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RESUMO

O objetivo deste fabalho é discutir a evolução geotectônica de tenenos Pré-

Cambnanos localizados na porção sudeste do Paraná e nordeste de Santa Catarina.

As diferenças litológ¡cas, petÎográficas, estruturais, acopladas principalmente

aos estudos geocronológicos, permitiram reconhecer neste setor a existência de três

grandes domínios geotectônicos com evoluções próprias e distintas.

O primeiro domínio (Luís Alves), tem grande expressão na porção meridional

estudada, af¡lando-se rumo nordeste, sentido Serra Negra, estendendo-se

provavelmente até o Maciço de ltatins, já no estado de São Paulo. É balizado na

porção noroeste pelos tenenos pertencentes ao Domínio Curitiba e no setor oriental

pelo DomÍnio Paranaguá, contatos estes definidos por importantes zonas de

c¡salhamento. A sul, mostra-se recoberto pelos sedimentos do Grupo ltajaí,

relacionados a evolução do C¡nturão Dom Fel¡ciano. O Domínio Luís Alves é

representado, em grande parte, por rochas de alto grau metamórfico, tendo como

litotipo principal gnaisses granulíticos formados no Arqueano (2.800-2.600Ma), e no

Paleoproterozóico (2.200-1.900Ma). Grande parte desses tenenos encontrava-se

relativamente frio no Neoproterozó¡co, temperaturas inferiores a 300'-250"C,

representando possivelmente nessa época um segmento continental, posicionado

entre os Crátons do Congo (África) e do Paraná (Brasil).

O segundo domínio (Curitiba) ocupa a porção setentrional estudada, sendo

limitado no sêtor noroeste, através de zonas de cisalhamento, pelas seqüências

metassedimentares dos Grupos Açungul e Setuva. Ptedom¡nam neste domín¡o rochas

gnáissico-migmat¡t¡cas do fácies anfibolito, oconendo em sua borda meridional

granitóides cálcio-alcalinos (Suite R¡o Piên). Caracteriza-se por mesossomas formados

no Paleoproterozóico (2.2O0-1.800Ma), com leucossomas e porções graníticas do

Neoproterozóico (640-560Ma), período esse em que as isotermas atingiram

tempeÍaturas superiores a 500oC. Esses terrenos (Domínio Curitiba) podem

representar a borda do Domínio Luís Alves, intensamente deformada, migmatizada e

granitizada no Neoproterozóico. Essa tectônica seria deconência da movimentaçåo

relativa, que teria colocado os terrenos Luís Alves por debaixo do C¡nturão R¡beira. O

transporte relativo, envolvendo tanto as seqüências metassedimentares como a

margem continental retrabalhada do microcontinente colidente ter¡a sido de NW para



SE. Tal processo ter-se-¡a iniciado ao redor de 700 t 50Ma. período este em que o

arco magmático Três Córregos seria gerado, na borda do Cráton do Paraná. O

fechamento completo do oceano existente entre o Domínio Luís Alves e o Cráton do

Paraná, e consequente colisão, teria ocorrido em épocas anter¡ores a 620-600M4,

período este associado ao resfriamento (idades K-Ar) do Domínio Cur¡tiba. Os

granitóides deformados (Suite Rio Piên) que balizam o contato entre os Domínio

Cur¡tiba e Luís Alves, poderiam ter sua colocação relacionada a zonas transconentes,

que limitam essas rochas magmát¡cas.

O terceiro domÍnio (Paranaguá), ocupa grande parte do setor oriental estudado,

sendo representado por uma variedade de granitóides heterogeneamente deformados

(Mono lnglês, Canav¡eiras) e ¡sótropos (R¡o do Poço, Estrela), ocorrendo ainda como

encaixantes, gna¡sses, xistos, quartzitos e anfibolitos. A jLrstaposição do Domínio

Paranaguá deu-se tardiamente a colagem dos terrenos Luís Alves e Paraná. Os dados

geocronológicos sugerem a formação desses granitóides principalmente no intervalo

620-570Ma. O padrão K-Ar (560-480Ma) ind¡ca ainda que o resfriamento deste

segmento ou de parle dele, atingiu o Cambro-Ordoviciano evidenc¡ando

provavelmente processos relacionados à aglutinação dos Crátons Congo-Kalahari e os

Crátons Såo Francisco-Paraná e, consequente, formação do Gondwana Ocidental.

Durante a justaposição do Domínio Paranaguá, registra-se no âmbito dos

tenenos adjacentes, já relativamente estab¡lizados, expressivo magmatismo de

natureza alcalina-peralcalina (600-570Ma), representado pelos maciços graníticos da

Graciosa, Anhangava, Marumbi, Sena da lgreja, Agudos do Sul, Mono Redondo, Dona

Francisca, Piraí, Corupá e Serra Alta. Neste mesmo período, ocone intenso

vulcanismo ácido-intermediário, relacionado a evolução das Bacias de Campo Alegre,

Guaratubinha e Corupá. Tais manifestações sugerem uma associação com regimes

tectôn¡cos d¡stens¡vos produzidos pelos ajustes crusta¡s decorentes de uma procura

de condiçôes de ma¡or estabilidade, äpós o espessamento provocado pelo t€ctonismo

precedente.

Finalmente, expressivo vulcânismo básico, de idade Juro-Cretácea, distribui-se

no âmb¡to desses tenenos, relacionado a processos tectônicos que culminaram com a

formação do Atlåntico Sul.



ABSTRACT

The aim of this study is a discussion of the geotectonical evolution of

Precambrian tenains in the southeast of the Paraná and northeast of Santa Catar¡na.

Three large domains with individual and dist¡nct evolutionary histories are recognised

by l¡thological, petrographic and structural diffeÍences, reinforced by geochronolog¡cal

data.

The Luiz Afves domain occurs ma¡nly in the southern part of the study area, but

narrows northwestwards in the direction of Sena Negra and probably continues up to

Itatins massif in São Paulo State. lts contacts w¡th the Curitiba Domain in the northwest

and with the Coste¡ro Domain in the east are formed by expressive shear zones. ln the

south, the Luiz Alves Domain is covered by sediments of the ltajaí Group formed during

development of the Domínio Feliciano Belt. The Luiz Alves Domain is mainly composid

of high gÍade rocks, tipically granulite gneisses formed during the Archaean (2,800 -

2,600Ma) ând Paleoproterozoic (2,2OO - 1,900Ma). A large paÍt of th¡s domain was

relatively cool during the N€oproterozoic, with ¡nfened temperatures lower than 250 -

300"C. At th¡s time, the domain was a continental segment - the Luiz Alves microplate -

between the Congo (Africa) and Paraná (Brazil) Craton.

The Curitiba domain occurs in the northern part of the study area. lt is separated

from the metasedimentary sequences of the Açungui and Setuvâ Groups, to the

northwest, by shear zones. Amphibolite facies gneiss-m¡gmatites predominate in this

domain. Deformed calc-alkaline granitoids occur along its southem border. The

mesosomes were formed in the Paleoproterozoic (2,2OO - 1,800Ma), while leucosimes

and granitic segregations were formed in the Neoproterozoic (640 - 560Ma). During this

period, the isotherms reached temperatures higher than 500"C. These tena¡nes are

believed to have formed the border of the Luiz Alves microplate, which was strongly

deformed and suffered migmatization and granite intrusion dur¡ng the Neoproterozoic.

Th¡s teclonic situat¡on resulted from the movement which thrust the Luís Alves

tenanes under the Ribeira belt. The transport, which envolved both metasedimentary

sequences and th€ continental margins of the colliding microcontin€nt, was from

northwest to southwest. The process started at 700 r 50Ma at a time when the Três

Conegos magmatic arc was formed at the margin of the Paraná craton. The total

closure of the ocean which existed between the Luís Alves and Paraná tenanes and



the subsequent continental collision occurred before 620-600Ma when late tectonic

processes (uplifth/cooling) were affecting the Curitiba domain. The deformed granitoids

of the Rio Piên suite, which outline the contact between the Curit¡ba and Lu¡s alves

Domains, may have been intruded ¡nto the transcurent zones which define their

contacts.

The Costeiro Domain occupies a large part of the eastern part of the study area.

It is formed by various heterogeneously deformed (Moro lnglês), Canav¡eiras) to

¡sotropic (Rio PoçoiEstrela) plutons, together with gne¡sses, schists, quartzites and

amphibolites which fom the host rocks. The Costeiro Domain anive at its present

position late during the college oi the Luiz Alves and Paraná Domains. The

geochronolog¡cal data shows that the granitoids were fomed during the interval 620 -

570Ma.

The K-Ar age pattem shows that this sector remained hot, with isotherms above

25G300"C, during a long time interval from the Cambrian to the Ordovician, and may

provide evidence of uplift and agglutination of the Congo and Kalahari cratons to the

São Francisco, Paraná and Amazonian cratons which resulted in the formation of West

Gondwâna.

During the arrival of the Costeiro Domain, The adjacent tenains were relatively

stable. Abundant alkal¡ne-peralkaline granite intrusion, represented by the Graciosa,

Anhangava, Maruni, Sena da lgreja, Mono Redondo, Dona Franc¡sca, PiraÍ and

Corupá massifs, occurred within these terrains at 600 - 570Ma.

During this same period, acid-intermediate volcanism occurred during the

evolution of the Campo Alegre, Guaratubinha nad Corupá basins. This manifestat¡ons

are a consequence of crustal reanangement eithin relatively stable segments under

distensive regimes.

Finally, Jurassic-Cretaceous mafic volcan¡sm occured eithin these Domains,

related to the tectonic processes which the opening of the Atlantic.
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CAPíTULO I

TNTRODUçAO

1,1 - DEFINIçAO DE PROPÓSITOS E ÁREA INVESTIGADA

Este trabalho, iniciou-se em 1988, tendo como principal objetivo o estudo

geocronológico do então denominado Maciço de Joinville (Hasu¡ et al. 1975),

reconhecido como uma entidade antiga (Arqueana e Paleoproterozoica), instalada

entre os Cinturões Ribeira (à norte) e Dom Feliciano (ao sul).

Com o desenvolvimento da pesquisa, e o reconhecimento de diferentes

segmentos tectônicos neste setor, a proposta inicial foi sendo modificada, gerando a

necessidade de maior controle estrutural, geoquímico e petrográfico, além de análises

geocronológicas envolvendo medotologias com diferentes valores interpretativos,

numa tentat¡va de reconst¡tuir os principais traços evolutivos desta reg¡ão.

A região de interesse limita-se a norte com as seqüências metavul-

canossedimentares dos Grupos Açungui e Setuva (Cinturão Ribe¡ra), a sul com as

rochas sedimentares do Grupo ltajai (Cinturão Dom Feliciano), a oeste com as rochas

sedimentares da Bac¡a do Paraná, atingindo a costa na porção oriental. Envolve

predominantemente rochas gnáissico-granulíticas (Domínio Luís Alves), rochas

gnáissico-migmatíticas (Domínio Curitiba) e rochas granito-gnáissicas (Domínio

Paranaguá). Adicionalmente, ocorre no âmbito desses domínios ¡mportante

magmatismo representado por inúmeros batólitos e "stocks" graníticos de natureza

alcal¡na-peralcalina, bem como pelas seqüências vulcånicas ácidas a intermediárias

associadas as bacias de Campo Alegre, Guaratubinha e Corupá.

É preocupação maior desse trabalho caracterizar geocronológicamente os

diferentes domín¡os tectônicos em termos de idade e de evolução crustal e promover a

integração dos resultâdos râd¡ométr¡cos com os dados de campo, numa escala de

reconhecimento, tendo em vista que a região estudada ocupa uma área superior a

16.000km2.

O esboço geotectônico apresentado (anexo-1) retrata principalmente os

trabalhos realizados pela Comissão da Carta Geológica do Paraná nas escalas

1:50.000 e 1:70.000 (1965-1970), os Projetos Leste do Paraná com seis folhas



'1:100.000 e três folhas 1:50.000 (DNPM-CPRM 1977), o Mapa Geológico do Estado

de Santa Catarina 1:500.000 (DNPM f 986), o Mapa Geológico do Estado do Paraná

1:650.000 (DNPM-MINEROPAR 1989), e o Mapa Geológico da Serra da Prata

1:250.000 (Lopes 1987a e b).

Destacam-se no setor estudado (Fig. f.1) as c¡dades de Curit¡ba, São José dos

Pinhais, Paranaguá, Guaratuba, Antonina, Piraquara e Moretes (no Paraná) e

Blumenau, Joinville, São Bento do Sul e Jaguará do Sul (em Santa Catarina).

Os acessos ma¡s importantes são as rodovias BR-116, BR-101 e BR-376.

Adicionalmente, há importantes estradas de ligação, tais como a da Graciosa (410),

Curitiba-Parana gu¿, (277), Paranaguá-Garuva (412), São Bento do Sul-Joinvitle (280),

São Bento do Sul-São Francisco do Sul (301) e Guaramirim-Blumenau (474).

A rede de drenagem da região tem nos rios ltajaÊAçu, Capivari, ltapocu, Negro,

lguaçu, Cubatão, Palmital, São João, Saí-Guaçú, Cachoeira e Cedros os seus mais

expressivos representantes (F¡g. f .1).

A Sena do Mar é o divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios que

fluem para o litoral e aqueles que, apesar de possuirem suas origens nas proximidades

do litoral, fluem para o interior como tributários dos rios Paraná e Uruguai.

Pod6m ser caracterizadas quatro unidades geomorfológicas principais,

representadas pelas Seranias Costeiras, Planícies Costeiras, Planalto Cristalino

Atlåntico e Planalto Sedimentar (Almeida 1952, Maack 1961).

A Senania Costeira está relacionada pr¡ncipalmente a Sena do Mar,

alcançando altitudes superiores a 1.000 metros, ating¡ndo 1.524 metros no pico

Marumbi, os vales possu€m perfís em V, com grande abertura e vertentes côncavas,

tendendo ao entalhamento.

Nas Planícies Costeiras, o relevo é parcialmente ondulado e as altitudes

alcançam poucos metros acima do nível do mar. Os vales apresentam formas de V,

bem abertos, com vertentes suaves a levemente inclinadas.

O Planalto Cristal¡no Atlåntico, também conhecido no Paraná como Primeiro

Planalto ou Planalto de Curitiba, é formado pelo reverso da Sena do Mar e suas

escarpas. A norte-nordeste tem continuidade com o Planalto Cristalino Atlånt¡co de

São Paulo.



o

à

o
¿

()
o

27"OO

o t2,5 25,O 37,5Km
lj.--_-t

4a"oo'

Fig. 1.1 - Localizaçåo e principais Vias de Acesso da Área de Estudo

49cOO'



Em Santa Catarina, o Planalto Cr¡stalino restr¡nge-se a uma pequena área

localizada no extremo nordeste do estado, desaparecendo sob as rochas do Planalto

Sed¡mentar. Trata-se de uma superfície relativamente plana, localizada entre as

alt¡tudes de 800 a 900 metros, com desníveis varíáveis entre 40 e 60 metros.

O Planalto Sedimentar é representado pelas rochas sedimenatres da Bac¡a do

Paraná, onde predom¡na uma forma de relevo com feições tabulares. Estão elevados

sobre o embasamento cr¡stalino em paredões esculp¡dos, com desníve¡s que atingem

200 metros.

1.2 - MÉTODOS DE TRABALHO

Serão discutidas aqui as metodologias utilizadas pelo autor para a confecção

deste trabalho. Tal discussão será desenvolvida em duas partes, abrangendo

inicialmente os estudos geológicos convenciona¡s e, a seguir, os métodos

geocronológicos, que constituíram a base do presente trabalho.

1.2.1 - Estudos Geológicos Convencionais

As sucessivas etapas pelas qua¡s passou esta pesqu¡sa podem ser assim

resumidas:

- Análise bibliográf¡ca, com a finalidade de selecionar publicaçôes de interesse

a região estudada.

- Viagem de campo, visando o reconhecimento das principais unidades

goológicas prêcambrianas do Paraná e Santa Cataiina. Foram util¡zados nesta etapa

os mapas geológicos disponíveis e, como base topográfica as folhas planFaltimétricas

do IBGE, COMEC e Min. do Exército nas escalas 1:50.000, 1:100.000 e l:250.000.

- Análise de imagens de radar, na escala 1:250.000.

- Trabalhos de campo e confecção de perfís geológicos tendo por objetivos a

caracterização das diferentes unidades e efetuar coleta de amostras para análises

petrográficas, geoquím¡cas e principalmente geocronológicâs. Os trabalhos de campo

envolveram o estudo de cerca de I .000 afloramentos.
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- Trabalhos laboratoriais, em que foram realizadas a observação de lâminas

delgadas ao m¡croscópio, com a finalidade de promover a seleção e a preparação de

amostras principalmente para as determinações radiométricas.

- Confecção de um esboço geológico-geotectônico do setor nordeste de Santa

Catarina e sudeste do Paraná, na escala 1 :500.000.

'l .2.2 - Estudos Geocronológicos

Atualmente, a região estudada conta com cerca de 650 determinações

geocronológicas, envolvendo os métodos K-Ar, Rb-Sr, U-Pb, Sm-Nd e Pb-Pb. A

maioria dessas análises foi real¡zada nos laboratórios do Centro de Pesquisas

Geocronológicas do lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo - CPGeo-

USP. Dispõe-se também, de análises realizadas através de cooperação cientifica com

laboratórios de Kansas (EUA), Milton Keynes (UK), Clermont Ferrant (FR) e Montpellier

(FR), especif¡cadas no Apêndíce-l .

As interpretaçöes geocronológicas obedeceram às particular¡dades específicas

inerentes a cada metodologia, conforme comentário a seguir.

Potássio-Aroónio lK-Ar)

O setor sudeste do Paraná e Nordeste de Santa Catarina conta atualmente

com cerca de 200 determinações radiométricas através do método K-Ar, realizadas

principalmente em anfibólios e biotitas. Ta¡s minerais mostram-se favoráveis as

datações K-A¡ por apresentarem temperaturas críticas de difusão/retenção de gás

argônio relativamente precisas, permitindo delimitar com nitidez diferentes províncias

geocronológicas.

O argônio, na qualidade de gás nobre, encontra-se preso mecanicamente ao

retículo cristalino dos minerais, tomando-se susceptível a migrações por simples

excitação térmica. A temperatura critica para a retenção de argôn¡o parece

representar, na verdade, um intervalo muito restrito (de alguns poucos graus) em que

se passa de uma situação de perda completa (acima da temperatura crítica), para uma

situação de retenção completa (abaixo da temperatura crít¡ca). Os limites críticos



vanam, de mineral para mineral, sendo por exemplo da ordem de 450'-500oC para os

anfiból¡os e da ordem de 250o-300oo para as micas (Faure 1986, Haner 1991).

O padrão de idades aparentes K-Ar indica tão somente épocas relacionadas ao

resfriamento regional, idades consideradas mínimas, e que podem ser muito mais

jovens que os episódios reais de cristalização magmática ou recristalização

metamórfica que deram origem às paragèneses minerais observadas.

Em áreas pol¡cíclicas, por outro lado, pode ocorrer uma degaseificação

incompleta de argônio, sendo os resultados obtidos nestes casos super¡ores aos de

resfriamento regional e, sem significado geológico,

A aplicação do método K-Ar em rochas Pré-Cambrianas do sudeste

Paranaense e nordeste Catarinense permitiu não sö a caracter¡zação do padrão de

resfriamento dos domínios estudados, como também traçar inferências sobre a

tectônica que atuou na justâposição desses tenenos. A confecção de perfís térmicos

perm¡tiu uma análise detalhada dos processos terma¡s que atuaram nos limites

tectônicos envolvendo os diferentes terrenos.

Para obtenção dos resultados K-Ar foram observados basicamente os

procedimentos técn¡cos discutidos por Amaral et al. (1966) com inúmeras modificações

introduzidas, desde então, pelo corpo técnico do CPGeo.

As anålises de K, em duplicata, foram realizadas por ataque quím¡co

convencional e sua quantificação foi obtida por fotometria de chama em aparelho

Micronal, modelo 8-262. O argônio foi extraído em unidades de ultra alto vácuo, sob

pressões inferiores a 10-7 mmHg e purificado em fomos de cobre e titånio.

A reprodutibilidade analítica do método é da ordem de 2 a 3o/o, com base na

utilização de padrões laþoratoriais variados. Para o cálculo das idad€s, realizado em

microcomputador, utilizou-se as constantes recomendadas por Steiger & Jäeger

(1978), listadas a seguir:

)"0 = 4'962x 1O'10 anos'1

& = 0,581 x 10'10 anos'1

(A r4lAr3€¡.* = 295,5

Kao = 0,01 167% Kt*"r
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Rubídio-Estrôncio (Rb-Srl

A grande maioria das análises aqui apresentadas e discutidas referem-se ao

método Rb-Sr, interpretadas através de diagramas isocrônicos, envolvendo s¡stemas

minerais e rocha total. No caso dos minera¡s é fundamental que eles tenham sido

gerados no mesmo processo pettogenético, sendo a interpretação da idade isocrôn¡ca

obtida similar a observada através do método K-Ar (Faure 1986).

As idades isocrônicas em rocha total, relat¡vas a conjuntos cogenét¡cos

ind¡cam, por outro lado, episódios formadores de rochas, em sentido extenso, por meio

de quaisquer processos petrogenéticos que conduzam ao aparecimento de

associações m¡nerais bem definidas, provenientes de cristalização magmática ou de

recristalização metamórfica. Na grande maioria dos casos são datáveis pelo método

Rb-Sr processos petrogenéticos diversificados que levam a formação de rochas do

tipo granítica ou assemelhada, processos estes referidos como granitização, anatexia,

palingênese, metassomatismo, migmatização e metamorfismo de fác¡es anfibolito

(Faure 1986, Cordan¡ 1980).

A relação inicial (Sr8?Sr8)r isocrônica pode ser utilizada como traçador

petrogenético, em que, de modo grosseiro, as rochas com r.i.>0,705 indicam fontes

crustais e aquelas com r.i.<0,705 sugerem origem do manto superior ou crosta inferior.

Os parámetros citados necess¡tam de suportes adicionais, obtidos através de outras

metodologias (Pb, Nd), uma vez que devem ser levados em conta a possibilidade de

heterogeneidade do manto, bem como de mistura de materiais oriundos de diferentes

fontes.

Nos modelos de cálculo de idades isocrônicas Rb-Sr, cabe mencionar que os

métodos de regressão incluem fatores de peso alicerçados em desv¡os e eros

analíticos em relação à reta, com base num nível de confiança estabelec¡do (e.9.

Williamson 1968, Brooks el al. 1972). Ad¡cionalmente, uma análise comparativa dos

principais modelos de cálculo aplicados a exemplos brasileiros foi apresentadâ por

Kawashita et al. (1990), com comentários a respeito de seleção de amostras e

aspectos geológicos, que influenciam no s¡stema Rb-Sr.

O espectrômetro de massa utilizado foi o VG-354 termoiônico com 5 coletores

(taças de Faraday) e com um detector Daly. Neste equipamento podem ser colocadas
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até 16 amostras que são analrsadas de forma automái¡ca ou semi-automática. O

detector Daly tem uma sensibilidade 100 vezes maior que a taça de Faraday.

Os valores Sr8lSrE6 foram normalizados em função da relação Sr86/Sfl =

0,1194, sendo as constantes utilizadas aquelas recomendadas por Steiger & Jåeger

(re78):

).at = 1,42 x 10'r1 anos'1

(Rb8s/Rb87)N = 2,59265

Urânio€humbo (U-Pbì

Trata-se de uma ferramenta que tem permitido a resolução de problemas

geológicos complexos devido, principalmente, a excepcional resistência do retículo

cristalino dos zircões com relação a modificações posteriores à sua formação. A

"memória" dos zircões, retendo idades de eventos iniciais, mesmo que apenas em seu

núcleo, favorece sua aplicação ao estudo da evolução de terrenos policíclicos. Além

d¡sso, a resistência aos processos intempéricos permite a análise de zircões oriundos

de rochas sedimentares. É também um método muito utilizado na datação de

deformações polifásicas onde, associados aos dobramentos tem-se mobilizados

neossomáticos com zircões, esfenos ou monazitas neoformados.

A metodologia ut¡lizada observou os procedimentos técnícos descritos em

KÍogh (1973, 1982a e b) e Corfu & Stott (1986). Estas técn¡cas implicam num

cu¡dadoso procedimento expêrimental, de modo a concentrar frações de zircões com

d¡ferentes susceptibilidades magnéticas, para posterior seleção em lupa. Os zircões

analisados neste trabalho foram, após seleção, submet¡dos a um processo de abrasão

mecânica (5-6hs) através de um sistema que envolve ar comprimido e pirita, visando a

eliminação de suas porções mais externas. Estas, normalmente, sofrem perdas

significativas de chumbo, que são responsáveis pela discordância entre as idades U2ü,

U'¡s e Pb207lPb206. Quando os cristais de zircâo apresentam núcleo e

sobrecrescimento, o procedimento de abrasão pode ser controlado opticamente, de

modo a serem analisados somente suas porções mais ¡ntemas, que permitem muitas

vezes, a caracter¡zação de terrenos metamórficos complexamente deformados e de

história policíclica.



Aos trabalhos de Ahrens (1955) e posteriormente de Wethenll (1956) deve-se o

conceito de curva Concórdia, que representa o lugar geométrico dos pontos com

idades concordantes, obtidas pelos dois cronômetros U238lPb2oø e U'35/Pb20t e, por

conseguinte, também do par Pb207/Pb206,

Desde que um ponto analítico não esteja situado sobre a curva Concórdia as

três idades deixam de ser iguais. Os resultados fornecidos pelos cronômetros,

separadamente, são diferentes, tendo-se então uma discordância. A reta que contém

os diferentes pontos discordantes recebe o nome de Discórdia.

A intersecção superior da reta Discó¡dia com a curva Concórdia caracteriza a

época de cristalização dos zircões. Para a intersecção infenor existem ¡nterpretações

que a relacionam com uma perda episódica ou então, a uma perda contínua. Por outro

lado, a ¡dade definida pela intersecção superior será mais confiávef quanto mais

concordantes foram os pontos analíticos.

A ¡nstalação da metodologia U-Pb na Univers¡dade de São Paulo se

concretizou durãnte o desenvolv¡mento deste tl'abalho, sendo os dados aqui obt¡dos

pioneiros no CPGeo-USP. As característicâs e rotina analít¡ca do laboratório U-Pb,

encontram-se sintetizadas em Basei et al. (1994).

O espectrômetro de massa utilizado foi o VG-354, sendo os resultados obtidos,

calculados utilizando-se o "software" ISOPLOT (Ludwig 1990), d¡sponível em micros

compatíveis PC.

As constantes util¡zadas nos cálculos das idades foram as seguintes (Ste¡ger &

Jäeger 1978):

Xuzsa = 1,55125 x 1O'10 anos'to

luzss = 9,8485 x 10-10 anos'r

U2æ/U23s = 137,88

SamáI e:^Leod ím ¡o ( S m -Nd I

o desenvolvimento do método sm-Nd em materiais tenestres iniciou-se na

década de 1970, a partir de estudos de meteoritos e rochas funares (Lugmair et al.

1975; Nakamura et al. 1976). Com a melhor compreensão do comportamento dos

ísótopos de Sm e Nd nos processos geológicos e de suas características geoquímicas

't5



no manto superior e na crosta continental, a sistemática Sm-Nd tem se mostrado uma

impoÉante ferramenta para os estudos de evolução crustal.

O Sm e o Nd såo dois elementos do grupo dos Terras Raras (ETR) ou

Lantanídeos, com ra¡os ¡ônicos bastante próximos (0,96 e 1,04), e com mesma

valêncla, o que os tomam praticamente elementos ¡soquímicos, ao contrár¡o do

sistema Rb-Sr, onde os elementos possuem ciclos geoquímicos opostos. Este fato

resulta em razões Sm-Nd pouco diferenciadas, variando de 0,1 a 0,37 entre os

diversos minerais e rochas. Como os ETR têm uma forte densidade de carga (3+) e

um número atômico elevado (57 a 71), não se difundem facilmente no estado sólido,

resultando em pouca mobilidade desses elementos, em escala de rocha total. Por

outro lado, a nível mineral, ocorre uma redistr¡buição do Sm e Nd entre as fases

minerais neo-formadas, durante os processos de recristalização metamórfica (Faure

1986, De Paolo 1988).

O Sm e o Nd são encontrados em quase todas as rochas, em geral subst¡tu¡ndo

os elementos de íons grandes.Ocorrem pnncipalmente nos clinopiroxênios, anf¡ból¡os,

granadas, micas e feldspatos, que constituem os principais minerais a serem

analisados por este método. Em alguns minera¡s acessór¡os de rochas graníticas,

como por exemplo, as allanitas, monazitas, xenotimio, columbita-tantal¡ta, fluorita,

schelita, ocorre enriquecimento dos ETR. Quando o sistema rocha total é enriquecido

nesses minerais acessórios pode oconer o fracionamento de Sm e de Nd, modificando

substancialmente a razão orig¡nal Sm-Nd (Pim€ntel & Chamley 1991).

O significado geológ¡co das idades isocrônicas Sm-Nd em rocha total é similar

ao observado através de ísócronas Rb-Sr em rocha total e U-Pb em zircões. A

vantagem na aplicação do método Sm-Nd se deve a pouca mobll¡dâde desses

elementos em escala de rocha total. O sistema Sm-Nd difîcilmente é perturbado por

eventos geológicos superpostos (De Paolo 1988). Acrescente-se que as razões Sm-Nd

são normalmente mais elevadas em rochas ultramáficas, permitindo a aplicaçåo do

método isocrônico, que dificilmente seria conseguido por outra metodologia ma¡s

tradic¡onal. Entretanto para tais rochas, as concentrações de Sm e de Nd são muito

baixas, na maioria dos casos, ¡nferiores a 4 ppm.

O fato da razão Sm-Nd modificar-se significativamente sómente durante a

diferenciação manto-crosta permite . calcular idades denominadas modelo,

¡nterpretadas como da época em que os precursores crustais (protolitos) se
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diferenciaram do manto superior. Os modelos de evoluçåo isotópica de Nd para o

manto superior, envolvem principafmente a evolução dos condritos (CHUR

Reservatório Condrítico) e manto empobrecido (DM - Depleted Mantle). Este último

modelo admite processos envolvendo fracionamento, resultando em manto residual,

enriquecido na relação Sm-Nd e empobrecido em elementos litófilos de íons grandes.

A existência de mistura de magmas na formação de rochas podem levar a obtenção

de idades Sm-Nd híbridas e sem significado geológico (Arndt & Goldstein 1987)

A comparação da razão Ndt43/Nd14 da amostra, e do reservatório condrítico

(CHUR), para a época de formaçåo da rocha ou mesmo para o período atual,

possibilita a utilização dos isótopos de Nd como indicadores pstrogenéticos. Tal

parâmetro, denominado €na, indica fonte mantél¡ca, quando maior ou igual a zero e,

contribu¡ção crustal, quando negativo.

lnformações relacionadas a implantação dessa metodologia no CPGeo-USP,

envolvendo a utilização dos isótopos de Nd, bem como proced¡mentos químicos e

espectrométricos (VG-354) encontram-se publicadas em Sato et al. (1994).

As constantes utilizadas no cálculo das idades foram as segu¡ntes (Michard et

al. 1985):

trr¿z = 6,54 x 10'r2 anos'1

(Ndtot/Ndto4)o CHUR = 0,512638 - DM = 0,513114

(Smta7/Ndt*)o CHUR = 0,'1967 - DM= 0,222

ChumboChumbo (Pb-Pb)

O emprego do método Pb-Pb, isocronico (em rocha total) e em feldspatos é

ainda pouco representativo na região estudada. As poucas datações existentes foram

obtidas através de cooperações científicas com laboratórios do exterior (Montpell¡er,

Oxford, Kansas).

De modo geral, o padrão Pb2O7 tPb206 isocrônico, em rocha total, obtido em

conjuntos cogenéticos mostra valor interpretativo semelhante ao método Rb-Sr

(Rosholt et al 1973, Moorbath & Taylor 198'1, Moorbath et al 1981. A relaçåo

(U238lPb2O4), denominada de ¡r1, constitui um importante parâmetro petrogenét¡co,

indlcando fontes mantélicas (entre 7,5 e 8,1), de crosta inferior (<7,5) e superior (>8,1).



Estudos relatados em rochas carbonáticas (Moorbath et al 1987, Jahn 1990,

Re¡s Neto 1994), e em BlFs (Barton 1983) têm ampl¡ado significativamente o potencial

interpretativo deste método em termos de definição de idades de sedimentação.

Esta metodologia pode ainda ser aplicada a feldspatos de granitóides,

possibilitando através de modelos da Plumbotectôn¡ca (Zartman e Doe 1981) traçar

inferências sobre a origem dos materiais (manto, crosta superior, crosta inferior e

orogên¡co). Neste últ¡mo caso, o modelo considera orogênese como uma transferência

de material, envolvendo os três grandes reservatórios, durante a qual Pb, U e Th são

extraídos de cada reservatório, ingressando no sistema orogênico, resultando em

mistura química e isotópica.

Em termos de estudos isotópicos de Pb aplicados às mineralizações mer€ce

ressaltar as pesquisas realizadas em galenas do Vale do Ribeira (idades modelo), que

indÍcaram origens distintas para os depósitos Perau e Panelas (Tassinari et al. 1990).

As constantes utilizadas nos cálculos das ¡dades foram as seguintes (Steiger &

Jäeger 1978):

Àuz¡¡ = 1,55125 x 10'10 anos'1

Àu23s = 9,8485 x 1o-ro anos'r

ì.u232 = 4,9475 x 10'11 anos'l

ao= 1pb2o6/pb2oa)r = g,307

bo = 1Pb2o?Pb2o4)¡ = 10,294

1.3 - EVOLUçÃO DOS CONHECTMENTOS

Os trabalhos pioneiros relativos ao setor nordeste catarinense e sudeste

paranaense enfocam, de modo geral, um domínio gnáisslco de alto grau metamórfico,

de ¡dade arqueana, considerado mais antigo que o domínio dos epimetamorfitos do

Grupo Açungui, tidos como do Algonquiano. Dentre essas contribuiçöes destacam-se

as de Branner (1919), Erichsen (1925), Oliveira (1925, 1927), Carvalho (1936),

Carvalho & Pinto ('1938), Barbosa (',l940), Oliveira & Leonardos (1943), Fraya (1944),

Lanari (1944). Noe & Wahle (1945), Abreu (1945), Maack (1947, 1953, 1961).

Em termos cartográficos salienta-se o trabalho de Maack (1953) que reune as

informações geológicas, até então disponíve¡s, no mapa do Estado do Paraná



(1:750.000). Posteriormente Takeda (1958) apresenta o esboço geológico de Santa

Catarina na escala 1:2.000.000.

lnformações mais detalhadas foram obtidas, na década de 60, através do

programa de levantamento geológico efetuado pela Comissão da Carta Geológica do

Paraná, responsável pelo acervo cartográfico de grande parte do estado, nas escalas,

1:50.000. 1:70.000 e 1:75.000. Dentre os trabalhos publicados, frutos desse

mapeamento, destacam-se para a área estudada os de Bigarella (1965), Muratori

(1966), Lopes (1966), Fuck (1966), Fuck ef a/. (19674, b e c), Cordani & Girardi ('1967),

Marini (1967) e Trein (19ô7).

Na uniformização adotada para a legenda dos mapas produzidos pela

Comissão da Carta, foi adotada a denominaçäo de migmatitos proposta por Jung &

Roques (1952), que implicou no agrupamentos das rochas metamórficas regionais em

dois conjuntos principais: m¡gmatitos heterogêneos e migmatitos homogêneos. A

primeira denominação caracterizou as rochas bandadas, que alternavam faixas de

anfibolitos, biotita-xistos e quartzitos com bandas de composição granítica (destacam-

se nas cartas os epibolitos), e a segunda foi aplicada principalmente a gnaisses

grosseiros de aspecto granitó¡de (destacando-se nos mapas os embrechitos).

Os estudos geocronológicos concentram-se nesta época, nos ultramafitos da

reg¡ão de ltajubá (SC), onde foram obtidas as primeiras idâdes arqueanas K-Ar do suF

sudeste brasileiro (Bartorelli et al. 1968).

Nos anedores de Piên, são reconhecidas seqüências de serpentinitos,

peridotitos, talco-xistos e noritos, que recebem então, a designação de Complexo

Bás¡co-Ultrabásico de Piên (Trein et al. 1969a).

Na década de 70 merece destaque o programa de mapeamento e integração

geológica realizado pela CPRM, envolvendo os projetos Leste de Santa Catarina

(1:250.000) e Leste do Paraná (1:50.000 e 1:100.000). Em Santa Catarina, Schulz

Jr.et al.(1969) cartografaram na escala 1:250.000 a quadrícula Rio do Sul, designando

o embasamento desta regiåo de Grupo Taboleiro, correlacionado pouco depois por

Albuquerque et al. (1971) à rochas do fácies granulito que ocorrem a norte do Grupo

Itajaí nas quad¡ículas Blumenau e Joinville.

No Paraná, foram cartografadas na escala 1:50.000 as folhas Bana do R¡o

Pitangui, Ponta Grossa e Palmeira e, na escala I :100.000, as folhas Piraí do Sul,

Campo Largo, Cêno Azul, Curitiba, Apiaí e Guaraqueçaba, sendo utilizada para as



rochas granito-gnássicas regionais, similarmente à Carta Geológica, a nomenclatura

de migmatitos. O estudo da região leste Paranaense prossegue com G¡rardi (1971)

que caracteriza origem ortometamórfica para os anfibolitos da região de Monetes-

Antonina, baseado em dados mineralógicos, petrográficos e químicos.

Minioli (1972) descreve a geologia da faixa litorânea Piçarras-Bana Velha (SC),

datando pelo método K-Ar, principalmente, rochas ultr^amáficas dessa região. Foram

então ident¡ficadas idades aparentes de 3,4; 2,8; 2,0 e 0,65 Ba. Os resultados

geocronológicos foram comentados por Cordani (1974), que propöe a existência de

uma área cratônica na região de Barra Velha.

Os estudos geológicos da região de Piên têm continuidade com os trabâlhos de

Girardi (1974, 1976); G¡rardi et al. (1974) e G¡rard¡ & Ulbrich (1978) que âbordam

aspectos petrográficos, quÍmicos e geocronológicos das seqüências máf¡câs-

ultramáficas dessa área. Tais rochas foram interpîetadas como comagmáticas,

submetidas a metamorf¡smo de fác¡es granulito no Evento Transamazônico e de fácies

anfibolito e xisto verde no Ciclo Brasiliano.

A identificação de idades transamazôn¡cas em Piên e Morretes e as numerosas

exposições do embasamento rumo nordeste levaram Cordani (1974) a conclu¡r que a

região cujo eixo estaria d¡sposto segundo Piên, Moretes, Sena Negra, Jacupiranga,

estendendo-se para Norte, provavelmente até o Maciço de ltatins, já em São Paulo,

ter-se-ia portado como um alto tectônico durante o final do pré-cambriano.

Em termos geotectônicos, Hasui etlêL (1975) propõem uma compartimentação

para o domínio Costeiro brasileiro, enquadrando os tenenos, ora em estudo no Maciço

Mediano de Joinville, que Carneiro (1974) denominara de Maciço Bana Velha-

Monetes.

Estudos relat¡vos as rochas granulít¡cas que ocorem nos arredores de Luís

Alves foram realizados por Hartmann (1976), Hartmann et al. (1979a), envolvendo

aspectos petrográficos, geoquímicos e geocronológicos. Os dados obtidos pelos

autores citados indicaram para a formaçåo dessas rochas granulíticas idade de

2.700Ma. Propõem a designaçåo de Complexo Granulítico de Santa Catarina ao

conjunto de rochas metamórf¡cas dos fác¡es granulito e anfibolito que ocorem no

segmento setentrional do Escudo Catarinense. Admitem ainda, correlaçåo de tal

complexo com o Cinturão Granulít¡co Atlåntico. As rochas cataclásticas da regiåo de



Luís Alves, foram por Hartmann et al. (1979b) caracterizadas como parc¡almente

afetadas pelo ciclo Brasiliano, em condições do fácies xisto-verde.

Hartmann & Nardi (1980) menc¡onam a existència, na região de Luís Alves, de

ultramafitos que se apresentam como enclaves com formas e tamanhos variados nas

seqüências gnáissico-granulíticas, recomendando para tais rochas a designaçåo de

brechas ultramaf¡to-granulito.

As rochas ultramáficas que ocorem na região de Barfa Velha (SC) foram

abordadas por Soares et al. (1978) principalmente sob o aspecto petroquímico,

indicando uma natureza ortometamórfica em condições do fácies granulito.

Uma origem ortometamórfica foi também sugerida para as rochas gnáissico-

granulíticas de Santa Catar¡na através de estudos petrográficos e petroquímicos

realizados por Moreira & Marimon (1980).

Uma visão geral dos maclços graníticos do sul do Brasil, com ênfase à
aspectos petrográficos foi apresentada por Wem¡ck & Penalva (1978), granitóides

esses que foram incluídos por Kaul (1985) na suite Serra do Mar. O caráter

polidiapírico do Granito Agudos do Sul, na região homônima foi proposta por Fiori

(1978), que evidencia a presença de cinco fácies distintas para esse maciço.

Teixeira (1979 e 1982) apresenta, com base em novos dados radiométricos,

uma compartimentação geocronológica no âmbito das Folhas ao Milionésimo

Assunción, Curitiba e lguape. Reconhece uma província antiga, pré-bras¡liana,

representada pelos gnaisses granulíticos do setor NE de Santa Catarina, bem como

porções gnáissicas afetadas pela orogênese brasiliana.

O desenvolvimento do Projeto Geoquímica na área de Guaratubinha - Piên,

executado pela CPRM (Daitx & Carvalho 1980), foi de grande importåncia para o

conhecimento geológico da região estudada, em especial das bacias

vulcanossedimentares. de Campo Alegre, Guaratubinha e Corupá. Neste poeto,

foram cartografadas, na escâla 1:100.000 as folhas Jaraguá do Sul, Såo José dos

Pinhais e Paranaguá, as duas últimas de modo parc¡al.

A porção compreend¡da entre os L¡neamentos de Blumenau e Corupá foi

denominada por Kaul (1979) de "Área Cratônica ou Cráton Luís Alves", conelacionável

ao Cráton do Congo. Caracteriza entre o Lineamento Corupá e a Faixa de

Dobramentos Apiaí, um "embasamento retrabalhado e rejuvenescido" que corelaciona

ao substrato da Bac¡a Cuanza (oeste de Angola).



O limite NE do Cráton de Luís Alves foi estend¡do por Kaul (1980) até a falha

de ltariri, já no sul de São Paulo, englobando toda porção costeira, que admite como

de consolidação pré-brasiliana. Os tenenos localizados a norte do lineamento de

Corupá, prolongado paralelamente a costa até a falha de ltariri, foram ¡nterpretados

como relacionados ao embasamento retrabalhado e rejuvenescido.

A denominaçåo Cráton R¡o de La Plata, proposta por Almeida et al. (1973) para

terenos antigos expostos na Argentina e no Uruguai, foi estend¡da ao Escudo Sul

Riograndense e ao setor nordeste de Santa Catarina por Fragoso César (1980),

Fragoso César & Soliani Jr. (1984) e Soliani Jr. et al. (1984).

Kaul & Te¡xeira (1982) apresentam uma síntese dos conhecimentos geológico-

geocronológicos do setor nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, limitando o

Cráton Luís Alves pelos lineamentos de Corupá e de Guaruva. Os terrenos localizados

a sul de Curitiba e na porçåo costeira såo referidos como pertencentes ao

embasamento retrabalhado e rejuvenescido, incluídos por Kaul et al. (1984) no

Complexo Paraíba do Sul.

S¡lva & Dias (1981a) cartografaram em escala 'l:50.000 quatro folhas da porção

centro-node de Santa Catarina (Bana Velha, ltajaí, Gaspar e Blumenau). Nesse

trabalho que contèm estudos detalhados de petrografia e petrogênese, o Complexo

Granulítico de Santa Catarina foi admitido como pertencente a uma área cratôn¡ca

arqueana, sendo composto por 10 unidades l¡toestratigráficas (gnaisses-granulíticos

leucocráticos, milonitos granulíticos, blastomilonitos de derivação granulítica,

ultramafitos, gnaisses calcossilicáticos, gna¡sses kinzigíticos, anortositos, quartzitos,

formações feníferas e gnaisses cataclásticos). Caracterizaram ad¡cionalmente uma

importante zona de cisalhamento (Lineamento Garuva), sepârando os terrenos

migmatíticos (a norte) do Cinturão Granulítico (a sul).

Em Santa Catarina, Silva (1984a) propõe denominar de "Cinturão Móvel de

Joinville" toda extensão dos terrenos de alto grau metamórfico, isolando porções que

denominou de Protocrátons de São Francisco e de P¡ên (setor setentrional).

Posteriormente no texto explicativo relativo ao mapa geológico de Santa Catarina, na

escala 1:500.000, Silva (1987) caracteriza o Cráton de Garuva-São Francisco do Sul e

o Cinturåo Móvel Granulítico, de provável idade Transamazônica. Nesta publicaçåo,

Basei & Teixeira (1987) realizam uma integração e reavaliação dos dados

geocronológicos de Santa Catarina, destacando a norte, os tenenos Transamazônicos



e pré-Transamazôn¡cos do Complexo Granulítico, e a sul o Cinturão Dom Fel¡ciano,

desenvolvido no Proterozóico Superior.

Basei (1985) sugere uma compartimentação ¡nterna dos terrenos localizados no

setor nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, em duas unidade maiores,

denominadas Maciço Marginal de Curitiba e Cráton Rio de La Plata. Apresenta,

adicionalmente, para a porção cratônica novos dados isotópicos, utilizando-se dos

métodos U-Pb (zircões), Pb-Pb, Rb-Sr e K-Ar, sugerindo um magmatismo precursor

anterior a 2.600Ma, um metamorfismo regional de fácies granul¡to a 2.4OO t 200Ma,

com soerguimento e consequente resfriamento a 1.800Ma. Admite reativaçóes

localizadas durante o Ciclo Brasiliano (800-600Ma).

Os principais lineamentos e compartimentos tectônicos do Pré-Cambriano

paranaense envolvendo as seqüências metavulcanossedimentares dos Grupos

Açungui e Setuva foram enfocados por Góis et al.(1985); Fassbinder et al. (1985), e

Fion (1985).

Em termos geotectônicos, Kául (1985) sugere um esquema evolutivo da crosta

continental, no sul-sudeste do Brasil, durante o Proterozóico Superior-Eopaleozóico,

através do desenvolvimento de um fundo oceånico (Sistema Dobrado Apiaí) com

subdrjcção do tipo B, seguida de colisão continental.

Soares (1987 e 1988) apresenta um quadro evolutivo, de parte das bacias

Setuva e Açungui, envolvendo colisão arco-continente, no Proterozó¡co Méd¡o e

cont¡nente-arco-continente, no Proterozóico Superior, sugerindo transporte tectônico

respectivamente para sudeste e sudoeste.

No âmbito da faixa de dobramentos Apiaí, Campanha et al. (1987) e
posteriormente Campanha (1992) sugerem um modelo evolutivo envolvendo

subducção de placa oceånica de SE para NW e posterior colisåo cont¡nental. Neste

esquema, o Maciço Catas Altas representaria parte do arco magmático.

Ramos (1988) apresenta um quadro evolutivo para o Proterozóico e Paleozó¡co

Superior da América do Sul, sugerindo subducção e colisão cont¡nental entre o Cráton

Rio de La Plata e os tenenos Pêlotas.

lssler & Freire (1985) mostram as diversidades granít¡cas brasilianas da regi€io

sul-brasileira, associando as atividades ígneas orogênicas aos regimes de tectônica de

placas e anorogênicas a processos de rifteamento.



Merecem destaque os trabalhos de mapeamento geológico executados pelo

Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná (Curso de Graduação:

1987-1988) nos aredores de Piên. Os mapas obtidos, na escala 1:25.000,

¡dentif¡caram os granitóides deformados que ocorrem nesse setor, permitindo uma

separação faciológica dos mesmos.

Utilizando-se de isótopos de Nd e Pb, Mantovâni et al. (1987), identificam para

os tenenos granulíticos de Santa Catarina e do R¡o Grande do Sul idades entre 3,3 e

2,68a. Tal intervalo de idade foi ¡nterpretado como relativo ao período principal de

acresção de material d¡ferenciado do manto à crosta.

