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Resumo

o Batólito Pelotas, situado na porção leste do Escrldo Sul-rio-grandense, apresenta um

arcabougo definido por um expressivo complexo plutônico multintrusivo e polifásico. Possui uma

extensão de cerca de 400 km e uma largura entre 80 e 120 km. o batólito é composto quase

totalmente por suítes e plútons de rochas granitóides, sendo reconhecidas ainda exposições de

rochas básicas e septos dos metamorfitos encaixantes, Sua evolução temporal de

aproximadamente 70 Ma (620-550) é resultante da adição de distintos processos tectônicos. Com

base na constituição interna e na subdivisão estratigrii'fica do batólito, fbram individualizadas seis

suítes graniticas: suite Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM), suíte Inrrusiva Erval (sIE), suíte

Intrusiva Viamão (SIV), Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul (SIES), Suíte Granítica Cordilheira

(sGC) e suíte Granítica Dom Feliciano (SGDF) Associados às rochas graníticas da sIV, 5IES

e sGDF, ocorrem pequenos corpos de rochas ígneas intermediárias a básicas (Diorito capim

Branco, Gabros Passo da Fabiana e outros corpos não denominados). Destaca-se, ainda, a

oconência de rochas wlcânicas e subwlcânicas ácidas constituindo pequenos platôs de rochas

piroclásticas e erD(ames de diques. A construção definitiva do Batólito Pelotas é o resultado do

desenvolvimento de três ciclos magmáticos principais. Esta evolução iniciou com o magmatismo

cáicio-alcalino médio a alto-K da SIpM, com a cristalização de uma associaçãq expandida de

dioritos a monzogranitos, relaoionada ao Neoproterozóico (620 a 605 Ma). um segundo ciclo

magmático, com evolução temporal vinculada ao fim do Neoproterozóico (595-5g0 ma), é

definido pela formação dos granitos sin a tardi-transcorrência (D), representados pela sIE, slV,
SIES e SGC. A contemporaneidade da SIV e SIES contrasta com a natureza geoquimica dos seus

magmas, que caracterizam uma zonação definida por granitos de afinidade alcalina (sIES),

situados mais a oeste, com uma suíte cáfcio-alcalina alto-K (sIV) localizada mais a leste, A scc,
de afinidade cáLlcio-alcalina e natureza peraluminosa, é constituida por leucogranitos a duas micas,

gerados por fusão crustal. Um terceiro ciclo magmático é definido pelos maciços graníticos da

SGDF e por manifestações subwlcânicas e vulcânicas tardias, Esta última associação, de idade

cambriana (570-550 Ma) representa a evolução final do batólito, e se caracteriza por granitos de

afinidade cálcio-alcina alto-K, com proporção reduzida de granitos alcalinos, Manifestações de

natureza alcalina e peralcalina são representadas por diques riolíticos e pelo Granito Bela Vista.

os dados isotópicos, caracterizados por razões sr8?sr86 elevadas e valores de €Nd negativos,

indicam que as suites que constituem o batólito foram geradas dominantemente por

retrabalhamento crustal, com participação reduzida de material mantélico juvenil. A justaposição
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destas assooiações graniticas, em grande parte, mantém relações com a lbrmação de extensas

zonas de cisalhamento dúctil e rúptil-dúctil. As unidades que compõem o batólito foram afètadas,

até sua construção definitiva, por três eventos defolmacionais - dois de deformação dúctil (Dr e

Dr) e um de deformação dúctil-rúptil a ruptil (D.) A sIpM é afetada pela deformação mais antiga

(Dt), caracterizada por zonas de cisalhamento suborizontais, com lineação de estiramento obliqua

indicando movimento de topo para E-SE. As demais suítes foram afetadas somente pelos eventos

D, e Dr, caracterizados pela formação de zonas de cisalhamento dúctil de alto ângulo, com rejeito

direcional e deslocamento lateral esquerdo dominante, A evolução estrutural desta região é

compativel com um modelo tectônico transpressivo relacionado à convergência oblíqua de placas,

ocorrendo um forte encurtamento horizontal, com estiramento vertical no plano de cisalhamentó,

que propiciou o desenvolvimento de estruturas em flor, positivas (transpressão) ou negativas

(transtensão), o modelo transpressivo proposto pode ser dividido em 2 estágios: o primeiro, ern

que predominaram movimentos suborizontais, e o segundo, onde a movimentação foi direcional

A passagem de um estágio para o outro pode ser explicada através da partição da def'ormaçâr-r,

implicando a mudança do quadro cinemático regionai, onde a ascenção dos magmas graniticos

seria favorecida pela componente vertical induzida pela transpressão. Neste sentido, os magmas

graníticos ascendem na crosta e são simultânea ou posteriormente deformados num regime corrr

predominância de movimentação transcorrente.



Abstract

The Pelotas Batholith, situated in the eastern part ofthe Sul-rio-grandese shield, is a 400

kmJong, 80-120 km-wide framework of multi-intrusive, poliphasic plutonic rocks. It is mostly

constituted by granitic plutons and suites, with minor occurrence ofbasic rocks and remnants of
metamorphic host rocks. The time span of 70 Ma (620-550 Ma) involved in its evolution results

from successive and distinct tectonic processes. Based on its internal constitution and stratigraphy,

six intrusive suites have been described, namely the Pinheiro Machado Intrusive Suite (PMIS), the

Viamão lntrusive Suite (VIS), the Encruzilhada do Sul Intrusive Suite (ESIS), the Cordilheira

Granitic Suite (CGS) and the Dom Feliciano Granitic Suite (DFGS) Associated with granitic

rocks Êom the Viamão, Encruzilhada do Sul and Dom Feliciano suites, small intrusions of basic

to intermediate rocks have been described (the Capim Branco Diorite, Passo da Fabiana Gabbros

and other non-denominated intrusions), Aditionally, acid volcanic and subvolcanic rocks are found

as small, pyroclastic rock plateaus and dike swarms. The final assembly ofthe Pelotas Batholith

results from th¡ee main magmatic cycles. The hrst one is related to the Neoproterozoic (620 to

605 Ma), represented by the medium to high-K, calc-alkaline magmatism which formed the PMIS

through the crystallization ofan expanded association of diorites to monzogranites. During the

second magmatic cycle, referred to late Neoproterozoic (595-580 ma), syn- to late-transcurrence

(Dr) granites have formed, which are represented by the Erval, Viamão, Encruzilhada and

Cordilheira suites. The contemporary character ofthe Viamão and Encruzilhada suites, as opposed

to the contrasting geochemical nature oftheir magmas, establishes a zonation from calc-alkaline

affinity granitoids (ESIS) in the west to a high-K, calc-alkaline magmatism (VIS) in the eastern

part of the batholith. The Cordilheira Granitic Suite, of calc-alkaline afñnity and peraluminous

nature, is constituted two-mica leucogranites attributed to crustal-melting processes. The third

magmatic cycle is represented in the granite massives ofthe Dom Feliciano Granitic Suite and late

volcanic to subvolcanic episodes. This association, of cambrian age (570-550 Ma), reflects the

final evolution period ofthe batholith, and is composed ofhigh-K, calc-alcaline rocks, with minor

amounts of alkaline granitoids. Alkaline and peralkaline terms are represented by the Bela Vista

Granite and rhyolite dikes. Isotopic data, namely high Sr81Sr8ó rations and negative e*u values,

indicate that the granitic suites which constitute the Pelotas Batholith have originated mainly

though crustal reworking, with minor pârticipation of mantelic sources. The successive



emplacement ofgranitic rock associations is largely related to the activity ofextensive, ductile to

brittle-ductile shear zones. The constituent suites within the batholith have been aftècted by three

successive deformational events, from which the first two are ductile (D, and Dr) and one is

ductile-brittle to brittle @r). Granitoids from the Pinheiro Machado Intrusive Suite register the

oldest deformation event (Dt), which is characterized by flat-lying shear zones with oblique

stretching lineations indicating top-to-ESE movement. The remaining suites have been subjected

only to D2 and Dr, with the formation of steeply-dipping, leftJateral strike-slip shear zones. The

structural evolution determined for this region is compatible with a transpressive tectonic model

related to oblique plate convergence, giving rise to horizontal crustal shortening and vertical

stretching within the main shear plane, thus developping positive (transpressive) and negarive

(transtensive) flo\¡/er structures. The proposed transpressive model may be further dismembered

in two stages, the first being dominated by subhorizontal movements and the last by directional

ones. The transition from one stage to another may be attributed to deformation partitioning,

implying a change in the regional kinematic picture, where the ascention of granitic magmas would

be favoured by the vertical component induced by transpression. The granitic magmas would then

ascend through the crust and be simultaneous or subsequently deformed in a dominantly

transcurrent regime.
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Capítulo I

INTRODUÇÃO

1. IIistórico dos Estudos

O presente trabalho representa uma sintese do aprendizado geológico do autor,
'desenvolvido 

essencialmente na região central e leste do Escudo Sul-rio-grandense, com ênfase

na petrologia estrutural das rochas granitóides ocorrentes na porção Oriental do referido escudo,

denomihada Batólito Pelotas (Fragoso Cesar et al, 198ó) (fig.1). Estes estudos iniciaram com o

trabalho de conclusão do autor no curso de Geologia da Unisinos (Benedetti, Figueiró, Konrath

& Philipp, 1985), evoluindo no decorrer da década de 80 e inicio de 90, com as atividades

docentes e de pesquisa desempenhadasjunto ao Departamento de Geologia da Unisinos e ao pós-

Graduação em Geociências da UFRGS, Neste período intensificaram-se os trabalhos de

mapeamento geológico e estrutural, bem como o reconhecimento geoquímico das rochas

graníticas da região de Canguçu, Pelotas. Piratini e Pinheiro Machado. Nos projetos de pesquisa

foram estudadas as séries de rochas granitóides e seus xenólitos, representados por diversas

associações de rochas metamórficas orto e para-derivadas, bem como as relações estruturais e

cronológicas identificadas entre as rochas granitóides e as zonas de cisalhamento dúcteis que

cortam esta região (Philipp" 1990a; Philipp, 1990b; Almeida et ai., 1990; Gomes er al., 1991.

Philipp et aL,1991; Philipp et al. 1993). Neste mesmo período, as atividades docentes do auror,

concentradas na orientação de alunos em projetos de rnapeamento geológico (trabalho de

conclusão, curso de Geologia da uMSINos), estavam direcionadas ao estudo das associações

de rochas metamórficas localizadas de modo adjacente, à oeste dos granitóides anteriormente

citados, na região de Santana da Boa Vista, Campinas, Toninhas e pinheiro Machado. Esta

oportunidade permitiu o conhecimento de uma parte dos terrenos gnáissicos do embasamento

Transamazônico (Remus, Philipp & Junges, 1990) e também dos restos da supraestrutura

encontrada nesta porção central do escudo, representada por um complexo meta-vulcano-

sedimentar de baixo a médio grau metamórfico (Remus, Faccini, Tedesco & philipp, l9B7). Este

fato foi importante por possibilitar uma correlação entre as unidades da porção central do escudo

com os xenólitos de rochas metamórficas encontrados no interior do domínio das rochas

granitóides.

Mais recentemente, o desenvolvimento da presente tese, com a ampliação da área de

trabalho, englobando uma nova seção detalhada de estudos petrográficos, geoquímicos e

estruturais no extremo norte do Batólito Pelotas, mais precisamente, na região de porto Alegre

(Philipp et al., 1994; Philipp, 1995;Philipp & Viero, 1995a) e, uma ourra seção comparariva de
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estudos petrográficos e estruturais no extremo sul do referido batólito, englobando a região <le

Pedras Altas, Erval e Arroio Grande (Machado, Philipp & Melo, 1995), Devido a presença de

exposições significativas, foram feitas seções específicas nas regiões de são Lourenço, Basilio,

Pedro osório, vila conde l./.ara'azzo e Pinheiro Machadir, Do mesmo modo, continuava o

mapeamento e os estudos estruturais e geoquímicos da região central do batólito e suas

adjacências (Philipp, Machado & Demange, t994; Philipp & Viero, 1995b; philipp et al. 1995).

,ds'premissas básicas deste trabalho é a integração do mapeamento geológico e estrutural

coma petrografia e geoquímica. Desta maneira, procurou-se inicialmente esclarecer aestruturação

tectônica das seções estudadas com base no levantamento regional de perlìs geológico-estruturais,

seguindo com a caracterização eindividualização das principais unidades litológicas e estruturais,

Tais unidades serão focalizadas em seus aspectos petrográficos, geoquímicos, estruturais,

estratigráficos e petrológicos. Esta longa etapa de mapeamento geológico e coleta de dados lito-

estruturais e geoquimicos resultou na base estratigráfrca determinada a partir da integração deste

conjunto de informações geológicas.

O objetivo principal desta tese é caracterizar as principais associações de rochas plutônicas

do Batólito Pelotas encontradas nas seções propostas, através de estudos de petrologia estrutural,

envolvendo investigações sobre a composição geoquímica, condições de cristalização, processos

de diferenciação atuantes nas associaçöes plutonicas e condições de posicionamento de seus

corpos. Na colocação dos corpos graníticos, além das informações contidas nas estruturas

primárias, reveste-se de grande importância compreender o papel exercido pelas zonas de

cisalhamento dúcteis no posicionamento dos granitóides e na sua cronologia relativa. A reunião

destas informações, adicionadas aquelas disponíveis na literatura, servirá para estabelecer num

contexto evolutivo, o quadro estratigráfico e tectônico do batólito.

O Batólito Pelotas é constituído por seis suítes granitóides, com atguns corpos básicos de

significado geológico ainda não esclarecido. No interior das rochas graníticas são encontradas

diversas associações de septos metamórficos. O arcabouço litoestratigráfico observado resultou.

de uma longa evolução temporal, consequente da adição de distintos processos geotectônicos. A
justaposição de algumas suítes graníticas, em grande parte, mantém relações diretas com a

formação de zonas de cisalhamento subverticais dúcteis e ruptil-dúcteis. Estas zonas podem ser

subdivididas pelo menos em três grupos principaìs, gerados em três eventos denominados D,, D,

e D., definidos pela distinta disposição espacial das foliações miloníticas e das lineaçòes de

estiÍåmento, tipos de rochas geradas, indicadores cinemáticos e relações de superposição

milonítica e/ou cataclástica. A identificação e caracterização destas estruturas tectônicas é
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fundamental, principalmente, por que a evolução das zonas de cisalhamento causa atransfor-mação

parcial ou total do protólito, com o desaparecimento de estruturas primárias.

Osxenólitos de gnaisses quartzo-feldspáticos, anfibolitos, rochas calci-silicáticas, quartziros

e xistos, encontrados no interior dos granitóides, contém informações sobre uma antiga crosta

paleo a meso-proterozóica, guardando registros de eventos tectônicos e orogenéticos do passa¿o

A investigação dos tipos de protólitos encontrados e as informações acerca das estruturas e

condições de metamorfismo passam a ser fundamentais para a correlação dos xenólitos com as

associações metamórficas dispostas de modo adjacente, à oeste e, a leste clo Batólito Pelotas.

Finalmente, gostaria de salientar que para a realização plena deste trabalho, foi muirr-r

importantes a pesquisa na base da história da geologia do escudo do RS, os trabalhos anteriores.

Estes relatos tem, além da visão pessoal dos autores, o poder de remeter-nos a antigos

afloramentos, contendo preciosas descrições de locais que hoje estão desgastados pelo avançar

dos tempos. A estes antigos geológos, tão recentes, seja ofèrecido o devido reconhecimento pela

dedicação e vontade de aprender.

2 - Metodologia e Trabalhos de Campo

2.1. Levanfamentos Geológicos

Como base para os levantamentos geológicos foram utilizadas as cartas topográficas plani-

altimétricas do Serviço Geográfico do Exército Brasileiro em escala l:50.000, e rambér¡

fotografias aéreas de escala 1:60.000. Os dados reunidos e coligidos são apresentados em croquis

de afloramentos e no mapa geológico integrado l:600.000, os quais mostram as principais

unidades lito-estruturais identificadas e seus traços estruturais mais importantes.

Os perfis geológicos regionais executados nas etapas iniciais excediam a área de estudos

e tinham como premissa básica a busca de um delineamento do arc¿bouço tectônico principal da

região e sua correlação em diferentes escalas. Os trabalhos de campo foram precedidos por uma

análise de imagens de satélite, irnagens de radar e por fotointerpretação preliminar em escalas

1:l10.000 e l:60,000. A análise de fotografias aéreas procurou extrair as melhores informaçòes

sobre os contatos geológicos" feições estruturais e litológicas, com a separação de dor¡inios

fotogeológicos distintos, para posterior investigação nos trabalhos de campo.

As informações litológicas, estruturais e estratigráfrcas foram geradas a partir de



+

mapeamento geológico em escâla 1:50.000 realizado pelo autor, com a grata colaboração de

diversos colegas geólogos, professores e alunos, em especral, geólogos Rene Luzardo, Marco

Antonio Tedesco, Fernando Mello e, os professores Dr.Romulo Machado, Dra.Maria de Fáti¡na

Bitencourt. Dr.Lauro Nardi, Dr.José carlos þ-rantz, Dr.Antonio Romalino do Santos Fragoso

cesar, Dra.Marcia Gomes, Marcus vinicius Dorneles Remus, Dr. Emanuel Jardim de Sá, Dr.

Angel Fernandez e Dr. Michel Dernange.

os estudos desta tese apresenta¡ão a integração de três seções geológicas de direção NW-

SE, dispostas de maneira transversal ao alongamento e as principais estruturas do Batólito pelotas

(fìg.2). Estas secções estão localizadas no extremo norte, na região central e no extremo sul do

batólito, sendo dispostas de maneira a possibilitar a representação das principais associaçòes

petrotectônicas e a análise da correlação lateral de suas unidades e estruturas. Nestas seções foi

realizado mapeamento geológico e estrutural, acompanhados por uma petrografia detalhada,

análises litogeoquímicas e geocronológicas. Em seções localizadas nas regiões de pinheiro

Machado, Pedro osório, Basílio e são Lourenço, o autor preocupou-se em reunir elementos

geológicos, estruturais e petrográficos que permitissem a correlação com as áreas a jacentes

Os dados reunidos ncsta tese remontam aos tral¡alhos geológicos da dissertação de

mestrado do autor, com estudos petiológicos e estruturais relativos aos granitóides da Suite

Pinheiro Machado e seus xenólitos e do Granito Monte Bonito (philipp, 1990a, I 990b). Estes

primeiros trabalhos foram reavaliados e reunidos nos estudos sobre a porção central do Batóliro

Pelotas, abrangendo de leste para ocste, a região de pelotas, Monte Bonito, canguçu, Morro

Redondo, Coxília do Fogo e Santana da Boa Vista. Nesta seção foram escolhidas áreas chaves

para a execução de mapeamento geológico e estrutural em escala 1.50,000, env<jlvenclo

inicialmente as cartas topográfrcas de Monte Bonito, passo das pedras de cima, canguçu e

Piratini, sendo posteriormente incorporadàs parte das folhas A¡roio da solidão, A¡roio da Bica,

Figueiras, são Lourenço e capão do Leão. Nesta área foram descritos aproximadamente 750

afloramentos, incluindo 22 pedreiras, com descrição detalhada de 294 lâminas detgadas. os
principais afloramentos estão localizados na BR-392 e BR-290, nas inúmetas pedreiras da região

de Monte Bonito e também ao longo dos principais arroios da região.

A segunda área de estudos geológicos, está localizada no extremo norte do batólito.

incluindo a região metropolitana de Porto Alegre e adjacências. Nesta seção foi realizado o

mapeamento geológico e estrutural em escala 1.50,000 das folhas Porto Alegre, Passo do VigáLr-io

e Gravataí, com a descrição de 160 afloramentos, iniluindo 2g pedreiras e culminando com a

descrição de aproximadamente l l0 lâminas delgadas.
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A última área estudada, localizada no extremo sul do batólito, abrange a região de

Jaguarão, Pedras Altas, Erval, Arroio Grande, Basílio e pedro osorio. Estas investigações

culminaram com o mapeamento geológico e estrutural em escala l:50.000 das folhas A¡roio

Grande, Erval e parte das folhas Basílio, Pinheiro Machado, Passo do Coutinho e Pedras Altas.

Este trabalho resultou na descrição de 199 afloramentos, sendo 12 pedreiras e 15 cortadores de

pedra, com um total de 122 lâminas delgadas descrit¿s.

Nas demais ¡ireas não abrangidas por estes estudos, o autor reuniu informações

recompiladas dos mapeamentos realizados por Ramgrab, wildner & c amozzato (1996), LJFRGS

(1995), Santos et al. (1988), Trainini (1987) e UNISINOS (1984, l9S5).

2.2. Estudos Petrográficos

As aniálises petrográficas foram conduzidas por métodos tradicionais com o uso do

microscópio petrográfico monocular e binocular de luz polarizada das marcas Zeiss e Leitz. Os

estudos petrogriificos incluem a identificação e descrição pormenorizada dos minerais

constituintes, sua caracterização textural, sua representividade e significado na trama, o
estabeleoimento das paragêneses minerais, bem como as relações e transformações texturais
provocadas nos granitóides pelo metamorfismo e deformação gerado nas zonas de cisalhamento

e também por processos hidrotermais. A descrição da forma e dos limites dos grãos das rochas

ígneas seguiu a terminologia exposta por williams, Tumer & Gilbert (l9gl) e a das rechas

metamórficas de acordo com spry (1969), Bard (1988), Barker (1991), shelley ( 1993) e Hibbard
(l ee5).

A determinação de feldspato potássico e plagioclásio para a classificação das rochas ígneas

foi re¿lizada pelo teste colorimétrico com Cobaltinitrito de Sódio, Neste teste, inicialmente a

amostra é colocada num recipiente, em contato com HF durante 60 segundos. posteriormente é

retirada e colocada em contato com urna solução alcoótioa de Cobaltinitrito de Sódio por

aproximadamente 40 segundos, obtendo como produto final a cor amarela no Feldspato potássico

e branca no plagioclásio.

Para a classificação dos granitos seguiu-se as recomendações da IUGS através dos

trabalhos de Streckeisen (1976) e Le Bas & Streckeisen (1991).

As rochas metamórficas encontradas como xenólitos nas assooiações gr¿nítóides foram

classificadas de acordo com a nomenclatura utilizada por yardley (19g9), Shelley (1993) e
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Hibbard (1995)

Para as rochas encontradas nas zonas de cisalhamento, utilizou-se a terminologia de Sibson

(1977), que apesar da existência de classificações mais recentes, ainda preenche todos os

requisitos necessários para a descrição destas litologias. A classificação de sibson (op.çit.) leva

em conta, principalmente, a relação entre porfiroclastos e a matriz, bem como a textura e o grau

de recristalização da matriz. O termo textura é utilizado como sinônimo de estrutura para definir

uma feição produzida por milonitizaçãci e/ou cataclase.

3. Análise das Estruturas Magmáticas e Tectônicas

Embora não seja um dos objetivos principais deste trabalho, o estudo das condições de
posicionamento dos corpos granitóides é fundamental para a compreensão dos eventos de

deformação regional frente a colocação das séries graníticas,

As iireas selecionadas para estudo foram analisadas inicialmente em imagens de satélite.

nas escalas l:1.000,000 e l:250.000. Em uma fase seguinte, prosseguiram as interpretações de

fotografias aéreas nas escalas l:110.000 e 1:ó0.000. Esta etapa possibilitou a criação de um

arcabouço de estruturas de escala megascópica, que formaram os elementos principais a serem

investigados nos trabalhos de campo.

Os estudos de geologia estr'utural das rochas granitóides tiveram como objetivo retirar as

informações contidas nas estruturas prinuirias, bem como ca¡actenzar a cronologia dos eventos

deformacionais responsáveis pela geração das zonas de cisalhamento observadas no batólito. para

entender a evolução das zonas de cisalhamento, estabelecemos r¡ma metodologia marcada

inicialmente pela observação e analise das imagens de satélite e fotografias aéreas. posteriormente,

foram realizados no batólito, cinco perfis regionais transversais as estruturas, com análise
geometrica das estruturas principalmente na escala mesoscópica, a nivel de ¿floramento e a nível

de amostra orientada. os perfis permitiram a corretação das zonas de cisalhamento, dos seus

elementos geométricos e petrográficos e das condições de cristalização da trama metamórfica.

O mapeamento geológico e estrutural foi desenvolvido de maneira sistemiitic4 procurando

primeiro identificar os tipos de contatos entre as unidades graníticas, com os enclaves de rochas

metamórficas, bem como a disposição espacial dos erementos planares e rineares, sejam os

mesmos, de origem magmática ou tectônica.

os dados foram obtidos comum mesmo procedimento metodológico, qual seja a descrição
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das estruturas mediante esquematização em croquis gerais e específicos na caderneta de campo,

com coleta sistemática de elementos planares e lineares associados a cristalização magmática e/ou

a deformação posterior das rochas. Esta coleta envolveu elemenfos de trama como foliações,

lineações, indicadores cinemáticos, relações de superposiçõo entre foliações miloníticas, elementos

de dobras, sistemas de fraturas principais, disposição de diques e apófises, veios de quartzo. Em

alguns casos, principalmente, para o estudo de porfiroclastos como indicadores cinemáticos, foi

necessária a coleta de amostras orientadas.

4. Métodos Analíticos e Determinativos

4.1. Anilises Litogeoquímicas

O conjunto de dados utilizados provêem dominantemente das amostras coletadas pelo

autor. Entretanto, para a definição de um quadro completo foram utilizados também os resultados

obtidos por May (1990), Koesrer (1994) e Vasquez (1997).

As análises realizadas pelo autor foram obtidas através de aná,lises de rocha total por tCp-

MS (Inductively coupled Plasma-Emission Espectrography), Ativação Neutrônica (INAA) e

Fluoresoência de Raios-X, junto ao Activations Laboratories Ltd.(Canadá). Os elementos maiores

foram obtidos por ICP-MS juntamente com Ni, os elementos traços do tipo Cr, U, Hf, Rb, Ta,

co, Th, ETR foram obtidas por INAA e o Nb por Fluorescência de Raios-X. os limites de

detecção para os mais variados elementos oscila no intervalo de 0,05 a I ppm.

Em cada ponto amostrado para litogeoquimica, as amostras foram inicialmente laminadas

e descritas petrograficamente, para análise do grau de transformação metamórfica, hidrotermal

e/ou intempérica. Após esta etapa de seleção, as amostras representativas selecionadas para cada

maciço granítico estudado foram britadas, quarteadas, moídas e remetidas para as análise

quimicas.

4.2. Anllises de Isotópos Radiogênicos

a, Rb-Sr e Sm/Nd

As análises de isótopos de Rb-sr foram processadas nos laboratórios do centro de

Pesquisa Geocronológica da Universidade de São Paulo (USP). Neste laboratório utilizou-se um
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espectômetro de massas da VARIANMAT, modelo TH-5. o erro analítico foi estimado em 2 %.

sendo utilizada para a normalização dos dados isotópicos de Srs6 / sr st= 0.1 194 (padrão NBS

987) e para 1,Rb87= 1.42 X 10{r ano'l

b. Ar-Ar

As aná'lises isotópicas de Ar-Ar sobre 3 amostras de milonitos da Suíte Intrusiva pinheiro

Machado (2) e da suíte Intrusiva Viamão (Granito Anoio Moinho), foram obtidas a partir dos

trabalhos do Dr. James Douglas Walker, do Laboratório deGeoquímica Isotópica da Universidade

de Kansas (USA). As amostras das três populagões de micas (3 biotita) pertencem a milonitos das

zonas de cisalhamento transcorrentes subverticais.

5. Síntese Geológica das Seções Estudadas

Os estudos desta tese tiveram como base os trabalhos de campo realizados em três áreas

localizadas respectivamente, na parte norte> central e sul do Batólito de pelotas (fig.2), A seguir

serão abordados os aspectos relevantes a localização e as particularidades de cada seção estudada

5.1. Seção Norte (Porto Alegre / Passo do Vigório)

A região de Porto Alegre, situada no extremo nordeste do batólito, limita os afloramentos

do mesmo ho RS. Nesta região estão incluidas a geologia das folhas porto Alegre, passo do

vigá'io e Gravataí, estando delimitada, respectivamente, pelos paralelos 30"00' e 29o45' e pelos

meridianos 51o 15" e 50'45'(fig.3).

As informações coletadas pelo autor foram correlacionadas com os resultados do

mapeamento apresentado por Ramgrab, Wildner & Camozzato (1996).

Embora a expansão urbana esteja em um processo acelerado, já inclusive acendendo os

principais monos da cidade, a exposição geológica encontrada foi extremamente favorável.

Eústem quase duas dezenas de pedreiras, de grande porte até cortadores de pedra, espalhados ao

longo do tempo e da geografia urbana. Excelentes cortes podem ser observados em algumas

avenidas da cidade e, além de pedreiras, moffos e arroios.

Muitos afloramentos foram e{êmeros, assooiados a detonação de blocos e matacões de



9

rochas em áreas de construção civil e/ou estradas, além de inúmeros dados de subsuperficie.

remetidos por amostras de sondagem e por perfis de perfuração de poços artesianos.

Na região de Porto Alegre, o embasamento cristalino foi subdividido em cinco unidades

litológicas distintas. A unidade mais antiga é caracterizada por uma rirea de relevo mais arrasado,

dominada por um megð(enólito de ortognaisses polideformados (Gnaisse Porto Alegre). Estes

gnaisses representam a transformação extrema de granitóides em uma zona de cisalhamento dúctil

subhorizontal, ocorrendo como um "roof pendant" no interior dos Granito lndependência e

Viamão, corpos graníticos pertencentes a Suite Intrusiva Viamão. O Granito Viamão é o corpo

gradtico mais representativo desta região, apresentando uma textura porfirítica defrnida por

megaoristais tabulares de feldspato potássico com I a 5 cm. Mostra uma estrutura de fluxo

magmático representada pela orientação de megacristais e pelo estiramento de enclaves

microdioríticos.

A SIV é intrudida por vários corpos de leucogranitos pertencentes a Suíte Granítica Dom

Feliciano, definidos como Granitos Ponta Grossa, canta Galo e santana (schneider et al. I974)

Estes corpos possuem em sua maioria uma composição sienogranítica, com estrutura isótropa e

baixo percentual de minerais máficos (<3%). Caracterizam-se pelas texturas equigtanulares e por

uma elevada concentração de feldspato potássico e quartzo. o Granito santana mostra uma

composição ainda mais diferenciada do tipo pertita granitos. Associados a uma parte destes corpos

graníticos tardios, ocorre uma série de diques de rochas subwlcânicas, dominado por riolitos com

dacitos e diabásios associados.

5.2 - Seção Central (Pelotas / Canguçu / Pinheiro Machado)

Esta seção de estudos compreende a geologia da região abrangida entre a localidade de

coxilha do Fogo, a oeste da cidade de canguçu, e a cidade de pelotas. situa-se na porção central

do Batólito Pelotas e apresenta a melhor das exposições estudadas (fig.3). ocorrem excelentes

afloramentos situados nos cortes de estrada ao longo da BR-392 e BR-290, nas inúmeras

pedreiras localizadas, principalmente, no distrito de Monte Bonito e, nos lajeados encontrados no

leito do A¡roio Pelotas, Arroio da Solidão e do Rio Piratini,

A importância dos trabalhos desta seção está associada a ocorrência da Suíte Pinheiro

Machado, os granitóides mais deformados e menos diferenciados de todo o Batólito pelotas.

talvez precursores da evolução desta unidade geotectônica, talvez apenas uma concidência

promovendo o transporte e a instalação de um 'terreno suspeito".
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O envolvimento do autor com ageologia desta região remonta aos trab¿lhos desenvolvidos

e sintetizados em Philipp ( 1990a" 1990b), philipp et al. ( l99l ), Almeidâ et al. ( I 990a, b), Gomes

(1991), Philipp et al. (1993) e philipp et al. (1994) Ainda em 1995, o auror teve a oportunidade

de acompanhar o mapeamento geológico em escala l:25.000, realizado pelos alunos do curso de

Geologia da UFRGS na região da coxílha do Fogo, no limite oeste do Batólito pelotas. os
trabalhos efetuados nesta região mostraram a importância do magmatismo básico na petrogênese

dos granitóides da Suite Intrusiva Viamão, com exposições de estruturas e texturas indicativas da

mistura fisica e química de magmas de composição ácida e intermediários-básicos. Ainda é notável

as evidências do processo de assimilação parcial dos xenólitos de rochas gnáissicas encaixantes.

Na região de Canguçu-Pelotas, o embasamento cristalino foi subdividido em quatro suítes

granitóides caracterizadas por conjuntos de unidades litológicas distintas. A Suíte Intrusiva

Pinheiro Machado (Fragoso cesar et. al., 1986) é a unidade mais antiga, sendo composta poruma

ampla associação de granitóides, com composição expandida desde termos dioríticos até

monzograníticos, com ampla dominância de granodioritos. Apesar de localmente deformados

ainda preservam grande parte de suas estruturas primárias, principalmente um bandamento

irregular e descontínuo dado por "schlierens" de minerais máficos.

os granitóides da sIPM apresentam em seu interior, fragmentos de uma antiga crosta

continental, com presença de xenólitos de rochas gnáLissicas orto e para-derivadas. A ocorrência

das litologias metamórficas, pela importância do registro que contém, foram reunidas e

denominadas de septos do Embasamento. As principais.exposições, passíveis de cartografia em

escala 1 :50.000, foram denominadas especificamente a partir da reunião de atributos litológicos

associados a uma feição geográfca de f,icil reconhecimento. Este procedimento possibilita a

correlação destas exposições com outras ocorrências em investigações futuras. aém de rochas

metamórficas, os granitóides da SIPM mostram também uma ocorrência significativa de enclaves

máficos de composição microdiorítica a microtonalítica. Os enclaves máficos mostram dimensões

centimétricas e formas a¡¡edondadas, com urna composição mineral rica em biotita e hornblenda

e texturâs equþanulares finas a médias. Estes enclaves represent¿rm 'bolhas" parcialmente

hibridizadas e "congeladas" de um magma mais máfico (intermediário a básico).

Este conjunto de rochas encontra-se afetado por dois grandes eventos de cisalhamento

dúctil relacionados a processos de deformação regional. Caracteristicamente, é somente rias rochas

da sIPM que se encontram registros de zo¡ras de cisalhamento dúctil de baixo ângulo @, de

Philipp' 1990) Um segundo evento de deformação regional é definido pelo desenvolvimento de

zonâs de cisalhamento dúctil subverticais (D, de philipp, op.cit.). uma terceira grande fase de
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cisalhamento dúctil-rúptil (D,) reativa as zonas subverticais do evento Dr, indicando uma idade
cambriana, como determinado a partir das datações Ar-Ar de micas pertencentes a rochas
miloníticas estudadas nesta tese. como grande parte dos dados de campo e petrográficosjá está
descrita nos trabalhos anteriormente desenvolvidos pelo autor, nesta tese pretendemos fazer uma
síntese das principais informações recolhidas e amadurecidas ao longo destes últimos anos.

os granitóides e xenólitos gniíLissicos da sIpM estão cortados por corpos graníticos
pertencentes a outfas suítes, caracterizados por suas formas alongadas e com relação de
posicionamento diretamente vinculada aos estágios principais e tardios de desenvolvimento das

zonas de cisalhamento de alto ângulo (Dr). Estes granitóides pertencem a três suítes: Suíte
Intrusiva Viamão (SIV), Suíte Granítica Cordilheira (SGc) e Suíte Granítica Dom Feliciano
(sGDF)

Os corpos graníticos da Suíte Intrusiva Viamão, constituem grandes unidades graníticas
(15-25 km x 30-55 km), com textura porfrrítica definida pela presença de megacristais tabulares
de feldspato potássico. Tais granitóides mostram formas alongadas segundo a direção NE,
apresentando ainda o desenvolvimento de uma foliação magmática, concordante e transicional na

região dos bordos, para uma foliação tectônica associada a formação de zonas de cisalhamento
dúcteis de alto ângulo. os corpos desta suíte apresentam uma ocorrência significativa de enclaves
máficos e rochas dioríticas, com estruturas de mistura fisica de magmas e também de hibridização
parcial os granitóides pertencentes a esta suíte se caracterizam pelo posicionamento sin- a tardi-
cinemático de seus corpos com relação a atividade das zonas de cisalhamento do evento Dr,
destacando-se os Granitos Monte Bonito (philipp, 1990a) e Arroio Moinho (Gomes, ì990),
coilha do Fogo (IJFRGS, 1995), euitéria (Fernandes et al. 1990) e viamão, enrre outros ainda
não denominados, como os corpos ocorentes na serra do passarinho em pinheiro Machado.

o Granito Monte Bonito caracteriza-se por um corpo circunscrito de composição
monzogranítica e textura porfiritica, ocorrente na localidade homônima, Mostra em seu interior,
a presença de xenólitos de granitóides pertencentes a SIPM, além de enclaves de rochas dioríticas.
A presença de enclaves máficos de composição microdiorítica também é comum, ocorrendo
também diques disruptos e ainda preservados de rochas dioríticas finas. Da mesma maneira, o
Granito AÍoio Moinho, afloraa leste da cidade de canguçu, com um posicionamento intimamenre
relacionado a formação das zonas de cisalhamento de alto ângulo. o Granito coxilha do Fogo e
constituido por vários tipos de rochas graníticas porfiríticas apresentando as mais significativas
exposições de rochas dioríticas, com distintas relações de hibridização e mistura fisica entre
magmas básicos e ácidos.
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No extremo oeste desta seção, os granitóides das SIPM e SIV estão cortados por corpos

de leucogranitos a muscovita pertencentes a Suíte Granítica Cordilheira. Os corpos desta suíte

possuem formas extremamente alongadas segundo a direção NE-SW, possuindo dimensões da

ordem de 5 a 20 km de extensão por 0.5 a 5 km de largura. O posicionamento dos corpos

graníticos desta suíte é sin-tectônico a tardio com relação a movimentação das zonas de

cisalhamento subverticais do evento Dr, mostrando além de formas concordantes a zonas, o

desenvolvimento pronunciado de foliações miloníticas nas porções de bordo dos corpos.

