba=basa/fos, an=andesr'fì>.
besa/[o e ri-riolito.

7.3.2 - Relaçâo Riolito€ranito

9uanto, a vinculaçäo genética entre as rochas plutônicas do Maciço Morro
Redondo e as rochas vulcânicas associadas, aþuns argumentos pódem ser
levantados conjuntamente:

- mineralogicamente, granitos e riolitos são praticamente idênticos, tendo amssma paragênese essencial com quarÞo+feldspato alcalino
pertltico+riebeckita+egirina+magnetitatbiotita. O quartso+feldspato perfltico se
cristalizam precocsmente, apontando para a existência de um magma parental
alcalino (Machado ef a//i, 1993);

- 
. garálï alcalino-peralcalino, tanto dos riolitos quanto dos granitos, fica

evidEnciado em vários diagramas, como o de Maniar d piccoli (199é; Figuras 10
e 26), Wright (1969; Figura 11) e MacDonald (1974;Figura 2S).

- a razäo molecular (Na2O+K2O)/A|2O3 (lndice agpaltico), varia de O,g5 a ,l 
,22pT? a: rochas plutônicas, e de 0,96 a l,06 paÌa as vulcânicas ácidas,

evidenciando cla¡amente o caráter alcalino a perabäfino dos dois conjuntos-. 
--'

- as vulcânicas ácidas, sobretudo os rioritos, se distribuem em grande pa[e,
sobreo.maciço granrtico e junto às suas bordas (Anexo lr), s"noo-".t ii"çåo
espacial sugestiva da vinculação entre ambos.

Nos diagramas da Figura 31a e 3rb, tem-se a covariaçäo entre os erementos
incompatlveis Nb x Zr e Zr x ce, nos quais foram rançada" 

"" "nai¡.å.'¿ã"rochas plutônicas e vulcânicas. Na Figura 3ia (Nb i Zr), 
"p".ui 

d;;"rtadispersäo observada, as amostras se ìistribuem segundo um arinhamento
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razoavelmente definido, apontando para uma tendência cogenética entre elas.
Na Figura 31b G¡ x Ce), os vários tipos composicionais se distribuem segundo
uma linha bem definida, formada pela maioria das amostras. As amostras de
granito (JR-744 e JR-7541) e riolito (JR-2f A), situam-se fora do alinhamento
esperado; geoquimicamente, as amostras JR-744 e JR-75A1 se diferenciam
das demais nos seguintes aspêc{os:

- a amostra JR-74A possui_concentraçðes mais elevadas em Zr, Nb e Fe2O3, e
teores mais baixos em CaO; mostra, ùambém, teores elevados em ETR. Além
disso, exibe o menor grau de fracionamento nestes elementos, com a razäo
LalYb=3;

- a amoslra JR-7541 apresenta teores altos Ba, Sr, CaO, KzO, Al2O3, e
empobrecimento em Fe2O3; paralelamente ê a que apresenta o maior giau Oe
fracionamento em ETR, com a razão Latyb=27.
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Figura 31 .- Diagramas Nb x Zr (a) e zr xce (b) mostrando o comportamento das
rochas vutcânicas e prutônicas da área. t-egàóoa da Figura 3r t ;;ñ ¿; 

'Èì9Å
31a.

A anállse dos padrões de ETR, descrita nos rtens r.1.4 ø r.2.4, revera grande
similarid-ade no comporhmento destes erementos, sobretudo atravãs ãaco'elaçåo entre o teor em SiOz e o conteúdo em ETR (Figuru" ie, I Z,ìA, Sià33); .como diferenças desbcam-se: 1a) anomalia negativa ¿e gu menosacentuada nos rioritos, (b) teores grobaiè de ETR mais eíevados no" ,ioritåËãoque nos granitos.

os valores dos parâmetros comparativos, abaixo reracionados, permitem
visualizar melhor o comportamento iirita, 

"ntre 
oJàis espearos:

74A
o

2ra
¡



ÐETR
TRUTRP
Eu/Sm

Granltos

614
7,9
0,05

(') valor compatfvel para espectro com anomalia
moderada (Henderson, I g84).

10

Rlolltos

790
44',

0,066

negativa em Eu fraca a

o JR-698
o JR-72
o JR-744
¡ JR-7541
¡ JR-818
¿ Riol-JR 19

v Rbl-JR 21

v Rlol-JR 88

Figura 32 - Padräo de erementos terras raras (ETR) para o maciço granrtico
Morro Redondo e rioritos associados; normarizaçàã sei¡ünoo l',ratamrira fìrt;i.