Para a Serra da Prata, localizada na porção or¡ental do Paraná, a SW de

Paranaguá, Lopes (1987a, b, c) realiza estudos petrogenéticos, apresentando um

mapa geológico na escala 1:250.000 onde ident¡f¡ca os granitóides porfiró¡des Mono

lnglês, os leuco-granitos Rio do Poço e Rio Canavieiras, os granitos cataclásticos

porf¡róides Cubatãozinho, os granitos porfiróides melânocráticos Estrela e os

metassedimentos Rio das Cobras. Sugere uma evoluçåo arqueana para a região.

Hartmann (1988) caracteriza através de cálculos geobarométricos nos granada

piroxênio-plagioclás¡o-quartzo-granul¡tos de Santa Maria Chico (RGS), pressões da

ordem de gKb e temperaturas próximas de 800"C para a formaçåo dessas rochas.

Temperaturas s¡milares obteve para os granulitos de Santa Catarina, admitindo

pressões de 7Kb.

Com base em dados gravimétricos, Mantovani et al. (1989) apresentam um

modelamento abrangendo o Cinturão Dom Feliciano, o Cráton Luís Alves, em Santa

Catarina, e o Maciço de Curitiba, no Paraná. O padråo obt¡do permit¡u a del¡mitaçáo de

três unidades crustais dist¡ntas, indicando forte anomal¡a positiva entre as regiões de

Agudos do Sul e Jaraguá do Sul, atribuida ao soerguimento de segmentos de crosta

inferior durante os processos de justaposição dessas unidades.

B¡ondi et al. (1989) publicam o Mapa Geológico do Estado do Paraná

(1 :650.000) reunindo e reinterpretando as informaçóes até então d¡sponíveis. Neste

mapa, a região em estudo é, sob o ponto de vista geotecfônico, enquadrada no Bloco

Costeiro.

Chiodi Filho et al. (1989) sugerem através de estudos de elementos Tenas

Raras, que os maciços graníticos Mono Redondo, Sena da lgreja, Anhangava,

Marumbi, Graciosa, Mandira e Guaraú, tiveram suas origens ligadas a fusão de crosta



continental, caractenzando esses corpos como de natureza pós-colisionais. O granito

tipo Três Cónegos foi interpretado como pré-colisional e de derivaçåo mantélica.

Com base em dados geológico-estruturais e geocronológ¡cos Siga Jr et al.

(1990a) identificam no setor NE de Santa Catarina e SE de Paraná, très domínios

geotectônicos d¡stintos: Merid¡onal (representado princ¡palmente por ortogranulitos

quartzo-feldspáticos); Setentrional (representado por rochas granito-gnáissicas e

migmatít¡cas) e Costeiro (representado, principalmente, por granitóides porfiríticos).

Siga Jr. et al. (1990b) caractedzam através de um perfil térmico K-Ar,

envolvendo os domínios Sêtentrional e Meridional do Maciço de Joinville e o Cinturão

Dom Fel¡ciano, diferenças marcantes entre os limites desses compart¡mentos

geotectônicos. Sugerem um contato frontal a frio para o limite sul e uma justaposição

com contato quente para o limite norte.

Para os granitóides porfirÍticos que ocorrem no setor oriental paranaense e

nordeste catarinense, denominados de Batolito Paranaguá, foram obtidas idades Rb-

Sr e U-Pb do intervalo 614-540Ma, Basei et al. (1990a). Esse magmatismo foi

interpretado como gerado em reg¡me tectônico compressivo, deconente de proc€ssos

colisionais do final do Proterozóico Superior, que atuaram em toda a borda sul e
nordeste do Maciço de Joinville. Sugerem a conelação desse domínio com parte dos

tenenos pertencentes aos Cinturóes Ribeira e Dom Feliciano.

Basei et al. (1990b e c), denominam os terrenos granito-gnáissicos e

migmatíticos, da porção setentrional do Maciço d6 Jo¡nville de Nappe Rio lguaçu.

lnterpretam esses terrenos como representantes da infra-estrutura do Cinturåo Ribeira

(Setuva e Açungui) que ter¡am sido lançados sobre os tenenos ma¡s ant¡gos,

granulíticos, pertencentes ao Cráton Luís Alves. Caracterizam para esses tenenos

vergência para sul e sugerem a possibilidade dos corpos básico-ultrabásicos que

ocofrem nos anedores de Piên representârem restos de mater¡al oceånico obduc-tado.

O limite sul do Maciço de Joinville com o C¡nturão Dom Feliciano é representado nesse

trabalho pelas Nappes Brusque e Florianópolis com vergèncias para NW.

Através de dados geológico-estruturais, geoquímicos e geocronológicos,

Machiavelli et al. (1991) propõem que os granitóides deformados que ocorrem nos

anedores de P¡ên, representem um arco vulcânico maturo, formado no Proterozóico

Superior. Machiavelli (1991) apresenta um mapa geológico, na escala 1:100.000, bem

como novos dados geoguímicos, geocronológicos e estruturais, envolvendo os



granitóides deformados, as rochas básicas e ultrabás¡cas, os gnaisses granulíticos e

parte do corpo granít¡co de Agudos do Sul.

Figueiredo et al. (1991) propõem através de dados geoquímicos dos granulitos

localizados nos anedores de Bana Velha uma evolução cogenét¡ca para os termos

básicos e ácido-intermediários. Sugerem ambiente de arco insular para a formação

desses tenenos.

Sob o ponto de vista geotectônico, Fragoso César (1991) correlaciona o

domínio gnáissico-migmatít¡co localizado a norte de Piên com parle dos Blocos São

Gabriel e Taquarembó no Rio Grande do Sul, incluindo esses terrenos no C¡nturão

Ribeira. Adm¡te evolução similar entre os C¡nturões Dom Feliciano em Santa Catarina

e no Rio Grande do Sul.

Basei et al. (1992) sugerem, para o setor NE de Santa Catar¡na e SE do

Paraná, o abandono do termo Maciço de Joinville, propondo a existência de três

compartimentos geotectônicos distintos, representados pelas microplacâs Curitiba e

Luís Alves e pelo cinturão Granitó¡de costeiro. Neste trabalho os tenenos granulíticos

representantes da Microplaca Luís Alves estendem-se para nordeste, envolvendo o

Maciço Sena Negra. Admitem uma evolução para essas três unidades geotectônicas

envolvendo processos de subducção seguidos de colisão, durante o proterozóico

Superior, com sentido predominantemente de acresção de E para W.

Na região de T¡jucas do Sul-Vossoroca (NE de Piên), Ribas (1993) identifica

corpos de metaperidotitos, metapiroxên¡tos, serpentinitos e talco-xistos, similares aos

que oconem nos anedores de Piên, apresentando um mapa geológ¡co deste setor, na

escâla l:50.000. Os estudos petrográficos sugefem para essas rochas um

general¡zado retrometamorfismo do fácies anfibolito, e os dados geoquímicos indicsm

dois "trends" d¡st¡ntos para as seqüências básicas e ultrabásicas.

Campos Neto e Figueiredo (1994) caracterizam dois ciclos orogênicos para o

sudeste brasileiro, a Orogênese "Brasiliana 1", cuja evolução ocorreu durante o

Neoproterozóico atingindo há cerca de 600Ma o estágio pós-orogênico, e a Orogênese

Rio Doce, desenvolvida entre 590-480Ma.

S¡ga Jr, et al. (1994a) apresentam uma compart¡mentação geotectônica do

setor NE de Santa Catarina e SE do Paraná com base, pr¡nc¡palmente, em novos

dados geocronológicos. Neste trabalho, o Domínio Meridional representa um segmento

continental antigo, preservado da tectônica Neoproterozóica, que afeta o Domín¡o



Setentrional, interpretado como relac¡onado a borda do Cráton de Luís Alves,

intensamente migmatizada nesse período. A justaposição do Domínio Paranaguá ter-

se-ia dado tardiamente à evolução dos demais setores.

Dados estruturais relativos as rochas bás¡cas e ultrabásicas dos anedores de

Piên bem como dos gnaisses granuliticos próximos a zona de cisalhamento foram

apresentados por Harara et al. (1994). Neste trabalho os autores mostÉm que a

foliação principal relacionada a essas tochas são paralelas com as estruturas dos

granitóides deformados, sugerindo o envolvimento tectôn¡co da margem noroeste da

"Microplaca Luís Alves" durante o Neoproterozóico.

Aspectos petrográficos, geoquÍmicos e geocronológicos relacionados aos

maciços graníticos da Serra do Mar, no leste do Paraná, foram apresentados por Kaul

& Cordani (1994). Relacionam a maior parte desses maciços a manifestações

plutônicas de caráter pós orogênico, onde os magmas envolvidos teriam se

consolidados em condiçôes predominantemente subsolvus.

O intervalo de idades 595-550Ma é caracterizado através do estudo

radiométrico Rb-Sr e U-Pb para a colocação dos maciços greníticos de natureza

alcal¡na-peralcâlina da porção nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná por

Siga Jr. et al. (1994b).

Machiavelli et al. (1994), com base em caracteristicas estruturais, geoquímicas

e geocronológicas sugerem para a formação dos granitóides deformados de Piên

(Suíte Granítica Rio Pièn) ambiente de arco vulcånico maturo, segundo def¡niçåo de

Brown (1982).

Estudos envolvendo as rochas vulcånicas e vulcanoclásticas pertencentes a

Formação Guaratubinha foram apresentados por Castro et al. (1994). Mostram através

de ev¡dências texturais e estruturais que a região sofreu um intenso vulcanismo aéreo

e possivelmente subaquoso. Sugerem cogenetic¡dade entre os termos rioliticos e

andesíticos.

A abordagem realizada revela a existência de inúmeras propostas de

modelamento geológico, envolvendo parcial ou totalmente a regiåo estudada,

exemplificadas pelas diversas denominações de cunho geotectônico (Maciço Bana

Velha-Morretes, Alto Tectônico Pièn-Morretes, Maciço Mediano de Joinville, Complexo

Granulítico de Santa Catarina, Cráton Rio de La Plata, Cráton Luís Alves, Cinturão

Móvel de Joinville, Maciço Marginal de Curitiba, Cráton Garuva-São Francisco do Sul e



Cinturão Móvel Granulítico, Microplacas Curitiba, Luís Alves e C¡nturão Granitóide

Costeiro).

Neste trabalho, a evolução desses terrenos, localizados entre os C¡nturôes

Ribeira (norte) e Dom Feliciano (sul) é enfocada através da interação de entidades

tectônicas d¡stintas, envolvendo subducções seguidas de colisões continentãis, com

sentido predominante de acresçáo de leste para oeste. Tais compartimentos tectônicos

encontram-se representados pelos Domínios Luís Alves, Curitiba e Paranaguá.



CAPITULO 2

GoMPARTTMENTAçÃO TECTONTCA

No anexo-1 é apresentado um esboço geotectôn¡co da porção nordeste de

Santa Catarina e sudeste do Paraná, localizada entre os Cinturões Ribeira (N)e Dom

Fel¡ciano (S), onde destacam-se três unidades tectônicas maiores: Domínio Luís Alves,

Domínio Cur¡tiba e Domínio Paranaguá. Ocorrem ainda, no âmbito desses domínios,

expressiva granitogênese de natureza alcalina-peralcalina, bem como importante

vulcanismo ácido a intermediário relacionado às bacias distensionais pós-orogênicas.

O esboço geotectônico (Fig. 2..1) apresenta uma visão geral destes temenos, que

ocupam uma área superior a 16.000km2.

O Domínio Luís Alves limita-se na porção setentrional com os gnaisses

migmatíticos do Domínio Curitiba, na porçáo oriental em parte atinge a costa brasile¡ra

e em parte é balizado pelo Domínio Paranaguá e, na porção mer¡dional, faz contato

com o C¡nturão Dom Feliciano. Os estudos real¡zados permitiram caracterizar a

continu¡dade deste segmento para nordeste, rumo a Sera Negra, onde ocone como

uma estreita faixa, entre os Domínios Curitiba e Paranaguá.

Litologicamente, o Domínio Luís Alves é representado por ortognaisses

granulíticos, bandados a maciços, de conrposição tonalito-granodiorítica, com

frequentes variações a granulitos básicos. Oconem adicionalmente, ultr'amaf¡tos,

quar{zitos, gnaisses kinzigíticos, formações ferríferas e migmatitos. O padrâo

geocronológico indica a presença de tenenos formados no Arqueano e no

Paleoproterozó¡co (ciclo Transamazônico).

Nos Domínios Curitiba e Paranaguá observam-se indicadores cinemáticos,

sugest¡vos de um transporte de baixo ângulo em direção ao Domínio Luís Alves.

Zonas de cisalhamento, com ¡mportante componente lateral ocorrem, nòtadamente

próximo aos limites setentrional e oriental do Dominio Luís Alves. No setor merid¡onal

os metassedimentos anquimetamórficos do Grupo ltajaí se distribuem em parte sobre

os gnaisses granulíticos do DomÍnio LuÍs Alves.

O Domínio Curitiba limita-se no setor noroeste com as seqüências

metassedimentares e metavulcanossed¡mentares dos Grupos Açungui e Setuva, que

apresentam indicações de transporte de NW para SE (Fiori 1992), sugerindo a

)o



colocação dos terrenos pertencentes ao C¡nturão Ribeira sobre as rochas gnáissico-

migmatÍticas. lmportantes zonas de cisalhamento com caráter transcorente oconem

próximo ao limite desses terrenos. Predominam neste domínio gnaisses bandados e

migmatitos (mesossoma de biotita anfibólio gnaisses e leucossoma de compos¡ção

tonal¡to-granodiorÍtica), gnaisses graníticos bandados, além de leucogranitos,

anfibolitos e xistos magnesianos. Na borda meíidional deste domínio ocorrem

granitóides deformados cálcio-alcalinos potássicos, de composição predom¡nan-

temente monzogranítica (Suite Rio Piên).

Geocronologicamente, este domínio caracteriza-se por paleossomas formados

no Paleoproterozóico e neossomas e porçöes graníticas no Neoproterozóico.

Num perfil, de norte para sul (Curitiba - Piên - Fig. 2.2) observa-se

grosseiramente a presença de do¡s pacotes de gna¡sses bandados (gnaisses

migmatíticos e gnaisses graníticos), que passam na borda meridional, através de

zonas de cisalhamento, aos granitó¡des cálcio-alcalinos potássicos (L¡neamento

Mandir¡tuba - Piraquara) e destes às rochas básicas e ultrabásicas de Piên e aos

gnaisses granulíticos, já no Domínio LuÍs Alves (Lineamento Piên - T¡jucas do Sul). Do

ponto de vista estrutural, verifica-se um comportamento coerente para os terrenos

Curitiba (Fig. 2.2), com uma orientaçåo predominantemente nordeste para a fol¡ação

S" (principal) dos gnaisses bandados, dos granitóides deformados e que incluem, nos

tenenos Luís Alves, os ultramafitos de Camp¡na dos Crispins (Piên). Observa-se um

padrão de dobras cilÍndricas da foliação Sn, admitindo uma direçáo axial NE-SW. Nos

gnaisses bandados é um dobramento D3 enquanto nos granitóides é uma fase D2. Os

esteogramas da figura 2.2. indicam para os eixos construídos e lineações de

estiramento orientações de N30'a 60"E, com caim€ntos fracos a médios (05" à 40").

A orientação do bandamento no domínio dos gnaisses granulíticos é

francamente noroeste, difer€nte do padrão nordeste dos demais conjuntos. Esse

bandamento, uma superfície 52 gerada em condições de alto grau, apresenta-se

dobrado com at¡tude do plano axial, predominantements NW-SE e eixos com

orientação S30' - 50" E/40o a 60o e N20o - 601/V/40" a 80".

O Domínio Paranaouá ocupa grande parte da porção oriental estudada, sendo

representado por granitóides heterogeneamente deformados bem como por

granitóides isótropos, gerados no Neoproterozóico (Moro lnglês, Canav¡eiras, R¡o do

Poço e Estrela). Como restos de rochas encaixantes ocorem xistos aluminosos, como



os descr¡tos na Serra do Prata por L¡ma & Lopes (1985), biotita gnaisses, mica xistos,

quartzitos e anfibolitos. Faixas miloníticas espessas são frequentes em me¡o aos

granitóides Morro lnglês e Canavieiras. Os l¡mites destes terrenos com o Domínio Luís

Alves são representados por expressivas zonas de cisalhamento (Lineamento do Rio

Palmital, Alexandra e Serra Negra).

As descrições efetuadas ao longo do perfil Curitiba - Piên são igualmente

válidas para a metade oeste da secção Curitiba - Paranaguá (Fig.2.3), onde são

observadas na mesma seqüência as unidades de gnaisses bandados migmatít¡cos, de

granitóides deformados e de gnaisses granulíticos, descritos anteriormente.

A porção leste desse segundo perfil é caracterizada pelas diferentes gerações

de granitóides do Domínio Paranaguá. A principal foliação observada nesses

graniióides é uma superfÍcie 51, heterogênea, ocorrendo porções que se mostram

praticamente isótropas, porçöes bastante deformadas, e áreas onde é difícil a

distinção entÍe feições associadas a fluxo magmát¡co e superfícies geradas

tectônicâmente. A orientaçáo principal neste domínio é nordeste e corresponde no

âmb¡to dos gnaisses e xistos a uma segunda fase de deformação. Ver¡fica-se na

ma¡oria das unidades, o dobramento cilíndrico da foliaçåo Sn, admitindo uma direção

ax¡al predominantemente NE-SW (Fig. 2.3).

As d¡ferenças, litológicas, estruturais e, principalmente geocronológicas,

permitiram caracterizar evoluções próprias e distintas para cada um dos domínios ora

d¡scut¡dos. Tratam-se de segmentos que apresentam indiv¡dualmente uma coerência

quanto ao padrão metamórfico, estrutural e geocronológico, ropresentando portanto,

d¡stintos domínios tectônicos.

Os dados gravimétricos disponíveis indicam para o Domínio Luís Alves,

compreendendo seu prolongamento rumo ao Maciço Sena Negra, anomaliâs mais

positivas que as observadas para os tenenos adjacentes. Os limites NW e SE,

respectivamente com os terrenos Curitiba e Paranaguá são marcados por ¡mportantes

anomalias negativas, sugerindo a existência de três unidades crustais d¡st¡ntas

(Mantovani et al. 1989, Hallinan et al. 1993)

Finalmente, importante atividade magmática Neoproterozóica, com

características pós orogênicas, é representada na ár€a por inúmeros "stocks" e

batólitos granít¡cos, notadamente de natureza alcal¡na a peralcål¡na (Suite Sera do

Mar, Kaul 1984) e por seqüênc¡as vulcânicas predominantemente ácidas a



intermediáa¡as, associadas a evolução de expressivas bacias vulcano-sedimentares.

Nesse contexto, destacam-se os maciços graniticos da Sena da Graciosa, Anhangava,

Marumbi, Serra da lgreja, Agudos do Sul, Dona Francisca, Piraí do Sul, Corupá e

Mono Redondo e as bacias vulcano-sedimentares de Campo Alegre, Guaratubinha e

Corupá (Fig.2.1).
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CAPíTULO 3

DOMíNIO LU¡S ALVES

O Domínio Luís Alves é representado, em grande parte, por rochas de alto grau

metamórfico, tendo como litot¡po princ¡pal gnaisses granulíticos, bandados a maciços

de composição tonalito granodiorít¡ca, com frequentes variações a granulitos básicos.

lnclui seqüências de natureza básica e ultrabásica, que em alguns locais, a exemplo

de Bana Velha, Piên e Tijucas do Sul constituem-se na litologia predominante.

A maior expressão, em área, desse domínio, ocorre na porção meridional
(regiões de Luís Alves, Blumenau, Barra Velha, Joinville, Jaraguá do Sul e São Bento

do Sul), onde também se concentram a grande maioria dos trabalhos publicados. Os

estudos realizados em carnpo, bem como os dados petrográf¡cos e geocronológicos

pefm¡tiram cafacle zæ a continuidade desses tenenos gná¡ssico-granulíticos para

nordeste, rumo a Morretes e Sena Negra onde ocorem como uma estreita faixa,

afilada, entre o Domínio Cur¡tiba e o Domín¡o paranaguá (anexo 1).

As rochas metabás¡cas e metaultrabásicas dos anedores de piên e T¡jucas do

Sul, serão disculidas neste capítulo, à parte dos demais litot¡pos. lsto se deve ao
posicionamento geotectônico de alguns desses corpos, constituindo um verdade¡ro

balizamento entre os Domínios curitiba e Luís Alves, sendo refer¡dos na l¡teratura, ora

como associados à evolução de um desses compartimentos, ora de outro.

3.1 - ROCHAS GNÁISSICO-GRANULÍTrcAS REGIONAIS

3.1,1. Síntese Geológica

Os terenos pertencentes ao Domínio Luís Alves são constituídos,
predominantemente, por rochas gnáissicas, fol¡adas a bandadas, caracterizadas pela

altemância m¡limétr¡ca a centimétr¡ca de níveis quartzo-feldspáticos 6 de minera¡s

máficos (anfibólios, p¡roxênios, b¡otitas). Apresentam tonal¡dades cinza-esverdeada

normalmente leuco a mesocráticas e granulação variando de fina a média.



A presença de h¡perstênio em muitas dessas rochas caracter¡za o grau alto de

metamorfismo (zona reg¡onal do hiperstênio - Winkler 1978). Em alguns l¡totipos

gná¡ssicos, no entanto, normalmente quartzo-feldspáticos, contendo em maior ou

menor proporção biotita e/ou hornblenda, o h¡perstênio está ausente. Embora essas

rochas não possuam mineralogia característica do grau alto, apresentam-se em campo

intimamente associadas aos litotipos à hiperstênio. É comum também a presença de
granulitos bás¡cos, principalmente como bandas mil¡métricas a centimétricas,

boudinadas, ou ainda com formas angulosas ou manchas difusas em me¡o aos t¡pos

ácido-intermediários.

Associam-se ainda porções de aspecto ígneo e composições enderbíticas a
charnoenderbít¡cas, que constituem em alguns locais, a exemplo de Dona Francisca,

Cacatú e Serra Negra os l¡totipos predom¡nantes.

As rochas granulíticas ácidas, intermed¡ár¡as ou básicas, podem constitu¡r, a

litologia principal de um determ¡nado setor, embora normalmente, muitas dessas

var¡edades sejam observadas ao longo de um ún¡co afloramento.

Gnaisses cataclásticos ou miloníticos, normalmente com tonalidade cinza-

esverdeada e granulação fina, foram observados ao longo de inúmeras zonas de

cisalhamento que rasgam esse domínio, apresentando padrões com direções WNW-

ESE e NE-SW.

Ocorrem ainda neste domínio rochas migmatíticas, normalmente caracterizadas

pela alternância de bandas félsicas (quartzo-feldspáticas) e máficãs (b¡otíta, anfiból¡o,

e, ma¡s raramente, piroxênios e granadas), intercalando bandas, centimétricas a

métricas de gnaisses granulíticos.

Essas feições, relacionadas a cataclase e a migmatização, são marcantes,

notadamente nas proximidades das zonas de contato com os domín¡os ãdjacentes

(Domínio Curitiba, Domínio Paranaguá e Cinturão Dom Feliciano).

Subordinadamente, observam-se rochas guartziticas, as vezes portadoras de

magnet¡ta, formações feníferas, gnaisses calciossilicáticos e gnaisses kinzigíticos,

normalmente sob a forma de pequenas lentes, intercaladas nos litotipos granulíticos.

Uma característ¡ca marcante em todo Domín¡o Luís Alves é a presença de

rochas de natureza básica e ultrabásica, que ocorrem associadas aos gnaisses, sob a

forma de enclaves de dimensöes e formas variâdas. Tratam-se pr¡ncipalmente de

piroxênitos, metagabro noritos, anfibolitos e xistos magnesianos. Suas d¡mensóes
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variam de poucos decímetros a dezenas de metros de largura, atingindo algumas

centenas de metros de comprimento. Seus l¡mites são concordantes com as direções

estruturais dos gnaisses granulíticos, com os qua¡s mostram muitas vezes passagem

grâdac¡onal. Silva & Dias (1981b e c) reconheceram na extremidade leste da Folha de

Barra Velha oito corpos maiores, que formam um rosário com cerca de 21km de

extensão.

Merecem destaque, devido sua maior expressão, os corpos localizados na

porção SE da área, arredores de Bana Velha, uma vez que aqueles situados nas

proximidades de Piên e Tijucas do Sul serão, devido ao seu posicionamento

geotectônico, discutidos à parte. As rochas bás¡cas e ultrabásicas dos anedores de

Barra Velha, mostram-se normalmente isótropas a levemente foliadas, com granulação

que varia de milímétrica a cent¡métrica (cr¡stais, notadamente de hornblenda, atingem

5 a 10 cm de comprimento), e tonalidades cinza esverdeada a francamente

esverdeada.

O feconhecimento, em campo, de rochas gnáiss¡co-granulÍticas, relativamente

contínuas rumo a Morretes e Serra Negra, foi d¡f¡cultado, em muitos setores, devido a

diferenças significativas que apresentam tanto no âspecto composicional como

textural, quando comparadas as rochas da porção sul do Oomín¡o LuÍs Alves. Tais

rochas mostram tonalidade cinza-esverdeada, granulação fina a média, estrutura

normalmente cataclástica a milonítica, contendo muitas vezes, bandas de natureza

básica e ultrabásica, Petrograficamente, alguns desses gnaisses cinza-esverdeados,

preservam ainda texturas poligonizadas, contendo restos de hiperstênio em meio a

cristais de hornblenda, biot¡ta, tremol¡ta/act¡nolita e clorita. Sob o ponto de vista

estrutural, recupeÍa-se uma superfície NW-SE, anterior a foliação NE-SW. Essas

feições foram observadas em afloramentos localizados a leste de Tijucas do Sul, ao

longo da BR-376 (Campo Alto-Vossoroca), BR-277 (oeste da Serra da lgreja), a oeste

de Monetes, nos anedores de Cacatú, Serra Negra e próximo a divisa São Paulo-

Parâná (BR-116).

Na região de Morretes-Antonina, os trabalhos de Cordani & Girardi (1967),

Girardi ('1969 e 1971), Ruberti (1977) e Ruberti & Gomes (1977) caraclenzam a

presença de quartzitos, magnetita-quartzitos, xistos magnesianos, gonditos e

anfibolitos, normalmente como lentes, de espessura variável (centimétrica a

decimétrica), ¡ntercaladas concordantemente com os gnaisses regionais. Esses
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autores distinguem, com base na compos¡ção de plagioclásios e características

geoquímicas, três grupos dist¡ntos de anfibol¡tos (andesinaìabradorita, oligoclásio-

andesina e albita-anfibolitos), para os quais sugerem origem ortometamórfica e

retÍometamorf¡smo do fác¡es anfibolito e xisto-verde.i

Do ponto de vista petrográfico, foram analisadas cerca de 40 låminas,

envolvendo principalmente rochas gnáissico-granulíticas de composição quartzo-

feldspáticas. Tal estudo, real¡zado de modo superficial, em amostras coletadas para

fins geocronológicos, visou a melhor compreensão dos dados radiométricos obtidos.

De modo genérico, nessas rochas gnáissicas predominam texturas

granoblásticas, normalmente pol¡gonizadas, ocorrendo ainda texturas nematoblásticas

e cataclásticas. O quartzo.é ¡ntersticial e xenomórfico, o plagioclásio é sub¡d¡omórfico,

podendo os cristais apresentar-se límpidos ou levemente sericit¡zados, com

composições variáveis entre ol¡goclás¡o e andesina, intercrescimentos antipertíticos

são comuns e, ocasionalmente, as lamelas das maclas mostram-se encurvadas. O

feldspato potássico normalmente apresenta geminaçåo gradeada e difusa. A
hornblenda é idiomórfica a subidiomórfica, oconendo como cristais bem

desenvolvidos, com pleocroismo em diversos tons de verde, podendo ser límpida ou

conter restos de piroxênio em seu interlor, ou mesmo apresentar inclusões

poiquifoblásticas. O hiperstênio mostra-se normalmente subidiomórfico a xenomórfico,

com pleocroismo variando de verde claro a rosado, com frequentes ínclusões de

minerais opacos, por vezes parcial ou totalmente substituídos por agregados f¡brosos

(talco, clorita, serpentina). O diopsídio mostra-se subid¡omórfico, com pleocroismo

var¡ando de incolor a verde claro. A biotita apresenta-se subidiomórfica a xenomórfica

com pleocroismo de manom avermelhado a amarelo pál¡do, ocorrendo isoladamente e

nas bordas de anf¡ból¡os e piroxênios. De modo subordinado ocorrem minerais opacos,

apatita, zircão, epídoto, esfeno e granada. Carbonato e talco podem ser encontrados

como produtos de alteração. Girard¡ (1974) menc¡ona a presença de safirina em

gnaisses granulíticos dos anedores de Piên.

As porcentagens modais dos minerais, foram obtidas por estimat¡vas visuais,

não tendo sido efetuada contagem dos mesmos em nenhuma das amostras.

Acrescente-se que alguns desses minerais ocupam lugar de destaque em

determinadas amostras, estando totalmente ausentes em outras. Esses gnaisses,

quando anallsados em diagrama QAP (Strecke¡sen, 1976, Fig. 3.1) distribuem-se nos
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campos das rochas enderbiticas, chamockíticas,

quartzo-jotuníticas, jotuníticas a quartzo-mangeríticas.

calc¡o-alcalinas: uma tonalítica (norito-enderbitica) e

charnockítica.

charnoenderbíticas, norít¡cas,

Observa-se duas tendênc¡as

outra nor¡to-jotunlto-opdalito-

Fig. 3.1 - Diagrama Tnangular QAP (Streckeisen 1976) - Gnaisses Granulíticos do
Domínio Luís Alves (inclui dados de Silva & Dias 1981b,c, More¡ra & Marimon 19BO e

Machiavell¡ 1991)

Em termos metamórficos, um evento de recristalização no fácies granulito é

suger¡do, mesmo quando o hiperstênio está ausente, fato verificado em campo através

da íntima associação entre os litotipos mencionados, e petrograficamente devido as

texturas granoblásticas poligonizadas, presença de plagioclásios antipertit¡cos e biotita

titanífera. Hartmann (1988) util¡zando-se de piroxênios de amostras dos arredores de

Luís Alves, obteve para o metamorfismo dessas rochas, valores de temperatura da

ordem de 800oC, similar as observadas por Girardi e Ulbrich (1980) em granul¡tos das

proximidades de Piên, onde as pressões estimadas encontram-se enhe S e 7 Kb.

Evidências petrográficas indicando que após sofrerem metamorfismo no fácies

granulito, essas rochas teriam sido afetadas por evento retrometamórf¡co do fácies

anf¡bolito, é sugerida, na região de Piên, por G¡rardi (1974) e Girardi & Ulbrich (1980),
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nos arredores de Luís Alves por Moreira & Marimon (1980) e Hartmann (1988) e nas

proximidades de T¡jucas do Sul por Ribas (1993). Esses autores mencionam a

presença de duas gerações de anf¡bólios, um perfeitamente em equilíbrio com a

paragênese de alto grau e outro, produto da transformação retrometamórfica de

antigos piroxênios.

Silva & Dias (1981b e c) estudando os granulitos da região de Luís Alves

sugerem que feições de desequilíbrio como anfibólios, por vezes com relictos de

piroxênios em seu ¡nterior, com bordas reabsorvidas, auréolas de reação, e mesmo a

presença de blotitas nas bordas de homblendas, devam alnda representar condições

P e T do fácies granulito, com acesso restrito de água.

Os estudos petrográficos realizados por Min¡oli (1972), Moreira & Morimon

(1980) e Silva & D¡as (1981b e c) em s€qüências máficas e ultramáficas, notadamente

nos anedores de Barra Velha evidenciam a predominância de diopsídio e hiperstån¡o

em proporçöes variadas, além de homblenda (verde oliva) normalm€nte com textura

poiquiloblást¡ca e ma¡s raramente, plagioclásio e b¡otita. Os principais minerais de

transformação incluem clorita, serpentina, carbonatos e talco. Mencionam texturas

reliquiares indicativas de origem ígnea (ofít¡ca, intercúmulus, plagioclásio zonado), e

texturas granoblásticas poligonizadas, sugestivas de recristalização metamórfica no

fácies granul¡to. A presença de hornblenda é discutida pelos autores, podendo tratar-

se de um único processo metamórfico do fácies granulito ou mesmo de um

retrometamorfismo no fácies anfibolito.

Em termos geoquímicos, foram anal¡sados elementos maiores, traços e tenas

raras (GEOLAB-GEOSOL) de apenas cinco amostras de gnaisses granulíticos da

porção centro-sul do Domínio Luís Alves. Devido ao número pouco represêntativo de

amostras anal¡sadas, esses dados foram lançados em d¡agrama Rr x Ra

conjuntamente com os obt¡dos por F¡gueiredo et al. (1991), que integram os dados de

More¡ra & Marimon (1980) e Hartmann (1988). Observa-se para essas rochas uma

afin¡dade cálcio-alcalina, com termos variando de máficos a félsicos (Fig. 3.2).

Figueiredo et al. (1991) sugerem que os termos básicos e ácido-intermed¡ários

representem uma seqüência cálc¡o-alcal¡na cogenét¡ca, onde os primeiros

representariam tole¡tos de alto alumín¡o e os demais tonalitos de alto alumínio e

granod¡oritos (F¡9.3.2). Segundo esses autores, os piroxênitos de Barra Velha têm

padröes compatíveis com cumulatus de piroxênio. Sugerem uma gênese envolvendo
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Fig. 3.2 - Diagrama Rl - R2 (De La Roche et al, 1980) - Domínio Luís Alves

fusão parcial de manto e posterior diferenciação desse magma por cr¡sta¡ização

fracionada.

O padrão de terras raras denota expressivo fracionamento em quatro das

amostras analisadas, com relação LalYb variando de 12 a 28 (Fig. 3.3). D¡st¡ngue-se

desse padrão a rocha gnáiss¡co-granulítica localizada nos aredores de Piên (MJ-92),

com razão LalYb pouco superior a 6. Observa-se, adicionalmente, em três dessas

rochas (MJ-10, MJ-41.3 e MJ-154), anomalias positivas de Eu, sugestivas de

acumulâção de feldspatos durante o processo de cristalização. fracionada ou no

resíduo refratário de fusão parcial. Padrão similar foi obtido por Hartmann (1988) em

rochas granulíticas do Complexo Santa Maria Chico (RGS) onde, parte das amostras

analisadas apresentaram fortes anomalias positivas de Eu.

Os perfis regionais realizados na porção sul deste domínio, bem como em

alguns setores de seu prolongamento nordeste, caracterizam para o bandamento

gnáissico uma or¡entação francamente noroeste. É marcada pela orientação de

feldspatos, piroxênios, anfibólios e biot¡tas e pelo forte estiramento do quartzo. Essa

superfície, transpöe claramente uma anterior, fato verificado em alguns dos

afloramentos estudados, bem como em lâminas delgadas, através da presença de

dobras intrafoliais e chame¡ras. perd¡das. Trata-se, portanto, de (pelo menos) uma

superfície Sz gerada em cond¡ções de alto grau.
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Fig. 3.3 - Padrão de Terras Raras - Rochas Gnálssico-Granulíticas do Dominio

Luís Alves (Normalizado segundo Evensen et al. l97B).

Em bons afloramentos e regionalmente através do tratamento de dados em,

estereogramas, caracteriza-se o dobramento dessa superfíc¡e 52, gerando dobras
abertâs com orientação NW-SE (Anexo 3, diagramas: g, 10, 12, i5, etc.).

3.1.2 Geocronologia

Os dados geocronológicos atualmente disponíveis para as rochas gná¡ssicas

do Domínio Luís Alves, totalizam cerca de 250 anál¡ses através dos métodos K-Ar
(minera¡s e rocha total); Rb-Sr (rocha total); U-pb (zircões, monazitas e esfenos); pb-

Pb (rocha total) e Sm-Nd (minerais e rocha totâl), conforme Apêndice 1.

Neste trabalho foram efetuadas mais de 1OO determinações radiométricas, que
juntamente com as análises pré-existentes permitiram um melhor conhecimento da
evolução geocronológica desses tenenos.

Os trabalhos de cunho geocronológico existentes (Girardi et al. i974, Hartmann

et al. 1979a, Kaul & Teixeira 1982, Basei lgBS, Basei & Teixe¡rã 1987, Siga Jr. et al.

1994a e b) sugerem a presença de núcleos gnáissico-granulíticos antigos, com idades



do rntervalo 2.800 - 2.400Ma, bem como de rochas formadas no paleoproterozóico,

c¡clo Transamazônico (2.200-2. 000Ma).

As rochas gná¡ssico-granulíticas deste dominio apresentam de modo geral,

baixos teores em Rb e, relativamente elevados em Sr, fornecendo razöes Rb8lSÉ6

baixas e normalmente com valo[es bastante próximos (entre O e 1,0 - raramente

atingindo valores superiores a 1,0). Tal fato, prejud¡ca a d¡stribuição dos pontos

analíticos em diagrama isocrônico, causando imprecisão nas idades obtidas.

A existência de núcleos antigos (Arqueanos) na porção sul deste domínio é
sugerida através de alinhamentos isocrônicos Rb-Sr precários (errócronas) envolvendo

afloramentos de rochas gná¡ssico-granulíticas dos arredores de Luís Alves, pomerode

e de região localizada a leste de Campo Alegre (estrada Dona Francisca).

O diagrama ¡socrônico (F¡9. 3.4) contêm seis pontos analíticos relativos a
rochas gnáissico-granulíticas localizadas nas imediaçöes de Luís Alves. A idade

obtida, de 2.663 r 72Ma para uma relação ¡nic¡at (Sf?Sr86)¡ de 0,70397 t 0,00046 é

definida principalmente pela amostra de número de campo PLA-168, cuja razão

Rb01Sró6 (próxima de 2,0), é s¡gnificantemente superior às demais (inferiores a 0,4).

Fig. 3.4 - Diagrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochas Granullticas dos
aredores de Luis Alves (Hartmann gþ! 1979a . modificado)

(Nos. ordem: 40, 51 ,20, 48, 52, 173,
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Para os gnaisses granulít¡cos focal¡zados nas proxlmidades de Pomerode

(afloramentos MJ-29, 30, 31 e 34), os dados analíticos Rb-Sr, distríbuiram-se no e¡xo

das abcissas do d¡agrarna isocrôn¡co entre 0,12 e 0,44 (Fig. 3.5). Do¡s alinhamentos



foram traçados, um de ma¡or inclinação (não computando a amostra de número de

campo MJ-34), com ¡dade de 2,666 r 173Ma e outro de menor inclinação

(computando-se todas as amostras), com idade de 2.478 t 37Ma, e razão inicial de

O,7O129 t 0,00010. Tal d¡spersão reflete um desequilíbrio isotópico do sistema Rb-Sr

responsável pela imprecisão na idade de formaçåo dessas rochas gnáissico-

granulíticas.

SrB7/SrS6

0.720

F¡9. 3.5 - Diagrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochas Gnaiss¡co-
GranulfticaE dos Arredores de Pomerode

(Nos. ordem: 9, 163, 164, 12ì,
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Padrão isocrônico Rb-Sr interessante foi observado para as rochas

migmatít¡cas do afloramento de número de campo SCMB-172, localizado a SE de Luís

Alves. Neste diagrama, os pontos analíticos relativos aos mesossomas posicionaram-

se relativamente aos demais, de natureza leucossomática, mais próximos a origem

(Fig. 3-6, Basei 1985, modificado). Embora esses dados se mostrem bastante

dispersos no diagrama, ocas¡onando elevados erros nas idades obtidas, um "trend"

mais ant¡go, possivelmente Arqueano (2.800 - 2.600Ma) é sugerido para as porções

mesossomáticas e um mais jovem, Paleoproterozóico para as porções

leucossomáticas (-l .900Ma).

A norte de Schröeder (ao longo do R¡o do Júlio), bem como na estrada Dona

FÍancisca (Campo Alegre-Pirabe¡raba), várias amostras de gnaisses-granulíticos foram

coletadas e anal¡sadas através do método Rb-Sr. Esses dados, apresentaram relações

Rbô?Sf relativamente baixas (inferiores a 0,5), denotando em diagrama isocrônico

uma dispersão general¡zada dos pontos analíticos (Fig. 3.7). Em que pese o patente
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distúrbio isotópico dessas amostras, um alinhamento grosseiro pode ser sugerido,

envolvendo os afloramentos de números de campo MJ-191,'19s,2Sg e 194A, todos
localizados ao longo da estrada Dona Francisca e portadores de hiperstênio.

S187/S186

Fig. 3.6 - Diagrama lsocrônico Rb/Sr - Migmatitos dos
arredores de Luís Alves (Basei 1985 - modificado)

(No. ordem: 44)
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Esse alinhamento fornece uma idade próxima de zJeo t g0Ma, para uma

relação inicial (SrE?Sr86)' ao redor de 0,704 (Fig. 3.7.4). As amostras pertencentes ao

afloramento de número de campo MJ-192, embora da mesma região, não contêm

hiperstênio, predom¡nando entre os minerais máficos a hornblenda (verde e

poiquilítica) e alguma biotita. As duas análise Rb-Sr efetuadas em rochas desse

afloramento (MJ-192 a e b), bem como nas demais, localizadas ao longo do Rio do
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Júlio, apresentaram d¡str¡buições distintas no d¡agrama isocrôn¡co, denotando forte

desequilÍbrio isotópico, reflexo possivelmente de episódios tectôn¡cos relacionados ao

Paleoproterozóico (Fig. 3.78).

Fig. 3.7 - Diagrâma lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochas Gnáissico-
Granulfticas da Reg¡ão de Dna. Francisca

(Nos. ordem: 155, 15ô, 157, 158, 159, 160, 161, 162)
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Valores isocrónicos Rb-Sr relativos ao Paleoproterozóico (ciclo

Transamazônico) foram caracterizados em rochas gnáissico-granulíticas, distribu¡das

por todo Domínio Luís Alves, notadamente onde a ocorênc¡a de hiperstênio é restrita,

predominando como mineral máfico, a homblenda.

Valor isocrônico cle 2.169 t 177Ma, com uma relação inicial (Sr87/Sr81r próxima

de 0,70150 fo¡ obtido para rochas gnáiss¡co-granulíticas pertencentes a dois

afloramentos (MJ-41 e 38), localizados a norte de Blumenau (Fig. 3.8).



Fig. 3.8 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochas cnáissico-
Granulft¡cas dos arredores de Blumenau (Basei 1985)

(Nos. ordem: 174, 175)
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Nas proximidades de Pomerode ocorrem rochas gnáissico-granulíticas cujas

relações Rbô1Sr86 apresentaram-se inferiores a 0,20. Foram realizadas nove análises

Rb-Sr em amostras pertencentes a dois afloramentos (MJ-27 e 29). Esses dados

apresentaram-se bem alinhados em diagrama isocrônico, indicando uma idade de

1.970 r 36Ma, para uma relação inicial (sr8?srtl, de 0,70245 t 0,00006 (Fig. 3.9).

F¡9. 3.9 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochås Gná¡ssico-
G¡anulft¡ca8 dos arredores de Lu¡s Alves

ldades isocrônicas Rb-Sr relativas ao Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico)

foram também obtidas no setor centro ocidental do Domínio Luís Alves, em rochas

gnáissico-g¡anulíticas de afloramentos locâlizados a nordeste de Jaguará do Sul
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(2.184 t 48Ma, para uma relação iniciat de Ol02S7 r O,OOOIO, Fig. 3.lO), nas
proximidades de Píên (2.067 r 199Ma, para uma retação iniciat de O,7O244 r O,OOO47,

Girardi et al. 1974,Fi1.3.11) e de São Bento do Sul (2.107 r 69Ma, para uma relação

inicial de O,70284 r 0,00024, Machiavelli 1991, Fig. 3.12).

F¡9. 3.10 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Rochas cnáissico-
Grânulíticas dos arredores de Jaraguá do Sul

(Nos. ordem: 15, 165, 166, 16)
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Fig, 3.ll - Diagrama lsocrôn¡co Rb/S¡ em rocha total - Rochâs
GnáiEs¡co-Granulfticas das prox¡midade6 de Piên (Girardi et at. 1974)

(Nos. ordem: 56, 176, 177, 57)
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F¡9. 3.12 - D¡agrama lsocrônico Rb/Sr para os cna¡sses cranulfticos
das proximidades de S. Bento do Sul (Machiavelli 1991)

(Nos. ordem: 167, 62, 169)
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Na porção nordeste desse domínio, arredores de Serra Negra, os dados

analíticos Rb-Sr, relativos à rochas gnáissico-granulÍt¡cas, concentraram-se bastante

próximos à origem do diagrama ¡socrônico, a exceção da amostra de número de

campo SN-3, que apresentou relação Rb81Sr86 mais elevada (0,92), definindo a idade

de2.200 + 100Ma (Fig.3.13).

Sr87/S186

0.71

0.73

o.72

0.71

Al-538A

0.7 l

0.00

Fig. 3.13 - D¡agrana ¡socrônico Rb/Sr em rocha total - Rochag
Gná¡ssico-Granulft¡ces dos arredores de Serre Negra.

(Nos. ordem: 180, 181)

O padrão Rb-Sr observado para o Domín¡o Luís Alves, embora apresente

s¡stematicamente pontos analíticos mal distribuídos e dispersos nos diagramas

isocrônicos, sugere a presença de rochas antigas, formadas no Arqueano (2.800-



2.600Ma), parc¡al ou totalmente rehomogene¡zadas no Paleoproterozóico (c¡clo

Transamazônico: 2.200-1. 900Ma).

Fato interessante é observado quando lançamos em diagrama as médias das

relaçöes Sft/Sr* e RbE?Srr6 de isócronas representativas de rochas formadas no

Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico). Observa-se uma tendência desses pontos

médios alinharem-se próximos a reta de 2.70OMa, indicando uma homogeneização

isotóp¡ca no Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico) a nível de afloramento, mas

nem sempre entre afloramentos distintos (Fig. 3.14).

S.g7rSr86

0,7qo

o,?3o

q72O

0,71o

o o,2 o,4 q6 q8 r,o

Fig- 3.14 - Diagram-a lsocrônico utilizando a média das relaçôes Sr87/Sr8u e
Rb8?Sre6 de lsócronas Transamazônicas.

Análises Pb-Pb (Apêndice-l ) realizadas em gnaisses quartzo feldspáticos,

gna¡sses máficos, anf¡bolitos e veios pegmatíticos do afloramento SCMB-1103,

localizado nos arredores de Luís Alves, apresentaram-se relat¡vamente concentradas

em diagrama isocrônico, indicando idade de formação de 2.100 + 500Ma, para um

coeficiente pr de 8.9, característico de rochas oriundas de reservatórios crustais (Basei

1985, Fis.3.15).



Fig. 3.15 - Diâgrama lsocrónico Pb/Pb - Rochas dos Arredores
de Lufs Alves (Base¡ 1985) - (SCMB-í103)
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Os dados U-Pb (Apêndice-1), obtidos em zircões, envolvendo adicionalmente

esfeno e monaz¡ta, concentrados de rochas gnáissicas quartzo-feldspát¡cas

(afloramento SCMB-174) e migmatíticas (afloramento SCMB-172) do trecho entre Luis

Alves e ltajaí indicam, em d¡agramas Concórdia, idades arqueanas e

paleoproterozóicas (Base¡ 1985; Fig.3.16 e 3.17). Os ¡nterceptos super¡ores apontam

para valores, respectivamente de 2.400 e 2.890Ma, não retratando com clareza acerca

da atuação do ciclo Transamazônico , evidenciado nessas rochas através dos

métodos Rb-Sr e K-Ar. É possível que o evento Transamazônico, apesar de gerar

migmatitos, não tenha sido suficientemente intenso para rejuvenescer completamente

os zircões, provocando o desequilíbrio isotópico observado. Neste caso, a posição

atual dos zircões pode refletir a combinação de suscessivas modificações introduzidas

pelos episódios que atuaram na área, devendo ser interpretada segundo um polígono

de crises com vértices possíveis a 2.200;2.700 e maior que 3.000Ma. Uma indicaçåo

da atuação do evento Transamazônico é sugerida por um esfeno, da amostra SCMB-

172, que apesar dâ imprecisão, po¡s o ponto pos¡ciona-se acima da Curva Concórdia,

fomece uma idade convencional da ordem de 2.'l00Ma. Uma monazita analisada

apresentou idade de 570Ma, ¡ndicando provavelmente um evento retrometamórfico

locâ|, que afetou parcialmente essas rochas durante o Neoproterozóico. Tal valor deve



refletir processos hidroterma¡s localizados, do fácies xisto verde, que ter¡am gerado

além da monazita, mu¡to ep¡doto.