As unidades anteriores estão cortadas por viírios corpos de leucogranitos pertencentes a

Suíte Granítica Dom Feliciano. Estes corpos possuem formas alongadas segundo a direção NE-

SW e pequenas dimensões, da ordem de 5 a 25 km de extensão por 1 a 5 km de largura,

constituindo os moffos mais acentuados da geomorfologia regional.. O posicionamento dos

corpos graníticos é tardio a posterior com relação a movimentação das zonas de cisalhamento do

evento D2, mostrando ainda formas concordantes a zonas, mas sem o desenvolvimento de

foliações miloníticas ou mesmo magmáticas relacionadas as zonas de cisalhamento dúcteis, Em

alguns corpos, como o Granito Canguçu (Carraro et al. 1974), ainda é notável o desenvolvimento

de zonas discretas de milonitos com espessuras métricas nas suas zonas marginais.

Entre os corpos desta suíte, na sua grande maioria sem denominação específica, destacam-

se os Granitos Canguçu, Cerro Frio, Capão do Leão, Cero do Sandi, Passo do Coutinho, Serra

das Asperezas, Cerro dos Cachorros, entre outros. Associados auma parte destes ganitos tardios,

ocor¡em séries de diques de rochas subvulcânicas, dominados por termos riolíticos, com dacitos

e diabásios associados. Grandes errxames de diques riolíticos ocon'em a oeste da.cidade de

Piratini, na Serra das Asperezas em Pinheiro Machado e a leste do Arroio da Solidão, oom

presença subordinada de diques riolíticos nos arredores da cidade de Canguçu,

5.3. Seçño Sul (Arroio Grande / Erval / Pedras Altas)

A última seção de estudos, localizada no extremo sul do Batólito Pelôtas, compreende a

geologia da região abrangida entre as cidades de Pedras Altas, Erval, Arroio Grande, Pedro

Osório e Jaguarão. Os limites aproximados da ¡área estudada são definidos a norte pelo rio Piratini,

a oeste pela ocorrência das rochas metamórficas, a sul pelos limites territoriais como o Uruguai

e a leste pelos sedimentos da Província Costeira (fig.3) .
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Os dados levantados pelo autor ainda foram conelacionados com as informações

geológicas contidas nos trabalhos de conclusão da UNISINOS (1983) e também na carta

Metalogenética Jaguarão-Arroio Grande (Tr¿inini, 1987),

Apresença de afloramentos de rochas nesta região é relativamente restrit4 ocorrendo boas

exposições ao longo de cortes da BR-I16, entre o acesso para a Vita Matarazzo e a cidade de

A¡roio Grande, e ao longo dos diversos cortes de estrada da rodovia estadual RST-473, entre as

cidades de Arroio Grande, Erval e Pedras Altas. Ao redor da cidade de A¡roio Grande, e no

sentido norte em direção a localidade de Basílio são constantes os campo de matacões e os

lajeados de rochas graníticas. Também são notáveis as exposições encontradas ao longo do arroio

Basilio ou em alguns cortes da antiga ferrovia localizada nesta localidade.

Na região de A¡roio Grande, destaca-se a pedreira e os iortadores de pedra encontrados

nos Granitos Chasqueiro e Quilombo. A pedreira está situada a noroeste da cidade de Arroio

Grande, ocorrendo também uma área de extração de blocos para exploração do granito como

pedra ornamental, A leste da cidade de Arroio Grande ocore uma pedreira na BR- I I 6, sobre as

litologias do Granito Três Figueiras, A sudoeste da cidade de Pedro Osório estão localizadas as

antigas pedreiras de mármores da Yila Matarazzo e da Vila Pedreiras.

A individualização e identificação dos corpos graníticos reunidos nesta região é tema para

um mapeamento geológico e estrutural detalhado, não sendo um dos objetivo estabelecido neste

trabalho. Na realidade, esta terceira seção evoluiu com o decorrer do desenvolvimento da tese,

como uma necessidade estimulada de evolução dos estudos, sendo a mesma uma sugestão do

orientador e colega Prof Dr. Rômulo Machado.

Foram individualizadas nesta região uma nova unidade granítica denominada Suíte

Intrusiva Erval. os granitos desta suíte mostram uma composição dominantemente

monzogranític4 com uma composição e estrutura homogênea, marcada porumafoliação irregular

de fluxo magmático, interrompida somente pela passagem das zonas'de cisalhamento dúcteis de

alto ângulo. No interior desta suíte ocorrem xenólitos de rochas metamórficas, orto e para-

derivadas, destacando-se os mármores da Vila Matarazzo e Pedreiras, os xistos e quartzitos na

cidade de Erval e os ortognaisses das nascentes do anoio pedrado, próximo ayilaWatarazzo.

Também ocorrem xenólitos de granitóides correlacionáveis com aqueles pertencentes a SIpM,

os granitóides da suíte Intrusiva Erval afloram ao longo de uma imensa área, entre as cidades de

Pedro Osório, Arroio Grande, Erval, Pedras Altas e Pinheiro Machado.

cortando as unidades anteriores, os granitóides da suíte Intrusiva viamão estão

representados pelos Granitos Chasqueiro e Quilombo (Trainini, 1987) e pelo Granito Basílio.
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Ambos possuem textura porfrrítica e trama sintectônica marcada por forte orientação de

megacristais de feldspato potássico. Estes corpos mostram formas elípticas, fortemente alongadas

segundo a direção NE-sw, apresentando um posicionamento intimamente relacionado com o

desenvolvimento das zonas de cisalhamento ducteis subverticais (Dr). Associado ao Granito

chasqueiro, ocorre um corpo de leucogranito a duas micas constituído por termos do tipo

muscovita-biotita sienogranito e turmalina-granada-muscovita sienogianito. Esta unidade foi

denominada Grariito Três Figueiras, sendo correlacionável com os corpos da Suíte Granítica

Cordilheira.

os corpos graníticos da suíte Granítica Dom Feliciano são caracterizados por

leucogranitos equigranulares de cores rosadas. Estes granitos possuem estrutura maciça e

mostram formas alongadas segundo a direção NE-SW. Apresentam relações de contato intrusivas,

contendo xenólitos de rochas granitóides da sIE. Ainda são identificados enxames de diques

riolíticos, espacialmente associados a estas unidades leucograníticas.



Capítulo II
CONTEXTO GEOLÓGICO-GEOTECTONICO REGIONAL

1. Introdução

O Escudo Sul-rio-grandense compõe a porção meridional da Província Mantiqueira

(Almeida et al. 1977), sendo composto na sua porção ocidental por associações gnáissicas e

sequências supracrustais de idade Paleo a Mesoproterozóicas, justapostas tectonicamente com

associações de arco intra-oceânicos Neoproterozóicas. O Setor Oriental deste escudo é

constituído por uma extensa associação de rochas granitóides com ocorências localizadas de

fragmentos de rochas metamórficas de alto e baixo grau. Esta região do escudo tem sido objeto

de estudos recentes de diversos pesquisadores, que indicam uma ampla variedade de processos

genéticos e distintas condições de posicionamento para estas associações petrotectônicas. As

evidências geológicas encontradas na bibliografia ao longo dos últimos anos apontam uma

evolução complexa, com a ocorrência de vários ciclos magmáticos e eventos de metamorhsrno,

sucedidos por episódios polifásicos de deformação dúctil, dúctil-rúptil e ruptil.

A insuficiência de mapeamentos geológicos de semi-detalhe, associada aos escassos

levantamentos geoquímicos, geocronológicos e estruturais, tem como conseqüência direta, um

variado leque de hipóteses acerca da evolução e do signifrcado geotectônico desta parte do

escudo. Assim, as idéias iniciais sobre a região leste, indicavam que a mesma era representada por

uma associação de rochas cristalinas, compondo uma área cratônica com evolução geologica

ligada ao Pré-Cambriano (Carvalho , 1932; Leinz, 1945; Goni et al. 1962;picada, 1965; Tessari

& Picada, 1966; Tessari & Giffoni, 1970; Picada, t97t; Issler,1982, 1983),

Na descrição das províncias estruturais da Plataforma Sul-Americana por Almeida et al.

(1981), o setor oriental do escudo também foi interpretado como uma antiga área de

embasamento do Pré-cambriano, denominada Maciço Pelotas, designação esta originalmente

proposta por Hasui et al ( 1975). Para estes autores, esta unidade foi apenas retrabalhada durante

o Ciclo Brasiliano.

Uma outra linha conceptiva admite para esta mesma região do escudo, uma evolução

vinculada a tectônica de placas, com o desenvolvimento de um cinturão orogênico durante o Ciclo

Brasiliano. Entre diversos autores destacam-se os trabalhos de Ribeiro & Fantinel (197g),

Fragoso Cesar (1980), Jost (1984), Soliani Jr. (1986), Fragoso Cesar er al. (1986, t99l),
Figueiredo et al. 1990; Fernandes et al. (1992,1995), Chemale Jr. et al. (1995)
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Os mapeamentos regionais realizados por Tessari & Picada (19ó6), Tessari & Giffoni

(1970), Ribeiro (1977) e a recompilação de Ribeiro & Fantinel (1978) acentuaram o caráter

essencialmente magmático do setor oriental do escudo, bem como a presença fragrnentada de um

embasamento constituído por gnaisses de composições para e ortoderivadas,

Trabalhos mais recentes caracterizam a região leste do escudo como um batólito (Batól¡to

Pelotas, Fragoso cesar et al. 1986), constituído por múltiplas injeções magmáticas com evolução

e posicionamento relacionado ao Ciclo Brasiliano. Entre estes estudos destacam-se os Frantz &
Remus ( 1986), Soliani Jr. (1986), Figueiredo et al ( 1990), philipp ( t 990), Fernandes et al. (1992a,

1992b) Levantamentos geoquímicos e/ou estruturais preliminares dos granitóides da porção

oriental do escudo, mais precisamente na região de Pelotas, canguçu, pinheiro Machado e

Piratini, surgiram a partir dos trabalhos de Figueiredo et al. (1990), Almeida et al. (1990), philipp

(1990a; 1991), Gomes (1990), Mesquita (1991), Gomes et al. (1991), Frantz &. Nardi (1992),

Fernandes et al. (1992b), Philipp et al. ( 1993) e Fernandes et al. (1995). Na porção norre-noroesre

do Batólito Pelotas, os levantamentos mais significativos estiveram associados aos trabalhos de

Koester (1995), Bitencourt er al, (1995), Frantz & Nardi (1995), Ramgrab et al. (199ó) e

Vasquez (1997).

2. Evolução do Pensamento Geológico: o Setor Oriental do escudo

O conhecimento sobre a geologia do Escudo Sul-rio-grandense surgiu de maneira escassa

e com notas irregularmente distribuidas ao longo do século passado, restrita{ a descrições pouco

detalhadas de áreas mineralizadas. As primeiros impressões geológicas surgiram com o weiss

(1830). sellow (1828) descrew br"*r"nt. as rochas da região sul do Brasil e uruguai.

Posteriormente, os trabalhos de Gorceix (1s75) e Groddeck (1879) diwlgaram alguns dos

aspectos econômicos sobre a denominada Província do Rio Grande do sul. Durante os anos de

1890 a 1914, ocorreu uma fase de grande extração mineral no estado, com a exploração das

minas de cobre do Camaquã e Seival, de wolfrâmio do Cerro da .Árvore e Sanga Negra, de

estanho na região da campinas, das jazidas de ouro de Lavras, são sepé e sõo Gabriel, entre

outras. Muito pouco desta fase ficou preservado na forma de pequenos relatos de alguns

prospectores, geólogos e engenheiros da época. Entre estes, destacam-se os relatórios e o ,Mapa

Geológico da Zona Mneral do Rio Grande do sul" feitos por E. Dahne (1903) e as notas sobre

ocorrênci¿s de minério de cobre e Prata do seival (walter, l9l2). Durante a década de vinte
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ainda registram-se os estudos de Guimarães i 1926) eTarga (1922,1 923), quase todos vinculados

as descrições da extração mineral da época.

Os estudos pioneiros sobre a geologia do RS ocorreram na dé cada de trintø e quurentu .

Estes trabalhos descreveram os principais grupos de rochas aflorantes no escudo, principalmente

a existência de extensas áreas de rochas metamórficas no setor oeste e de rochas graníticas na

região leste, nas cercanias de Encruzilhada do sul, na região de pelotas, canguçu e outras áreas.

A subdivisão básica do Escudo sul-rio-grandense derivou do trabalho de carvalho (1932), que

separou as rochas cristalinas do setor oeste em duas unidades principais, uma composta por

rochas metamórficas de alto grau, referida ao Arqueano, e outra formada por litologias

metamórficas de baixo grau, supostamente Algonqueana, denominada Série poronsos. para as

rochas da região leste do escudo, referiu-as como geradas no arqueano agrupando as mesmas no

Complexo Cristalino. A presença de atividades prospectivas norteou os trabalhos de Franco

(1944), Leiro & Pinagel (1945), que contribuiram com descrições geológicas das principais

unidades da região de Encruzilhada do Sul e Santana da Boa Vista.

As atividades de prospecção tiveram seu apogeu na década de cinutenta, ficartdo

registrada nos estudos de engenheiros e geólogos do Departamento Nacional da produção

Mineral e da Secretaria de Agricultura do estado do RS, com parte destas atividades descritas

nos trabalhos de Barbosa ( 1957), Melcher , (1957), Sena ( 1958) e Martinelli et al. ( 1959).

A década de sessentø se caracterizou pela realização dos primeiros mapeamentos

integrados de algumas porções do escudo e, consequentemente, pelas grandes discussòes

estratigráficas. Estes mapeamentos foram feitos em regiões distintas do escudo, originando

colunas estratigráficas próprias para cada fuea de trabalho. A estratigrafia obtida para cada área

acabou sendo indevidamente extendida por seus autores para os demais setores do escudo,

resultando numa grande va¡iedade de significado e importância para as mesmas associações

petrotectônicas. Neste período foram apresentadas as bases estratigráficas para algumas porções

do escudo do RS, com destaque para os trabalhos de Goni et al. (1962),Jost & villwoock
(19ó6), Ribeiro et al. (1966) e Tessari & picada (1966).

Na década de setenra surgiram as primeiras concepções geotectônicas de

compartimentação do escudo, caraclenzando unidades geotectônicas com evolução própria e

separadas por grandes zonas de falhas, que definiam os principais lineamentos do escudo, picada

( 1971) como resultado do estudo da tectônica impressa nas rochas do escudo Sul-rio-grandense,

identifica a regionalização de diferenciados padrões de falhamentos destacando duas provincias

tectônicas com hi stórias geológicas distintas definidas respectivamente, pela porção leste-sudeste,
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composta por um complexo granítico-migmatítico de idades muito antigas e, a porção centro-

oeste, com desenvolvimento associado a formação do Grupo porongos. A primeira provincia

tectônica denominou de cráton Dom Feliciano> composto predominantemente por rochas

graníticas, migmatitos e ectinitos subordinados, correlacionáveis à Formação cambaí. A

delimitação desta região cratônica estaria definida por uma zona intensamente falhada, de idade

muito antiga, definida como Sistema de Falhas Dorsal de Canguçu.

uma integração geológica regional foi proposta por Hasui et al. (1975), que designaram

de Sistema de Dobramentos Tiiucas. aunidade composta pelas rochas metamórñcas de baixo grau

oconentes na porção central do escudo e, de Maciço pelotas> para o cinturão de rochas

gnáissicas, migmatitos e granitos oconente adjacentemente a leste. Este trabalho projetou a

continuidade destas unidades para os estados de Santa C¿tarina e Paraná, gerando uma das bases

geotectônicas fundamentais da Província Mantiqueira.

As primeiras propostas de subdivisõo tectônica do Escudo Sul-rio-grandense surgiu com

Ribeiro & Fantinel (1978) e Ribeiro & Lichtenberg (1978), indicando a impossibitidade de

utilização de uma mesma coluna estratigráfica para toda a área abrangida pelo mesmo. Estes

autores sugeriram a compartimentação do escudo a partir da delimitação de associações

petrotectônicas em três unidades principais: Zona oeste, Zona Mediana e Zona Leste, Em cada

uma destas zonas foi encontrado uma estruturação estratigráfica própria. para a região leste,

utilizar¿m a designação de Comolexo Granítico do Leste para descrever as sequências de

gnaisses de alto grau, parcial ou totalmente migmatizados e as rochas granitóides associadas.

Na década de oitenta, observa-se a tendência em subdividir o escudo em porções que

parecem revelar, pela associação de rochas presente, diferentes ambientes geotectônicos. A

ausência de levantamentos geológicos de semi-detalhe, diñculta a correlação deste variado e
fragmentado conjunto de unidades lito-tectônicas. Durante este período foi realizada a primeira

grande coleta regional de dados litogeoquímicos, geocronológicos e estruturais. surgem as

primeiras caracterizações regionais embasadas em levantamentos geoquímicos, na caracterização

geométrica dos complexos metamórficos e suítes graníticas, no levantamento de suas relações de

contato e sua estratigrafia intema.

Fragoso Cesar (1980), em trabalho de revisão e síntese, reinterpretou os dados disponíveis

sobre a geologia do escudo Sul-Rio-grandense e da parte sudeste da Plataforma Sul-Americana,

definindo a porção leste do escudo como um cinturão orogênico denominado cinturão Dom

Feliciano. Este cinturão representaria uma faixa móvel Brasiliana e marginava um antigo núcleo

cratônico situado a oeste, chamado anteriormente de cráton Rio de La plata (Almeida et al.
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1973). O Cinturão Dom Feliciano foi subdividido em uma zona marginal, composta pelas

associações de rochas metarnórficas do antigo Sistema de Dobramentos Tijucas, por uma zona

central de rochas graníticas (porção leste do escudo do RS) e por uma zonâ frontal com rochas

supracrustais metamórfiqas, situadas no extremo leste do Uruguaì,

Uma grande parte dos modelos subsequentes são variações desta proposta inioial,

diferindo com relação ao significado e número de associações graníticas que representavam o arco

magmâtico da porção central do cinturão (Jost, l98l;FragosoCesaretal., 1982a,1982b,1986;

Soliani Jr. 1986; Tommasi, l99l; Fernandes et al. 1992a; Philipp et al. 1993).

A introdução de um modelo colisional para a evolução do escudo é discutida por Issler

(1982,1983), que propõe a existência de uma zona de sutura separando o Cráton Rìo de La Plata

à oeste e o Cráton Dom Feliciano a leste. Esta sutura estaria marcada por fragmentos de ofiolitos

alinhados e granitos a duas micas (Granito Cordilheira, Picada, 1963), caracterizando o

fechamento oceânico que culminou com esta colisão continental de idade Brasiliana.

A introdução do conceito de blocos tectônicos foi utilizada por Jost & Hartmann ( I 984)

na descrição do setor meridional da Província Mantiqueira, mantendo para a região leste do

escudo a denominação Maciço Pelotas, subdividindo-o em dois blocos: Encruzilhada e Dom

Feliciano. Estes blocos seriam constituídos por uma associação de gnaisses quartzo-feldspáticos

de facies anfibolito, migmatitos e batólitos graníticos. As rochas graníticas teriam sido geradas

durante o Ciclo Brasiliano.

A zona central do Cinturão Dom Feliciano foi designada tsatólito Pelotas por Fragoso

Cesar et al. (1986), atribuindo para o mesmo uma gênese vinculada ao desenvolvimento de uma

orogêneie durante o ciclo Brasiliano. O batólito seria composto por septos metamórficos

denominados Gnâisses Piræini, por corpos graníticos pertencentes as Suítes Pinheiro Machado,

Encruzilhada do Sul, Cordilheira e Dom Feliciano, contendo ainda_plutons individualizados e

roihas básicas associadas.

Uma significativa contribuição para a geologia do escudo surgiu com os estudos de

Soliani Jr. (198ó), que realizou uma extensa coleta de dados geocronológicos pelos métodos K-

Ar e Rb-Sr. Para a região leste, obteve idades ao redor de 850 Ma. para as rochas gnáissicas, em

tomo de 750 Ma. para os granitóides deformados e 630-550 Ma. para os granitos indeformados.

Considerou as rochas gnáissicas como possiveis porções retrabalhadas do embasamento cratônico

situado a oesteà enquanto os granitóides deformados e indeformêdos representariam a idade de

desenvolvimento do Ciclo Brasiliano para esta região.
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Durante este mesmo ano, a integração de dados resultantes do mapeamento geológico

realizado por alunos da unisinos (uNIsINos, 1984, 1985) por Franrz & Remus (1986), resultou

na subdivisão de parte da porção oriental do escudo em três grandes fases de geração de

granitóides denominadas F¡, F2 e F3. Estas fases feram subdivididas em base a critérios

composicionais, texturais, estruturais e relações de intrusão/inclusão. Destac¿ram também, estes

autores, a importância das zonas de cisalhamento dúcteis no controle do posicionamento dos

granitóides da Fase 2 e Fase 3.

Nos últimos anos, já na década de noventø, surgem os trabalhos resultantes da coleta

sistemática de dados acompanhados por mapeamento geológico, executados durante o final dos

anos oitenta. Juntamente, algumas dissertações de mestrado colaboram com adição de dados

geoquímicos de elementos maiores, traços e terras raras, análises químico-minerais, e datações

geocronológicas por métodos como Rb-sr, uÆb, e sm/Nd. vinculados aos mapeamentos de

semi-detalhe, temós a descrição da geometria das principais unidades estratigráficas

acompanhadas, por vezes, pela análise cinemática dos blocos crustais ao longo dos principais

lineamentos.

um dos primeiros levantamentos geoquimicos para o Batólito pelotas surgiu com o

trabalho de Figueiredo, Fragoso cesar& Kronberg (1990), que admitem uma composição cálcio-

alcalina alto potássio para os granitóides deformados da Suíte Pinheiio Machado e alcalina para

os granitóides mais jovens e indeformados da Suite Dom Feliciano,

A realização de mapeamento geológico e estrutural de semi-detalhe na região de

Canguçu-Pelotas por Philipp (1990) permitiu a identificação nos granitóides da Suíte pinheiro

Machado, da presença de dois eventos de deformação regiona.l, com a geração respectivãnente

de dois sistemas distintos de zonas de cisalhamento, denomin¿das deZslec-dg!¡salh¿menro

subhorizontais (D,) e Zonas de cisalhamento subVerticais (Dr). para a distinção entre estas

zonas catactenzaa existência de duas lineações de estiramento mineral, marcando para o primeiro

sistema um transporte para N-NW com deslocamento dextral e, para as zonas subverticais um

deslocamento latera esquerdo, com direção de transporte segundo NE-sw. Identifica também

para a Suíte Pinheiro lvlachado uma composição cálcio-alcalina, denominando de Granito Monte

Bonito, um monzo a granodiorito porfirítico ocorrente na localidade homônima.

os estudos estruturais e geoquímicos realizados por Gomes (1990) definem o Granito

Arroio Moinho próximo a cidade de Canguçu, caracterizando um quimismo cálcio-alcalino alto

potássio euma evolução e posicionamento caracterizada como sin-cinemática com rela ção aZona
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itre cisalhamento Dorsal de canguçu, sugerindo que o metamorfismo identificado no granito seja

contemporâneo com a formação da zona de cisalhamen e com o posicionamento do mesmo.

Nos levantamentos das rochas graníticas da Suíte Dom Feliciano na região de Torrinhas,

Almeida et al. (1990) caractenzam para os corpos graníticos maþeados uma composição alcalina

e um posicionamento pós-orogênico. Para os granitóides da Suíte pinheiro Machado destacam

a composição cálcio-alcalina alto potássio e um posicionamento tardi-orogênico, Ressaltam os

autores a importância de zonas de cisalhamento transcorrentes na colocação do magmatismo

granítico brasiliano.

A reunião dos trabalhos de mapeamenro geológico integrado dos alunos da uFRGS,

permitiu a Fernandes et al. (1990), o estabelecimento de um esboço estrutural para a região de

Quitéria-Capivarita, canctenzando a existência de dois importantes eventos deformacionais

regionais afetando as litologias gnáissicas e parte dos granitóides deformados desta porção do

Batólito Pelotas. As rochas gnáissicas de alto grau separadas nesta área foram subdidividas em

duas unidades: o complexo Várzea do capivarita, representado por uma sequência de

metapelitos, mármores e rochas cálcio-silicatadas e, o complexo Arroio dos Ratos, composto por

uma sequência de ortognaisses polideformados.

A caracterização dos granitóides da região de piratini, a partir de um amplo trabalho de

coleta de dados estruturais e micro-estruturais por Mesquita (1991), determinou a importância

da Zona de Cisalhamento Dorsal de Caneucu na transformação metamórfica e deformacional

das suítes graníticas que compõem a região leste, os estudos de indicadores cinemáticos,

determinam para esta zona de cisalhamento um deslocamento sinistral.

uma nova concepção do escudo, surge a partir da proposição de Fragoso cesar ( 1991 ),
que supõe a existência de duas faixas móveis brasilianas no Escudo sul-rio-grandense,

tectonicamente justapostas e com orientação geral NE-SW: (l) o cinturão Dom Fejici4no, no

setor leste e (2) o cinturão Ribeira, no setor oeste. sugere ainda que esta justaposição ocorreu

em torno de 530 Ma., tendo anteriormente estes cinturões evoluídos com histórias geológicas

distintas. Para o autor, o cinturão Dom Feliciano resulta da superposição de três orogenias: (a)

¿ Oroeenia Piratini (885-775 Ma.), representada porum sistema andino de metagranitóides calci-

alcalinos de niz de arco magmático e por meta-sequências vulcano-sedimentares de bacia de

retro-arco; (b) a Orogenia Porongos (650-620 Ma ), caracterizada pela colisão do sistema anterior

contra a margem oriental do Continente Rio de La Plata, afetando o embasamento e a cobertura

miogeoclinal com o empilhamento de nappes de unidades pré-colisionais em condições

metamórfic¿s de fäcies xistos verdes a anfibolito com a geração de ',sheets', de leucogranitos sin
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a tarditectônicos; e (c) a Orogenia Serra do Herval (550 Ma.), um evento tardi-colisional

transpressional relacionado com a instalação de grandes zonas de cisalhamento subverticais

sinistrais, padrões de dobramento tipo "domo e bacia" e intensa formação de granitos subalcalinos

associados a enxames de diques e platôs riolíticos, e ainda pequenos corpos básico-ultrabásicos

relacionados a fusões crustais profundas e mantélicas vinculadas, em superficie, à espessa (- 6000

m) sedimentação "flysch & molasse" na Antefossa Camaquã.

A identificação de um magmatismo peralcalino no setor Oriental, foi descrita por Philipp

et al. (1991), que definem o Granito Bela Vista nas proximidades da cidade de Piratini, como um

pertita granito, ca¡acterizado pela ocorr6encia de arfuedsonita e aegerina. Associam seu

posicionamento anorogênico a reativação, sob condições frágeis e niveis crust¿is rasos, de antigas

zonas de cisalhamento transcorrentes verticai s.

Fernandes et al. (1992a) a partir da reunião de trabalhos anteriores e do mapeamento

estrutural reconhecem a importância das zonas de cisalhamento de escala crustal na estruturação

da porção sul-brasileira do Cinturão Dom Feliciano. Atribuem a formação das zonas dç

cisalhamento subhorizontais a colisão oblíqua do Cráton do Kalahari e a denominada Associacão

de Arco Magmático I (AAMD, sugerindo que a porção leste do escudo representava uma

associação de rochas graníticas e gnáissicas brasilianas, com os gnaisses representando o

magmatismo brasiliano pré-orogênese. A estas zonas vincula um transporte tectônico segundo

NW-SE. A colisão subsequente deste bloco composto e o Cráton do Rio de La Plata produziu

um regime transpressivo, marcado por zonas de cisalhamento verticais com transporte segundo

NE-SW,

Tommasi et ú. (1991,1992) reconhecem para a região de Piratini a existência de dois

episódios cinemáticos afetando as rochas da associação de arco magmático precoce (AAMI de

Femandes et al. 1992). Sugerem para o evento cinemático mais antigo a existência de um fluxo

tangencial, transversal ao alongamento do Cinturão Dom Feliciano.

Uma revisão das principais características geoquímicas dos granitóides cálcio-alcalinos

precoces do Cinturão Dom Feliciano á apresentada por Fernandes et al . (1992b),que ressaltam

a importância do magmatismo cálcio-alcalino precoce, acentuando o seu caráter potássico e as

relações destas composições com um modelo de margem continental ativa com consumo de placa

oceânica ocorrido durante o Brasilia¡o.

Os levantamentos geoquímicos sugerem a Frafiz & Nardi (1992a), que parte dos

granitóides do Batólito Pelotas, apresentam um¿ a.finidade com a série cálcico-alcalina com médio

a alto potássio, admitindo ainda que a evolução magmática desta série pode ser explicada pelo
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fracionamento, a partir de magmas andesíticos, de assembléias dominadas por plagioclásio,

hornblenda ou clinopiroxênio, óxidos de ferro e titânio, e apatita. Através dos dados

radiométricos existentes, entendem os autores haver uma correlação entre esta granitogênese conr

a ocorrida no Cinturão Damara do Ciclo Pan-Afücano,

Neste mesmo ano, Frantz & Nardi ( 1992b) salientam a presença de dois eventos principais

de deformação afetando quase todas as fases graníticas do setor Oriental do escudo. Sugerenr que

a evolução litoquímica encontrada é compatível com um modelo de arco magmático em margern

continental com similaridades ao Batólito de Sìerra Nevada (USA). Para a gênese do rnagmatismo

indicam uma proyável derivação mantélica, dominada por mecanismos de fracionamento miner.al

e contaminação por líquidos ou rochas crustais.

uma nova concepção de evolução do quadro geotectônico no escudo Sul-rio-gran<Jense

é proposta por Fragoso cesar (1993), que sugere uma nova subdivisão de unidades

petrotectônicas na forma de placas tectônicas. O autor discute as principais placas da porção sul

e sudeste da Plataforma Sul-Americana, debatendo as difìculdades encontradas no est¿ibelecimento

dos limites entre as mesmas e sintetizando a evolução de cada uma destas unidades durante <r

Ciclo Brasiliano, Para o estabelecimento da disposìção das unidades geotectônicas, o autor sugere

a colisão entre as placas Rio de La Plata, Pampeana, Rio Vacacai e piratini.

Fragoso cesar et al. (1994) sugerem que o escudo do RS resultou da amalganração rJe

fragmentos litosfericos delimitados por suturas colisionais durante a destruição de corpos

oceânicos. Com este enfoque, o escudo é <Iescrito como sendo constituído por uma placa cenlral.

com uma cobertura siliciclástica-carbonática (Placa Rio de La Plata), cavalgada por dois terrenos

alóctones (Terrenos Piratini e Rio Vacacai), exóticos em relação a esta placa e interprelaclos

como fracções expostas de duas microplacas. A utilização do conceito de terrenos suspeitos

(coney, 1980) para o Escudo sul-rio-grandense, justifica-se pela ausência de um referencial

cratônico com margens passivas preservadas, bem como, pela magnitude da tectônica

transcorrente, a qual, provocou a obliteração das relaçòes estratigráficas originais. Desta manerr.a,

os autores sugerem o abandono do uso do termo Cinturão Dom Feliciano.

Fragoso cesar et al (1998) analisam a porção sudeste da plataforma sul-Americana

tendo como referencial a Placa Sanfranciscana, uma antiga, area cratônica com margens passivas

preservadas. Postulam os autores, que as faixas marginais a este referencial, resultararn da

complexidade da tectônica pré-cambriana, que interdigitou através de zonas de cisalhamento

transpressivas, importantes fragmentos crustais de procedências incertas e com distintas evoluções

paleogeográficas e tectônicas. Nesta concepção o Batólito Pelotas é descrito como placa pelotas.
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uiÌr terreno essencialmente granítico que representa um fragmento exótico oriundo de um arco

andinotipo neoproterozóico, transportado e imbricado entre outros terrenos.

3. Modelos Geotectônicos Propostos e Problemas Pendentes

Os modelos geotectônicos existentes sobre a região leste do Escudo Sul-rio-grandense

podem ser divididos em quatro tipos principais; (l) modelo geossinclinal. (2) modelo de

subducção de crosta oceânica, (3) modelo de evolução ensiálica e (4) modelo colisional .

3.1. - Modelo Geossinclinal

O modelo proposto por Tessari & Picada (1966), embora com levantamentos geológicos

resffitos a região de Encruzilhada do Sul, compartimentou o escudo em base aos conceitos

geossinclinais, considerando a região leste e oeste do mesmo, como um núcleo ensiálico estável

e, as rochas metamórfìcas da porção central, como representando o domínio geossinclinal.

3.2. - Modelo de Subducção Oceânica

Este modelo foi inicialmente proposto por Porada ( 1979) e Fragoso Cesar ( I 980), sendo

retomados posteriormente por diversos autores. Neste modelo, ao contrário dos anteriores,

ocorre um estágio inicial de rlli', envolvendo a separação continental e abertura de um oceano.

Os trabalhos subsequentes apresentados por Fragoso Cesâr et al. (1982b) Jost et al.

(1984), Fragoso Cesar et al (1986), Figueiredo et al. (1990), Philipp (1990). Tommasi &

Fernandes (1990), Fragoso Cesar (1991), Fernandes et al. (1992a, 1992b), Frantz & Nardi

(1992a,1992b), Philipp et al. (1993), Fernandes et al. (1995) e Chemale et al. (1997), retomam

a mesma concepção original, diferindo apenas com relação as suites graníticas geradas e seu

significado geotectônico. De maneira geral, estes autores reconhecem a presença de um

magmatismo precoce de idade brasiliana associado ao consumo de crosta oceânica, seguido pela

geração de suítes graníticas sin-, tardi- e pós-colisionais, em decorrência da colisão entre os

Crátons do Rio de La Plata e Kalahari,

Um modelo distinto é discutido por Issler (1982, 1983), que propõe a existência de uma

zona de sutura separando o Cráton Rio de La Plata à oeste e o Cráton Dom Feliciano a leste. Esta

sutura estaria marcada por fragmentos de ofiolitos alinhados e granitos a duas micas (Granito
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Cordilheira, Picad a,1963), caracterizando o fechamento oceânico que culminou com esta colisão

continental de idade Brasiliana.

Segundo os modelos de Fragoso Cesar et al. (1986) e Figueiredo et al. (1990), os granitos

de porção central do Cinturão Dom Feliciano (Batólito Pelotas) representam a evolução de um

arco magmátioo de margem continental, que é posteriormente envolvido numa colisão com os

Crátons Rio de La Plata e Kalahari. Após o evento de subducção (Gnaisses Piratini), ocorre a

formação das associações colisionais ou tardi-colisionais (Suíte Pinheiro Machado e Suíte

Granítica Cordilheira) e pós-colisionais (Suítes Encruzilhada do Sul e Dom Feliciano),

Fernandes et al. (1992a, 1992b) apresentam um modelo semelhante aos anteriores para

as rochas graníticas do batólito, diferenciando-se apenas com relação as placas envolvidas na

colisão. O magmatismo associado a subducção, representado pela Associação de Arco

lMagmático I (AAM D, possui características estruturais que indicariam uma colisão oblíqua do

arco com o Cráton do Kalahari. Após o evento colisional entre o Cráton Rio de La Plata e o

AAM I com Cráton do Kalahari, teria ocorrido a formação de eKensas zonas de cisalhamento

transcorrentes com um magmatismo tardi-colisional associado (Suíte Granítica Cordilheirae Suíte

Dom Feliciano). O magmatismo pós-colisional seria indicado pelos leucogranitos de afinidade

alcalina (Suíte Dom Feliciano). Em trabalhos subsequentes, Fernandes et al. (1993, 1995)

modificaram o modelo tectônico anterior, passando a considerar o modelo de escape tectônico

(teclonic escape), que prevê uma colisão frontal com base no modelo de indentação proposto por

Tapponnier & Molnar (1976). Neste tipo de colisão, um continente pode indentar outro,

produzindo a expulsão lateral de blocos litosfericos, com uma direção de transporte paralela as

margens dos continentes.