Figura 33 - rntervaro de variaçåo dos ETR do maciço Morro Redondo e dos
riolitos associados.

La Ce Pr Nd Sm Eu cd Tb Dy Ho Er Tm yb Lu
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Trabalhos experimentais efetuados por Clêmens ef a//i (19g6), sobre uma
associaçäo bimodal de granito tipo-A / riolito com basalto do sudeste da
Australia, mostram que os granitos do tipo-A säo derivados por fusåo parcial
direta de alta temperatura de uma fonte empobrecida tipo-|, situada n"'.ro.t"
inferior. Embora sejam granitos metaruminosos, eles säo 

"orur"niàassociados, no espaço ê no tempo, aos granitos peralcalinos tipo-A, Nigerianos.
As experièncias foram conduzidas a prêssões de 1 Kb e indicam temieraturas
mlnimas de 830"C e até acima de g00"C para a geração do magma. São
magmas anidros, com conteúdo de água inferido entre 2,4 e ã,3o,ó. As
associações de rochas ilpicas incluem: (l ) granitos (incluindo granitos
peralcalinos), sienitos, gabros e anortositos; Q) suite granftica Éimodal
(metaluminosa), riolitos, gabros e basaltos; e (3) riolitãs com topaiio
(metaluminoso ou peraluminoso), que Burt ef dil¡ (gdz epød clemens ef a7,
19E6), sugerem como relacionados aos granitos tipo-A.
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8. CORRELAçAO COM UNTDADES SIMILARES

8.I - UNIDADES PLUTONICAS

o maciço .granltico Morro Redondo e as vulcânicas associadas, apresentam
similaridades qufmicas e temporais com outros maciços e unidadesüuÈâ"i;"
que ocorrem no sul-sudeste do Brasil e uruguai. A cômposiçåo qulmica média
de algumas dostas unidades plutônicas e vulcånicas encontra-se nas Tabelas 4
e 5' e servirá de base para as discussões que seräo apresenûadas a seguir.

o maciço Morro Redondo, juntamente com os granitos Mandira, Guaraú,
Graciosa, Marumbi, Corup_á-, Sena Alh e outros (Fftura 2), ;'p¿ã' u-ð,it"
lntrusiva Serra do Mar (Kaul, 1984); os graniioJ Saibio e S"nt" Jriãn"
peÉencem a suite rntrusiva Ramada, com distiibuiçäo no Estado ¿o R¡o ciánoe
do sul (Moreira & Marimon, 1gg2). Estas suites'apresentam como principais
carac'terfsticas: caráter fortemente alcallno a peralcalino, ocorrência o" i¡ô6ãäNtgranitos e arfuerdsonita-egirina granitos, intrusivos êm terrenos gnáissíco-
migmatfticogranutftico (Craton Rio de La ptata; tssler, igdt, ;; ilåió;"
francamente anorogênicas.

A 
. 
comparaçäo qufmica do maciço Morro Redondo com os demais corposrelacionados na Tabela 4, evidencia inicialmente uma correlaçäo entre'asconcentrações dos erementos maiores, desùacando-se a¡n¿a äi ."dintà"

aspectos:

a) o maciço Morro Redondo apresenùa o mais baixo teor om Ar2o3 ê o maiselevado em Fo2O3 do conjunio, sendo semelhante, entretantô, ä" grani"
Corupá;

b) É similar em sio2, sendo entrebnto pouco mais enriquecido do que o granito
Saibro e a Suite Mumbulla;

c) o conterldo de Kzo é rigeiramente mais arto do que o do granito serra Alta e oda suite Mumbuta, com ieores semerhante ao òJrupa e saibro, sendo inferioraos dernais corpos, destacando-se concentraçöes mais elevadãs ;;;;;;ù;"Guaraú, Mandira e Graciosa;

d) Junbmente com o granito Serra Alta, é o mais empobrecido em CaO.

o comportamento dos erementos traços apresenta variações para a composiçåomédia obtida, sendo possfvel destacår as'i"grint"" 
""r"cterfsticas:a) O .maciço Morro Redondo distingue_se dos demais pelas baixasconcentraçöes em Ba e Sr,.com os gran-itos Grac¡osa, lr¡"rrr¡í ó-ã" éîíìã"Mumbutla e Gabo, sendo particularr"ñt" ãnriquã"iJo" n""t" etemento;

P]j1gl"¡",.o. maciço Morro Redondo mostra_se enriquecido nos elementostncompatfveis Nb, Zr e_ y, s_obretudo neste rit¡mo'etemento;-ã-,nã.rñ"comportamento também é verificado p"r" o fn, 
"r¡o 

teor isõ ¡årj, ä;;¡"elevado do que os demais granitos.