Fig.3.16 - Diagrama U/Pb - Rochas Gná¡sB¡co-cranulfticas de

Lufs Alves (Bâse¡ 1985)
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o zs --. -.- 
,-

iNo. CamÞo: SC[¡B-174 ]

I

Flg. 3.17 - D¡agrama U/Pb - M¡gmatitos da Regiåo
de Luís Alves ( Bâsei 1985).
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Determinações radiométricas U-Pb, foram adicionalmente real¡zadas em

concentrados de zircões de rochas gnáissico-granul¡ticas pertencentes a dois

afloramentos local¡zados a NW de Joinville (estrada Dona Francisca). Os dados

analíticos referentes à três frações da amostra de número de campo MJ-192C,



pos¡cionaram-se sobre a da curva Concórdia, ¡ndicando a idade de 2.200 + 2Ma como

relativa a época de cristalização dos zircöes (Fig. 3.18).

Fig. 3.18 - Diagrama U/Pb em zircõës - cnâ¡sses crenullticos -
Dna. Francisca

(No. ordem: 156)
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A amostra de número de campo MJ-258, coletada em afloramento localizado a

a leste do anterior, apresentou populações de zircões rosados e populaçáo de zircöes

marrons, anal¡sadas separadamente. Três frações [elativas aos z¡rcões rosados

indicaram em diagrama Concórdia idade de cristal¡zação de 2.247 t 18Ma (Fig. 3.19).

Para a população de zircöes marrons foram realizadas datações de cinco frações, que

apresentaram forte d¡spersão dos pontos analíticos, com idade calculada de 2.360 t
100Ma (F¡9. 3.19). O comportamento complexo observado, deve refletir modif¡cações

importantes introduzidas durante o Paleoproterozó¡co (ciclo Transamazônico) afetando

zircões oriundos de rochas mais antigas, causando o desequilíbrio isotópico do

s¡stema U-Pb.

Dados Sm-Nd (Apênd¡ce-1) em m¡nerais (cl¡nopiroxênios, anfibólios, esfenos,

microclínio e allan¡ta) concentrados de rocha gnáissica local¡zada nas proximidades de

Bana Velha, ¡ndicaram para a formaçåo dessa paragênese idade de 2.258t 67Ma,

sugerindo novamente a atuação do ciclo Transamazônico nesse setor (Hartmann et al.

1994; Fig. 3.20).

As idades modelo Sm-Nd (TD{u) apontam períodos de acresção/diferenciação de

mater¡al do manto por volta de 3.100Ma, bem como enlr6 2.8OO-2.700Ma e 2.350-
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F¡g. 3.19 - D¡agrama U/Pb em z¡rcöes - Gnaisses Granulft¡cos -
Dna. Frencisca

(No. ordem: 246)
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Fig. 3.20 - Diegrama lsocrônico Sm/Nd em minerais - Rochas crenulft¡cas
doa arredores de Barrå Velha (Hârtmann et â1. 1994)
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2.2OOMa, reforçando ¡nterpretações efetuadas através de outras metodologias

radiométricas (Apêndice 1).

As anál¡ses K-Ar realizadas em rocha total e minera¡s (anfibólio, biotita,

plagioclásio, piroxênio e K-feldspato) envolveram rochas gnáissico-granulíticas,

gnáiss¡cas quartzo-feldspáticas, migmatíticas, anfibolíticas além de básicâs e
ultrabás¡cas (Apèndice 1). Esses dados quando tratados em histograma (Fig. 3.21),

indicam uma grande concentração de idades no intervalo 2.000-1.700Ma, abrangendo

principalmente anfibólios e biotitas de rochas pertencentes, tanto à porção meridional

como à seu prolongamento em direção a Monetes-Antonina-Sena Negrâ. Neste setor,

nordeste do Domínio Luís Alves, os dados K-Ar assumem fundamental importåncia,



por caracterizar a existênc¡a de uma faixa afilada que permaneceu relativamente fria,

frente a tectônica Neoproterozóica (ciclo Brasil¡ano) impressa nos domínios

adjacentes. ldades do intervalo 2.000-1.700Ma foram obtidas neste setor,

principalmente em anfibólios de rochas gnáissicas e anfiþolíticas distribuidas nos

arredores de Tijucas do Sul, ao longo da 8R-376 (a NE de Tijucas do Sul),

proximidades de Monetes e a oeste da Serra da lgreja (BR-277).

ldades K-Ar mais ant¡gas (Arqueanas/Paleoproterozóicas) foram obtidas

principalmente em anfibólios, plagioclásios, piroxênios e rocha total de rochas de

natureza básica e ultrabásica dos arÍ€dores de Barra Velha, cujos teores em potássio,

mostram-se extremamente baixos, d¡fíceis de precisar analiticamente, devendo,

portanto, serem encaradas com cu¡dado. Se considerarmos os teores de potássio

superiores a 0,3o/o (mais confiáveis) veriflcamos a existência de dois interualos

principais de idade para essas rochas, o mais antiEo entre 2.800-2.600Ma, e o ma¡s

jovem entre 2.20O-2.O0OMa.

Os valores K-Ar do Paleoproterozóico, observados ao longo de todo o Domínio

Luís Alves, indicam que esses tenenos encontravam-se abaixo da isoterma de 500.C

nessa época (dados em anfibólios). Adicionalmente, o anefecimento da temperatura

para valores inferiores a 300.C é suger¡do em grande parte desse domínio , no mesmo

período (idades K-Ar em biotitas), caracterizando o soerguimento regional desses

tenenos durante o Paleoproterozólco.

Acrescente-se ainda que as idades distribuídas no histograma K-Ar entre 1.700

a 600Ma foram observadas principalmente em rochas gnáissicas e anfibolíticas

posicionadas próximas as zonas de borda desse domínio, sugerindo seu envolvimento

parcial ou total na tectônica Neoproterozóica, registrada nos terrenos adjacentes.
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Fig. 3.21 - Histograma K-Ar - Domínio Luís Alves
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O quadro abaixo representa uma síntese da evolução geotectônica do Domínio

Luís Alves, com base na interpretação dos dados geológ¡cos e geocronológicos

apresentados.

Fenômeno Características ldade (ba)

Diferenc¡ação

Manto/crosta

Epocas de acresção de matelial do manto. (ldades

Sm/Nd - TÞ'') > 2,6

Metamorfismo

regional do fácies

granulito

Desenvolvimento das paragêneses a ortopi-

roxênio (?) - valores imprecisos: Rb-Sr e U-Pb 2,6 tO,2

Melamofirsmo

regional do fácies

anf¡bolito

Metamorfismo do fácies anfibolito com migma-

tização e desenvolvimento do bandamento

gnáissico (SN). Valores isocrônicos Pb-Pb, Rb-Sr e

U-Pb. Possível adiçåo de mater¡al juvenil à crosta

(valores Sm-Nd - ToM)

2,o tO,2

Estabilização

Tectônica

Alçamento e resfriamento regional (valores K-Ar

em minerais). 1,9 xO,2

Reativaçöes Próximo as zonas de contato com os Domínios

Curitiba, Paranaguá e Cinturão Dom Fellc¡ano e em

zonas de falhâs.

0,6 r 0,1
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. Foto 1a - Aspecto geral dos metapiroxenitos de Barra Velha. Rocha
¡ntensamente fraturada, levemente foliada, de granulação fina e cor
cinza escura. Apresenta textura granoblástica poligonizada,
predominando diopsídio e hiperstênio em proporções variadas, além
de hornblenda e, mais raramente, plagioclásio.

. Foto 1b - Gnaisses ganulíticos leucocráticos, cinza-esverdeados, granulaçåo
fina a média, mostrando alternåncia mil¡métrica de níveis claros
(plagioclásio e quartzo) e escuros (hornblenda, diopsídio,
hiperstênio e biotita). Normalmente com texturas granoblásticas
poligonizadas. Detalhe da foliaçâo Sn transpondo uma superfície
anterior (MJ-27 - sul de Pomerode).

o Foto 1c - Gnaisses granulíticos finamente foliados, denotando forte
estiramento mineral. Cor cinza a cinza esverdeada. Predominam
orto e clinopiroxênios, hornblenda poiquilítica, plagioclásio e quartzo
azulado. Textura nematoblástica (MJ-41 - arredores de
Massaranduba).

r Foto 1d - Gnaisses granulíticos bandados, leucocráticos, cinza a cinza
esverdeados, de granulação média, mostrando alternância de níveis
claros (plagioclásio e quartzo) e níveis escuros (clinopiroxênio e
hornblenda). Textura granoblástica poligonizada (MJ-385 - BR-277 -
Curitiba - Paranaguá).

. Foto 1e - Fotomicrografia de gnaisse granulítico da porçáo setentrional do
Domínio Luís Alves (MJ-386 - BR-277 - Curitiba - Paranaguá).
Detalhe mostrando ortopiroxênio com estreita borda de
transformação para hornblenda (pol. descruzados - 100X).

. Foto 1f - Fotomicrografia de gnaisse granulítico dos arredores de
Massaranduba (MJ-05). Detalhe mostrando ortopiroxênio (massa na
parte superior a NE) em meio a hornblenda (pol. descruzados -
100x).
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3 2 - ROCHAS METABÁSICAS E METAULTRABÁSICAS DAS REGIÕES DE

PIÊN-TIJUCAS DO SUL

3.2.1 - Síntese Geológica

Nos arredores de P¡ên-T¡jucas do Sul ocorrem rochas de natureza metabásica -

metaultrabásica, distribuídas próximo ao contato dos gnaisses granulíticos

pertencentes ao Domínio Luís Alves e os litotipos gnáissico-migmatiticos do Domínio

Curitiba. Alguns desses corpos, a exemplo dos que oconem em Campina dos Crispins

(proximidades de Piên) e Ribeiråo do Meio-Vossoroca (arredores de Tijucas do Sul),

parecem balizar o limite noroeste dos gnãisses granulíticos, enquanto outros, à

exemplo de Campina dos Maias, Trigolând¡a, distribuem-se mais a sul, internos ao

Domínio Luís Alves (Anexo -1).

Acrescente-se ainda a ocorrência de inúmeras lentes de xistos magnesianos

notadamente, nos anedores de Cacatú, já no prolongamento NE do domínio gná¡ssico-

granulít¡co, próximas ao contato com litotipos gnáissico-m¡gmatíticos do Domínio

Curitiba (Anexo -1).

De modo genérico, as rochas metabásicas e metaultrabásicas oconem sob a

forma de pequenas lentes, centimétricas a decamétricas, ou constituindo corpos que

at¡ngem, no máximo, 10km de extensåo por 2km de largura. Tratam-se de rochas

normalmente de coloração cinza escura, granulação fina a média, apresentando,

quando alteradas, tonalidades c¡nza-esverdeadas. A variação composicional pode s€r

observada em alguns dos afloramentos estudados, onde níveis centimétdcos ricos em

piroxênios (olivina websteritos) alternam-se com níveis a piroxênio e olivinas

(lherzolitos ou haeburgitos), e níveis essencialmente olivín¡cos (dunitos). Tanto nos

aredores de Pièn, como nos arredores de Tijucas do Sul são comuns exposições de

serpentinitos, sugerindo porções mais ricas em olivinas (dunitos, hazburgitos,

lherzolitos). Nestas rochas foram observadas estruturas nodulares centimétricas de

composição piroxenítica, caracterizadas por aglomerados de piroxénios em meio aos

serpent¡nitos.

Os serpentin¡tos ocorrem adicionalm€nte, como enclaves de dimensöes

centimétricas a métricas no Maciço Granítico Agudos do Sul, notadamente a NW de

Tijucas do Sul (sent¡do Palermo).



l

.O estudo petrográfico real¡zado, envolvendo a observaçåo de cerca de 30

lâminas delgadas, teve por objetivo principal selecionar amostras favoráveis aos

estudos geocronológicos. Abrangeu as seqüênc¡as metabásicas e metaultrabásicas de

Campina dos Crispins, Campina dos Maias e Trigolândia, com maior ênfase ao

pr¡meiro corpo. A mineralogia presente permitiu distinguir', grosseiramente, três grupos

princ¡pais de rochas (Fig.3.22). Dois deles, referem-se à seqüências metaultrabásicas

de composiçöes peridotít¡cas (dunitos, harzburg¡tos, lherzolitos) e piroxeníticas (ol¡vina

ortopiroxênito, olivina websteritos e piroxênitos). O terceiro grupo engloba rochas

portadoras de plag¡oclásio, caracterizando a presença de litotipos metabásicos, de

composição gabronorít¡ca (clinopiroxênio nor¡tos).
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Fig.3.22 - Rochas Metabásicas e Metaultrabásicas de Campina dos Crispins,
dos Maias e

Nos metaperidotitos predominam ortopiroxênios, olivinas, além de serpentinas

e, de modo subordinado, clinopiroxênio, espinélio, opacos e, raramente, anfibólio. Nos

metapiroxênitos, normalmente, o ortopiroxênio é mais abundante que o clinopiroxênio,

oconendo adic¡onalmente olivina, espinél¡o, anf¡bólios (pargas¡ta e tremolita-actinolita),

além de serpentina, talco, clorita, flogopita, carbonato e opacos,

O aumento da quantidade de plagioclásio em rochas constiutídas

predomínantemente por ortopiroxênios, define composiçöes gabronoríticas. Nestas

rochas ocorrem, subordinadamente, clinopiroxênio, espinélio, anf¡ból¡o e opacos,

Os serpentinitos parecem ter-se originado de rochas mais ricas em olivinas, de

composíção peridotítica. Nestas rochas, a serpentina constitui mais de 80% dos



m¡nerais observados, podendo ainda serem identificados restos de oliv¡na e p¡roxênio,

além de clor¡ta e opacos.

Os metaperidotitos, metapiroxênitos e metagabronoritos apresentam, de modo
geral, texturas granulares, denotando muitas vezes ângulos de i20'entre os minera¡s.

Ex¡ste grande dificuldade em se esclarecer se a paragênese observada é de origem

magmáticâ ou de recristalização metamórfica. Feições retrometamórficas em

condições de baixo grau (fácies xisto-verde) foram evidenciadas através da presença

de anfibólios e piroxênios, parcialmente transformados em anfibólios fibrosos
(tremolita-actinolita), além da presença de talco, serpentina, flogop¡ta e clorita.

Reis Neto et al.(1993) advoga, pr¡nc¡palmente, através de texturas tipo

adcumulada, onde cristais de ortopiroxênios, clinopiroxênios e olivinas crescem até

praticamente se tocarem, apresentando os contornos marcados por minerais opacos,

uma origem magmática para esses corpos básicos e ultrabásicos.

Girardi (1974; 1976) e Girardi & Ulbrich (1980) realizaram estudos petrográficos

e geoquÍmicos detalhados nas rochas metabásicas e metaultrabásicas de piên,

envolvendo pr¡nc¡palmente os corpos de Campina dos Crispins e de Camp¡na dos

Maias. Sugerem através de relações de campo, variação contínua nos paråmetros

geoquímicos, composição de olivinas, espinélios e p¡roxênios, bem como de

características petrográficas, uma íntima associação entre esses corpos e rochas de

natureza básica que oconem nas proximidades (hornblenda-metagabros, anf¡bolitos e
gnaisses anfibolíticos). Englobam esses l¡totipos no complexo Básico-ultrabásico de

Piên, sugerindo origem magmát¡ca, recristal¡zação em condições do fácies anfibolito

alto à granulito e posterior retrometamorfismo no fácies xisto-verde. Sob o ponto de

vista petrográf¡co, além das texturas poligona¡s, ev¡denciam nos metaperidot¡tos a

presença de olivinas envolvendo ortopiroxênios, presença em metapiroxênitos de

anfibólios (pargasitas a homblenda tschermakíticas) em dêsequilíbrio, provenientes da

transformação de piroxênios. Sugerem a ex¡stênc¡a de duas gerações de anfibólios

castanhos. Através da análise de piroxênios (de rochas metapiroxeníticas) indicam

pressões de cristalização entre 5 e 7 Kb e temperaturas da ordem de ggoo - 75OoC.

Siga Jr. et al. (1990a, 1993); Machiavetti (1991); Basei et at. (1992) menc¡onam

a possibilidade das rochas metabásicas e metaultrabásicas de piên representarem

restos de um fundo oceánico obductado no Neoproterozóico , definindo ass¡m, uma

possível sutura entre os Domínios Luís Alves e Curitiba.



Machiavelli (1991) adicionalmente, contesta a cosangu¡nidade proposta por

Girardi (1974, 1976) ê Girardi & Ulbr¡ch (1980) entre as rochas metabásicas e

metaultrabásicas de Piên e seqúências, predominantemente metabásicas, adjacentes

(homblenda metagabros, anfibol¡tos e gnaisses anfibolíticos), sugerindo uma

associação mais íntima destes últimos litotipos com os gnaisses granufíticos.

Na região de Tijucas do Sul-Vossoroca, ocorrem rochas metabásicas e

metaultrabásicas, estudadas por Ribas (1993), que menciona a possibilidade de

tratarem-se de seqüências correlacionadas às de Piên. Caracteriza a presença de

metaperidotitos comumente serpentinizados, metapiroxênitos, talco-xistos, além de

rochas de natureza metabásica, representadas por hornblenda metagabros, anfibolitos

e hornblenditos, as quais associa geoquimicamente com os gnaisses granulíticos do

Domínio LuÍs Alves. Petrograficamente, Ribas (1993) menciona para as rochas

metaultrabásicas, te)duras ígneas preservadas ("cumulus" de piroxênio), bem como

feições relacionados à recristalização em condições metamórf¡cas de alto grau

(poligonização, ol¡vinas envolvendo ortopiroxênios, presença de duas geraçöes de

anfibólios castanhos, "kink bands" em piroxênios e espinélios verdes). O

retrometamorfismo do fácies xisto-verde é indicado pela transformação de anfibólios e

piroxênios em anfibólios fibrosos (tremolita-actinolitas), presença de clorita, além de

talco e serpentina.

Ribas (1993) caracteriza ainda a ocorrência nessa região de testemunhos de

seqüências sed¡mentares, sob a forma de lentes, representadas por magnetita-

quartzitos, de caráter itab¡rÍtico, granada-quartzitos e granada síll¡manita quarEitos,

com presença de cristais de clinopiroxênios e ortopiroxênios de origem metamórf¡ca

em formação fenífera.

Em termos geoquímicos, foram analisadas quatoîze amostras, envolvendo

rochas de composição p¡roxenít¡cas, peridotíticas e gabronoríticas, pertencentes aos

corpos de Campina dos Crispins, Camp¡na dos Maias e Trigolåndia (Apêndice 2). A

utilização de diagramas d¡scriminantes de ambientes tectônicos foi prejudicada, devido

a imprecisão obtida nos teores de grande parte dos elementos traços, função de

concentrações bastante baixas, muitas ¡nclusive ¡nferiores aos limites de detecçåo.

Os elementos maiores e traços quando tratados em função de MgO mostram,

apesar da dispersão dos pontos, a existência de um "trend" entre as rochas de

composição peridotítica e p¡roxenítica e, uma significante ¡nflexão deste alinhamento
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quando consideradas as rochas de composição gabronorítica (Fig. 3.23). A distribuição

desses pontos no eixo das abcissas dos diagramas reflete concentrações de MgO

entre 39-37% (peridotitos), 36-30% (piroxenitos) e 21-170/o (gabronoritos). Padrão

similar fora observado por Girard¡ (1974) nesta mesma reg¡ão e por Ribas (1993) em

seqüências básicas e ultrabásicas de Tijucas do Sul-Vossoroca.

Quanto ao padrão de distribuição dos ETR, observa-se que as rochas

metaperidotíticas apresentam um leve fracionamento em terTas raras leves (ETRL),

entre sete e tres vezes o valor do condrito. Os valores em tenas raras pesadas (ETRP)

mostram-se inferiores aos do condr¡to (Fig. 3.24).

As rochas metapiroxeníticas apresentam comportamento similar quanto aos

ETRL, distinguindo-se devido aos teores mais elevados em ETRP, atingindo quatro

vezes o valor do condrito. Tal padrão deve refletir a ma¡or afin¡dade dos ortopiroxônio

e clinopiroxênios pelo ETRP, comparativamente as olivinas (Fig. 3.25).

As rochas de composição gabronorít¡ca denotam enriquecimento em ETRL,

atingindo cinquenta vezes o valor do condrito (Fig. 3.26), e padrão de ETRP similar ao

observado para os metapiroxênitos. O enriquec¡mento em ETRL deve refletir a maior

afinidade dos plagioclásios e anfibólios por esses elementos, comparativamente aos

piroxênios e ol¡vinas.

As rochas de composição peridotítica e piroxenít¡ca apresentam anomalias

negat¡vas de Eu, denotando a menor afinidade das ol¡vinas e dos piroxên¡os por esse

elemento.

As rochas básicas e ultrabásicas anal¡sadas indicam um enriquecimento em

ETR que as distingue do padrão observado para as rochas toleíticas de fundo

oceånico, formadas a partir de um manto do tipo N--|\4OEB. Tais características

sugerem proveniência de um manto enriquecido em ETR, do tipo E-MORB (Wilson

1989). Adic¡onalmente, não devem ser descartadas as possibilidades de modificaçôes

geoquímicas significativas terem sido introduzidas por processos metamórficos, de

serpentinização, talcificação, saussuritização e mesmo de contaminação crustal.
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Fig. 3.26 - Padrão de distribuição de ETR - Metagabronor¡tos de Piên (normal. -

Evensen et al. 1978)

Do ponto de vista estrutural, essas rochas metabásicas e metaultrabásicas

caracterizam-se por apresentarem uma foliação subparalela ao bandamento

composicional, que se mostra em alguns afloramentos, plano ax¡al de dobras

normalmente cent¡métricas, isoclinaislUma clivagem obliqua, com desenvolvimento de

serpentinas, talco, cloritas, tremolita-actinol¡tas pode ser regionalmente reconhecida.

Essa clivagem mostra-se plano axial de dobras métricas, abertas, bem visível na

pedreira de serpentin¡tos localizada nas proximidades de Piên.

Para a seqüência de Câmpina dos Crispins

observa-se uma orientação predominantemente nordeste para a foliação Sn, com

características de cisalhamento dúctil. O comportamento espacial dessas superfíc¡es

pode ser observado no estereograma (No 8, Anexo 3) que apresenta máximo à

N51"ã59"NW. Tal d¡agrama sugere adicionalmente, o dobramento cilíndrico dessa

foliação, observado a nível de afloramento, com at¡tude para o eixo construido de

S761rV/38', similar ao padråo observado para as rochas granito gnáiss¡cas do Domínio

Curitiba.

As estruturas lineares geradas nesse processo de deformação (Fig. 8, Anexo-3)

incluem lineações do tipo b (eixos de dobras e lineações de intersecção), bem como



lineações do t¡po a, relacionadas ao eixo x do elipsóide, presentes na foliação Sn. As

lineações minerais ou do tipo a, acopladas a ind¡cadores cinemáticos são

extremamente importantes, uma vez que podem fornecer informações acerca do

transporte tectônico. Embora, tais rochas não tenham se mostrado favoráveis ao

desenvolvimento dessas estruturas, foi possÍvel em alguns afloramentos obseryar nos

planos da foliação Sn uma lineação, representada principalmente pelo estiramento de

agregados minerais, muitas vezes fibrosos. Estas lineações sugerem uma tectônica d€

cisalhamento cuja movimentaçåo envolve uma componente lateral bastante

expressiva. A escassez de indicadores cinemáticos, por outro lado, não permitiu

caracterizar o sentido de movimento.

Os corpos localizados mais a sul, na localidade de Campina dos Maias,

demostram um comporlamento estrutural um pouco distinto, com dobras intrafol¡ais e

foliação apresentando baixos mergulhos (Sn máximo de N68E/1gNW. Acrescente-se

que a foliação Sn dos gnaisses granulít¡cos, localizados nas proximidades, apresenta

concentração máxima em N62EI7 sNW, com lineações m¡nerais concentradas em

S70oW45o, sugerindo o envolvimento da margem noroeste do Domínio Luís Alves

nessa tectônica controlada por cisalhamentos (Harara et al. 1994).

3.2.2 Geocronolog¡a

Análises isotópicas de rochas de natureza básica e principalmente ultrabásica,

necessitam de acompanhamento petrográfico cuidadoso, uma vez que é comum a

presença de minerais parcial ou totalmente talcificados, serpentinizados e

saussuritizados.

Determinações rad¡ométricas através do método K-Ar em minerais, tomam-se

possíveis somente em plagioclásios, quando este ainda prêserva suas carac{eríst¡cas

primárias. A separação de anfibólios, quando presentes, é impraticável, pois

piroxênios, olivinas e espinélios normalmente estão associados. Junte-se a ¡sto os

teores extremamente baixos em potássio que compõem a m¡neralogia presente.

Os teores de Rb e Sr também bastantè baixos impedem suas quant¡f¡cações

precisas, mesmo utilizando-se de metodologias refinadas com emprego de spikes

(diluição isotópica). Além d¡sso, a mobilidade desses elementos pode ser facilitada

através de processos secundár¡os, principalmente de serpentinização e talc¡ficação.

69



Uma das poucas metodologias rad¡ométricas aplicada com sucesso em

seqüências ultramáficas, refere-se ao método isocrônico Sm-Nd, em rocha total. lsso

se deve as relações Sm/Nd mostrarem-se mais elevadas nessas rochas permitindo

uma significativa d¡spersão dos pontos analíticos em diagrama.

Análises Sm-Nd, em rocha total, foram realizadas, pioneiramente no CPGeo,

envolvendo quatro amostras da seqüência metaultrabás¡ca de Campina dos Crispins,

selecionadas em função de pré-dosagens efetuadas nos laboratórios da Geosol

(Apêndice 1). Para garantir uma completa d¡ssolução e homogeneização dessas

rochas, o ataque químico foi efetuado em bombas de teflon colocadas em estufas à

200oC, por vários dias.

Os dados obtidos apresentaram-se relat¡vamentê bem distribuídos e al¡nhados

em diagrama isocrônico Sm-Nd, fomecendo idade de 2.248 t 46Ma, para uma relaçäo

inicial Ndr43/Nd1* de 0,5096l r o,oooo5 (Fig.3.27). Tal valor é aqui interpretado como

relativo a época de formação dessas rochas.

143Nd/1

Fig. 3.27 - Diagrema lsocrón¡co Sm/Nd - Rochas Ultrabás¡cas
de Campina dos Cr¡sPin6

44Nd (Nos. ordem: 234,235)
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As idades modelo Sm-Nd (TDru), por outro lado, que permitem ¡nf€rir acerca da

época de diferenciação desse material do manto distribuem-se entre 2500-3650M4

(Apêndice 1). Tal intervalo de valores ind¡ca diferenças significativas nas relaçöes Sm-

Nd por ocasião do fechamento do sistema ( t 2250M4), propiciando evoluções

distintas nas razões Nd143/Nd14. A ¡dade modelo (Te¡) de 2.75OMa representa o valor

médio, possivelmente ma¡s próximo a realidade quanto a época de derivação desse

material do manto.



O parâmetro tNd de -2,5, calculado para a idade de 2.250Ma, sugere um

período de residência crustal desse material, indicando épocas anteriores para sua

diferenciação do manto. Os dados obtidos sugerem, preliminarmente, que a

diferenciação desse material do manto teria ocor¡do no Arqueano (épocas próximas

de 2.750Ma). Processos de recristal¡zação metamórfica em alto grau com consequente

fechamento isotópico do sistema (colocação a níveis crustais superiores) teria oconido

durante o Paleoproterozóico, ciclo Transamazônico (2.250Ma). Padrão similar foi

observado para as rochas gnáissico-granulíticas adjacentes, ¡ndicando que tais épocas

devam corresponder a marcos geotectônicos importantos na evolução deste setor.

O Apêndice 1 mostra uma tentativa de datações Rb-Sr em rochas ultramáficas

de Campina dos Cr¡spins, selecionadas em função das baixas porcentagens em

minera¡s secundários. As anál¡ses foram realizadas em duas etapas, envolvendo

quantidades relativamente elevadas de amostra (0,1 a 0,39). A primeira, ef€tuada com

intuito de pré-quantificar os teores de Rb e Sr presentes, permitindo assim, uma

precisão na dosagem dos "spikes" utilizados na segunda determinação. Os dados

relativos ao corpo de Câmp¡na dos Crispins mostraram-se bastante d¡spersos em

diagrama isocrônico, onde foi construída uma reta méd¡a de 2.000Ma com uma relação

inicial (51815186)¡ de 0,703, de pouco ou nenhum significado geológico (Fig. 3.28).

F¡g. 3.28 - D¡agrama lsocrônico caracterizando a dispersão dos
pontos analft¡cos em Ìelação a reta consfulda de 2.000Ma. -

Rochas Máficãs è Ulfamáficas de Gampina dos Crispins,

(Nos. ordem: 234,235\

No. Camçþt MJ .'./.
-2000[¡a
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Algumas dessas análises foram realizadas em duplicata, indicando uma excelente

reprodut¡bil¡dade dos dados, sugerindo que a dispersão observada em diagrama

isocrônico represente um intenso desequilíbrio isotópico do sistema Rb-Sr.

Os dados K-Ar disponíveis referem-se a análises obtidas por Girard¡ et al.

(1974) em corpos de rochas metabásicas intercalados nos gnaisses granulíticos do

Domínio Luís Alves (Apêndice 1). Valores de 1.866 t 56Ma (anfibólio) e 1.018 t 23Ma

(plagioclásio) foram obtidos para o corpo de hornblenda matagabro dos arredores de

Campina dos Maias, e do intervalo 583-456Ma (biotitas e plagioclásios) para os corpos

localizados a nordeste de Piên (número de campo: VG-194) e a sul de Campina dos

Maias (número de campo: VG-79). Os valores relativos ao Meso e Neoproterozóico

(anál¡ses em biot¡tas è plagioclás¡os) sugerem perdas parciais (1.018Ma) e totais (586-

456Ma) de argônio, frente ao metamorf¡smo do fácies xisto-verde impresso nessas

rochas. O anfibólio, por outro lado, acusa idade do Paleoproterozóico (ciclo

Transamazônico) , sugerindo que as isotermas não atingiram temperaturas superiores

a 500oC, nessa porção, durante o Neoproterozóico.
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. Foto 2a - Aspecto bandado realçado na superfície de alteração, mostrando a
alternåncia de níveis piroxeniticos (maciços) e serpentiníticos
(finamente foliados). Rocha de cor cinza escura a cinza esverdeada,
de granulação fina, denotando em lâmina delgada textura
granoblástica poligonizada (MJ-523 - borda sul do corpo de
Campina dos Crispins).

. Foto 2b - Aspecto geral dos serpentinitos de Campina dos Crispins. Rocha de
granulaçáo fina, cinza esverdeada, composta predominantemente
por serpentinas e, subordinadamente, por hiperstênio, diopsídio,
olivina, espinélio e opacos. Detalhe da foliaçäo oblíqua ao
bandamento ígneo/metamórfico regional (MJ-527 - Pedreira
Campina dos Crispins).

. Foto 2c - Nível de composição piroxenítica em meio a serpentinitos. Rocha de
granulação fina, cinza escura a cinza esverdeada. Detalhe
mostrando bandamento dobrado, com foliação plano-axial (MJ-533 -
Campina dos Maias).

. Foto 2d - Dobras métricas em serpentinitos de Campina dos Crispins. Rocha
de granulação fina, cinza esverdeada, composta
predominantemente por serpentinas (MJ-521). A fase de
dobramento é associada à observada na foto 2c.

o Foto 2e - Fotomicrografia de piroxenito de Campina dos Crispins (MJ-525),
mostrando textura granoblástica poligonizada entre ortopiroxênios.
Presença de espinélios intersticiais (Pol. cruzados - 100X)

o Foto 2f - Fotomicrografia de serpentinitos de Campina dos Maias (MJ-533)
mostrando textura granoblástica poligonizada. Restos de olivinas
preservadas (núcleo) em meio a porçÕes serpentinizadas. Os
opacos (magnetitas) ocorrem em fraturas e contorno dos grãos (Pol.
descruzados - l00X).
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CAPíTULO 4

DOMiNIO CURITIBA

O Domínio Curitiba ocupa a porção setentrional estudada, constituindo uma

fa¡xa relat¡vamente estreita (extensões médias da ordem de 50 a 60Km) e alongada

segundo a direção NE-SW. Limita-se no setor noroeste com as seqüências

metassedimentares dos Grupos Açungui e Setuva e, a sudeste com os gnaisses

granulíticos do Domínio Luís Alves , contatos esses que se fazem por importantes

zonas de cisalhamento (anexo 1).

A grande dificuldade no posicionamento desses tenenos, no quadro evolutivo

da região, advém de d¡versos fatores tais como: complexidade litológica (uma vez que

inclu¡ rochas gná¡ss¡co-migmatíticas, gnáissico-granulíticas, granito'gnáissicas,

granítóides deformados, anfibol¡tos e xistos magnesianos), constraste metamórfico e

distinto padrão estrutural e geocronológico, quando comparados aos domínios

adjacentes.

Em termos cartográficos, os mapas geológicos executados, na década de 60,

pela Comissão da Carta Geológica do Paraná (1:50.000, 1:70.000, 1:75.000) e,

posteriormente, na década de 70, pela CPRM, através do Projeto Leste do Paraná

(1:100.000), integrados no Mapa Geológico do Estado do Paraná, escala 1:650.000

(Biondi et al. 1989), em muito contribuiram para o estudo deste segmento.

Sob o ponto de vista geocronológico,os dados disponÍveis para esse domínio

eram escassos, total¡zando sete anál¡ses K-Ar em minerais e oito análises Rb-Sr em

rocha total, concentradas na porção E-NE de Curitiba. Os valores obtidos (Batolla Jr. g!

al. 1977i Cordani & Abrão, inédito; Kaul et al. 1984) distribuem-se principalmente entre

600 e 500Ma.

Quatro das análises isotópicas Rb-Sr foram realizadas por ocasião da

execução do Poeto Leste do Paraná, CPRM (Batolla Jr. el al. 1977), e ind¡caram em

diagrama isocrônico idade de aproximadamente l400Ma para uma relação in¡cial

(Sf?/Sd6)i d6 0.715. Tratem-se de rochas gnáissico-migmatíticas, localizadas a norte

de Curitiba, coletadas em diferentes afloramentos, cujos pontos analíticos mostram-se

mal distribuidos e rêlativamente dispersos no diagrama, devendo portanto o valor

obt¡do ser encarado com ressalvas.



4.1, ROCHAS GNÁSSICO.MIGMATíTICAS REGIONAIS

4.1.1 - Síntese Geológica

Os metassedimentos pertencentes ao Grupo Açunguí, que se distribuem na

porção noroeste, fora dos limites da região estudada, mostram-se afetados por

importantes zonas de cavalgamento, orientadas segundo direções NE-SW e com

transporte de NW para SE (Fiori 1992). Esta tectôníca coloca as rochas do Grupo

Açungui por sobre as seqüências essenc¡almente ortognáissicas do Domínio Curitiba,

onde se encontra ¡mpressa uma forte foliação milonÍtica or¡entada segundo NE-SW.

Esse contato é balizado nas proximidades de Curitiba (W-NW), por um corpo

Ígneo, representado por rochas graníticas hololeucocráticas, que se extende por ma¡s

de 20Km de comprimento, tendo de 5 a 10Km de largura. Tratam-se de rochas que

afloram quase sempre alteradas, de granulação média a grossa, tonalidades branco-

rosadas, a quarlzo e fesdspato, e que se apresentam fortemente foliadas.

Nesta porção setentrional, afredores de Campo Largo, estendendo-se rumo a

Colombo, ocorrem corpos de dimensões desconhecidas, representados por rochas

gnáiss¡co-granulíticas, de granulação média, com tonalidades c¡nza-esverdeadas e

composições variando de mangeríticas a noríticas (Perrota & Morais 1992).

Apresentam texturas granoblásticas, por vezes protomiloníticas, contendo em maior ou

menor proporção plagioclásio (andesina-labradorita), K-feldspato (microclínio), quartzo,

homblenda (verde-oliva), piroxênios (diopsídio e hiperstênio) e granada. A foliação é

definida por forte est¡ramento e achatamento mineral.

De Curit¡ba para sudeste, distinguem-se grosseiramente, dois pacotes de

gnaisses bandados, migmatít¡cos, sendo um deles a mesossoma de biotita anf¡bólio

gnaisses e leucossoma de composição tonalito-granodiorítica. Essas rochas

predominam na porção centro-norte do Domínio Curitiba, distribuindo-se à sudeste de

Bocaiúva do Sul e estendendo-se como uma faixa relativamente contínua para

sudoeste, anedores de Araucária. Na porção mer¡dional predominam gnaisses

bandados, migmatít¡cos, de composição granítica-granodiorítica.

Os gnaisses bandados são normalmente leucocrát¡cos,' com termos

mesocráticos, de granulação média e texturas granonematoblásticas, granolepido-

blásticâs e por vezes, granoblást¡cas. Såo frequentes intercalações de corpos



anfibolíticos, por vezes granatíferos, bem como de x¡stos magnesianos, cujas

dimensões e formas mostram-se variadas, ocorrendo desde lentes centimétr¡cas

intercaladas nos gnaisses à corpos métricos, podendo se constituir na litologia

predominante.

Säo comuns, feições relacionadas a uma segunda fase de migmatização, cujos

mobilizados róseos, de granulação fina a média, até muito grossa, concordantes ou

não com o bandamento gnáissico, são os indicadores mais evidentes.

Os gnaisses bandados l¡mitam-se na porção meridional deste domínio, através

de zona de cisalhamento (Lineamento Mandirituba-Piraquara), com gran¡tóides

heterogeneamente deformados (Anexo-l). Representa um conjunto de rochas,

denominadas por Machiavelli et al. (1993) de Suite Granítica Rio Piên. Apresentam

granulação média a grossa, em geral cor cinza-rosada, leucocrática, apresentando de

maneira esparsa megacristais de feldspatos brancos e/ou rosados. Esses granitóides

balizam o lim¡te sul-sudeste do Domínio Curitiba e foram ¡nterpretados como

pertencentes a raízes de um provávef arco magmát¡co do Proterozóico Superior

(Machiavelli et al. 199'l e 1993; Machiavell¡ 1991).

Petrograficamente, foram observadas cerca de trinta lâminas delgadas,

abrangendo, pñncipalmente, os mesossomas dos gnaisses bandados e, em menor

proporção, os granitó¡des da Suite Rio Piên, com objetivo de fundamentar os estudos

geocronológicos realizados.

De maneira bastante sucinta, destaca-se no âmbito dos gnaisses bandados a

presença de plagioclás¡o (albita-oligoclásio, por vezes zonado e com lamelas

encurvadas), quârtzo (grãos ¡rregulares com extinção ondulante), homblenda

(ploocroismo de verde claro a verde escuro, normalmente poiquilítica), b¡otita (por

vezes ausente, pleocroismo de marrom claro a pardo), k-feldspato (presença rara,

apresentando geminação em grade, fortemente saussuritizado) e clorita (normalmente

associada a biotita). Nos termos mais mesocráticos podem ocorrer, adicionalmente,

hiperstên¡o e/ou diopsídio (relictos intemos aos anfibólios) e granada. Os minerais

acessórios comuns são allanita, t¡tanita, zircão, apat¡ta e opacos e, como produtos de

alteração, epídoto e carbonato.

Observa-se a presença de arcos poligonais em homblendas, que por vezes

mostram alguns de seus crista¡s d¡scordantes do bandamento dado pelos dema¡s

minerais. Tal fato, acoplado a presença de relictos de hiperstênio, internos ãos
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anf¡ból¡os, é sugestivo de que o metamorfismo de grau médio impresso nessas rochas,

tenha se desenvolvido sobre seqüências de mais alto grau metamórfico e, ao menos

localmente, de fácies granulito. Um retrometamorf ismo em grau baixo é sugerido pela

presença de clorita, zoizita e epídoto.

Para os granitóides da Suite Rio Piên destaca-se a presença de plagioclásio

(cristais ¡neguigranulares, com þordas inegulares, em geral, zonados), quartzo (cr¡stais

anédricos com evidências de recuperação e recristalização), K-feldspato (ortoclásio e

microclínio, por vezes, pertítico), hornblenda (pleocroismo de verde claro a escuro,

associada a blotitas), e biotita (principalmente como produto da transformação de

hornblendas, ocorrendo ainda como inclusão em outros cristais de biotita). Os m¡nera¡s

acessórios comuns são titanita, zircão, apatita, allanita e opacos, ocorrendo carbonato,

epídoto e clorita como minerâis secundários. Em termos de m€tamorfismo, âs

evidências de recristalização de quartzo e biotita e, eventualmente de microclín¡o e

plag¡oclásio, sugerem para a gnaissificação regime predominantemente dúctil. Esta

nooformação de minera¡s ¡ndica uma reestabilização sob condições de grau fraco,

zona da biotita.

Quando analisados em diagrama QAP (Streckeisen 1976), conjuntamente com

os dados obtidos por Machiavelli (1991), esses granitó¡des mostram composições

quartzo-monzodiorÍticas, quartzo-monzoníticas, granodioríticas e monzograníticas (Fig.

4.1 , estimativas visuais).

Utilizando-se a class¡ficação petrogenética de Lameyre & Bowden (1982),

observa-se que estes granitóides posicionam-se num campo intermediário, entre as

sér¡es cálcio-alcalina granodiorítica, de médio K e cálcio-alcalina monzonít¡ca de alto K.

Geoquimicamente, forâm real¡zadas análises, em quatro amostras deste

domínio: nas rochas gnáissico-granulíticas que ocorr€m a noñe de Curitiba (MJ-25.3),

em porções anfibolíticas contendo granada (MJ-137) e em bandas mesocráticas

peÍtencentes aos gnaisses bandados (MJ-f38 e MJ-96.3). Os dados obtidos. relativos

a elementos maiores, traços e tenas raras, encontram-se no Apêndice 2.
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3b)= MONZOGRANITO; 4) . GRANODIORIIO; 8T}=QUARTZO MONZONITO E 9*) =

zo MoNzoDroRtro, E pETRoGENÉTrca sEGUNDo LAMEYRE 8 BowDEN

1982), COM OS "TRENDS" OAS SERTES CÁLC¡O -nLCnL¡run e Rn¡.¡ OOTORÍT|CA, Oe

K (B) E CALCIO-ALCALINA MONZONíTÍCA, OE ALIO K(C)

Embora pouco representat¡vos deste domínio, uma vez que somente quatro

amostras foram analisadas, uma afinidade cálcio-alcalina pode ser grosseiramente

observada em diagrama Rr x Rz, similarmente ao padrão obtido para os gnaisse

granulít¡cos do Domínio Luís Alves (Fig. 4.2). Os padrões de tenas raras são

fortemente frac¡onados e indicam na rocha gnáissico-granulítica (amostra de número

de campo: MJ-25.3) anomalia positiva de európ¡o (Fig. 4.3).
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Para os granitó¡des da Suite Rio Piên, Machiavelli (1991) realizou análises

geoquÍmicas em onze amostras, envolvendo elementos maiores, alguns traços e teras
raras. O tratamento desses dados indicou a existência de dois conjuntos,

geoquimicamente dist¡ntos, denom¡nádos de Granito Sudeste e Granito Noroeste. Tal

diferenciação foi sugerida princ¡palmente em diagramas SiOz x óxidos, SiO2 x traços,

bem como em diagramas d¡scriminantes (Brown 1982, Pearce et al. 1984) que

indicaram, adicionalmente, a formação desses granitóides em ambientes de arco

vulcânico. Em termos de ETR, o próprio autor chama atenção ao padrão similar

apresentado por esses granitóides quando comparados aos sin-colisionais (segundo

Pearce et al. 1984). Entretanto, feições mineralógicas e geoquímicas, tais como o de

enriquecimento em Ba quando comparado ao Rb, levaram Machiavelli (1991) a admitir

a fomação desses gran¡tóides em amb¡ente de arco vulcânico maturo.

Algumas feiçöes, no entanto, como os elevados teores em Rb e baixos em Ce

e Nb, determinam um padrão fortemente fracionado desses granitóides. As razões

RbA/b são da ordem de 250, muito superiores à dos granitó¡des relacionados a

subducção em arcos vulcânicos, a exemplo do Chile, onde tal relação é da ordem de

62. Tais valores são comparáveis a média dos gÍanitos colisionais (300) ou mesmo

pós-colisionais (200), segundo Pearce et al. (1984). O enriquecimento em LILE e

empobrecimento nos elementos menos incompatíve¡s, chegando a valores de Y e Yb

inferiores a 0,1 não são associados a gran¡tóides relac¡onados a subducção.

Do ponto de vista estrutural, verifica-s€ para todo domínio norte uma ori€ntação

predominantemente nordeste, que inclui a superfície S" (principal) dos leucogrânitos,

gnaisses granulíticos, gnaisses bandados e granitóides da Suite Rio Piên. Essas

superfícies correspondem a uma foliação 52, paralela ao bandamento nos gnaisses, e

uma foliação 51, nos granitóides da Sulte R¡o Piên. Apresenta característ¡cas que

sugerem uma deformação controlada principalmente por cisalhamento dúctil, com

feldspatos rotacionados, forte est¡ramento dos anf¡bólios e do quartzo, paralelo ao

sentido de transporte.

Verifica-se na ma¡oria das unidades deste domínio (estereogramas de 1 a I -

Anexo-3) dobras, provavelmente cilindricas da foliação Sn, orientadas na d¡reçåo NE-

SW. Essas dobras, observadas a nível de afloramento, admitem uma clivagem plano

axial e conespondem a principal fase de dobramento regional a afetar a foliação S".



Nos gnaisses bandados é um dobramento D3, enquanto nos gran¡tóides da Suite Rio

Piên é uma fase D2. Os estereogramas (anexo-3) indicam para os e¡xos construídos

valores N30-50095-30' e s5o-7o"w2o-40".

As estruturas lineares incluem l¡neações b, representadas pelos eixos das

dobras tardias e intersecções de superfícies Sz/Sg (gnaisses bandados) e Sr/Sz

(granitóides da Suite Rio Pién), bem como l¡neações m¡nerais do típo a, relacionadas

ao eixo x do elipsóide de deformação. As lineações minera¡s referem-se pdnc¡palmente

a cristais de quartzo, feldspato, anfibólio, ou mesmo de agregados minerais, que se

apresentam est¡rados nos planos da foliação Sn. Estas, distribuem-se

preferencialmente no quadrante NE e mais raramente, SW e NW, apresentando

mergulhos relativamente baixos (Anexo-3), sugerindo uma tectônica de cisalhamento

com importante componente lateral. Os indicadores cinemáticos (relações S"/S" e

feldspatos rotacionados) sugerem um transporte predominantemente de NE para SW.

As zonas de contato entre os granitóides da Suite Rio Piên e as rochas

adjacentes (gnaisses graníticos do setor setentrional e gnaisses granulíticos do

Domínio Luís Alves) são marcadas por faixas de protomilonitos a milonitos

(Lineamentos: Mandirituba-Piraquara, a norte e Piên-Tijucas do Sul e Monetes-Cacãtú,

a sul). As rochas que ocorrem neste setor apresentam granulação fina, sendo a

foliação milonít¡ca marcada pela d¡sposição paralela dos filossil¡catos e o forte

estiramento dos cristais de quartzo e feldspato, que se apresentam, na ma¡oria das

vezes, como porfiroclastos. As lineações minerais destas faixas miloníticas acopladas

aos ¡ndicadores cinemáticos indicam um transporte de NE para SW, com importante

vetor resultante dominantemente lateral, com sentido de movimento sinistral.

Acrescente-se que padråo estrutural bastante similar foi descrito por Fiori

(1990) nos mestassedimentos do Grupo Açungui, na região de Rio Branco do Sul

(norte de Curitiba),

4.1.2 - Geocronologia

O estudo geocronológ¡co de rochas pertencente ao Domínio Curitiba mostrou-

se bastante complexo, uma vez que esses tenenos são constituídos por uma grande

variedade de migmatitos. Os mesossomas incluem anfibólio gnaisses, biotita gnaisses,

anf¡bólio biotita gnaisses, gnaisses-granulÍticos, granito gnaisses, granitóides alcali-



cálc¡cos. anfibolitos e xistos magnesianos. Os leucossomas presentes, em ma¡or ou

menor proporção, apresentam-se homogenea a heterogeneamente distribuídos e
denotam muitas vezes, ao longo de um mesmo afloramento, composições distintas
(granÍticas, granodioríticas, tonalíticas, incluindo mobilizados róseos, onde predomina o

K-feldspato).