3.3. - Modelo Ensiálico

Os modelos ensialicos existentes consideraram a porção leste do Escudo Sul-rio-

grandense como uma região cratônica onde teria ocorrido uma refusão crustal associada a

deformação Brasilian¿. Os modelos propostos por Issler ( 1965, in: Picada, 1971) e Picada (1971)

visualizavam o domínio do batólito como uma área cratônica (Cráton Dom Feliciano) com

evolução orogênica em um ambiente ensialico, considerando a porção leste do escudo como uma

área cratônica antiga de comportamento passivo.

Uma opção aos modelos que envolvem a aplicação da tectônica de placas foi apresentada

por Hartmann et al. (1994) e Silva et al. (1994), que sugeriram para o setor Oriental do escudo,
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uma€volução associada a refusão crustal provocada por uma pluma do manto. chemale Jr. et al.

( 1994, 1995b) salientam, com base em estudos isotópicos, que esta região do escudo mostra uma

evolução ensiálica associada a um intenso processo de refusão crustal de unidades mais antigas.

Estes autores descartam a possibilidade das sequências meta-wlcano-sedimentares pertencerem

ao Cinturão Dom Feliciano, as quais são interpretadas como remanescentes de ter¡enos paleo-

a Mesoproterozóicos retrabalhados durante o Evento Dom Feliciano (ciclo Brasiliano).

A primeira proposição de um modero ensiárico, envolvendo a abertura de um pequeno

"ritf inicial, com a formação de uma bacia e sedimentação, foi feita por Frantz & Botelho ( 1997).

Neste modelo, após a sedimentação de uma associação de margem passiv4 teria ocorrido um
evento de subducção intracontinental, seguida de espessamento crustal, metamorfismo e anatexia

crustal.

3.4. - Modelo Colisional

Um modelo colisionaj para o dominio do Batólito Pelotas no RS e SC, foi inicialmente

proposto por Bitencourt & Nardi (1993). posteriormente, Bitencourt & Kruhl (1996) assinalam

que esta extensa faixa de rochas graníticas representam manifestações graniticas de caráter sin-,

tardi- ou pós-tectônicas, relacionadas â um evento de colisão continental de idade Brasiliana.

contudo, não descartam, para as associações de metagranitóides e ortognaisses mais antigos, a
existência de um magmatismo de arco pré-colisional, representado por associações relacionadas

a subducção pré-colisional. Por este modelo, os metagranitóides da SlpM são interpretados çomo
uma associação sin-colisional.

3.5. - Pontos Consensuais e Pendentes

Os modelos tectônicos apresentados não explicam de forma satisfatória o conjunto de

dados geológicos, geoquímicos e geocronológicos disponíveis sobre oBatólito pelotas. Contudo,

há consenso entre os pesquisadores da existência de um evento colisional de idade Brasiliana, que

tem produzido uma colagem orogênica de diferentes associações petrotectônicas. os efeitos da

colisão acarretam diversas transformações nas estruturas e na dísposição espacial dæ associações

litológicas.

A utilização do modelo de subducção para a explicação do magmatismo associado ao Batólito
Pelotas , esbarra em alguns problemas, dos quais destacam-se os seguintes:
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l. Ausência de rochas lulcânicas relacionadas a parte superior do arco magmático, a exemplo do

que ocoffe em cadeias modernas do tipo andino associadas a subducção de litosfera oceânica

(embora o Terreno Cerro da Árvore, de idade supostamente mais antiga, represente este tipo de

associação);

2, Ausência de sequências sedimentares e vulcano-sedimentares associadas com a evolução da

margem continental ativa (o prisma acrescionário poderia estar nas áreas cobertas pelo Oceano

Atântico);

3. Diferenças geoquímicas significativas das suítes graníticas que compõem o batólito com o

magmatismo relacionado a zonas de subducção modernas (considerando-se que o manto desta

época não era tão empobrecido como o atual);

3. Ausência de rochas metamórfrcas com paragêneses minerais de alta pressão que marquem o

metamorfismo da zona de subducção (que comumente estão com preservação restrita ao

Fanerozóico);

4. Ausência de complexos ofioliticos representativos de uma crosta oceânica, bem como de

sequências sedimentares de fundo oceânico (que podem estar representadas pelos serpentinitos

e rochas metabásicas do Complexo Cerro da Árvore e localizadas no Arroio lrapuazinho) .

Da mesma forma que os modelos anteriores, os modelos ensiálicos apresentam vários

problemas, dos quais destacam-se os seguintes:

L A existência nos terrenos adjacentes ao batólito, de um evento de metamorfismo regional de

alta temperatura e baixa pressão (Complexo Yárzea do Capivarita);

2. As evidênci¿s mantélicas encontradas na SIPM, considerada como sendo sin-colisional;

3. A ausência de uma associação magmática que ma¡que o período pré-colisional;

4. A, geração de um magmatismo básico contemporâneo ao magmatismo granítico de natureza

sin-colisional.



Capítulo III
ESTRATIGRAFIA DO BATÓLITO PELOTAS

1. Introdução

Estabelecer a estratigrafia interna de uma área constituída dominantemente por rochas

ígneas plutônicas, com as dimensões do Batólito Pelotas, é uma tarefa a ser realizadapela soma

do trabalho de muitos geólogos. Apesar dos anos de estudos desenvolvidos por vários

pesquisadores, a base de dados litogeoquímicos e geocronológicos é muito pequena.

A estratigrafia discutida para o Batólito Pelotas foi estabelecida com base nas informações

de campo obtidas durante a execução de mapeamentos geológicos, realizados em grande parte da

porção centro-sul do batólito em escala 1:50,000 e na porção norte em escala t:250.000

(Ramgrab et al. 1996). Os principais critérios utilizados para a elaboração da estratigrafia interna

das rochas plutônicas foram: (1) relações de inclusão/intrusão, (2) relações temporais e significado

genetico das estruturas primárias e secundárias impressas nos granitóides, (3) presença de enclaves

máficos exenólitos de rochas metamórficas (4) geocronologia. Posteriormente, com os resultados

das análises petrograficâs, litogeoquímicas e isotópicas, foram feitas considerações sobre a

sucessão das suítes e corpos graníticos estudados. A síntese destes resultados pode ser observada

no mapa geológico da fi9.3.

o Batólito Pelotas é composto quase totalmente por suítes granitóides, ocorrendo

entretanto, uma grande variedade de xenólitos de rochas metamórficas de alto e baixo grau,

altemando associações para e ortoderivadas. As informações contidas emcadafragmento de rocha

metamórfica foram utilizadas para a comparação com as unidades encontradas, de modo

adjacente, à oeste a à leste do batólito. A oportunidade de 'lrastrear" estes segmentos

desmembrados foi facilitada pelo envolvimento do autor com as unidades metamórficas

adjacentes. A correlação entre conjuntos composicionais de xenólitos e.suas relações com as

rochas encaixantes servem também como uma fonte básica para a diferenciação das Suíte Intrusiva

Pinheiro Machado (SIPM), suíte Intrusiva Erval (sIE), suíte Inrrusiva Viamão (SIV), suite

Intrusiva Encruzilhada do sul (SIES), Suíte Granítica cordilheira (SGC) e Suíte Granitica Dom

Feliciano (SGDF)

A presença de enclaves máficos é constatada em quase todos os tipos de granitóides

encontrados no batólito. Nas SIPM, sIV e SGDF, além dos enclaves máficos, ocorrem também

corpos básicos a intermediários de composição gabróica a diorítica.
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Os granitóides da Suíte Intrusìva Pinheiro Møchado (SIPM) ocupam e porção central

do Batólito Pelotas, na forma de uma faixa alongada segundo a direção NE-SW, compondo

aproximadamente25 o/o da átrea desta unidade, Os granitóides desta suíte representam as litologias

mais máficas da região leste do escudo, com registros de eventos deformacionais de baixo ângulo

(D,), que não são identific¿dos em outros segmentos plutônicos do batólito. Possuem uma

composição dominada por termos granodioríticos, com dioritos, tonalitos e monzogranitos

associados. No interior dos granitos da SIPM, os enclaves máficos mostram estruturas e texturas

indicativas da mistura com magmas de composição intermediriLria a básica ("commingling',). A

grande maioria dos xenólitos de rochas ortognáissicas encontrados nesta suíte podem ser

correlacionados com as litologias pertenoentes ao Gnaisse Encantadas e aos anfibolitos associados

(Ribeiro et al. 1966) e, de maneira subordinada, com os paragnaisses do Complexo Várzea do

Capivarita (Femandes et al. 1990),

ASufic Intusíva Emal (SIE) ocone no extremo sul do batólito, apresentando uma forma

alongada segundo NE-SW, constituindo cerca de 20%á da área do batólito. Se comparada com a

SIPM, é composta por rochas graníticas mais potássicas, com composições dominantemente

monzograníticas. os granitóides desta suíte mostfam uma forte impressão dos eventos

deformacionais relacionados as zonas de cisalhamento de alto ângulo (D, e D.). Nesta suíte

encontra-se uma grande abundância de xenólitos de rochas metamórficas de baixo grau, como

mármores, rochas calci-silicáticas, quartzitos e mica xistos, possivelmente correlacionáveis com

as litologias encontradas a leste do batólito, em território uruguaio, e pertencentes ao Grupo

Rocha. De maneira mais restrita são observados xenólitos de rochas anfibolíticas e ortognaisses.

Os corpos graníticos da Saíte Intrusíva Wumõo (SII) mostram formas alongadas

segundo a direção NE-sw, mantendo relações concordantes com as zonas de cisalhamento

transcorrentes subverticais do evento Dr. As litologias graníticas da sIV ocorrem dispostas em

toda a extensão do Batólito Pelotas, perazendo cerca de 15 %o da área desta unidade. O

posicionamento dos granitóides é sin a tardi-tectônico com relação a atividade principal das zonas

de cisalhamento dúcteis subverticais (Dr). Os corpos de roçhas graníticas desta suíte ocorrem em

toda a extensão do batólito, possuindo dimensões da orde¡n de 25 a 4oKm de extensão por 5 a

l5 lcn de largura. As litologias desa.unidade mostram uma variação composicional relativamente

restrita,. sendo dominada por termos monzograníticos, com raros granodioritos e sienogranitos

subordinados. Nesta suíte, os granitóides se caracterizam por texturas porfiriticas,

subordinadamente inequigranulares de granulação grossa. Apresentamuma estrutura primária bem

definida pelo alinhamento de megacristais de feldspato Dqtássico acompanhado de biotita,
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constituindo também estreitas faixas miloníticas nas zonas de alta deformação. A grande maioria

dos corpos estudados apresenta uma ocorrência .significativa de rochas dioríticas e enclaves

máficos. Em alguns corpos graníticos da região de Canguçu, as rochas dioríticas adquirem

volumes significativos constituindo corpos com dimensões deoamétricas. O processo de mistura

química parcial e fisica de magmas ("mixing" e "comingling") básicos e ácidos está especialmente

exposto na região da Coxílha do Fogo. É comum ocoÍer nos granitos da SIV, a presença de

xenólitos de rochas ortognáissicas, registrando diversos estágios de assimilação, resultando na

formação de estruturas fantasmas e bandamentos inegulares e localizados definidos por

"schlieren" de biotita.

Os granitóides da Suíte Intrusíva Encruzilhada do Sul (SIES) ocorrem na porção

noroeste do Batólito Pelotas como uma grande massa de rochas graníticas alongadas segundo a

direção nordeste, ocupando aproximadament e 15 %o da á'rea do batólito. A SIES é composta

dominantemente por biotita granitos de textura porfirítica a inequigranular grossa, com cores

acinzentadas, róseo acinzentadas e alaranjadas. A proporção de megacristais de feldspato

potássico oscila entre 15 e 40 o/0, mostrando formas prismáticas idiomórficas com tamanhos entre

3 a 8 cm. Subordinadamente, ocorr€m granitos com textura equigranular grossa e coloração

rosada a cinzenta, cuja variação petrogrófica apresenta desde monzogranitos até rilcali-feldspato

granitos. Estes granitos mostram ocorrência sigrificativa de megacristais tabulares de feldspato

potássico, presença de 'hinhos" de biotita, quartzo com forma globular e anfibólio, zircão, apatita

e opacos como minerais acessórios. No interior dos granitóides desta suíte ocorrem enclaves

mrificos constituindo grandes zonas com estruturas indicativas de mistura de magmas ácidos e

básicos. Frequentemente, a maldø dos enclaves mostra texturas de ¡esfriamento nipido,

xenocristais com feições de desequillbrio, tais çomo quartzo ocelar e feldspato potássico

manteados com coroas de plagioolásio sódico, caracterizando a textura rapakivi (Vasq uez, 1995) .

A SIES, conforme proposição de Vasquez (1997) inclui os Granitos Enoruzilhada do Sul,

Pinheiros e Pitangueiras, além do Qzo-Monzonito Campinas, Qzo-Sienitos e ezo-monzonitos

A¡roio do Silva e o Sienito Piquiri.

De maneira muito específica, os grani tóides da Suíte Granltica CordilheÍra (SGC) estão

restritos a extremidade oeste do Batólito Pelotas, ocupando cerca de 5 o/o da ârea exposta. os

corpos gfaníticos desta suite mostram formas estratóides, alongadas segundo a direção NE-SW,

concordantes com a Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu (Mesquita & Femandes, I 990) do

evento D2. Os granitos mostram composições monzo a sienograniticas com uma mineralogia

aluminosa caracteÅzada por moscovit4 acompanhada de biotita, granada e turmalina como
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minerais acessórios. As investigações realizadas mostram a existência de um corpo granitico

conelacionável a esta suíte no extremo sudeste do Batólito Pelotas (fig.3). Do mesmo modo que

os granitos da SGC, o Granito Três Figueiras apresenta um caráter peraluminoso e um

posicionamento sintectônico a Zona de Cisalhamento Arroio Grande (Machado et al. 1995),

ressaltando a importância das zonas de cisalhamento ducteis subverticais (Dr) no controle e

posicionamento destemagmatismo crustal. No interior dos granitóides desta suíte são encontrados

xenólitos de paragnaisses e de granitos da SIV.

Em base aos dados de campo, como relações de contato e estruturais, as rochas graniticas

mais tardias foram enquadradas na 
^l? 

íte Graníticø Dom Feliciano (SGDF). como originalmente

deñnido por Tessari & Picada ( 1966). Apesar das composições muito próximas, mostram relações

de contato intrusivas com as outras suítes e o posicionamento tardio do seus corpos com relação

as zonas de cisalhamento subverticais (Dr). Embora ocorra em toda a extensão do batólito, a

SGDF concentra suas exposições na porção norte desta unidade geotectônica, chegando a ocupar

25 % do batólito,

Ajustaposição deste conjunto de associações graníticas, mantém em grande parte, relações

íntimas com a formação de zonas de cisalhamento dúcteis e ruptil-dúcteis. Estas zonas podem ser

subdivididas em três grupos principais, caracteñzados por relações cronológicas, pela disposição

espacial das foliações miloníticas e das lineações de estiramento, tipos de rochas geradas,

indicadores cinemáticos e relações de superposição milonítica e/ou cataclástica. As unidades

litológicas que compõem o Batólito Pelotas foram afetadas, ao longo das suas etapas evolutivas,

até sua construção definitiva, poe estes três grandes eventos de deformação dúctil e dúctil-ruptil

(D,, Dr, Dr), descritos parcialmente por Philipp (1990), Fernandes et. al ( 1990, 1992) e philipp

et al. (1993).

O evento deformacional D, está caracterizado de maneira restrita, pelo desenvolvimento

nos granitóides da SIPM, de zonas de cisalhamento subhorizontais. Os eventos deformacionais

D, e D, afetaram principalmente, as SIPM, SIE, SlV, SGC e, de maneira incipiente, a SGDF.

Sobre as litologias destas suites ocorrem extensas e quase contínuas zonas de cisalhamento

transcorrentes de escala continental, direcionadas segundo a direção NE-SW, com extensões de

dezengs de quilômetros por centenas de metros de espessuras. A atuação dos processos

deformacionais dúcteis transforma as estruturas primárias, desenvolvendo nas zonas de alta

deforma(ão; 'tipos gniüssicos" que podem ser confundidos com restos assimilados e/ou com

xenólito*.dè focha¡ metamórficaq. Estas rnoôTicações são observadas de maneira expressiva nos

granitrá'i¡fuÉ da SIPM, onde ocofrem signifioativas zonas de cisalhamento subhorizontais (D,) e
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subverticais (Dr,Dr), associadas a uma grande ocorrência de xenólitos de rochas metamórficas,

em grande parte muito assimiladas.

Uma etapa tardia, associada ao posicionamento dos corpos graniticos da SGDF, reativa

estas antigas zonas de cisalhamento em regime de deformação dúctil-ruptil. Movimentações

posteriores, do Permiano ao Triássico, marcaram pela su a natureza frâgil e estiveram vinculadas

a instalação da Bacia do Paraná. (Holz & Philipp, 1995), O conjunto de eventos deformacionais,

ativos do Proterozóico superior até o Terciário, inicialmente com uma natùreza dúctil e,

posteriormente, de natureza dúctil-ruptile ruptil, produziu modificações significativas nas relações

originais entre as unidades graníticas que compõem o Batólito pelotas.

Na tabela 1 podem ser encontradas as principais definições estratigráficas p¿ra as unidades

que comþõem o Batóito Pelotas.

2. Septos do Embasamento

A presença de xenólitos de rochas metamórficas nos granitóides do batólito, embora com

poucas exposições cartografáveis, revela a existência de uma crosta continental pretérita, que pode

ter participado inclusive como fonte do mgmatismo granítico (fig.3).

Estes fragmentos metamórficos, orto e paraderivados, gerados em ambientes supra e

infracrustais, foram anteriormente reconhecidos como Septos Metamórficos (Fragoso cesar et

al. 1986), no sentido discutido por stephansson (1975). A ocorrência de septos do embasamento

é identificada em todas as suítes graniticas que compõem o Batólito pelotas.

Nos granitóides da sIPM, os septos representam a unidade mais antiga encontrada no

batólito. Uma grande variedade de xenólitos é identificada, variando de gnaisses granodioríticos

a tonalíticos, "augen" gnaisses, anfibolitos, gnaisses calci-silicáticos, brhb anfibolitos (para-

anfibolitos), biotitagnaisses (metapelitos) e ortognaisses migmatíticos (philipp, 1990). Apesar das

exposições decamétricas, raramente cartografíveis em escala adequada,.as principais ocorrências

foram definidas como unidades lito-estratigráficas devido a possibilidade de cartografia em escala

l:50.000.

As extensos exposições de gnaisses quartzo-feldspáticos (ortognaisses granodioríticos a

tonalíticos) encontrados a leste da cidade de Piratini, já haviam sido denominados como Gnaisses

Piratini (Fragoso cesar et al., 1986). Nos aredores da cidade de canguçu ocorrem as principais

e>çosições de septos metamórficos. os Gnaisses Arroio Lajeado (uFRGs, 1995) estão definidos

por gnaisses granodioríticos a monzograníticos bandados, que afloram no Ieito do Arroio Lajeado,



34

na localidade de Coxilha do Fogo, Os Gnaisses-Mismatíticos Arroio da Solidão estão

representados por ortognaisses bandados que ocorrem próximo a foz do arroio homônimo, a leste

do Passo do Funil. Os Anfibolitos BR-392 (Philipp, 1990) são caragterizados por um conjunto

extremamente segmentado de rochas anfibolíticas, com xenólitos de dimensões métricas a

centimétricas. As melhores exposições estão situadas na BR-392, entre o trevo de acesso para a

Vila Maciel e o Arroio Santa Eulália. Embora não possam ser cartografados adequadamente, pela

sua ampla ocoffência, estes anfibolitos foram localizados no mapa, permitindo a correlação em

estudos posteriores.

A exposição mais central de xenólitos de rochas ortognáissicas pode ser encontrada nas

margens da Laguna dos Patos, na cidade de São Lourenço. Nesta localidade ocorrem os Gnaisses

São Lourenco, uma associação de ortognaisses granodioríticos com bandamento de injeção e

complexamente deformados.

Nos granitóides da SIE ocorrem xenólitos de rochas parametamórficas de baixo a médio

grau, com presença subordinada de anfibolitos e ortognaisses. Nas proximidades da cidade de

Erval afloram os Ouartzitos e Xistos Erval (Fragoso Cesar et al, 1986), uma intecalação de

camadas de quartzitos com filitos e xistos micáceos. As exposições de dimensões quilométricas

a decamétricas ocorem principalmente a N-NW da torre da Embratel. A nordeste da cidade de

A¡roio Grande ocorrem duas grandes lentes de calcáreos e margâs metamorfizadas, defrnidas

como Miírmores e Anfibolitos Vilas Matarazzo e Ped.reiras (modificado de Fragoso Cesar, 1991).

A presença de rochas anfibolíticas ortoderivadas é cancterizada pelos A¡fìbolitos Alto Alegre

(Philipp, 1997) com excelentes afloramentos na rodovia RST-473, na altura das nascentes do

arroio Guarapepi, a leste da cidade de Erval. Ainda ocorrem no interior da SIE, raros xenólitos

de metagranitóides e ortognaisses miloníticos. Próximo a Vila Pedreiras, no interior do município

de Arroio Grande, são identificados os Ortognaisses Arroio Pedrado, correspondendo a um

conjunto de gnaisses granodioríticos e tonalíticos conjuntamente com "augen" gnaisses bandados.

Excelentes exposições desta unidade podem ser observadas em uma pedreira localizada no acesso

a vila homônima e também nos cortes da BR-l 16,

O aparecimento de ortognaisses frnaliza com a er<posição dos mesmos no interior dos

granitos da SIV. No extremo norte do Batólito Pelotas, na região de Porto Alegre, ocorre uma

exposição quase continua de metagranitóides miloníticos a ultramiloniticos com estruturabandada

e composições variáveis de monzogranitos, granodioritos, tonalitos até dioritos, Estas litologias

mostram uma complexa evolução estrutural, sendo enquadradas estratigraficamente como

Gnaisses Porto Aleg¡e. Apresentam uma trama milonítica bem definida e mostram uma disposição
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espacial bastante preservada. A situação geográfrca desta unidade, associado as suas

características petrográficas, estruturais e litogeoquímicas, possibilita a sua correlação com o

Complexo Gnáissico A¡roio dos Ratos definido por Fernandes et al. (1990). Desta maneira, os

Gnaisses Porto Alegre representariam a continuação do referido complexo. Os estudos

petrográficos, estruturais e geoquímicos aqui desenvolvidos tem sugerido a semelhança entre os

Gnaisses Porto Alegre e os granitóides da SIPM.

3. Suite Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM)

Os granitóides que constituem a SIPM estão caracterizados pela dominância de

granodioritos, com monzogranitos, tonalitos, dioritos e quartzo-dioritos subordinados. Os granitos

possuem coloração cinzenta e uma mineralogia essencial caraclerizada pela presença de

plagioclásio, biotita, quartzo e feldspato potássico. Os minerais acessórios incluem zircão, alanita,

apatita, esfeno e os opacos. A textura dominante é equigranular-hipidiomórfica média a grossa,

ocorrendo areas restritas de textura inequigranular com presença de 1 a3 o/o de megacristais de

feldspato potássico.

A identificação de estruturas de mistura de magmas nos granitóides desta suíte é definida

pela presença comum de enclaves máfico. Estes enclaves possuem composições dioriticas, com

formas arredondadas a subarredondadas, dimensões centimétricas e textura equigranular-

hipidiomórfica fina a média. Os contatos são bem definidos, com limites curvos a lobados. As

caracteristicas geológicas indicam que os enclaves máficos são cogenéticos. e desempenham um

papel importante na evolução petrogenética dos granitóides desta suíte. No interior da SIPM são

encontrados vários tipos de xenólitos, com destaque para os Gnaisses Piratini, Gnaisses Arroio

Lajeado, Anfibolitos BR-392, Gnaisses-Migmatíticos Arroio da Solidão e Gnaisses São

Lourenço.

Sobre esta associação de granitóides foi impresso um conjunto de estruturas tectônicas

resultantes da atuação de três eventos deformacionais regionais de natureza dúctil e dúctil-ruptil.

O primeiro evento, denominado D,, foi responsável pela formação de zonas de cisalhamento

dúcteis subhorizontais. Estas zonas estão caracterizadas por milonitos com orientação para NE

e mergulhos para NW. A lineação de estiramento mineral contida nesta foliação está direcionadas

para W, com sentido de movimento de topo para E @hilipp, 1990), Um segundo evento de

deformação regional Dr, foi responsável pela formação das zonas de cisalhamento de alto ângulo,

constituidas por milonitos e ultramilonitos orientados também segundo a direção NE e mergulhos
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para NW e SE. A lineação de estiramento mineral é subhorizontal, com os indicadores cinemáticos

mostando um sentido de movimento lateral esquerdo (philipp, 1990; Mesquita e Femandes, 1990;

Mesquita, l99l) e lateral direito (Machado et al. 1995). uma terceira fase de movimentação

tectônica, definida como Dr, é relacionada a um peiodo tardio de reativação das zonas de

cisalhamento transcorrentes. Os efeitos da deformação e a assimilação das rochas metamórficas,

juntamente com a ausência de exposições contínuas dificulta a individualização unidades nesta

suíte.

Os granitóides da SIPM se diferenciam das suítes pela sua ampla variação composicional

expandida e, principalmente, pelo conjunto de estruturas primárias e secundárias encontradas nas

suas litologias. Quando expostos em ár'eas com baixa intensidade de deformação apresentam em

geral, um bandamento de fluxo magmático marcado de maneira irregular e descontinua, por

"schlierens" constituídos a base de biotita. A oconência de áreas bandadas está associada a

presença de septos do embasamento, onde podem ser observadas vários estágios de assimilação

deste material. Este bandamento possui uma disposição comumente subhorizontal e mostra um

aumento da regularidade e definição das bandas, assumindo um aspecto gruiissico nas zonas de

alta deformação do sistema de cisalhamento subhorizontal (D,). As estruturas magmáticas e

tectônicas registradas anteriormente, são ainda afetadas pelas zonas de cisalhamento (Dr), que

ocasionam o dobramento da foliação de baixo ângulo e das lineações associadas (mineral e

estiramento).

As litologias da SIPM são encontradas na forma de xenólitos no interior do granitos

pertencentes a sIE e sIV. os corpos graníticos pertencentes a sGC e a SGDF intrudem as

litologias da SIPlvt ocorrendo como unidades circunscritas.

Embora conesponda auma série composicionalmente expandida de granitóides, associada

de modo frequênte com xenólitos de rochas metamórficas, a denominação Complexo Granitico-

Gnrüssico Pinheiro Machado (Fragoso cesar, l99l ) foi abolida devido a ampla predominância de

rochas ígneas plutônicas, com transformações texturais, estruturais e metamórficas, restritas as

zonas de cisalhamento dúcteis.

As determinações geocronológicas pelo método Rb-sr para os granitóides da slpM
obtiver¿m como resultado idades de 750 Ma (Teixeira, 1982), j75+-36 Ma (soliani Jr., 1986) e

572+-54 Ma (May, 1990). Soliani Jr. (19s6) ainda aponta uma idade de 830-800 Ma para os

xenólitos de rochas gnáissicas e migmatíticas. Estes valores representam idades de referência, uma

vez que as isócronas construidas incluiram rochas granitóides da SIPM e xenólitos de gnaisses do
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embasafiento, As determinações analíticas pelo método U/Pb indicaram idades entre 618 Ma e

610 Ma (Babinski et al. 1997).

4. Suite Intrusiva Erval (SIE)

A denominação SIE é proposta para agrupar um conjunto de granitóides que ocorrem a

partir do limite definido aproximadamente pelas cidades de capão do Leão, Pedro osório, Basilio

e Pedras Altas, estendendo-se para sul'além dos limites do RS com o Uruguai (fig.3). Os

granitóides desta suíte apresentam uma variação composicional restrita, dominando termos

monzograniticos sobre sienogranitos. Nas zonas de baixa deformação, mostram um amplo

domínio de estruturas primárias como orientação mineral e textura equigranular-hipidiomórfica.

Estes granitos possuem cor citløa clara, com mineralogia essencial constituida por ptagioclásio,

feldspato potássico, quartzo e biotita,

Nas proximidades da Vila Pedreiras, a assimilação dos xenólitos de márrmores gera o

aparecimento nos granitos da SIE, de zonas métricas de rochas sieníticas e quartzo-sieníticas,

caraoteristicamente com anfibólio e clinopiroxênio. Do mesmo modo, a assimilação de anfbolitos

é responsável pela presença de anfibólio nos granitos da SIE localizados a leste da cidade de Erval.

No interior dos granitóides desta suíte encontram-se um variado grupo de xenólitos de

rochas para e ortoderivadas, com destaque para os Mármores e Anfibolitos vilas Matarâzzo e

Pedreiras, Quartzitos e xstos Erval, Anfibolitos Alto Alegre e ortognaisses Arroio pedrado.

As litologias da SIE estão intensamente afetadas por zonas de cisalhamento dúcteis de alto

ângulo (Dr e Dr), ocorrendo registro de três grandes zonas de cisalhamento sobre as rochas deste

complexo: zona de cisalhamento Erval (zcE), zona de cisalhamento vila Ayrosa Galvão

(ZCVAG) e Zona de Cisalhamento Arroio Grande (ZCAG) (Machado, philipp & Melo, 1995).

A principal estrutura é a zcAG, que ocorre com urna largura de aproximadamente 6 krt
desenvolvendo-se principalmente sobre as litologias da sIE e do Granito Três Fþeiras . AzcAG
apresenta-se const¡tuida por protomilonitos e milonitos orientados para NE (N65-z5E), mostrando

lineação de estiramento subhorizontais e com sentido de movimento lateral direito. A ZCVAG e

a ZCE apresentam faixas de milonitos a ultramilonitos com orientação NE (N50-óoE) e lineação

de estiramento subhorizontal. Os indicadores cinemáticos sugerem uma movimentação lateral

esquerda. As relações estruturais indicam que estas duas últimas zonas causam uma superposição

nas foliações miloníticas anteriormente formadas pela ZCAG (Machado et al. op.cit.).
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As litologias da SIE estão cortadas pelos maciços graníticos da SIV, SGC e SGDF. Os

Granitos chasqueiro e Quilombo, mais os corpos ocorrentes na localidade de Basílio e nas

proximidades de Pedras Altas, possuem características correlacionáveis a SIV. Estas intrusões

mostram textura porfirítica a inequigranular grossa. As formas alongadas em mapa, no sentido

NE-SW, e ¿s estruturas primririas e secundárias indicam um posicionamento relacionado com a

movimentação das zonas de cisalhamento @r). De modo geral, apresentam uma foliação de fluxo

magmático definida pelo alinhamento de megacristais de feldspato potássico. O Granito Três

Figueiras, que ocorre na cidade de Arroio Grande, pode ser correlacionado com os corpos da

sGC. constitui um corpo de leucogranito a duas micas com forma alongada segundo a direção

NE com forte superposição milonítica. os corpos dos Granitos capão do Leão, pedro osório e

Rincão da Pedreira pertencem a SGDF e são intrusivos nos granitos da SIE.

5. Suíte Intrusiva Viamão (SIV)

A reunião dos dados de campo, estruturais e geoquímicos permitiu a redefinição, com a

subdivisão da antiga SGDF (Figueiredo et al., 1990) em duas suítes distintas: SIV e sGDF, os
granitóides de composição monzogranítica, com texturas porfiríticas a inequigranulares foram

enquadrados na SIV, definida pelas excelentes exposições destas litologias na região homônima.

A denominação sGDF, como na proposição original de Tessari & picada (19ó6), fica restrita

apenas aos leucogranitos equigranulares, de coloração rosada, composições sienograníticas a

álcali-feldspato graniticas, que apresentam relações intrusivas com as litologias da SIV. podem

ser reconhecidos como corpos típicos desta última suite os Granitos Viamão, Quitéria, Coxilha

do'Fogo, Arroio Moinho, Monte Bonito, Chasqueiro, euilombo, Independência, Cerro Grande,

Barão do Triunfo e Arroio Carajá.

A relação cronológica dos granitos da srV com a sGC foi descrita por Koester (1995) que

observou na região de são Jerônimo, fragmentos subangulosos do Granito euitéria englobados

pelo Granito cordilheira. Na região de Torrinhas, em pinheiro Machado, os corpos pertencentes

a SGC são intrusivos nas litologias graníticas da SIV, como descrito anteriormente por trabalhos

de graduação da IINISINOS (1987). As mesmas relações intrusivas foram observadas na região

do Passo do Marinheiro, em Enoruzilhada do sul durante mapeamento de trabalhos de graduação

da UNISINOS (1990). Nestas exposições, granitos da SGC intrudem as litologias d¿ slES,

gera¡do nestas amplas zonas de alteração hidrotermal.
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Os corpos graníticos da SIV mostram formas alongadas segundo a direção NE-SW,

mantendo relações concordantes com as zonas de cisa.lhamento transcorrentes do evento Dr. As

litologias desta suíte mostram variação composicional relativamente restrita, dominada por termos

monzograniticos, com granodioritos e sienogranitos subordinados. Nesta suíte, os granitos

caracterizam-se por texturas porfiríticas, subordinadamente inequigranulares. Apresentam

estrutura de fluxo magmático definida por alinhamento de megacristais de feldspato potássico

acompanhados de biotita. Em zonas de atta deformação apresentam estreitas faixas miloníticas.

A maioria dos maciços estudados mostra ocorrência de rochas dioríticas e enclaves m¿ificos. No

Granito Coxília do Fogo, na região de Canguçu, as rochas dioríticas constituem corpos com

dimensões decamétricas. Nas zona de contato desenvolvem faixas transicionais definidas por

composições híbridas, gradando desde termos dioríticos, quartzo-dioríticos, tonalíticos a

granodioríticos, passando então para os termos monzograníticos porfiríticos encaixantes. Este

processo de misturaquímica parcial e fisica de magmas ("comingling" e "miúng") básicos e ácidos

está especialmente exposto na região de Canguçu, sendo as mesmas descritas nos trabalhos de

Philipp (1990), Gomes (1990) e UFRGS (1995)

É comum ocorrer nos granitos da SlV, a presença de xenólitos de rochas ortognáissicas,

registrando diversos estágios de assimilação, resultando na formação de estruturas fantasmas e

bandamentos irregulares e loca.lizados definidos por "schlierens" de biotita.

As litologias da SIV apresentam poucas determinações analíticas, sendo reconhecida uma

idade Rb-Sr de 572+-22Ma, obtida por Koester (1995) para o Metagranito euitéria. tdades

geocronológicas por u/Pb obtida por Babinski et al. (1997) para o Granito Arroio Moinho, indica

que a cristalização magmática ocorreu em tomo de 595+-1 Ma. Este granito apresenta forma

alongada para NE-SW, mantendo relações sin-cinemáticas com as zonas de cisalhamento dúcteis

de alto ângulo (Dr) (Gomes, 1990).

6. Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul (SIES)

A SIES ocorre como um conjunto de rochas graníticas, ocupando a porção NW do

Batólito Pelotas, constituindo cerca de l0o% do mesmo. Foi originalmente definida por Leinz et

al. (1945), sendo redefinida como complexo Granítico Encruzilhadapor Tessari & picada (1966),

Trabalhos mais recentes de mapeamento geológico foram realizados por Frantz et al. (19g4) e

Bitencourt et al. (1993). Levantamentos integrados da estratigrafia, geoquímica e geocronologia

dos granitos da SIES devem-se aos estudos de Vasquez (1995,1997).
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Os co¡pos graníticos desta suíte estão limitados a leste pela Zona de Cisalhamento Dorsal

de canguçu e a oeste com as rochas metamórficas do complexo cerro da Árvore. A SIES é

composta dominantemente por biotita gfanitos de textura porfirítica a inequigranular grossa, com

cores acinzentadas, róseo acinzentadas e alaranjadas. A proporção de megacristais de feldspato

potássico oscila entre 15 a 40 %o, mostrando formas prismáticas idiomórficas de tamanhos entre

3 a 8 cm. Subordinadamente ocorem leucogranitos com textura equigranular grossa e coloração

rosada a cinzenla. Corpos tabulares de pegmatitos e aplitos são encontrados cortando as fìícies

principais da suíte, causando sobre estas transformações hidrotermais, sendo reportadas

ocorrências de mineralizações associadas (Picada, I 966).