TABELA 4 - lr{édia da composição guímr1 tte aleuns granitóides alc¿linos do sul-sudeste do Brasil e Australiacomparativamente a do granito Morro Reclondo, ohtida neste trabalho.

Obs.: - Óxdos,f e Perda ao Fogo expressos em (9/o): demù elernentos enì lppm)-(ll e (2) - Maciço Graní[co Mandim e Guåraú r'spl, *¿d', àlo 
" 

¡ amosÈas respe"t]r.arnenre (oli'eua. 1989 e oliveira er alli. 198?l(3) ' G¡anìto Graciosa (pR): média <ie 4 amostras ttr{oreÍa e À4a¡rmo¡u t9g2).(4) - Granito N{arumbi rpR): média de 3 amosaas (M"..* . úriÀ"i,IS,-S;.,.
t:sJ 

- graniro Corueá (SC): média de 3 amort .s (ri;;;; M;on. te8?).
16 t - Gnnito Sena Alta r SC): I amosha (Nlorei¡a . lvfor"non ilSZ;í? - Granikr Sarbro { RS): I arnost¡a íSa¡ton, lgzS: N{oreira J Àlarunon l9g2l.
(8) - Crarúto Sanki Jujran¡ iRS): média d. S urnorn- tsurto¿ t978: j\,to¡el¡a e Ma¡imon- l9g2).(9) e (10) - suites lvlumbulla e tiabo 1Àusüalia): media de I e=9 amostas respectivamente (collins ¿ t atti,l9g2,(l l) - Granlto lllorro Rerlondo: média de î amostâs {neste t-abalho ).
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Para os demais elementos - maiorês, menores e traços - as concentraçöes såo
similares, näo sendo observadas diferenças significativas entre oi corpos
relacionados.

o caráter alcalino-peralcalino destas rochas é atestado pelos altos valores da
razäo molecular (Na2O+K2O/AlzOg, os quais variam de 0,g2 (Saibro) a 1,16
(Mandira). Estas razðes estabelecem um grupo alcalino, constituiáo pe'ios
granitos-Gracio.sa (0,94), Marumbi (0,99), Serra Alta (0,94), Saibro (0,é2) e
suite.s Mu-mbulla (0,88) e Gabo (0,83), e outro peralcalino, formadà'páos
granitos Morro Redondo (1 ,1), Mandira (1 ,16), Guaraú (1 ,12), Corupá 1t,ôS¡ e
Santa Juliana (1 ,01).

8.2 - UNIDADES VULCÂNrcAS

As. rochas vulcânicas aqui estudas säo compailveis, quimicamente, com outras
unidades vulcânicas de idade proterozóica a Eopaleozóica, te*onicamente
vinculadas ao final do cicro Brasiriano, aflorantes no sur do brasil e uiuõua¡
(rabela 

-5). 
Para comparaçåo, foram selecionadas as rochas vulcânicas ¿c¡Jãs e

inte¡mediárias do Grupo castro e da Formaçäo Guaratubinhà tpàranar; ãs
vulcânicas arcarinas do prarô de Taquarembó (R.c. do sur)] uui.Àái"à"
intermediárias da Associaçäo shoshonrrica Lavras dò suLASLS (Rb. ödìi; 

"as vulcânicas ácidas das formaçôes sierra de Animas e èierra ¿a iil"
(uruguai). Mais adiantE, seräo feitas argumas considerações sobre os oã""üà"
aqui estudados e os da Bacia do paranã e do comprexo ñaivasha <ouen¡ãi. 