As variáveis envolvidas no estudo geocronológico desses terrenos incluem

aspectos relacionados a representat¡vidade do sistema rocha total das amostras

coletadas, o grau de homogeneização isotópica entre os constituintes, bem como a

gênese complexa dos mesmos. Tais fatos fizeram com que fossem realizados, sempre

que possível, estudos radiométricos envolvendo além do sistema rocha total, as

diferentes fases minerais presentes.

São disponíveis para o Domínio Cur¡tiba cerca de 160 determinações

geocronológicas, através dos métodos K-Ar, Rb-Sr e Sm-Nd, em minerais e rocha

total, além de U'Pb em zircões.

A aplicação da metodologia Rb-Sr (rocha total), em gnaisses granulíticos

localizados a norte de Curitiba envolveu dezenas de amostras, coletadas em

diferentes afloramentos, uma vez que as razóes Rb/Sr mostravam-se constantemente

baixas e relat¡vamente próximas. Foram selecionadas para datação amostras de três

corpos, que apresentaram distribuição das relações Rb61Sr86 entre 0,3 e 1,4. Os dados

analít¡cos referentes as amostras do aflorâmento de número de campo MJ-25

mostraram certa d¡spersâo em diagrama isocrônico, indicando ¡dad€ de 1.826 r 96Ma,

para uma relação inic¡at (Srs7/Sr81¡ de O,71OS1 r O,OO3B3 (Fig. 4.4). Os dados relativos

aos corpos localizados a oeste, afloramentos de número de campo MM-87 e MM-89,

apresentaram-se dispersos no diagrama ¡socrônico, denotando forte desequilíbrio

isotópico do sistema Rb-Sr (Fig. 4.4). Um alinhamento paralelo fo¡ tentativamente

traçado, envolvendo três das amostras datadas, indicando mesma idade ( - iB30Ma)

e relação inicial inferior (- 0,707), de pouco ou nenhum significado geológ¡co.
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Numa tentativa de melhor definir a idade obtida, foram realizadas datações U-

Pb, em três frações de zircão, da amostra de número de campo MJ-25.1 1, relativa aos

gnaisses granulíticos acima anal¡sados. os pontos analíticos distribuiram-se próx¡mos

a curva concóÍdia, ind¡cando idade de 2.095 * sMa. ¡nterpretada como relacionada à

época de cristalização dos zircões (Fig. a.5).

F¡9. 4.5 - D¡agrama U-Pb em z¡rcöe8 - Gna¡ssea cranulfticos
da Pêdreira CESB - N. Curit¡ba.

(No. ordem: 101)
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A ausência de b¡otita, aliada a presença de piroxênios e anf¡bólios, cuja

separação é ¡mpraticável, restr¡ngiu a apl¡cação da metodologia K-Ar nesses gnaisses

granulíticos. Uma única amostra (MM-89D), contendo quantidades significativas de

206Pb/238U
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anfibólios e baixa porcentagem em piroxênio, permit¡u a obtenção de um concentrado

com cerca de 85% de hornblenda, que indicou idade de 1.755 t 70Ma (Apèndice-1). O

elevado erro obtido para a idade deve reflet¡r a presença de impurezas no matedal

analisado.

Ad¡cionalmente, realizou-se uma análise Sm-Nd (TDM), da amostra de número

de campo MJ-25.3, que acusou idade modelo de 2.822Ma, interpretada como relativa

a época em que os precursores crustais dessas rochas derivaram-se do manto

(Apêndice-1).

Pelo exposto, os dados obtidos caracterizam a formação dessas rochas no

Paleoproterozóico (Ciclo Transamazônico ), ¡ndicando adicionalmente que as mesmas,

encontravam-se relativamente frias (isotermas inferiores à 500"C) no Neoproterozóico

(Cíclo Brasiliano). Este padrão geocronológico é bastante similar ao observado para os

gnaisses-granulíticos do Domínio Luís Alves, discut¡do em capítulo anterior.

Ainda nesta porção norte do DomÍnio Curitiba, ocorrem rochas gnáissicas de

composições enderbíticas a charnoenderbíticas, distribuídas em três pequenos

afloramentos, localizados a oeste do Maciço Granítico da Graciosa (MJ-292C), bem

como no interior do mesmo (MJ-294.1 e 296). As inúmeras análises semi-quantitativas

de Rb e Sr realizadas em amostras pertencentes a esses afloramentos restringiram a

util¡zação da sistemát¡ca isocrônica, uma vez que as relações Rb/Sr bastante similares,

não permitiram a distribuição adequada dos pontos analít¡cos em diagrama. Mesmo

ass¡m, com o intuito de se verificar a possibilidade dessas rochas representarem

porções ant¡gas, pré-brasilianas, foram realizadas três análises, representativas dos

afloramentos mencionados. A idade obtida, de 2.116 t 95Ma, para uma relação inicial

(Sr8t/Sr81' próxima de 0,702 (Fig. 4.6), sugere, de modo precár¡o, tratar-se de rochas

formadas no Paleoproterozóico (ciclo Transamazôn¡co), embora sejam necessárias

análises adicionais, visto que tal alinhamento, envolvendo praticâmente do¡s pontos,

pode ser fortu¡to e sem signif¡cado geológico.

No ámbito dos gna¡sses bandados, envolvidos em ma¡or ou menor grau pela

migmatização, foram selecionados para estudos geocronológicos, afloramentos

localizados nas proximidades de Curitiba, Mandirituba e Quitandinha.

Ao longo da BR-116, a NE de Curitiba, foram analisadas através do método

Rb-Sr em rocha total, cinco amostras, pertencentes a três afloramentos (MJ-550, 633.A
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e 638.4, B, C) de biotita anf¡bólio gnaisses bandados de composição tonalítica. Tais

amostras, apresentaram relações Rbst/Sr86 relativamente baixas e próximas entre sl,

denotando em d¡agÍama isocrônico uma forte dispersão dos pontos analíticos, reflet¡do

no elevado valor do MSWD. A idade obtida, de 2.220 t 26Ma para uma relação inicial

tSrtlsr'l' de 0,70660 t o,oooo9, sugere, como no caso anter¡or, a formação dessas

rochas no Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico, Fig. 4.7).

F¡9. 4.7 - D¡ågrâma lsocrônico Rb-Sr em rocha total. Biotita Anfibólio
Gnaisses bandados, local¡zado6 â NE de curit¡ba (BR-116).
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Análises K-Ar realizadas em biotitas e anfibólios de alguns desses afloramentos

(MJ-550, 638.4, 636.4 e 639.1) distribuiram-se no intervalo 650-600Ma, indicando que
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Análises K-Ar realizadas em b¡otitas e anfibólios de alguns desses afloramentos

(MJ-550, 638.A, 636.4 e 639.1) distribuiram-se no intervalo 650-600Ma, indicando que

essas rochas atingiram isotermas superiores a 450-500'C durante o Neoproterozóico

(Apêndice-1).

Ainda nas proximidades de Curitiba (Pedreira Atuba), ocorrem rochas

gnáissico-migmatíticas, cujos mesossomas são predominantemente biotita anfibólio

gnaisses, e os leucossomas apresentam composições tonal¡to-grânodioríticas. Uma

segunda fase de migmatização inclui bandas róseas, r¡cas em KJeldspato. O estudo

geocronológico real¡zado através do método Rb-Sr envolveu princ¡palmente as

porções mesossomáticas, sendo efetuado tanto a nível de rocha total como de

minerais. Os dados analíticos relativos ao sistema rocha total, mostraram-se bastante

dispersos em diagrama isocrônico Rb-Sr, denotando forte desequilíbrio isotóp¡co

desses elementos. A reta que melhor se ajusta a esses pontos (inclui somente cinco

amostras: MJ-9i5.1, 96.3, 96.4, 96.6 e 96.8), apresentou idade de 598 r 48Ma, para

uma relação ínicial (Sr81SrE6)i de O,71650 t OpO2aO (Fig. 4.8). Duas análises

realizadas em bandas leucossomáticas, róseas, não se encontram representadas

nesse diagrama por apresentarem relações Rb8lsræ mais elevadas, posicionando-se

acima da reta mencionade.

F¡9. 4.8 - Diâgrama lsocrôn¡co RbSr em rocha total -
M¡gmatitos da Pedre¡ra Atuba - Curit¡ba
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As análises Rb-Sr em minerais (b¡otita e anfibólio) relativas a amostra de

número de campo MJ-96.3, alinharam-se em diagrama isocrônico indicando idade de
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617 t 14Ma para uma relação inic¡al SrutlSru' próxima de 0,716 (Fig. 4.9). Valor

relativamente próximo (588 t 27Ma), foi obtido em biotita, concentrada da amostra de

número de campo MJ-96.9, utilizando-se do método K-Ar (Apêndice-1).

S187/Sr86

Fig. 4.9 - Diâgrama lsocÌônico Rb-Sr em rocha totâl e minerais -
Migmatitos da Pedre¡râ Atuba - Curitiba.

(No. ordem: 89)
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Ta¡s dados caracter¡zam a grande expressão da tectôn¡ca Neoproterozóica

neste domÍnio, responsável pela migmatização e consequente abertura dos sistema

rocha total e mineral.

A sul de Cur¡t¡ba, anedores de Mand¡r¡tuba, foram realizados estudos

geocronológicos envolvendo os métodos U-Pb, Rb-Sr, K-Ar e Sm-Nd em minerais e

rocha total, em dois afloramentos (MJ-137 e 138) de anfibólio-gnaisses, relat¡vamente

preservados da migmat¡zação, sendo o primeiro deles granatífero. As análises U-pb

referem-se a quatro frações de zircões, concentradas da amostra de número de campo

MJ-138 que, em diagrama apresentaram -se al¡nhadas e posicionadas próximo a curva

concórd¡a, indicando ¡dade de 2.138 ! 6Ma (Fig. 4.10). Tal valor, relativo ao

Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico) é aqui interpretado como relacionado a

época de cristalização dos zircões.

Em função da similar¡dade observada nas relações Rb-Sr desses gnaisses,

apenas três determinaçóes foram realizadas por esse método em rocha total, duas das

quais relativas ao afloramento de número de campo MJ-137, cujos pontos analíticos se

mostraram bastante próximos, constitu¡ndo praticamente um único ponto no d¡agrama
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isocrônico, A idade obtida de 2.010 r 6OMa, para uma retação jnicial (Sr87/Sr66)i de

O,70327 f 0,00004, apesar de relat¡vamente concordante com o vafor dos zircões (Fig.

4. 1 I ), deve ser encarada com ressafvas, necessitando de análises adicionais para que

tenha s¡gn¡ficado geológico.

206Pb/æ8U
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Fig.4.10 - Diagrama U-Pb em zircões - Anf¡bólio
Gnaisses dos arredores de Mandirituba.

(No. ordem: 86)
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Fig. 4.ll - D¡agrama lsocrônico Rb-Sr em Íochâ total. Anfibólio
Gna¡saes dos arredotes de Mandirituba.
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Tentativamente, com o ¡ntuito de se determinar a época de formaçåo da

paragênese mineral desses gnaisses, foram concentrados minerais (plagioclásío,

anfibólio e granada) da amostra de número de campo MJ-137 que, juntamente com o

sistema rocha total foram analisados através do método Sm-Nd. É importante sal¡entar
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que o estudo petrográfico acusou a presença de restos de piroxênio (diopsídio e

hiperstênio) parcial ou totalmente envolvidos por crlstais de hornblenda, bem como de

plagioclás¡os parc¡almente recr¡stal¡zados. Portanto, os pontos analíticos relat¡vos ao

anfibólio e ao plag¡oclásio podem, em realidade, conter heranças isotópicas pretéritas.

No cálculo da ¡dade fo¡ atribuido peso menor a esses minera¡s, resultando na idade de

585 t 30Ma (Fig. 4.12), indicativa de uma rehomogeneização isotópica a nível mineral,

durante o ciclo brasiliano (Neoproterozóico).

F¡g.4.12 - D¡agrâma lsocrónico Sm-Nd em minera¡s e rocha 
]

I ruor¡o*olo¡ total. Anfibólio G¡ais6es dos arredores de Mandir¡tubâ. 
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Os dados K-Ar, em biotitas, acusaram idade de 602 f 76Ma e 61'l É 19Ma,

respect¡vamente para as amostras de número de campo MJ-137 e 138. O valor obt¡do

para o anfibólio da amostra MJ-138 de 751 t 24 deve ser encarado com ressalvas,

devido a presença de piroxên¡os no sistema (Apêndice-1).

A idade Sm-Nd (Tm¡), ¡ndicou para a amostra de número de campo MJ-138,

valor de 2.426Mâ, preliminarmente interpretada como relativa a época de

diferenciação do manto dos precursores crustais dessas rochas (Apèndice-1). Valores

dessa ordem não foram encontrados para os dema¡s litotipos desse domínio. Dados

Sm-Nd modelo adic¡onais são necessários para especular a presença de misturas ou

mesmo contaminaçåo durante ou posterior a geração desses materiais.

Ainda, no contexto das rochas gnáissico-migmatíticas, dois afloramentos (MJ-

315 o 316), localizados nos arredores de Quitandinha foram estudados

geocronologicamente através dos métodos Rb-Sr (rocha total e mineral) e K-Ar
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afloramentos, porções mais representativas dos mesossomas, de composição

tonalít¡co-granodiorítica e dos leucossomas, de composição granítica. Os pontos

analíticos apresentaram forte dispersão em diagrama isocrônico, ¡ndicando para

grande pade das amostras representativas dos leucossomas, idade de 595 t 4lMa e

relação inicial (Sd?Sr8li relativamente elevada, da ordem de 0,713 (Fig.4.134). Parte

das amostras representativas dos mesossomas sugere, ainda que precariament€,

idade mâis ant¡ga, próxima de 1.870Ma, para uma relação inicial (Sd7/Sr61i da ordem

de 0,706 (Fig. a.138). Tal padrão, indica um forte desequilíbr¡o isotópico,

possivelmente reflexo dâ tectogênese Neoproterozóica, responsável pela

migmatização de rochas formadas em épocas anteriores, relacionadas ao

Paleoproterozóico.

Sr87/S186

Fig. 4.13 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb-sr em rocha total -

Gnaissea Migmatfticos dos arredores de Quitand¡nhâ.
(Nos. ordem: 90, 91 )
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Análises Rb-Sr realizada em minerais (feldspato, b¡otita e anfibólios) da porção

leucossomática, indicou em diagrama isocrônico idade de 577 t 17Ma (Fig. 4.14).

Valores s¡milares, de 566 r 1sMa, 568 t 33Ma e 593 + 16Ma, foram obtidos através do

método K-Ar em anfibólios desses afloramentos e de outro relativamente próximo (MJ-

310).

l5rAT/5186

Fig. 4.14 - Diag¡ama lsocrôn¡co Rb-S¡ em m¡nerais de mobilizados
de rochas Granlticas e cnáissico Migmatlticas dos arredorea de

Qu¡tand¡nha.

(No. ordem: 90)

1.151 - -
iNo. Campo: MJ-4621

1.20i

0.95

¡"t
o z l--1TI1

0.00

O padrão geocronológico observado para as rochas gnáissico-migmatíticas do

Domínio Curitiba, permite reconhecer porções formados no Paleoproterozóico (ciclo

Transamazônico), com idades Rb-Sr distribuídas no intervalo 2200-1800Ma, e U-Pb

(zircões) próximas de 2.1OOMa. No Neoproterozóico (ciclo brasil¡ano) essas

seqüências foram intensamente migmatizadas, causando a abertura dos sistemas

minerais, mas preservando, em mesossomas, heranças isotópicas, notadamente em

zircões,

Cons¡derando-se o forte desequilÍbrio isotópico do sistema Rb-Sr em rocha

total, os valores obtidos (ao redor de 600Ma) tornam-se bastante imprecisos,

dificultando a caracterização de idades relativas a formação dessas rochas em

condições metamórficas do fácies anfibolito. Acrescente-se, que as idades isocrônicas

de minerais, distribuiram-se entre aproximadamente 620 e 580Ma, e os dados K-Ar

(anfibólio, b¡otita, plagioclásio e rocha total) entre 640 e 560M4 (com maior
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concentração entre 620 e 600Ma - Apêndice-1), caractenzando épocas relacionadas

ao resfriamento desses terrenos.

Os dados Sm-Nd indicam, a exceção do mobilizado granítico coletado no

afloramento de número de campo MJ-123 (que apresentou idade modelo de 2.275Ma)

e do anfibólio gnaisse de número de campo MJ-138 (2.426Ma) valores do intervalo

2.800-2.700Ma, relacionados a diferenciação do manto dos precursores crustais

dessas rochas.

Finalmente, foram analisados, sob o ponto de vista geocronológico, os

granitóides deformados de compos¡ção predominantemente monzogranítica a quartzo

monzodiorítica, que balizam toda porção sul do Domínio Curitiba. Essas rochas foram

diferenciadas por Machiavelli (1991) e Machiavelfi et al. (1993), em granitos noroeste e

granitos sudeste, com base principalmente em dados geoquímicos. Esses autores,

obtiveram para os granitos sudeste, idade U-Pb de 715 t 30M4, admitindo tratar-se de

dados prel¡minares, uma vez que as duas fraçöes de zircões datadas, prattcamente se

sobrepunham no diagrama, constituindo um só ponto, que forçado para o zero

intercepta a curya concórdia na época assinalada (amostra PP-10 = MJ.321 - Fig.

4.15). Os demais dados (amostra de número de campo AM-93) mostraram-se

d¡spersos no d¡agrama U-Pb, denotando forte desequilíbr¡o isotópico desse s¡stema.

F¡9, 4.15 - Diâgrame U-Pb em z¡rcões - Gren¡tóides

Deformadoa locâlizados â norte de P¡ên. (Mechiavell¡ et al, 1993)
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Os novos dados U-Pb obtidos (amostra de número de campo MJ-649) se

¡eferem a quatro frações de zircões, que posicionaram-se (após processo de abrasão)

próx¡mas a curva Concórd¡a , ¡nd¡cando idade de 6'15 t 29Ma (Fig. 4.16).

Fig. 4.16 - Diagrama U-Pb em zircões - Granitóides
localizâdos a norte de P¡en.

(No. ordem: 124)
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Ernbora tal valor seja analit¡camente mais preciso que o obtido por Machiavelli

(1991), não podemos descartar a possibilidade de tratarem-se de granitóides distintos,

gerados em diferentes épocas. Os dados analíticos Rb-Sr , em rocha total, denotam

padrão intêressante em diagrama isocrônico, quando considerados conjuntamente os

granitos noroeste e sudeste. Embora ocorra grande dispersão dos pontos analíticos,

indicativo de desequilíbrio isotópico do s¡stema Rb-Sr, dois "trends" paralelos podem

ser traçados, agrupando conjuntos pertencentes aos granitos noroeste (alinhamento

superior) e granitos sudeste (al¡nhamento ¡nferior). Const¡tuem retãs com idades de

aproximadamente 600 t 3oMa e relações iniciais (Sf?Sf6)¡ diferentes, em tomo

de0,706 e 0,704 (Fig. 4,17). Origem a partir de fontes distintas, ou mesmo processos

de contâminaçáo podem ser responsáveis pelo padrão isotópico Rb-Sr observado.

O método Sm-Nd (TDr'r) foi aplicado em três amostras de d¡ferentes

afloramentos desses granitóides, abrangendo tanto os denominados de noroeste como

de sudeste. As idades modelo obtidas, de 1.992Ma, 2.057Ma e 2.104M4, d¡ferem das

observadas para os gnaisses granulíticos e gnaisses bandados que mostraram-se

mais antigas, aproximando-se do valor observado para os mobilizados graníticos do
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afloramento de número de campo MJ-123.4 (2.275Ma). Tais valores indicam o

Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico) como o principal perÍodo de diferenciação

do manto dos precursores crustais dessas rochas granít¡cas.

Fig. 4.17 - D¡agrama lsocrônico Rb-Sr em rocha total -

Sr87/sr86 Grân¡tóides da Regiåo de Piên.

(Nos. ordem: 224,226, 122, 63,227,228\
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As análises K-Ar, realizadas em biotitas e anfiból¡os d¡str¡buiram-se

predominantemente no intervalo 620-560Ma, representando o principal período de

resfriamento dessas rochas graníticas. Valores superiores, de 644 t 20 e 679 t 13,

0.350.30
Rb87/SÉ6
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referem-se a anál¡ses de anfibólio e biotita impuras, devendo ser encaradas com

ressalvas.

Os dados K-Ar desses granitóides mostram-se bastante similares aos

observados para as demais litologias pertencentes ao Domínio Cur¡tiba, conforme

ilustrado no histograma (Fig. 4.18), caracterizando como principal período de

resfriamento o ¡ntervalo 640-560Ma, Tal padrão, ind¡ca que esses tenenos

encontravam-se a isotermas superiores a 450-500'C no Neoproterozóico (temperatura

abaixo da gual os anfibólios retem o argônio), e que neste mesmo período at¡ngiram

temperaturas inferiores a 300"-250'C (retenção de argônio pelas biotitas).

GNA¡SSES MIGMATITICOS, ANF¡BOLIlOS
SUITE RIO PIEN

E GRANIIOIDES OA
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a- BtoTtl^
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F¡9. 4.18 - Histograma K-Ar - Rochas do Domínio Curitiba
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. Foto 3a - Aspecto geral, caracterizando injeções de granitóides leucocráticos
em migmatitos da porçáo setentrional do Domínio Curitiba. Nestes
predominam quartzo, plagioclásio, K-feldspato, biotita e hornblenda
(MJ-96 - Pedreira Atuba),

. Foto 3b - Detalhe do afloramento anterior, mostrando migmatitos a
mesossoma de biotita anfibólio gnaisses e leucossoma
predominantemente trondjemítico, intensamente transpostos (MJ-
e6).

. Foto 3c - Mesmo afloramento visto na foto 3a, onde se observa porçöes
preservadas de transposiçåo denotando grande complexidade de
dobramentos, envolvendo material de alta plasticidade (MJ-96).

. Foto 3d - Detalhe de migmatitos da Pedreira Rio Vermelho. Rochas com
bandas milimétricas a centimétricas, compostas por quartzo,
plagioclásio, k-feldspato, biotita e anfibólio, mostrando intensa
transposiçáo.

. Foto 3e - Foiomicrografia de gnaisses granuliticos do afloramento MJ-25,
localizado a norte de Curitiba. Texiura granoblástica a
granonematoblástica envolvendo granada e ortopiroxênio, tendo
hornblenda como provável produto de transformação (Pol.
descruzados - l00X).

¡ Foto 3f - Fotomicrografia de gnaisses do afloramento MJ-137, localizado a sul
de Curitiba (BR-1 f 6). Textura granoblástica a granonematoblástica
envolvendo granada, clinopiroxênio, hornblenda e plagioclásio (Pol.
dêscruzados - 100X)
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. Foto 4a - Granitóide leucocrático, rosado, de granulação média, equi a
inequigranular, foliado, de composição monzogranítica. Ao
microscópio predominam plagioclásio, k-feldspato (intensamente
saussuritizados e sericitizados), quartzo (com extinção ondulante),
biotita, além de clorita e epídoto.

o Foto 4b - Granitóide leucocrático de composição quartzo-monzonítica, cinza
rosado, de granulaçáo média, inequigranular, foliado, composto por
plagioclásio, kJeldspato, quartzo, biot¡ta e clorita.

o Foto 4c - Granitóide leucocrático de composição monzogranítica, cinza, de
granulaçåo média, porfirítico, foliado, com quartzo, plagioclásio, k-
feldspato, biotita e anfibólio.

o Foto 4d - Fotomicrografia - Detalhe mostrando a forte extinção ondulante e
"moagem de borda" em grãos de quartzo (pol. cruzados - 25X).

o Foto 4e - Fotomicrografia - Detalhe caracterizando a ,,moagem de borda', em
grãos de quartzo e feldspato (Pol. cruzados - 2SX).
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CAPíTULO 5

DOMíNIO PARANAGUÁ

O Domínio Paranaguá ocupa a porção oriental estudada, sendo limitado a leste

pela linha de costa e a oeste pelas rochas gnáissico-granulíticas do DomÍnio Luís

Alves. O contato ocidental é tectônico, representado em sua porção sul-sudoeste pelo

Lineamento do Rio Palmital, e no setor oeste-noroeste pelos Lineamentos Alexandra e

Serra Negra (anexo-1).

Sob o ponto de vista geotectôn¡co, esses terrenos foram, em trabalhos

anteriores, incluídos (parcial ou totalmente) em diversos compartimentos, tais como:

Cráton de Luís Alves (Kaul 1979, 1980 e 1985), Complexo Paraíba do Sul (Kaul et al.

1984), Protocráton de São Francisco do Sul (Silva 1987), Bloco Costeiro (Biondi et al.

1989), Batolito Paranaguá (Basei et al. 1990a) e Cinturão Granitóide Costeiro (Basei et

al. 1992).

Os mapas decorentes do programa de levantamento geológico efetuado pela

Comissão da Carta Geológica do Paraná, na década de 60, que abrangem o Domínio

Paranaguá, referem-se às folhas Antonina, Guaraqueçaba, Barrâ do Ararapira, Sena

da lgreja, Paranaguá, llha do Mel, Pedra Branca de Araraquara e Guaratuba, todas

produzidas na escala l:70.000. Na uniformização adotada para a legenda desses

mapas foi util¡zada a denominação de migmatitos proposta por Jung & Roques (1952),

destacando-se neste domínio a presença dos tipos embrechito e epibol¡to.

No Projeto Leste do Paraná, executado pela CPRM, a folha de Guaraqueçaba,

na escala 1:100.000 (Paiva et al. 1977) engloba parte da região estudada, sendo

adotada nas descrições das unidades geológicas, s¡milarmente aos trabalhos da

Comissão da Carta, a nomenclatura dos migmatitos.

O Domínio Paranaguá é representado em sua quase totalidade, por um

complexo ígneo, que inclui uma grande variedade de rochas granít¡cas, distribuidas ao

longo de uma faixa oriental, com mais de 100km de extensão (da llha de São

Francisco, SC, ao sul de ltatins, SP), tendo em média cerca de 30km de largura. Como

encaixantes d€sses granitóides ocorrem gnaisses, por vezes granatíferos, mica-xistos,

quarEitos e anf¡bol¡tos, que podem se apresentar migmatizados em diferentes graus.



Os granitóides pertencentes ao Domínio Paranaguá , que ocorrem a sudoeste

da cidade homônima, na Serra da Prata, foram diferenc¡ados por Lopes (1987a). Este

autor, identificou, nessa reg¡ão, c¡nco variedades granít¡cas denominadas de Morro

lnglês, Rio Canavieiras, Cubatãozinho, Rio do Poço e Estrela. Os metassedimentos

que oconem na Serra da Prata, foram por Lopes (1987a) incluídos na Formação Rio

das Cobras, a qual atribu¡u, juntamente com os granitóides, idade arqueana.

Neste trabalho, foram mantidas as denominâções propostas poÍ Lopes (19g7a),

com modificações, sendo a área de ocorência dessas rochas estendida para os

setores a norte e a sul da Serra da Prata.

5.1 - ROCHAS GRANíTICAS REGIONAIS

5.1.1 - Slntese Geológica

Os trabalhos de campo realizados nesses terenos, envolveram principalmente

perfís geológicos contínuos, que abrangeram a porção sul do Domínio paranaguá, em

Santa Catarina (Guaramirim-Araquari-Såo Francisco do Sul, Garuva-ltapoá), o setor

norte, no Paraná (Antonina-Cacatú-Cachoe¡ra d€ Cima, Sena Negra-Guaraqueçaba) e

a parte central, ainda no Paraná (Paranaguá-Morretes, Paranaguá-Mat¡nhos-

Guaratuba e ao longo dos Rios Sambaqui, Cubatãozinho e São João).

A característica litológica marcante desse domínio é a presença, ao longo de

toda sua porção centro-oriental, de rochas graníticas, incip¡ente a intensamente

foliadas, contendo megacristais de feldspato potássico brancos, com formas tabulares

e, mais raramente ocelares. Esses granitóides, denom¡nados de Morro lnglês, na

região da Serra da Prata, por Lopes (1987a) se estendem desds a llha de Såo

Francisco do Sul, em Santa Catarina, até a borda meridional do Maciço de ltatins, em

São Paulo. Predominam granitóides leucocráticos, cinza claros, foliados, de

granulação média a grossa, a megacristais de feldspato potássico, (2 a Scm), que se

apresentam normalmente zonados. Muitas vezes ocofrem enclaves de composição

diorítica a quartzGdiorítica, de granulação fina, com formas angulares a esféricas e

tamanhos que geralmente näo excedem 50cm.

Fe¡ções migmatíticas são comuns, principalmente na porção sul deste domín¡o,

llha de São Francisco, oconendo ainda variedades de granulação grossa, a muito



grossa, onde os megacristais at¡ngem dimensões da ordem de 1ocm, obseryadas no

setor norte, aredores de Guaraqueçaba.

Petrograficamente, esses granitóides são compostos por feldspato potássico,

que ocorre pnncipalmente sob a forma de megacristais, exib¡ndo gem¡nação em grade

(microclínío) ou não, quando então mostram-se turvos, superficialmente alterados para

minerais de argila. O plagioclásio (oligoclásio-andesina) ocorrê tanto na matriz, como

envolvido pelos megacristais de feldspato potássico. Os cristais de quartzo são

normalmente anédricos, fraturados e com forte extinção ondulante. A biotita apresenta-

se orientada, com pleocroismo de castanho a verde claro, mostrando-se as vezes

cloritizada e a hornblenda, quando presente, denota pleocroismo de verde escuro ¿¡

verde claro. Os principais minerais acessórios são apatita, zircão, opacos e titanita,

este último presente na ma¡oria das vezes em quantidades significativas.

Em alguns afloramentos, pr¡ncipalmente quando a matr¡z apresenta granulação

grossa, esses granitóides mostram-se praticamente isótropos, com orientação somente

a nível de biotita e tendência de alinhamento dos eixos maiores dos megacristais,

feições estas que podem estar associadas a processos deconentes de fluxo

magmático. Outras vezes, notadamente na porção ocidental, esses granitóides

apresentam-se bastante deformados, adquirindo aspecto bandado ou mesmo

migmatítico. Essa foliação, uma superfíc¡e S1, apresenta orientação principal nordeste,

com mergulhos voltados para E-SE/W-NW.

Nas proximidades de Matinhos (afloramento de número de campo: MJ-301), o

tratamento dos dados estt"uturais caracterizou para essa superficie Sr, uûìa orientaçäo

preferencial N45'g30"SE e para as lineações de estiramento mineral, mergulhos de 5o

a 30o para SE (Anexo 3 - No 29). Ad¡cionalmente, os megac¡istais de feldspato

potássico apresentam-se rotaclonados e recristal¡zados adqu¡rindo formas sigmoidais,

indicando processos de cisalhamento, com importante componente de transporte para

NW.

Na porção ocidental do Domínio Paranaguá, predominam rochas graníticas

distintas dos litot¡pos porfiríticos, tipo Mono lnglês ora descritos. Tratam-se de

granitó¡des leucrocráticos, dê cor cinza claro a cinza rosado, equi a inequigranulares,

de granulação fina a média e que exibem normalmente uma marcante foliação

cataclástica.



Variações composicionais såo frequentes, destacando-se como tipo ma¡s

comum granitóides a quartzo (intersticial, apresentando-se em pequenos grãos de

contornos ¡rregulares e difusos, com forte extinção ondulante), feldspato potássico

(exibindo geminação em grade ou não, quando mostra-se saussuritizado, sericitizado,

por vezes exibindo textura granofírica) e plagioclás¡o (lamelas curvas, quebradas).

Anfibólios e/ou biotitas apresentam-se intersticiais, transformados parcial ou totalmente

em tremolita-actinolita, clorita e epídoto. Entre os minerais acessórios destacam-se

apatita, titanita, zircão e opacos.

Esses granitóides distribuem-se na porção ocidental da Serra da prata, onde

foram denominadas de Rio Canavieiras (Lopes lg87â), sendo neste trabalho,

reconhecidos ao longo de grande parte do segmento setentr¡onal. Constituem corpos

alongados que balizam o contato oeste do Domínio Paranaguá com os gnaisses

granulíticos do Domínio LuÍs Alves. Esse contato é marcado por importantes zonas de

cisalhamento, onde esses granitóides apresentam-se intensamente cataclasados e

milonitizados. A foliação milonítica apresenta orientação N-NW, com mergulhos para

E-NE /V-SW, nas proximidades do Lineamento Palmital, infletindo para N-NE, com

mergulhos para E-SE^¡y'-NW ao longo do Lineamento Alexandra. O padrão N-NE

predomina na porção setentrional desse domínio, próximo ao Lineamento Sena Negra,

com mergulhos voltados para W-NWE-SE (Anexo 3, estereogramas; 27 a g2).

Não foram observadas relações de contato entre esses granitóides (tipo Rio

Canavieiras) e os porfiríticos (tipo Morro lnglês), sendo caracter¡zado entre os mesmos,

notadamente na Sera da Prata e a W-NW de Guaraqueçaba, uma faixa cataclástica

com aproximadamente 2Km de largura, or¡entada segundo direções NIOE a N30E,

com mergulhos variáveis de 40o a 60o para SE. Lopes (1987þ) define no interior dessa

faixa, na Sena da Prata, o granito cataclástico porfiróide Cubatãozinho, limitando-o a

leste pela Zona Cataclástica do Ribeirão Chato e a oeste pela Zona Cataclást¡ca de

Morro Alto. Adicionalmente, ocorem no interior desta faixa, gnaisses, xistos,

quartzitos, anf¡bolitos, além de veios pegmató¡des, afetâdos em maior ou menor

intensidade pela tectônica de cisalhamento.

As exposições, pouco expressivas, normalmente métricâs a decamétricas de

rochas gnáissicas (biot¡ta-gnalsses, gnaisses granatíferos, anfibólio-gnaisses), bem

como de xistos (biotita-xistos, muscovita-xistos, xistos granatíferos), quartz¡tos e

anfibol¡tos, migmatizados em diferentes graus, foram reconhecidas ao longo de todo
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Domínio Paranaguá. Representam, muito provavelmente, restos de encalxantes

preservadas em meio a este imenso complexo ígneo, estando em grande parte

cartografadas nas folhas da Comissão da Carta Geológica do Paraná.

No Domínio Paranaguá ocorre, adicionalmente, ¡mportante atividade plutônica

de características tardi a pós tectônica, representada por maciços graníticos, isótropos,

de dimensões e composições var¡adas, em grande parte a¡nda não cartografados.

Tratam-se de corpos graníticos de pequena expressão, intrusivos nos granitó¡des

foliados regionais (Morro lnglês e Canavieiras). Foram reconhecidos, principalmente,

nos arredores e a sul de Garuva (SC) e a nordeste de Guaraqueçaba. Såo

normalmente leucocráticos, de cor cinza-claro, equi a inequigranulares, isótropos.

alguns deles a duas micas.

Dentre esses corpos destaca-se o que ocorre a leste do rio Cubatãoz¡nho (SW

de Paranaguá), denominado Rio do Poço, Lopes (1987a). Neste, predominam rochas

leucocráticas, de cor cinza claro, de granulação média, equigranulares, folladas

somente próximo as bordas. São constituídas por fêldspato potássico (normalmente,

microclínio pertítico), plagioclásio (albita-oligoclásio), quartzo e biotita. Corpos

graníticos similares foram identificados nos aredores e a nordeste de Antonina.

Na confluência dos rios Canavieiras e Cubatäozinho, Lopes (1987a) delimita

outro pequeno corpo granítico isótropo, denominado Estrela. A nosso ver, entretanto,

tal corpo tem grande expressão na porção centro-oriental do Domínio. Paranaguá,

constituindo um maciço granítico de dimensôes batolÍticas, que se estende por cerca

de 30km, desde as proximidades de Garuva (a sul) até o rio Canavieirâs (a nor{e). Em

perfil realizado ao longo dos rios São Joáo, Cubâtão e Canav¡eiras, observam-se

frequentes variações texturais e composicionais, sendo mais express¡vos os litotipos

leucocráticos, de cor cinza-claro a cinza-rosado, granulação média, equi a

inequigranulares, raramente porfiríticos. Petrograficamente predominam nessas rochas

o feldspato potássico (geminação em grade ou não), plagioclás¡o (oligoclásio-

andesina, por vezes perlíticos), quartzo, biot¡ta (pleocroismo de verd€ a castanho) e

homblenda (verde). Os minerais acessórios comuns são zircão, titan¡ta, apat¡ta, fluorita

e opacos.

Sob o ponto de vista geoquímico, cinco amostras foram analisadas nos

Laboratórios da Geosol para elementos ma¡ores, traços e tenâs raras (apêndice-2),

quatro delas representativas dos granitó¡des tipo Morro lnglês (MJ-206.2,2Q8.A,287 e



301.E) e apenas uma do gran¡tóide tipo Rio do Poço (MJ-209). Em diagrama R1 x R2

(De La Roche et al 1980) os dados analíticos relativos aos granitÓides tipo Mono lnglês

apresentaram afinidades com as séries cálcio-alcalina, com maior tendência a cálcio-

alcalina de alto K (Fig.5.1A). Distribuem-se grosseiramente, neste diagrama, no campo

dos granitóides sin-colisionais (Batchelor & Bowden, 1985). O único ponto relativo ao

granitóide tipo Rio do Poço mostra, neste diagrama, maior tendência alcalina,

posicionando-se no campo dos granitóides tardi a pós-orogênicos. Utilizando-se do

diagrama Rb x Y + Nb (Pearce et al. 1984, Fig.S.1B), observa-se uma distribuição dos

dados tanto no campo dos granitóides de arco-vulcânico (VAG), como no campo dos

granitóides intraplaca (WPG). Os índices de Shand (1951) denotam características

metaluminosas a peraluminosas para os granitóides tipo Mono lnglês e peraluminosa

para a única amostra analisada do granitÓide tipo Rio do Poço (MJ-209).

x - VORR0 ll'lcLf 3

o- RrO DO POCCã
+
t

¡
&

400

., '-of3'- ,,,n0 r K,-?rF.+T¡r

Fig. 5.1A - Diagrama R1 x R2 (De La Roche et al. 1980: Batchelor &
Bowden 1985) - Granitóides tipo Morro lnglês (1 a 4) e Rio do Poço (5)'
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Fig. 5.1B - Diagrama Rb x Y+Nb (Pearce et al. 1984) - Granitóides tipo
Moffo lnglês (1 a 4) e R¡o do Poço (5).

No diagrama de mult¡elementos (Pearce et al. 1984, Fig. 5.2), verifica-se tanto

para as amostras dos granitóides tipo Mono lnglês, como para a do granitóide Rio do

Poço, um padrão geral de fracionamento relativamente suave, com enriguecimento de

todos os elementos (50 vezes o condrito). Apresentam anomalias negativas em Ba, Nb

e Zr, sendo a primeira, mais pronunciada na amostra representativa do granitóide tipo

Rio do Poço. Este padrão indica s¡milaridades com os granitóides intraplacas (WPG)

discut¡dos em Pearce et al. (1984). Algumas diferenças se referem ao maior

empobrec¡mento em Y e Yb, apresentados pelos gran¡tóides tipo Morro lnglês e R¡o do

Poço, não caracterizando um padrão horizontalizado do Zr ao Yb. Segundo esses

autores podem representar gran¡tó¡des intrus¡vos em crosta continental fortemente

atenuada.

Finalmente, sob o ponto de vista estrutural, observa-se tanto para os

granitóides tipo Morro lnglês como Canav¡eiras (Anexo-3 - estereogramas 27, 28, 30 e

32), uma dispersão dos pólos relacionados a foliação Sn, com caimentos ora para E

(NE-SE) ora para W(NW-SW, sugerindo um dobramento aberto desta superfície. O

contato ocidental deste dominio é representado no setor sul-sudoeste pelo Lineamento

do Rio Palmital e no setor oeste noroeste pelos Lineamentos Alexandra e Sena Negra.

Nestas porções predominam rochas m¡loníticas, cujas lineaçöes minerais, observadas

em poucos afloramentos, sugerem uma tectônica de cisâlhamento com importante

componente lateral. Os indicadores cinemáticos presentes, notadamente nas



proximidades do Lineamento do Rio Palm¡tal, denotam para este setor sentido dê

movimento sinistral.

. l\¡J-2084

. MJ-301E . MJ-209MJ-2874

K2O Rb Ba Th Ta Nb Ce Hf Zr Sm Y Yb

Fig. 5.2 - Diagrama de Multielementos - Granitóídes t¡po Morro lnglês e

Rio do Poço (norm. Pearc€ et al. 1984)

5.1.2. - Geocronologia

As determinações rad¡ométricas realizadas em rochas graníticas pertencentes

aoDomínioParanaguá,enVolVeramosmétodosRb-Srem.rochatotal,K-Arem

biotitas,U.Pbemzircöes,Sm-Ndemrochatotal(T$,),alémdeanálisesísotópicasde

Pb (Pb2@/Pb2il) , (Pb207 tPb2o4) e (pb'06/pb204). Tal estudo, aplicando metodologias de 
ì

distintos valores interpretativos, teve por objetivo caracterizar, não só a época de 
l

formação dessas rochas e de seus protolitos crustais, mas também os possíveis

reservatór¡os que contribuiram para a formação de crosta continental.

Parte dos resultados aqui discutidos foram publicados em Basei et al. (1990a) e

Siga Jr. et al. (1994a). Algumas diferenças relacionadas às idades apresentadas neste

trabalho se devem às novas determinações realizadas, bem como as repetições

analít¡casdeamostrasconsideradascríticas.



O estudo geocronológico Rb-Sr, em rocha total, envolveu a análise de 17

amostras, coletadas em quatro afloramentos de anfibólio-biotita-granitóides porfiríticos,

tipo Mono lnglês (apêndice 1). Dois desses afloramentos (MJ-206 e 207) local¡zam-se

nos anedores de Paranaguá, o terce¡ro (MJ-301) refere-se a pedreira próxima de

Matinhos, e o último (MJ-287) situa-se pouco mais ao sul, nas imediações de

Guaratuba.

Os dados analíticos Rb-Sr relativos aos granitóides localizados nas

prox¡midades de Paranaguá, apresentaram-se relat¡vamente concentrados quando

tratados em diagrama isocrônico (elações Rb81Sr86 entre O,9O e .t,4S), indicando

idade de 537 + 35Ma, para uma relação inicial (Sr8tlSr81, de 0,70920 r O,OO323 (Fig.

5.3). A dispersão desfavorável dos pontos no eixo das abcissas torna impreciso tanto

o valor da idade como o da razão inicial.

F¡9.5.3 - O¡agrame lsocrônico Rb-Sr pera os Granitó¡des
Porfirlticos dos A¡redores de Paranâguá - T¡po Morro lnglês

(Nos. ordem: 10ô, 188)
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As amostras coletadas na pedreira de Mat¡nhos (MJ-301), apresentaram melhor

distribuição dos dados analíticos em diagrama isocrônico (Rb87/Sr66 entre j,2S e 2,30),

sendo a idade obt¡da de 589 t 28Ma, para uma relaçáo inic¡al (5187/S186)¡ de O,7O7S7 t
0,00070 (F¡9. 5.4). Padrão isocrônico Rb-Sr similar foi observado para os granitóides

porfiríticos das proxim¡dades de Guaratuba, que acusou idade de 562 t g3Ma, para

uma relação inicial 1srE7/sd6)¡ de 0,70816 * O,00069 (Fig. 5.5).



F¡9. 5.4 - D¡agrema lsocrônico Rb-Sr para os Gran¡tóides Porfirfticos
das Proximidades de Mat¡nhos - T¡po Morro lnglês
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Fig, 5.5- D¡agrama lsocrônico Rb-Sr para os cranitóides
Porfirít¡cos próx¡mos à cuaratuba - Tipo Morro lnqlês
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Os pontos analíticos, relat¡vos a esses afloramentos quando tratados

conjuntamente em diagrama isocrônico, apresentaram-se relativamente bem alinhados

e distribu¡dos, def¡nindo uma idade de 574 t 14Ma, paÊ uma retação ¡nicial (Sf7/Sdo)¡

de 0,70785 t 0,00026 (Fig. 5.6). Tal idade, em funçåo da distribuição e alinhamento

desses pontos, nos parece mais significat¡va, sendo ¡nterpretada como relat¡va ao

fechamento do sistema isotópico Rb-Sr. O valor obt¡do para a relâção inicial não é
conclusivo no tocante a origem desse material, sendo relativamente alto para

representar derivação mantélica e não o suficientemente alto para assegurar

derivação crustal.
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F¡9. 5.6 - D¡agrama laoc¡ônico Rb-Sr pârâ os cranitóides

Porfirít¡cos T¡po Morro lnglês - Domfnio Costeiro
(Nos. ordem: 144, 108, 106, 188)

Valor isocrônico de referência pouco mais êntigo de 621 r 13Ma, para uma

relação inicial de 0,7101 foi apresentado para rochas granitóides ¡ndiferenciadas

localizadas entre Guaraqueçaba e llha de São Francisco por Teixeira (1982).

O estudo U-Pb desses granitóides tipo Morro lnglês,envolveu a anáfise de 5
frações de zircões da rocha de número de campo MJ-206.2, coletada em afloramento

próximo a Paranaguá (analisada também através do metodo Rb-Sr). Três das frações

apresentaram-se bem al¡nhadas em diagrama pb206/U23s x pb'ot/U235, posicionando-se

relativamente próximas ao intercepto superior da curva Concórdia. A idade obtida, de

614 t gMa indica a época de cristalização dos zircões destes granitóides (Fig. 5.7.A).

Tal valor, mostra-se pouco superior a idade isocrônica (574 + 14Ma), sugerindo que o

fechamento do sistema Rb-Sr deu-se tardiamente à cristalização dos zircões. Duas

das frações analisadas posicionaram-se no diagrama Concórdia a direita do

alinhamento de 614Ma, indicando a presença de zircões com memória isotópica

pretérita (Fig. 5.7.8). Utilizando-se o modelo de perda episódica de Pb (que teria

ocorrido a 614Ma) verifica-se que tais heranças ¡sotópicas poderiam representar

zircões formados no Paleoproterozóico.



206Pb/238U

Fig. 5.74 - D¡ag¡ama U/Pb em z¡rcóes - crânitó¡des
Porf¡rít¡cos Morro lnglês - Domínio Coste¡ro.

(No. ordem: 106)

0.115 i lrt2o6; l
i __-.-.1

0.105

0.095 i

0.085l

0.075 I 44o

560

'' tr'

640
'...'-..

600

a-
s20

0.065
T=61at9\¡a i Ì

0.50 0.60 0.80 0.90
2o7Phtzßt)

206Pb/æau

Fig,5.78 - Diagrama U/Pb em zi¡côes - Gran¡tóides
Porfirlticos Mo¡ro lnglês - Domínio Costeiro.
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O estudo isotóp¡co desses granitóides porfiríticos abrangeu, adicionalmente,

anál¡ses de Pb em feldspatos potássicos das amostras MJ-301.H (pedreira em

Matinhos), MJ-206.5 (Paranaguá) e MJ-287, B (Guaratuba). As relações Pb2æ/pb204,

Pb2o7lPb2o4 e Pb208/Pb204 permitem diferenciar ambientes geológicos formadores de

rocha, uma vez que tais reservatórios apresentam compos¡ções isotópicas distintas.

Os valores de Pb foram plotados na figura 5.8, onde eståo individualizadas curvas de

evolução desses isótopos para o manto, crosta inferior, crosta superior e de ambiente

orogênico, segundo modelo da Plumbotectôn¡ca (Zartman & Doe 1981). Os dados

analíticos Pb207lPb204 x Pb2æ/Pb20o (Fig. 5.BA) posicionaram-se no diagrama próximo



(MJ-205.5) e pouco acima (MJ-301.H e 287.8) das respectivas curvas de evolução

relativas a crosta inferior e manto, indicando contribuição de pelo menos um desses

reservatórios, mas não diferenciando entre os mesmos. Tal diferenc¡ação pode ser

observada no diagrama Pþtæ/Pb?ø x Pb26/Pb2q (Fig. 5.88), onde os pontos analíticos

posicionaram-se logo abaixo da curva de evolução para os materiais da crosta inferior,

caracterizando uma sign¡ficante participação desse reservatório na constituição dos

gran¡tóides estudados.
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Fig. 5.8 - Modelo de Plumbotectônica de Zartman & Doe (1981) para os
Granitóides Tipo Morro lnglês



Análises Sm-Nd (TDM) realizadas em amostras dos granitóides porfiríticos, tipo

Morro lnglês, coletadas em afloramentos localizados a oeste de Paranaguá (MJ-

208.4), próximo de Guaratuba (MJ-287.4) e arredores de Matinhos (MJ-301.E),

apresentaram ¡dades modelo, respectivamente de 1.909Ma, 2.O25Ma e 2.223Ma
(Apêndice-1). Tais valores, caracterizam o Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico)

como o período principal em que os precursores crustais desses granitó¡des foram

diferenciados do manto. Um parâmetro importante no estudo dos isótopos de Nd

refere-se a comparação das relações iniciais Nd143/Nd1a dessas rochas quando de sua

formação (- 615Ma) com as razôes de s€us repect¡vos reservatórios, na mesma

época, sendo referido na literatura cofio Ê¡.¡¿.. Os valores obtidos para esse parâmetro.

de -12 a -20 (fortemente negativos), são ind¡cativos de um longo tempo de residência

crustal dos protolitos que deram origem aos granitóides ora discut¡dos.