Petrograficamente variam de monzogranitos até rilcali-feldspato granitos, caracterizando-se

poruma mineralogia a base de feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e biotita, com anfibólio,

zircão, apatita e opacos como acessórios. Em campo os granitos da slES mostram evidências de

misturafisica (commingling) com magmas mais máficos. Este magmatismo básico está preservado

na forma de enclaves máficos, que exibem uma matriz com texturas de resfriamento rápido,

xenocristais com feições de desequilíbrio, tais como quartzo ocelar e feldspato potássico manteado

com coroas de plagioclásio sódico, definindo a textura rapakivi (vasquez, 1995). Estas feições

são encontradas no granitóide encaixante, nas zonas híbridas e nas zonas de margens resfüadas,

Na área de ocomência da SIES são descritos grandes exposições de septos metamórficos,

caracterizados como pendentes de teto ("roof pendants"). Estes septos do embasamento foram

designadas inicialmente como Formação Cambaí por Tessari & picada (1966), sendo

posteriormente redefinidos como Gnaisses chanã (Jost, 1984) e como suíte Metamórfi cayârzea

do Capivarita (SMVC) (Frantz et al. 1984). Conforme estes últimos autores, a SMVC é

constituída por paragnaisses de composições aluminosas, cálci-silicáticos e quartzo-feldspática,

com lentes de mármores e intrusões de ortognaisses granodioríticos a monzograníticos, Mais

recentemente, Fernandes et al. (1990) desmembrou as rochas ortognáússicas designando as

mesmas como Complexo Gn¿íLissico Arroio dos Ratos,

Bitencourt et al, (1993) descrevem relações de contato intrusivas entre os granitóides da

sIES e as rochas metamórficas de alto grau encaixantes, como sendo marcada pela diminuição

do tamanho de grão em direção aos contatos, interpretadas como indicativas de um resfriamento

rápidb. Na porção nordeste da area ocupada pela SIES, o Granito Encruzilhada (fácies

sienogranito equigranular) intrude o Metanortosito capivarita (Fernandes et al. lggg). Na porção

norte e sul (facies monzogranito porfiritico), este granito intrude os paragnaisses (gnaisses

pelíticos e calci-silicáticos) da suíte Metamórfica várzea do capivarita (Frantz et al. 1994) e os
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ortognaisses (granodioritos e tonalitos) do Complexo Gnaissico A¡roio dos Ratos (Fernandes et

al. 1990). Vasquez (1997) evidencia às relações intrusão a partir da identificação de margens

resfriad¿s dos corpos graníticos da SIES contra as rochas do embasamento, por xenólitos das

rochas do embasamento no interior dos corpos graníticos e por diques graníticos cortando as

associações metamórfi cas.

As relações de contato entre o Granito Encruzilhada (fácies sienogranito equigranular) e

o Sienito Piquiri, foram descritas por Picada (1967), que identifrcou fragmentos de rochas

sieníticas no interior'dos granitos, bem como diques graníticos cortando o referido sienito. Estas

mesmas relações foram descritas por Bitencourt et al, (1993) na borda leste do referido granito,

propondo a correlação dos sienitos e quartzo-sienitos ocorrentes no Arroio do Silva com as

litologias do Sienito Piquiri. A assimilação das fases minerais do sienito pelo magmatismo

granítico, onde principalmentp os anfibólios, representariam xenocristais foi descrita por

Bitencourt et al. (1993) e Vasquez (1997).

As relações de contato entre os granitos da SIES e da SGDF são observáveis apenas na

região do Passo do Marinheiro, a sul da cidade de Encruzilhada, Nesta localidade, durante os

trabalhos de mapeamento da folha Figueiras, descritos por UNISINOS (1990), o contato entre

estas suíte foi descrito como tectônico, sendo marcado por uma zona de cisalhamento ruptil de

direção NS (Zona de Cisalhamento Passo dos Marinheiros).

Naporção oeste do Granito Encruzilhada, a ûicies porfirítica deste maciço faz contato com

os ústos pelíticos, quartzitos, metatufos e metavulcânicas pertencentes as sequências meta-

lulcano-sedimentares de baixo a médio grau metamórfico do Complexo Cerro da Árvore (CCA)

(Jost & Bitencourt, 1980). Este contato é caracterizado por faixas cataclásticas associadas a

ZCPM (Vasquez, op.cit.). Na porção nordeste da folha Fþeiras, entretanto, são descritos raros

diques glåníticos correlacionados a SIES pelos trabalhos de graduação da IINISINOS ( 1990) A

presença de xenólitos de litologias metamórficas correlacionáveis ao CCA foi descrita por Picada

(1967), entretanto, não confirmadas nos mapeamentos realizados por Bitencourt et al. (1993) e

Vasquez (1997). Este último autor, ressalta a ausência de evidências que permitam caractenzar

um contato intrusivo dos granitos da SIES com os metamorfitos do CCA.

O contato entre os granitóides da SGC com as rochas da SIES não é observado

diretamente por nenhum pesquisador, entretanto, é sugerida a correlação entre pequenos corpos

de muscovita-biotita granitos intrusivos no Granito Encruzllhada, encontrados na região do Passo

do Marinheiro, com os corpos granítico da SGC (UNISINOS, i990). Da mesma maneira, os
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contatos entre os Granitos Figueiras (Picada, 1971) e Campinas (Leirz & Pinagel, I 945 ) com os

granitos porfiríticos da SIES estão definidos por zonas de cisalhamento rupteis.

As relações entre o Granito Encruzilhada e o Granito Pitangueiras não são claras, em

decorrência da pequena área de contato entre estâs unidades e pela intensa superposição das faixas

cataclásticas associadas a ZCPM. Entretanto, Vasquez (op.cit.) descreve na região de Delfino, a

ocorrência de bolsões sigmoidais de um granito correlacionável ao Granito Encruzilhada,

sugerindo uma relação de intrusão com pequena defasagem temporal entre ambos os corpos.

Os granitos da SIES apÍesentâm uma idade isocrônica Rb-Sr de 559+-5 Ma (Soliani Jr.,

1986). Dados mais recentes, apontam uma idade isocrônica Rb-Sr*r.de 581+- 16.8 Ma. Uma idade

UlPb em zircão obtida por Babinski et al. (1997) apontou um valor de 594+-5 Ma.

7. SuÍte Granítica Cordilheira (SGC)

Os leucogranitos da SGC, definidos por Picada (1965), variam petrograficamente de

sienogranitos a granodioritos a muscovita, com biotita, turmalina e granada como minerais

acessórios. Os corpos desta unidade apresentam formas estratóides alongadas segundo a direção

NE-SW, demonstrando um posicionamento relacionado a evolução das zonas de cisalhamento

dúcteis de alto ângulo (Dr), ocorrendo desde a região de Quitéria-São Jerônimo até Pinheiro

Machado. A vinculação dos granitóides da SGC com as "zonas de fraturas profundas" e sua

cataclenzação sin-cinemática foram sintetizadas por Picada ( 1 9 69, 1971),

Trabalhos de detalhamento da geologia estrutural e geoquímica vem sendo realizados por

Fernandes et al (1990), Koester et al. (1994), Koester (1995) e Nardi & Frantz (1995). Estes

autores defendem, através de estudos de geologia estrutural e geoquímica, o posicionamento sin-

tectônico dos corpos da SGC com relação aZona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu (Dr), Da

mesma forma, sugerem uma possível evolução genética relacionada a fusão parcial de rochas

ortogniíissicas. Podem ser enquadrados nesta suíte os Granitos Cordilheir4 fuas¡. p.ancisquinho

(UFRGS, 1993) e Três Figueiras.

Os granitos da SGC apresentam estrutura foliada, marcada por orientação de muscovita

e biotita. Nas zonas de baixa deformação é possível identificar duas foliações, uma magmática e

a outra defoemacional. A primeira está marcadapela orientação subhorizontal de cristais placóides

de moscovita. Nas zonas de alta deformação localizadas preferencialmente nos bordos dos corpos,

esta foliação ígriea transiciona para uma foliação tectônica relacionada as zonas de cisalhamento

dúcteis.
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Um corpo granítico correlacionável a SGC é identificado na região de Arroio Grande, no

extremo sudeste do batólito, O Granito Três Figueiras é definido por um corpo de forma alongada

segundo a direção NE-SW, com posicionamento sin- a tardi-tectônico com relação a Zona de

Cisalhamento Arroio Grande (D). Este granito apresenta composição sieno a monzogranítica com

uma mineralogia caracterizaÅa pela presença de muscovita, feldspato potássico e quartzo como

minerais essenciais, acompanhada por acessórios como biotita, granada e turmalina. Em quase

toda a sua extensão, este granito mostra textura protomilonítica, alternando para milonítica em

zonas mais restritas.

Os granitos da SGC apresentam idades Rb-Sr que variam de 617+- 48Ma e 630+-22Ma,

resultados obtidos na região de Quitéria porKoester (1995) para os corpos do Granito Cordilheira

e do Granito Arroio Francisquinho. O amplo intervalo de correção e os elevados valores de

MSWD (>5) limitam a obtenção de idades mais precisas.

8. Suíte Granítica Dom Feliciano (SGDF)

As leucogranitos da SGDF ocupam cerca de 30To da ârea dobatólito, caracterizando-se

por grande homogeneidade composicional, estrutural e petrográfica, além da quase total ausência

de enclaves máficos e de xenólitos de rochas encaixantes. A principal ocorrência de granitos desta

suíte está concentrada no extremo none do batólito, quando o corijunto de suas unidades formam

uma lente alongada segundo a direção NE-SW com cerca de 200 km de extensão por 10 a 45 km

de largura. Apresentam exposições mais restritas no restante da área estudada, mostrando formas

alongadas de 3 a 25 km por 2 a 8 km de largura. Os corpos graníticos da SGDF, apesar das

formas concordantes, mantém um posicionamento tardio a posterior com relação as zonas de

cisalhamento transcorrentes do evento Dr, registrando por vezes, restritos efeitos deste evento de

deformação dúctil.

Os leucogranitos possuem coloração tipicamente rosada, com mineralogia essencial

caracterizada pelo predomínio microclínio e quartzo. A presença de biotita é comum, ocorrendo

em percentuais de I a3 %á. Os acessórios são alanita, zircão, esfeno, apatita e opacos. Em locais

restritos foram identificadas ainda fluorita e molibdenita (Porto Alegre) e galena (Camaquã). Na

região de Morrinhos,- em São Jerônimo, oconem greisens e biotititos mineralizados a cassiterita,

com molibdenita associados.

Na porção norte da cidade de Dom Feliciano, as rochas graniticas desta suíte estão em

contato lobados com o Diorito Capim Branco (Witdner & Ramgrab, 1994) evidenciando a
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contemporaneidade com um magmatismo de natureza intermediária, Os granitóides da SGDF são

de dificil cuacterizaçáo geoquímica, devido a sua composição extremamente diferenciada e ao

pequeno intervalo composicional, podendo os mesmos representar a evolução final de diversos

tipos de séries graníticas ou mesmo uma origem por fusão parcial..

A semelhança composicional e geoquímica entre os granitos mais diferenciados da SGDF

e os enxames de diques e rochas tufáceas a piroclásticas de composição riolítica pode indicar a

vinculação deste magmatismo com estas manifestações sublulcânicas e wlcânicas. As maiores

expressões deste magmatismo de composição riolítica, estão representadas pelos Tufos e

Ignimbritos Ana Dias (Fragoso cesar, 1991) e pelos Diques Riolíticos Asperezas (Figueiredo et

al. 1990). A ocorrência de enxames de diques riolíticos também é identificada em vários locais do

batólito, como na região de Pedras Altâs, Pinheiro Machado, piratini, coxília do Fogo (canguçu),

Mariana Pimentel, Barra do Ribeiro e Porto A.legre.

Os granitos da SGDF apresentam idades Rb-Sr de 572+- 10 Ma (Cordani, 1974) e 550 Ma

(Teixeira, 1980). Soliani Jr (1986) apresenta uma isócrona com idades de 547+-17þl¿ puru

amostras de corpos tabulares de granitos e pegmatitos localizados na cidade de cristal. Em

diagrama isocrônico de referência, o mesmo autor indica duas idades para os granitos da SGDF,

uma mais antiga de 571+-5 Ma e, uma mais jovem de 446+-ó9. A idade Rb-Sr de 544+-5 Ma

obtida para o Granito A¡roio dos Ladrões inclui além das amostras deste granito, um ponto do

Granito capão do Leão. Destaca-se também a idade Rb-Sr de 560+-12 Ma obtida por soliani Jr.

(1986) referida para os riolitos encontrados na sena das Asperezas, em pinheiro Machado. May

(1990) apresenta uma errócrona com idade Rb-Sr de 465+-65 Ma para um corpo granítico

ocorrente próximo da cidade de canguçu, Ainda é apontada por esta autora, uma idade de 500

Ma para o Granito Canguçu. Fragoso Cesar ( 1991) aponta uma idade Rb-Sr de 550+-06 Ma par.a

os granitos equigranulares que ocorrem nas localidades de Cristat e Dom Feliciano,



Capitulo IV

GEOLOGIA E PETROGRAFIA DAS SUÍTES GRANÍTICAS

E DOS SEPTOS DO EMBASAMENTO

Neste capítulo será apresentada uma síntese das observações de campo, as caracteristicas

mineralógicas e petrográficas dos granitóides estudados, enclaves máficos e diques associados.

bem como, dos xenolitos de rochas metamórficas encontradas nas diversas unidades do Batólito

Pelotas.

1 - Septos do Embasamento

Os Septos do Embasamento englobam uma ampla variedade de rochas metamórfìcas de

baixo a alto grau, encontradas na forma de xenólitos de dimensões centimétricas a métricas no

interior das SIPM, SIE, SIV, SIES, SGC e SGDF. As pequenas dimensões e a ausência total de

continuid¿de fisica das rochas metamórficas dificulta sua cartografia emmapas gêológico regionais

ou de semi-detalhe. Apenas a SIES apresenta extensas exposições de gnaisses pertencentes ao

Complexo Várzea do Capivarita e do Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos.

Os septos do embasamento descritos neste trabalho estão restritos as áreas estudadas pelo

autor, não abrangendo portanto, as unidades encontradas nos granitos da SGC e SIES.

As principais exposições dos septos do embasamento afloram no interior dos

metagranitóides da SIPM, onde foram descritos 72 afloramentos contendo xenólitos de rochas

gnáLissicas. AS melhores exposições ocoûem próximo as cidades de Piratini, Canguçu, Pinheiro

Machado, São Lourenço, nas loca.lidades de Vila Maciel, Basílio, Freire e ao longo do leito do

Arroio da Solidão. A distribuição espacial dos xenólitos é marcada por uma concentração relativa

destes em direção a porção centro-sul do batólito, com uma diminuição das ocorrências em

direção a parte norte. De acordo com as suas composições e estruturas, os fragmentos de rochas

metamórficas identificadas foram subdivididas em seis grupos principais: gnaisses quartzo-

feldspátioos, gnaisses calci-silicáticos, anfibolitos nematoblásticos, brhb anfrbolitos finos, bt

gnaisses bandados e gnaisses migmatíticos. Pela importância que representam, as principais

exposições foram denominadas formalmente. As pequenas exposições foram descritas

conjuntamente e reunidas informalmente com uma denominação classificatória associada a

natureza do tipo de protólito.
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A presença de septos do embasamento no interior dos granitóides da Suíte Intrusiva Erval

é caracteizada pela ocorrência dominante de rochas ortoderivadas de grau médio e, rochas

paraderivadas de baixo grau metamórfico de maneira subordinada. As principais exposições estão

definidas pelos Anfibolitos Alto Alegre e Ortognaisses Arroio Pedrado, ocorrendo ainda os Xistos

e Quartzitos Erval e os Mármores e Anfibolitos das Vilas Matarazzo e pedreiras. Outras

exposições nõo estudadas estão indicadas no mapa, com destaque para os ortognaisses

migmatíticos que ocorrem na localidade de Basílio e os anfibolitos miloníticos que ocorrem a oeste

da cidade de Jagtarão.

No interior dos granitóides da SIES, são reconhecidas amplas exposições de litologias
pertencentes ao complexo Y fuzea do capivarita (CVC) e ao Complexo Gnáissico Arroio dos

Ratos (CGAR). Estas associações ocorrem como pendentes de teto nas intrusões graníticas da

sIES g em menor escala na sGC. o complexo V¡irzea do capivarita (Fernandes et al. 1990) é
caracterizado por rochas parametamórficas de alto grau, definida por gnaisses pelíticos, gnaisses

quartzo-feldspáticos, quartzitos, má,rmores, rochas calci-silicáticas e granulitos. o complexo
Gnáissico A¡roio dos Ratos (Fernandes et al., 1990) é constituido por ortognaisses e

meagranitóides de grau médio de metamorfismo, os quais mostram relações intrusivas no cvc.
As relações geológicas existentes entre estas associações metamórficas e os granitóides das SIES

e da sGC podem ser encontradas nos trabalhos de Franzt et al. (19g4), Femandes et al. (1990),

Bitencourt et al. (1993), Koesrer (1995) e Vasquez (1997).

A ocorrência de xenólitos no interior das sIV e sGDF é restrita, oconendo o Gnaisse

Arroio Lajeado na região da coxília do Fogo e o Gnaisse porto Alegre, na região homônima .

1.1 - Septos na Suíte Intrusiva pinheiro Machado

l.l.a - Gnaisses Piratini

A denominação Gnaisses piratini foi proposta originalmente por Fragoso cesar et al.

(1986) para designar as rochas ortognáissicas encontradas no interior dos metagranitóides da

SIPM. As melhores exposições destes gnaisses podem ser observadas a leste da cidade de piratini.

As rochas gnráissicas ocolrem como xenólitos de dimensões centimétricas a métricas nas

proximidades das oidades de canguçu e pinheiro Machado. o mapeamento e a descrição dos
gnaisses encontrados a leste de Piratini foi realizado por Ribeiro (1977), que salientou o caráter
gnáissico a migmatítico destas litologias. os ortognaisses migmatitícos apresentam um
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bandamento definido por uma estrutura estromática com bandas milimétricas a centimétricas e,

subordinadamente, estruturas do tipo "schollen", "schlieren", nebulíticas a agmatíticas.

A composição petrográfica dos xenólitos é dominada por termos tonalíticos, com dioritos,

trondjemitos e granodioritos subordinados. As transformações metamórficas descrilas por Ribeiro

(1977) indicam que o bandamento gnáissico foi gerado em condições da fäcies anfibolito. O

bandamento dos Gnaisses Piratini apresenta um complexo padrão deformacional definido pela

presença de dobras intrafoliais (D,) redobradas em estilo apertado a isoclinal, com eixos

subhorizontais e forte foliação de superficie-axial (Sr). Todo este conjunto de foliações é ainda

afetado por dobras normais e assimétricas com fraca clivagem de f¡atura plano-axial (S.. de

Fragoso Cesar et al. 198ó).

O termo Gnaisses Piratini é aqui utilizado somente para as rochas localizadas a leste da

cidade de Piratini, sendo que para as demais oconências são utilizados denominações locais,

permitindo o acesso e comparação futuras.

1.1.b - Gnaisses Arroio da Solidão

Estes gnaisses afloram como pequenos lajeados, podendo constituir ocorrências de

dimensões variáveis entre 150 e 450 m2. Ocorrem concentrados ao longo do leito do arroio da

Solidão, nas proximidades do Passo do Funil, mostrando contatos retos e bem defrnidos com os

granodioritos da SIPM (fig.4). Em campo, os contatos são nítidos e, frequentemente, os xenólitos

gná,issicos são envolvidos pela foliação magmática dos granodioritos encaixantes. Possuem formas

irregulares, grosseiramente globulares, sendo observadas feições restritas deassimilação, marcadas

pelo arredondamento dos xenólitos e pela presença de "schlierens" de biotita ao redor dos

mesmos. Descrições desta unidade já haviam sido feitas previamente por Figueiró et al. ( 1985) em

trabalho de graduação da TINISINOS.

Em amostra de mão apresentam cor escura, em tons de preto e cinza, com foliação

metamórfica definida por um bandamento milimétrico a centimétrico marcado pela altemância

composicional de níveis felsicos e máficos. As bandas possem espessuras entre 0.2 mm a 1.5 cm.

Os níveis félsicos são compostos por plagioclásio e quartzo com rara presença de feldspato

potássico. As bandas máficas são constituídas por hornblenda e biotita, dimensionalmente

orientadas, O plagioclásio é subidioblástico com formas equigranulares e cor esbranquiçada. O

quartzo é incolor e mostra forma poligonal a alongada. O anñbólio mostra forma prismática pouco

alongada e cor verde escuro. A biotita é preta com forma lamelar subédrica. As bandas são
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contínuas e regulares, sendo comum a ocorrência de injeções graníticas tabulares com espessuras

entre 2 e l0 cm, concordantes ao bandamento. Estes corpos tabulares mostram composições

trondjemíticas, com plagioclásio e quartzo e rara presença de anfibólio.

A estrutura dos gnaisses caracteriza-se por um bandamento composto, onde além da

diferenciação metamórfico-deformacional existe acontribuição de injeções graniticas definidaspor

corpostabulares de trondjemitos. O bandamento está dobrado em um complexo padrão de dobras

intrafoliais e ptigrniticas (fi9.4).

A análise microscópica permite caracterizar a composição dos gnaisses como diorítica a

tonalítica. As bandas claras apresentam textura granoblástica inequigranular lobada a poligonal

média a grossa (O.5 a 1.2 mm) e são constituidas por plagioclásio e quartzo com pouca biotita,

Os niveis máficos mostram textura lepido-nematobl¿ástic¿ caracterizada pelo alinhamento de biotita

e anfibólio. A analise modal de amostras dos Gnaisses A¡roio da Solidão podem ser encontrados

na tabela 2.

A presença de plagioclásio reliquiar esta marcada por raros cristais prismáticos subédricos,

com 1.0 a 2.5 mnL contendo macla polissintética, inclusões de apatita e biotita e zonações ígneas

bem definidas. O plagioclásio dominante é metamórfico apresentando formapoligonal, com limites

retos e tamanhos entre 0.2 a 0.6 mm. O quanzo está quase totalmente recristalizado, formando

mosaicos de textura granoblástica equigranular poligonal. O anfibólio é uma hornblenda verde

com forma prismática alongada concordante ao bandamento. A biotita é prismática idioblástica,

de cor castanha e orientada segundo a direção do bandamento. Os principais minerais acessórios

são a apatita, zircão, esfeno e alanita.

1.1.c - Anfibolitos da Br-392

Este grupo de xenólitos apresenta ampla ocorrência na região de Canguçu, sendo

identificados em 1l afloramentos, concentrando-se nos arredores da Vila Maciel, ocorrendo

também no Granito Monte Bonito e no Granito Coúlia do Fogo. As melhores exposições estão

nos cortes da BR-392 e também a sudeste de Moro Redondo. Os xenólitos apresentam formas

subangulosas, com tamanhos em geral de 15 a 40 cm. Localizadamente, podem atingir até 3 a 5

m. Os contatos são bem definidos e os limites são retos.

Os anfibolitos possuem cor escura com tom verde, passando para tonalidades cinzentas

a castanha quando alterados. A estrutura é dominantemente maciça, ocorrendo também com

estrutura foliada, marcada por orientação de cristais prismáticos de hornblenda. Localmente
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podem apresentar um bandamento milimétrico (2 a 8 mm), definido por níveis félsicos

enriquecidos em plagioclásio e níveis máficos a base de anfibólio e/ou piroxênio. Os xenólitos

mostram uma clara discordância entre as estruturas metamórficas e as estruturas de fluxo

magmático encontrada nos granitóides encaixantes.

Ao microscópio as rochas maciças exibem textura granoblástica grossa (l-5 mm). Nas

rochas com estrutura foliada a bandada, os níveis félsicos são marcados por uma arranjo

granoblástico inequigranular lobado a poligonal, definido por plagioclásio com pouco diopsídio.

As bandas máficas exibem uma textura nematoblástica com prismas de hornblenda orientados e

pouco diopsidio associado, As bandas são caracterizadas pela variação do conteúdo de homblenda

e diopsídio acompanhadas sempre por plagioclásio. O desenvolvimento de estruturas de

metamorfismo regional progressivo é evidenciado pelo desenvolvimento de texturas com forte

orientação mineral e pelo crescimento contínuo de diopsídio nos limites da homblenda,

culminando como envolvimento completo do anfibólio, que restacomo inclusões poiquiloblásticas

no interior do clinopiroxênio.

A mineralogia essencial é composta por hornblenda e plagioclásio, com pouco diopsídio.

Os minerais acessórios são esfeno, apatita, zircão e opacos, As proporções modais dos minerais

constituintes desta unidade podem ser encontrados na tabela 3.

O aumento da deformação acompanhado pelo retrometamorfismo associado as zonas de

cisalhamento dúcteis caracteriza-se pelo aparecimento de clorita, mica branca, epidoto, carbonato

e opacos anédricos sobre a paragênese de alta temperatura. Progressivamente, nas zonas de

cisalhamento, ocorre o aumento do conteúdo destes minerais, juntamente com o acréscimo de

quartzo e a formação de uma matriz milonítica de grão fino a médio (0.1 a 0.2 mm).

A presença de paragêneses com FIb * Plag.Ca e Plag,Ca + Hb + Diops é indicativa da

natureza básica do protólito e, associadas com as estruturas e texturas encontradas, indicam um

evento de metamorfismo regional compatível com as condições da fäcies anfibolito inferior a

médio.

1.1.d - Gnaisses São Lourenço

Nas nas margens da Laguna dos Patos, na cidade de São Lourenço, ocorre os ,Gnaisses

São Lourenço, uma associação de ortognaisses tonalíticos a granodioríticos com bandamento de

injeção e complexamente deformados. As exposições, na forma de lajeados, não permitiram a
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coleta de a¡nostras para a confecção de lâminas delgadas. Desta maneira, as informações desta

unidade estão relacionadas a descrição macroscópica de amostras pouco alteradas.

A relação de contato com as rochas encaixantes não foi observada, entretanto, a

composição potássica e as estruturas magmáticas das rochas graníticas encaixantes ressaltarn um

grande contraste composicional e estrutural. As litologias gnáissicas apresentam um bandamento

contínuo e irregular definido porbandas com espessura milimétrica a centimétrica constituidas por

níveis félsicos compostos por plagioclásio, feldspato potássico e quartzo e, niveis máficos com

biotita e hornblenda subordinada. O bandamento mostra um complexo padrão de dobramentos

caracterizado pela presença localizada de dobras intr¿foliais (Ft). As dobras mais evidentes

pertencem a uma segunda fase deformacional (Fr), mostrando fofmas apertadas a fechadas, com

plano-axial normal e eixos dispostos em baixo ângulo, orientados segundo a direção nordeste-

sudoeste. Este conjunto de foliações metamórficas ainda é afetado por uma fase tardia (F,ì)

gerando dobras abertas a suaves com plano-axial definido por uma fraca clivagem de fratura, por

vezes, preenchidas por injeções tabulares de leucogranitos de coloração rosada e textura

equigranular grossa a pegmatóide. As injeções possuem espessuras da ordem de 15 a 40 cm,

A composição mineral dos gnaisses é definida pela presença abundante de plagioclásio, que

é o principal mineral félsico, com cor branca, formas equidimensionais e tamanhos entre 0.5 a 2.5

mm. O quartzo é incolor e mostra forma alongada a amebóide de 0.5 a 2 mm, intensamente

microfraturado constitui agregados granoblásticos finos. A biotita ocorrem como agregados

lenticulares intersticiais de cristais idioblásticos fortemente orientados. A presença de feldspato

potássico é restrita, ocorendo como cristais anédricos de coloração rosa claro

A identificação de cristais de plagioclásio com forma prismática e a relativa

homogeneidade. composicional e textufal são sugestivas de um protólito de natureza ígnea e

plutônica.

1.1.e - Gn¡isses Calci-silicáticos

Os gnaisses calci-silicáticos estão amplamente distribuidos nos metagranitóides da SIPM,

constiutindo xenólitos de dimensões variadas, entre 15 a 30 cm, podendo chegar até 2-5 m.

Possuem formas subarredondadas, com contatos nítidose limites curvos. As principais exposições

ocorrem a leste da cidade de Canguçu, ao redor da Vila Maciel e nas cercanias da localidade de

Morro Redondo. Foram descritos 14 afloramentos contendo gnaisses calci-silicaticos no interior

da sIPM. Na sIV, são encontrados gnaisses calci-siicáticos no Granito Monte Bonito e no
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Granito Coxília do Fogo.

Os gnaisses calci-silicáticos possuem cor verde claro, com bandamento de espessura

milimétrica (5-15 mm) de disposição regular e contínua. A definição de bandas é clara, com níveis

felsicos a base de feldspato e quartzo e, níveis máficos de cor verde, enriquecidos em piroxênio

e pouco anfibólio (fig.5). A orientação do bandamento é discordante das foliações de fluxo

magmático encontradas nos granitos. Comumente, o bandamento está dobrado em v¿riados

estilos, acompanhados por uma foliação de superficie axial,

Ao microscópio, os minerais estão orientados ao longo do bandamento. Nas bandas

felsicas atextura é granoblástica equigranular a inequigranular média a grossa, com limites lobados

a retos, caracterizando neste último caso a textura granoblástica poligonal. As bandas máfrcas são

compostas dominantente por diopsldio, com pouco plagioclásio e tremolita associados. As vezes,

o diopsídio está ausente, ocorrendo a hornblenda como mineral máfico predominante,

acompanhada ainda por granada, clinozoizita e epidoto, Nas bandas máficas o arranjo interno

altema entre granoblástico inequigranular a seriado médio a grosso (0.4 a 1.2 mm) nas regiões

onde domina o plagioclásio e diopsídio e, nematoblástico, nos níveis ricos em tremolita e/ou

hornblenda.

A composição mineral essencial. é constituída por plagioclásio (Anrr a An.u), quartzo,

diopsídio, hornblenda, microclínio, tremolita e granada. Os principais minerais acessórios são

epidoto, clinozoizita, esfeno e opacos. A composição modal com os minerais das rochas calci-

silicriticas podem ser observados na tabela 4.

Quando afetados pelas zonas de cisalhamento subverticais, os gnaisses desenvolvem uma

nova foliação que transpassa aos limites dos próprios xenólitos. Esta foliação é marcada pela

recristalização marginal de feldspatos para agregados finos (< 0. 1 mm) com arranjo granoblástico

e limites lobados a serrilhados. A transformação do feldspato está acompanhada por trilhas finas

de tremolita, biotita fina, epidoto e esfeno. O aspecto textural mais destacado é deñnido pela

presença de porfiroclastos estirados e rotados de plagioclásio e diopsídio, envolvidos por trilhas

finas desta matriz milonítica.

A presença de paragêneses como Plagioclásio+Diopsidio+Quartzo+Mcroclínio*Esfeno

e Plagioclásio+Hornblenda+Granada+Microclínio+Tremolita indicam a natureza calci-silicática

do protólito e atestãn, juntamente com as estruturas observadas, uma evolução relacionada a um

evento metamórfico regional da fäcies anñbolito inferior a médio.

1.1.f - Bt-Eb Anfibolitos finos
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A divisão dos xenólitos máficos encontrados nos metagranitóides da SIPM em dois tipos

de anfibolitos é devido as distintas estruturas e composições identificadas. Os anfibolitos finos são

encontrados ao redor da Vila Maciel e no Granito Monte Bonito da SIV, ocorrendo ainda de

maneira muito restrita nos granitos do SGDF. Nos metagranitóides da SIPM, foram descritos 8

afloramentos com este tipo de anflbolito, ocorrendo na região da Vila Maciel (5 pontos), nos

arredores de Morro Redondo (2 pontos), a oeste da cidade de Cangugu (l ponto). A melhor

exposição pode ser observada no corte de estrada da BR-392, no acesso para a Vila Maciel.

Os anfibolitos possuem formas equidimensionais a alongadas com limites subangulosos a

subarredondados, contatos bem definidos e limites retos a curvos, Os tamanhos variam de l0-25

cm até 1,5 m. O alinhamento de xenólitos, marcando trilhas ao longo do bandamento dos

granitóides, é sugestiva da fregmentação de um corpo ou parte de um corpos com forma tabular.

Em amostra de mão mostram cor preta, adquirindo tons castanhos quando alterado. A estrutura

é dominantemente foliada, com orientação de biotita e anfibólio. De maneira localizada, ocorre

um bandamento milimétrico (1-3 mm) com disposição irregular e boa continuidade das bandas,

alternando níveis enriquecidos em biotita e anfibólio e níveis com teores significativos de

plagioclásio. O bandamento é irregular, entretanto, contínuo e bem definido, com alternância de

bandas máficas e níveis milimétricos (1 a 3 mm) com teores mais elevados de plagioclásio com

quartzo associado.

Ao microscópio exibe uma textura lepido-nematoblástica fina a média (0.2 a 0.7mm),

definida pela orientação de biotita e hornblenda. Localizadamente, a textura granoblástica

equigranular interlobada a poligonal está marcada em níveis com elevado teor de plagioclásio. A

presença localizada de textura granoblástica se deve ao elevado teor de minerais máficos que

apresentam nestas rochas, valores entre 40 a 65 %;o.

A minøalogiaessencial é constituída por plagioclásio, biotita e homblenda" com pouoo quârtzo,

Os minerais acessórios são esfeno, apatita e opacos. O plagioclásio mostra formas

equidimensioinais a poligonais, subidioblásticas, apresenta maclas pouco definidas e irregulares.

A homblenda apresenta forma prismática alongada, com O.2 a 0.6 mm, pleocroismo variàndo de

castanho palido a verde escuro, poiquiloblástica com inclusões de quartzo e opacos. A biotita é

subidioblástica com forma lamelar e cor castarùa, mostra tamanhos entre 0.2 a 0.5 mm.

A presença localizada de um bandamento fino e contínuo, a composição mineral e as texturas

metamórficas finas e homogêneas são sugestivas de um protólito de origem calci-silicátioa. A

paragênese definida por Plag.Ca+Homblenda+Biotita+Opacos+-Quartzo, juntarnente com as
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estruturas e texturas encontradas, são indicativas da associação destas litologias com um evento

metamórfico da facies anfibolito inferior.

1.1.g - Bt Gnaisses bandados (Metapelitos)

Estas litologias são as mais restritas entre todos os tipos de xenólitos, sendo encontrados

somente em três afloramentos no interior da SIPM. Ocorrem em um corte da BR-392, próximo

ao Arroio do Ouro (ponto 10), no interior da localidade de Morro Redondo e também a noroeste

da cidade de Canguçu. Não foi possível obter uma amostra sã desta unidade para a confecção de

lâmina delgada, limitando-se as informações obtidas em afloramento,

Os xenólitos possuem formas inegulares com contomos s¡banrdondados e contatos gradacionais

a bem definidos com limites lobados a curvos. As dimensões variam de 30 cm até 3 m. Os gnaisses

mostram cor escura, corh nitido bandamento fino (3- l5 mm), regular e contínuo, alternando níveis

brancos enriquecidos em feldspatos e quartzo e, níveis máficos a base de biotita. O bandamento

mostra-se complexamente dobrado em um variado estilo que alterna dobras apertadas e fechadas,

afetadas por um redobramento com formas abertas. Ao redor dos xenólitos, ocorre uma coroa de

sienogranito com textura grossa a pegmatóide, de cor rosada a esbranquiçada e espessuras da

ordem de 2 a l0 cm. Frequentemente, estes pegmatóides constituem diques e veios irregulares

transpassando o bandamento gnáissico.

O bandamento é composto por bandas contínuas de composição quartzo-feldspática com

textura granoblástica grossa (1.0 mm) m4rcada por feldspato potássico, plagioclásio e quartzo,

intercaladas com bandas máficas, em geral, mais espessas e de composição mineral dominada por

biotita com pequenos teores de granada. A coloração castanha avermelhada indica uma granada

almandina.

A presença nos bt gnaisses, de uma composição mineral muito rica em biotita (40 a 60Vo),

acompanhada por quertzo e granada, associado a um bandamênto milimétrico (1 a 4 mm) bem

definido, com uma disposição regular e contínua" são indicativos da transformação de um protólito

de origem pelítica em um evento de met¿morfismo regional. A paragênese deûnida pela amostras

macroscópicas pouco alteradas é Bioitita+Quartzo+K-feldspato+Plagioclásio+Granada pode

indicar condições mínimas de metamorfismo da fácies anfibolito.

l.l.h - Ortognaisses Migmatíticos
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A denominação migmatito foi uma opção de campo para descrever rochas em que a designação

"gnaisse" não é satisfatória, nas quais o complexo padrão de deformação dúctil e as variações

composicionais, originaram relações de dificil esclarecimento. Estes casos envolvem situações

onde porções paleossomáticas de rochas gniüssicas e anfibolíticas restam intensamente assimiladas,

envolvidas por material ígneo com composição e texturas equigranulares muito variadas,

demonstrando contatos quentes entre rochas distintas.

Deste modo, o nome migmatito é empregado para duas exposições, onde ocorrem em um

mesmo afloramento, uma miscelânea de paleossomas, variando desde gnaisses tonalíticos, gnaisses

dioriticos, anfibolitos até biotititos. A estrutura geral destas exposições é agmática, sendo

caracterizada pela presença de'?agmentos" com formas subangulosas e dimensões entre 20 a I 50

cm, podendo constituir cerca de 40 a 60 0Z do volume da rocha. Os fragmentos estão sustentados

por um neossoma de composição granodiorítica, marcado pela ausência de deformação e por um

variado teor de minerais máficos, entretanto, sempre mais felsica que os restos preservados.