-

o comportamento dos erementos maiores destras unidades (rabera 5), näoj:lytl"_9j1"*nças significativamenre para os termos ácidoi, sendo dr" á"nol¡os da presênte área exibem as seguintes caracterlsticas comparativasi

a) Possuem t€ores em SiO2 ligeiramente mais altos (76,5%);

b) Para os demais óxidos, os têores såo nitidamente simirares, destacando-se
apenas as..concentraçôes anormalmente baixas em Na2O e elevadas 

", krò,para os riolitos do Grupo Castro e da Formaçäo Sierra de Animas.

A. composiçäo média das rochas vurcânicas intermediárias (andesitos)
relacionadas, mostra uma forte correspodência, ùanto para os erementos maioresquanto para os menores e traços. A añarise de uma amostra oe an¿es¡to-uãsáttoobtida neste trabalho, apresenta as seguintes relações ;, -;;- 

;;;;ì,sequências da Tabela 5:

Q Tg.gres equivalentes em SiOz, Al2O3, TiO2, pzOs, NazO, K2O, MgO, MnO, Rb,Ba, Nb, Hfe Y;

b) Teores levemente inferiores em Fe2O3 e Sr;

c) Teores levemente mais altos em CaO, Zr, e, mais acentuado em FeO.



TABELA 5 - composição química de unidades r.'lcânicas do sur do Brasil e
neste trabalho.

Uruguai e das wlcinicas estudadas

Obs.: -Orodos, F_e Perda ao Fogo e,çressos em ¡ozôi; demais c,lementos em (ppm).
(l) e íz¡ - 6-oo 

"astro 
tPR): composição média rie 2 amostas de ¡iol]ros e I andesito íMoro, 1993)(3) e ('1) - Frn Guaratubinha (.PR): composição média de 3 amosûas de riotìto, . ¡ ¿" anãeritos ióasro, l99j).

15) - Platô de Taquarembó (Dom Pedrito-RS): conrposição média de t0 amosûas ¿. ¡ãrii"rlioi*... rclrqi(ól - Associação shoshonitica de Lavras do Sui 1RS): cónrposição média de 7 amost¡as de andesitos (L¡¡na- 199,s I(.7) - Fm' siena de Arumas (Urusuar): composição média åe 3 amostas de doütos (C ¡1golari et ayi, lg93r.
t8) - Frn' sierra de fuos r t-frug¡¿i¡; .srnposição média rte 5 diques rioritcos lcotgoi*i ä o/¿ p9:l
i9) e { l0) - Neste t¡abalho: composiçõo média de 7 amostras de riolitos 

" I a¡deslto basaltico.
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Na comparaçåo com os basaltos da Bacia do Paraná (Raposo, 1987), fica
claramente demonstrado as diferenças composiciona¡s destes com os basaltos
aqui estudados (Tabela 6). Com exceçäo do MnO, Rb e Y, cujos teores säo
semelhantes para os dois grupos, os demais elementos analisados mostram
comportamento inverso. Os basaltos da Bacia do Paraná são mais enriquecidos
em SiOz, TiOz, NazO, KzO, PzOs, Ba, Sr, Zr e La, sendo as concentraçöes de Ba
e Sr particularmente maís acentuadas; por outro lado, säo mais empobrecidos
em AlzOs, CaO o MgO, sendo o teor de MgO significativamente mais baixo.

Finalmente, é importante ressaltar a similaridade qulmica dos basaltos
analisados neste trabalho com os pertencentes a suite bimodal Naivasha do
KenyaRift(lrliacdonald etalli,1987;apudWilson, 1989/. Asemelhança entre as
concêntrações dos elementos maiores é marcante (Iabela 6), ressaltando-se
apenas o teor levemente mais alto em FeO (10,8%) dos basaltos Naivasha.
Quanto aos elementos mênores, traços, La e Ce, pode se destacar os seguíntes
aspêc'tos:

a) Os basaltos Naivasha apresentam teores um pouco mais elevados em Ba e
Sr, sendo mais empobrecidos em Rb, Zr e Y;

b) Os basaltos deste trabalho säo ligeiramente mais empobrecidos em La (13,9
ppm) e Ce (30 ppm), que os basaltos Naivasha, cujos teores nestes elementos
são 20 ppm e 42 ppm, respectivamente.

os riolitos dessas unidades também säo quimicamente semelhantes, podendo-
se deshcar o lndice agpaltico (médio) dos riolitos Naivasha que é 1,0S, e o dos
riolitos aqui estudados, que é 0,94, evidenciado a forte ábalinidade destas
rochas, bem como suas afinidades qulmicas.