Os granitóides cataclásticos tipo Rio Canavieiras que ocorrem na porçåo

oc¡dental do Domínio Paranaguá mostraram-se problemát¡cos às análises isotópicas.

As hornblendas e/ou biotitas, além de escassas, apresentaram-se transformadas em

tremolitas/act¡nolitas e cloritas, impossib¡litando sua separação para fins de anál¡ses K-

Ar. Adicionalmente, as inúmeras amostras coletadas ao longo dos rios Grande e

Cubatãozinho apresentaram quantidades extremamente baixas em zircão, bem como

relações Rb-Sr bastante próximas, concentradas no eixo das abcissas, dif¡cultando a

utilização das metodologias U-Pb e Rb-Sr.

Para o granitóide isótropo tipo Rio do Poço, foram concentradas quatro fraçðes

de zircões, da amostra de número de campo MJ-209.C, coletada em afloramento

local¡zado a oeste de Paranaguá. Essas frações apresentaram-se relativamente bem

alinhadas em d¡agrama U-Pb, interceptando a curya Concórdia na idade de 609 t
28Ma (Fig. 5.9). Tal valor, representa a época de cristal¡zação dos zircões desse corpo

granítico, mostrando-se bastante próximo a idade obtida para os granitóides porfiríticos

t¡po Morro lnglês (614 r gMa).
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æ6pb/238u Fig. 5.9 - Diagrama U-Pb em Zircóes - Granitóide Rio do Poço
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Os granitóides tipo Estrela foram tentativamente analisados através dos

métodos Rb-Sr (em rocha total), U-Pb (em zircões) , K-Ar (em biotitas) e Sm-Nd (Tor,,¡).

A grande similaridade nas relações Rb/Sr, observada para dezenas de amostras

coletadas em diferentes afloramentos, impossibilitou a oþtenção de idades precisas

através desta sistemática. No diagrama isocrönico (Fig. 5,10) estão representados seis

dados analíticos Rb-Sr, relativos a quatro afloramentos distribuídos ao longo dos rios

São João e Cubatão. Verifica-se uma concentração desses pontos no eixo das

abcissas (relações RbET/Sr86) entre aproximadamente 0,6 e 1,0 indicando para a reta

média (traçada entre os dois alinhamentos extremos), idade de 560 t 40Ma para uma

relação inicial próxima de 0,708.
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Fig. 5.10 - Diagrama lsocrônico Rb€r - Granito Estrela

(Nos.ordem: 213, 214, 216, 12e)
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Duas frações de zircões, concentradas da amostra de número de campo MJ-

4í3.8, apresentaram seus pontos analíticos relativamente afastados do ¡ntercepto com

a curva Concórd¡a, sugerindo quando a reta é forçada ao ponto zero, idade próxima de

590Ma (Fig. 5.11). Dados adicionais, bem como uma aþrasão mais intensa dos

zircões, se mostram necessários numa tentativa de analisar porções ma¡s centrais

desses minerais, menos afetados pelos processos de metamictização.

206Pb1238U

Fig. 5.ll - D¡agramâ U/Pb em zircões - Granito Est¡ele
(No. ordemi '127)
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Os dados K-Ar relativos aos granitó¡des tipo Estrêla referem-se a análises

obtidas em biotitas das amostras de números de campo MJ-283 e MJ-413.8 que

indicaram idades respectivamente de 536 t 17 e 544 t 11Ma (apêndice 1).

PadÉo geocronológico ¡nteressante refere-se as análises Sm-Nd (Te¡,,),

relativas aos granitóides do setor ocidental deste cinturâo, tipo Rio Canavie¡ras (MJ-

347) e Estrela (MJ-284 e 283), cujas idades modelo foram, respectivamente de

2.417Ma,2.572Ma e 2.614Ma (apêndice 1). Tais valores, relacionados a época em

que os precursores crustais dessas rochas se d¡ferenciaram do manto, distinguem-se

claramente dos observados para os gran¡tóides tipo Morro lnglês (2.200-1.900Ma),

distribuídos na porção centro-oriental do Domínio Paranaguá.

Os dados K-Ar relativos a biotitas dos granitóides tipo Morro lnglês, Rio do

Poço e Estrela quando considerados conjuntamente em histograma, apresentam-se

distr¡buÍdos no intervalo de 600-440Ma, oconendo concentração de idades entre 560-



480Ma (Fig. 5.12). Este último intervalo deve representar o período principal de

resfriamento/soerguimento deste cinturão granítico, caracterizando um longo período

de tempo desde sua formação (615-58OMa), até atingir ¡sotermas inferiores a 300o-

250"C.

GRANITOIOES DO DOMINIO PARANÀGUA

400 420 410 460 460 500 520 540 560 580 600

Fig. 5.'12 - Histograma K-Ar - Granitóides do Domínio Paranaguá
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. Foto 5a - Aspecto geral dos granitóides tipo Morro lnglês Macroscopicamente
são leucocráticos, cinza claros, foliados, rje granulaçáo média e
porfiríticos. Microscopicamente predominam k-feldspato
(megacristais), plagioclásio (oligoclásio - andesina). quartzo, biotiia
e hornblenda. Os principais minerais acessórios sáo apatita, zircão,
opacos e tttanita, este último presente em quaniidades significativas
(MJ-201 - SE de Garuva).

o Foto 5b - lntensa deformação dúctil observada nos granitóides tipo Morrô
lnglês. Os megacristais de K-feldspaio mostram-se alongados
adquirindo, as vezes, formas sigmo¡da¡s.

. Foto 5c - Detalhe de enclave de granulaçáo fina, mesocrático, de composição
quartzo-diorítica, comum nos granitóides tipo Morro lnglês (MJ-206 -
Paranaguá).

. Foto 5d - Milonifos no contato do Domínio Paranaguá e Domínio Luís Alves
(2.C. Alexandra - Serra Negra). Rodovia Curitiba - Paranaguá (MJ-

397 -BR-277).

. Foto 5e - Granitóides tipo Rio do Poço (MJ-209): leucocráticos, cinza claros,
granulaçåo média, equigranulares, a plagioclásio (albita
oligoclásio), k-feldspato, quartzo, biotita e muscovita (Rodovia

Curitiba - Paranaguá -BR-277).

e Foto 5f - Granitóides tipo Estrela: leucocráticos, cinza claros, granulação
média, inequigranulares, a quartzo, plagioclásio (oligoclásio -
andesina), k-feldspato, biotita e hornblenda (MJ-283 - Rio São
João).

o Foto 5g - Feição protomilonítica comum nos granitóides tipo Canavieiras. Ao
microscópio predominam quartzo com forte extinçáo ondulante, k-
feldspato saussuritizado e sericitizado, plagioclásio com lamelas
curyas e quebradas, tremolita-actinolita, clorita e epídoto (MJ-356 -
Rio Sambaqui).





CAPíTULO 6

MAGMATISMO E SEDIMENTAçAO DE REGTMES EXTENS|ONA|S

Pós-oRocÊNtcos

6. 1. GRANITOIDES ALCALINOS.PERALCALINOS

Diversos corpos graníticos foram indiv¡dual¡zados no setor nordeste de Santa

Catarina e sudeste do Paraná, fruto de projetos que envolveram mapeamento

geológico básico, dentre os quais destacam-se os executados na década de 60 pela

Comissão da Carta Geológica do Paraná € por Maack (1961) e, na década de 70, pela

CPRM (Projeto Básico Leste de Santa Catarina).

Esses maciços graníticos apresentam dimensões variadas, constituindo desde
pequenos stocks até batólitos, cujas denom¡nações tem por base a toponímia das

regiões onde ocorrem: Agudos do Sul, Corupá, Serra Alta, Mono Redondo, Serra da

lgreja, Graciosa, Anhangava, Marumbi, Piraí e Dona Francisca. Distribuem-se tanto no

Domínio Curitiba como Luís Alves, predominado neste último, nåo ocorrendo nos

tenenos pertencentes ao Domínio Paranaguá.

Caracter¡zam esses maciços a natureza alcalina, bem como suâ isotropia, em

constraste com a pronunc¡ada foliação dos gnaisses e migmatitos encaixantes, com os

quais os contatos são normalmente realizados através de zonas de falha.

Pretende-se discutir de maneira sucinta observaçöes efetuadas em campo e
em laboratório, neste caso, envolvendo aspectos petrográf¡cos e geocronológicos,

utilizando-se adicionalmente, dos dados existentes na literatura. Em termos

petrográficos, foram descritas cerca de 50 láminas, número este bastante reduzido

quando considerada a grande variedade composicional e textural observada para

cada um desses corpos. Tais observaçóes petrográficas foram efetuadas com o
objet¡vo principal de auxiliar as análises e interpretações geocronológicas.

As análises radiométricas pré-existentes, em número reduzido, envolveram

determinaçôes K-Ar e Rb-Sr, e neste caso, d¡agramas ¡socrônicos contendo amostras

de diferentes corpos. Essas idades caracterizam épocas relativas ao Neoproterozóico

(ciclo Brasiliano) para a formação de grande parte desses maciços graníticos.



6.1.1. Aspectos Geofógicos

Embora as pesquisas realizadas tivessem como objet¡vo principal o estudo dos

tenenos gnáissico-m¡gmatíticos, um reconhec¡mento de grande parte dos maciços

granít¡cos de natureza alcalina-peralcal¡na fez-se necessário, numa tentat¡va de melhor

compreender e posicionar essa expressiva âtiv¡dade plutôn¡ca no quadro geotectônico

regíonal.

O Granito Aqudos do Sul, cartografado pela Comissão da Carta Geológ¡ca do

Paraná (Trein et al. 1969 a e b, Marini et al. 1970) e descr¡to por Fuck et al. (1967c),

ocupa uma superfície superior a 400Km2, d¡stdbuindo-se no s€tor centro-sul estudado,

próximo a divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Faz contato na porção

sul e sudeste com rochas gnáissico-granulíticas do Domínio Luís Alves e a norte-

noroeste com os gnaisses migmatíticos e granitó¡des deformados do Dominio Cur¡tiba.

Nos trabalhos realizados pela Comissão da Carta Geológica do Paraná, Trein

et al. (1969b), na folha de Tijucas do Sul (1:70.000), admitem caráter intrusivo desse

maciço granítico, enquanto Marini et al. (1970), na folha de Mandirituba (1:70.000)

mencionam passagem gradativa deste corpo (por ele denominado de Granito Palermo)

para os migmat¡tos embrechíticos, ora reconhecidos como pertencentes aos

granitóides deformados do setor sul do DomÍnio Curitiba.

Girard¡ (1974) do mesmo modo, inclui no maciço de Agudos do Sul rochas

aflorantes na fa¡xa Gramados - Piên - Poço Frio, salientando que, em parte dessa

área, o material granítico apresenta-se deformado. Este autor admite o caráter

intrusivo do granito Agudos, baseado na isotropia dessas rochas, em contraste com a

pronunciada foliação dos gnaisses ê migmatitos encaixantes. Adicionalment€,

apresenta algumas determinações radiométricas Rb-Sr com idade isocrônica próxima

de 580Ma, valor este relacionado aos granitos s¡n a tardi tectônicos do ciclo brasiliano

(Cordani & Kawashita 1971).

F¡ori (1978), em estudos fotogeológicos, distingue cinco variedades faciológicas

para o maciço granítico Agudos, admitindo três fases de intrusôes sucessivas. Os

fácies graníticos foram pelo autor agrupados em magnetita granitos (C, D, E) e ilmenita

granitos (4, B).



Neste maciço, predominam rochas leucocráticas de granulação média a grossa

cinza, cinza rosadas a róseas, equi a inequigranulares, ocasionalmente porfirít¡cas.

Apresentam textura hip¡diomórfica, granular, sendo constituídas por feldspato

potássico (5-60%, com ou sem geminação em grade, geralmente mesopertíticos),

plagioclásio (0-60%, albita-ol¡goclásio, noÍmalmente zonados), quartzo (10-35%),

biotita (0-15%, mostrando var¡edades marrom avermelhada e verde) e hornblendas (0-

l5%, verdes). Como acessórios são comuns titanita, allanita, zircão, apatita, fluorita e

opacos e como produto de transformação, muscovita, clorita, epidoto e carbonato.

A presença de rochas bás¡cas, de composição notadamente gabro-diorítica,

¡nternas ao maciço granitico Agudos, foi assinalada por Girardi (1974) e Machiavelli

(1991). São rochas meso a melanocráticas, com cores verde a cinza-esverdeada, de

granulação fina a méd¡a, por vezes grossa, composta essencialmente por plagioclágio,

clinopiroxênio, ortopiroxênio, homblenda e biotita. O contato entre os litotipos

graníticos e básicos são referidos pelos autores citados como possivelmente

transicional, com porções que sugerem m¡stura. Machiavelli (199'1), estudando

petrograf icamente amostras coletadas no contato desses corpos, observou a presença

de quartzo manteado por anfibólio, plagioclás¡o corroído e manteado por feldspato

potássico e anfibólio, sugerindo uma fase de mistura contemporânea entre magma

ác¡do e básico. Acrescente-se que, enclaves de serpentinitos foram observados

nesses granitóides, a noroeste de Tijucas do Sul, constituindo xenólitos centimétricos a

métricos, com formas tabulares e contatos irregulares.

O Granito Morro Redondo, ocupa uma superfície superior a 250km2,

distribuindo-se, aproximadamente, na porção central da região estudada, a oeste-

noroeste de Garuva, com exposições equ¡valentes em tenitórios paranaense e

catarinense. Distribui-se no âmbito do Domínio Luís Alves, apresentando próximo as

bordas feições cataclásticas e milonít¡cas. Sua identificação foi assinalada por Maack

(1961), que se refere a um corpo possivelmente de natureza alcal¡na nas proximidades

de Garuva. Posteriormente, este madço granítico foi cartografado, no estado do

Paraná, por Trein et al. 1969b e Muratori gLAL 1969a (folhas Tijucas do Sul e Pedra

Branca de Araraquara 1:70.000) e por Albuquerque et al. 1971, em Santa Catarina

(Quadrícula de Joinville, I :250.000, Projeto Básico Leste de Santa Catarina, CPRM),

sendo descrito por Fuck et al. (1967c).
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Variedades composicionais e texturais são comuns neste maciço granítico, fato

facilmente caracterizado através das descrições de Tlein et al. (1969b) e Albuquerque

et al. (1971), respect¡vamente nas folhas Tijucas do Sul (PR, 1:70.000) e na quadricula

Joinville (Santa Catarina, 1:250.000). O prime¡ro autor descreve como litotipo mais

comum, granitos equigranulares, leucocráticos, de coloração branca a cinza clara e

granulação média, enquanto o segundo refere-se a rochas de coloração rosada a

cinza claro de granulação grossa, por vezes, porfirítico.

De modo geral, observa-se a presença de granitos isótropos nas porções mais

centrais e câtaclasados nas bordas. Os litotipos mais comuns, apresentam granulação

média, sáo equi a inequigranulares, raramente porfiríticos, leucocráticos e de coloração

cinza-clara. Essas [ochas apresentam normalmente textura hipidiomórfica, granular,

sendo constituídas por quartzo (5-30%), feldspato alcalino (20-60%), normalmente

pertítico, plagioclásio (albita, 5-30%), biotita (0-10%), homblenda (0-10%), anfibólios

sódicos (r¡ebeckita/arfvedsonita), piroxênios Na-Ca (egirina/augita), além de olivina

(faial¡ta). Os acessórios comuns são titanita, zircão, apatita, rutilo, fluorita e opacos e

como produtos de transformação ocorTem clorita, epídoto, muscovita e argilo minerais.

Na porção sul deste corpo granít¡co ocorem ainda rochas vulcånicas de

natureza alcalina, cujas relações de contato são a¡nda imprecisas.

O Granito Corupá, descrito por AlbuqueÍque et al. (1971), estende-se por uma

superfície de cerca de 60km2 a nordeste da cidade homônima, const¡tuindo o

denominado Morro do Boi, que ocupa o setor sul-sudeste da bacia vulcano-sedimentar

de Campo Alegre. Albuguerque et al. (1971) mencionam relações de contato intrus¡va

com os gnaisses do embasamento e, imprecisas com as seqüências vulcano-

sedimentares. A observação de tais relações foram dificultadas, uma vez que nessa

região os afloramentos são esparsos e normalmente intemperizados, ocorrendo muitas

vezes como blocos.

Na borda o6ste, o maciço de Corupá é em parte recoberto por sedimentos da

Bacia do Paraná, e em parte faz contato com as rochas gnáissico-granulíticas do

Domínio Luís Alves, como em sua porção oriental, e nas porções norte e sul faz

contato, respectivamente, com as seqüências vulcano-sedimentares das Bac¡as de

Campo Alegre e Corupá.



Albuquerque et al. (1971), mencionam para o mac¡ço granÍt¡co de Corupá,

composições graníticas, quarlzo-sieníticas e sieníticas, consideradas pelos autores

como variações laterais.

Essas rochas mostram-se normalmente leucocráticas, equigranulares,

ocasionalmente porfiríticas, com granulação média a grossa, e coloração pardo-

avermelhada a cinza-esverdeada. A textura é normalmente granular, hipidiomórfica e

os minerais predominantes são: quartzo (2-15Vo), feldspato potássico (com ou sem

geminação em grade, normalmente pertít¡co, 30-65%), plagioclásio (albita, 1O-7Oo/o),

hornblenda (0-10%), biotita (0-1 0%), anfibólios sódicos (riebeckita/arfvedsonita),

piroxênios Na-Ca (egirina/augíta), além de olivina (faial¡ta). Os minerais acessórios

comuns são titanita, apatita, zircão, fluorita e opacos, ocorrendo clorita, sericita,

epídoto e carbonato como produtos de tranformação.

Trainin¡ (1974) assinala a presença de um pequeno corpo granítico de

composição alcalina na estrada que liga Corupá a São Bento do Sul a cerca de 1okm

a sul desta últ¡ma cidade, o qual denominou de Granito Sena Alta. Ocupa uma

superfície próxima de 20km2, distribuindo-se no âmbito do Domínio Luís Alves,

ocorrendo associado a rochas vulcånicas ácidas (riolitos e traquitos). A presença de

zonas radiométricamente anômalas motivou a execução de uma sondagem em sua

borda sul, (furo CA-12 - Projeto Campo Alegre - Valiati 1974), que atingiu a
profund¡dade de 120,60 metros, sempre atravessando rochas graníticas de natureza

alcalina. Menciona, através de testemunho colhido na profundidade de 23 metros, a

existência de um delgado veio do riolito com cercá de 1,Scm de espessura cortando

esses granitos alcalinos. Daitx & Carvalho (1980) descrevem em afloramento próximo,

relação inversa, isto é, diques de microgranito com cerca de 30cm dê espessura

cortando rochas vulcánicas. Ebert (1971), estudando rochas vulcânicas próximas

deste co¡po granítico menciona seu caráter fortemente alcalino, acusando a presença

de barkevicita, riebeck¡ta e egirina.

O Granito Sena da lqreia, ocupa uma superfície próxima de 9Okm2,

d¡stribuindo-se ao longo da serra homônima, à leste da bacia vulcano-sedimentar do

Rio Guaratubinha, no estado do Paraná. Seus limites foram estabelecidos por Muratori

et al. (1969b) por ocasião do mapeamento geológico da folha Sena da lgreja, na

escala 1:70.000. Apresenta forma alongada no sentido NE-SW e relaçðes de contato

por falha, com as rochas gnáissico-granulíticas do Domínio Luís Alves. Apenas om sua



porção nordeste encontra-se balizado pelas rochas gran¡to-gnáissicas do Domínio

Paranaguá, apresentando-se nesta região intensamente deformado, com aspecto

cataclástico e milonítico.

Esses granitos são normalmente leucocráticos, equi a inequigranulares, com

granulação média e cores cinza claro, cinza rosado e róseo. Muratori et al. (1969b)

reportam seu caráter subalcalino e Fuck et al. (1971) assinalam uma tendência

alcalina,com presença de anfibólios e piroxênios sódicos.

O Granito da Graciosa, delimitado parcialmente por Maack (1961) e descrito por

Cordani & G¡rardi (1967), ocupa uma superfície superior a 300km2, distribuindo-se no

setor NE da área estudada, constituindo as Serras dos Órgãos, Graciosa, Máe Catira,

Farinha Seca e lbiteraquire, onde se encontra o Pico Paraná, ponto culminante do

estado. Este corpo apresenta direção geral nordeste, l¡m¡tando-se com as rochas

gnáissico-m¡gmatít¡cas do Domínio Curitiba (a oeste) e com os granito-gnaisses do

Domínio Paranaguá (a leste). Feições câtaclásticas foram observadas próximo aos

lim¡tes oriental e ocidental deste maciço, envolvendo tanto as rochas graníticas como

as pertencentes aos terrenos gnáissicos adjacentes.

Este corpo granítico exibe uma grande variedade de litotipos, predominando

rochas leucocráticas, com cores cinza-claro e rosado, granulação média, por vezes

poffirítica, havendo porções praticamente isentas de minerais máficos e outras r¡cas

em biot¡ta e/ou anfibólio. Microscopicamente, apresêntam textura hipid¡omórf¡ca,

granular, sendo constituídas por quarlzo (10-25o/o), feldspato potássico (muitas vezes

isento de geminação em grade, formando comumente intercrescimento pertiticos - 15-

65%), plagioclásio (albita-oligoclásio, 0-50%), hornblenda (0-10%), biotita (0-10o/o),

anfibólios sódicos (riebeck¡ta/arfvedsonita, 0-10%), piroxênios Na-Ca (egirina/augita 0-

10%), Como minerais acessórios ocorrem zircão, titanita, apatita, allanita, fluorita e

opacos e, como produtos de transformação, clorita, muscovita, epídoto e carbonatos.

Nas amostras com menor tendência alcalina predominam plagioclásio e feldspato

potáss¡co em cr¡stais individualizados e, nas com maior caráter alcâlino, a m¡cropertita

é dominante.

Na estrada da Graciosa, proxim¡dades do rio Cascata, ocorrem rochas de

granulação média, c¡nza-esverdeadas, de composição diorÍtica, cujas relaçöes de

contato com os granitos não foram observadas. Apresentam como minerais essenciais
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o plagioclás¡o (oligoclásio/andesina, 60-650/o), augita (20-300/o), homblenda (5-f 0%),

quartzo (2-3o/o) e biotita (2-570).

O Granito Anhanoava, descr¡to por Fuck (1967a), ocupa uma superfície de

aproximadamente 60km2, constituindo o morro homônimo, a leste e nordeste de

Piraquara. Faz pafte da Serra do Mar, localmente conhecida como Serra do Baitaca e

Sena da Boa Vista, sendo balizado pelas rochas gnáissico-migmatíticas do Domínio

Curitiba. Fuck (1967a) menciona relações de contato ¡ntrusivas deste maciço,

ev¡denciadas pela presença de filões félsicos semelhantes aos do gran¡to Anhangava,

que cortam os migmatitos aflorantes a leste de Piraquara.

Macroscópica e microscop¡camente, este granito mostra-se bastante similar ao

da Graciosa, exibindo uma grande variedade de litotipos, com predomínio de termos

leucocráticos, cinza-claro, cinza-rosado e róseo, equ¡ a 
_inequigranulares, 

com

granulação f¡na a média, às vezes grossa. Essas roc,4as apresentam textura

hipidiomórfica, granular, sendo const¡tuídas essencialm"n/" po, quartzo (10-25%),

feldspato potássico (f 0-65%) plagioclásio (albita/oligoclásio, 0-30%), biot¡ta (0-10%),

homblenda (0-'100/o), anf¡bólios sód¡cos (riebeck¡ta/arfvedsonita), piroxên¡os Na-Ca

(egirina/augita). Como minerais acessórios ocorrem zircão, titanita, allanita, apat¡ta,

fluorita e opacos e como produtos de transformação epídoto, clor¡ta, sericita e

carbonato. O feldspato potássico é normalmente micropertít¡co, ocoflendo, nos termos

sub-alcalinos, em cristais isolados, com ou sem geminação em grade, sendo neste

caso, o plag¡oclásio dominante o oligoclásio.

O Granito Marumbi (Maack 1961; Cordani & G¡rardi 1967) ocupa uma superfície

de aproximadamente 80km2, distribuindo-se a sul do maciço da Graciosa, na sena

homônima. Faz limite com as rochas gná¡ssico-migmatíticas do Domínio Curitiba, no

setor ocidental e com os gnaisses granulíticos do Domínio Luís Alves, na porçåo

oriental. Observa-se em campo, uma maior homogeneidade desses gran¡tos, quando

comparados com os maciços da Graciosa e Anhangava. Apresentam-se normalmente,

leucocráticos, equ¡granulares com granulação média e cor cinza claro à cinza rosado,

tendo como minerais dominantes quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e biotita.

Maack (1961), através da anál¡se de elementos maiores, de uma amostra

coletada próxima a estação Marumbi, evidencia tendência menos alcalina deste corpo,

em relação aos maciços Graciosa e Anhagava adjacentes. Tal tendência é também

sugerida por Cordani & Girardi (1967) em função de estudos petrográficos envolvendo



diversas amostras deste corpo granítico, que apresentaram uma mineralogia a base de

quartzo, feldspato potássico (normalmente pertítico), plag¡oclás¡o (albita) e biotita

(verde a fortemente avermelhada).

Segundo Cordani & Girardi (1967) as zonas de contato deste maciço granítico

mostram-se intensamente pertuÍbadas poÍ falhamentos. Mencionam a existência de

restos de teto ao longo da estrada de feno Cur¡tiba-Paranaguá, na altura da estação

Engenheiro Lange.

A presença de feldspato potássico pertítico, e a composição sód¡ca do

plagiocláslo, indicam para o granito Marumbi caráter alcalino, similar ao observado

para o granito Agudos do Sul, não sendo descritos, nesses cor"pos, anfibólios ou

piroxênios sódicos, comuns nos demais maciços. Os granitos Corupá, Sera Alta,

Morro Redondo, Serra da lgreja, Graciosa e Anhangava, mostram variedades sien¡to-

graníticas. Os minerais máficos mostram tendências evolutivas desde francamente

metaluminosos até francamente peralcalinos. Nessa evolução temos a presença de

faial¡tas (Corupá e M. Redondo) e clinopiroxênios (egirina/augita), que se mostram por

vezes bordejados por anfibólios cálcico-sódicos, até totalmente sódicos (riebeckitas),

diferindo nesse aspecto dos corpos granít¡cos Agudos e Marumb¡.

As poucas amostras analisadas em diagrama QAP (Skeckeisen 1976), indicam

composiçõês predominantemente granodioríticas para a maciço de Agudos e, alcali-

feldspato-granítica a alcali-feldspato-quartzo-sienítica para os corpos Anhangava,

Graciosa, Morro Redondo e Corupá (Fig. 6. I ) .Acrescente-se que a utilização deste

diagrama teve por objetivo classificar e ilustrar parle do conjunto analisado e, de modo

algum, representar a grande variedade composicional desses maciços granít¡cos.

Os Granitos Dona Francisca e Piraí, constituem corpos menos expressivos,

aflorantes na Sefra do Mar, a leste da bacia vulcano-sed¡mentar de Campo Alegre,

oconendo no âmbito das rochas gnáissico-granulít¡cas do Domínio Luís Alves. De

acordo com Albuquerque et al. (1971) esses corpos apresentam extrema escassez de

minera¡s máficos, sendo classificados como alaskitos. São rochas leucocráticas,

equigranulares, de granulação fina a média e coloração avermelhada ou vermelho

came. Albuquerque et al. (1971) caracterizam uma mineralogia a base de quartzo,

feldspato potássico (normalmente pertítico) e plagioclásio (oligoclásio), sendo a biot¡ta

rara e cloritizada.
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Em termos geoquímicos, foram analisadas para elementos maiores, traços e

teras raras somente sete amostras, pertencentes aos maciços graníticos Agudos do

Sul (3), Corupá (1), Graciosa (1), Anhangava (1) e Mono Redondo (1).

Em d¡agrama Rr x Rz (De La Roche et al. 1980), os dados analíticos obtidos

foram lançados conjuntamente com os de Kaul & Cordani (1994) que, embora não

d¡ferenciados, representam os maciços graníticos da Sena do Mar, localizados no leste

Paranaense e v¡z¡nhanças (Agudos do Sul, Corupá, Morro Redondo, Serra da lgreja,

Anhangava, Graciosa, Marumbi, Alto Turvo e Guaraú). Observa-se uma distribuição

dos dados, neste dlagrama, segundo "trends" subalcalinos a alcal¡nos saturados (Fig,

6.2), campo este indicativo de trans¡ção de condições tard¡-orogênicas para condiçöes

francamente anorogènicas (Batchelor & Bowden 1985). Acrescente-se que os três

dados relacionados ao maciço de Agudos do Sul d¡stribu¡ram-se preferencialmente no

âmb¡to dos granitóides subalcal¡nos. Os índices de Shand (1951) denotam

características metaluminosas/peralum¡nosas para o maciço de Agudos do Sul,



metaluminosa para o corpo de Corupá e peralcalinas para os demais (Graciosa, Morro

Redondo, Anhangava).

O diagrama de multielementos (Pearce et al 1984) sugere preliminarmente,

função das poucas análises disponíveis, um padrão de fracionamento relativamente

suave para o conjunto representado pelos granitóides Corupá, Graciosa, Morro

Redondo e Anhangava (Fig. 6.3), com enriquecimento de todos os elementos em

relaçåo ao condrito (até cerca de 100 vezes). Acrescente-se que o granito Corupá não

apresenta anomalia negativa em Ba, comuns aos demais mac¡ços. Uma comparação

visual entre esse diagrama e os apresentados por Pearce et al. (1984) perm¡te

associáJos aos granitóides intraplacas (WPG), normalmente a anfiból¡os e piroxênios

sódicos e, intrusivos em crosta continental fortemente atenuada ( exemplo dos

granitóides da NigéÍ¡a - Bowden & Tumer 1974, lmeokparia 1982). Os dados relativos

ao maciço de Agudos do Sul (Fig.6.4) indicam um padrão de fracionamento ma¡s

acentuado, denotando similarmente aos demais corpos, enriquecimento de todos os

elementos em relação ao condr¡to (até cerca de 100 vezes) e anomalias negativas em

Ba. Assemelham-se mais aos granitóides sin a pós col¡siona¡s (Pearce et al. 1984).
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Fig. 6.2 - Diagrama Rr x Rz (De La Roche et al. 1980) - Maciços Graníticos da
porção SE do Paraná e NE de Santa Catarina.
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Fig. 6.3 - Diagrama de Multielementos - Maciços Graníticos da porção

do Paraná e NE de Santa Catarina (norm - Pearce et al. 1984)

Fig. 6.4 - Diagrama de Multielementos - Rochas Graníticas do Maciço

Agudos do Sul. (norm. - Pearce et al. 1984)
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6.1.2. Geocronologia

Os dados geocronológ¡cos relativos aos maciços graníticos do setor nordeste

Catarinense e sudeste Paranaense totalizam atualmente mais de 120 determinações

radiométricas, envolvendo os métodos Rb-Sr (em rocha total), K-Ar (em minera¡s), U-

Pb (em zircões) e Sm-Nd (idades modelo, em rocha total) .

O estudo geológico e geocronológico dessa importante atividade plutônica

encontra-se a nível de reconhecimento regional, uma vez que ttatam-se de maciços

graníticos expÍessivos (stocks e batolitos), que apresentam indiv¡dualmente variedades

composicionais e texturais significativas e, cuja colocaçåo pode ter envolvido
processos múlt¡plos, com duração de alguns milhões de anos.

Para o maciço granítico Agudos do Sul foram realizadas análises U-Pb de

quatro frações de zircões, concentradas de amostra coletada em sua porção centro-

node (afloramento de número de campo MJ-132). Os dados analíticos obtidos

apresentaram-se relativamente al¡nhados em d¡agrama U-Pb, interceptando a curva

Concórdia na idade de 594 t 26Ma, interpretada como relativa à época de cristalização

dos zircões e portanto de formaçåo dessas rochas graníticas (Fig.6.5). Tais zircões,

mesmo submetidos a um processo de abrasão de 5 a 6 horas posiclonaram-se

relativamente afastados da curva Concórdia. Acredita-se que a intensificação de tal

processo poderia ocasionar sensível aproximação desses pontos analíticos da curva

Concórdia, resultando em maior precisão na idade obtida.

A metodologia Rb-Sr, em rochâ total, foi tentativamente aplicada para o corpo

granítico de Agudos do Sul, a nível de afloramento, porém a homogene¡dade

observada nas relações Rb-Sr inviabilizou tais determinaçöes para fins isocrôn¡cos.

Relativa distribuição dos pontos analít¡cos fo¡ obt¡da utilizando-se de rochas graníticas

composicional e texturalmente similares, coletadas em dois afloramentos próximos,

localizados nos anedores de Agudos do Sul (amostras de números de campo MJ-109

e 128). Em diagrama isocrônico, esses dados d¡stribuiram-se no eixo das abcissas

(elações RbET/Sr88) entre 1,9 e 2,4 (afloramento MJ-IO9) e entre 3,0 e 4,5 (afloramento

MJ-128), indicando para a reta que melhor se ajusta a esses pontos idade de 570 t
22Ma, para uma relação inicial (5rô7/5166)¡ de 0,70735 r O,OOOSO (Fig. 6.6). Tal vator



F¡9. 6.5 - Diagrama U/Pb em zircöes - cranito Agudos do Sul

(No. ordem: 247)
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parece estar relacionado a época de fechamento do sistema Rb-Sr, que teria ocorrido

após a cr¡stalização dos zircões.

Girardi et al. (1974), apresentam um diagrama isocrônico Rb-Sr de referência,

para o granito Agudos do Sul, contendo três pontos analíticos, relacionados a

amostras coletadas em diferentes afloramentos da porção sul deste maciço. A idade

obtida, de 600 t 23Ma, para uma retação inicial (3187/5186)¡ de 0,70401 r O,0OO39

mostra-se similar aos dados U-Pb ora apresentados (Fig. 6.7, recalculada para À =
1.42x10'11lano).

F¡9. ô.6 - D¡agrama lsocrônico Rb-Sr em rocha total - cran¡to
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Fig. 6.7 - Diagrama lsocrónico Rb€r em rocha total - Gran¡to
s.87/sr86 Agudos do Sul (cirard¡ etLA!. 1974).

(Nos. ordem. 197, 232, 233)
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Acrescente-se que idades isocrônicas de 544 r 8Ma (ri = 0,709) e 596 r 22Ma

(r¡ = 0,705), relativas a biotita-granitos respectivamente da porção norte e sul deste

maciço, foram referidas por Kaul & Cordani (',l994).

Considerando-se os dados U-Pb e Rb-Sr, ora comentados, bem como os enos

analíticos, relativamente elevados, o intervalo 600-570Ma, parece representar o

período principal de formação dessas rochas graníticas.

Para o corpo granítico de Corupá, foram analisadas através do método U-Pb,

quatro frações de zircões. Esses dados apresentaram-se relativamente alinhados em

diagrama U-Pb, contendo um dos pontos analíticos posicionado próximo à curva

Concórdia, definindo a idade de 580 È 6Ma, interpretada como relativa a época de

cristal¡zação dos zircões (Fig. 6.8).

Amostras provenientes do mesmo afloramento (MJ-163), foram adicionalmente,

analisadas através do método Rb-Sr, em rocha total. Os pontos analíticos

apresentaram-se, em diagrama isocrônico, concentrados no eixo das abcissas

(Rb8lsfo) próximas a 2,0 e entre 3,5-4,0, indicando idade de 550 + 26Ma, para uma

relaçåo inicial (5É7/5Í61 cte O,7O7O3 ú o,ooloo (Fig. 6.9). Uma análise Rb-Sr efetuâda

na amostra de número de campo MJ-164, coletada em afloramento bastante próx¡mo

ao anteriormente datado, mostrou comportamento coerente, posicionando-se ao longo

dessa reta isocrônica com idade de 550 t 26Ma.
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Fig. 6.8 - D¡agrama U/Pb em zircôes - Gran¡to Corupá

(No.ordem: 207)
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Para o corpo granít¡co da Graciosa, a relativa homogeneidade observada para

as relações Rb-Sr, impossibil¡tou seu estudo utilizando-se de diagramas isocrônicos. O

único dado Rb-Sr obtido (amostra de número de campo MJ-294.2), junto a três outros

existentes na literatura indicaram, quando tratados em diagrama isocrônico, idade de

584 t 12Ma, para uma relação inicial (Sr87/Srt6)i de 0,7079ô r O,OOO18 (Fig. 6.10).

Embora tal valor se mostre coerente com os apresentados para os dema¡s corpos

granít¡cos, tal ¡dade deve ser encarada com ressalvas, uma vez que os dados

analÍticos constituem, praticamente, dois agrupamentos em diagrama isocrônico, um
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próximo a origem (Rb-Sr entre 0,5 e 1,0) e outro pouco mais afastado (Rb-Sr entre 4,0

e 5,0), não contendo pontos intermediários a esses conjuntos.

F¡9. 6.10 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb-Sr em rocha total - Gran¡to crac¡ose

(Nos. ordem: 217, 186, 223, '100)
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Kaul & Cordani (1994) mencionam idades isocrônicas para o maciço da

Graciosa de 545 t 15Ma (.i. = 0,707) e de 584 r 8Ma (r.i. = 0,707) envolvendo

respectivamente granitos porfiríticos cinza e equigranulares róseo.

A metodologia U-Pb foi adicionalmente aplicada a 6 frações de zircões desse

maciço granítico. Mesmo sofrendo um processo de abrasão de cerca de 72 horas, os

pontos analíticos posicionaram-se no diagrama, relativamente afastados da Curva

Concórdia, indicando uma idade de 594 t 64Ma (Fig. 6. 1 1).

F¡9. 6.'l'1 - Diâgrâma U/Pb em zircõea - cran¡to craciosâ
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As relações iniciais 1SrE7/Sr86)¡ obtidas para esses mac¡ços (Agudos, Corupá,

Graciosa), entre 0,704 e 0,708, deixam dúvidas quanto as possíveis fontes desses

granitóides, uma vez que nåo são suficientemente elevadas para sugerir processos de

fusão de mater¡al com vida crustal anterior e, nem suf¡cientemente baixas para indicar

material oriundo de crosta inferior/manto superior.

Para o maciço granÍt¡co Anhangava, foram realizadas quatro determinações

geocronológicas através do método Rb-Sr, em rocha total. Tratam-se de amostras

coletadas em um único afloramento (MJ-291), localizado na porção norte desse corpo.

Os dados analÍticos apresentaram-se mal distribuidos em diagrama isocrônico,

concentrando-se no eixo das abcissas (Rb8lsf ) entre 14 e 29, não permitindo um

bom controle da relação inicial. A melhor reta que se ajusta a esses pontos indicou

idade de ô00 t 20Ma, para uma relaçåo inicial de 0,71930 t 0,00542 (Fig. 6.12). Uma

insignfficânte mudança nesse traçado, eleva substancialmente a razão in¡c¡al para

valores próximos de 0,730, fazendo com que a idade (neste caso, mínima) se

aproxime de 560Ma. Dados ad¡c¡onais são necessár¡os para o estabelecimento mais

preciso dessa idade.

Acrescente-se que idade isocrônica de 522 x lSMa (r.i. = 0,709) foi referida em

Kaul & Cordani (1994) como pertencente ao corpo granítico Anhangava. A discussão

em termos de maior ou menor representat¡vidade deste valor não pode ser

fundamentada, uma vez que os autores não apres€ntam o diagrama isocrônico ou os

dados analÍticos Rb-Sr.

Fig. 6.'12 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb^sr em rocha total - Granito Anhangevâ
Sr87,/S186
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Para o corpo granítico Morro Redondo foram anal¡sadas através do método U-

Pb quatro frações de z¡rcões, que sofreram abrasão por cerca de 72 horas. Dois

desses dados posicionarâm-se relativamente próximos a Curva Concórdia, definindo

com os demais pontos analíticos idade de 589 t 37Ma, interpretada como relativa a

época de cristalização dos zircões (Fig. 6.13).

2o6pb¿z38u 
Fig. 6.'13 - D¡agrama U/Pb em zircöes - crânito Mo¡¡o Redondo
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O estudo geocronológico Rb-Sr de rochas graníticas, pertencentes ao maciço

Mono Redondo, envolveu a pré-dosagem de dezenas de amostras, que se moslraram

inviáveis ao tratamento isocrônico. A dificuldade em se datar rochas graníticas através

do método Rb-Sr, a nivel de afloramento ou não, reside no fato destas apresentarêm,

normalmente, uma grande homogeneidade em termos de relações Rb-Sr, não

pemitindo uma d¡spersão significativa dos pontos analíticos em d¡agrama isocrôn¡co.

Os dados analíticos Rb-Sr disponíveis para o maciço Morro Redondo, referem-se a

quatro amostras provenientes de diferentes afloramentos, que tratados em diagrama

isocrônico apresentaram dois dos pontos relativamente próximos, com relações

Rbt?Sræ entre 5,0 e 7,0, e os demais substancialmente afastados, razóes RbEi/Sf6

entre 20 e 40, não contendo pontos inteÍmediários aos dois conjuntos (Fig. 6.14). As

melhores retas traçadas nesse diagrama, apresentam idades de 580 e 525Ma, para

relações iniciais da ordem de O,710 e 0,723 (Fig. 6.14). O primeiro valor deve reflet¡r
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uma idade mais próxima a formaçäo dessas rochas graníticas, função dos dados U-Pb

antes discut¡dos e de uma análise K-Ar obtida em hornblenda, que revelou idade de

565 t 20Ma, relacionada ao resfriamento desse corpo à isotermas inferiores à 500"C.

As relações ¡nic¡ais, embora imprecisas, obtidas para os maciços granít¡cos

Anhangava e Moro Redondo (> 0,710), se mostram substancialmente mais elevadas

que as observadas para os demais corpos (0,704 - 0,708).

Os dados U-Pb (zircões) e Rb-Sr (isócronas em rocha total) obtidos para os

maciços de Agudos do Sul, Corupá, Graciosa, Anhangava e Mono Redondo, indicam o

intervalo 600-570Ma, relativos ao NeopÍoterozóico, como o principal período de

formação dessas rochas graníticas de natureza alcalina-peralcalina.

As idades modelo Sm-Nd (TDM), indicam o intervalo 2.100-1.850Ma

(Paleoproterozóico - ciclo Transamazônico), como principal para a difeÍenciação

manto/crosta dos precursores crustãis dos maciços graníticos corupá, Anhangava,

Agudos e Morro Redondo (apêndice 1). Salienta-se ainda que idades (Sm-Nd) do

mesmo intervalo foram observadas para os corpos graníticos Cerne, Ouro,

Cunhaporanga e Três Conegos, todos local¡zados no âmb¡to dos tenenos

Açungu¡/Setuva, fora dos limites pesqu¡sados.

Os dados K-Ar obtidos em anfibólios e biotitas, distribuem-se entre 595495Ma,

indicando o intervalo 585-540 como principal de resfriamento desses corpos graníticos

(Fig.6.15). ldades da ordem de 530-520Ma observadas principalmente para o granito

SrET/S186

F¡9. 6.14 - D¡agrama lsocrônico RbSr em rochâ total -
Grenito Mofro Redondo
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corupá, devem ser encaradas com ressarvas, uma vez gue os anfibórios encontram-se
associados a crinopiroxênios (egirina/augita) e orivinas (faiaritas), minerais estes que
não apresentam um comportamento térmico definido com relação ao argônio.

T ([¡0.)

FIG:6.15' H ISIoGRA|\4A K-Ar-MACIÇOS ORaNír¡COS O¡ pOnCÃO NE DE SANTA CATARTNA

E se oo pnRn¡lÁ.

6,2 - BACIAS VULCANO-SEDIMENTARES

6.2.1. Aspectos Geológicos

Expressivas següências vurcano-sedimentares ocorrem na porção sudeste do
Paraná e nordeste de santa catarina, representadas peras Bacias de campo Aregre,
Guaratubinha e corupá. os estudos rearizados nessas bacias rimitaram-se a execução
de alguns poucos perfis vortådos, principarmente, a coreta de amostras para f¡ns
geocronológicos, com objetivo de merhor caracterizar a evolução desses conjuntos
frente ao guadro geotectônico da região.

A Bac¡a do Rio Guaratub¡nha, rocarizada a sE de curitiba, ocupa uma área de
aproximadamente 200km2, dispondo-se ao longo da borda noroeste do Domínio Luís
Alves, apresentando direção geral NNE-SSW (Anexo l).
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Os trabalhos executados pela Comissão da Carta Geológica do Paraná, na

década de 60, com destaque para as folhas geológicas de São José dos Pinhais (Fuck

1967b), Tijucas do Sul (Trein et at. 1969b), Sena da lgreja e Pedra Branca de

Araraquara (Muratori et al. 1969a e b), permitirãm o melhor conhecimento desse

conjunto vulcano-sed¡mentar, denominado por Fuck et al. (1967b) de Formação

Guaratubinha.

A Formação Guaratubinha, segundo Fuck et al. (1967b, 1969a e 1971) é
constituída por uma associação de rochas vulcânicas ácidas, intermediár¡as e rochas

sedimentares, que se encontram em discordáncia angular sobre os migmatitos e

granitóides do embasamento cristal¡no.

A ocorrência de rochas vulcånicas ácidas já havia sido referida por Oliveira

(1927), na estrada de feno que liga Curit¡ba a Paranaguá e posteriormente por Maack

(1947), no pico Carâtuba. Na região de Campo Largo da Roseira, Almeida (1949)

menciona a existência de riolitos, igualmente referidos por Barbosa (1957).

A Formação Guaratubinha fo¡ dividida por Daitx & Carvalho (1980) em três

seqüências litológicas: l - Sedimentar,2 - Vulcânica lntermediária,3 - Vulcånica ,Ácida.

Na seqüência sedimentar predominam arcósios, com intercalaçöes de siltitos,

argilitos e subordinariamente conglomerados. A presença de seixos de vulcanitos

ácidos nesses conglomerados distingue essa seqüência basal das que ocorrem no

ámbito das Bacias de Campo Alegre e Corupá. A seqüência vulcânica intermediária é

representada predominantemente por rochas dacíticas e andesíticas. Na seqùência

vulcânica ácida oconem lavas e rochas piroclásticas. Predominam riol¡tos porfiríticos

com menor participaçäo de riol¡tos fluidais, esferulíticos e felsitos.

Castro et al. (1994) caracterizam a Bacia de Guaratubinha como constituída

essencialmente por rochas vulcanoclásticas e vulcånicas, sendo as rochas

sed¡mentares ("sensu stricto") relevantes no contexto dessa bacia. Grande parte dos

arenitos, arcósios e pelitos epiclásticos foram por esses autores considerados como

rochas piroclásticas ou pelo menos vulcanoclásticas, reduzindo substancialmente a

importåncia da seqüência sedimentar.

As rochas pertencentes a Bacia de Guaratubinha mostram-se muitas vezes

afetadas por falhamentos e basculamentos, com as camadas apresentando mergulhos

entre 25o e 45o, geralmente para sudeste, por vezes vertical¡zadas.



A Bacia de Camþo Aleore localiza-se no domínio dos terrenos Luís Alves,

ocupando uma área de aproximadamente s00km2, na porção centro ocidental

estudada. Os primeiros relatos desses litotipos devem-se a Carvalho & pinto (1938),

que mencionam a ocorrência de arenitos e folhelhos entre Bateias e São Miguel,

incluindo-os na Série ltararé. O reconhecimento de riolitos e tufos nessa região deve-

se a Almeida (1949), que menciona similaridades com os vulcanitos de Castro e ltajaí.