A estrutura geral do principal afloramento (Pedreira da Construtor¿ Pelotense, ponto 214)

estri caracterizada por fragmentos paleossomáticos de formas subangulosas a subarredondadas

mostrando cont¿tos gradacionais e limites curvos a lobados (fig.6). A matriz ígnea que envolve

estes paleossomas mostra uma composição granodioritica e possui cor cinza clara e teores entre

2 a 15 o/o de minerais máficos. O granodiorito apresenta uma textura equigranular média a grossa

(4 -7 mrn) contendo plagioclásio branco e quadrático, quartzo amebóide incolor, pouco feldspato

potássico de cor rosa e forma subédrica e, biotita, na forma de agregados intersticiais (ninhos).

A distribuição da biotita é muito iregular, aumentando seus teores nos limites de fragmentos de

gnaisses. Em vários locais ocome uma preservação pseudornórfca de anfibolitos ou rochas mais

máficas, restando corpos subangulosos de biotititos, contendo ainda porções reliquiares de

hornblenda.

Em outra exposição, no interior da SM no Gra¡rito Coxília do Fogo, a denominação migrnatito

é utilizada para designar pequenos xenólitos de rochas gnáissicas com bandamento composicional

muito pronunciado (fig.7). O bandamento é definido pela altemância de bandas cm (1-10 até 25

cm) compostas por metagranitos róseos de textura blastoequigranular média a grossa e, bandas

mais espessas (10 a 30 cm) de um gnaisse tonalítico a granodiorítico de cor cinzenta e textura

granoblástica grossa (1mm). Estes gnaisses apresentam um bandamento composicional regular e

contínuo, indicando pelo menos que as injeções sienograníticas ocorreram em um ambiente

profundo, com elevada taxa de deformação dúctil e sob um evento tectônico regional. Eslas

litologias com estrutura gnaissica descritas acima podem ser correlacionadas diretamente com as .
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litologias do Gnaisse Encantadas, encontradas mais a oeste, na localidade tipo do Passo do Valero,

em Santana da Boa Vista.

A grande maioria das ocorrências apresentam uma composição essencialmente quartzofeldspri,fica

do protólito, ressaltando a presença localizada de rochas anfibolíticas. As texturas metamórfìcas

encontradas estão caracterizadas por uma arranjo granoblásticos inequigranular grosso a muito

grosso (>1.5 até 8 mm). A reunião destas informações é indicativa da natureza ígnea e plutônica

dos relictos paleossomáticos.

1.1.i - Gnaisses Quartzo-feldspáticos

Este tipo de xenólito é o mais representativo entre todos os grupos, ocorrendo de maneira

abundante no interior dos metagranitóides da SIPM, sendo descritos em l8 exposições no interior

desta unidade. Ainda foram identifìcados em dois afloramentos de litologias do Granito Monte

Bonito. Afloramentos importantes de dimensões métricas podem ser encontrados na folhas A¡roio

Solidão, Passo das Pedras de Cima, São Lourenço, Basílio e Aroio da Bica.

Uma grande variedade de rochas quartzo-feldspáticas é enquadrada nesta unidade, apresentando

estruturas que variam desde um bandamento gnáissico regular e contínuo, com forte superposição

milonítica, até rochas metagranitóides com uma foliação m.ilonítica. Mais raramente, encontramos

gnaisses com bandamento de injeçãò marcado pela intrusão de corpos tabulares de sienogranitos

com espessuras mm a cm.

De maneira muito caracteristica, os gnaisses quartzo-feldspáticos demonstram uma clara

discordância espacial entre suas estruturas intemas e as estruturas encontradas nos granitoides que

os incluem. Deste modo, frequentemente, encontramos os xenólitos sendo envolvidos por

foliações concêntricas, marcando a estrutura primária dos granitóides. Os xenólitos apresentam

formas arredondadas a subangulosas, com dimensões variando de 20 cm a I a 3 m. Mostram

contatos nítidos com limites retos a curvos, podendo também apresentar contatos gradacionais,

marcados pela digestão parcial dos limites do xenófito.

Em emostra de mão, os gnaisses quartzo-feldspáticos mostram cores cinzentas, com teor

de minerais máficos alternável entre 8 a35 Yo e com pontuações brancas dadas por cristais de

feldspato. A estrutura dominante é um bandamento irregular definido pela alternância de níveis

felsicos com espessuras entre 3 a l0 mm, constituídos a base de feldspatos e quartzo e, níveis

má,ficos enriquecidos em biotita e pouca hornblenda. Os minerais estão fortemente orientados ao

longo das bandas, que frequentemente estão estiradas e rompidas, acentuando a importância dã
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deformação rra geração do bandamento. Esta estrutura bandada estrí dobrada em estilos variados,

com presenç¡r de dobras intrafoliais (D,), do tipo isoclinais com raiz. Comumente, estes

dobramentos complexos, estão redobrados com geração de uma nova fase de dobras (Dr) com

formas fechadas, apertadas e abertas.

Em um grande número de ocorrências, os xenólitos de rochas quartzo-feldspáticas demonstram

apenas.uma estrutura foliada, com a rocha apresentando uma textura blastoequigranular, com forte

orientação de biotita e/ou homblenda. Muitos dos xenólitos estão cortâdos, dentro dos seus

limites, por veios e corpos tabulares de composição sienogranítica e com texturas equigranulares.

Numa pequena parcela de exposições, os gnaisses quartzo-feldspáticos podem apresentar

uma estrutura band¿da definida pela injeção de outros corpos ígneos. Este bandamento

composioional é caracterizado pela alternância de injeções de corpos tabulares de cor rosada de

sienogranitos, com bandas de coloração cinzenta composta por rochas granodioríticas a

tonallticas. As bandas sienograníticas tem espessuras alternáveis entre I a 20 cm, contatos nítidos

e bem definidos, e uma textura equigranular média a grossa (3 a 9 mm ). As bandas cinzentas são

predominantes, mostrando espessuras de 5 a 30 cm e texturas equigranulares, de granulação média

a grossa (2-6 mm). Intemamente as bandas estão fortemente foliadas, principalmente as de

composição granodioritica a tonalítica.

A mmposição mineral dos gnaisses quartzo-feldspáticos, na sua maiori4 varia de granodiorítica

a tonalltica, com pequena parcela de monzogranitos associados. A mineralogia essencial é

composta por plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, biotita e hornblenda.

Ao microscópio, a estrutura gn{üssica é definida por bandas felsicas contendo plagioclásio,

quartzo e microclinio-ortoclásio com teores muito baixos de minerais má,licos associados. A

textura principal mostra termos gadacionais entre granoblástica-inequigranular com limites

lobados a retos, até blastoequigranular-hipidiomórfica. As bandas máficas mostram texh¡ras

lepido-nematoblásticas definidas pela orientação preferencial de biotita e hornblenda.

Os xenólitos de rochas metagranitóides apresentam textura blastoequigranular-hipidiomórfic4

com cristais idiomórfrcos e quadráticos de plagioclásio, cristais subidiomórficos de biotita e

homblenda e ainda quartzo, com forma anédrica e amebóide. É comum a presença de texturas

blastopoiquillticas definidas por inclusões de quartzo hexagonal, apatit4 çsfeno, zircão, biotita e

opacos em feldspatos; biotita, apatita e zircão em hornblenda; apatita" zircão e alanita em biotita

e, biotit¿, apatita" zircão e esfeno em quartzo.

Os minerais essenciais encontmdos nos gnaisses So plagioclasiq quartzo, biotita e hornblend4

com microclínio subessencial e, apatitq zircão, esfeno, alanita e opacos como mirterais acessorios.
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O plagioclásio ocorre de dois modos distintos: como cristais ígneos reliquiares e como cristais

metamórficos. Os cristais ígneos mostram formas prismáticas pouco alongadas de 0.5 a 2 mm,

alguns indivíduos apresentam zonação e, frequentemente, macla polissintética e complexa. Os

cristais metamórficos estão associados a formação ao longo dos limites dos feldspatos de uma

matriz de cristais equidimensionais, constituindo agregados irregulares com textufa granoblástica

inequigranular lobada a poligonal fina a média (0.1 a 0.4 mm). O quartzo mostra forma amebóide

a alongada, comumente intensamente subdivido em subgrãos mostrando uma gradagão desde

agregados granoblásticos inegulares, com limites lobados a ligeiramente serrilhados, até mozaicos

poligonais..A biotita é idioblástica com forma lamelar e cor castanha. O anfibólio é uma

hornblenda verde, com forma prismática alongada idioblástica com tamanho entre 0.4 a I .5 mm,

pleocróica de castanho claro a verde. Estas tranformações ainda podem estar acompanhadas por

epidoto, mica branca, biotita verde, esfeno, carbonato e opacos anédricos representa as principais

transformações retrometamórficas. As proporções modais e as principais características

petrográficas destes minerais podem ser encontrados na labela 2.

A presença de texturas reliquiares como blastoequigranular-hipidiomórfica média a grossa

e texturas blastopoiquilíticas, associadas a ocorrência de acessórios como alanita e zircão

prismático euédrico são fortes evidências petrográficas para a definição de um protólito de

natureza ignea e plutônica. O equilíbrio parcial atingido através do desenvolvimento da textura

granoblástica e lepido-nematoblástica definida por uma paragênese composta por Plagioclásio+

Microclínio+Biotita+Hornblenda é indicativa de um metamorfismo regional com condições da

flicies anfibolito inferior.

1.2 - Septos na Suíte Intrusiva Erval

1.2.a - Mármores e Anfibolitos Vil¡s Matar¡zzo e Pedreiras

As pedreiras das Vilas Matarazzo e Pedreiras possuem uma longa história de extração e

beneficiamento de mármores para sua utilização na fabricação do cimento e como corretivo de

solo. A extração na Vila Mata¡azzo foi feita em duas pedreiras principais com dimensões de

aproúmadamente 400m X 250m, com até 65 m de profundidade de cava. Na Vila Pedreiras,

localizada algumas centenas de metros a oeste da anterior, a cava possui cerca de 750 metros de

extensão por 100-150 metros de largura e uma profunididade de aproximadamente 40 a 65
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metros. As exposições de ambas as pedreiras deveriam pertencer a um mesma sequência de rochas

calcáreas, uma vez estão muito próximas.

Nestas exposições ocorrem intercalações métricas de mármores puros, rochas calci-

silicáticas e para-anfibolitos. A estrutura acamadada possui disposição subhorizontal e está

parcialmente preservada, apesar da forte superposição tectônica gerada pelas zonas de

cisalhamento ducteis que afetam esta região É importante destacar o registro de um evento de

metamorfismo termal, quando da captura dos mrírmores pelos magmas graníticos.

Os nuirmores possuem cores esbranquiçadas, com pontuações pretas a esverdeadas. A textura

dominante é granoblástica grossa (l-4 mm). Possuem uma composição dominada por calcita de

cor branca e cinzenta, ocorrendo ainda pontuações pretas marc¿das por magnetita, manchas e

cristais de cristais prismáticos de diopsídio de cor verde e pequenos cristais de esfeno marcando

pontuações de cor castanho escuro. A estrutura é alternável entre maciça, foliada e bandada, esta

última definida por uma alternância irregular de níveis máficos descontínuos (<l -2 mm) marcados

por alinhamento de minerais máficos (anfibólio).

os mármores impuros tem cores cinzentas a esbranquiçadas, comumente com bandamento

milimétrico incipiente, marcado por niveis descontínuos e inegulares ricos em anfibólio

(hornblenda) e diopsídio, com granad4 esfeno e opacos. Este bandamento composicional mostra

um mergulho em tomo de 10 a 25o para sudeste.

Os para-anfibolitos apârecem como intercalações de I a 4 metros de espessura associados

aos mármores puros e rochas calci-silicáticas. Estas litologias possuem duas variedades

petrogriáûcas distintas: anfibolitos nematoblásticos e anfibolitos finos com textum granoblástica,

os anfibolitos mostram cores negras a esverdeadas e uma estrutura foliada com uma forte

orientação de prismas de anfibólio. Atexturaé nematoblástica grossa (l -2 mm), ocorrendo textura

granoblástica de modo mais localizado e associado a presença de plagioclásio. A ausência de

orientação em parte dos afloramentos reflete o aumento do teor de carbonato e piroxênio, A

mineralogia desta rochas é constituída essencialmente por plagioclásio, diopsídio, hornblenda,

grossulári4 carbonato, quafizo, microclínio e esfeno.

os anfibolitos finos possuem uma cor verde escura, com uma textura granoblástica fina

( < lmm) muito pronunciada, gerando na rocha um aspecto maciço. A presença de trilhas de

anfibólios e micas orient¿dos, confere a rocha uma textura nematoblástica e uma foliação fina e

pouco penetrativa. são rochas homogêneas compostas por hornblenda e biotita, com pouco

plagioclásio e. quartzo. A composição mineral modal dos mármores e rochas calci-silicáticas das

Vilas Mataraz"o e Pedreiras pode ser observada na tabela 4.
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Os mármores são invadidos por corpos tabulares e discordantes de granitos da SIE, de

composições monzo a sienograníticas, texturas equigranulares e cores, respectivamente, rosadas

a acitlzentadas Os corpos possuem espessuras da ordem de 2 a 15 metros e mostram contatos

bem definidos com limites curvos a pouco retilíneos.

A presença de uma estrutura bandada associada a texturas nematoJepidoblásticas

marcadas pela orientação de anfibólio e micas é indicativa de um evento de metamorfismo

regional. As paragêneses definidas por Plagioclásio+Diopsídio+Biotita+Quartzo+Esfeno; PIag.+

Microclinio+Diopsídio+Esfeno+Quartzo; Diop.+Homblenda+Grossulária+Zoizita+Carbonato+

Esf indicam condições metamórficas da fácies anfibolito,

O contato com o magma granítico, gera nestes mármores e anfibolitos, profundas

modiñcações texturais e estruturais marcada pela transformação dos mármores e anfibolitos em

"escamitos", rochas caracterizadas por uma estrutura maciça e por um pronunciado crescimento

mineral, incluindo porfiroblastos de grossulária, diopsídio, zoizita, esfeno, carbonato e sulfetos.

A paragênese definida por Plag.+Diop.+Gross.+Zoiz.+Epidoto*Carbonato+Quartzo+Esfeno

sugere um metamorfismo termal em condições da flicies Hb hornfels,

1.2.b - Quarþitos e Xistos Erval

A presença de quartzitos e xistos no interior dos granitóides do Batólito Pelotas foi

ressaltada por Fragoso cesar et al. (1986), que utilizou esta designação para as rochas

supracrustais de baixo grau encontradas nas proximidades da cidade de Erval. Nesta localidade

ocorre urna exposição contínua de rochas metamórficas na forma de uma faixa alongada segundo

a direção nordeste (N70E) com cerca de 5 quilômetros de extensão por 1 a2 quilômetros de

largura. o limite leste desta exposição é definido pela zona de cisalhamento Erval (ZCE), uma

zona de cisalhamento dúctil-ruptil de alto ângulo, de direção geral N65-75E. A ZCE envolve os

metassedimentos pelíticos a pelito-arenosos, nos quais desenvolvem-se texturas ultramiloníticas.

Os metassedimentos estão constituídos porbancos espessos de quartzitos puros, micáceos

e femrginosos, intercalados com pacotes de xistos muito alterados (fig.8). A orientação geral da

xistosidade está disposta segundo a direção nordeste, com mergulhos variáveis de 30 a70. para

noroeste. Intemamente a foliação está afetada por uma fase de dobramentos suaves a abertos com

uma clivagem de fratura de plano axial. os quartzitos mostram cor esbranquiçada e composição

mineral dominada por quartzo com pouca muscovita e minerais opacos associados. A presença

de níveis milimétricos ricos em minerais opacos gera nos quartzitos um bandamento regular e
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contínuo definido pela intercalação de bandas de quartzo com bandas avermelhadas a base de

rnagnetita alterada. Os xistos apresentaln cor cinza avermelhada e urn elevado grau de alteração

intempérica, sua composição é dominada por muscovita e quartzo.

A natureza metassedimetar desta unidade é detenninada pelo bandarnento composicional

definido pela altemância de quartzitos e mica xistos, representando a transforrnação em condições

de baixo grau metantótfrco de uma sequência de sedirnentos pelíticos a pelito-arenosos,

1.2.c - Gnaisses Arroio Pedrado

A denominação Gruisses Arroio Pedrado é proposta neste trabalho para designar as exposições

de gnaisses granodioríticos e tonalíticos e "augen" gnaisses bandados que oconem na nascentes

do anoio homônimo. Excelentes exposi@es desta unidade podem ser observadas em uma pedreira

localizada no acesso a Vila Mataraezo, no município de Pedro Osól'io e também nos cones da BR-

I 16 próximos ao acesso da localidade homônima.

Na pedreira são encontrados dois tipos petrográ{icos prirrcipais de r ochas gniüssicas. gnaisses

granodioríticos â tonalíticos bandados e augen gnaisses. O contato entre estas duas litologias é

gradacional, com limites difusos a lobados. Estas unidades apresentarn uma similaridade na

disposição espacial e no conjunto de estruturas deformacionais (fig.9).

Os gnaisses granodioríticos a tonalíticos apresentam cor escura, em tons de pleto e

cinza, com uma foliação definida por um bandamento irregular e descontinuo de espessura

milimétrica a centiméffica. A estrutura bandada é marcada pela alternância composicional de níveis

félsicos constituidos por plagioclásio e quartzo e máficos e, níveis máficos compostos a base de

biotita com pouco anfibólio. O plagioclásio é subidioblástico com formas equidimensionais e cor

esbranquiçada. O quartzo é incolor e mostra forma poligonal a alongada. A biotita é preta com

forma lamelar subédrica. O anfibólio mostra forma prismática pouco alongada e cor verde escuro.

É comum a ocòrrência de injeções graníticas tabulares com espessuras entre 2 e l0 cm,

concordantes ao bandamento. Estes corpos tabulares mostram composições monzo a

sienograníticas, com feldspato potássico, plagioclásio e quaÍtzo e biotita.

Os gnaisses apresent¿rm um bandamento composto, onde além da diferenciação

metamórfico-deformacional, que ocasiona uma difusa segregação de níveis mais felsicos e níveiS

mais máficos, existe uma contribuição de injeções tabulares de leucogranitos. O bandarnento

apresenta uma disposição subhorizontal direcionada segundo NE com mergulhos de 30 a 50" para
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SE, Esta estrutura mostra-se com dobras intrafoliais (F,), redobradas em uma fase mais t ardiapara

formas apertadas a fechadas (Fr).

A análise microscópica permite caracterizar a composição dos gnaisses como

granodiorítica. A estrutura foliada dos gnaisses está definida por bandas com espessuras entre 0.2

mm a 1.5 cm. os níveis felsicos são compostos por plagioclásio e quartzo com rara presença de

K-feldspato. As bandas máficas são constituídas por biotita e hornblenda, orientadas de modo

concordante ao bandamento. A principal textura é granoblástica inequigranular poligonal média

a grossa (0.3 a 1.0 mm), definida pelo arranjo de cristais subidioblásticos de plagioclásio e de

quartzo. De maneira subordinada, os cristais orientados de biotita e hornblenda constituem,

respectivamente, as texturas lepidoblástica e nematoblástica. A análise modal de amostras destas

litologias podem ser encontrados na tabela l.

A presença de plagioclásio reliquiar esta marcada por cristais prismáticos subédricos, com

1.0 a 2.5 mm, contendo macla polissintética e inclusões de apatita, biotita e zircão de forma

prismática euédrica. o plagioclásio dominante é metamórfrco, com forma equidimensional a

poligonal, limites lobados e tamanhos entre 0.2 a 0.6 mm. o quartzo está quase totalmente

recristalizado, constituindo um mosaico de textura granoblástica equigranular poligonal. o
feldspato potássico mostra-se intensamente transformado para subgrãos de formas

equidimensionais (0.3 a 0.6 mm) definidos por limites curvos a lobados, com porções restritas de

arranjo granoblástico poligonal. A biotita mostra forma prismática idioblástica e cor castanha. O

anfibólio é uma hornblenda verde com forma prismática alongada orientada de modo concordante

com o bandamento. os principais minerais acessórios são a apatita, zircão, esfeno e alanita.

Os angan gnaisses tem cor cinzaclar4 com tons de cinza mais escuro e uma foliação metamórfica

definida pela forte orientação e estiramento de megacristais de feldspato potássico e biotita. A

textura blastoporñrítica grossa é definida por porfiroclastos estirados de fetdspato potássico de

0.5 a 3 cnr, imersos em uma matriz granoJepidoblástica grossa de cor cinzenta. Os megacristais

mostram cor esbranquiçada e constituem cerca de 15 a 25 %o do volume da rocha, com formas

prismáticas tabulares de 2 a 6 cm. A deformação elevada gerou as texturas miloníticas onde a

principal feição é caraclenzadapela transformação dos cristais euédricos de feldspato em formas

elíptioas e alongadas (fig.10). o plagioclásio é subédrico com fiormas equigranulares e cor

esbranquiçada. o quartzo é incolor e tem forma poligonal a alongada, A biotita é preta com forma

lamelar subédrica.

A estrutura encontrada nos augen gnaisses pode ser definida poruma forte lineação mineral

definida pelo estiramento dos megacristais de feldspato potássico e, secundariamente por uma
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foliação definida pela orientação de biotita e por uma matriz fina a média gerada pela

transformação metamórfica parcial desta rocha. A foliação apresenta uma disposição subvertical

direcionada segundo nordeste com mergulhos de 65 ¿ 80o para sudeste e noroeste.

A análise microscópica permite caracterizar a composição dos "augen" gnaisses como

monzogranítica. A estrutura foliada é definida pelo alongamento de megacristais de feldspato

potássico e pela orientação de biotita. A textura é blastoporfir'ítica é marcada por porfiroclastos

de microclínio que restam localizadamente com formas ainda subédricas e zonação caractenzada

por trilhas de inclusões de biotita, apatita e plagioclásio. De maneira subordinada, os cristais

orientados de biotita constituem uma textura lepidoblástica. A, matriz apresenta uma textura

granoblástica inequigranular interlobada grossa (0.2 a0.4 mm), definida pelo ananjo de cristais

subidioblásticos de feldspato potássico e plagioclásio e idioblásticos de quartzo. O feldspato

potássico é o principal mineral da matriz, mostrando intensa transformação para subgrãos de

formas equidimensionais (0.2 a 0.6 mm) definidos por limites curvos a lobados, com porções

restritas de arranjo granoblástico poligonal. O plagioclásio apresenta forma equidimensional, com

limites lobados e tamanhos entre 0.2 a 0.6 mm. O quartzo está quase totalmente recristalizado,

constituindo um mosaico de textura granoblástica equigranular poligonal. A biotita mostra forma

prism.itica idioblástica e cor castanha. Os principais minerais acessórios são a apatita e zircão. A

análise modal de amostras destas litologias podem ser encontrados na tabela L

1.2.d - Anlibolitos Alto Alegre

Os anfibolitos ocorrem como xenólitos isolados no interior dos granitos da SIE e também

na sIV. os principais afloramentos estão localizados na região do Alto Alegre, com boas

exposições ao longo da rodovia RST-473 , nas saídas de Erval em direção a cidade de Pedras Altas

e também em direção a cidade de A¡roio Grande. Em diversas exposições, como ¿ oeste das

cidades de Erval, Pedro Osório e Jaguarão, ocorrem exemplos de anfibolitos milonitizados pelas

zonas de cisalhamento subverticais.

As formas dos annbolitos são angulosas a subangulosas, com varias dimensões em um mesmo

afloramento, desde tam¿nhos entre l0 a 30 centímetros até mesmo 2 a 5 metros (figs. l1 e 12).

Esta variação brusoa de dimensões dos fragmentos de anfibolitos é indicativa de que os mesmos

mantiveram um comportamento frágil no momento de sua incorporação pelo magma granitico.

os contatos são nítidos e bem definidos, com limites retos. De maneira muito restrita, podemos
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encontrar xenólitos de 10 a 20 cm com formas subarredondadas. Nestes casos, os contatos podem

ser gradacionais e os limites difusos, com variado grau de assimilação.

As relações de contato indicam que os anfibolitos apresentam-se pouco assimilados pelo

magma granitico (figs. 11 e I2). Em alguns locais, ocorem anfibolitos com formas subangulosas

a subarredondadas, principalmente quando aumenta o teor de plagioclásio, A presença de rochas

máficas ricas em biotita é indicativa da desestabilização dos anfibolitos por reação com o magma

granítico, sendo estas litologias denominadas de biotititos. Ainda é notável nos granitóides, a

presença frequente nas ár'eas ricas em xenólitos, de "schlierens" e outros agregados máficos de

formas irregulares, gerando um aspecto sujo ou manchado nos monzogranitos,Nos afloramentos

onde ocorrem anfibolitos, o principal mineral máfico encontr¿do nos granitos é o anfibólio,

sugerindo que os processos de assimilação podem ter causado uma modificação na composição

química original do magma granitico. Este processo de assimilação está representado em uma

escala local, estendendo-se alguns metros ao redor das áreas de xenólitos anfibolíticos.

os anfibolitos são rochas de cor verde escura a verde claro quando alterados. euando
muito alterados mostram uma coloração escura em tom castanho avermelhado. possuem na

grande maioria das áT eas aflorantes uma estrutura maciça e uma textura granoblástica grossa (5

a25 mm). A composição mineral oscila em escala centimétrica, ocorrendo tipos petrográficos

compostos a base de hornblenda, tipos com proporções semelhantes de hornblenda e plagioclásio

e também anfibolitos ricos em plagioclâsio (fig,l3). o anfibólio éo mineral dominante, possuindo

cor verde escura e forma prismática pouco alongad4 variando de 2 a2o mm. o plagioclásio

mostra cor branca, forma prismática subidioblástica e comumente oco¡re na forma de lentes

intersticiais A presença de anfibolitos com estrutura foliada e textura nematoblástica está restrita

as transformações estruturais e texturais impostas pelas zonas de cisalhamènto ducteis. Neste caso

apresentam uma forte orientação mineral e formação de biotita. A análise modal com as variações

composicionais dos anfibolitos da região do Alto Alegre podem ser observadas na tabela 3,

A grande variação nas concentrações de anfibólio e plagioclásio em uma escara

centimétrica, com ampla predominância de anfibólio, nos indica um protólito onde os minerais

máficos podem também variar amplamente seus teores. Estas características associadas com o

resultado das analises químicas são sugestivas de um protólito do tipo piroxenito ou melagabro.

A paragênese Hornblenda+Plagioclásio+-Diopsídio e a ausência de estruturas e texturas orientadas

é indicativa de uma transformação por um metamorfismo termal da fácies hb hornfels.
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A ocorrência de anfibolitos petrograficamente semelhantes aos Anfibolitos Alto Alegre é
descrita pot Rernus et al, (1990) a sul do rio camaquã, na região de santana da Boa vista,
associados as litologias quartzo-feldpáticas do Gnaisse Encantandâs

1.2.e - Gnaisses GranodiorÍticos-Tonaliticos

Estes gnaisses ocorrem expostos com formas angulosas a subangulosas, altemando dimensões

entre 30 cm até 1-3 metros, com tamanho médio entre 25 e 40 cm. os contatos corn os granitos

da sIE são nítidos e bem definidos, apresentando limites retos a pouco curvos. Menos frequentq
os contatos são gradacionais com limites lobados. Neste caso, é comum a presença de ..schlierens"

de biotita e outros agregados máficos de formas irregulares ao redor dos xenólitos, gerando por
vezes, uma estrutura fantasma quando o grau de assimilação é mais pronunciado. A composição

dos gnaisses varia de granodiorítica a tonalítica.

A principal estrutura dos gnaisses granodiorÍticos{onalíticos é um bandamento fino (mm),

contínuo e relativamente regular, alternando níveis felsicos de I a l5 mm compostos por quatrzo

e feldspatos em um arranjo granoblástico e, níveis máficos a base de biotita, com anfil¡ólio
associado. Este bandamento apresenta-se comumente estirado, ocorrendo bandas félsicas disrup¡us

e formação de porfìroclastos de 3-g mm de feldspatos. o bandamento apresenta um complexo
padrão de deformação marcado inicialmente pela presença localizada de dobras isoclinais

intrafoliais sem raiz (Fr). Este dobramento de transposição causa a ruptura da continuidade das

bandas felsicas, gerando ainda nestas rochas o aparecimento de uma forte lineação de estiramento
mineral Esta estrutura ainda está redobrada por um padrão mais tardio de dobras abertas a suaves
(F,).

A mineralogia essencial é constituída por pragioclásio, quartzo e pouco feldspato
potássico, com biotita de mineral máfco principal, com presença localizada de hornblenda nas

bandas mríficas. Os minerais máficos podem chegar a constituir até 2l-35o/o do volume mineral
modal da rocha.

A presença de texturas reliquiares do tipo blastoequigranular-hipidiomórñca média a
grossa e texturas blastopoiquilíticas, associadas a ocorrência de zircão prismático euédrico,
apontam para a definição de um protólito de natureza ígnea e plutônica. o equilíbrio parcial de
uma paragênese composta por Plagioclásio+Mcroclínio+Biotita+Homblenda é indicativa de um
metamorfismo com condições da fäcies anfibolito inferior.



1.2.f - Ortognaisses Migmatíticos

Este grupo de rochas gnáissicas foi separado dos demais devido a presença constante nestas

rochas de injeções sienograníticas tabulares, dominantemente concordantes com a estrutura

gnáissica principal.

A presença de xenólitos de ortognaisses migmatíticos está restrita a um afloramento na

BR-l 16, na altura da barragem do Arroio Chasqueiro e a uma exposição localizada na entrada da

localidade de Basílio, nos cortes de rocha da antiga viação ferea. Nestes locais, as relações de

contato com os granitos da sIE não são observadas, entretanto, a estrutura e composição dos

gnaisses são muito específicas e distintas das rochas encaixantes.

Em arnbos afloramentog os ortognaisses apresentamuma composição tonalítica a granodiorítica,

possuindo uma estrutura fortemente bandada e muito regulaç alternando bandas felsicas com

textura granoblástica grossa e bandas máficas de texturas lepido-nematoblástica grossa. As bandas

felsicas são compostas quase dominantemente por plagioclásio e quartzo, com as bandas máficas

apresentando uma composição a base de biotita e com pouca hornblenda.

O bandamento gnrüssico é cortado poruma serie de injeções tabulares de espessuras centimétricas

constituídas por sienogranitos equigranulares de cores rosadas a esbranquiçadas. Os contatos são

gradacionais e lobados, ocorrendo ainda uma forte superposição de eventos deformacionais,

definindo um padrão complexo de dobramentos e redobramentos destas injeções. Em afloramento

a associação das injeções confere a estes ortognaisses uma estrutura estromática.

1.3. - Septos na Suíte Intrusiva Viamão

1.3.¡ - Gnaisses Arroio Lajeado

os Gnaisses Arroio Lajeado ocorrem como xenólitos de dimensões métricas a

decamétricas no interior dos granitóides da SIV, com as melhores exposições associadas ao

Granito Coxilha do Fogo. Os principais afloramentos estão localizados na porção centro-sul e

sudeste da Folha Arroio da Bica" ocorrendo ao longo do leito dos arroios Lajeado e passo do

Canto. Nesta ¡irea são identificadas uma grande quantidade de xenólitos de rochas gnáissicas com

dimensões centimétricas a métricas, com alguns fragmentos atingindo dimensões superiores a 35

metros. Esta exposiçõo segmentada, se reunida, inclui uma significativa área aflorante.
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Os estudos desenvolvidos por Ortiz& Andrade ( 1995) descrevem as litologias metamó¡ncas

como biotita gnaisses de cores cinzentas e composição granodiorítica a sienogranítica, corrr

bandamento fino (mm), bem definido e contínuo, Esta estrutura intercala níveis máficos regulares

e contínuos de até 3 cm de espessura, composto a base de biotita e, níveis félsicos de composição

quartzo-feldpática com espessuras de poucos rnilímetros. As bandas felsicas estão frequentemente

estiradas ocorendo além do tompimento parcial o aparecimento de texturas miloníticas nos

gnaisses.

As relações de contato entre os gnaisses e os granitóides encaixantes estão marcadas por

limites retos e bem definidos naqueles fragmentos com dimensões métricas e pela intensa

assimilação dos xenólitos de pequenas dimensões, quando os contatos evoluem para lobados e

toma-se frequente a presença de "schlierens" de biotita nas áreas adjacentes a estas concentrações.

Os "schlierens" podem estar alinhados de modo concordante as foliações magmáticas ou mesmos

gerar estruturas fantasmas marcadas pela dispersão inegular de concentrações de biotita ao redor

de xenólitos muito assimilados.

Em lâmina delgada os gnaisses apresentam uma textura granoblástica inequigranular lobada

a loc¿lmente poligonal, com tamanhos de grão variando de 0,2 a 0,9mm, alternando níveis de

cristais de plagioclásio e/ou feldspato potássico muito cominuidos, intercalados com níveis

pronunciados de quartzo com textura "ribbon". Ao longo deste niveis félsicos é comum o

aparecimento de cristais de biotita, acompanhados por hornblenda, ambas variedades rninerais

fortemente orientadas e dispersas de modo intersticial, Os níveis máficos são dominados pela

biotita com ocorrência mais restrita de homblenda. Ambos os minerais estão fortemente

orientados caracterizândo a foliação da rocha e as texturas lepidoblástica e nematoblástica,

respectivamente. A composição mineral e os resultados da análise rnodal desta litologias se

encontra na tabela I .

o quartzo possui forma xenoblástica e compreend e 4e a 50o/o da locha, com dimensões

'entre 0,2 a I mm. Comumente estão estirados segundo o lrandamento constituindo agregados do

tipo "ribbon", ocorrendo tambóm porções onde assume um hábito poligonal marcando zonas com

desenvólvimento de textuÉ granoblástica poligonal. O plagioclásio é o principal tipo de fe¡lspato,

ocorrendo com formas xenoblásticas de 0,1 a I mm, variando entre 5 a 25yo d,a rooha. A
fragmentação do plagioclásio gera o aparecimento de texturas granoblásticas inequigranulares

ùlteilobadas com o aparecimento localizado de textura granoblástica poligonal frna a média (0,1

a 0,4 mm). Apresentam ainda macla polissintéticae alguns indivíduos zonados. o feldspato

potáòsico mostra formas xenoblástic¿s e tamanhos entre 0,2 a 0,4 mm, ocorrendo em teores que
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oscilam entre l0 e 15o/o. comumente, o feldspato aparece como agregados com formas

granoblásticas com limites interlobados a pouco retilíneos. A biotita ocorre como cristais com

formas subidioblásticas fortemente orientadas e pleocroismo em tons de castanho claro a castanho

escuro Apresenta tamanhos entre 0,3 a 0,5 mm, constituindo bandas com textura lepidoblástica

ou como cristais intersticiais orientados nos níveis mais félsicos. Altemam teores e ntre 15 a2S %o

da rocha, A homblenda mostra formas prismáticas subidioblásticas com dimensões entre 0,2 a 0,5

mm. Mostra cor ver'de e ocorre associada a biotita nos gnaisses de composição granodiorítica a

morzogranitica com teores variáveis entre 5 e l0 %o.

A presença de relações de inclusão ígneas, como a presença de biotita, zircão e opacos

ígneos em cristais de quartzo e plagioclisio q inclusões de cristais euédricos de zircão prismático

em feldspato potássico, indicam juntamente com as composições granodioríticas a

monzograníticas, um provável precursor igneo plutônico para estes gnaisses.

1.3.b - Gnaisses Porto Alegre

As litologias dos Gnaisses porto A.legre estão representadas por composições

granodioríticas, monzograníticas e por uma pequena porção de tonalitos e dioritos. constituem

uma área muito arrasada com relevo aproximadamente plano, localizando-se no extremo noroeste

da folha Porto Alegre, extendendo-se com uma forma alongada segundo a direção nordeste até

e a porção centro-sul da folha Gravataí.

os gnaisses estão em contato com as litologias do Granito viamão nos extremos oe$e,
leste e sul da folha Porto Alegre, sendo que a norte, mostra-se recoberto pelos sedimentos

recentes da Bacia do Rio Gravataí (fig.3) As relações de contato desta unidade com os
grânitóides está quase totalmente encoberta pela civilização, sendo que a oeste, o contato com o
Granito lndependência está ca¡actenzado pela presença de xenólitos angulosos dos gnaisses no
interior deste granito. os xenólitos possuem formas angulosas a subangulosas com dimensões

variadas, desde 15 a 40 cm até 150-600 m ou até mesmo maiores.

AIém desta relação, é abundante o número de corpos taburares, apófises e outras formas

irregulares de litologias pertencentes ¿o Granito Independência cortando as rochas gniüssicas. A
leste, o contato com o Granito santana é tectônico, definido pela oconência de uma zona de

cisalhamento dúctil subvertical, que concentra grande parte do último evento deformacional que

atingiu as rochas gnáissicas. No interior do Granito viamão oconem xenólitos de rochas

ortognáissicas com dimensões centimétricas e formas subangulosas a subarredondadas.
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Comulnente estes xenólitos apresentam um elevado grau de assimilação, oligirìando ao seu r:edor

"schlielens" cornpostos a base de biotita, Em polto Alegre, apesar da extensão da ocor.r.ência, os

poucos afloramentos das rochas gnáissicas possuem alguns m2.