1

.J
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Tabela 6 - Composição qulmica média de basaltos da Bacia do paraná,do
Complexo Naivasha e dos esfudados neste Fabalho.
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9. CONS¡DERAçOES FtNAtS E CONCLUSöES

o Maciço Granftico Morro Redondo, aflorante no extremo sE do paraná e NE de
santa catarina, possui forma grosseiramente retangular, com orientacäo N2o-25P q distribuiçäo areal de aproximadamente ãOO km2. Este ,ä"iço øi
colocado em nlvel estrutural raso, encaixado em rochas gnáissico-migmatiticas-
granullticas do embasamento regional, mostrando relaçðãs de contaó inûusivo
e tectön¡co (Anexo ll).

Rochas vulcånicas ácidas a básicas, indeformadas e näo metamorfisadas,
foram reconhecidas na área de estudo, associadas espacialmente uo rà"¡cã, 

"ocorrendo na forma de "derrames" e diques.

os estudos desenvolvidos com base nos trabalhos de levantamento de campo,
no. estudos estudos petrográficos e geoqufmicos das rochas plutonicãí e
vulcânicas, aponhm para uma possivel vincülaçao genética entre eötas rochás.

PeÙograficamente, granitos 
_e riolitos apresêntiam uma mesma paragênese,

caracterizada pela cristalizaçäo precoce de quarEo e feldspato pertrtico,äm osquais se associam riebeckita e egirina; esta þaragênese condiciona a existênciade um magma parental alcalino. Nas condições subso/døs, uln" ,""m"
paragênese formada por riebeckih+egirina+maénetita+biotih e ástável pãiã'ã,
dois grupos litológicos. A anárise petrográfica reiera, ainda, que várias 

"ñã"ìrà"estudadas .contêm apenas .um fetdsparo dominaåte irã""pãñäã¡,caracterizando-as como granitos do tipo hipersorvus (p.ex ¡n-gq, rito 6ji-'--
! 9afþr alcalino a peralcalino do conjunto granito-riolito fica claramente
oemonstrado petos altos valores da. razäo (Na2O+¡qrg¡ / Al2q (0,g6-1 ,06 pàra
,"."i:!9: e 0,85-i,22 para,os granitos, e pàtoi diagramas de t\ianiar á piä"o¡i

ftY""Àt!::11]^0_"3:-),Wrishr (1e6e; Fisura 11) e Macdonatd (1e74; Figura¿rt. v comporamento qurmico verificado nestes diagramas, 
'conf¡imi 

demaneira conclusiva o elevado grau de alcalinidade destas rochas.

Neste sentido, cabe destacar o grau de fracionamento e/ou diferenciaçäo para
lÌ t"S1t""_9: r.:ciço Mono Redõndo, verificado no diagrama t"rnàrioi¡_AãIð,qe Er Erous€tty & El. Sokkary (1975; Figura 34), e no diagrama
(Al3o3+ca91¡eq+Na2o+K2o¡ versøs' (oci x'-Mso+reö+r¡o, I ðiõii-'ä"sylvester (1989; Figura 3s). ño diagramâ oãriguiä-sn, a maioriaïas ,ã"tã" ãomaciço Morro Redondo situa-se noõampo dos iranitos fortemente difer;;ia¡;.
!1lo]',1-?1llpo dos granitos normais (cñi, i"'Ëä"¡"ionam as amosrras JR-
f Jr" e dr\-/cr\. ' as qua¡s pafecem..corresponder a uma faciorogia peraruminosa
(fis^urltoJ' sendo eät. cåracterstica cois¡stãnte com os teores mais altos em
1!ro., c"o, Ba e Sr, e mais baixos ", ÈãXj., ä¡, Nb e Zr. De acordo com odiagrama da Figura 3s, as,rochas ao macifå rr,'Liio'h"oon¿o correspondem, emsua.maioria, a granitos alcalinos (AG), côm 

""-ãrort"" JR_ZSC e JR-ZSAIposicionando-so no campo oos graiitõá'aha;"ä"iii"r"n"¡udos, evidenciando acoerência deste diagrama com o anterior.