No levantamento geológico da quadrícula de Blumenau (1:250.000), realizado

por Albuquerque et al. (1971) esse conjunto vulcano-sedimentar foi cartografado e

então denominado de Formação Campo Alegre (Grupo ltajaí). Assinalam a presença

de pequenas ocorrências da Formação Baú.

Uma síntese dos principais litotipos pertencentes a Formaçáo Campo Alegre

bem como sua distinção das demais bacias (Formação Guaratubinha e Grupo ltajaí),

foi apresentada por Ebert & Brochini (197'l). Valiati (1974) através de perfís

envolvendo dez furos de sondagem realizados na Bacia de Campo Alegre (mais de

2.000 metros perfurados), confirma a estratigrafia proposta por Ebert & Brochini

(1s71).

Estudo detalhado da Bacia de Campo Alegre, foi posteriormente apresentado

por Da¡tx & Carvalho (1980), que realizaram um empilhamento estratigráfico com uma

descrição minuciosa dos litotipos presentes. Esses autores identificaram na Bacia de

Campo Alegre, cinco seqùências deposicionais: 1 - Seqüência Sedimentar lnferior

(fácies conglomerát¡ca e arenítica), 2 - Seqüência Vulcånica lnferior (vulcanitos básico-

intermediários, lavas ácidas subordinadas, intercalações pouco espessas de siltitos e

tufos), 3 - Seqüência Sedimentar-lntermediária (epi-vulcanoclástica: siltitos, tufitos e

tufos; arcósios e folhelhos; intercalações de derrames básico-intermediários), 4 -
Seqüência Vulcånica Superior (ácida: derrames e diques de riolitos, traquitos e felsitos;

tufos e brechas ácidas; raros siltitos e folhelhos), 5 - Seqüência Sedimentar Superior

(epi-vulcãnoclástica: silt¡tos ep¡clásticos; tufitos e tufos ácidos).

Daiû & Carvalho (1980) mencionam a oconência nas bordas SW e SE da

Bacia de Campo Alegre, de seixos graníticos nos conglomerados da seqüência basal.

Estes, estäo ausentes nas proximidades do maciço granítico de Agudos do Sul,

sugerindo que esse corpo não se encontrava exposto na epoca de formação dos

estratos psefíticos.



Na Bacia de Campo Alegre, os estratos mostram mergulhos suaves em direção

ao centro da mesma, com perturbações apenas de caráter local.

Rochas de natureza vulcano-sedimentar sim¡lares às presentes na Bacia de

Campo Alegre ocorem a sul da cidade de Corupá (SC). Ocupam uma área de

aproximadamente 50 km2, estando encaixâdas numa zona de falha com direção geral

NE-SW. Os estudos geológicos realizados na Bacia de Corupá se devem a

Albuquerque et al. (1971), Ebert & Broch¡ni (1971), Ebert (1971) e Daitx & Carvatho

(1s80).

Segundo Daitx & Carvalho (1980) as rochas de natureza vulcano-sedimentar

pertencentes a Bacia de Corupá exibem uma quase total ¡dentidade litológica e
estratigráfica com os termos conespondentes, presentes na Bacia de Campo Alegre,

envolvendo conglomerados, arcósios, siltitos, vulcanitos ácidos a básicos e tufos.

O condicionamento dessa seqüência, no entanto, apresenta carcteríst¡cas

bastante dist¡ntas daquelas da área de Campo Alegre, denotando mergulhos dos

estratos entre 20o e 40o, por vezes subverticalizados, com caimentos normalmente

para SE ou SW, caracterizando intensa atividade tectôn¡ca atuante nesta bacia.

Observa-se, portanto, no ámbito das três bacias (Campo Alegre, Guaratubinha

e Corupá), a predominânc¡a de conglomerados polimíticos na base que gradam a

arcósios, com diminuição sistemát¡ca da granulometria, indicando condições de maior

estabil¡dade. O ambiente sugerido por Daitx & Carvalho (1980), para esta seqüência, é

do tipo deltáico ou flúvio-piemôntico. Perturbaçõ€s ao final deste ciclo deposicional são

mencionadas, em função da presença de bancos conglomeráticos intercalados a

estratos arenosos. Rochas vulcånicas de natureza básica, foram ident¡ficadas por Fuck

et al. (1967b) e Daitx & Carvalho (1980) que mendonam para sua colocação períodos

anteriores à deposição dessas seqüências areno-conglomeráticas.

Daitx & Carvalho (1980) conelacionam nas três áreas (Campo Alegre,

Guaratubinha e Corupá) as seqùências sed¡mentares inferiores (aÍeno-

conglomeráticas), sugerindo a individual¡zação em bacias menores posteriormente,

quando entáo, passariam a apresentar evoluções d¡st¡ntas.

Campanha et al. (1994) assoc¡am a formação desses depósitos a sistemas de

cisalhamento transconentes. Configuram um conjunto de bacias tardi-tectðnicâs,

oríginadas dentro de um sistema de bacias "pull-aparf', desenvolvidas segundo o



caráter transtensivo ou transpressivo das cunhas formadas pela união de zonas

transcorrentes.

Finalmente, é importante ressaltar o caráter fortemente alcalino de parte dessas

rochas vulcån¡cas, fato comprovado por Ebert (1971), que observou a presença de

riebeck¡tâ e egirina em algumas amostras de traquitos e riolitos associados a Bacia de

Guaratubinha.

6.2.2 - Geocronologia

O estudo geocronológico realizado envolveu análises Rb-Sr (RTO) e U-pb em

zircões de rochas vulcánicas ácidas a intermediárias das Bacias de Guaratubinha e

Campo Alegre.

O uso da metodologia Rb-Sr foi dificultada, uma vez que amostras

provenientes de mesmos afloramentos, apresentaram, sistematicamente, pouca

variaçåo nas relações Rb/Sr, impossibilitando a distribuição adequada dos pontos

analít¡cos em diagramas isocrônicos.

Os dados Rb-Sr de rochas riolíticas pertencentes a Bacia de Guaratubinha,

referem-se a amostras coletadas em d¡ferentes níveis vulcânicos da pedreira Tibagi

(MJ-376 e A-4-11-G). Em diagrama isocrôn¡co, grande parte desses dados

concentraram-ss no eixo das abcissas (relaçöes RbElSræ) entre 23 e 36, causândo

imprecisão na ¡azão inicial 1sr87/Sf6¡i obtida. A reta isocrônica construida indicou idade

de 570 t 10Ma para uma relaçáo inicial de 0,70947 r 0,00176 (Fig. 6.16).

Para o conjunto vulcânico Campo Alegre, foram real¡zadas cinco determinações Rb-Sr,

envolvendo amostras coletadas em quatro afloramentos d¡stintos, local¡zados

relat¡vamente próximos (ao longo da estrada Oxford-Campo Alegre, amostras de

números de campo: MJ-415, 416, 418 e 420). Esses dados, quando tratados em

d¡agrama ¡socrônico, conjuntamente com outras três análises Rb-Sr (amostras de

número de campo SCMB-45=MJ-415 - Basei 1985), indicaram idade de 499 r 13Ma,

para uma relação iniciat (Srô1Sræ)¡ de 0,70853 r o,ooo27 (Fig. 6.17.A). Tat valor é

definido principalmente pela amostra de número de campo MJ-418, cuja relação

RbâlSfB próx¡ma de 6,0 mostra-se bastante superior as demais, que se concentram

entre 0,8 e 2,3. Um tratamento isocrônico, excluindo tal ponto analítico,



geoqu¡micamente d¡stinto, permite o traçado de uma reta com idade próxima de

570Ma, com relação in¡c¡al em torno de 0,707 (Fig. 6.17.8).
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Fig.6.16 - Diagrama lsocrôn¡co Rb-Sr - Riol¡tos da
Bacia de Guaratub¡nha.
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Fig. 6.174 - D¡agrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Riol¡tos da
Bac¡a de Campo Alegre
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Numa tentat¡va de melhor prec¡sar as ldades obtidas através do método Rb-Sr,

foram concentrados zircões de r¡olitos perlencentes a Bacia de Guaratubinha (MJ-376)

e Campo Alegre (MJ-415). Devido a pequena quantidade de zircões presentes nessas

Íochas e as suas dimensões reduzidas (inferiores a 1somesh), a concentração desse
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Sr87/S186
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F¡9.6.178 - Diagrama lsocrôn¡co Rb/Sr - Riol¡tos da
Bsc¡a de Câmpo Alegre

(Nos. ordem: 242, 243, 245, 242\
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m¡neral exigiu grandes quantidades de amostra. parte dos z¡rcões obtidos

apresentavam ainda impregnações escuras, necessitando de abrasão por período

prolongado (72hs), bem como de cuidadosa catação em lupa. Neste processo, foram

concentradas cinco frações de zircões de riolitos da Bacia de Guaratubinha e somente

duas frações relacionadas a r¡olitos da Bacia de Campo Alegre. A exceção da fração

M(4) pertencente a Bacia de Campo Alegre, as demais apresentaram-se relativamente

al¡nhadas em d¡agrama U-Pb, indicando uma idade de 602 r 11Ma (Fig.6.18). Tat

valor é aqui interpretado como relativo a época de cristalização desses zircões e

consequente formação dessas rochas vulcânicas,

206Pb/238U
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F¡9. 6.18 - Diagrama U/Pb em z¡rcões - Riol¡tos das Baciae
de Campo Alegre e Guaratubinha

(Nos. oÍdem: 241, 242)
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As ¡dades obtidas, embora precárias, sugerem que o vulcanismo associado a

formação dessas bacias tenha ocorrido entre 600-570Ma. Tal intervalo mostra-se

similar ao observado para os maciços graníticos alcalinos- peralcalinos que ocorrem

nos Domínios Luís Alves e Curitiba.

Dados K-Ar em rocha total de traquitos da Bacla de Campo Alegre (amostras

de números de campo: CA-01 e CA-O2 - Ebert & Brochini, 1971, apênd¡ce-1),

acusaram respectivamente idades de 458 È 23Ma e 481 t 25Ma. Tais valores devem

ser encarados com ressalvas, uma vez que o sistema rocha total analisado é

representado em sua maior parte por feldspatos (rochas de composição traquítica),

que podem perder argônio mesmo a bâixas temperaturas e, neste caso, as idades

obtidas não teriam s¡gnificado geológico. Acrescente-se que o material analisado

apresentava fortes indícios de transformação, causado provavelmente durante os

processos diagenéticos (Ebert & Brochini 1971).
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. Foto 6a - Granito Graciosa - Rocha leucocrática, cinza clara, de granulaçåo
média, ìnequigranular. Ao microscópio apresenta textura
hipidiomórfica, granular, predominando quarizo' k-feldspato
(pertít¡co), plagioclásio (albita), riebeckita e brotiia (MJ-640).

,., . ,,,.i,
. Foto 6b - Granito Anhangava - Rocha leucci,:rática, cinza rosadã, :' de

granulaçâo média, inequigranular. Ao microscópio mostra textura
hipidiomórfica, granular, a quartzo, k-feldspato (pertítico)'
plagioclásio (albita) e biotita (MJ-289).

ìt,

. Foto 6c - Granito Agudos do Sul - Rocha leucocrática, cinza rosada; fle
granulação média, equigranular. Ao microscópio apresenta textura
hipidiomórfica, granular, a quartzo, k-feldspato (pertítico)'
plagioclásio (albita) e biotita (MJ-132).

o Foto 6d - Granito Corupá - Rocha leucocrática, cinza esverdeada, de
granulação média, equigranular. Ao microscópio apresenta textura
granular, hipidiomórfica, a quartzo, k-feldspato (pertítico)' aegirina,
faialita e hornblenda (MJ-164).

. Foto 6e - Granito Morro Redondo - Rocha leucocrática, cinza esverdeada; de
granulação média, equigranular. Ao microscópio apresenta textura
hipidiomórfica, granular, a quartzo, k-feldspato (pertítico), riebeckita,
aegirina e faialita (MJ-275).

o Foto 6f - Fotomicrografia - Detalhe mostrando a presença de faialita no

Granito Morro Redondo (MJ-275 - pol. descruzados - 100X)'
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CAP|TULO 7

coNslDERAç0es n¡¡ars

z.r - sírurese DAs tNFoRMAçÕEs cEocRollor_ócrcns

Nos capítulos anteriores foram discutidos os dados geológico-geocronológicos

relativos a cada domínio que compõem os tenenos pré-cambr¡anos a eo-paleozóicos

da porção nordeste de santa catarina e sudeste do paraná. pretende-se aqui, realizar
uma abordagem integrada e comparativa desses dados, numa tentativa de melhor
compreender a evoluçåo geotectônica da área investigada.

O padrão geocronológico observado para os Domínios Luís Alves, Curit¡ba e

Paranaguá, bem como para o magmatismo e vulcanismo associado aos regimes

extensionais pós-orogênicos encontram-se sintetizados em forma de mapa (Fig. 7.1) e
de histogramas (figs. 7.2 e 7.3). os valores isocrônicos sm-Nd e Rb-sr, em rocha total,

bem como U-Pb em zircões, indicam episódios formadores de rochas, em sentido

extenso, por meio de quaisquer processos petrogenéticos que conduzam ao
aparecimento de âssociações minerais bem definidas, proven¡entes de cristalização

magmática ou de recristalização metamórfica. As idades K-Ar em minerais e rocha

total, por outro lado, indicam, similarmente as idades isocrônicas Rb-Sr, em m¡nerais,

épocas relacionadas ao resfr¡amento regional, consideradas mínimas, e que podem

ser muito mais jovens que os episódios reais de cristalização magmática ou

recristalização metamórficã. Na figura 7.2 encontram-se representadas,

adicionalmente, as idades modelo Sm-Nd (TÞM), interpretadas como relativas a época

em que os precufsores crustais (protolitos) se diferenciaram do manto superior.

A presença de rochas formadas no Arqueano com idades mal definidas,

superiores a 2.2OOMa, com grande concentração entre 2.BOO - 2.6OOMa restringe-se

ao domínio dos gnaisses granulíticos Luís Alves" sugerindo a existência de núcleos

antigos, reconhecidos principalmente nos anedores da cidade homônima, de

Pomerode, Dona Francisca e de Bana Velha. lnteressante é que valores dessa ordem

não se restringem às metodologias Rb-Sr e U-pb, havendo idades K-Ar, que embora
precárias, sugerem a presença de núcleos Arqueanos, notadamente nos anedores de

Bana Velha, poupados dos episódios tectônicos posteriores (F¡g. 7.1).



A ¡mportânc¡a do Paleoproterozóico (c¡clo Transamazônico) é marcante em
praticamente todo Domínio Luís Alves, com idades de formação dlstribuidas no

intervalo 2.200-1.900Ma e de resfriamento entre 2.OOO e 1.7OOMa (figs. 7.1 e 7.2). Os

dados sm-Nd ocn¡) indicam para os protolitos dessas rochas, derivação do manto superior

tanto no Arqueano (2.800 t 200Ma), como no paleoproterozoiØ (2.4OO t IOOMa e 2.100 t
200Ma, Fig. 7.2).

Na figura 7.4 encontram-se representados os valores médios obtidos para as

relações inicias (sflsrf¡ e sua evoluçåo até o presente, incluindo rochas perlenc€ntes

aos Domínios Luís Alves, curitiba e paranaguá. observa-se para os gnaisses granulíticos

Luís Alves a existêncìa de relaçôes iniciais (s/?srfi proximas a curva de evolução do

manto superior, tanto no Arqueano (ponto l), como no paleoproterozóico (ponto 3),

perÍodos esses, cujos valores de €Nd se aproximam de zero ou se mostram pouco

negativos. Tal padråo isotópico sugere processos de acresçåo/diferenciação de material do
manto supenor tanto no AÍqueano como no Paleoproterozóico. lnteressante é que neste

último período existem valoæs de relações iniciais (SP?Srf¡, QUe sê posicionam acima da

curva de evolução dos materiais derivados do manto superior e bastante próÍmos a curva

do evolução dos gnaisses granulíticos Arqueanos (ponto 2), com valores de g¡u mais

negativos. Esses dados indicam processos de formação de rocha no paleoproterozó¡co,

envolvendo o retrabalhamento crustal de reservatórios que apresentavam, nesta época,

relaÉes iniciais (Sf?Sr$i proximas a dos gnaisses granulít¡cos Arqueanos.

Observa-se a¡nda, através das determinaçóes K-Ar, que gÍande parte desses

terenos encontrava-se a isotermas superiores a 500"c no paleoproterozóico (difusão cle

argônio/neofomação de anfibólios nesta época) e, relativamente frios durante o

Neoproterozóico, temperaturas inferiores a 300"-2s0"c (¡dades em biotitas no intervalo

2.00G1.700Mã). Const¡tuem exceção ao padrão menc¡onado alguns valores mais ant¡gos

(Arqueanos) obtidos em rochas básicas e ultrabásicas dos anedores de Bana Velha, bem

como ma¡s jovens (1.700€00Ma), neste caso relac¡onados a poções localizadas proximo

ao contiato com os domin¡os adjacentes.

O Domínio Luís Alves representa portanto, um segmento continental, que inclui

porções formadas no Arqueano (2.80G2.600Ma - possível desenvolvimento das

paragêneses a ortopiroxênio) e, principalmente no Paleoproterozóico (2.20È1.900Ma -

possível desenvolvimento das paragêneses do fácies anfibol¡to), período este em que



esses terenos devem ter se posicionado a níveis crustiais relativamente rasos (dados K-Ar

entre 2.000 e 1.700Ma.) A caracterização de seu prolongamento para norte, em direção ao

Maciço Sena Negra, revela que as dimensões desse segmento deveriam ser bem maiores,

com provável continuidade até as rochas granulitGmigmatíticas pertencentes ao Maciço de

Itat¡ns, já no sudeste de São Paulo. Basei et al. (1992) sugerem que este domínio

represente no Neoproterozóico uma microplaca, a qual denominam de Microplaca Luís

Alves.

Os tenenos a norte, relativos ao Domínio Curitiba, mostEm características

geológicas, geocronológicas e estruturais distintas daqueles pertencentes ao DomÍnio Luís

Alves. Embora esse domínio preserve registros evolutivos do paleoproterozôicÐ (2.2Où

1.800Ma), ciclo Transamazônico, importante fase de migmat¡zação ocoreu durante o
Neoproterozó¡co (Fig. 7.1 e 7.2).

O estudo geocronológico efetuado não indicou com precisão épocas relacionadas

ao metamorfismo principal das rochas gnáissico-migmatíticãs deste setor, caracterizando o

intervalo 64G.560Ma como relativo ao resfriamento regional dessas seqüências, com

grande concentração de idades entre 620 e 600Ma (principal período de resfriamento - F¡g.

7.3). Tal padrão reveste-se de fundamental importância, por caracterizar o posicionamento

desses teÍenos a isotermas inferioæs a 4S0-S0O"C (K-Ar em anf¡bólios) durante o

Neoproterozó¡co. Actescente-se, que os granitóides da Suite Rio piên , distribuidos na
porção sul deste domín¡o, limitados por importantes zonas de c¡salhamento, apresentam

idades de formação do intervalo 62G600Ma, sugerindo tratar-se de um magmatismo

desenvolvido em peíodo proximo ao de r€sfriamento deste setor.

As relaçôes iniciais (Sf?Srf¡ relativas as rochas gnáissico-migmatíticas

pertencentes ao Domínio Curitiba, embora pr€cárias, mostram-se rclativamente elevadas,

tanto no Paleoproterozóico como no Neoproterozóico, sugerindo origem a partir de

reservatórios crustais, com composições isotóp¡cas de Sr similares às observadas para os

gnaisses granulíticos LuÍs Alves nesses períodos (Fig. 7.4, pontos 4 e S). padrão ¡sotópico

dist¡nto é observado para os granitóides deformados da borda sul deste domínio (suite R¡o

Piên), que apresentam relações iniciais (Sf?SfJr inferiores às obseruadas para os

gnaisses migmatíticos regionais. Tal fato impossibil¡ta a formaçåo dessas rochas, no

Neoproterozóico, a partir de reservatór¡os similares aos observados para o conjunto

migmatítico antes d¡scutido.
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R¡o P¡ên, varores do pareoproterozóico (2.'100 t 200Ma). Tar padrão radiométrico
mostra sim¡laridades com o observado para as rochas granulíticas pertencentes ao
Domínio Luís Alves.

os diagramas de evorução isotópica do indice t¡¿ indicam para as rochas

gnáissico-migmat¡ticas bem como para os granitóides da suite Rio piên ,'trends,,
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compatíveis com os observados para os terrenos Luís Alves, derivados do manto tanto

no Arqueano como no Paleoproterozóico, não evidenciando, como no caso do Sr,

fracionamento s¡gnif¡cativo (Fig. 7.5). Os valores de 6Nd mostram-se menos negativos

no P-aleoproteroz,íico (-1,2 a -6,5) do que no Neoproterozóico (-2O a -22), sugerindo

neste último caso longo período de residência crustal dos protolitos dessas rochas.

AP
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Basei et al. (1992), individu alizaÊm esses terrenos setentr¡ona¡s como
pertencentes a uma microplaca d¡stinta da Luís Alves (Microplaca curitiba). Adm¡tem

processos de subducções e col¡sões no Neoproterozóico e no Cambriano, que se

¡niciariam com a justaposição da Microplaca curitiba e do cráton do paraná. A seguir,

a colisão entre as Microplacas Luís Alves e Curitiba, com o fêchamento do oceano

existente entÍe elas, ser¡a deconência de movimentação desses tenenos rumo

noÍoeste. Neste modelo, os granitóides cálcio-alcalinos deformados (suite Rio piên) 
,

que balizam a porçåo suf do Domínio curitiba foram referidos como representantes de

raízes de um arco magmático Neoproterozó¡co. As rochas básicas e ultrabásicas que

ocorrem na borda setentrional do Domínio Luís Alves foram adm¡tidas como possiveis

restos de agsoalho oceånico obductado. Alguns aspectos, no entanto, a exemplo da

ausência de metassedlmentos relacionados a evolução do suposto oceano brasiliano,

existente entre essas microplacas, necessitam de pesqu¡sas adicionais, uma vez que o

metamorfismo impresso nos granitóides da suite R¡o piên e nas ultramáficas são do

fácies xisto-verde. A presença de rochas básicas e ultrabásicas também não se

restringe as regiões limítrofes entre esses domínios (anedores de Campina dos

crispins), oconendo também associadas aos terenos gnáissico-granulíticos Luís Alves
(regiões de Campina dos Maias, Trigolåndia, Tijucas do Sul, Vossoroca, São Bento do

Sul, etc). Xistos magnesianos, com foÍmas e dimensões variadas ocorem
adic¡onalmsnte associados aos gnaisses e migmatitos pertencentes ao Domínio

Curitiba. Acrescente-se, que os dados geocronológicos indicam idade próxima de

2.250Ma para a formação das rochas ultrabásicas localizadas nos anedores de

Campina dos Crispins e idades em torno de 2.700Ma para seus pÍecursores do manto.

Tais valores mostram-se compatíveis com o padrão observado para grande parte das

rochas gnáissico granulíticas pertencentes ao Domínio Luís Alves.

Tais fatos, aliados ao padrão estrutural observado para os litotipos

pertencentes ao Domínio Curitiba, indicativo de uma tectônica controlada em grande

parte por c¡salhamentos com ind¡cadores cinemáticos sugestivos de um transporte de

baixo ângulo em direção ao Domínio Luís Alves, perm¡tiram sugerir um modelo

evolut¡vo altemativo. Neste modelo, os terrenos pertencentes ao Domínio Curitiba não

representariam uma microplaca d¡stinta e sim a margem noroeste da Microplaca Luís

Alves, envolvida pela tectônica N€oproterozóic€, reflexo de sua colisão com o Cráton

do Paraná. Tratar-se-ia de uma zona de borda, intensamente deformada, migmatizada
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e granitízada, função desta tectônica colisional. Neste contexto, estafiam atualmente

expostas no Domínio Curitiba, rochas gnáissicas e migmatíticas do fácies anfibolito ao

lado de nÍveis, relativamente, mais rasos, do fácies xisto-verde (granitóides

deformados, rochas básicas e ultrabásicas e gna¡sses granulíticos próximo as zonas

de contato).,

No modelo proposto, os granitóides deformados que balizam o contato entre os

Domínios Curitiba e Luís Alves, poderiam ter sua colocação relacionada à zonas

transconentes, que limitam essas rochas magmáticas. A movimentação diferencial

entre essas zonas de cisãlhamento seria responsável pelo desenvolvimento, no

inter¡or das mesmas, de uma tectônica em regime tracional, que possibilitaria a

colocação dessas rochas graníticas. Tal colocação ter¡a ocorrido sincronicamente com

os últimos estágios de deformação, (615 + 30Ma). Acrescente-se que esses

granitóides encontram-se afetados pelos dobramentos abertos, tardios, com direções

axiais NE-SW, que são observados em todo o Domínio Curitiba (anexo 3).

Outro compartimento importante, com evolução distinta, refere-se ao Domínio

Paranaguá, representado por uma grande variedade de granitóides com idades de

formação relativas ao Neoproterozóico. Os valores obtidos distribuem-se,

principalmente entre 620 e 570Ma, mostrando similaridades com o intervalo observado

pãra o resfriamento dos tenenos Curitiba (Figs. 7.1 ; 7.2 e 7.3).Tal padrão, sugere que

enquanto os tenenos Curitiba, encontravam-se a níveis crustais relativamente rasos

(isotermas inferiores a 300-250'C), no Domínio Paranaguá oconia expressiva

manifestaçåo granít¡ca (idades U-Pb e Rb-Sr relacionadas a formação dessas rochas).

As idades Sm-Nd indicam épocas relativas ao Paleoproterozôico (2.200-1.900Ma) para

os protolitos crustais dos granitóides t¡po Mono lnglês, e ma¡s antigas para os

granitóides Canavieiras (2.400Ma) ê Estrela (2.600Ma). Tais valores mostram-se

interessantes, uma vez que os grânitóides Canavieiras e Estrela distribuem-se na

porção ocidental do Domínio Paranaguá, próximos ao contato com os gna¡sses

granulíticos Luís Alves, que apresentam ¡dades Sm-Nd (TDM) dessa ordem. Os valores

de €ru¿, bastante negativos no Neoproterozoico (-12 a -23), sugerem um prolongado

período de residência crustal para os protolitos dessas rochas graníticâs. O padrão

observado para o índice €Nd (Fig. 7.5), mostra-se coerente com o observado para os
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demais terrenos, distr¡buindo-se segundo "trends" Arqueanos (Canavieiras e Estrela ) e

Paleoproterozó¡cos (Morro lnglês).

Adicionalmente, as relações iniciais observadas para os granitóides Morro

lnglês pos¡cionaram-se no diagrama de evolução de Sr (no Neoproterozóico), acima da

curya relativa aos gnaisses granulíticos Luís Alves derivados do manto no

Paleoproterozóico, porém bem aba¡xo dos demais conjuntos, neste caso

impossibilitando tratarem-se de reservatórios ¡sotopicamente similares (F¡g. 7.4).

Acrescente-se que esses granitóides apresentam ¡ntervalo de idades bastante

amplo, desde sua formação (U-Pb: 620-600Ma), fechamento do sistema isotópico Rb-

Sr (600-570Ma), e resfr¡amento regional (K-Ar: 560 - 480Ma).

Padrão geocronológico similar, é descrito para os granitóides que ocorrem no

Cinturão Kaoko, do lado Africano. Neste setor, os dados isotópicos indicam para os

granitóides assoc¡ados ao periodo de convergência continental, idades próximas de

650M4. Os granitóides relacionados à colisão cont¡nental (pós D-2) apresêntaram

idades da ordem de 590Ma. As fases tardias, relacionadas a retrocavalgamentos e ao

desenvolv¡mento de grandes zonas de cisalhamento encontram-se datadas através

dos granitóides de natureza pós tectônica, cujas idades mostr.am-se próximas a S70Ma

(Porada 1989). lnteressante é que o resfriamento deste c¡nturão, do lado Africano,

prolongou-se até cerca de 480Ma, s¡milarmente ao padrão K-Ar observado para os

granitóides do Domínio Paranaguá.

O contato oc¡dental deste domínio com os tenenos Luís Alves é tectônico,

marcado por importantes zonas de cisalhamento (Lineamentos do Rio palmital,

Alexandra e Serra Negra), que indicam na porção sul-sudoeste transporte lateral, com

movimentaçâo slnistral.

A aplicação do método K-Ar em rochas pertencentes aos diferentes domínios

êstudados permitiu, não só caracterizar com precisão o padrão de Íesfriamento

regional desses tenenos, mas também possib¡l¡tou tecer inferências sobre a tectônica

que atuou na justaposição dos mesmos. Com este objetivo, foram confeccionados

perfis K-Ar (térmicos) que seccionaram transversalmente os contatos entre os

d¡ferentes setores estudados (figs. 7.6 e 7 .7). Observa-se um padrão térmico

semelhante nos perfís Curitiba-Paranaguá (E-W, fig 7.6), e Curitiba-São Bento do Sul

(N-S, F¡9. 7.7), nos trechos que envolvem o Domínio Curitiba e seus lim¡tes tectônicos

com o Domínio Luís Alves. A importáncia do evento tectono-termal brasiliano que



ating¡u as rochas pertencentes ao DomÍnio Curitiba é evidenciada através do patamar

de idades princ¡palmente entre 620 e 600Ma. A passagem desses terrenos para os

pertencentes ao Domínio Luis Alves é marcada por uma tendência de aumento
gradativo das idades K-Ar rumo a este últ¡mo domínio, até atinglr outro patamar

relativo ao Ciclo Transamazônico (2.000-1.700Ma). O contato oriental, com o Cinturão

Costeiro, mostra comportamento diferente, oconendo um salto das idades

transamazônicas, representantes do Domínio Luís Alves para valores principalmente

do intervalo 560-480Ma (Fig. 7.6). As diferenças térmicas observadas nos limites

desses tenenos podem ser interpretadas como result€¡ntes de superposições d¡stintas

dos mesmos. Ass¡m, o limite norte sugere um envolvimento térmico expressivo e

gradativo entre os terrenos Curitiba e Luís Alves, distinto do indicado para o setor sul

oriental, onde a justaposição parece ter oconido a temperaturas mais baixas.

lmportante granitogênese, notadamente de natureza alcalina-peralcalina, é

representada nos Domínios Luís Alves e Curitiba pelos inúmeros "stocks" e batólitos

graníticos (Grac¡osa, Anhangava, Marumbi, Serra da lgrejã, Agudos do Sul, Mono

Redondo, Dona Francisca, Piraí e Corupá). Esses maciços graníticos distribuem-se

principalmente nas proximidades das grandes zonas de cisalhamento (P¡ên-Tijucas do

Sul, Mandirituba-Piraquara, Corupá, R¡o Palmital). O corpo de Agudos do Sul parece

inclusive selar o contato entre os tenenos Luís Alves e Curitiba.

Os dados Sm-Nd relativos a época de diferenciação manto/crosta dos protolitos

cfustais desses granitos, concentram-se no intervalo 2.100-1.850Ma, caracterizando a

grande importância do Paleoproterozóico (ciclo Transamazônico) na gênese de seus

protolitos (Fig. 7.2). O diagrama de evotução isotópica do índice e¡¿ x T indica padrão

compatível com os observados para os demais tenenos com idades Sm-Nd (TDi$)

relativas ao Paleoproterozóico (Fig. 7.5). Os valores de €Nd calculados para a época de

formação desses granitóides distribuem-se entre -7 e -13.
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As idades de formação da maioria desses corpos distribuem-se principalmente

no intervalo 600-570Ma, período este que os terenos Curit¡ba encontravam-se

relativamente estáveis, enquanto na borda oriental do Domínio Luís Alves o processo

era provavelmente colisional. A colocação desses maciços parece estar associada a

regimes tectônicos predominantemente distens¡vos relacionados a processos de

adelgaçamento crustal ocorridos no âmbito dos terrenos gnáissico-migmatíticos

Curitiba, envolvendo parte do Domínio Luís Alves.

Os dados K-Ar, revelam ainda, que o Domínio Paranaguá permaneceu quente

(isotermas superiores a 300-250'C) por bem mais tempo (560-480Ma) que os domínios

adjacentes, ¡ncluindo os granitóides intrusivos (585-520Ma, Fig. 7.3).

Expressivo vulcanismo ácido a intermed¡ário ocorre adicionalmente no åmbito

do Domínio Luís Alves, associado às bac¡as distens¡vas de Campo Alegre,

Guaratubinha e Corupá. Embora os dàdos isotóp¡cos Rb-Sr e U-Pb (zircões) mostrem-

se precários, o intervalo 600-570Ma parece representar o período principal de

colocação dessas rochas vulcånicas, período este, também relacionado a formação

dos maciços graníticos de natureza alcalina-peralcallna (figs. 7 .1 e 7.2). Tais dados

corroboram com a hipótese de que neste período predominava um regime tectônico

distensivo, relacionado ao adelgaçamento crustal, envolvendo o Domínio Curitiba e
parte do DomÍnio Luís Alves.

Finalmente, dados K-Ar obtidos em plagioclásios e rocha total de rochas

metabás¡cas e d¡ques básicos, que ocorrem no âmbito dos teÍrenos estudados

apresentaram idades relacionadas respect¡vamente ao Neoproterozóico (690-S00Ma),

e ao Jurássico e Cretáceo (200-120Ma - apêndice-1). No primeiro caso, tais

manifestações distribuem-se principalmente nas proximidades dos contatos entre os

tenenos estudados, associados possivelmente aos grandes falhamentos gerados ou

reativados no Neoproterozóico. Os dados mais jovens necessitam de estudos

complementares uma vez que, tais manifestações concentram-se no setor sul-

brasileiro, principalmente no Cretáceo.

7.2 - lmpl¡cações Tectön¡cas

A configuraçáo observada para os tenenos localizados entre os Cinturões

Ribeira (a norte) e Dom Felic¡ano (a sul) parece ser o resultado da aglutinação de
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ent¡dades geotectÔnicas dist¡ntas, produzida por processos de subducçöes seguidas

de colisões.

O atual quadro tectônico foi estabelecido durante o final do Neoproterozóico

com continuidade até o Camþro-Ordoviciano, como resultado de processos de

colagens relacionadas a formação do Gondwana Ocidental. Nesse período, o choque

dos Crátons Congo-Kalahari contra os conjuntos dos Crátons São Francisco - Paraná

e AmazÔnico, teria produzido o amalgamento de todos os blocos continentais

existentes entre essas grandes massas continentais. Tais blocos representam hoje

segmentos continentais, em meio aos cinturões de dobramento gerados ou

retrabalhados nessa época.

Nesse sentido, é entendida que a atual configuração dos terrenos Luís Alves,

envolvendo seu prolongamento para nordeste, em direção ao Maciço Sera Negra,

com provável continuidade até o Maciço de ltatins (sudeste de São Paulo), bem como

os terrenos pertencentes ao Domínio Curitiba (borda do segmento Luís Alves

retrabalhada), poderia representar um microcontinente localizado entre os Crátons do

Congo e do Paraná.

A extensão desse segmento para SW, envolvendo os Blocos São Gabriel e

Taquarembó (no RGS) e o Bloco Flórida (no Uruguai), integrando o Cráton Rio de La

Plata foi proposta por Fragoso César (1991). Os dados gravimétricos no entanto

(Hallinan et al. 1993), indicam a continuidade rlo Domínio Luís Alves para SW até a

latitude de aproximadamente 29o, onde é interrompido por anomalias negativas E-W,

não caracterizando sua ligação com os demais terenos a sul.

Existe a possibilidade ainda, dos tenenos Luís Alves estarem conectados,

nesta época, ao Cráton do Congo, havendo uma ponte de ligação (Congo - Luís

Alves), isolando dois oceanos distintos (Fig. 7.8). O reconhecimento de tenenos

antigos (Arquenos e Paleoproterozóicos) junto a costa de Angola (África), bem como

do Brasil (ltatins), sugere que cinturões de doþramento gerados ou retrabalhados

durante o Neoproterozóico, não existiram entre esses segmentos continentais (neste

caso haveria a ligação proposta) ou que os mesmos encontram-se submersos ou

foram totalmente destruidos durante a constituição Meso-Cenozóica do Atlåntico Sul

(neste caso o Domínio Luís Alves representaria um microcontinente).

Acredita-se, com base no padrão estrutural observado para os tenenos Curitiba

e do Cinturão Ribeira (Campanha et al. 1987, Soares 1988, Fiori 1990), que a
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movimentação relativa teria colocado os tenenos Luís Alves por debaixo do Cinturão

Ribeira. O transporte relativo, envolvendo tanto as seqüências metassedimentares

como as margens continentais do microcontinente colidente, seria de NW para SE. Tal

processo teria se iniciado ao redor de 700 t 50Ma (idade atribuida aos granitóides Três

Cónegos e Cunhaporanga - Reis Neto 1994). O arco magmático Três Córregos seria

gerado nessa época, na borda do Cráton do Paraná.

Fig. 7.8 - Correlação geológica Brasil - Africa. A - Cinturão
Damara; B - Cinturão Oeste - Congo; C_ - Cráton do Congo;
D - Macico de Guaxupé; E - Cráton São Francisco; .E - Domínio
Luís Alves; G - Cráton Rio de la Plata; P - Cráton do Paraná; H -
Cinturão Dom Feliciano; I - Cinturäo Ribeira; J - Cinturão
Brasília; CC - Cinturäo Paranaguá; BV - Barra Velha.

O fechamento completo do oceano existente entre os terrenos Luís Alves e

Paraná e consequente colisão teria oconido em épocas anteriores a 620-600Ma,
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período este, associado aos processos tectônicos tardios (resfr¡amento) envolvendo o
Domínio curitiba, No modelo proposto, os terrenos pertencentes ao Domínio cur¡tiba

representam portanto a borda do Microcontinente Luís Alves ¡ntensamente deformada,

migmatizada e granit¡zada, conseqüência de uma tectônica controlada principalmente

por cisalhamentos.

Acrecente-se que sob o ponto de vista geotectônico, fragmentos crustais que

apresentem pelo menos uma margem ativa e dimensões ¡nferiores a 106 km2 (Conclie

1989) devem ser classificados como microplacas. Observa-se, portanto que a
evolução do microcontinente Luis Alves faz com que o mesmo adquira características

de microplaca, denominação esta proposta por Base¡ et al. (1992).

A justaposição do Domínio Paranaguá parece ter-se dado após a colagem dos

terrenos Luís Alves e Paraná. Os valores de idades, bem como a assinatura isotópica

desses terrenos o diferenciam dos dema¡s (Basei et al. 1990a) e sugerem a formaçåo

de granitó¡des a partir do retrabalhamento de rochas crustais (620-570Ma). O padrão

K-Ar (b¡otitas) indica ainda que o resfriamento deste segmento, ou de parte dele,

atingiu o Cambro-Ordiviciano, evidenciando provavelmente, processos relacionados à

aglutinação dos Crátons Congo-Kalahari com os Crátons São Francisco-paãná e,

consequente, formação do Gondwana Oc¡dental.

O Domínio Paranaguá pode representar a continuidade lateral do C¡nturão

Kaoko (do lado Africano - Fig. 7.8) e fazer parte da evolução de um grande cinturão

col¡s¡onal, que balizaria toda porção costeira das regiõss sul e sudeste do tenitório

brasile¡ro, num quadro geotectônico cuja dinâmica deformacional é ainda ¡ncerta.

Algumas semelhanças deste setor com os demais (a norte e a sul) são observadas a

exemplo da intensa granitogênese, com épocas de formação relativamente próximas

e, fontes de mesma idade, além do predomínio de encaixantes metassedimentares

aluminosas e padrão estrutural coerente. As diferenças existentes podem ser devidas

a geometria pretérita desses terenos, d¡nâm¡ca de deformação, bem como

relacionada aos diferentes níveis estruturais atualmente expostos. O padrão

gravimétrico (Hallinan et al. 1993), indica a continuidade do Domínio paranaguá para

sul, rumo ao domínio ¡nterno do Cinturão Dom Felic¡ano, em Santa Catarina. Sua

extensão para o Rio Grande do Sul, em direção ao Batólito Pelotas não encontra

suporte gravimétrico, podendo tal continuidade ter se dado mais a leste, na margem

cont¡nentel.



Durante a justaposição do Domínio Paranaguá ocorre no âmbito dos terenos
adjacentes, já relativamente estabilizados, expressiva granitogênese de natureza

alcalina-peralcalina bem como intenso vulcanismo ácido-intermediário relacionado a
evolução das Bacias de Campo Alegre, Guaratubinha e Corupá. Tais manifestaçöes

sugerem uma associação com regimes tectônicos distens¡vos, produzidos pelos

ajustes crustais decorrentes de uma procura de cond¡ções de maior estabilidâde, após

o espessamento provocado pelo tectonismo precedente.

A disposição desses maciços graníticos, por outro lado, em grande parte,

orientados paralelãmente ao limite do Cinturão paranaguá, e as idades de formaçåo

relativâmente próximas, sugere uma associação entre ambos, permitindo uma

hipótese alternativa onde a geração destes corpos graníticos estaria relacionada a um

adelgaçamento litosférico, Þroduzido no ante-país, resultante desta justaposição.

Observa-se ainda que o intervalo de idades K-Ar, mais significativo, obtido para

os maciços graníticos (585-520Ma), mostra-se pouco mais antigo que o observado

para os terrenos do Cinturão Paranaguá (S60-4B0Ma). Tal fato sugere a permanência

deste último segmento à isotermas superiores a 250-300'C por mais tempo, periodo

em que os corpos granÍticos já se encontravam relativamente frios, denotando
posicionamento em níveis crusta¡s superíores.

Finalmente, com intuito de melhor caracterlzar aspectos relac¡onados a

evoluçåo crustal da região pesquisada, foram analisados os valores disponíveis de e¡¡

em função das idades de formação dos diferentes tipos de rocha deste setor (Fig. 7.9).

Observa-se durante o Neoproterozóico, um amplo intervalo de distribuiçåo dos valores

€Nd, sistematicamente negat¡vos (-7 a -23), indicando que os processos de formação

de rocha, deste período, envolveram predominantemente, o retrabalhamento de

material com vida crustal pretérita. lnteressante, é que grande parte desse material

fonnado durante o Neoproterozóico ¡ndica, através de idades modelo Sm-Nd, épocas

de diferenciação do manto superior relativas ao Paleoproterozóico. Neste período e,

no Arqueano, os valores de Er¿ são bem menos negativos, por vezes próximos de

zero, sugerindo maior participaçåo em sua constituição de material oÍiundo do manto

superior. O padrão relat¡vo aos tenenos sul-africanos (Harris et al. 1986), se distingue

do observado na figura 7.9, principalmente por caracterizar volumes significativos de

rocha formadas durante o Mesoproterozóico envolvendo principalmente processos de



acresção de material do manto superior. Acrescente-se que na porção sul-afncana, a

distribuição dos valores de e¡¿ durante o Neoproterozóico se assemelha ao do setor

estudado, evidenciando adic¡onalmente, acresção de material do manto superior,

neste período.
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47 W SCMS€S GRL
Æ 56 SCMBSæ GRL
49', 5æ7 SCMB345.C cRL
49' æ44 SCMBS¿16.4 cRL
50 5455 SCMB-11æ.8 cRL
51 54æ CAN-33 cRL
52 5496 SCMB-174 cRL
53' 565r SCMB-soo cNs
54' W2 SCMB.1127.9 GNS

5G9 SCMB€O1.A MIG
56 æ13 VG-46 cRL
56 m14 VG.79 MNR
57 2817 VG-255.A GRL
58 æ1A VG€7 GRL
59 2At5 Vc.263 Mtc
59 æ16 Vc-263 Mtc
60 266 Vc-24 MGB
æ 2g vG-24 McB
6t 2636 Vc-194 MG8
61 2756 VG-194 MGB. 614 JR€6 GNSg¿ 6765 MJ-AM.7O.A GRL
63 6766 MJ-AM-27 GRL
U' 6762 MJ-AM63,A GRL
66 6¿æ MJ-2,ô2 ANF
66 6æ MJ-2Æ cNS
67 6610 MJ-26 ANF
68 ffi MJ¡å6 GNS
69 æ7 MJ424 MGB
70 12Æ A-S t\ G
71 1242 A413 Mtc
71 1672 A4ñ ANF
72 1æO A-25.A ANF
73 124€ A¡06 ANF
73 1826 A-æ7 ANF
74 12Æ MO-249 ANF
75 1Aæ A-184.4 ANF
75 1247 A¡E4.A ANF
76 18€9 MO42 ANF
76 1707 MO42 ANF
n 1688 A-117 XMc
7A 4ß LK-22.4 NOR
7g 3468 AA-107 CHA
79' 3470 AA-104 CHO
7V 3¡188 AA-114 CHQ'Ìg w4 AA-113 MtG
80 ffi7 PKIæ cRO
8I 786 MJ363 GRL
a2 7072 MJ421 GNS
83 7@ MJ4æ GNS
a4 7079 MJ42 cRL. 