Os gnaisses possuem cor cinza cscura a preta e um bandânrento lino marc¿tlo por níveis

mili¡nétricos de mirtet'ais felsicos (fig.14). O bandamento é contínuo a relativalnente cont¡nuo,

apresenta utna boa regularÌdade e está rnalcado, principalmente, por bandas fèlsicas de espessuras

alternáveis entre 2 e l0 rnm. Por vezes, e legiões muito deformadas, a espessura das bandas

diminui, perde a oontirruidade e a locha pode apresentar urìr aspecto maciço corn uma textura

granoblástica fina (< 0. I nun) e uma cor. notadamerìte preta.

Os níveis felsicos estão constituídos por quartzo e feldspatos conl textura granoSlástica

irregular, variando de lina a rnédia (0.1 a 0.5 mm). Estas bandas félsicas estão defi¡rmadas e

mostram porlìroclastos de feldspatos com formas de "augen" <je 1 a l0 rnm. Do volume aflorante,

estas balìdas constitueln aproxitnadanrente l5 a 35 %o da rocha. Cabe ressaltal.que os níveis de cor

escura não sõo compostos essencialmente por minerais tráficos, bern pelo contrá:.io, sua

composição dominante é definida pol quartzo e ftldspato de gr'ão muito pequeno (< 0. I mrn), c¡ue

absorvem a quase totalidade dos raios de luz tornando ¿ roclra escura.

Os níveis escuros ûlostram-se conthìuos e mais espessos que os felsicos, va¡iaurlo de 5 a

40 mm ou mais, rnostrando uma ùonstituição a base de qualtzo e feklspatos, llras co¡l u¡ra
pronunciada proporção de biotita e biotita clontizarJa (7 -22%). possuem texturâ lepido-

granoblástica fina a média (0.1-0.5 mn) cour forte orientação de biotita. Ai¡tda ocorre pequenas

proporções de anfibólio, sendo este o tninelal máfico principal das bandas clior.iticas.

Especificamente nestas composições, o anfibólio pode chegar. a constituir 3s a 40 9/o do volume

da rocha. Comumente, nos gnaisses dioríticos o anfibólio está forternente orientado constituintlo

uma textura nematoblástica.

O ba¡ldamento gnii,issico é relativarnente homogêneo enr todos os locais observados,

exceto na Vila Bom Jesus, onde é possível identificar urn bandamento composicional nrarcado por.

corpos tabulares de composição diorítica. Estas injeções possuem espessurâs de l0 a 35 cm,

contatos bem definidos, com urn acentuado contraste rnarcado pela texturâ grano-nematoblástica

grossa definida pelo aranjo de plagioclásio e homblenda em rclação a textura gr.a¡o-lepidoblástica

fina dos gnaisses granodior'íticos.

A evolução do bandamento passa, além da sua geração (S,), por um complexo padrão

deformacional, definido pela sua trarìsposição (s), como indicado pelos dobramentos isoclinais

(dobras F, intlafoliais com e sem raiz). Esta deformação é sucedida por uma clivagern grosseira
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(Sr) com dobras F, abertas a apertadas com charneiras arredondadas e eixos mergu¡ìrantes

dominantemente para sudoeste. Esta fase F, de dobramentos reorganiza espacialmente o

bandamento transposto, estando vinculada ageração de zonas de cisalhamento dúcteis subverticais

de baixa temperatura com orientação dominante para N70-858. As foliações encontradas nestas

rochas se caraclerizam pela sua natureza milonítica.

A presença de intrusões tabulares de leucosienogranitos com texturas equigranulares a

pegmatóides de cor rosada está restrita as proximidades do contato com o Granito Santana, As

espessur¿s destas injeções variam de 5 a 30 centímetros até 1 a 2 metros. Estes corpos tabulares

cortam o bandamento gnáissico, mantendo mesmo nas zonas mais deformadas, uma relação

discordante de baixo valor angular (entre l0 a 20o), os contatos são retilíneos a pouco curvos e

nítidos. A grande maioria das intrusões está deformada, gerando dobras suaves e mostrando

estiramento de quartzo e microfragmentação de feldspato potássico. As intrusões estão

aproximadamente subparalelas ao bandamento, que mostra ainda um padrão assimétrico de dobras

abertas (Fn) com superficie axial de disposição subvertical e orientada segundo a direção noroeste.

Este paralelismo pode estar associado a elevada intensidade de deformação na zona de

cisalhamento dúctil, ocasionando a modificação das relações angulares originais da intrusão e,

consequentemente, o estiramento e a rotação dos corpos tabulares. Estes corpos tabulares de

sienogranitos podem ser correlacionáveis com o Granito santana, uma vez que este corpo

granítico apresenta forma alongada e uma forte orientação primá,ria e secudária clos minerais,

concordantes a zona de cisalhamento dúctil que defrne o contato deste granito com as litologias

do Gnaisse Porto Alegre.

Embora os afloramentos contendo relações de contato entre os gnaisses e o Granito

Independência sejam os mais abundantes, também são observadas relações de contato entre os

ortognaisses e o Granito viamão (fig.15). os gnaisses constituem xenólitos de dimensões

centimétric¿s no interior do Granito viamão, ocorrendo uma grande assimilação dos mesmos por

parte dos magmas graníticos. As formas, originalmente angulosas, vão adquirindo contornos

arredondados com a formação de "schlierens" de biotita ao seu redor, evoluindo para a

manutenção de uma concentração irregular de biotita acompanhada por pouco feldspato.

As principais evidências de campo para a análise da sequência pré-metamórfica desta

unidade são a sua homogenenidade composicional e textural por grandes extensões, a presença

de porfiroclastos de 10-20 mm de feldspato potássico e, menos frequentg de plagioclásio ígneos

com forma prismriLtica subédrica. Apesar das rochas gnaissicas apresentarem um forte registro
l
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defonnacional vinculado a fot'tnação de zonas de cisalharnento ducteis, as evidências tle ca¡pr,r

sugelem unt plotólito de natureza plutônica.

Ao microscópio, a miueralogia essencial é constituída por plirgioclásio, feldspato potássico

e quartzo, corn biotita e homblenda como minerais uráfìcos e, esfeno, ziroão, âp¿tita, alanita e

opacos colì1o tl¡inerais acessórios, A análise modal destas litologias indicou uma composição

petrográfica dominantemente glanodior'ítica, colìl uìorìzoglalìitos e lalos diolitos subordinados.

Os valores modais dos rninerais desta unidade podern ser obser.vados na tabela 4,

Ainda podem ser identificadas ftições textuais remanesc€ntes, colno textut'as blasto-equigr-anular-

média (l-2mm), marcada pela plesença de feldspatos subédricos equidirnensionais e pela textur.a

blastopoiquilítica, definida pela presença courum de inclusões de euédricas de apatita e zir.cão enr

plagioclásio; biotita e zircão em leldspato potássico; zi¡cão em quartzo; alanita, zi¡.cão, apatrta c

esfeno em biotita; esfeno em hornl¡lenda e de biotita e apatita ern esfeno. Ainda destaca-se a

presença de geminações ígneas do tipo complexas ern plagioclásio.

A estrutura gnilissica está malcada ao rnicloscópio por bandas descontínuas e ¡ral

deftnidas, corn a alternância de níveis enriquecidos ern biotita e hornl¡lenda com ¡ruitg esfeno e

epidoto associados e, niveis félsicos a base de plagioclásio e quartzo conl pequenos teo¡es de

leldspato potássico e biotira.

As bandas felsicas possuem u¡na texl.ura gtanoblástica malcada por clistais de plagioclásio

subédricos e quartzo. comurnente, o quartzo está alongado e constitui grãos de I a 2 nrnr,

intensamente fragmentados em subgrãos com limites serrilhados a lobados e forte extinção

ondulante. Os níveis félsicos tendern a não apresentar olientaçã<i mineral do¡ri¡ante, se¡tlo

compostos principalmente pol grãos equidimensionais de feldspatos ern um aranjo gra¡oblástioo

irregular corn significativ a variação de tamanho dos minerais. Dentro destes níveis há urna

pronunciada variação do tarnar¡ho dos cristais de feldspatos, com textura granoblástica

inequigranular interlobada grossa (0.5-2.0rnm) em zonas de podiroclastos de feldspato potássico

deformados e, níveis mais abundantes de textura granoblástica fina (0.1-o.3mm) marcados por

plagioclásio, quartzo e biotita. os níveis felsicos &presentam em vários pontos um arranjo

granoblástico homogêneo, localizadamente poligonal, sendo que o co[tato entre os grãos ainda

é lobado a levemente retilíneo. Entretanto, a abundância de grãos equidimensionais é significariva

e indica uma importante recuperação metamórfica da rocha.

As bandas escuras tem biotita e homblenda flortemente orientadas, gerando texturas lepido-

nematoblásticas. Os minerais miíficos dominanl ocorrendo intersticialmente grãos de plagioclásio

e quartzo com finas hjlhas de esfeno e opacos acompanhados por urn pronunciado crescinlento
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de epidoto e clinozoizita ao longo dos lirnites externos de biotita e hornblenda. Nestas bandas

destaca-se o marcado crescimento de cristais euédricos a subédricos de epidoto (0. I -0.7mm), por

vezes, envolvendo na forma de coroas os núcleos arrasados de cristais de alanita de cor castanha.

Também são comuns as trilhas finas de epidoto+esfeno*opacos anédricos ao longo dos bordos

da biotita e hornblenda.

O estudo da petrografra da deformação é indicativo da geração de foliações com condições

distintas de taxas deformacionais e grau metamórfico. A formação do bandamento gnáissico

parece estar vinculada a ação da deformação, sendo gerado por uma forte orientação mineral de

biotita e hornblenda e estiramento de quartzo e de pafe dos feldspatos. A identificação de texturas

granoblásticas irregulares (0,1 -0.6 mmm) e localmente homogênea, com recristalização parcial

de plagioclísio e feldspato potássico, sugere uma recuperação em condições metamórficas de grau

médio, na ûicies anfibolito inferior a médio,

A transposição deste bandamento está marcada pela transformação parcial da paragênese

anterior e pelo estiramento e rompimento das bandas felsicas. Acompanham esta transformação

o desequilíbrio dos minerais máficos, como da biotita que passa a ser transformada nos bordos e

ao longo dos planos de clivagem para trilhas com agregados finos de

clorita+epidoto+esfeno*opacos e também de epìdoto+clinozoizita+esfeno*opacos anédricos. Os

minerais felsicos sofrem uma microfragmentação com geração de trilhas irregulares de textura

granoblástica fina (0.1'0.2 mm), com forte deformação nos microgrãos. Estas trilhas tendem a se

dispor de modo subparalelo ao bandamento, Nos cristais de plagioclásio é comum o crescimento

de epidoto granular e também de mirmequitos nos bordos e interior dos cristais. Estas

transformações sugerem condições de fácies xistos verdes superior, sendo que o estiramento de

quartzo com a intensa cominuição dos feldspatos, principalmente o feldspato potássico, indicatn

uma elevada intensidade de deformação vinculada a condições de baixo grau metamórfico e baixa

pressão de fluídos.

A ordem de cristalização retirada a partir da análise petrográfica prevê um crescimento

inicial dos minerais acessórios do tipo zircão, apatita e alanita, seguindo quase que

contemporaneamente, pela formação de hornblenda, biotita e esfeno. posteriormente, de modo

quase concomitante com a solidificação dos minerais máficos ocore a formação do plagioclásio.

Por fim, cristalizam-se o feldspato potássico e o quartzo.

Em síntese, caracterizam-se por gnaisses granodioríticos a monzograníticos com raros termos

dioríticos. Possuem uma mineralogia rica em plagioclásio, quartzo e biotita, com pouco feldspato

potássico e homblenda. Os acessórios principais são o esfeno (intersticial), o zircão (euédrico,
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prismático, zonado) e a alanita (euédrica). As texturas rernanescentes (blastoequi-gra¡ula¡es s

blastopoiquilíticas) e a plesença de megacristais subédr-icos nos te¡'uros nrais monzogr-a¡ítioos, sà¡

feições indicativas de uma associação plutônica.

2. - Suíte Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM)

As iitologias desta suíte englobanr urna grande valieclade de glauitóides, ericlaves rrráfìcos

e utn amplo grupo de xenólitos de rochas gnáissicas e nrignratíticas. As unidades da SIPM sonrente

podem separados etn escala de serni-detalhe (1.25.000), tendo corno base um rnapealnento

geológico e estrutural vinculado a uma petrografia controlada.

A seção central do Batólito Pelotas é constituida em quase a sua totalidade pelas r.ochas

deste cotnplexo, aptesetttattdo urna área aflolante corn fornta alongada segundo a dileção NE-SW

(fig.3). Os granitóides desta suíte são correlacionáveis conr partc dos glanitos de Fase I de Flant¿

& Remus (1986) e parte dos Gnaisses Pi¡atini de Fragoso Cesar et ¿1. (198ó). A denornin¿çã'

deste conjunto de metaglanitóides conio Suite Pir reiro Ivlacl¡ado deve-se a proposição de Fr.agoso

Cesar et al. (1986),

A SIPM é constituida pol uura associação expandida de conrposição donrinantenrente

granodiorítica, com monzogr¿uritos, tonaliÍos, quartzo-dioritos e'cliolitos subortlinados. Nesra

unidade foram identific¿dos dois principais conjuntos de estluturas magrnáticas: estruturas de

mistura de rnagmas, com presença distinta de rochas de composição básica (enclaves núficos) c,

bandamentos irregulares gerados pela assin lação dos xenólitos de rochas nretanlór.ficas,

A ocorência signifrcativa de enclaves rnáficos de cornposição microclior'itica (btJrb

dioritos) no interior desta suíte, com estruturas e texturas de nìistula fisica de magmas associa¿as

a presença de dioritos e hb-dioritos equigtatiular-es indicarn a irnportância dos magnras

intermediá¡ios a básicos na genêse desta suíte.

Um segundo conjunto de estruturas primiirias é gerado pela assinilação parcial dos flagmentss

de ortognaisses granodioríticos a dioríticos, gnaisses calci-silicáticos, biotita gnaisses ba¡dados,

anfibolitos nematoblásticos e anfibolitos finos bandados. A plesença nesta suíte de umbanda¡rentg

irregulæ e descontinuo marcado por"schlierens" de rniuerais máficos está relac¡onada dir.etamente

com a digestão destes xenólitos (figs.16 e l7). Dentro das exposições da sIpM destacam-se

extensas áreas, com grande quantidade de fragmentos de gnaisses em estágios variáveis de

preservação, e outras areas onde os mesmos mostmm ulna trama magrnática hornogê¡ea, co¡r
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teores de máficos constantes e texturas magmáticas ainda bem preservadas. A ampla extensão

desta suíte toma passível sua subdivisão em unidades, entretanto, a ausência de exposições

contínuas e o elevado grau de deformação das zonas de cisalhamento dúcteis tomam necessários

estudos em escala mais detalhada.

A SIPM apresenta uma ampla área de ocorrência extendendo-se desde a região oeste do

batólito, a partir dæ cidades de Pinheiro Machado e Amaral Ferrador, até o leste, nas cidades de

Pedro Osório, Pelotas e Tapes. Megaxenólitos de granitóides desta suite são encontrados no

interior da SIE, próúmo as cidade de Erval e A¡roio Grande e na localidade de Vila Ayrosa

Galvão, Ocorrem ainda, de modo muito restrito, como xenólitos no interior dos granitóides das

SIV e SGDF.

As transformações metamórficas registradas nestas litologias estão restritas as zonas de

cisalhamento ducteis, tão comuns nesta unidade. A designação ortognaisse não foi adotad4 sendo

preterida por metagranitóide, porque as rochas ainda preservam suas feições ígneas na maioria das

á,reas aflorantes.

2.1. Granitóides

Os granitóides constituem intrusões múltiplas, em que a forma dos corpos édedificil avaliação

em firnção da escala de mapeamento e das intensas transformações impostas pela formação de

zonas de cisalhamento dúcteis. Estas zonas apresentam-se amplamente distribuidas, com uma

complexa história evolutiva de superposições miloníticas. A separação de grupos composicionais

restringe-se na prática, a individualização de corpos granodioríticos e monzograníticos, uma vez

que os tonalitos, qu{¡rtzo-dioritos e dioritos, devido a suas pequenas proporções e volumes,

podem ser cartografados somente em escalas de maior detalhe (1:10.000 e l:5000). Desta

maneira, na descrição destas rochas será feita uma abordagem conjunta dos vários tipos

composicionais dentro de uma mesma unidade estratigriifica.

Os afloramentos desta unidade são esparsos, com campos de matacões e blocos de

tamanhos da ordem de 30 cm até 1-2 m.. Este tipo de afloramento é comum nos arredores da Vila

Maciel, nas adjacências da localidade de Morro Redondo e também a leste da localidade de Monte

Bonitô. Menos frequente, podem ser encontrados lajeados de até 300-500 m2 em arroios e

encostas de morros, principalmente, quando adjacentes as zonas de cisalhamento dúcteis.

Excelentes àfloramentos de drenagens podem ser obtidos ao longo do Arroio Pelotas e no leito

do rio Pirat¡nú. As melhores exposições entretanto, são os cortes de estradas ao longo da BR-3 92,



74

entre o acesso a Vila Maciel e o Arroio Santa Eulá,lia" no acesso a Morro Redondo e na BR-293,

entre o trecho da cidade de Pinheiro Machado e a BR-l 16. Ainda podem ser observados em vá'ias

pedreiras da região de Monte Bonito, principalmente, nas pedreiras Silveira e Sultepa

(abandonada).

Os granitóides estão frequentemente alterados, envolvidos por um solo pouco espesso, de

cor castanho escuro a alaranjado e conrposição fi'ancamente argilo-arenosa. Em amostra de mão,

os granitóides possuem cor cinzenta corn índice de máfrcos em torno de7 a 25Vo e pontuações

esbranquiçadas dadas por raros fenocristais de plagioclásio e/ou feldspato potássico. Quando

alteradas adquirem tons rosados a esbranquiçados.

A textura dominante é equigranular média a glossa (4-7 rnm) , Ern algumas porções passam

a um arranjo inequigranular a fracamente porfirítico, marcado por urna baixa densidade (l a 4%)

de fenocristais de feldspato potássico e também de plagioclásio. O plagioclásio ó o principal

mineral felsico, possuindo formas quadrátioas e cor branca. O qualtzo é amebóide e incolor, oom

feldspato potássico de cor branca a losa quando alterado, e formas subédricas a anédricas. A

biotita é euédrica a subédrica, ocorrendo como agregados (ninhos) e também de modo intersticial.

Menos frequentemente pode aparecer hornblenda associada aos agregados de biotita.

As estruturas magmáticas estão representadas por foliações de fluxo das quais se destaca

um bandamento ígneo, descontínuo e irregular, definido por "schlierens" máficos enriquecidos em

biotita com pouca hornblenda associada (fig.l8). Os "schlierens" mostram forte alongamento

apresentando formas muito lenticulares com espessura média de I a 4 cm e comprimentos da

ordemdela3m.Oespaçamentoeaintensidadedestasbandasmáficasébastantevariável,

estando a presença desta estrutura associada diretamente aocorrência dexenólitos gnáissicos e/ou

rochas dioríticas (figs. 19 e 20). Internamente, os minerais das bandas máficas estão orientados,

concordantes a trama da rocha. Além deste bandamento, apresenta em áreas com baixa deusidade

de "schlierens", uma foliação marcada pela orientação dos minerais máficos e, irregularmente, por

feldspatos. O bandamento frequentemente envolve xenólitos gnaissicos, dioiticos e enclaves

máficos, gerando em volta dos mesmos uma foliação concêntrica. Em locais com baixa densidade

de xenólitos os metagranitóides.adquirem um aspecto homogêneo, como é observado em Monte

Bonito e nos arredores de Canguçu.

Além das estruturas magmáticas, os granitóides apresentam uma foliação tectônioa que

pode ser identificada em quase toda a extensão de área. Esta foliação disposta de modo

subparalelo ao bandamento ígneo, causa a reorientação mecânica dos minerais máficos que

constituem os "schlierens" acompanhados pelo aparecimento de uma nova paragênese lnineral
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vincul¿da a teKuras e estruturas impostas pelo desenvolvimento das zonas de cisalhamento dúcteis

(figs 21 e 22). Associado a formação desta foliação ocorre uma marcante lineação mineral

definida pelo alongamento de quartzo, Gldspatos e biotita,

Em zonas mais deformadas a lineação mineral fica mais definida devido ao estiramento do

feldspato. Com o desenvolvimento das zonas de cisalhamento dúcteis, a foliação torna-se mais

regular, podendo transpor o bandamento ígneo gerando dobramentos complexos preservados

entre as bandas máficas, por dobras intrafoliais sem raiz.

Em toda a região estudada o bandamento mostra uma orientação nordeste e mergulhos

subhorizontais para noroeste e sudeste. A formação de uma estrutura bandada regular e contínua

ocorfe somente nas zonas de alta intensidade de deformação, quando observa-se o aumento

significativo da regularidade e continuidade das bandas associadas ao desenvolvimento de zonas

de cisalhamento de baixo ângulo (zonas subhorizontais de Philipp, 1990). Estas zonas sofrem uma

superposição milonítica associado a formação de zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo

(zonas subverticais de Philipp, op.cit.), causando o redobramento das estruturas anteriores e o

aparecimento de dobras com formas abertas a fechadas e acompanhadas por uma foliação de

superficie axial. Apesar desta relação, o bandamento ainda apresenta em quase toda a área uma

disposição subhorizontal, sugerindo a ação de um evento deformacional de escala regional (D,).

As zonas de cisalhamento subverticais (Dr) mostram ampla distribuição ao longo de toda a região

ocupada pela SIPM. Os milonitos e ultramilonitos encontrados nas zonas subverticais mostram

uma direção em torno de N70-80E. Podem aparecer ainda zonas subverticais discretas com

granulometria muito fina e espessuras da ordem de alguns cm (l a l5cm).

A SIPM contém em seu interior grupos distintos de xenólitos e enclaves, ocorrendo gnaisses,

anfibolitos, enclaves máficos e dioritos equigranulares. Próximo aos contatos apresenta enclaves .

arredondados do Granito Monte Bonito. os xenólitos de gnaisses apresentam formas

subangulosas a subarredondadas com tamanho médio entre 30 a 50 cm. predominam as

composições quartzo-feldspáticas, com ocorrências mais restritas de rochas calci-silicáticas e

anfibolitos. Os xenólitos gnríissicos são bandados com uma nítida dismrdância estrutural entre esta

estrutura intema e a foliação de fluxo desenvolvida nos metagranitóides.

As rochas dioríticas, de ocorrência bastante restrita, aparecem como enclaves de formas

arredondadas a subangulosas com tamanhos de 30 cm até 5-60 m. Apresentam contatos difusos

dou gradacionais e mostram efeitos de assimilação parcial com geração de estruturas fantasmas

e "schlierens" máficos ao redor de seus limites (figs.23 e24). A estrutura das rochas diroíticas é

maciça, entretanto podem apresenta.r um bandamento primario alternando camadas com teores



76

distintos de minerais máficos (hornblenda). A principal textura é equigranular-hipidiomór$ca

média a grossa (2 a 10 mm), podendo ainda mostrar textulas poiquilíticas. Os minerais principias

são o plagioclásio e a homblenda, como minerais acessórios ocorem a biotita, zircão, apatita e

alanita.

Em campo, os metagranitóides da SIPlvI, estão cortadas por zonas de cisalhamento dúcteis

que se caracterizam por faixas estreitas e alongadas de rochas miloníticas direcionadas segundo

nordeste. Estas faixas estão dispostas segundo urn padrão anastomosado, separando ent¡e si

porções de rocha indeformadas, preservando as estruturas primárias registradas nos granitóides,

A medida que nos aproximamos das zonas de cisalhamento, passam a exibir inicialmente uma

foliação penetrativa e espacialmente regular, passando gradativamente a um bandarnento regular

e relativamente contínuo onde os minerais estão fortemente orientados e deformados.

Comumente, a SIPM é cortada por corpos tabulares de leucogranitos com textura

pegmatóide a aplítica. Estes granitos possuem cor rosada e mostram corpos com espessuras

variáveis entre 40 cm até 2-3 m. Os contatos são nítidos e bem definidos, com limites retos a

curvos. O aparecimento de corpos aplo-pegmatóides está restrito as circunvizinhanças dos cerpes

gfoníticos da SIV e SGDF. Na região de Morro Redondo, em um momento anterior ao

posicionamento definitivo do Granito Arroio dos Kaster, desenvolveu-se sobre as r.ochas da

SIPM, uma densa rede de fratur¿s com espacamento métrico e preenchidas por esta associação

de corpos tardios. As rochas aplo-pegmatóides se caracterizam por apresentar uma estrutura

interna bandada" alternando níveis aplíticos e pegmatóides, indicando que o preenchimento das

fraturas ocorreu de maneir¿ sucessiva e por diversos pulsos de magma. Outras estluturas tardias

e de caráter frágil estão marcadas por fraturas subverticais preenchidas também por diques

rioliticos e diabásios.

Em lârnina deþada os granitóides desta suíte mostrâm um¿têxtura equþanular-hipidiomórfica

com plagioclásio e biotita euédricos a subédricos, acompanhados por microclínio e qua¡tzo

xenomórficos e intersticiais, com hornblenda, apaúra, zircão, alanita e opacos como minerais

acessórios e com forte tendência ao idiomorfrsmo. Localmente apresentam arranjo porfirítico

marcado por baixos teores (2 a 5%) de megacristais tabulares de microclÍnio e, menos frequente,

de plagioclásio. Relações poiquilíticas são evidenciadas pelas inclusões de biotita, quartzo

hexagonal, apaüta, mcão, alanita e opacos ern plagioclásio; apatita, zircão, alanita e opacos em

biotita; plagioclásio, biotita, quartzo hexagonal , apatit4 zircão, esfeno e opacos em microclínio,

plagioclásio, biotita, apatita, zircão e opacos em quartzo e, biotita, quartzo hexagonal, opacos e

apatita em esfeno.
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As composições desta unidade estão dominadas por granodioritos com significativa parcela

de monzogranitos. Os dioritos, quartzo-dioritos e tonalitos estão ocorrendo na forma de enclaves

de dimensões cm a m. A minàralogia essencial consiste em plagioclásio, microclinio e quartzo,

com biotita e homblenda como minerais máficos e, esfeno, apatit4 alanit4 zircão e opacos como

minerais acessórios. A tabela 6 apres€nta as proporções modais das amostras mais representativas

desta unidade. Na figura 27 pode ser observada a disposição das análises modais de amostras da

SIPM no diagrama QAP.

O bandamento encontrado nos granitóides çst¿ marcado por bandas descontínuas com elevados

teores de minerais máficos. O principal mineral máfico que compõe estes "schlierens" é a biotita,

ocorrendo também hornblenda de maneira muito locallzada.

Ao longo de toda a região estudada, os metagranitóides da SIpM tem sido submetido a

diferentes intensidades de taxas de deformação, resultando no desequilíbrio da mineralogia ígnea

e no crescime¡to de uma novas paragêneses minerais associad¿ ao desenvolvimento das zonas de

cisalhamento dúcteis. Estas transformações modificam as texturas equigranulares gerando texturas

miloníticas marcadas pela forte orientação e estiramento mineral.

Aszonas subhorizontais (D,) estão bem representadas com excelentes exposições ao longo

do arroio do Ou¡o e Pelotas e, nos arredores da Vila Maciel. São identificadas como faixas de 50

¿ 300 m de milonitos de granulação média a grossa com forte bandamento regular e continuo

marc¿do pela alternância de níveis enriquecidos em quartzo e feldspatos com níveis à base de

minerais micáceos, com predomínio de biotita e mica branca.

Os níveis félsicos estão definidos por porfiroclastos arredondados e alongados de plagioclásio

entre 4 e 15 mm, com pouco microclínio de formas arredondadas e com forte recuperação

marginal. os porfiroclastos possuem tamanhos da ordem de 5-20 mm e perfazem entre 45-30 o/o

da análise modal. o quartzo está normalmente na forma de ûtas com intenso alongamento, sendo

constiutído por agregados granoblásticos irregulæes e mosaicos poligonais. A matriz que envolve

os porfiroclastos apresenta uma granulação fina ¿ média (0.1-0.4 mm), demonstrando arranjo

granoblástico inequigranular interlobado definido por cristais de microclínio + albita + quartzo.

Os níveis mriñcos mostram uma lepidoblástica marcada pelo alinhamento de biotita, por vezes,

acompanhada.de mic¿ branca. As micas constituem agregados onde os clastos de biotita estão

intensamente desestabilizados para paragêneses a base de biotita verde fina * mica branca +

epidoto + carbonato * esfeno + clorita + opacos anédricos.

As rochas miloníticas das zonas de cisalhamento subverticais (Dr) mostram um

bandamento muito fino ( t-5 mm) e regular. As bandas estão marcadas respectivamente, por niveis
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enriquecidos em quartzo e feldspatos e, por níveis ricos em minerais tnicáceos, principalmente

mica branca. Os poffiroclastos variam de l0 a 45 % aplesentando folmas aredondadas a elípticas

com tamanhos entre 2 e 8 mm. De maneira dominante, os porfiroclastos são constituidos por

plagioclásio e pouco rnicroclínio, Cornurnente desenvolve sombras de pressão assitnétricas con

asas caracterizadas pela formação de arranjos glanoblásticos com patagêneses a base de quartzo

+ epidoto * mica branca + biotita fina + microclínio + albita * carbonato. Os clastos estão

envolvidos por uma matriz muito fina (0.lmm) formada por uma arranjo granoblástico rnuito

irregular, composto por quartzo*rnicroclírúo+albita+epidoto+carbonato. Os contatos entre os

grãos são lobados a serrilhados. O quafizo está normalmente na matt iz, rnas pode estar como fitas

fortemente estiradas e constituidas irternamente por subgrãos de variados tamanhos e cotn lortnas

alongadas. Os níveis lepidobásticos estão compostos por mica branca + biotita verde + esfeno +

opacos anédricos.

Os elementos descfitos na petrogl afia da deformação destas zonas (Philipp, 1990a,1990b),

permitem concluir que asmesmas se desenvolveram sob condições metamórficas inferiores, dentro

da fácies xistos verdes, se comparadas com as zonas de cisalhamento subhorizontais. As principais

evidências devem-se ao baixo grau de recuperaçáo da marriz, marcada pela irregularidade do

arranjo granoblástico e pelos contatos serrilhados a lobados encontrados nos limites entl'e os

grãos. A matriz comumente é extremamente fiua (<0. 1 mm) e a recuperação rnarginal do Íèldspato

potássico não é significativa,

2.2. Dnclaves Máficos

Os enclaves máficos são abundantes, possuindo formas arredondadas a subangulosas cont

cores escuras e tamanhos variáveis de l0 a25 cm. Mostram textura equigranular fina a méáia 1 t

a 2mm) e, raramente, boldas resfriadas marcadas pela diminuição gradativa do tamanho de gr'ão

em direção aos limites dos enclaves. Os contatos comumente são nítidos, com formas lotradas a

curvas. Por vezes, no interior do enclaves são encontrados cristais subarredondados de quartzo

e de feldspatos. A distribuição dos enclaves no interior dos metagranitóides da SIPM é aleatória,

ocorrendo boas exposições na pedreira Silveira, em Monte Bonito, nos cortes da BR-392 e no

interior da localidade de Morro Redondo.

A composição petrográfica dos enclaves é dominada por dioritos, quartzo-dioritos e raros

tonalitos. A textura dominante ao microscópio é equigranular.hipidiomórfrca frna a média. A

composição mineral está caracterizada pela.dominância de plagioclásio sobre biotita e anfibólio.
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O plagioclásio apresenta forma prismática, euédrico a subédrico, frequentemente zonado e com

macla polissintética. O amfibólio é uma hornblenda de cor verde, pleocróica em tons de verde e

com formas prismáticas subédricas a euédricas. A biotita ocorre na forma de palhetas subédricas

de cor castanha, oconendo de modo intersticial. Juntamente com a hornblenda compõem

aproximadamente 50 o/o da rocha. Ocorrem ainda esfeno, opacos, zircão e apatita como minerais

acessórios. O esfeno é subédrido a anédrico, ocorrendo de maneira intersticial, O zircão mostra

forma prismática alongada bem definida. A apatita é acicular, euédrica, Os opacos são são

intersticiais, subédricos a a euédricos. A análise modal destas litologias pode ser encontrada na

tabela 7 .

O conjunto de informações obtido nesta unidade, principalmente a presença de estruturas

e texturas ígneas, é indicativa que as mesmas representam líquidos congelados de um magma mais

básico incorporadas pelo magma granítico.

3 - Suíte Intrusiva Erval (SIE)

Os granitos da SIE ocupam a porção sul do batólito, apresentando uma composição

dominantemente monzogranítica. Contém em seu interior uma ampla variedade de xenólitos de

ortognaisses quartzo-feldspáticos, anfibolitos, mármores, rochas calci-silicáticas e também

granitéides pertencentes a SIPM. A partir dos trabalhos de mapeamento regional e petrografia,

embasado por critérios litológico-estruturais e pelas relações de contato forâm separados da SIE

as principais exposições de rochas metamórficas que compõe os septos do embasamento. A

distinção entre os granitóides da sIE e da SIPM, está embasada nas relações de contato e nas

significativas diferenças composicionais e estruturais entre estas suítes.

os granitóides da sIE não mostram grande variação composicional, apresentando uma

composição petrográfica, comaspectos texturais, mineralógicose estruturais, muito homogêneos.

comumente se caracterizam por apresentar uma estrutura maciça e uma ampla variedade de

xenólitos. Os xenólitos de iochas metamórficas encontrados no interior dos granitos da SIE

possuem dimensões centimétricas a métricas e normalmente não tem condições de aparecer nos

mapas geológicos regionais pela reduzida dimensão de suas áreas aflorantes e pela falta de

continuidade fisica das mesmas.

As principais exposições das associações metamórficas ocorrem ao longo da RST-473, com

destaque para os Anfibolitos Alto Alegre, ortognaisses Arroio pedrado e os Mármores e

Anfibolitos Vilas Matarazzo e Pedreiras. A presença de xenólitos de rochas granodioríticas
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pefteucentes a SIPM pode ser detectada a sudoeste da cidade de Erval, na Vila Airosa Galvão,

na localidade de Basílio e nas ploximidades da cidade de Jaguar'ão. Na localidade de Basílio

tarnbém podem ser observadas excelentes exposições de ortognaisses migmatíticos.

3.1. - Rochas Graníticas

As litologias gruríticas da SIE afloram de maneira pouco significativa, como raros campos

de matacões e lajeados de drenagens. Excelentes exposições podern ser observadas ao redor da

cidade de Elval, principalmente nos cortes de estlada da RST-473, entre a cidade de Erval e a Vila

Ailosa Galvão e, entre as cidades de Erval e Pedras Altas, Ainda podenr ser encontr.adas

excelentes exposições no arroio Basilio, entre esta mesma localidade e a cidade de Pedro Osôrio,

e também a sul-sudoeste desta última cidade.

Os granitos desta suíte constituem urna região de relevo dorninado por coxílias muito

suaves, com afloramentos reduzidos e com significativa alteração intempá ica. os solos são

desenvolvidos atingindo entre 20 a 40 cm de espessura nas âeas mais rebaixadas.

Composicionalmente, estão representados por uma série pouco expandida de granitóides

com arnpla dominância de temos monzoglaníticos, com sienogranitos sutrordinados (lig. 27). os

granitos mostram cores esbranquiçadas a oinza cla.r o, adquirindo tons rosados quando alter.ados.

Apresentam uma textura equigranular hipidiornórfica grossa a média (5-3 mm) definida pela

presença de plagioclásio com fortnas quadráticas subédricas a euédricas, feldspato potássioo

subédrico a anédrico, com inclusões de biotita e plagioclásio, quartzo anebóide e intersticial e,

biotita como principal mineral máfico, com formas subédricas a euédricas e distribuídas de urodo

intersticial, localÞadamente em agregados. A.presença de hornblenda como mineral rnáfico é

localizada, estando intimamente relacionada coln a presença de xenólitos de anfibolitos.

De mæreit'a mais restrita, os motzogranitos exibern uma textura inequigranulal rnédia a

grossa" calacterÌzada pela presença de crjstais de feldspato potássico, com cores rosadas a

cinzentas e dimensões em torno de 7-15 mm. os megacristais possuem formas prismáticas e

subédricas, com limites fortemente lobados e com uma fraca zonação definida pela presença de

poucas trilhas de inclusões, principalmente de biotita.