Figura 34 - Diagrama ternário Rb-Ba-sr de Er Bouseiry & Er sokkary (192s),para as amostras do macico Morro Redondo. Legenda.i." 
""rprr,-ióì¡";ü,!9P:9.Ð=s.r:rodiorito-quårEo dioriro; 1cÃ¡=tráîit"i anômaros; (GN)=sranftos

normais; e (GFD)=granitos fortemente ¿iterénõiados.
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Do ponto de vista geoqufmico e petrográfico, as rochas que compðem o maciço
granltico Morro Redondo, podem ser classificadas como granitos tipo-A, de
acordo com as carac,terlsticas assinaladas por Collins et alli (1982), que são as
seguintes:

- altas concentraçõês de SiOz, NazO+KzO, Fe/Mg, F, Zr, Nb, Y e ETR;

- teores baixos em CaO, MgO, AlzO¡, Ba e Sr;

- a paragênese essencial geralmente contém anfibolio e piroxènio sódicos
(arfvedsonita-riebeckita e eg¡r¡na); minerais acessórios como magnetita, fluorita
e zircäo säo constantes.

- säo corpos colocados em nlveis estruturais rasos, o em geral, ocorrem
associados a rochas vulcânicas e/ou subvulcânicas.

Relativamente ao ambiente tec,tônico, todos os diagramas elaborados säo
concordantes no sentido de discrminar um sitio continental intra-placa (pearce
et alli, 1984; Figura 15), em condições anorogênicas (Maniar A Þiccoli, t9g9;
Figura 12, e Batchelor & Bowden, 1985; Figura 13), para a geraçäo destas
rochas. um ambiente intra-placa também também é sugerido para oä basaltos,
ahavés do diagrama ZrlY versue Zr de pearce & Norry (1979; Figura 27), e do
diagrama ternário Nbr2 -zRl4 - Y de Meschede (1986;-Fþura 36)lNeste lftimo,
o autor afirma nåo ser possivel distinguir basaltos de arco vulcánico (vAB) de
basaltos intra-placa (WPT) e de cadeia meso-oceânica tN-fr¡ònAI o
comportamento anômalo da amostra JR-03c se repete nos doìs diagramas,
situando-se, em ambos, no campo N-MORB, sendo que uma þossivelexplicaçäo para isto foi discutida no ftem 7.2.3.

Nb'2 wPAÀ.Àt

7rt1 y

Figura 36 - Diagrama tectðnico Nbf,. -Zrt4 - y de Meschede (19g6) para os
Þlylto: estudados, discriminando os campos àos basartos ùrtra-órJcã-r¡i
All,C), de cadeia meso-oceânica normate retacionados;;tñ;" iö:Ëi" ji;J;
vulcânico (C,D).
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Os estudos realizados convergem para uma vinculaçäo entre as rochas
presentes na área. A cogeneticidade entre riolitos e granitos é particularmente
ressalùada pelo espectro de ETR, pela covariaçäo entre elementos incompa¡veis
(Nb x Zr, Z¡ x Ce) e pela paragênese mineral caraclerlstica de ambos. A
vinculaçäo entre riolitos e basaltos é sugerida pela covariaçäo entre Zr x Ce e Hf
x La, e também pelo padräo de distribuiçäo dos ETR. Ñeste caso, riolitos e
basaltos seriam representantes de uma su¡te vulcânica bimodal, sendo razoável
supor que o termo ácido tenha sido derivado, por um processo de cristalizaçäo
fracionada, a partir dos termos básicos. Entretanto, devido a falta de daåos
isotópicos, a vinculaçäo entre basaltos e riolitos näo é conclusiva.

Finalmente, cabe ressaltar a similaridade entre as rochas aqui estudadas e
outras equivalentes nas regiöes sul e sudeste do Brasil e de outros palses. O
maciço Morro Redondo mostra comportamento geoqulmico semeihante ao
observado para os granitos anorogênicos das suites intrusivas Serra do Mar e
Ramada, e para os granitos tipo-A das suites Gabo e Mumbulla, do sudeste da
Austrália. As rochas vulcânicas, sobretudo as ácidas, exibem similaridades às
varias bacias molássicas eopaleozóicas do sul do Brasil e Uruguai, e com a
suite bimodal transicional riolito-basalto Naivasha, no Quênia Riñ Valley, onde
este tipo de vulcanismo é particularmente volumoso e bem documentado. Com
relaçäo aos basaltos, é importante frisar a diferença geoqulmica dos mesmos
quando comparados aos basaltos da Bacia do Párañá, sendo muito diflcil a
existência de alguma relaçäo genética entre ambos.
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