71 66 MJ-6æA cNs
s 6648 MJ-268 cNS

d271 MJl38 eNS
æ72 MJl38 cNS
6â2 MJ-æ= 137 cNS

Blo 6.6'160 ræ0,00 0.84
RTO 4.5170 126.00 18.æ
ANF 1.3088 18r.lo 1.26
Blo 7.926 848.60 1.01
Blo 5.7@ 665.70 2.60
BIO 5.7¿m 855.10 1.12
Blo 5.9280 7f3.60 5.02
Blo 7.5ffi æ4.Æ 2.60
Blo 6.t2Æ 726.@ 2.71
ANF 1.2412 158.10 1.38
Bro 6.Æ 751.30 0,91
BIO 5.4679 ¿163,'10 8.û2
ANF 0.78æ ræ.20 1.31
ANF L1621 142.n L97
8lo 6.9696 æ4.æ 4.4
sto 7.5m 2t.æ 8.15
PLG O.nn 21.æ 19.70
PLG 0.279 5.90 68.20
PLG O.ÆO 70.30 16.S
PLG Olg 16.Ð rð,40
ANF 1 m 1.æ 3.30
PLG 0.8360 115,¿lO 13.æ
ANF 1.1S 153,40 32.10
PLG O.47Æ %.æ 41.æ
Bro 7.7ffi 213.æ 13.æ
PLG 0.5010 1l.50 15.æ
Bto 5.æ72 íS.æ 1.98
Bro 7.11ß S7.6t O.71

Blo 7.73ß4 ß7.æ 2.10
BIO 5.1ß7 5¡16.73 1.56
ANF 1,5406 1g.g 0.46
ANF 1.1¿136 132.37 L86
ANF 0.3132 Æ.ît 16.æ
ANF 1.1590 133.96 t.æ
ANF 0.3485 ß.73 9.i15
ANF r.8æo 5.Æ 2.10
ANF 0.6ûæ 17 .æ 14.Æ
ANF O.6m 4.æ 11.4
ANF O.'t420 4.70 50.10
ANF 0.3æ 9.80 56.70
PLG 0.1@ 11.70 l5.S
ANF O.g2O 50.¿þ 7.æ
PLG 0.7920 33.90 11.æ
ANF 0.21 EO 4.æ 4.70
ANF 0.8500 96.10 1.90
PLG 1.414J 54.30 7.10
RTO O.æ70 L6O 84./O
PLG 0.5í70 176.Æ O.77
FEL O.75q) t83.90 5.S
FEL O.Æ70 æ.10 28.30
FEL 3.¿gn lS.7O 3.20
FEL 5.{Sæ 430.70 0.60
Bto 6.4880 1 54,90 ,t O.S
ANF 1.6S26 212.æ 6.37
RTO 1 .'t 6t 5 80.64 5.54
RTO 2.B7Zi 1 0,O7 3.37
ANF O.Æ23 72.æ 2.42
Blo 6.86-16 r79.S 12.6
RTO 1.S25 ,18,66 27.ß

fþMINIO CURTTIBA

sto 5.8068 1æ.14 6.t6
ANF 1.ffi2 65.36 1.32
ANF 0.1¡î38 3.S 80.æ
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ldade Erro Localização

2182 49 Jaraguá Sul æ
596 I Barra V€lha t3

1967 37 LufsAlves G
1706 æ Lufs Alvês æ
1739 Æ Lufs Alves æ
2G5 56 Luls Alves æ
f86 41 Lufs Alves æ
18OO 48 LulsAlves ß
'l 806 ß lblrama
1869 32 lblrama

æ
æ

17æ 37 Luls Alv6s (,3
1430 35 LufsAlves æ
1971 44 LufsAlves æ
1Aß 27 S Blumenâu æ
7æ 11 ltalaf @
604 I S Blumenau (l3

1570 Zi Piên æ
456 42 Pién æ

1& 36 P¡ên æ
1S5 31 Plên æ
1787 Æ Plên æ
1961 56 P¡ên æ
1666 56 P¡ên 09
iO18 n P¡ên æ
583 37 Pién æ
sCB 12 Plên æ
715 15 N Sena Negra NT
l91O 4 P¡ên 12
655 14 P¡ên 12

1672 6 Piên 12
160O U S. Mon€tse NT
1760 32 Tüuca6 Sul NT
2ffi æ lijucas Sul NT
1n1 126 S. Morretes NT
1æ2 26 N D. FrBncieca NT
628 g2 Monetes 07
6?0 Y N Monetes 07
11æ 8 N Morretes 07
6S1 65 N Moret€s 07
6æ 56 Cacatu

1731 æ Cacatu
07
07

1424 64 Morretes 07
85o 73 N MoÍêtes 07

Zæ 89 N Monetes 07
1731 37 MoÍ€te6 07
T7A Æ Moffetes 07

æ69 ¿[D N Moñ€tes 07
3152 37 Sôrq Negrg 14
2713 '115 Sera N€gra U
2Ð 36 Sena Negra 04

13¿P 39 Ssna N6gra 04
529 10 Sena N€gra 14

1852 36 Cacatu NT
1242 26 NE C. Aþgre NT
9æ 26 NE C. Ale9r6 NT

2153 26 N Garu\ra NT
572 á BRll6 Nl
54) 14 NW P.BR. Araraq. NT

f9 N Mandlritub6 NT
24 N Mandlrltuba NT
76 N Mandlrituba Nl

N. Campo

6í
751

ñ2

86
86



No.
ordem

SPK N. Campo Litolo lvlaterial
gia

% K Arlo Rad %Ar tdade Erro
1o4 atm

Local¡zaçáo

8A 6274 MJ-123.4 ¡Íc BtO
89 6Æ4 t\,tJ-96.9 MtG BtO
90 6691 MJ3I6.1 ANF ANF
91 6664 ¡rJ315.F MtG ANF
92 6653 MJ310.B GNS BtO
94 @5 IuJ37B GNS PLG
96 7ær MJ-550 cNS BtO
96 7089 MJ-s50 GNS ANF
97 1686 MOrl3 tVÍG ANF
98 12ß MO-1.4 tV¡G BtO
æ 1689 t\ror6.A Mrc ANF
100 1241 A.2S GNS ANF
1æ 1243 4.467 ANF ANF
lo1 3501 sc-æ.Â Mrc ANF
' 4380 A7ïJC-24 MïX BtO

1o2 71æ MJ-6384 GNS ANF
1o2 7189 MJ68A GNS BtO
1æ 7167 MJ-6364 GNS ANF
lU 71d2 MJ-æ9.1 GNS BtO
16" 7165 MM€gD CHO ANF

5.W2 133.79 3.98 5n
7 .2175 I 94.60 73Ø s8A
0.3266 8.47 41.37 568
1.8067 &.27 æ37 ffi
5.7823 1¿€.39 7.78 566
4.04Íts S. 1 7 22.æ 523
5.4277 156.16 7.31 624
1.4æ4 42.U 8.9 638
1.æ10 32.Ð 1LO0 550
6,&350 194.æ 1.4 57A
1 .01 40 24.æ 45.¿lO 522
o.r¡80 19.80 7,10 550
o.84to zì.æ 4j0 590
0.6810 22,æ 3.Æ €80
7.Zg 201.60 LgA 604
2.ffi d2.47 10,60 ñ2
6.7851 1æ.47 5,S ffi
l.æ49 33.19 n.æ 654
5.8{8!' 161,'tO 6.74 æB
1.1886 f36.78 6.44 1755

15 S Mandirituba Nl
27 Atuba NT
33 Quitandinha NT
16 Qultand¡nha NT
15 W Mandiriluba NT
13 SE Curitiba NT.tg Q. ganas NT
54 Q. Barras NT
37 Q. Barras 07
æ Q. Barras 07
47 Q. Ba[as 07
æ Cacalu 07
30 Cacatu 07
'f O N. Cu¡¡t¡ba M
7 S Campo Largo 14

BR-116 NT
7 BR-1,I6 NT

10 BR-I16 NT
1O BR-116 NT
70 N Curltiba Nf

n Doce Fino NT
48 Doce F¡no NT
22 P¡ên 12
36 Plên 12
13 Pangaré NT
n Piên NT

26 S Antonlna NT
12 Paranaguá NT
16 Alexandra NT
15 N Malinhos NT
2t GuaraqueçabÊ NT
15 GuaraquÊçaba NT
19 Sena. Negra NT
12 Araquaril NT
æ S. Fr. Sul NT
3S S. Fr. Sul NT
lO Garuva 14
7 Paranaguá 14
7 S. Fr, sul 14

l8 Guaratubo 6
- Guâratuba 6
8 Guaraqueçaba 14
11 Estrêla NT
17 Estrêla NT

24 Agudos NT
28 Agudos NT
æ M. Redondo NT
17 Anhangavå NT
ll Graclosa NT
I 'l Gracloså NT
13 Graolosa NT
27 S.lgreja NT
26 S. lgreja NT
21 Cotupá NT
n Corupá 14
36 Marumby 07

GRANITóIDES DEFORMADOS PÉN

1N 6767 MJ€2,I GRN
I 20 6768 MJ'32í GR N
121 6760 MJ.AM-S GRN
IN, 676I MJ.AM€4 GRN
123 7080 MJ-Æ7 GRN
124 7164 MJ-6¡€ GRN

5.¿1661 158.¿16 3.ð 625
1.0231 28.12 22.47 600
5. 1 623 't 3í .79 4.& 56í
6.3791 173.N 4.28 5S
5.2673 164.70 7.24 679
0.9206 27.67 4.ß U4

OOMÍNþ PARANAGUÁ

4.1m 119.41 3.24 625
7 .2424 I 46.¡5 6.24 Æ7
5.¿16æ 116.17 3.68 47A
7.W1 159.7þ 4.32 Æ7
s.972 l¡16.88 LS Yz
6.5¿133 165.æ 4.1O 566
6.570t 14t¡.S s.76 504
6.t512 1,15.78 3.32 526
6.S0 170.31 3,¿Ll 567
6.91 r 4 173.U 2.U 564
7.52Ð n7.æ 7.Æ S
7.7m 181.10 18.14 519
7.¡ñÐ 180.60 l.G 5æ
7.8810 179.90 2.80 5æ

ffi
6. r æ5 r 45.æ 12.æ 5n
5.n15 Á2A2 4.92 W
6.821 6 'l 65.¿16 2.91 536

MAC|çOS GRAN¡TTCOS

Lg24 5t.76 5.65 585
4.3660 I 06.81 13.* 541
1.æ83 41.æ 11.n 56
5.4569 135.83 5.24 549
40s2 126.52 2.12 587
6,,666 167.72 6.€3 56S
5.æ50 118.n 419 519
1,3664 36.91 n.U 589
5.m6 M2.70 9.54 g
o,æ0 lJ.ol 15.66 sæ
o.ffi 14.U 5.e 5n
0.6680 17 .g I 4æ 577

Bto
ANF
Bto
Bto

Bro o
ANF (D

S ffiô MJ-397 GNS PLG
106 mt MJ-206.1 GRN BtO
107 õ70 MJ-2æ GRN BrO
Iæ 675 MJ€O1K GRN BIO
1æ 7@4 MJ-5614 GRN BrO
110 7Cg2 lì,lJ5Z/ GNS Blo
r10 76 MJ-582 GRN StO
112 æ6 IUJ€æA GRN BIO
r 13 7@7 MJ625 GRN BtO
114 7G MJ627 MtG BtO
1't5 4576 JCEF417 PML BtO
116 45&t PK-S GNS BtO
117 M JC-OTIæ GRD BIO
118 727 UC-MAT MtG BtO
118 UC.MAT MIG BIO
119 4Æ LK-2U GRN BtO
127 7@ MJ-4138 GRN BrO
18 6606 MJ-283 GRN BrO

1É 6¡{Ð MJ-17 GRN ANF
1ß W2 MJ.17 GRN BIO
1M 6æ MJ41.A GRN ANF
129 õ68 r\rJ-288.8 GRN StO
læ Ë2 MJ-?SZ.C GRN 8tO
85 7163 MJ€4 GRN BIO
131 673 MJff GRN BIO
132 æ¿O MJÆ.C GRN ANF
132 æ41 MJÆ,C GRN BIO
133 7@ MJI66 GRN ANF
1U Æ7 PK.CW-61 GRN ANF
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No. SPK N. Campo Litolo
ordem gis

% K Arao Rad
106

6,4240 168.æ
6.ô450 150.10
4.W 122.æ

ROCHAS VULCÂNICAS

ldade Erro Localização

W æ Marumby 07
*¡e 35 lrarumby 07
630 n A. Turvo 06

456 T3 C. Alegre æ
41 Æ C. Alêgre 08

161 17 Mandhituba NT
196 13 Paranaguá NT
M æ S Morretes NT
553 14 N D. Franclsca NT
176 15 Guaratuba NT
1X 11 N Curlt¡ba NT
174 9 Jaraguá Sul NT
527 30 Piên æ
600 14 Piên æ
435 13 P¡ên 09
m n BRJí6 16
132 7 Q. Baras 08
15S I Anton¡na æ
1æ 10 BR-116 15
1æ 13 C. Alegre 17
506 æ Nwcaruva NT
1æ lO S MoÍeles NT

%Ar
atm

2.70
2.æ
1.10

Bro
gto
Bto

136 12. tVO-56.Ê
137 1687 MO-16r'138 121 3t2o16

læ 17æ CAO2
14 1731 CAO1

141 W7 MJ-z.
1 06 @4 MJ-206, B
142 6606 MJ-221'1ß 6604 MJ-254
14 æß MJ-287.1
101 66û2 MJ-25,15
1Æ 6G MJ-63
146 2634 VG-'t70
1 ¿lô 2647 VG-1 70
1Æ 2812 VG-170
147' 571 rG¡30
1ß 835 MO-?38
1Æ 888 A-211
150 rG UC-D852
151 1733 CA-æ
'152 6S08 MJ-432
153 7æ7 MJ-Æ4

GRN
GRN
GRN

TRQ
TRO

RTO 4S10
RTO 3.4260

DIA PLG 0.76'5
DIA RTO 0.8710
GBO PLG 0.7834
DIA RTO O.7ß
DIA PLG 2.W
DrA RTO 0.9185
DIA RTO 1.817
DtA BIO 2.?Ð70
DIA ANF I.18æ
DIA PLG 1.6r'10
DtA BtO 7,4rþ
AND RTO 3,0750
BAs PLc 1.¿t8æ
DrA RTO 1.0610
DrA RTO 1.5750
GBO PLG 1,6280
DtA RTO 1.2æ7

ROCHAS BÁSICAS

I (B.m 10.50
74.æ 4.æ

4S s3.28
6.S 29.38
6,62 53.35

18.74 8.æ
1A.47 45.59
4.æ æ.77
8.66 27.82

54.50 ¿L!.3O

33.50 6.20
32.n 18.'10

2Æ.æ 6.50
16.32 20.90
9.50 32,80
5.21 15.60
8.17 38.50

36.79 15.60
10.34 26.'19

l9l



No. SPR

ordem

No Campo Lito

Iogia

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GRL

GNS

GNS

GNS

GRN

QMZ

GRL

GRL

GRL

DADOS R.ADIOMÉTRICOS RbSr

Rb sr Rb37/ Erro sÍ31 Erro

(ppm) (ppm) sr8€ sr8€

OOM|NIO LU¡S ALVES

r8.æ 767.æ O.OæO O.m20 0.70444 0.æ007
12.37 7 .73 0.0448 0.0ffi 0,7æ76 0.m6
n.14 ffi.97 O.O7Æ O.æ12 0.7O4¡A 0.0ffi
15.04 82a.24 0.625 0.m 0.70404 0.mæ6
25.47 757,91 0.æ73 0.0016 0.7637 0.æ0æ
21.æ 438,æ 0.1390 0,æ40 0.70æ2 0.m6
27.00 1æ2.æ 0.0760 0.ü20 0.70438 0.m2
12.00 8cp.60 0.04æ 0.0ffi2 0.7G6 0.0@6
16.S 121.æ O.4m O.m 0.72759 o.ffi
15,æ 115.00 0.3780 0.0110 0.72639 0.ffi25
15.60 1ro.90 0.4070 0.ñn 0.72239 o.ffi
42.50 253.30 0,4870 0.0140 0.72862 0.0mæ
14.80 106,40 O.¡læ0 0,01í0 0.730æ O.m
6S.00 4n.60 0.4190 0.0t20 0.7262 0.m6
26.60 673.30 0.'t't40 0.ær0 0.7ær0 0.0m6
34.80 H.æ O.f 3lo 0.0010 0.7Ð792 0.m
17.20 A€.80 0.Or/O 0.0010 0.70623 o.ffi
47.n Æ.æ O.33tO 0,æ0 0.717't't 0.00006

r 6.00 499.00 0.@ o.m 0.70Æ o.ml3
æ,æ 681.10 0.í2S O.ærO 0.7@6 0.0ææ
l7,m 7¿ß.gO 0.1830 0.æ10 0.70Z6 0,m5
.5.60 297.æ O.¿llSO 0.0130 O.7legt O.mO
41.10 %.70 0.2180 0.00æ 0.7067! O.(xffi
26.50 æ5.90 o..l¡m 0,æ40 0.7s65 o.0@ô

104.60 825.80 0.3670 0.æ20 071437 0.qD10
1.æ 550.m 0.ffi0 o.m1 0.79273 0.w2

52.00 701,50 0,2150 0,æ60 0.7æ22 o,m
87,q) 725.50 0.3470 o.Otæ 0.71359 0.qm4
15.70 512@ O,æ90 0.0010 0.7G63 0.(xm7
86.50 9æ.50 0.2750 0.ffi0 0.71023 0.W7
æ.æ 1z'32.æ O.tlS O.m 0.7Q6r3 0.m
56.50 353.50 0.¡1630 0.01æ 0.7í914 O.m6
63.CD s55.00 0.3æ0 0,æ0 0.7ræ8 o.mB
72.50 33Læ o.ffi 0.0170 0.71746 0.00@
57.æ 11S.50 O.t45OÌ o.@to 0.706A5 t 0,m08
56.æ 4æ.æ O,æ70 0.O1lO 0.71536 0.0m7
{3.æ 612.50 0.2(m I 0.æ60 0,710/4 | O.W7
76.7Þ 581.€0 0.3820 0.0180 0.71Æ O.@1n

læ.æ 285.S í.6æ 0.02æ 0.738æ O.m€
S.9O 447.æ O.3S0O O.Olm o.718¿lo O.m
6Ë,æ 478,60 0,ææ 0.01æ 0.714æ O.ætæ

1(E.æ 550.60 0.5580 0.0í70 0.7212p O.æ1?o

54.50 264.d1 O.sqD O.Otæ 0.7ß70 0.@14
116,50 186,80 1.8æ0 0,O4æ 0.1¡370 0.æ1tO
65.70 14¡..æ f.32m O.m 0.76310 0.æ150

Local¡zação

154 I 0460 MJ-27 .4

154 1 0461 MJ-27 ,5

154 10ß2 MJ-27 .6

1g 10ß4 MJ-27.9

154 10463 MJ"2710
154 111l9 MJ-271
154 UK MJ-27.14
155 925 MJl91
156 æ26 l¡Jlg2.a
156 11130 MJ-192.a

156 W7 MJ-192.ç

ls6 111?0 [rJ-192.b
156 11121 MJlg2.c
157 9S43 MJ-194.a

1 58 s2E MJ-259

159 g2 MJ-167

160 ffi| MJ.'168

r 61 æ4ô MJr 69

162 111n MJIS.
9 æ29 MJ-29.1

9 g) MJ.æ.2
163 S44 MJfl
1æ S45 MJ31

lAn 11131 MJ31.R
12 g| MJ34.a
7 UK MJ{I.3
í5 10772 MJ-32.b
165 10773 MJ€35.a

166 10792 MJ€41,a

I 66 1 07S MJ34r .b

I 66 I O79l MJ34r .d

í6 1075 MJ342,b
167' f G28 MJ-AM€6
I 68' 1 æ29 MJ-AM57
62 1m MJ-AM-7o

62 1 æSr MJ-AM-73

1€9 t@2 MJ-AM€O

u ß2 JCDC.32

17V 4616 JCDC€O

4 5157 JC-4r0
171 5159 JC#
38' ß7 PKCW-4s

17 3657 PtÂ42
51 3695 Pt-,Al6.B

172 3658 PLA44

N. Blumênau NT

N. Blumenau NT

N. Blumenau NT
N. Blum€nau NT

N. Blumenau NT

N. Blumenau NT
N. Blum€nau NT

Dna, Franc¡sca NT

Dna. Franclsca NT

Dna. Franc¡sca NT

Dna. Franclgcs Nf
Dna. Francl8cå NT
Dna. Francisca NT

Dna. Franclsc€ NT
Dna. Franc¡Êca NT

Dna. Françlsca NT

Dna. Franclsca NT

Ona. Frånclsce NT

Dna. F€nclsca NT
Dna. Franclsca NT

Pomerode NT
Pomerodo NT

Pomerod€ NT

Pomerode NT
Pomerode NT

Pomerode NT

S. Bento do Sul NT
S. Bento do Sul NT

S. Bento do Sul NT

S. Bento do Sul NT

S. Eento do Sul NT
S, Bento do Sul NT
S. Bênto do Sul 12

S. Bento do Sul 12

S. Bento do Sul 12

S. Bênto do Sul 12

S. Bento do Sul \2
Timbó 14
R. Cedros 14

S. BÊnto do Sul 14

Ja¡âguá do Sul 14

Rodeio 14

LufsAlvEs 10

Luf8Alvôs 10

Lul8Alv€s to
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No. SPR

ordem

No CamÞo L¡to Rb Sr

logia (ppm) (ppm)

UMF 25.10 7æ.æ 0.f m 0,æ10 0.70730 0,ffi0
UMF 10.60 880,æ 0.ffi0 o.mlo 0.706æ o.m
GRL 80.æ 568.æ 0.41æ O.O1æ 0.72m 0.m10
GRL f 1.10 6æ.æ 0.96q9 q,00r0 0.7610 O.ælæ
MtG 80.90 552.æ 0.42æ 0.01æ 0.4 77O O.æ18O

MtG 73.30 497.æ O.4m O.O1æ 0,71610 0,0@O
lflG 85,60 517.00 0,48@ 0.01æ 0.71910 0.æ130
MrG 42.æ 562.æ 0.2170 0.ffi0 0.7í270 0.æ100
MtG 38.æ 4tþ.æ 0.2250 o.ffi 0.71340 0.æ1SO

MIG 3l .00 4&L00 0.1850 o.æ.lo o.71o4o 0.æ120
MtG 61.70 666.æ 0.2680 0.0@ O.7læ O.mrO
MtG 58.10 473.æ 0.3560 0.0100 0,7f7Ð 0.m10
MtG 91.70 472.æ 0.5@ O.O1æ O.720lO 0.m10
MIG I I l.æ s3.æ 0.60¿|0 O.O17O 0.721æ 0,m10
MIG 55.90 4æ.00 O.¿|O2O 0.0110 0,71570 0.00010

GRL S.4O 502.æ O.sm O.O1æ 0.71900 O.ml ¿O

GRL 138.00 665.æ O.m O.Olæ 0.72æ0 0.æ120
GRL 131.(x) 775.æ 0.4900 0.0100 0.7r7lo O.æ1lO

GRL 4O.S 862,00 0.1¿m o.o1æ 0.7660 0,æ1æ
cRL 22.50 816,æ 0.æ{D O.Oíæ O.7O¿|4O 0.æ140
GRL 5.n 24.æ 0.0620 0.00æ 0,70440 0.m
GRL 3.tO 141.10 0.0640 0.æ10 0.7GÐ 0.æ160

GRL 54.60 153.60 1.ææ 0.02æ 0.7æ50 0.ælæ
GRL æ.10 4S.æ 0,19æ O,æío O.70ZO 0.m70
GRL 15.@ 4gr.æ 0.3820 0.0180 0.7G88 o.(xm
GRL 2.æ 1t27.æ 1.m O,O2æ 0.70264 0.@l
GNS 419.æ 6.æ 1E4,0æ0 3,m0 2.2qm O.lffil
MIG 261.æ U.æ 22.W o./ßÐ 0.88800 0.ffi00
END 2.Cþ ¡189.S 0.01æ O.æ10 O.7O74o O.@14
CHO 160.¡10 5O4.@ o.g2æ 0.t2æ 0.737€0 o.m
cHo 3.l) 6t9.æ 0.0@ O,æf O 0.7æ10 o.æ1æ
cHQ 15.Ð 419.tO 0.1070 0.@ 0.7.1260 0.qru0
GNS S.80 775,æ 0.'Í50 0.0æO 0.7æ13 0,m19

ROCHAS MÁFICAS{'LIRAMÁFICAS DE PIÊN

UMF 2.A4 4.6 2.æ17 0.W2 0.71æ6 0.m15
UMF 0.æ 21.31 0.11æ 0.æí9 0.7639 0.0@
UMF O.42 0.95 1.27É O.V215 0.72169 0.0@
UMF 7.S 119.86 0.1915 o.ffi 0.æ o.ffi
UMF 0.æ 3.10 0.í857 o.(xxB 0.71076 0.0@
UMF o.¡þ 17.74 0.0656 o.æíí 0.70611 0,m16
UMF O.E1 31.9¿ O,GO7 0,æí4 0.7t2ß O.cæ17

UMF 0.20 2.æ 0.1æ7 0.qÌ29 0.7ílæ O,mZ3
UMF O.0 19.50 o.Bt o.cxF 0.7063í o.m
UMF 2.S 4.10 2.0601 0.ø29 0.nß7 0.w24
UMF Læ 18.æ 0,1515 0.00æ 0.7676 0.æ
UMF 0.50 6.20 0.2201 O.mf 0.707¿lÍ) O.mlo
UMF 0.S 6.¡{) 0.'1514 O.æ2,l 0.7Ð760 O.æ
UMF 2.æ 472.æ O.Ot62 0.m 0.7067/ o.ffi

Rb31 Eno sr"? Erro Localizaçáo Rel

sr36 sr'u

N 3€59 PLAõ
4 3660 PLAS
s2 3661 PLA-12

173 3662 PLA-15

44 5601 SCMB-172.4

44' sdn SCMB-I72.8

44' ffi SCMB¡ 72.E

44', 6657 SCMBI726C
44' 6668 SCMB.172-94

4' 6669 SCMB-r72-118

44' 6065 SCMB-Í72-4

174 4Æ SCMS¡1.B
174 4ffi SCMB41.F

174 4?57 SCMB-4l.H

175 4262 SCMB38.C

175 42æ SCMB38.F

s6 515 VG46
176 516 VG67
1n 529 VG-ôz

57 5S9 VG-214

178 UK MJ-15,4

' UK JR.O6

179 115 Al83
r79 127 MO-259

í80 4566 AT-538.8

r8l 3689 SN3
161 37æ SN-s

18r 37Ë SN6
f85 11376 MJ¡02

z6 11524 MJ€188
26 115Æ MJ€r9
zæ 11526 MJ621

234 11527 MJ€23C
ß4 115æ MJ52¿14

H 115æ MJ524A
æ7 l lS MJ-534

m 1É12 MJ€2.14

z4 1Æ13 MJ524A
zâ 1Æ14 MJ,5|8B
Æ 1É15 MJ€19
æ4 1Æ16 MJ5æB-1
4 1â17 MJ525
zj4 1Æ14 MJ523A

Lufs Alves lO
LufsAlves lO
Lul6 Alves 1o

LufsAlves 10

LulsAlves æ
LufsAlves æ
LulsAlves æ
LulEAlves æ
LutsAlves æ
LufsAlves æ
LufsAlves æ
Lufs Alves @
LufsAlves æ
LufsAlve-s æ
LufsAlvês æ
Blumenau æ
Blumenau ß
Blumenau æ
Blumenau æ
Blumenau æ
Plên CS

Plên æ
Plên æ
Plên æ
Piên Nl
N, S. Negra NT

Morotes 07

MoÍ6tes oz
S. Negra 07

S. N€ora t2.

S. Nêgrâ 02

S. N€gra @.

S S. Josá Plnha¡s NT

C. C¡splns NT

C. Crlspins NT

C. Crispln8 NT

c. CrlÊpins NT

C. CÌisp¡nÊ NÎ
C. Crlspins NT

C. Máhe NT

C. Crlsplns NT

C. CrispinÊ NT

c. cr¡ðpins NT

C. Crisp¡ns NT

C. Crlsplns NT

C. Clsplns NT

C. CrlsÞlne NT
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No. SPR

ordem

No Campo L¡to Rb Sr Rb37/ Erro Sr37/ Ero Locâltzaçáo Ref
log¡a (ppm) (ppm) Srsu Sr€3

UMF 0.æ ø.n 0.1æ¡t O.æ17 0.70ffi O.O0OI3 C. Crispins NT

DOMINfO CURITIBA

MIG 19.A2 1A2.97 0.315ô 0.0æ8 O.7?o72 O.W Atuba NT
MIG æ.62 1s3,86 0.5678 O.æ13 O.7l8O7 0.0@7 Atuba NT
MIG 115.æ 264,æ 1.2æ 0.æ60 0.72719 o.mffi Atuba NT
MIG 625.æ 46.00 40.8060 1.11æ 1.@æO 0.æ013 Atuba NT
MIG 179,00 83.æ 6.27S 0.1760 0,76772 O.ffi Atuba NT
MIG lll.2o 600.00 0.5370 O.O15O 0,72155 0.0æ06 Atuba NT
MIG 126.80 763,æ o.481o O.O13O 0.71874 O.ffi Atub€ NT
MIG 76.70 2æ.7O O.øÆ O.olÆ 0.72425 o.W7 Atuba NT
MIG fû2.19 60.04 O.¿gf) O.æ25 0.71588 0,ffi20 Atuba NT
MIG 1í3,70 592.æ 0.5560 0.0160 0.72172 O.W Atuba NT
GRN 2Æ.7O 4æ.1O 1.6870 O.O¡AO 0.7¿1397 O.m6 Atuba NT
GRN 162.¿10 æ6.20 L4m O.O¡m 0.74537 O.m7 Atuba NT
MES ¿13,50 685.50 0.18/lo O.m .Ð.71@ O.m2O eunandtnha NT
MES 51.æ 756.æ 0.1960 0.æ60'0.711(x) O.æO1O Quftandtnha NT
LEU 53.50 ffi.50 0.2560. O.æ70. 0.71554 0.0ææ Qultand¡nha NT
MES 73.50 6æ.50 o.341o 0.O1æ 0.7|479 O.CXXþ4 Quitandlnha NT
LEU 78.l) 536.æ 0.4240 O.O1?o 0.7f625 O.m4 Quitandlnha NT
LEU 63.@ 7æ.æ 0.2610 0.0070 10.71504 O,0@06 Ouitandlnha NT
LEU 37.00 654.æ 0.1640 0.ffi0 \0.71137 0.m6 Qunandtnha NT
LEU 73.æ 562.æ 0.3760 O.Ol lO O.7lG 0.0@7 Quihndtnha NT
MES 66.50 4æ.m O.¿l¡ßO 0.01æ 0.7í7æ 0.m4 Quitand¡nha NT
LEU 65.50 .183.æ O.æ O.O1 I 0 o.7t 6¿16 O.(m4 Oultandlnha NT
LEU 4.æ ß1.æ O.26EO O.ææ 0.71¿læ O.m4 Qultandlnha NT
LEU 3l.50 490.æ O.'18ã) O.@ 0.71519 0.0@4 Qultandhha NT
LEU Ezæ 4.æ o.31æ O,(Fo O.7f 613 o.ffire Quhandtnhå NT
MES 47.q1 æ6.50 0.{m O.OllO 0.715,13 O.(re Qultandlnha NT
LEU 64.@ 4:8.50 O.4m O.O12o 0,71564 0,00011 Quiþndlnha NT
MES 12,50 26.10 0.17lO O.@ 0.7126 0.ffiþ6 Qultandtnha NT
NOR 87.60 288.50 O.8alO O.O25O O.ææ2 O.(II$ N Cudtlbs NT
NOR 94.70 291.80 0.9420 0.0270 0.734Íþ O.mo¡t N Curitlba NT
NOR 97.'lO 3l l.æ O,Sæ 0.@60 0.73329 o.0m7 N Curltlba NT
NOR 76.n æ.æ 0.7370 0,0210 0,73115 0,00006 N Curitlba NT
NOR €2.8O 282,S O.Al4 0.0180 0.72746 O.(m N Curiflbs NT
NOR 1æ.0O 268.æ 1.'17æ O.K) 0.7{æ O.qm N Curitlba NT
NOR 124.æ 264.æ '1,3650 0,@O 0.74659 0.0@7 N Curlüba NT
NOR 90.æ 266.@ o.S2O O.O28O 0.73æ7 O.æ N Curitlbâ NT
NOR 80.æ æ6.00 O.7W O.On 0.æ312 O.m6 N Curitib€ NT
NOR A7.æ 2f.2.æ O.8SEO 0.0250 O.æ3r0 O.m7 N Curltlba NT
NOR 88.00 288.æ o.887O 0.0250 O.?G2 O.æm N Curiliba Nl
NOR €.æ ffi.70 O.8@ 0.Oæ 0.7286S 0.m7 N Curitlbs NT
NOR 104.80 354.æ 0.€560 O.æ¿O 0.72ñ9 O.qDl8 N Cudtlba NT
NOR 4.n 4n.æ O.GO O.@ 0.7'1882 O,æ N Curiubâ NT
NOR 88.90 362.70 O.7læ 0.0200 0.72æ2 0.00m N Curltibâ NT
NOR 72.æ 415.Æ O.SEO O.Oí4O 0.72186 O.æ N Curiuba NT
NOR 87.æ 2Æ.m 1.@ 0.0290 0.7¿lo15 O.Om6 N Cuñllba NT
NOR 92.æ æ.æ f.'læo O.Kt 0.7æ|1 O.m6 N Curit¡ba Nf

z6 1æ19 MJ5I8C

89 S84 MJ€6.1
89 æ85 MJ€6,2
89 11124 MJ€6.3
89 11132 MJ€6.3BIO
89 r11æ MJ-96.34NF

89 S87 t\rJ-96.4

89 10018 MJ€6.5
89 S88 MJ€6.6
89 g6 MJ€6.7
89 9æ0 MJ€6,8
89 @t ¡rtJ€6.12

89 *n MJ€6.'f 3
91 I 0762 MJ31 5.4
9f 107æ MJ315.B
91 10764 MJ3í5.C
9í 10766 MJ€15.D
9t fo766 MJ315.H
91 1æí6 MJ315.E
91 ræ17 MJ315.F
9'r ræ18 MJ315.G
90 10768 MJ316,C
q) 107æ MJ316.t
90 10770 MJ31 6.J

90 10n1 MJ3i6.L
90 læf I MJ316.E
æ læ20 MJ316.F
s 1@21 MJ€16.M
s 11378 tìrJ316.8
lol 9O¿5 l\rJ-25.3

rol s45 MJ-25.5

101 W7 MJ-2S,9

rol 904t1 MJ-25.13

lol S¡19 l,¡iJ-8.14
101 111â MJ-25.1

101 11126 MJ-á.z
101 11127 MJ-25.7

lol 111?a MJ-25.10

101 111æ MJ-æ.12

101 uK MJ-25,3

142' 11929 MM€74
1ø7 1f gt MM€7C
1æ. ll$t MM€7D
16 1192 MM€S}B

ITS 1IKI MM€gD
r83 1ls/. MM-SA
183 11S5 MM.SB
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No. SPR

ordem

No Campo Lito Rb Sr

logia (ppm) (ppm)
Rb37/ Erro sr'7/ Erro Localização Ref

sr36 srss

16 1æ ¡rM€gA
16 12re MM€gC

96 12g24 MJ€50

' 1nÆ ùtJ-€ts34

184 1Ð26 MJ434A
1æ 12927 ¡IJ-636A
1g¿ 1?928 MJ.638A

1ù2 1ñæ MJSSB
1o2 12@ MJ-€36C

86 11380 MJ-'t38

87 lf 379 MJ-ZÈ137
87 UK t\rJ.137

88 UK MJ-123.4
186 132 PGAZ
T3 rS 4.ff
, 

461 4 8ltJC-24
101 æt I SC-S.C
rol 2m sc-s.D
187 3769 FB-74.8

147 2Æ Fg-74.C

1 8r æ12 FB-74.A

æ 11417 MJ-4624

90 11714 MJ4rì24
90 11719 MJ-4624
q) 11820 MJ-462C

æ 11721 MJ-462C

s 11722 MJ462C
90 11A21 MJ-4620

s 11724 t\rJ4€?D
gl 11726 MJ462D
130 1G20 MJ-ú2C
217 1æ23 MJ-294. I
219 UK MJ-æ6

224 10796 PtENOl

224 10797 P|ENæ
2A 107S P|EN{16

z24 roTw P|ENS
224 1ææ PIENæ
224 CF PtÆ
224 CF Pt47
224 CF PIS
224 CF Ptæ
224 CF Pl12
ü 1æâ3 MJ-AM-2o

226 1æ2. MJ-AMj6
1n 1æ25 MJ-AM€4
6í! 1æ!24 MJ-AM-z2

N Curit¡ba NT

N Curitiba NT

BR-II6 NT

BR-I16N NT

BR¡16 NT

BR-116 NT
BR-I16 NT

BR-116 NT

BRI16 NT

N Mandlrituba Nl
N MEndirituba Nf
N Mand¡rlluba NT

S Mandirituba NT

E Curitlþa 07

NE Curitlba 07

S Campo Largo 14

N Cudtlbe M
N Curltlba U
N Curlt¡ba 04
N Curitlba 04
N Curltlba U
Quitandlnha NT

Qultandlnha NT

Qultand¡nha NT

Quilandinhs NT

Quitandlnha NT

Qultandlnha NT

Qultandinhâ NT

Quitandlnha NT

Qultandhhs NT

Graclosa NT

Graclo8a NT

cracioaa NT

NOR 67.æ æ4.00 0.4920 0,71S 0.00007

NOR 87.m 4æ.00 0.6160 0.72198 o.re
GNS 73.æ 6æ.S 0.3480 0.æ10 0.71517 0.m6
GNS 14.58 489.06 0.æ63 0.æ13 0.7@f3.0.æ006
GNS 87.æ 1558.98 0.1633 0.úæ 0.707æ O.m7
GNS 76.80 455,70 0,4880 0.01¡lO 0.71æ7 O,cæ12

GNS 81.24 Æ1.27 0.5219 0.æ79 0.72460 o.re
GNS 81,46 546.51 O.¿n19 0,æ63 O.7n77. O.W
GNS æ.U 427.13 0,606¿1 0.m 0.72480 0.00æ7

GNS 77.00 æ6.80 0.3390 0.0fæ 0,71371 0.0ææ
GNS 2.û 15.70 0.æ42 0.0m6 0.70370 0.m05
GNS 1.00 197.00 0.0150 0.æ10 0.7æ89 0.m1
GNS 88.æ 882.æ 0.28S O.ffiO 0.7æ96 0.æ
MIG 148.00 f 10,¿lO 3.9000 0.2æo 0.74400 0,0@0
MIG 14.60 420.æ O.1O1O o.ffio 0-71¿m o.(pm
MtG 53.50 467.'tO o.ffi O.O1æ 0.71680 o.ffiO
LEU 24tt,60 313.90 2.m 0.600 0.75850 0.00170

LEU 194.70 33f .æ 1.7ræ O.m O.74S00 0.(m
GNS 131.n 2n.n 1.38æ 0,æ00 0,745æ O.æ1æ
GNS 123.70 317.æ 1 .tm O.m 0.73760 0.æ110
GNS 96.90 154.10 f.8300 O.O¡m 0.75250 0.000d)

MES(B|O) Æ,11 25.68 58.3S07 0.8100 r.æals O,@24
MES(ANF) 94.Ð 78.q1 3.5370 O.1m 0.75396 O.C[D1O

MES(RTO) æ.n 417.æ 0.48æ 0.01lo 0.7181 1 O.gÐ8
LEU(B|O) æ.37 6.n æ.â17 O.sm r.æ7¡6 0,@6
LEU(ANF) 20.90 60.60 1.0m 0,9æO 0.722¿€ o.ffi
LEU(RTO) 24.52 531.07 0.1æ7 O.æ18 0,71346 O.m7
MOB(B|O) Æ.8 17.14 æ.27æ l.2503 1.37S31 O.m11
MOB(K-F) lE.2O 559,¿lO O,89lO 0.0250 0.72231 0.0æ10

MOB(ANF) 67.80 42.æ 46570 O.l31O 0.746æ 0,m6
GNS S.@ 631.æ 0.¿5æ 0.01æ 0.715æ o.mo
GNS 32.50 6|8.æ O.l52O o.æ¿lo 0.70618 o.ffi
GNS 28.æ 5€O.æ 0.1¿t5O O.CD¿IO 0.70607 O.mO2

GRANITóIDES DEFORMATTOS PIÊN

GRN 88.æ 12¿€.æ 0.æ4O O.ææ 0.7æ19 O.m6
GRN 1 I r ,00 '1210.50 0,2€60 o.ffiO 0,70€S 0.00æ6

GRN 59.æ 1297.50 0.'t320 0.Cfl40 0.70684 0,0m6
GRN 42.æ 2761.@ O.O4¡|O O.0O1O O.7O4qÌ 0.ææ6
GRN fæ.50 514m 0.6110 0.0170 0.71282 o.ffi
GRN 0.370 0.@ 0.7@48 0,m7
GRN 0.2660 0.(m 0.706s2 0.0m7
GRN O.ææ o,m1o O.7O¡ßÐ O,m7
GRN 0.67ð 0,@70 0.71270 0.m7
GRN 0.1Ð 0.m20 0.76tÐ O.0m7
GRN &3.50 1376.50 0.t760 o.GO 0,7üS 0.m12
GRN 1æ.50 1270.@ 0.2360 0.(Þ70 0.7G*¡ O.@lf
GRN 106.50 l2iþ.æ 0.2¡m O.CXITO 0.7!667 0.æ011

GRN 12,.9 læ6.æ 0.æ{0 0.0GO 0.70€84 0.m7

NT

NT

NT

NT

NT

19

19
'19

19

t9
NT

NT
NT
N1

Plên

Plên

Plên

Plên

Plên

Ptên

Plên

Plên

Plên

Plên

Plên

Plon

Plêrì

Plen
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No, SPR

ordem

27 1æ27

228 1@2ô

2æ 5¿P

za 5gl
æ1 53í

106 9622

i06 9623

106 9624

188 96i5
106 9751

106 9752

189 UK

144 9æ2
14 UK

144 9æ3
14 9634

144 9635

1G 10466

1B 10466

1æ 1cr'67

1æ 10¿168

1æ 10469

1æ UK

117 .1619

1S W2
191 54trt,w4
115 4156
't,tg 4618

212 æ58
213 9€æ
214 S60
213 9861

214 UK

124 1m7
215 llzfo
216 11Æ1

127 11?5.2

127 11ß
192 11?5¡.

1æ 9626

1S 9627

1S 963í

r94 96æ

No campo

MJ-AI\'€7
MJ-AM-S
vG-257

VGI52.B
vc-l ô2

l\,lJ-206,2

MJ-æ6.4

MJ-206.5

MJ.N7
MJ-206.6

MJ-206.7

l¡J:æ.A
MJ-247.4

MJ-287.4

MJ-287.8

t\¡J-287,C

M.'-287.D

MJ-æI.B
MJ301.C

¡rJ-æl.E
MJ-S1,G
MJ€01.M
MJ.æl.E
JC-DT-1æ
PK'2f 6
PK"217

PK-158

JC-417

LK-20

MJ.279.4/8

MJ-285.4

MJ-2U
MJ-285.8

t\rJ-284

t\rJ-283

MJ-41 t.B
MJ412
MJ-4t3.4
MJ413.B
MJ-414

MJIGB.3
¡rJ-fGc,2
MJ-'t@D.1

MJ-128.S

LocalizaçáoL¡to Rb sr Rbol Eno s¡u7/ Erro

logia (ppm) (ppm) 5136 Srss

GRN 59.æ 1697.50 0.10f0 0.0@ 0.7!6t5 0.0ø21
GRN 156.50 7i450 0.6340 0.0180 0.7@r O.m7
MIG 166.S 159,00 3,0430 0,æ60 0.73610 0.m70
MIG 77.n 210.æ L0630 0.û2æ O.717lO 0.@120
MrG ræ,80 82.60 4.3560 0.m 0.748S O.ffiO

f'OMINþ PARANAGUÁ

GRN 1ZB.Z0 412.10 0.9010 0.0250 0.71553 0.m6
GRN . 13ô.40 4æ.20 . 0.9680 0.0270 0.71573 O,m7
GRN 145.00 æ,|,50 LO7æ O.æ00 0.71643 o.ffi
GRN 138.50 425.90 0.9420 0.(Hþ 0.71566 0.Cþ@
GRN 211.70 42o'æ 1.4580 0,0{æ 0.71911 o.mf
GRN 212.80 4æ.Ð 1.8ñ O.W O.71A77 0.W
GRN l.3S.0O 187.00 2.1510 O.Om O.727O1 O.W¿
GRN 161.æ 2$.50 1.5660 O.O¿læ 0.7266 0.0æ07
GRN 137.æ 2ß.æ 1.æO O.O¡m 0.72115 O.W2
GRN 156.S 212.æ 2.14S O.(m 0.72531 0.m7
GRN 19|.40 .ß0.20 1.2890 0.0ff 0.71841 o.offi
GRN 156.80 407.7þ 1.1140 0,m 0,7í713 0.ææ7
GRN '163.7! m.so I.¿KFO O.O.m 0.719¡5 O.m6
GRN r 62.70 289.20 í.m O.m 0.7267 0.m6
GRN 2É.60 256,00 2.3m O.O7m 0.72722 0.W1
GRN 1æ.Ð 32o.dl L2eþ O.O¿m 0.71869 O.m6
GRN 1æ.Ð 242.70 2.2S O.offi 0.72613 o.ffi
GRN 187.q) æ8.æ 2.27Ð 0,m 0.7276 0,m1
GRD 1æ,60 ffi.æ o.ffi 0.Olæ 0.715æ 0.æ260
BML 75.10 84.n O.26CD O.Of m 0.712æ O.m
GRN 271.10 160.90 49m 0,1000 0.75250 0,æ1¿0
GRN t6g.æ 17O.fO 2.8¡m O.Om O.74SO o.ffiÐ
PML 147.æ 1A2.æ 2.ffi O.æ00 o.731¡O O.(Ð7Ð
GRN 219.10 62.7U 1o.2@ O.2m 0.79470 o.æíío
GRN 202.€0 1079,00 0,544] O.(m 0.713É7 0.W7
GRN 92.m ¿51.50 O.Sæ O.OI7O 0.71ß2 O.ffi
GRN 5,60 318.60 0.8æO 0.0æ 0.71€4 0.00æ6
GRN 96,æ 5æ.æ 0.5660 0.0160 0.7124ß 0.W7
GRN 97.æ 2S.00 0.9/ßO 0,0260 0.71336 O,ffi2
GRN 96.60 287.¿lO 0.97¿0 0.0270 0.71540 O.qmo
GRN 164.æ S7,æ O.Hl O.ûZæ 0.7t270 0.m11
GRN 82.æ 347.æ 0.6840 0.0190 0.7r3CB O.mt2
GRN 114.æ 217.æ 1.5180 0.04¡n 0.71776 0.0rc
GRN 12'1.æ 21f ,50 r.657Ð 0.0470 0.71747 0.W7
GRN 60.50 269.æ 0.8670 0.02¿lO 0.71473 O.æ

MAC|çOS GRANIflCOS

GRN 171.æ ?57.10 1.S70 0.G50 0.72338 o.ffi
GRN 178.æ 214.æ 2.4t50 0.0€80 0.72668 0.m6
GRN 174.æ ,32.9 2.'17Ð 0,0610 0.72¿€4 O.m
GRN f83.CÞ r 7þ.60 3.1120 o.GEO 0.73361 0.0ffi

NT

NJ
09

æ
æ

Plðn

P¡ên

Piên

P¡ên

P¡ên

Parânaguá NT

Paranaguá NT

Paranaguá NT

Paranaguá NT
Paranaguá NT
Paranaguá NT

ParanÊguá NT
Guaratuba NT

Guaratube NT

Guâratuba NT

Guaratuba ñT
Guaratubâ NT

lvatlnhos NT

Matlnhos NT

Mathhos NT

Matlnhos NT

Malinhos NT

Mat¡nhc NT
S Fr. Sul 14

S Fr. Sul 14

S Fr. Sul 14

Ararapira 14

Garwa 14

Guaraqueçaba 14

Estr€la NT

Estrela NT

Estr€la NT

Estrêla NT

Estrela NT
Estrela Nl
Estrêla NT

Estrela NT
Eslr€lE NT

Eslr€la NT

Estrela NT

Agudos NT
Agudæ NT
Agudos NT

Agudß NT
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No. SPR

ordem

No Campo Lito Rb Sr

log¡a (ppm) (pÞm)

Rb37/ Erro Sr37/ Erro Localizaçäo Ref

s¡33 5136

1 9630 MJ-128.A

16 g4 t\,rJ-131

I 96 g5 MJ-1 29.4

194 UK MJ-128,A

1æ UK MJ-1G4.1
1Æ 1r 116 MJl T-RTO

1Æ 11117 MJ-i7-ANF

1ñ 11'118 ¡rJ.l7.BrO
197 54 VG-27
1S @ t\4J-60.4

f 98 9401 MJÐ.C
1S 9æ MJð.S
1æ 9€2 MJ58,3
ís 1æ19 MJ-56.2

2æ 4B€O JC-DT-74

n1 .1636 PK-CW-62

1U ßn PK-CW€1
ñ2 9753 MJ-275. I

ñ2 113g2 MJ-275.1-R

Ñ2 UK MJ-275.8

N2 1æG3 MJ-2Æ.Fr
m 9754 MJ-2AI.A

ß 9756 MJ-æ1,8
2ß 1 1S4 MJ-28í.B-R

'åJ4 9786 MJ-276

n4 1lffi MJ-276.R

ñ 120¿5 MJ-€68

æ6 461 5 PK-CW€6
æ7 UK MJ.I63,A
n7 fæ MJ-1æ.8

n7 1@O MJ-|63.C

n7 1@4r MJ-163.D

M f @4? MJ-164

ñ 1æ¿ß MJ¡65
210 97.57 MJ-29í .A

210 rfæ0 MJ-æl,H
210 1 1 351 MJ.æl .t

210 11æ2 MJ-291.J

210 11531 MJ-291.C

210 UK MJ-29,|.C

210 rffi MJ-æ1.8

211 tæ MOl59
læ 1æ21 MJ-92.8
217 1æ.22 i'i"J-æ¡'2

21A 1æ24 MJ.E7
2n 11135 N{J-296.3

2.1 1ñ21 MJ-614

u. 1ñ2. ¡rJ.6'r5
€5 1ñæ MJ-BO
186 In PG3

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos NT

Agudos æ
Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa 14
Corupa 14

Corupa 14
M. R6dondo NT

M. Redondo NT

M. Redondo NT

M. Rêdondo NT

M. Redondo NT

M. Rêdondo NT

M. R6dondo NT

M. Redohdo NT

M. Redondo NT

M. Redondo NT

M. R€dondo 14

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Corupa NT

Anhangave NT

Anhangava NT

Anhangayè NT

Anhangava NT

Anhanga\¡ã NT

Anhangava NT

Anhangava NT
AnhBngEva 6
Graclo8a NT

Grecio8a NT
Gracþsa NT

GrEcbsa NT

Graciosa NT

Graclæa NT

Graciosa NT

Grãclo€a 06

GRN 27.æ 1Æ.æ 4.sffi Oj2æ 0.74317 o.æffi
GRN 91.s 1212.æ ' o.21S \ O.OíO' 0.7þ737 O.æ
GRN 85,10 lO43.8O '0.2360 -0.æ10 O.7O7æ O.W
GRN 1S.00 131.æ 4Ð 0.12æ o.7¡Lg2 O.ææ2