Apresentam em geral uma estrutura maciça, menos frequentemente foliadq com orientação

primriria de cristais prismáticos de ftldspatos e biotita. A fornu ígnea preservada nos cristais de

feldspatos, aliado a presença de rnaclas e de quartzo amebóide, indicam a ausência nestaa áreas

de feições tectônicas na trama cristalina deste granitóide.
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Os monzogranitos estão cortados por injeções sienograníticas de cor rosada e com formas

tabulares e espessuras entre 30 cm e 3-5 m, Estas injeções são constituídas de modo predominante

por aplitos de textura equigranular fina a média (0.5 a 2.0 mm) a base de feldspato potássico e

quartzo anédricos com pouca biotita (< 2%). Menos frequente, ocoffem corpos com textura
pegmatóide a equigranular muito grossa (l a 5 cm), com composições sienograníticas e

mineralogia a base de feldspato potássico e quartzo com pouca muscovita, por vezes,

acompanhada ainda por biotita. Os contatos são definidos a gradacionais com limites retilíneos a

curvos.

Nas proximidades das principais zonas de cisalhamento ducteis que cortam esta região,

zona de cisalhamento Erva), Z.c. vila Airosa Galvão e z.c. Arroio Grande, os granitos

apresentam-se transformados para rochas miloníticas. O principal tipo textural encontrado são

protomilonitos. Estes possuem uma forte orientação de feldspato e biotita, quartzo estirado e

pouca formação de uma matriz granoblástica fina ( 0.lmm). Associada a desestabilização da

biotita ocorre o crescimento de agregados de muscovita fina, acompanhados por clorita e mais

Íaramente, agregados de biotita fina. Os feldspatos podem constituir porfiroclastos com lormas

tipo "augen" de 4 a 7 mm ou agregados lenticulares de grãos envoltos por uma fina matriz
granoblástica. Os milonitos costumam mostrar uma estrutura b¿ndada de escala megascópica

marcada pela altemância métrica de litologias distintas. Esta tipologia em parte é controlada por
diferenças composicionais definidas pelo estiramento e paralelização tectônica de corpos aplíticos,
pegmatóides e xenólitos anfibolíticos intercalados com os granitos protomiloníticos dominantes.

A presença constante da foliação milonítica em todos os tipos litológicos é indicativa do caráter
posterior das zonas de cisalhamento ducteis com relação aos contatos ígneos. Esta estrutura

bandada encontrada nas faixas protomiloníticas e miloníticas pode ser notadamente observada ao
longo da Zona de cisalhamento Ewal (zcB), disposta de maneira alongada a partir do norte da

cidade homônima e com a continuidade da zona de cisalhamento passando a oeste da cidade de
Pedro Osório. Também podem ser encontradas boas exposições na Zona de Cisalhamento Arroio
Grande (ZCAG), ocorrente a noroeste da mesma cidade (fig.2g).

Os principais tipos dexenólitos que ocorrem nos granitóides da SIE são anfibolitos e gnaisses

granodioríticos. os anfibolitos ocorrem como xenólitos de dimensões entre 20 cm até l_5 m,
possuem formas angulosas a subangulosas, contatos nítidos e limites bem definidos e retilineos.

Mostram uma estrutura maciça e textura granoblástica grossa. Nos locais onde ocorrem xenólitos

de anfibolitos o principal mineral máfico dos monzogranitos é a hornblenda, ocorrendo também

"schlierens" e outras concentrações de minerais máficos com formas irregulares e constituídas a
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l¡ase de hornl¡lenda e biotita. Estas corìcentrações de xenólitos de anfibolitos tarnbém palecem

estar associadas com o aparecimento nos monzogranitos da textura inequig|anular, mal cada pelo

crescimento de megacristais de leldspato potássico.

Outro tipo frequente de xenólito encontrado nesta unidade granítica são os ortognaisses

quartzo-feldspáticos. Estes gnaisses possueur forrnas subangulosas, alternando dimensões entle

30 cm até 1-50 metros. Aplesentam um bandamento fino (mm), continuo e relativanrente regular',

altemando niveis félsicos de I a 15 mm com textura granoblástica e niveis máficos a base de

biotita com pouca muscovita associada. Cornposicionalmente variam entre molìzogl anitos,

granodioritos a tonalitos.

Apresença de xenólitos demánnores, rochas calci-silicáticas e para-anfibolitos está r'estlita

as ocorrências d a Yila Ma|arszzo e Pedreiras, a sudoeste da cidade de Pedro Osório. As lentes

estão como xenólitos no interior dos monzogranitos, rnostrando forrnas irregulares e dimensões

da ordem de 600 m X 250 m, com 70 m de espessura. Os mármores e lochas calci-silicáticas

apresentarn uma fofte transformação imposta por um metamorfismo de contato fesponsável pela

formação de "skamitos" e outros tipos de homfelses.

Os afloramentos dos xenólitos de granitóides correlacionáveis com os da SIPM ocorrem

principalmente na Vila Airosa Galvão, nas pr oxirnidades da cidade de Jaguarão e na looalidade de

Basílio. Possuem tamanhos que variam de 4-10 até 350 metros. Estes granitóides caracterizarn-se

pela sua coloração cinzenta, com ocorrência variável de 6 a lTYo de mtnerais má{icos e pontuaçùes

esbranquiçadas dadas por raros fenocristais de plagioclásio e/ou feldspato potássico. euando

alteradas adquirem tons esbranquiçados a alaranjados. A textura é equigranulal nrédia a glossa

(a-7 mm), localizadamente inequigranular, com 1 a 4Yo de fenocristais de feldspato potássico e

também de plagioclasio. O plagioclásio é o principal mineral félsico, possuindo formas quadráticas

e cor branca. O quartzo é amebóide e incolor, com feldspato potassico de cor branca a alaranjado

qu4ndo alterado, e formas subédricas a anédricas. A biotita é euédrica a subédrica, ocorrendo

como agregados (ninhos) e também de modo intersticial. Menos frequentemente pode apar-ecer

hornblenda associada a agregados de biotita.

A estrutura magmática encontrada nos xenólitos graníticos da SIPM está representada por

uma foliação de fluxo das quais se destacaum bandamento igneo, descontínuo e ilregulat, definido

por "schlierens" máficos enriquecidos em biotita. Os "schlierens" mostram forte alongamento

apresentando formas muito lenticulares com espessura média de 4 a 15 cm e comprimentos da

ordem de 1a4 m. O espaçamento e a intensidade destas bandas máficas é bastante variável.
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lnternamente, os minerais das bandas máficas estão fortemente orientados, concordantes ao

alongamento principal da trama da rocha.

Além de estruturas magmáticas, identifica-se neste granitóide, uma foliação tectônica

disposta de modo subparalelo ao band¿¡Lrnento ígneo, causando a reorientação meiânica dos

minerais máficos que constituem os "schlierens" acompanhados pelo aparecimento de uma nova

paragênese mineral vinculada a texturas e estruturas impostas pelo desenvolvimento das zonas de

cisalhamento ducteis. Intimamente associado a formação destafoliação tectônica é o aparecímento

de uma marcante lineação mineral definida pelo estiramento de quartzo e alongamento de minerais

mríLficos (biotita). Em zonas mais deformadas a lineação mineral fica mais definida devido ao

estiramento do feldspato. O bandamento encontrado nestes está marcado por bandas descontinuas

com elevados teores de minerais máficos, O principal mineral máfico que compõe estes

"sclrlierens" é a biotita. Além de constítuirem o bandamento, os minerais máficos estão fo,temente

orientados.

Ao longo de toda a extensão aflorante da Vila Airosa Galvão, os metagranitóides da SIPM

tem sido submetido a diferentes intensidades de taxas de deformação, resultando no desequilíbrio

da mineralogia ígnea e no crescimento de uma novas paragêneses minerais associada ao

desenvolvimento das zonas de cisalhamento ducteis subhorizontais. Estas transformações

caracterizam-se por acentuar o bandamento primário dado por "schlierens", além de modificar as

texturas equigranulares das rochas metagranitóides, gerando texturas miloníticas marcadas pela

forte orientação e estiramento mineral associado ao crescimento de uma matriz metamórfica com

arranjo granoJepidoblástico fino marcado por paragêneses a base de Mc + Ab + Mica Branca +

Ep + Biot + Esf + Op. As zonas de cisalhamento estão impressas acentuadamente sobre estas

litologias, com a formação de longas e estreitas faixas de milonitos direcionados para nordeste

com baixo mergulho para noroeste, As zonas subhorizontais (D,) estão bem representadas com

excelentes exposições ao longo da RST-473 e nos arredores da Vila Ayrosa Galvão, São

identificadas como faixas de 10 a 80 m de milonitos de granulação média a grossa com lorte

bandamehto regular e continuo marcado pela altemância de niveis enriquecidos em quartzo e

feldspatos com níveis à base de minerais micáceos,.com predomínio de biotita e mica branca.

Estes xenólitos estão cortados por corpos tabulares de granitos equigranulares

pertencentes a SIE, mostrando uma textura média (2-3mm) e estrutura maciça. Os contatos são

nítidos, com formas retilíneas a pouco curvas. Ainda estão cortados por aplitos e pegmatóides

róseos de composição sienogranitica compostos porfeldspato potássico, muito pouco plagioclásio

e quartzo, acompanhados por teores de 1-3 % de biotita conr muscovita associada,
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Os xenólitos de odognaisses ocorrenr de maneira restrita, aflorando na BR- I 16, na altura

da baragem do Arroio Chasqueilo e também na entl'ada da localidade de Basílio. Os ortognaisses

possuem uma composição tonalítica e urna estrutura fortemente bandada alternando bandas

félsicas com textura granoblástica grossa e bandas máficas de texluras lepido-nernatoblástica. Em

afloramento os ortognaisses apresentam uma estrutura estromática.

Ao miorosoópio a principal textura dos granitos d¿ SIE é equigranular-hipidiomórfica, definida

pela presença comum de cristais com forma prismática curta e euédricqs de plagioclásio,

acompanhados por ortoclásio com formas prismáticas subédricas e linútes lobados e, por qualtzo

anédrico e com forma amebóide. O principal mineral máfico é a biotita, que apresenta fomras

subédricas e cor castanha.

A proporção dos minerais constituintes dos granitos da SIE é apresentada natabela7.

4. Suite Intrusiva Viamão (SI1)

Os corpos graniticos da SIV ocorrem ao longo de todo o Batólito Pelotas, apresentândo

formas muito alongadas segundo a direção nordeste-sudoeste, concol'dantes com as zonas de

cisalhamento subverticais (Dr), com as quais dernonstram relações sin- a tardi-cinemáticas. No

geral, apresentam uma foliação primária que transiciona para zolus de cisalhamento dúcteis

subverticais com formação de faixas métricas de rochas nliloníticas. Mostralìr uma variação

composicional significativa, dominada. por termos rnonzograrúticos, com sienogranitos e

granodioritos ocorrendo de modo subordinado (fig.27), Esta suíte é constituida por dois tipos

petrográficos principais: biotita granitos porfìríticos e leucogranitos equigranulares. A principal

caraterística textural dos granitóides da SIV é defrnida por uma trama porfirítica marcada por

megacristais prismáticos tabular es de feldspato potássico frequentemente o¡'ientados e imeLsos ern

uma matriz grossa de composição granodiorítica a rnonzogranítica. Além de tipos por'firíticos

ocorem também variedades inequigranulares.

A presença frequente de enclaves máficos e de rochas dioríticas a quartzo-dioriiticas associadas

indica a,importância de um magmatismo básico na petrogênese desta suíte. Em alguns corpos

desta suite, oconem corpos básicos-intermediários de composição diorítica, mostrando estrutul'as

de mistura parcial de magmas e formação de rochas híbridas.

Adenominação desta suíte esta associada diretamente a facilidade de acesso e as boæ ex¡rosições

que ocorrem destes granitóides na região metlopolitana do município de Viarnão. O principal
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granito desta suíte na região de Porto Alegre é o Granito Viamão. Os granitóides da SIV

estudados foram os Granitos Monte Bonito @hilipp, 1990), Arroio Moinho (Gomes, 1990),

Viamão, Coiliado Fogo (UFRGS, 1995), Chasqueiro (Trainini, 1987),Independência (Schneider

et al. 1974) e Arroio dos Kaster.

A seguir serão descritos os principais corpos graníticos estudados pelo autor abordando

aspectos como forma de ocorrência e localização, geomorfologia, alteração e tipos de solos, cor

da rocha sã e alterad4 texturas e estruturas macroscópicas principais e subordinadas com a

mineralogia que as caracterizam, relações de contato, texturas e estruturas microscópicas, ordëm

de cristalização, características microscópicas gerais dos minerais essenciais, acessórios e de

alteração e a petrografia da deformação.

4.1. Granito Viamão (gY)

As litologias deste corpo granítico extendem-se por grande parte das folhas Porto Alegre

e Passo do Vigário, constituindo a mais extensa unidade plutônica aflorante desta suíte na porção

norte do batólito. Esta recoberto a norte pelos sedimentitos paleozóicos da Bacia do Paraná e a

leste-sudeste pelos sedimentos da planície costeira. A denominação Granito Viamão é proposta

aqui para designar os granitos porfiríticos ocoffentes ao longo da região metropolitana desta

cidade (fig.3).

Manifestam-se na geomorfologia como um relevo de coúlias, sem grande alongamento

de vales ou áreas soerguidas. Na extremidade leste e norte da área estudada, a presença de uma

tectônica frágil de direção NE-SW, ocasiona através da ação de falhas normais o aparecimento

de'þabenf' e "horsts", sendo que a leste, as escarpas de falha parcialmente erodidas limitam os

terraços de sedimentos quatemários da planície costeira, marcando a transição para um relevo

plano com saliências localizadas marcadas por pequenos moffos graníticos.

Os principais afloramøtos desta unidade são de pequenos campos de matacões, que apresentrim

uma forma geral arredondada e diâmetros variando de I a 6 m, comumente menores que 2 metros.

Excelentes exposições podem ser encontradas na estrada àa Lomba dos Pinheiros, na avenida

Bento Gonçalves, no Campus da UFRGS, na cidade de Viamão e no distrito de Águas Claras.

Também ocorrem exposições em leitos de drenagem como a excelente seção no arroio a leste do

Granito Santan4 próximo a pedreira da Construtora Zocolloto.

Em geral estão alterados, modificando sua cor original cinzenta para cores mais claras com

tons de amarelo a branco. Cbmumente apresentam uma pequena cobertura de l-3 metros de um
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solo arenoso de cor castanho clalo a alaranjado, tlansicionando para urn alterito leldspático

tipicâmente saibroso,

O granito mostra uma coloração cir'ìzenta com fenocristais tabulares de feldspato potássico

de cores rosa, laranja e, menos frequentemente, brancos. A prirrcipal estrutura encontrada é uma

loliação de fluxo magmático definida pot alinhamento de megaclistais de feldspato potássico e de

enclaves máficos (ligs. 29 e 3O). A textula é porfirítica matcada pela plesença de 15 a 35 Vo de

rnegacristais de feldspato potássico co¡n I a 5 crn, por vezes, de até l0 cm, irnersos em urna ¡natriz

equigranulal grossa a média (4-8mm) de cornposição granodioríticâ composta por plagioclásio,

feldspato potássico, qvaflzo> biotita e laramente, holnblenda. Textutalnrente podenr ser'

individualizados duas faciologias distintas, definidas pela concerìtlação e col dos fenoclistais de

feldspato potássico.

Os megacristais de feldspato potássico são subédricos a euétlricos, com linites retilíneos

a lobados e com uûìa zonaçáo rna:'cada pol tlilhas concêrìtl icas de inclusões de biotita,

plagioclásio e opacos. A bìotita ocore de modo intelsticial e tarnbém corno agrcgados lenticula¡'es

rnilimétricos associados com alanita e opacos euédricos. O quartzo é incolor e está estirado ou

mostra uma forma anrebóide. O plagioclásio é euédrico corn forma quadrática e de cor branca.

Ocorrem dois tipos principais de enclaves no irrteliol das litologias graníticas que compõe

o Granito Viamão: enclaves rnáficos (microdioliticos a rnicroglanodior'íticos) e xenólitoS

pertencentes aos Gnaisses Porto Alegre.

Os enclaves máficos de conrposição diorítica a granodioritica mostm unìâpr€sença fi-cquente

neste granito. Possuem fotmas arledondadas a elípticas, l aramelll.e subangulosas, com textura

equigranular fina ( lnun) e ditrensões entre 5 e 40 crn, conr rnédia de l5 cm. Por vezes, lnostrauì

xetrocristais de plagioclásio branco euédrico. Os contatos dos enclaves coln a rocha granitica sào

nítidos e com formas curvas. Quando estirados, estão concoldalttes com a oricntação clos

megacristais de feldspato potássico. Ocomem de modo frequente por todo o colpo gr.anítico,

concentrando-se na porção oeste da unidade, quando ern locais lestritos chega a constituil I a 2

% da área aflotante.

Próximo da porção oeste do corpo, o granito é cortado por diques e veios aplítícos a pegrrntóides

de espessuras entre 15 e 40 cm, de composição sieuogranítica e cor esbr.anquiçada, Os contatos

são curvos a lobados e nítidos, embora contatos gladacionais ocon'am em divelsas exposições.

Normalmente, dispõe uma elevada relação angular corn a foliação rnagmática, alojando-se eur um

sistema de fraturas de cisalhamento (N40w - N30E). Estes corpos tabulares apreserìtan

caracteristicas petrográficas e composicionais collelacionáveis as do Glanito Ltdependência. Tais
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corpos possuem uma espessura de 5 a 8 metros, estando posicionados em fraturas de direção

nordeste. Composicionalmente, são monzo a sienogranitos com cores cinzentas a rosadas quando

alterado. A textura é equigranulæ média a grossa a inequigranular fina. Os contatos são pouco

lobados e a presença de fragmentos de monzogranitos porfiríticos é comum. Os fragmentos

possuem formas subangulosas e tamanhos entre 20 cm até 1 m. Os contatos são gradacionais e

mostram formas curvas a pouco retilíneas, sugestivas da ocorrência de um pequeno grau de

assimilação dos mesmos pelo magma intrusivo. Devido a pequena espessura das intrusões

tabulares e do resfriamento relativamente rápido, é possível supor através das relações de contato

observadas, que o Granito Viamão estava ainda em estado de resfriamento, quando ocorreu o

posicionamento dos corpos correlacionáveis ao Granito Independência.

Emv¿írios locais ocorrem zonas de cisalhamento dúcteis discretas, principalmente na e.xtremidade

leste do corpo e no oeste, próximo ao contato com o Granito Santana. As zonas de cisalhamento

estão defrnidas pela presença de faixas de protomilonitos,e, localmente milonitos, com espessuras

de 15-30 cm até 5 metros. Nestas zonas o monzogranito mostra uma estrutura muito foliada com

porfiroclastos de feldspato potássico na forma de "augen", envolvidos poruma matriz média a fina

com tamanho de grão variado e forte orientação de biotita e estiramento de quartzo. Com o

aumento da cominuição o monzogranito adquire uma textura granoJepidoblástica fina a média

(< 0 I a 0,3mm) e uma cor escura, sem que isto represente um elevado teor de máficos. Estas

zonas mostram direção nordeste e apresentam-se paralelas a subparalelas a orientação de fluxo

marcada pelo alinhamento de megacristais e enclaves microdioríticos.

Ainda identificam-se neste granito, zonas de cisalhamento frágeis de direção noroeste

(N20-30W), responsável pela formação de faixas centimétricas de 14-40 cm a 1-3 m de

protocataclasitos, com menor ocorrência de cataclasitos e ultracataclasitos. A fragmentação

progressiva do granito mascara sua textura porñrítica, transformando-o em uma rocha

equigranular com minerais intensamente fiaturados, com formas angulosas e dimensões vatiadas

(0.l-l .0 mm) imersos em uma matriz fina de cor esbranquiçada a acinzentada.

Ao longo da área estudad4 o Granito Viamão possui uma estrutura homogênea, sendo

irregularmente perturbada pela presença de enclaves máficos. Na Lomba do Pinheiro ocorrem 2

xenólitos de 40cm a 1.5 m de um granodiorito equigranular médio a grosso com cor cinzenfa e

composto por plagioclásio (45%), feldspato porássico (10), quarrzo (30) e biorita (10-15%). Este

granito possui uma foliação interna mæcada por "schlierens" irregulares de biotita e orientação

de minerais máficos. Os contatos variam em um mesmo xenólito desde retos e bem definidos até

lobados e gradacionais. Na saibreira da estrada de acesso, que liga Viamão a Gravataí, ocorrem
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diversos xenólitos de rochas orlognáissicas de dimensões entre 15 a 80 crn, mostrando fonnas que

variam, de angulosas a subangulosas nos fl'agmentos de dimensões mais acentuadas, gradando

para contornos subarredondados a formas irregulares tBqueles de menores dimensões. Os

xenólitos gnáússicos de pequenas dinrensões apresentam-se intensilmente assirnilados, mostrando

inicialmente, o arredondamento de seus limites e a pl'esença de concentrações it'r'egulares de

biotitas ao seu redor. Posteriormente, com a evolução da assimilação, as rochas gnáissicas vào

perdendo seu bandamento e diminuindo de maneira brusca seus seus teores de quartzo e, eui

menor proporção, de feldpatos. No caso extremo, o produto fural da assimilação são "schlierens"

e outras formas ainda subangulosas ou subarredondadas, delinidas por uma elevada concenl.r'ação

de biotita. Nestes locais, o monzoglanito perde sua característica porfirítica, adquiliudo um

aspecto "manchado" e uma textura equigranular grossa (figs. 31 e 32).

Ao microscópio, o Cranito Viamão apresenta fenocristais de Oloclásio, comumente

transformados parcial ou totalmente para Microclínio. As fonnas são subédticas a euédricas e

estão zonadas, sendo esta eshutura marcada por trilhas de inclusões zircão, plagioclásio, opacos

e biotita. A textura poiquilítica ainda é definida pela presença de inclusões de zircão, biotita,

opacos e apatita em plagioclásio; biotita, esfeno, opacos, plagioclásio em quartzo e, zircão,

apatita, opacos, esfeno e alanita em biotita.

A mineralogia essencial écomposta por ortoclásio, plagioclásio e quartzo, combiotitacomo

mineral máfico principal. Os minerais acessórios são zircão, apatita, alanita, esfeno e opacos. A

alanita e o esfeno ocorrem como inclusões nos minerais essenciais e também de modo intersticial.

A análise modal e as pdncipais caracter'ísticas dos minerais deste corpo gtanítico podem ser

encontrados na tabela 9.

A partir do estudo da forma e grau de idiomorfisrno, das relações de contato e das relações

de inclusão, a ordem de cristalização estabelecida iniciou com a formação dos minerais aoessórios

como zircão, apatita e opacos, seguidos de alanita e esfeno, que clistalizam de matreita

contemporfurea com a biotita e o plagioclásio. Por fim, a formação do feldspato potássico e do

quartzo.

A presença de uma foliação teclônica é definida nas áreas pouco defomradas pela reorientação

mecânica de biotita" estiramento de quartzo com formação de subgrãos alongados e por tlilhas

de uma matriz granoblástica fina (<<0.1 rnm) disposta de maneila anastotnosada, localizada

principalmente, nos limites de cristais de feldspato potássico da m atriz ignea, A proporção modal

desta matriz granoblástica fina væiade 1 aíYo,gerando nestes locais a formação de microbrechas

e brechas de esmagamento (Sibson, 1977). Estas trilhas são constituidas pol gt'ãos diminutos de
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feldspato potássico com limites serrilhados a lobados, localmente retilíneos, no geral com forte

extinção ondulânte, acompanhados ainda por clorita+sericita+epidoto. Próximo as trilhas, alguns

grãos de plagioclásio estão totalmente sericitizados ou ainda, com formação de mirmequitos de

quartzo qualdo em contato com o feldspato potássico. O plâgioclásio pode ainda apresentar

encurvamento de maclas e microfraturamento. Os megâcristais de ortoclásio ainda permanecem

pouco deformados ou apenas com fraturas preenchidas por quartzo+epidoto, Ao seu redor é

comum a matriz registrar os efeitos da deformação com a formação de uma textura granoblástica

irregular.

Em locais mais deformados, ocoffe um aumento signifrcativo da proporção desta matriz

acompanhado pela transformação dos minerais máfrcos. Nos agregados de biotita de granulação

grosseira ocorrem significativas mudanças, com a transformação parcialou total paraum agregado

fino composto por biotita castanha a verde fina (<0. 1mm) + op¿çe5 ¿¡édricos + clorita + epidoto

+ apatita alongada. Em termos estruturais a textura é protomilonítica e pouco desenvolvida. O

Granito Viamão apresenta-se pouco deformado, ocorrendo faixas restritas de 10-20 cm até l-3

metros de rochas com texturas miloníticas.

4.2. Granito Monte Bonito (gMB)

Esta unidadg anteriormente definida por Philipp ( 1990), ecuactenzadapor um corpo granítico

com forma alongada segundo a direção leste-oeste. Ocupa ao redor de 90 km2 de iirea aflorante,

ocorrendo a norte da localidade de Monte Bonito (fig.3). A sua composição é dominada por

termos monzograníticos com teKura porfirítica. Mostram contatos difusos e/ou gradacionais com

a presença de xenólitos arredondados dos metagranitóides da SIPM. Excelentes exposições podem

ser observadas nas proximidades de Monte Bonito, nas pedreiras dos pontos 203,2'15 e 25.

Costumam aflorar como campos de matacões esparsos, localizados predominantemente

nas porções mais elevadas de morros e coxílias, Comumente, os matacões e blocos são

arredondados a subangulosos com dimensões variando entre 0.5 a 6 m, Encontram-se imersos em

um solo pouco desenvolvido, de composição areno-argilosa com cores castanha alaranjada a

castanha avermelhada. Frequentemente, em função do elevado teor de quartzo e feldspatos,

ocorrem ertensas saibreiras exploradas para aterramento.

Menos frequente, podem aparecer em lajeados de drenagens. Excelentes exposições de 50

a 500 m2 de area aflorante podem ser encontrados no leito do arroio do Ouro Il. Além destas

exposições ainda existern viá¡ios cortes de estradas ao longo do corpo e na BR-392, entre o trecho
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do arroio Santa Eulália e o acesso a Monte Bonito. Dentro do contexto geomorfológico regional

o corpo granítico constitui uma área corn relevo positivo, do tipo morros e coxílias com forte

alongamento dos mesmos para nordeste.

Em afloramento, o granito possui cor cirz,enta com pontuações salientes de cor

esbranquiçada a alar anjada dadas por megacristas de feldspato potássico. Quando alterados

mostram tonalidades esbranquiçadas a rosadas. A textura porfirítica está definida por uma

densidade variável de 5 a 35 lo de megacristais tabulares de feldspato potássico imersos numa

matriz equigranular média a grossa (5-15 mm) composta por feldspato potássico, plagioclásio,

quartzo, biotita, pouoa hornblenda e esfeno, Os megacristais são subédricos a euédricos conr

fonnas prismáticas tabulares variáveis entre 1 a 10 crr, conl média de l-2 cm. Frequentemenl.e,

o feldspato está com macla de Carlsbad. Alguns indivíduos mostram uma zonação concêntrir:a

marcadas por linhas de crescimento definidas por trilhas de inclusões de biotit4 plagioclásio,

esfeno e opacos. A matriz e de composição granodiorítica com um índice de minelais uáficos

entre 5 e 15 %,

As estruturas magtnáticas encontram-se distribuidas em todo o corpo, sendo que próximo

as bordas do mestno ocorrenì zonas de cisalhamento dúcteis. Nas áreas pouco deformadas, o

glanito mostra uma foliação primária marcada pela orientação de minerais máficos e, mais

ilregularmente, pelo alinharnerito de rnegacristais de feldspato potássico. Nesta loliação os

minerais estão com formas subédricas a euédricas e não demonstram sinais de deformação dúctil.

Quando o teor de minerâis má,frcos é significativo, podem constituir um bandamento muitu

irregular e descontínuo definido por concentrações de biotita e pouca hotnblenda. Distribuído de

maneira iregular por todâ a extensão do corpo, a preserìça deste baldamento incipiente,

juntamente com a orientação dos minerais máficos e o entelhamento de megacristais de fbldspato

potássico, constituem âs principais estruturas prirnárias deste granitóide.

O Granito Monte Borúto apresenta em seu interior os meslios grupos de xenólitos detectados

m SIPM, entretalìto, conlproporções significativamente menotes. Os enclaves de rochas dioríticas

sõo os mais comuns e mais volumosos, distribuindo-se de maneila pouco regular, concentrando-se

principalmente ao longo do limite sul do corpo granítico. Os enclaves de dioritos rnostlàm

dimensões variáveis de 15-30 cm até 15-100 n-r, com formas arredondadas e contatos gradacionais

e difusos (fig.33). Os diolitos mostl'am textura equigl'anular grossa a média (5-10 mm) e são

compostos dominantemente por plagioclásio e hornblenda. Estes xenólitos mostram formas

arredondadas com contatos difusos e gradacionais, com dimensões variando de 20 a 140 cm.
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Os xenólitos gnáissicos são raros, mostrando formas subarredondadas com dimensões

entre 20-35 cm. Dominam os gnaisses quartzo-feldspáticos, com menor oconência de a¡rfibolitos

e rochas calci-silicáticas. Os xenólitos demonstram uma forte discordância entre suas estruturas

intemas, seja esta um bandamento inegular ou uma forte orientação de minerais, e as foliações

primárias encontradas nos metagranitóides. As foliações tectônicas associadas as zonas de

cisalhamento coftam os xenólitos e os metagranitóides, sendo caracteristicamente posteriores.

A presença de enclaves máficos é pequena, ocorrendo poucas e raras exposições destes

ao longo do corpo. Possuem formas circulares a elípticas com cores escuras e textura equigranular

fina (l-2mm). Ocorre com tamanhos de l0 a 25 cm e apresentam composições dioríticas a

quartzo-dioríticas. Na pedreira dó ponto 17 ( Pedreira Augusto dos Anjos), ocorre um dique

microdiorítico com espessura de 15 a 150 cm, mostrando contatos nítidos e bem definidos (fig34).

Ainda apresentam xenólitos de granodioritos equþanulares com limites difusos e gradacionais.

As dimensões va¡iam de 2O a 45 cm e o aparecimento de xenólitos da SIPM está limitado as

zonas de contato com o Granito Monte Bonito.

Em regiões com ocorrência dexenólitos, é comum o aparecimento de "schlierens" máficos

abase de biotita e rara homblenda, produtos da digestão parcial de xenólitos de rochas gníissicas

ou dioritícas. Estes "schlierens" são descontinuos e possuem formas lenticulares fortemente

alongadas. Nestes locais, a presença dexenólitos gera o aparecimento de manchas com a formação

de estruturas fantasmas ao redor dos mesmos. Este fenômeno é muito bem desenvolvido em

regiões onde o Granito Monte Bonito apresenta a presença de enclaves de rochas dioriticas,

Emtodo o corpo, as foliações magnáticas mostram,se orientadas para nordeste com mergulhos

'variáveis para noroeste e sudeste. Além das estruturas primárias planares, podemos encontrar nas

regiões de bordo, uma lineação mineral irregular marcada pela orientação de feldspato potássico.

Este alinhamento relativamente regular de feldsþato se apresenta em vários pontos do corpo,

juntamente com fenômenos de entelhamento com imbricações de megacristais de feldspato

potássico.

Nas porções mais centrais do corpo pode apresentar uma foliação muito fraca e até mesmo

adquirir uma estrutur& maciça. Esta foliação é irregular e pouco penetrativa" definida pela

orientação da biotita. A medida que nos deslocamos para as porções de bordo destes corpo

aumenta a regularidade e a definição desta foliação. Desta maneira, em zonas mais deformadas

dos bordos, a rocha tende a apresentar uma forte orientação mineral máficos e megacristais de

feldspato potássico, juntamente com um aumento significativo de continuidade do bandamento
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feldspato potássico, juntamente com um aumento significativo de continuidade do bandamento

que pode estar marcado pelos "sclúierens" máfrcos e/ou conce¡ìtl'ações irregulales de minerais

máficos ou megacristais alinhados.

Acompanhando as foliações prilnárias acirna descritas, observa-se algurras modificações

impostas de modo significativo por um evento tectônico regional. O aumento da regularidade das

foliações está assooiado com a atuação de deformação no estado sólido. Além de reorientar

meoanicamente as estruturas magmáticas, há a formação de urna foliação teclônica caracterizada

pelo aparecimento de uma paragênese mineral definida por albita + quartzo + microclinio + biotita

+- epidoto *- mica branca *- clolita + esfeno *- carbonato * opacos. Ao longo de todo o cor.po

estas foliações, magmática e tectônica, estão aproximadamente paralelas com orientação para

noideste e mergulhos regionais com alto ângulo para noroeste e sudeste.

Em areas com elevada intensidade de deforrnação apresenta signifrcativas modificações

texturais e estruturais, constituindo zonas de cisalhamento ducteis que se apresentam como faixas

de alongadas para nordeste de milonitos com espessuras aflorantes da ordem de 4 a 30 m.

Embora não tenha sido detectadas as zonas de cisalhamento ducteis de baixo ângulo, por

todo o corpo encontramos uma foliação subhorizontal, que parece estar definindo uma estrutura

magmática" já que está marcada por orientação de minerais núficos e "scl ierens" de biotita.

Uma excelente exposição encontrada nos pontos 08 e 09, adiciona alguns elernentos

importantes na análise do posicionamento deste corpo. Neste local, ocorre uma intrusão tabular

de 100 m de espessura de litologias correlacionáveis ao Granito Monte Bonito cortando as roc¡as

da SIPM. A intrusão está estruturalmente concordante com uma zon¿ de cisalhamento dúctil de

baixo ângulo, sofrendo uma forte superposição milonítica desta zonas de cisalhalnento e das zonas

subverticais do evento Dr, principalmente na porção sul da ocorrência. Este fato pode sugerir urna

certa contemporaneidade entre o posicionamento do Granito Monte Bonito e as zonas de

cisalhamento subhorizontais @,) @hilipp, 1990).

Tanto nesta intrusão tabular como em todo o corpo principal deste granitóide, as foliações

subhorizontais, estão dobradas etranspostas pelas zoias de cisalharnento subverticais. Estas zonas

subverticais estão caracterÞadas por faixas alongadas de milonitos a ultramilonitos com disposição

anastomosada, direcionadas para nordeste e com mergulhos elevados para noroeste e sudeste. Os

milonitos possuem granulação fin¿ e uma forte estrutura bandada, disposta com urna boa

regularidade e continuidade. Alternam bandas finas de 1-3 mm enriquecidas em quartzo e

feldspato potássico e níveis a base de biotita e mica branca. Na sua maioria, as faixas são

compostas por milonitos e protomilonitos, bom 20 a 50 vo de porfir-oclastos estilados e
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média (0.1 a 0.5 mm) (frg.35). Esta malriz e caractenzada dominantemente pelo

microfraturamento e estiramento dos feldspatos, formação de quartzo em fitas e agregados finos

com diminuição gradativa do tamanho de grão da matriz (0.I mm). Nestes casos geram estruturas

tipo "augen" definidas pelo estiramento e arredondamento dos crist¿is de feldspato potássico, que

passam a ser envolvidos por uma forte foliação milonítica. A principal modificação textural é o

registro de uma forte lineação de estiramento mineral dada pelo alongamento de feldspatos,

quartzo e micas. Nestas zonas, os xenólitos gniíissicos e enclaves máficos apresentam-se

fortemente alongados, Estreitas faixas de ultramilonitos de cor esverdeada e composição mineral

a base de mica branca ocorrem associadas. Comumente em zonas menos deformadas do corpo

granítico, as zonas subverticais redobram as foliações magmáticas ou tectônicas de baixo ângulo,

gerando uma foliação de superficie axial dada pela reorientação mecânica de biotitas e, menos

significativamente, por orientação de feldspatos. Acompanhando esta foliação podem ocorrer

zonas de cisalhamento discretas de 2 a 20 cm de espessura,

A presença de estruturas fnþeis cortando as estruturas primárias do Granito Monte Bonito

está amplamente representada por um fraturamento, em parte preenchido por rochas ígneas

hipabissais. Próximo as zonas de bordo do corpo, encontra-se de maneira frequente, diques de

leucosienogranitos com cores esbranquiçadas a cinzentas, A textura é equigranular média (2-5

mm) e a estrutura é maciça. Menos comumente, podem constituir diques de até 100 m de

espessura e por vezes, estruturas com formas facolíticas. Estes corpos tabulares aumentam em

frequência e tamanho, chegando a constituir três apófises de dimensões quilométricas na porção

centro-sul do Granito Monte Bonito.

Os contatos entre o Granito Arroio dos Kaster e o Granito Monte Bonito é variável,

passando de retos, curvos a lobados nos corpos de espessura reduzida até mesmo contatos

extremamente lobados com presença de "bolhas" do metagranito no seu interior, principalmente,

quando maiores volumes de magmas estão em contatos.

A intima associação espacial entre o Granito Monte Bonito e o Granito Anoio dos Kaster,

com relações de contato definida por limites lobados é sugestiva de uma provável relação

contemporânea entre ambas rochas.