GRN 194.æ 253.æ 2.m O.6n 0.7256 0.m(Ð2
GRN 60.30 1346.€0 ' O.lm \ O.æ¿lO O.7Or34 o.0ffi7
GRN 113.æ 363.æ O.SæO 0.0260 0.71g24 o.ffi
GRN 384,æ 2€3.æ 4.2250 0.11S 0.73152 0.Cþæ6

GRN 187.æ 153.50 3.5360 0.0100 o.æ¡lfll O.m
GRN 8t.g) 69.80 3.9 0.æ60 0,73@ 0.0æ06

GRN 1O4.lO 42.Ð 7.ælO O,1g 0.752¿ls o.ffi
GRN 124.10 æ.æ 15,8fi0 O.íS 0.81113 0.ffi10
GRN e9,70 66.30 3,92€0 0.1110 0.?387 0.m6
GRN 1G6.æ 28.50 10.ffi 0.5720 0.7€0ß O.gÌ25
stE 132.d1 12.æ 31.91æ 0.7270 0,971 70 0,00æ0

GRN 1S.50 13.10 46.92@ 1.07€ 1.ffi0 O.ffiO
GRN 49.00 Æ.Æ 3.06æ 0.0600 0.7ææ O.[xnO
GRN 45,20 37.50 3.5@ 0,0210 0.757¿13 0.00020

GRN 4l.50 24.æ 4.8589 O.ææ 0.76p85 0.ffi]20
GRN 14/.@ 3,O ræ.67S r,Om 2.5r5zl 0.m40
GRN 157.30 f0.20 45.6680 0.7120 0.S40 o.m1
GRN t¿O.æ 15.50 26.8510 O.l8æ O.S8O4 O.m6O
GRN 127.70 7J& 16.Wn 0.æ80 0.88692 0.@1
GRN 126.S 17.37 21.5m 0.3660 0,89478 0.0æ7
GRN 1T2.70 16,30 3í.€ûæ O.,ISO O.F7B1 0.m41
GRN 162.53 12.¿O. 39.O4W 0.7117 LcÍxt4g 0.m145
GRN 1Æ.æ 52.S 7.7560 0.2180 0.76979 0.m12
GRN i48.'lo 62.70 6.87m O.l¿m O.767fD O.æl2O

GRN 51.æ 3S.q) 3.ÆO O.tO60 0,F666 0.m
GRN 4.æ 36.80 3.6150 0.lOlO 0.73¿ßt2 O,m7
GRN 40.60 33.20 3.5¿€0 0.æ0 0.Æ6 0,m
GRN 36.80 53.10 2.@ 0.660 0.7225) o.ffi
GRN 36.80 48.'lO 2.2180 0,0620 O.Z¿187 O,mol l
GRN 26.70 79.æ 0,9rro 0,0270 0.719ß O.W1
GRN 190.50 27.4 n.ffi 0.11€0 0.89525 0.ffi29
GRN 't33.lo 23.æ 16¡2æ 0.2780 0.87@ 0.00067

GRN 133,rO 27.æ 14.37û o,24lo o.837l l 0.m14
GRN 72.70 ß.æ æ.7210 o.¿É¡AO 0.5638 O.@4
GRN '194.S 12,87 45.38€9 0.85t5 '1.06651 0.0æ14
GRN 1æ.æ 11.æ 52.5æ 1.4720 1,06716 o.ffi
GRN 2n.æ Æ.æ æ.92,o O.¡t360 0.971¿16 0.m24
GRN Æ.æ 92.50 7,m 0.1¿læ o.7m o.ffio
GRN 1Æ.50 353.50 1.2070 0.m 1.2æ€ 0.0æfO
GRN lto.æ S.(þ 0.SO 0.0150 0.7124 o.ffi
GRN 47.Ð 471.æ 0.2920 o.GO 0,7066S O.m
GRN 37.æ Q2.@ 0,2180 0.0060 0.70628 0.m7
GRN 2O.@ 190.7þ 3.0¿m o.ææ o.7GS o.m
GRN |79.æ læ.¿lo 3.8970 O.'l læ 0.7¿lÍì2O 0.m13
GRN 206.60 1æ.4 4Eeþ 0.1370 0.74679 0.m6
GRN 148.æ 428.@ O.Sæ 0.02æ 0.719æ O.m

197



No. SPR

ordem

zæ 4æ4
zæ 5163

24 5158

241 1l¿€ô

241 11ß7
241 r 1496

241 11æ
241 1@A
241 1150í

241 11502

241 115æ

241 11800

241 r17S
241 11Æ
241 12@
241 1M
241 1?041

241 1æ42
241 1M
241 1æ44
242 1125
242 llffi
24 11á7
244 11258

2Æ f 1259

242 4W
242 4W
242 4ffi
'ß

'65
. 11752

' 117æ
, 1179¿.
. 1JÆ
' 11 796
. 11797

' 121æ
. 

r 2í59

No Campo L¡to Rb Sr

logia (ppm) (ppm)
Rb"1 Erro sÍ07/ Erro Localizaçäo Ref

sr"€ sr36

2Zi 1æ A-æ4.8
1æ 126 A-469

135 114 MO-257

?'32 537 VG-r8f
ß æ8 VG.2æ

GRN 1A2.æ 1æ.æ 4.8€æ 0.1000 0.74700 0.m60
GRN 185.æ f31.q) 4.0600 0.@ 0.74200 0.00@
GRN ñ2.æ 17.30 33.71æ O.6dÐ 0.97000 0,11000

GRN 58.90 1,€0.00 0.11¿lo O.æfo 0.76æ 0.00070

GRN 96.æ 280.30 0.Sæ 0.0200 0.71250 0.m20

ROCHAS VULCÂN|GAS

Rto m,æ f1.æ 55.7660 f.30æ 1.12610 0.æ110

Rto 236.80 S.U n.7ffi 1.6130 1,3í540 0.æ210

DtA 27.n 5É.æ \ 0,1500 \ 0.æ10 0.70650 0.00120

Rto m.æ 22.æ 30.79 0.æ62 0.95245 o.ffi
Rto 2Æ.æ 24.n 27.5l1A 0.55f4 0.96ffi 0.m10
Rto 256.30 16,60 41.æ20 1.1510 r.O157l 0.ffi6
Rto 219.æ 17.71 æ.#7 0.7411 LO43æ 0.00m
RIO 194.30 19,05 29.8æ6 å0.50'19 0.94783 0,0æ24
Rto 2q2.æ 26.79 28.æ24 0.5808 0.5267 0.m7
Rro zu.70 21.91 31.ø't57 0.æ76 0.97692 0.ffi21
Rto 2&. 21.81 32.7@ 0.€574 0.æl 0.m13
Rto z32.42 21.91 31.ÆT3 0.455f 0.96451 0.m1 7

RIO 214.& 9.61 68.2396 0.9¿55 1.28316 O.(re
Rto 213.æ 12.æ A.747 0.7213 1.10781 0,mæ
Rto Ð7.4 24.79 24.ææ 0.3414 0.90506 0.m7
Rto 217.æ B.A 27.9& 0.386í 0.S870 0.m10
RIO ¿96.6 22.14 æ.Aæ7 0.9152 0.962ô6 O.CXþ13

Rro ?35.33 19.26 36.æ76 0.5æO 1.00246 0,@í3
RIO ?26.A7 18.61 36,28C9 0.5019 O.S¿ffi 0.æm
Rto ' 118.æ 86.60 6.3260 0.1780 0.76í28 0.üm6
Rto 't62.00 æ4.æ 2.1t20 0.0€60 0.72æ0 o.m7
RIO 1¿5.50 238.æ l.Tm O.W O.72O4O 0.0@
Rto 112.æ ffi.æ 1.2m O,ææ 0.71827 0.0æ13

Rto 95.50 47.æ 5.S60 0.f660 0.75176 0.(mæ
RIO 212.û 7æ.û 0.8430 0.02¡lo O.7l¿1,ß) O.m7
RIO lso.C,(l 2Æ.æ Lrm O.O¿m 0.72|æ 0.0æ70

Rto 156.00 2't7.00 zm 0.ææ o.724n o.w
Rto 140.æ 3fi.æ 1,31æ 0.@ 0.7|790 0.0m60

OPF 1æ.æ 44,,80 6.8m 0.1¿m 0.747æ 0.æ1æ
OPF 87.50 50.m 5.0m o.lm 0.7¡12æ O.CXI4æ

RIO 112.æ 82.Æ 3.9¿FO o.l1lo 0.73636 o,æOfO

Rto 102,80 59.80 4.9 0,1410 0.8647 0.00æ
RIO 132.60 56.90 6.S60 O.l9¿lO 0.76762 O.m7
Rto 155.79 26.æ 17.924 0.ææ 0.82667 o.ml I
Rto 136.00 4.70 9.75æ 0.2m 0.8(tr0 0.0æ13
Rto 168.54 35.58 13.8320 0.1918 0.7Sæ O.m7
AND æ.94 394.62 0.2æ O.W2 0.?0€80 0.m7
ANO æ.72 404.S 0.262 0,m1 0.70675 0.6117

Graciosa 06

Graciosa 06

Marumby 06

Piên æ
Plên æ

LK4
JC-¿g¿l

JC€
MJ37ê1
MJ3762
MJ37ê3
MJ376-4
MJ37è5
MJ37ê7
t\rJ37È9
MJ37È'rO
MJ.376€
8.1-G

A4,I-G
MJ37êA
MJ.376B
MJ37èF
MJ37êG
MJ37êK
MJ37ôL
MJ415.A
MJ-415,8

MJ,4l6
MJ-418

MJ.4N
SCMB-¿54

scMB-45C

SCMB.¿lsE

VL-C

VL-B

RCA-784
RCA-788

RCA-78C

RCA-7BE

RCA-78F

RCA-78G

RCASB

RCA-sÊ

Guaratub.

Guaratub.

Guaratub.

GuarEtub.

Guaratub,

Guaratub.

Guaratub.

Gueretub.

Gusratub.

Guaratub,

Guaratub.

Guaratub.

Guaratub.

Guaratub.

Guaratub.

Guaratub.

GuÊratub.

Guaratub.

Guaralub.

GuarEtub.

C. Alegrê

C. Alogre

C. Alêgre

C. Alegre

C. Alegre

C. Alegre

C. Alegre

C. Alegre

Castro

Castro

Castro

Castro

Castrq

Cestro

Cestro

ôâsho

Castro

Castro

Caslro

14

14

14

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

N1

NT

NT

NT

G
æ
æ
11

11

11

Ð
n
n
n
n
æ
n
ñ
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Razão
Pb20't
Pb'?o€

Ftaçáo
No. SPU No. L¡tolo [¡agn/

ordem Campo gia mm

DADOS RADIOMÉTRICOS U+b . ZIRCOES

Concentrações
UPb

(FPm) (ppm)

Pb Rád¡ogênico Raz6€s U/Pb ldade
Pb2or I Pb2o3,/ Pb2út pbñ7 | n Rel
Pb206 Pb20€ u233 u233 æ6

246 USA MJ-
258(a)

2{6 USA MJ.
2s8(b)

156 USA r\¡J-
r 92(c)

52 MP SCMB.
174

MC2)
MCl)
M(o)
M(2)

MG2)
MCl)
t\rc1)
M(o)
rvr(2)

NMC2)
MG2)
rv(o)

DOMINIO LUIS ALVES

371.æ 164.00 0.æO 0.140¡m 0,196600 0.37900 7.U7O 2 NT
511.00 215,00 0.00O2¿O 0.145660 0.165100 0.36870 7.Æ7O 2296 NT
335.00 1æ.æ O.ffiO 0.136120 0.268m 0.3í7lo s.ffi 2179 NT
281.00 129,m 0.æ0110 0.139660 0.245800 0.38450 7.ffi Æ3 Nf

904.æ 46.æ 0.ffi12ío 0.t 47850 0.(B31æ 0.42010 8.5ffi æ41 NT
1228.æ 538.æ 0,00m 0.151320 0,(F85m 0.421æ 8.7890 æôt NT
1127.æ g.æ O.CXm7o 0.151610 O.O4S8[X] 0.42290 8.8410 æ64 NT
1t¿l8.æ 487.æ O.æffiO 0.15f ffi 0.o4gl0o O.q@O 8.æ0O æ68 NT
s.00 411.æ o.ffi 0.1{8r/o o.æom 0.41760 6.5660 233r NT

72.æ 38.æ O.ffilo 0.'t37960 C.355æ 0.4ælo 7.6740 2202 Nl
70.æ 38.æ O.qnom 0.1378æ 0.3578æ 0.4470 7.ææ 2200 NT
71.æ 38.æ 0.ffi7o 0.137m O.36m O.4Oæ 7.6¿þ0 21S Nf

172

IOI USA MJ.
Æ.11

Zt(o,æO) 543.Ð m.æ
Zt(O,1?5', 1066.4Q 458,70
Zr(0,1?5) g).70 131.60
Zt(O,o4f)', 570.80 2æ.60
zr(o,m) q5.cD 2s0.7o
z(0,160)'1t38.8O 4r2.7O
Zr(O,1æ) g.€O 258.10

MON,

Zr(0,160) Æ.7O 17zæ
Zr(0,160) &.1O 212.æ
z(0,063) 353.S 137.70
zrc,(Fo) 426.Æ 157.æ
Z1(0,1?5) 38f .20 I 58.20
2(0,100) æ7.s0 ler.æ
z(0,1m) æ6.s 186.10

Esf. í9.60 41.æ

0.14æ 0.368370 0.æ791 Lt162 m. æ
0.15@ 0.189í80 0.ß14 8.æ71 2350 æ
0.1¿læO í.G42æ 0.37615 7.æ4 W æ
0.151891 O.587Eæ O.3Cþ70 6_9232 2æ7 æ
0.151560 1.G57æ 0.3894¡1 8.1380 æ63 @
0.1¿gm 1.G38æ 0.33370 6.87æ 23æ æ
0.1¿4170 0.619 0.41 l5B 8.4651 2trt5 æ
0.063æ0 63.85rÐ O.ffiO 0,8251 732 æ

0.1€0790 1.244m 0.3€Z 7.7W 2& æ
0.1501æ 0.3'19170 0.æ261 6.(868 ru7 æ
o,1575?O 1.168m 0.35æ4 7.ffi1 2& ß
o.152ffi 1.523ffi O.ßZæ 7.æ15 ?37A æ
0,1€69tO 0,578380 0.37142 8.Æ É17 æ
0.166290 '1.181¿€0 0.37062 8..þr3 2520 æ
0.168070 0,68ú{þ O37rÐ 8.7ß2 2S G
o.12g2,o 2.754610 0.Æ 7.W24 ffi7 æ

86 USA MJl38

106 USA

2æ9 NT
2@ NT
zt96 Nt

2Iæ NT
2t29 NT
2129 NT
2fi8 NT

GRN NMC2)
M(o)
M(2)

813 NT
76 NT
611 NT
616 NT
628 NT

MJ. GRN
M.2

DOMINIO CURITIBA

s.m 42.00 0.0@ío 0.'t2sæ 0,'16ím 0.37820 6.74æ
86.æ 36.m 0.0m70 0.í m20 0.171500 0.375æ 6,7æ0
loí.æ 46.æ 0.æ260 0.1æ€o o.lsm 0.374rc 6.719)

NMGI) 272.æ 86.æ 0.0æ1¡lo 0.í32æ0 O.æ25æ O.371?o 6.7720
MGl) 246.00 æ.æ O.m€O 0.13æ10 O.O7€9oO O.3i@ 6.76æ
M(O) Ð.æ líO.æ 0.m160 0.1323æ 0.0657æ 0.36730 6,70í0
M(2) æ.æ f12.00 O,ml€ 0,131¿m O.O7€8æ 0.3¡ltÐ 6.28S

IþMIMO PARANAGUA

MG2) s8.00 41.æ 0.æ1070 0.066210 0.162,m 0.10206 0.æ17
MG2) 45O.m €.@ O.m74O O.O6eO O,17n@ O.1O279 O.W2
M(-r ) 4æ.00 52.æ 0.æ12,10 0.06û210 0.172s00 0.@f21 0.1821
M(1) et2.æ 67.æ O.mt8so 0.0æO 0,1411@ 0.æ1Û2 0.75æ
M(2) æ.æ 67.æ 0.0æ630 0.060680 0.162m 0.G824 0.7383
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Razóes U/Pb
Pb2o€/ Pb2o1l
u233 u23á

Razão
Pb'ø/
Pb206

Fração
No, SPU No. L¡tolo ¡¡agn/

ordem Campo gia mm

C oncentraçóes
UPb

(PPm) (PPm)

Pb Radiogén¡co
Pb2al l Pbros/
Pb2o6 Pb203

ldade
n7l Rel
206

5æ NT
567 NT
s46 Nf
55,I NT

3 t\4J- GRN M(0)
2@.C M(r)

M(2)
M(3)

1075 NT
628 NT
570 NT

GRN M(O)
r\4(1)

M(3)

589 NT
582 NT
æNT
576 NT

552 NT
580 NT
575 NT
56 NT
538 NT
5¿A NT

57€ NT
582 NT
582 NT
582 NT

6 MJ- GRN rvr(2)

r63.D M(3)
M(4)

NM(2)

553 NT
52 NT
557 NT
574 NT

M(Ð
M(2)
M(3)
M(l)

GRANTTO RtO DO POçO

1æ.4U 'Í9.90 0.0010&l 0.æ028 0.æí160 0,07þ81 0.5763
1410,69 97.64 0.W707 0.G8736 0.æ6150 0.cÉ.727 0.54Æ
1358,81 S.97 0.æ2079 0.ffi¿ß6 0,æ1380 0,C6õ36 0.5266
r 392. I 5 92.68 0.æ1 I 58 0.G8575 0,æ7740 0.06284 0,5076

ORANITO ESTRELA

447 .92 39,91 0.00f 340 0.075266 0. I 3æ1 0 0.0791 5 0.821 4
W2.æ 49.85 O.O0O4O4 0.060€SA O. I 'l S7O 0.06970 O.¿P96
906.79 47.æ O.æ17m 0.ffi9 0.to6m 0.04749 0.38æ

127 MJ-
413.8

l\,lJ€2'l
=PPJO

AM.S

GRN NM(O)
M(o)

GRANIIóIDES DEFORMADOS . PIÊN

28.61 O.æ4æ2 0.0ffiO O.l8&€O 0.1æ28 0.4722
3l.An 0.ü2517 0.06Ê3í4 O.|8WO 0,1ú22 O.87¿Xg

20. r s o.or 3soo o.oaml 0.æl 1 80 0.65æ o.E6t
I 9.61 0.0ffi O.O729r 7 0.ß7570 0,æ201 0.gÆ1
23.82 0.(m8æ 0.066600 0.072490 0.10441 0.588

19.58 0.G1214 0.060136 0.tæ17 0,@o4 0,81292
æ.66 0.æt5Z 0.060685 0.19674 0,ffi2 0,82265
3í.36 0.W207 0.060465 0.19023 0.@7/4 0.814{¡O
I 7.26 o.CxxÌ2(E 0.0600æ O I 8754 O,@40 0,822¿ß

GRANITO MORRO RETIONDO

3æ.6 53.69 0.ffi91o 0.188480 0.66415 0,06620 0.ru4
Aæ¿7 79.71 0.ffi15 0.1319¡16 O.47tS4 0.06f 01 0.æ
7æ.æ 1U.22 0.012462 0.2M 0.741888 0,06658 0,5521
336.34 54.15 0.(Ë717 0.18538í 0.65@ô 0.08573 0,7001

GRANITO GRACIOSA

25æ.æ 389.39 O.Oí.rts6 0.26æ4 O.72,l6&f 0.06€Ê7 0.æ622
826,æ f æ.æ 0.010418 0.21@ 0.614417 0,04961 0.922
¡33.91 59,88 0,Oí2O¿|O 0.23¡ltl2 0.656739 0.06€25 O.5lOl3

1Æ.14 157.æ O.æl1O 0.190ffi 0.g)679 0,06816 0.53¿147

1024.63 1(x}.06 0.(8102 0,175617 0.828668 0.(FZ8 0.47804
12Æ34 134.73 0.mæ4r O.r 81823 0.554632 0.0Ê82 0.52602

GRANITO CORUPÁ

125.6 13.98 O,æOæ8 O.G@6 O.¡læíæ 0.æ197 0.6703
1æ.82 æ.32 O.ffi127 O.æG 0,5¿16É110 0.07 0,5978
458.79 37.94 0.m6æ 0.0æ4æ O.SA110 0.046S2 0.æ42
94,68 fi.æ 0.ffi23 0.æ2 0.418000 0.ffi9 0.741ø

GRANITO AGUTx)S

1¡€7.9 83.52 0.m1191 0.G8626 0.254m 0.0¿16¿2 0.3736
1æ1.24 73.37 0.ffi97 0.@12t 0.2|59æ 0.6825 0.47Æ
f í38.97 68.39 0.æ1Gr 0.@729 0.22620 0.6133 0.4',156

æ9.f0 49.41 0.m441 0.æ194 0.ñn70 0.o6r'ø.',1 o.5Æ7

124

Mf)
M(0)
MGI)

MC2)
M(2)
MCr)

NM(-2)

2S.45
286.38

173.51
210.S
191 .64

f 82.89
177.76
294.56
159.83

71I NT
7í9 NT

ß1 12
1011 12
8Ë 12

6æ NT
628 NT
6¿0 NÎ
6ÛI NT

rvJÆs GRN NM(-f )
M(l)
l\'l(O)
NMGl)

MJ-64O GRN M(-1)
M(l)
M(0)
M(2)
M(o)
M(2)

MJ649 GRN

¡,JI32 GRN
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Razáo Pb Radiogênico Razó€s U/Pb
Pb2ut Pb2o7 | Pb2ost Pb2æ/ Pb2o't
Pb2os Pb2o6 Pbros u233 u233

Fraçáo
No. SPU No. Lllolo lvagn/

ordem Campo gia mm

6æ NT
596 NT
ffiNT
æ7 NT
6æ N1

Concentraqóes
UPb

(ppm) (ppm)

VULCÃNICAS CAMPO ALEGRE

N.41 43,æ O.Oí516 0.2880f 3 0.813817 0.æ310 0.68€00
14ø..47 20.72 0.æt3 0.14€æ6 0.5æ138 0.09æ2 0.76f60

VULCÅNICAS GUARATUBINHA

1ffi.ß 187.æ O.æ1201. 0.OrÆæ 0.323185 0.æ281 0.76766
ffi.æ 6276 0.ffi924 0.188846 0.56317 0.ß388 0.69151
365.63 58.3í 0.æ27 0,188312 0.S278 0.08707 0.71748
1æ.A2 28.æ 0.æ6765 0.157880 0.sr5664 0.æ140 0.75737
26t.(E 51.CB O.Ot ra55 0.231536 0.67W O.CFB4ø. 0.Tt517

ldade
n7l Rel.
æ6

t1 t\rJ415 RIO M(l)
r\,r(4)

t\rJ376 RtO M(O)
¡r(3)
t\r(4)
M(o)
M(1)

5æ NT
6¿5 NI
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DADOS RADIOMÉTRICOS Pb-Pb

No. ordem No. Lab. No. Campo L¡tolooia Pb26l Ref- p6rro pb2o4 pb2oo

K-FELDSPATOS - GRANITOIDES DO DOMíNIO PARANAGUÁ

NT
NT
NT

108
106
144

USA MJ-301, H
USA MJ-206,5
USA MJ.287,8

MP CAN-33.C
rvrP CAN-33.O
MP CAN.33.E
MP SCMB-1 103.4
MP SCMB-1103.8
MP SCMB-1 103.C
MP CAN-33.4
MP CAN-33,4
MP CAN.33.B
MP SCMB-1103.D
[rlP SCMB-174.R4
MP SCMB-1103.E
l\,lP CAN-33.G
ùtP oAN-33.F
¡.tP cAN-32
MP SCMB-174.R8
uK ctl*

GRN 16,043 15.267 36.4S1
GRN 16.084 15.183 36.312
GRN 16.248 15.319 36.636

ROCHA TOTAL - OOMÍNIO LUíS ALVES

51
5l
5'f
50
50
50
5l
51
51
50
52
50
51
51
5t
52

PEG
GNS
GNS
GNS
GNS
GNS
PEG
PEG
PEG
PEG
GNS
GNS
GNS
GNS
GNS
GNS
GRL

16.478 15,766 37.898
16,008 15.711 ...36.118

16.125 15.712 36.749
16.27't 15.775 35.792
16.105 15.716 3ô.611
15.664 15.671 38,009
15.861 15.690 ' 36.101
15.965 15.702 .36.470
'16.517 15.782 36.724
16.220 15.746 37.972
16.454 15.784 35.552
16j62 15.735 36.477
16.235 15.754 36.669
16.353 15.736 37.404
16.ô56 15.767 36.378
16.168 15.678 35.684
17.126 15.773 38.404

3
3

** - Composiçåo de 5 amostres
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DAOOS RADIOMÉTRICOS SM.Nd EM ROCHA TOTAL

No. No. No. Campo Litolog¡a Sm Nd
ordem Lab. (ppm) (ppm)

' uK MJ-27í.A GRN 10.00 67.n
' uK MJ-274.4 GRN 9.17 59.S

247 Zæ MJ-132 GRN 5.91 æ.60
N7 UK MJ¡ 63.A GRN 6.æ 36.æ
210 UK MJ"æ1.C GRN 14æ 66.20
N2 UK MJ-28.S GRN 3.32 14.80

GRANITOS INTRUSIVOS

0.511417 0.0m12 0.æ6 -23.8 ær2
o.5rr407 0.m20 0.ær -24.o M
0.5116A9 0.000æf 0.1175 .18.5 20S5
0.51r672 0.0ffiÌ24 0.1065 -18.8 1942
o.5'Íæ7 0.0 0 0.1287 -12.5 1æ2
0.512ff8 0.m25 0.'t3æ -1 1.8 1978

DOM¡NIO CURITIBA

0.511107 0,000020 0jæ7 -æg 2822
0.511276 o.mf8 0.1156 -26.6 2755

0,511027 0.00æ20 0.o7æ 31.4 2275
0,512æ8 0.0W24 0.1281 4.7 1142
0.5't196 0.000û28 0.1569 -14.3 28æ

GRANITóIDES DEFORMADOS PIêN

0.5113í8 0.ffi28 0.w6 -?5'7 Æ7
0.5íí488 0.æG2 0.æ72 -2,4 1g2
0.5112æ O.m(m 0.æ75 -26.8 2104

DOMÍNIO PARANAGUÁ

0.5116æ 0,00æ18 0.1013 -19,7 '19æ
0.5tíæ9 0.m6 0.@6 -26.3 2223
0.5113f) 0,00m1 0.æ65 -25,1 2025
o.st 't 345 0.0000æ 0.1134 -Æ.2 Æ72
0.511075 0.0qm o.1o27 -æ.5 2614
0.5ííæo o.ffi w -æ.4 2417

DOMINIO LUIS ALVES

0.5113æ O.(m6 0.W7 -Æ.6 2270

0.511233 0.0(Iþ16 0.11æ -27.4 2W
0.511571 O,(mæ 0.1194 -æ'ø Z3T3
0.511190 0.0mto 0.1810 -28,3 2ru
0.51æ20 o,ffi 0.æ70 -s.5 2æ7
0.511014 0.@26 0.1134 31.7 ffi
0.5111æ O.mæ O.t 185 -29,4 3æ6

ROCHAS BASICAS - ULTRÁBÁSICAS PIÊN

0.5íí536 0.000æ2 0.1ø -21.5 27n
0.5í 't 547 0.ffi63 0.1æ7 -2't ,3 27/3
o.51?iß7 0.m24 0.1ffi -7.8 3653
0.512513 0.m 0.19æ -2.4 3656
0.5125í4 o.re 0.1ffi .2.4 ß7
o.5tG8 0,qm21 0.æ17 -32.2 m

Ndrs/ Ero sm1"7/
Nd1.. Nd'.1

eNP ,iä,
Localizaçáo

Ouro
Ceme
Agudos
Corupá
Anhangava
M, Redondo

N Cudt¡ba
Atuba
N Mand¡rituba
I Mandirituba
Graclosa
Qultandlnha

UK MJ-25.3 GRL 6,86
UK MJ-96.3 MIG ts.æ
UK MJ-138 GNS 4,53
uK MJIæ,A t\flG(MOB) 7.66
uK MJ-æ6 DtO A.25
289 MJAí6.F t\¡tc(MES) 6.æ

38.40
33,10
24.10
59,æ
æ.20
24.É

NT
Nì-
N1
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT

5.20
2.74
4.15
0.68
8.16

2.æ
6.60
4.42

lol
8t)
86
88

90

2n

r&9
108
14
214
128
2Æ

1g
7

1õ2
174

m
185
162

re
76
ru
zu
zu
ru
237

54 MJ.AM.16
56 MJ.AM-gs
55 t\¡J.4M.20

a4 MJ5|8C
124 MJ-st8,C
85 MJ-523.4
86 MJ.5æ.C
1Æ MJ-523.C
131 MJ627.A
88 MJ534

GRN 6.æ 41.42
GRN 2.1U 't3.æ2
GRN 4.12 2A.67A

Ptên
Pl6n
Plân

NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT

Nf
NT
NT
NT
NT
18
NT
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT
NT
Nf

uK t\¡J-æ8.4 GRN 9.71 58.æ
uK MJ301.E GRN 9.64 62.70
uK MJ-287.4 GRN 5.16 36.æ
uK MJ.2ê4 GRN 32.70 176.æ
24 MJ-283 GRN 6.14 36.37
241 MJ347 GRN 3.60 Z3.æ

UK MJ-27.14 GRL
UK MJ41,3 GRL
Æ2 MJJS GRL
UK MJNs,A GRL
UK JR46 GRL
UK C-11* GRL
253 tìrJ-367 GRL
6S MJ.46I.B MNR
UK MJIS GRL

27.æ
16.Ð
æ,38
3.æ

41.60

17.æ
35.41
n.70

UMF O.E3 1.t2
UMF 0.222 LOl
UMF O,æ9 0.æ
UMF 0.¡ñ16 L39
UMF O.Æ1 1.47
UMF O.2æ 1.52
GBN 2,ú2 9.88

Morro lnglês
[,loÍo lnglês
Morro lnglêB
Estrela
Estrela
Canavieiras

Pomerode
L. Atu€s
Dna. Fanclsca
Plên
S.S, Negra
Luf6 AlvEs
Tagaçaba
S.S.J. Plnhals
Dona Ffanclaca

C, Crispln8
C, Crisp¡ns
C. Crisplns
C. Crlspins
C. Crlsplns
C. Crlsplns
C. Mela8

' - Composiçáq de 5 amostras
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DADOS RAOIOMÉTR¡COS SM.T.¡d EM MINERAIS

No. No.
ordem Lab.

No. campo Litolo Ndlß/
gia Ndl(

Erro smttr/ Efro T¡¡¡
Nd,.. 

or.) 
(Ga)

Locallzação R€f

UK ANF GRL
UK ESF GRL
UK MIC GRL
UK PIR GRL
UK ALL GRL

87
87
87
a7

2ß
2æ
2Æ
2Æ
2æ

UK MJ-137-RTO GNS
UK ¡¡J-I37-GRA GNS
UK I'J-137-ANF GNS
UK MJ-,I37.PLG GNS

DOMINIO CURITIBA

0.512474 0.m16
0.513846 0.000010
0.512573 0.000006
0.51 æ7l 0,0000G

DOMINþ LUIS ALVES

o.5l 1 658 0.00m6
0.511442 0.W2
0.51f t46 0.dþ4t
0.51t 78t o.qre
0.51û26 0.m4

0.154158 0.G7 €.20
0.5061æ 0.0167 23.56
0.168æ o.ffi6 -1.27
o.'to7s€g 0.æ6 5.æ

0.1æ15 0.0043 .19.12
0.116226 0.068 .z}æ
0.æ5819 0.0028 .æ.10
0.1372æ O.æ45 -16.72
0.(:r3tB75 0.m48 .Æ.æ

1.44 N Mandirituba NT
0.39 N Mandirituba NT
1.54 N Mandirituba NT
O.æ N Mandiriluba NT

2.¿13 LulsAlves 2l
2.42 LulsAlvEs 21
2.21 Lufs Alvee 21
2.40 LulsAlves 21
2.35 LulôAlvæ 21
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DENOMINAçOES UTILIZADAS

ROCHAS

AND - Andesito
ANF - Anfibolito
BML - Blastomilonito
BSN - Basanito
CHQ - Chamoquito
DIA - D¡abás¡o
DIO - D¡orito
DTX - D¡atexito
END - Enderbito
GBN - Gabronor¡to
GBO - Gabro
GRD - Granod¡orito
GRL - Granulito
GRN - Granito
GNS - Gnaisse
LEU - Leucossoma (migmatito)
MAF - Máf¡ce (indiferenciada)
MES - Mesossoma (migmatito)
MGB - Metâgabro
MOB - Mobilizado (qzo-feldspático)
MNR - Metanorito
MIG - M¡gmatito
MTX - Metatexito
NOR - Norito
PEG - Pegmatito
PML - Protomilonito
PRD - Peridotito
PRX - Piroxênito
QMZ - Quartzo Monzonito
QNR - Quarlzo Nor¡to
QPF - Quartzo Pórfiro
RIO - Riolito
SIE - S¡enito
TRQ - Traquito
UMF - Ultramáf¡ca (indiferenc¡ada)
XMG - Xisto Magnes¡ano
WEB - Websterito

MINERAIS:

GRA - Granada
ESF ' Esfeno
ALL - ;{llan¡ta
ANF - Anf¡bólio
BIO - Biot¡ta
CL - Clorita
ESF - Esfeno
FEL - Feldspato
KF - K-Feldspato
MIC - Microclínio
ORT - Ortoclásio
PLG - Plagioclásio
RTO - Rocha Total
PIR - Piroxênio
i - lmpuro

- (') no lugar do No.ordem - ponto fora dos limites do mapa (Anexo -1)

- No.ordem com (.) - ponto fora da área estudada, porém dentro dos limites do mapa
(Anexo -1)
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Constantes Util¡zadas

Método K-Ar:

Ìuø = 4.962 x 10"10 anos-î (Ara0lAr36¡"* = 295 5

K* tot"l = 0.581 x 10'10 anos'r Kao = 0.01167% Kt

Método Rb-Sr

t 
^o= 

1'42 x lO-11 anos'1

85 87
(Rb /Rb )N = 2.59265

86 88
(Sr /Sr )" = 0.1194

Método U-Pb / Pb-Pb

ì,rur= 1.55125 x 10'10 anos-1 1,"n2= 4.9475 x 10'11 anos'1

Àr.. = 9.8485 x 10'10 anos-1 ao = 1pb2æ/pb2 )r=9.307

u'* tu'"" = 137.88 bo = 1pb207/pb2ø)t = 1O.294

Método Sm-Nd

À,or= 6.54 x 10'12 anos-1

143 144(Nd /Nd )"CHUR = 0.512638 DM = 0.513114

147 144(Sm /Nd )"CHUR=0.1967 DM=Q.222
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CF = análises realizadas em Clermont Fenant
MP = análises realizadas em Montpellier



SiO2 52.73 63,56
TiOa 0.57 0.50
Atzos 22.43 14.',t9
FezOo* 5.26 10.83
MnO 0.07 0.15
[,lgo 3.35 1.83
CaO 7.93 1.70
NazO 4.98 2.34
KzO 1.76 3.73
PzOs 0.05 0.10
s 0.01 0,03
LOt 2.13 0.86

65,06 45.50 60.16
0.74 1.30 0.64

15.02 17.88 17.38
6.3ô 14.54 6.32
0.06 0.2't 0.09
2.90 5.90 2.27
2.54 9.81 5.40
3.12 2,98 4.61
2.87 0.79 1.31
0.04 0.26 0.2'l
0.02 0.03 0.01
1.14 0.6 t 1.27

OOMINIO CURITIBA

MJ137 MJ138 MJ96-3 MJ25-3

50.95 63,63 60,71 7',t.55
2.10 0.63 0.77 0.54

16.32 15.96 16,06 13.31
14.86 5.99 7.37 3.51
0.19 0.10 0.14 0.07
2.42 2.08 2.98 0.39
9,19 4.59 5.03 1.84
2.98 4.01 4.08 2.80
0.29 2.45 1.86 5.15
0.37 0.21 0.35 0.12
0.02 0.01 0.01 0.00
0.58 0.72 0.72 0.55

APÊNDICE 2

DOMíINIO LUíS ALVES

MJ27-14 MJ4't-3 MJ10 MJ92 r\,rJ15A

Ba
Cr
Cu
Ga
Nb
N¡

Pb
Rb
Sr
Th

Y
Zn
Zr
TiOz

1037.00 1164.00 1220.00 467.00 868.00
43.00 46.00 210.00 0,00 31.00
10.00 54.00 30.00 68.00 39.00
24.00 13.00 18.00 21.00 19.00
5.00 16.00 12.00 10.00 6.00

25,00 29.00 79.00 27.00 24,00
4.00 26.00 1 1.00 8.00 12.00

27.00 't21.00 84.00 1.00 '15.00

1032.00 198.00 471.00 968.00 491.00
0.00 65.00 2.o0 0.00 0.00

117.00 65.00 136.00 310,00 67,00
16.00 56.00 5.00 25.00 13.00
45.00 76.00 93.00 108.00 86.00
28,00 188,00 205.00 59.00 109.00
0.55 0.60 0.85 1.33 0.60

19,68 17.01 40.10 19.60 31.53
49.40 35.22 63.30 54.10 65.29
27.55 16,94 19.70 35.40 27.97
5.20 2.74 2.43 7.20 4.40
1.49 1.38 1.17 2.26 1.59
3.46 1.74 0.00 0.00 2,79
0.00 0.00 0.21 0.89 0.00
2.80 1.15 0.00 0.00 2.07
0.50 0.22 0.00 0.00 0.43
1.46 0.49 0.00 0.00 1.25
1.13 0.4"1 0.78 1.99 0.97
0.14 0.08 0,13 0.33 0.14

43.00 645.00
0.00 22.00

94.00 10.00
24.00 17.00
15.00 8.00
23.00 13.00
10.00 8.00
1,00 68.00

197.00 ô23.00
0,00 0.00

'157.00 118.00
42.00 20.00

118.00 79.00
202.00 128.00

2.04 0.68

13.40 22.07
39.57 50.86
29.99 24.13
7.ô5 4.53
2.42 1.34
6.90 3.30
0.00 0.00
7.09 2.97
1.43 0.63
3.84 1.96
3,15 1.56
0.40 0.25

423.00 2242.00
33.00 5.00
31.00 5.00
17.00 15.00
9,00 14.00

19,00 4.00
15.00 38.00

'1 19.00 79.00
241 .00 273 .O0

4.00 1.00
145.00 15.00
25.00 30.00
77.00 08.00

152.00 !518.00
0.85 0.45

30.93 42.41
69.61 85.27
33.08 38.38
6,29 6.86
1.68 4.41
4.60 5.09
0.00 0.00
4.13 4.89
0.86 1.01
2.57 2.78
2.06 2.20
0.29 0.28

La
C€
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Ér
Yb
LU
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l\4AClçOS GRANínCOS

l\4J-163A t\¡J-109A tVlJ-128A t\4J-1294 MJ-295 ¡rJ-291C MJ-2758
(cor) (4. Sul) (4. Sul) (A. Sul) (Grac.) (Anh.) (M. Red)

SiOz
TiOz
AlzOo
F62O3*
N¡nO
Mso
CaO
Na2O
rço
PzOs
LOt

Ba
Cr
Cu

Nb
Ni
Pb
Rb
Sr
Th

Y
Zn
Zt
TiOz

La
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Yb
Lu

64.02
0.54

17.20
4,36
0.14
0.44
1_42
5.51
6.37
0.07
0.40

462.00
7.00
5.00

20.00
9.00
1.00
8.00

51.00
39,00

4.00
0.00

26.00
49.00

260,00
0.48

76.85
35.95

6.30
1.86
4.50
0,00
4.28
0.88
2.62
2.51
0.40

0.169
0.182
o_157

75.18
0.04

14.21
0.56
0.03
0.14
0.80
5,59
4.15
0.03
0.33

355.00
16.00
0.00

33.00
22.00

0.00
166.00
194.00
253.00

1 1.00
0.00
7.00

58.00
69.00

0,03

ao)
4.70
1.80
0.00
0.19
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.42
0.00

0.139
0.149
0.134

7 5.41
0.02

14.20
0.71
0.04
0.15
0.61
5.34
3.85
0.04
0.42

110.00
19.00
0.00

35.00
14.00

1.00
172.OO
198.00
131.00

6.OO
5.00
9.00

44.00
56,00

0.o2

7.20
7 .10
7.70
1.25
0.35
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0,51
0.07

0.139
0.138
o.127

73.49
0.14

15.52
1 .13
0.03
0.33
0.62
5.74
3.47
0.04
0.58

76.45
0.16

11.78

0.06
0.13
0.29
4.20
4.78
0.04
0.27

23,00
8.00
0.00

29,00
36.00

5.00
27.00

181.00
5,00

15.00
12.00
82.00
99.00

459.00
0. 18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

66.96 76.05
0.43 0,11

15.60 10,34
5.11 4.74
0.14 0,07
0.'t4 0.13
1.41 0.11
5,86 4.88
5.60 3.81
0.06 0.04
0.27 0.26

109.00 27.00
2.00 1.00
4.00 1.00

29.00 38.00
40.00 9.00
6.00 7.00

25.00 5,00
193.00 144.00
11.00 3.00
14.00 5.00
0.00 3.00

67.00 34.00
93.00 182.00

393.00 271.00
0.38 0.12

55.14 12.13
132.50 28.47
66.20 - '14.78

13.97
1.10

11,05
0.00

12.48
2.67
7.83
7,89
1.05

3.38
0.16
3.30
0.00
4.23
0.91
2.98
3.87
0.62

NKC
NK

0.1 15
0.124
0.119

0.153 0.l0l
0.179 0.121
0.154 0.119
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DOMíNIO PARANAGUÁ

MJ-206.2 MJ-2084 MJ-2874 MJ-301E t\rJ-209

SiOz
TiOz
AleOs
Fe2O3f
MnO
NIgO
CaO
Na20
tço
PzOs
LOt

Ba

Cu
Ga
Nb
Ni
Pb
Rb
Sr
Th

Y
Zn
Zt
TiO¿

Nd
Sm
EU
Gd
Tb
Dy
Ho
Et
Yb
LU

67.64
0.76

14.89
4.29
0.07
't.25
2.77
3.74
3.82
0.21
0.65

1088
11

I
19
26
11

20
118
368
20
54
ói,
58

298
0.69

92,50
163.00
58.30

9.71
'l.78
0.00
1.28
0.00
0.00
0.00
2.85
0.43

0.146
0.150
0,'101

70,80
0.93

11 ,83
6.10
0.10
l JO

2.78
2.79
0.36
0,43

465
16
11

19
28
14
15

139
187
22
74
34

338
1.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.116
0.114
0.075

73.42
0.32

14.57
2.18
0.04
0.62
1.47

4.50
o.o7
o.44

93ô
12
0

19
'16

Þ
24

137
248
20
26
't3

35
163

0.31

71.20

't4.45
2.72
o.07
0.55
1.55
3,61
4.77
0.10
0.52

1135
13

2
16
23

4
44

187

29
26
55

297
o.41

o.142
0.13ô
0.109

76.51
0. 10

12.87
1.59
0.03
0.13
0.64
3.40
5.08
0.04
2.91

57

0
20
25

31
158

16
¿o

o
28
46

134
0.11

58.70 92.03 50.00
97.30 180.00 105.00
36.30 62.65 48.90

5. t6 9.64 10.60
0.96 1.36 0.31
0.00 5,97 0.00
0.46 0,00 1.20
0.00 4.57 0.00
0,00 0,89 0.00
0.00 2.46 0.00
0.82 2.13 2.39
0.12 0,29 0.39

NKC
NK

0. f43
0.136
0.109

0.126
0,120
0.109
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ROCHAS BÁSICAS E ULTRABÁSICAS - PIÊN

MJ-518A MJ-518C

c.c. c.c.
PRX PRX

42,20 42.10
0.09 0.10
7.30 3.00
8.87 9.27
0.14 0.12

31.30 35.90
3.80 1.20
0.08 0.04
0.02 0.00
0.24 0.36
0.66 0.42

MJ-5234 MJ-52381 MJ-523C MJ-524A

c.c.
PRX

44,40
0.09
6.90
9.19
0.14

32.40
2.70
0.06
0.00
0.27
o.57

MJ.524B

c.c.
PRX

42.50
0.08
3.80
8.60
0.12

34.70
1.80
0.10
0.00
0.33
0.51

7.86
9.47
3.85
0.71
0.13
0.54

0.52
0.13
0.41
0.34
0.08

c.c.
PRX

c.c.
PRX

c.c.
GBN

SiOz
TiOz
AleOo
FezOs'
MnO
Mgo
CaO
NazO
Kzo
Nio
CrzOs

44.30 50.40 45.90
0.11 0.07 0.16
4.90 5.50 11.00
9.00 8.66 5.92
0.13 0.13 0.09

33.40 31.60 17.50
2.10 '1 

. 30 1 5.00
0.13 0,10 1.50
0.02 0.02 0.22
0.29 0.25 0.12
0.63 0.58 0.16

0
0

0

0
9

0
0

6

0
0

0

0
13

0
0

6

Ba
Cu
Ga
Nb
Pb
Rb
Sr
Th
V

Zn
Zr

La
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Yb
Lu

0
0

0

0
19

0
0

15

0
0

0

0
I
0
0

I

230
0

0

0
0

0

8 0.20
142 3.10

00
13 0

278

0
0

0

0
18

0
0

I

1.79
9.61
1.93
0.48
0.12
0.46

0.49
0.13
0.52
0.60
0.10

1.33
4.52
1.86
0.44
0.09
0.33

0.37
0.08
0.26
0.28
0.05

2.34
4.95
1.31
0.35
0.07
0.37

0.59
0.13
0.41
0.39
0.06

2.03
3.77
1.35
0.28
0.05
0.39

0.36
0.09
0.36
0.33
0.06

14.48
23.03
4.12
0.86
0.26
1.22

1.70
0.38
1.18
0.96
0.13

1.78
5.21
1.81
0.37
0.08
0.45

0.61
0.16
0.58
0.51
0.13
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ROCHAS BÁSICAS E ULTRABÁSICAS

MJ-525 MJ-527A MJ-530 MJ-533A MJ-5338 MJ-534 MJAM-142

SiOz
ïiOz
Al:Og
FezO¡*
MnO
Mgo
CaO
NazO
KzO
Nio
CreOs

Trig.
PRX

45.90
0.07
5.00
8.46
0.13

30.80
4.30
0.11
0.00
0.25
0.51

0.83
4.08
0.95
0.29
0.08
0.25

0.47
0.12
0.45
0.45
0.07

c.M.
PRD

40.20
0.05
0.68
6.89
0.09

38.90
0.23
0.00
0.00
0.43
0.39

1.01
2.82
0.92
0.16
0.03
0,13

0.1 1

0.02
0.07
0.08
0.02

c.M.
PRD

39.1 0
0.05
0.90
6.92
0.09

38.70
0.36
0.03
0.00
0.45
0.42

1.30
3.09
1.08
0.19
0.04
0.18

0.12
0.03
0.09
0.13
0.02

c.M.
GBN

47.80
0.34

10.80
11.09
0.17

1 8.50
9.30
0.86
0.03
0.09
0.32

7.32
17,30
11.04
2.32
0.49
1.57

1.57
0.33
0.99
0.79
0.'t2

c.M.
GBN

48,60
0.25
9.60

11.15
0.09

20.90
8.50
0.34
0.02
0.13
0.38

1.64
7.88
2.80
0.73
0.23
0.77

1.18
0.27
0.91
0.83
0.12

c.c.
PRD

c.c.
PRX

49.30 39.00
0.05 0.06
7.30 1.50

10.75 7.73
0.16 0.1 1

30.30 37.90
0.49 0.99
0.04 0.04
0.00 0.00
0.20 0.42
0.83 0.38

0
0

0

0
31

0
I

32

0
0

0

0
7

0
0

0

0
0

0

0
3

0
0

0

0
0

0

0
13

0
0

0

0
0

0

0
25

0
0

0

65
0

0

0
0

0
0

5

Ba
Cu
Ga
Nb
Pb
Rb
Sr
Th

Zn
Zr

La
Ce
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Yb
Lu

0
0

0

10
3

0
I

't8

1.57
3.63
1.08
0.26
0.04
0.25

0.26
0.07
0.28
0.38
0.06

1.94
5.85
2.29
o.27
0.08
0.21

0.24
0.05
0.13
0.16
0.03
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