Um padrão de fraturamento ainda.mais jovem pode ser identificado a partir da observação

comum de diques aplo-pegmatóides, concentrados de maneira intensa ao redor das principais

apófises do Granito A¡roio dos Kaster, Próúmo a estes corpos sienograníticos, as rochas

porfiríticas do Granito Monte Bonito encontrâm-se recortadas por um padrão conjugado de

fraturas de cisalhamento com um espacamento métrico (1 a 6 m) preenchidas por rochas aplo-
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fraturas de cisalhamento com um espacamento métrico (l a 6 m) preenchidas por rochas aplo-

pegmatóides. Os aplo-pegmatóides são corpos tabulares que apresentâm uma estrutura bandada,

alternando repetidamente niveis aplíticos e pegrnatóides. Este bandamento primário é gerado pela

âbertura e preenchimento sucessivo de uma mesma fratura. Apresentam uma composição

sienogranitica com destaque para um folte e contínuo ba¡rdamento mar cado pela alternância de

níveis texturalmente distintos de aplitos e pegnatóides. Podem apleseutar mais de 8 bandas,

sugerindo até mesmo 4 episódios de preenchimento, Excelentes exposições destas estruturas

podem ser encontradas nas pedreiras dos Anjos (pontos 17, 18 e 19), Silveira (ponto 24),

Abandonadas (pontos 25 e 30) e da Construtora Pelotense (ponto 215). Cortando ainda esta

sequência de corpos plutônicos ocorrem esporadicamente diques de riolitos pórfrros e, nìenos

frequentemente, de diabásio.

Ao microscópio o arranjo é porfirítico, dominado por megacristais tabulares de rnicroclinio

imersos em uma matriz equiglanular-hipidiomólûca média a grosseira (4-10 mm) de cornposição

granodiorítica e constituida por plagioclásio, qùaltzo, microclinio, biotita e ra¡a liornblenda.

Relações poiquilíticas são observadas pela presença frequerf;e de inclusões de quartzo hexagonal,

biotita, apatita, esfeno, zircão em plagioclásio; plagioclásio, biotita, quaftzo hexagonal, apatita e

opacos em microclínio; apaÍita, zircão, esfeno, biotita e opâcos em quartzo.

A mineralogia essencial consiste em plagioclásio, rnicroclínio e quarlzo, com biotita e

pouca hornblenda como minerais máficos. Os resultados da análise modal deste glanito está

indicado na tabela 10. Os acessórios mais frequentes são apatita, zircão, es{bno, alanita e opacos.

O comportamento dos mineralo gia ignea frente aos processos deformacionais e

metamórficos impostos pelas zonas de cisalhamento, é variável de acordo com a posição espacial

em aná,lise, se mais próxima ou mais afastadas da zona de cisalhamento ductil. Esta associação

mineral é parcialmente transformada pelos eventos regionais de metamorfismo e deformação

vinculados a fonnação de zonas de cisalhamento dúcteis onde desenvolvem novas paragêneses a

base de albita + microclinio + quafizo + biotita + epidoto * mica branca +-carbonato + esfeno +

opacos.

Os megacristais de microclínio, em zonas pouco deformadas, passam a sofrer um incipiente

fratur¿mento marginal, constituindo subgrãos irregulares. Começam a ser gerados agregados

equidimensionais finos (< 0.1 mm) ao longo dos limites dos cristais. Inicialmente, estes pequenos

grãos possuem limites serrilhados, forte extinção ondulante e ausência de maclas. Podem estar

acompanhados pela formação de epidoto+biotita verde fina*mica branca. Com a progressão da

intensidade da deformação, os agregados passam a apresentar uma recuperação marcada pela
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formam mantos de grãos finos envolvendo porções residuais arredondadas a estiradas de

porfiroclastos de microclínio. Juntamente desenvolvem sombras de pressão na forma de asas

assimétricas em porfiroclastos alongados. Associado as sombras de pressão está uma paragênese

a base de microclínio + albita + quartzo + mica branca * biotita fina + epidoto. No contato entre

alguns porfiroclastos de microclínio e cristais de plagioclásio, pode ocorrer a formação de

mirmequitos, marcados pela formação de quartzo com formas vermiformes de aproximadamente

0.1 mm, Esta transformação textural está sempre localizada nas faces mais alongadas dos cristais

e concordantes com a foliação milonitioa.

O plagioolásio reage a deformação com a formação de fraturas, muitas destas preenchidas

por epidoto + quartzo * carbonato * mica branca. Ainda podem apresentar encurvamento de

maclas (maclas em chama). A medida que aumenta a deformação passam a mostrar um intenso

crescimento de agregados finos equigranulares (0. 1 mm) de epidoto + mica branca * carbonato,

dominantemente nas porções centrais e irregularmente ao longo dos limites dos cristais. As

porções marginais apresentam um baixo grau de recuperação metamórfica, ocorendo agregados

granoblásticos finos de albita (0.1 a 0.3 mm), com limites retos a curvos e extinção normal. Em

vários pontos, os novos grãos de albita formados apresentam geminação característica. Mesmos

nas rochas miloníticas mais deformadas, os porfiroclastos de plagioclásio ainda preservam feições

ígneas como as zonações e geminações complexas. O quartzo no granito possui formas amebóides

a levemente alongadas. Quando deformado, o quartzo passaamostrarum forte fraturamento com

a formação de subgrãos de diversas dimensões e limites inicialmente serrilhados. Evoluem com

a formação de agregados finos (0.1 mm) com arranjos granoblásticos com limites curvos a retos,

Em estágios elevados de deformação, constituem mantos equigranulares finos (0.1 a 0.2 mm),

envolvendo ainda clastos alongados de quartzo de diversos tamanhos com forte extinção

ondulante. Estes mantos possuemtextura granoblástica a granoblâstica poligonal com limites retos

e extinção normal.

A biotita passa a rotar mecanicaneritq formando ûaû"ras irregulares e mostrando encurvamento

das clivagens. Em zonas mais deformadas adquire formas do tipo 'lsh". Em condições mais

enérgicas passa a formar "kinks", bem como, mostra uma cristalização marginal ou em planos de

fraturas, de agregados granulares'de epidoto acompanhados por trilhas de esfeno xenoblástico,

A partir deste estágio, mostra intensa recuperação marginal com formação de agregados finos (0. I

mm) de biotita verde a castanha ao redor de clasatos reliquiares. Culminam com a transformação

total ou parcial destes clastos formando agregados finos granoJepidoblásticos compostos por

epidoto + carbonato * esfeno 4 opacos + biotita fina * mica branca. A homblenda com a
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com a tl'ansformação total ou parciâl destes clastos forrnando aglegados finos gfano-

lepidoblásticos compostos por epidoto * carbonato * esfeno * opacos + biotita fina * ntica

branca. A hornblenda com a deformação passa a mostrar um significante crescirnento ao longo

dos bordos e/ou em planos de fratura de epidoto + carbonato + esfeno + opacos. Com o aurnento

da intensidade de deformagão é comum o aparecimento de palhetas de biotita dispostas nos bordos

e, por vezes, crusando os clastos de rnaneira concotdantes a foliação milonítica. O esfeno e os

opacos ainda oconem como cristais xenoblásticos, lorterrrente alongados e dispostos na forma de

trilhas frnas localizadas nas partes marginais de biotita e hornblenda.

4.3. Gr¡nito Arroio Moinho (gAM)

O Granito A¡roio Moinho fi¡i definido e delimitado a partir da realização de mapeamento

geológico realizado por alunos do curso de geologia da UNISINOS (1984 a,b), sendo

posteriormente estudado por Gornes (1990), que lealizou tlabalhos detalhados de petlogr.afìa,

geoquímica egeologia esfutural. Constitui um corpo com área aflorante de aproxirnadarnente 260

km 2, situado a leste da cidade de Canguçu (fig.3).

Em planta" apresenta foma elíptica, com alongamento segundo a direção NE-SW. Sua

colooação é condicionada pol zonas de cisalhanento dúcteis de direção N45-708. Estas zonas

estão concentradas nas porções de bordo do cofpo granitico, ocorretrdo tarnbém na sua pol.ção

central, na forma de faixas anastomosadas com l0 a 25 m de largura onde geram a formação de

rochas miloníticas. Mostra contatos bruscos e intrusivos, contendo próximo as suas lrordas,

xenólitos subarredondados dos metagranitóides do SIPM. Na sua porção nordeste e sul, o Gra¡iro

Arroio Moinho é co¡tado por corpos de leucogranitos de textura equigranular e col losacla

pertencentes a SGDF.

Este granito apresenta um relevo positivo, mostrando morros proeminentes próxiuros a

cidade, gradando na porção leste do corpo pala um relevo mais homogêneo, caracterizado por

coxilias pouco arr¿sadas. Afloram como campos de blocos e lnatacões subaredondados e

concentrados nas porções mais superiores dos morros. Menos frequente, ocolrenr como lajeados

em drenagens e, de maneira rara, em topo de morros.

Em toda a região, o Grarúto An'oio Moinho mostra um elevado grau de altelaçào

intempérica, ocorrendo comumente alterado e cobeÍo por uma pequena oamada de solo a¡e¡oso
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O granito tem cor cinza clara com pontuações branc¿s a rosadas e pretas, dâdas respectivamente,

por feldspatos e por minerais máficos. Quando alteradas adquirem tonalidades rosadas a

amareladas, A textura dominante é porfirítica com megacristais tabulares de feldspato potássico,

com media de 3 cm, imersos em uma mariz equigranular grossa (5-8 mm) composta por quartzo,

feldspato potrissico, plagioclásio e biotita, A densidade de megacristais é elevada variando de 30

a 45 Yo do volume modal da rocha, podendo mostrar uma variação de tamanho que oscila entre

I a 8 cm. Em algumas porções da região oentral do corpo, a pequena diferença do tamanho de

grão da matiz e dos megacristais gera uma textura inequigranular.

A composição modal deste granito, como apontada por Gomes (1990), é dominada por

termos monzograniticos com sienogranitos associados.

O feldspato potássico constitui o principal mineral datrama da rocha, apresentando f'ormas

subédricas e prismáticas, com cores brancas, cinzeîta e muito raramente, rosa, O plagioclásio é

branco e mostra forma quadniticas. O quârtzo é amebóide. A biotita ocorre como agregados

(ninhos) intersticiais e normalmente marca a foliação do granito. Os anfibólios do tipo hornbtenda

ocorrem associados a biotita na forma de agregados intersticiais. Os principais acessórios são o

esfeno e a alaruta, que aparecem com formas euédricas e dispersos de modo intersticial.

A principal estrutura deste granito é uma foliação planar e linear com ampla distribuição

por todo o corpo, tomando-se mais acentuada nas proximidades das zonas de cisalhamento. Esta

foliação mostra uma disposição espacial anastomosada com uma variação de direção em torno de

N 30 a 80 E e mergulhos subverticais. Esta estrutura planar define uma foliação primária marcada

na porção central do corpo pela orientação de biotita e anfibólio e, irregularmente de feldspato.

Esta foliação transiciona lateralmente nas zonas de bordo, aumentando a sua regularidade, até o

aparecimento de zonas de cisalhamento ducteis com formação de milonitos finos e fortemente

bandados. A lineação de estiramento associada está marcada pelo estiramento de quartzo, de

porfiroclastos de feldspatos e por mica 'Trsh" de biotita. Apresenta um caimento subhorizontal.

variando de 0 a 30o e mostra uma orientação NE a SW.

Ao longo de todo o corpo, mesmo nas áLreas de baixa intensidade de deformação, é comum

observar evidências de fraturamento e deformação dos minerais em intensidades variáveis. Estes

processos se concentram nas zonas de cisalhamento, produzindo uma nova estrutura e texturas

definidas pela alternância de níveis quartzo-feldspáticos com textura granoblástica e, níveis

micáceos com textura lepidobtástica, Estes níveis possuem espessuras muito finas (2-15 mm) e

mostram uma grande continuidade e regularidade dentro das zonas de cisalhamento.
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micáceos com textum lepidoblástica. Estes níveis possuem espessuras rnuito finas (2-15 rnrn) e

mostram uma grande continuidade e regulalidade dentro das zonas de cisalharnenio.

Ao nicroscópio a principal textura é porftrítica, con unn matriz equigranular'-

hipidiomórfrca definida por microclírúo, plagioclásio, quartzo, biotita e hornblenda, A textura

poiquilítica é evidenciada pela plesença de inclusões plagioclásio, quarl.zo hexagorul, biotita,

zircão e esfeno em microclínio, biotita, zilcão e opâcos enr plagioclásio; apatita, zitcào e alauita

em biotita e, plagioclásio, biotita, zircão e alanita eni qtrarLzo. A presença de texturas pertítica é

defrnida pela presença de fihnes e manchas de albita no interior do microclínio.

A mineralogia essencial é composta por rnicroclínio, oligoclásio e quaízo, com biotita e

pouca hornblenda fen'o-edenítica corno minelais máficos. Os plincipais acessórios são zilcão.

apatita, alanita, esfeno, opacos. A ttansformação dos rninelais da rocha pela ação das zonas de

cisalhamento gera o aparecimento de albita, microclinio, epidoto, mica branca, clor ita, carbonato

e opacos. A composição modal de amostras representativas deste granito podem ser observadas

na tabela 11.

Feições de recuperação e tecristalização como formação de subgr'ãos e novos grãos, sàtr

observadas em quartzo, feldspatos e biotita. A recristalização dos grãos é restrita as posições de

concentração da deformação como limites de grãos e bandas de defolmação, evidenciando o

caráter da recristalizaçãa dinâmica (Gornes, 1989). Os minerais de comportanrento mais r'ígido,

como esfeno, alanita, anfibólio e paÉe dos feldspatos, reagenr a deformação com o

desenvolvimento de um padrão irregular fraturamento. O a¡frbólio se transforma enl biotita, ooni

a formação associada de clorita e epidoto. A recristalização do plagioclásio produz novos grãos

de albita e epidoto. A biotita reqistalizaða é quimicamente difelente da plimár'ia, col'n menor

conteúdo de Fe e Ti e, com uma maior concentração de alumínio (Gornes, op.cit.).

As rochas produzidas na zona de cisalhamento são dominadas por milonitos e

protomilonitos com ocorrência localizada de níveis ceutimétricos de ultramiloníticos. De acordo

com as observações mesoscópicas, estes três tipos texturais de loclns miloniticas replesenta¡'ìl

uma sequência progressiva de deformação, marcada pela redução tectôdca do tamanho dos grãos

e estiramento dos minerais. Constituem portanto, uma foliação milonitica que progr essivamente

aumenta sua intensidade, até constituirem urn bandamento regular e contínuo definido pela

segregação dos minerais félsicos e máficos.

A formação das zonas de cisalhamento são caracterizados pela geração de diversos tipos

de texturas miloníticas. Estes tþos litológicos são controlados pelas heterogeneidades

mineralógicas, associadas a diversas taxas de deformação e de condições metamórficas. A seguir
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Os protomilonitos marcam atransição do granito para as zonas decisalhamento, ocorrendo

uma diminuição da granulação da rocha, acentuando a diferença entre os megacristias e a matriz

do granito. A rocha torna-se mais foliada, com orientação de minerais máficos e também de

feldspatos. os feldspatos mantém sua forma original prismática, entretanto, passam a sof¡er um

processo de aredondamento com a perda da forma original sendo acentuada pela

microfragmentação dos mesmos. A recristalização dos feldspatos é restrita e esta intimamente

associada as porções de bordo dos porfiroclastos. O quartzo adquire formas estiradas com forte

extinção ondulante e bandas de deformação. A recristalização do quartzo ocorre na forma de

agregados de grãos finos (< 0.1 mm) nos limites dos cristais. A biotita demonstra uma

instabilização parcial, gerando trilhas finas de biotita verde e mica branca recristalizadas,

acompanhadas ainda de epidoto e opacos anédricos. Apesar das modifrcações texturais e

estruturais, os protomilonitos ainda mantém o aspecto ígneo da rocha,

Os milonitos mostram uma trama planar mais homogênea e pervasiva, alternando bandas

mm compostas por clastos de feldspato potássico, plagioclásio e quartzo com níveis de biotita,

mica branca, epidoto, ilmenita, e trilhas de esfeno paralelas a foliação milonítica. Ainda podem

ocorrer bandas exclusivas de quartzo. A granulação da rocha é ainda mais fina, com um menor

percentual de porfiroclastos de feldspato potássico. Estes últimos adquirem uma forma

anedondadas a alongadas, com a formação de zonas de sombras de pressão marcadas por caudas

de recristalização assimétricas. o quartzo ocorre na forma de fitas, constituídas por por agregados

granoblásticos de grão muito fino (< 0. 1 mm) com contatos lobados a retos, em locais de textura

granoblástica poligonal. Há uma diminuição nos teores de feldspato potássico e biotita,

aumentando os teores de albita, mica branca, epidoto e clorita.

As faixas de ultramilonitos possuem espessuras de 2-15 cm, cores escuras euma acentuada

orientação e estiramento mineral. Estão intercalados com as demais rochas miloníticas, sendo

compostos por níveis de quartzo de granulação muito fina e arranjo granoblástico e, níveis

lepidoblásticos compostos dominantemente por mica branca, com pouca biotita.

Gomes (1989) determinou através de estudos estruturais e microtectônicos que o Granito

Arroio Moinho apresenta um caráter sincinemático, revelando uma história contínua entre o

posicionamento do corpo, a deformação regional e o estabelecimento das zonas de cisalhamento

do evento Dr. Inicialmente, o G¡anito Arroio Moinho absorveu as tensões regionais gerando uma

foliação prinuiria de caráter precoce com distribuição por toda a extensão do corpo. Neste estágio,

os minerais respondem a deformação de maneira dúctil, ocorrendo a recristalização dinâmica do

feldspato potássico e do plagioclásio através da formação de mantos de recristalização marginais
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os lninerais respondem a defolmação de rnaneira dúctil, ocorrendo a recristalização dinânlica do

feldspato potássico e do plagioclásio atlavés da folnação de nrantos de recristalização rnarginais

ou em fraturas. Associados ocorre a recristalização quartzo, biotita e hornblenda. As condições

ambientais são de temperaturas elevadas, ao redof dos 500'C, tendo corno plincipal fonte de

energia o calor liberado pelo próplio glanito recém cristalizado.

A modificação das condições de deformação dos feldspatos, que passanì a ter uur

colnportâmento frágil, é associada por Gomes (op.cit.), ao desaparecirnento do ¿ntbólio e a a

formação de uma paragênese m€tamórfica a base de albita+epidoto+biotita+rnica branca, Esrc

conjunto de modifrcações é indicada por esta autora corno tendo se folmado em condições de

temperatuË entre 350o C a 450'C, sigrúficando possivelrnente que o glanito posicionou-se eur

um nível crustal mais raso.

4.4. Granito Coxili¡ do Fogo (gCF)

O Granito Coxilha do Fogo ocoffe a noroeste da cidade de Canguçu, consituindo urn

corpo com forma elíptica, alongado segundo a direção NE-SW e com dimensões de cerca de l2

km de extensão por I km de extensão lateral. É composto por litologias de composiçào

monzogranítica, com termos sienograníticos e glanodioríticos subordinados.

Os principais afloratnentos desta unidade se caracterizanr por carnpos de untacões,

tnostrando formas em geral arredondadas, com diâmetros variando de I a 4 m, comumentc

menores que 2 metros. Excelentes exposições podem ser encontradas na legião da Coxílha do

Fogo e nos coftes da BR-392. Em geral as exposições mostlam ggranitos alterados, modiûcando

sua cor original cinzenta para cores mais claras con tôns de amarelo a branco. Cornu¡reute

apresentam uma cobertura de 2-8 metros de um solo arenoso de cor castanho claro a alaranjado,

transicionando para um alterito feldspático tipicamente saibroso.

As litologias graníticas mostlam uma cololação cinzenta com fenocristais de feldspato

potássico de cores rosa, laranja e, menos frequentemente, brancos. A texlura é porfirítica maicada

pela presença de l5 a 35 % de megacristais de feldspato potássico com I a 5 cnr, irnersos em uma

matriz equigranular grossa a média (a-8mm) de composição granodiorítica conìposta por.

plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, biotita e raramente, hornblenda. Texturalmente podem

ser individualizados duas faciologias distintas, definidas pela concentração e cor dos fenocristais

de feldspato potássico: granodioritos porfiríticos esbranquiçados e monzogranitos inequigranulares

a porfiríticos de cores cinzentas com pontuações rosadas a alaranjadas. A plincipal estrutul'a

IñISTITUTO DË GEOEIÊNCIAS . US}
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encontrada nestes metagranitóides está caractenzada por uma foliação de fluxo magmático

definida pela orientação preferencial de megacristais tabulares.

Os megacristais de feldspato potássico são subédricos a euédricos, com limites retilíneos

a lobados e com uma zonação marcada por trilhas concêntricas de inclusões de biotita,

plagioclinio e opacos. O plagioclásio mostra cor branca e formas prismáticas equidimensionais

euédricas. A biotita ocone de modo intersticial, como agregados lenticulares milimétricos

associados com alanita e opacos euédricos. O quartzo é incolor e está estirado ou mostra uma

forma amebóide.

Ocorrem quatro tipos de enclaves no interior das litologias graníticas que compõe o

Granito Coxilha do Fogo: (1) enclaves miíficos (microdioríticos a microgranodioríticos), (2)

dioritos equigranulares, (3) xenólitos pertencentes aos Gnaisses Arroio Lajeado e (4)

metagranitóides da SIPM (fig.36) .

A presença de enclaves máficos de composição dioritica a granodioritica é frequente.

Possuem formas arredondad¿s a elípticas, raramente subangulosas, com textura equigranular ñna

(lmm) e dimensões entre 5 e 40 cm, com média de 15 cm (figs. 37 e 38). Por vezes, mostram

xenocristais de plagioclásio branco euédrico. Os contatos dos enclaves com a rocha granítica são

nítidos e com formas curvas. Quando estirados, estão concordantes com a orientação dos

megacristais de feldspato potássico (fig.39). Ocorrem de modo frequente por todo o corpo

$anitico, concentrando-se na porção leste da unidade, quando ern locais restritos chega a

constituir I a 2 Yo da ërea aÍlorante. Comumente apresenta-se na forma de corpos tabulares com

contatos lobados e formas curvilíneas.

A ocorrência de rochas dioríticas equigranulares está associada a zonas extemas de corpos

máficos microdioríticos com dimensões decamétricas. Nas zona de contato ocorre o aparecimento

de faixas transicionais definidas por rochas híbridas, gradando desde termos granulares grossos

de composição diorítica, quartzo-diorítica, tonalítica a granodiorític4 passando então para os

termos monzograníticos porfiríticos encaixantes. Este processo de mistura química parcial e fisica

de magmas ("comingling" e "mixing") intermediários e ácidos está especialmente exposto nâ

porcão sudeste do corpo granítico.

Próximo dos limites leste e oeste do corpo, o granito é cortado por diques e veios aplíticos

a pegmatéides de espessuras entre 40 cm e 3 m. Estes possuem composição sienogranítica e cor

rosada. Os contatos são curvos a lobados e nítidos, embora contatos gradacionais ocorrâm em

diversas exposições. composicionalmente, são monzo a sienogranitos com cores cinzentas a

rosadas quando alterado. A textura é equigranular média a grossa e inequþanular fina.
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Em vários locais, ocorrem zonas de cisalhamento dúcteis discretas, principalmente na

extremidade oeste do corpo, próximo ao contato com o Granito Cerro Frio. As zonas de

cisalhamento estão definidas pela presença de faixas de protomilonitos e, localmente milonitos,

com espessuras de l5-30 cm até 5 metros. Nestâs zonas, o granito mostra uma estrutura foliada

com porfiroolastos de feldspato potáLssico na foma de "augen", envolvidos por uma matriz média

a fina com tamanho de grão variado e forte orientação de biotita e estiramento de quartzo. Com

o aumento da cominuição, o granito adquire uma textura grano-lepidoblástica fina a média (< 0. 1

a 0.3mm) e uma cor escura. Estas zonas mostram direção nordeste.

Ainda identificam-se neste granito, zonas de cisalhamento frágeis de direção noroeste

(NIOE-NIOW), responsável pela formação de faixas métricas de cataclasitos. A fragmentação

progressiva do granito mascara sua textura porfirítica, transformando-o em uma rocha

equþanular com minerais intensamente f¡aturados, com formas angulosas e dimensões variadas

(0.1-1.0 mm) imersos em uma matriz fina de cor cinza esverdeada.

Ao longo da area estudada, o Granito Coúlha do Fogo possui uma estrutura homogênea,

sendo inegularmente perturbada pela concentração de enclaves máficos. Xenólitos característicos

aparecem no leito do arroio Lajeado, onde ocorrem diversos xenólitos de rochas ortognáússicas

de dimensões entre 5 a 50 m, mostrando formas que variam, de angulosas a subangulosas nos

fragmentos de dimensões mais acentuadas, gradando paxa contornos subarredondados a formas

irregulares naqueles de menores dimensões. Os xenólitos gnaissicos de pequenas dimensões

apresentam-se intensamente assimilados, mostrando inicialmente, o arredondamento de seus

limites e a presença de concentrações irregulares de biotita ao seu redor. Posteriormente, com a

evolução da assimilação, as rochas gnáissicas vão perdendo seu bandamento e diminuindo de

maneira brusca seus seus teores de quartzo e, em menor proporção, de feldpatos. No caso

extremo, o produto final da assimilação são "schlierens" e outras formas fantasmas marcadas por

concentrações irregulares de biotita. Nestes locais, o monzogranito perde sua característica

porfirític4 adquirindo um aspecto 'lnanchado" e uma textura equigranular grossa-

Ao microscópio, o Granito Coúlha do Fogo apresenta fenocristais de Ortoclásio,

comumente transformados parcial ou totalmente para Microclínio. As formas prismiiticas são

subédricas a euédric¿s e estão zonadas, sendo esta estrutura marcada por trilhas de inclusões

zircão, plag¡ocläsio, opacos e biotita. A textura poiquilítica ainda é definida pela presença de

inclusões de zircão, biotita, opacos e apatita em plagioclásio; biotit4 esfeno, opacos, plagioclásio

em quartzo e, anaáo, apatita, opacos, esfeno e alanita em biotita.
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de modo intersticial. A análise modal e as principais características dos minerais deste corpo

granítico podem ser encontrados na tabela I 1 .

A partir do estudo da forma e grau de idiomorfismo, das relações de contato e das relações

de inclusão, a ordem de cristalização estabelecida iniciou com a formação dos minerais acessórios

como zircão, apatit¿ e opacos, seguidos de alanita e esfeno, que cristalizam de maneira

contemporânea com a biotita e o plagioclásio e parte do k-feldspato. Por fim, a formação do

feldspato potássico e do quartzo.

A presença de uma foliação tectônica está restrita as zonas de cisalhamento. Esta foliação

é definida em iiLreas pouco deformadas, pela reorientação mecânica de biotita, estiramento de

quartzo com formação de subgrãos alongados e por trilhas com arranjo granoblástico fino (<<0. I

mm). Estas trilhas mostram uma disposição anastomosada, localizando-se principalmente, nos

limites dos cristais de feldspato potássico da matnz ignea. A proporção modal desta matriz

granoblástica fina é variável, formando em geral texturas protomiloníticas. As trilhas são

constituídas por grãos diminutos de feldspato potássico com limites senilhados a lobados,

localmente retilíneos, no geral com forte extinção ondulante, acompanhados ainda por

clorita+sericita+epidoto. Próximo as trilhas, alguns grãos de plagioclásio estão totalmente

sericitizados ou aind4 com formação de mirmequitos de quartzo quando em contato com o

feldspato potássico. O plagioclásio pode ainda apresentar encurvamento de maclas e

microfraturamento. Os megacristais de ortoclásio ainda pennanecem pouco deformados ou apenas

com fraturas preenchidas por quartzo*epidoto.

Em locais mais deformados, ocorre um aumento significativo da proporção da, maÍriz

acompanhado pela transformação dos minerais máficos. Nos agregados de biotita de granulação

grosseira oconem significativas mudanças, com a transformação parcial ou total para um agregado

fino oomposto por biotita castanha a verde fina (<0.lmm) + ep¿çes anédricos + clorita + epidoto

+ apaita alongada.

4.5. Granito Chasqueiro (gCh)

O Granito Chasqueiro ocorre a noroeste da cidade de Arroio Grande, apresentando-se em

planta como um corpo de forma alongada segundo a direção NE-SW medindo cerca de 40 km de

extensão po¡ quase l0 km de largura (fig.3). A sul deste corpo granítico ocorre um "stock"
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O Granito Chasqueiro ocore a noroeste da cidade de Arroio Grande, apresentando-se ern

planta como um corpo de forrna alongada segundo a direção NE-SW medindo cerca de 40 kln de

extensão por quase l0 km de largura (fig.3). A sul deste corpo granítico ocorre um "stock"

corelato (Granito Quilombo), que representa a continuação para sudoeste do corpo principal do

Granito Chasqueiro. Apófises graníticas relacionadas ao Gr¿nito Chasqueiro também podem ser.

observadas nas proximidades da cidade de Arroio Grande.

O Granito Chasqueiro apresenta um relevo positivo, mostrando morros proeminentes

caracterizados por amplas exposições rochosas. Na porção sul do corpo, gradam para um relevo

mais acidentado, caractetizado por coxílias muito dissecadas. Afloram corno lajeados e carnpos

de matacões com fomas suban'edondadas, concentrados nas porções mais superioles dos mon os.

Em toda a região, o Granito Chasqueiro ocorre comumente alterado e coberto por ulna

pequena camada de solo arenoso com cor castanha escura. Devido ao elevado teor de quartzo e

feldspato potássico, são comuns diversas as oconências de saibro na região.

A colocação deste granito está relacionada cour o desenvoMimento da Zona de

Cisalhamento Arroio Grande, com direção N70E. As zonas de cisalh¿mento estão concentradas

no bordo sul do referido rnaciço, ocorendo de maneira subordinada na sua porção central.

Constituem faixas anastomosadas com l0 a 25 m de largura cornpostas pol rochas co texturas

protomiloníticas e miloníticas. Os contatos do granito com as rochas encaixantes são bruscos e

intrusivos, contendo próximo as suas bordas, xenólitos subarredondados de metagranitóides da

SIPM e de rochas anfibolíticas (fig. 40). Nas áreas adjacentes ao corpo granítico, as rochas

encaixantes do Granito Três Figueiras mostram-se intensalnente invadidas por corpos tabular.es

de leucogranitos de textura inequigranular grossa a pegmatóide e col rosada, As espessuras destas

injeçöesvariadelaBm.

O granito tem cor cinza clara com pontuações brancas e pretas, caracterizadas

r espectivamente, por feldspatos e por biotita (flg. al). Quando altelados adquire tonalidades

rosadas a amareladas. A textura dominante é porfirítica a inequigranular grossa corn megacristais

tabulares de feldspato potássico, com média de 3 cm, imersos em uma matriz equigranular grossa

(5-8 mm) composta por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio e biotita (fig. 42). A densidade

de megacristais é elevada variando de 35 a 50 vo do volume modal da rocha, podelìdo mostrar

uma variação de tamanho que oscila errîe 2 a 6 cm. Na região centr.al do cor.po, a pequena

diferença do tamanho de grão da matra e dos megacristais gera uma textura inequigranular.

A composição modal deste granito é dominada por termos sienograníticos como

monzogranitos associados. O feldspato potássico constitui o principal mineral da trama da rocha,
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principais acessórios são o esfeno e a alanita, que aparecem com formas euéd¡icas e dispersos de

modo intersticial.

Neste granito ocorrem enclaves má.ficos de formas subarredondadas, com tamanhos entre

l0 a 25 cm e cor cinza escuro. Os enclaves þossuem estrutura Íraciça e textura equigranular fina

(< I mm) definida pela presença de cristais prismáticos de plagioclásio e biotita acompanhados por

anfibólio. Os contatos são gradacionais com a matnz da rochas graníticas com os limites

p[ossuindo formas interlobadas (fig. 43.). No interior dos enclaves são observados cristais de

feldspato potássico com forma prismática e quartzo, por vezes com forma subarredonadas. Estes

contatos resultam.da interação mecânica entre magmas coexistentes.

A principal estrutura deste granito é uma foliação planar e linear, do tipo S:L, com ampla

distribuição por todo o corpo, tomando-se mais acentuada nas zonas de cisalhamento. Esta

foliação mostra uma disposição espacial anastomosada com uma variação de direção em tomo de

N45-70E e mergulhos subverticais. Esta foliação de fluxo magmálico está marcada na porção

central do corpo pela orienøção de biotita e feldspato, transicionando lateralmente para as zonas

de bordo, aumentando a sua regularidade. A lineação mineral marcada pela orientação de

megacristais de feldspato potássico apresenta um caimento subhorizontal, variando de 0 a 30o e

mostra uma orientação NE a S\il. Esta foliação está presente ao longo de todo o corpo, gradando

para zonas de cisalhamento dúcteis, onde assume uma textura protomilonítica.

Ao microscópio a textura é porfirític4 com megacristais de microclinio envoltos por uma

matriz equigranular-hipidiomórfica definida por microclínio, plagioclásio, quârtzo, biotita e rara

hornblenda. A textura poiquilítica é evidenciadapela presença de inclusões de plagioclasio, biotita,

zircão e esfeno em microclínio; biotita, zircão e opacos em plagioclásio; apatita, zircão e alanita

em biotita e, plagioclásio, biotita, zircão e alanita em qrafizo. A presença de texturas pertítica é

definida pela presença de filmes e manchas de albita no interior do microclínio.

A mineralogia essencial é composta por microclínio, oligoclásio e quartzo, com biotita e

pouca hornblenda como minerais máficos. Os principais acessórios são zircão, apatita, alanita,

esfeno, opacos. A transformação dos minerais da rocha pela ação das zonas de cisalhamento gera

o aparecimento de albita, microclinio, epidoto, mica branca, clorita, carbonato e opacos. A

composição modal de amostras representativas deste granito podem ser observadas na tabela 1 I .

4.6. Granito Independência (gI)



4.6. Granito Independência (gI)

Este granito ocorre no extremo oeste da folha Polto Alegre e sul da Folha Gravataí, com

raros afloramentos na oidade (baimos Chácara das Pedras, Três Figueiras e Bela Vista e na antiga

pedreirâ do Instituto Porto Alegre (IPA). Afloramentos efêmeros podem ser encontrados nas

avenidas e casas dos bairros Petrópolis, Independência, Cristo Redentor e Vila Bom Jesus.

O Granito Independênoia oonstitui uma região elevada, em parte como um relevo de

morros escalonados, sendo encoberto pelos sedimentos quaternários da Bacia do Rio Gravataí.

O corpo, na sua porção aflorante, tem forma alongada para NE. A espessura do solo é variável

de2 a 15 metros, mostrando uma coloração castanho claro a amarelado, ocorrendo abaixo uni

alterito sernpre com elevado teor de quartzo e micas.

O granito mostra uma cor citra;a clua a esbranquiçada com pontuações pretas dadas por

cristais de biotita. Quändo alterado adquire tons amarelados. Apresenta em grande parte dos

afloramentos, uma textura equigranular média a grossa (3-6mm) constituida por feldspato

potássico, plagioclásio e quafizo com pouca bioúfa (2-4Vo), Localmente pode apresentar uma

textura inequigranular com um crescimento pronunciado de feldspato potássico, que pode atingir'

l0 a 30 mm. Em algumas áreas, como na parte alta do bairo Petropólis, o granito tem uma

textura equigranular ftna a média (1-2mm). Nos afloramentos da avenida Protásio Alves,

entretanto, é frequente a presença de corpos tabulares de leucosienogranitos com textura

pegmatóide constituindo também, bolsões e outras formas imegulares de dimensões centimétIicas.

Esta enorme variação texturâl é característica mesmo na escala de afloramento, onde é comum

ocorrer uma complexa rede de veios, diques e bandas, alternando por@es mais tardias de natureza

aplítica a pegmatóide, Os contatos são gradac¡onais e as iormas são lobadas, irregulares a cuÌvas.

A espessura geral destas manifestações plutônicas são da ordem de 5-15 cm até 40-100 cm ou

mais.

Composicionalmente, são sienogranitos com alguns termos monzograníticos. O feldspato

potássico é subédrico e mostra uma cor cinza claro a branco. O plagioclásio é branco e

comumente bem formado, com formas pdsmáticas. O quartzo é amebóide e intersticial. A biotita

ocorre como cristais intersticiais euédricos e também, de maneira menos frequente, como

agregados.
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Não foram identificados enclaves máficos, entretanto, é comum a presença de xenólitos

dos Gnaisses Porto Alegre. Os xenólitos mostram formas angulosas a subangulosas e os contatos

são nítidos, com limites retos a curvos e bem definidos. As dimensões variam desde 15-40 cm até

100-600 m. Também é frequente encontramos este granito cortando de maneira discordante as

rochas gnáissicas, na forma de diques e veios e também como cunhas concordantes ao

bandamento. Uma enorme área de gnaisses permanece de modo adjacente ao limite sudesteJeste

desta unidade granítica, mostrando uma forma alongada segundo a direção nordeste e extendendo-

se desde a parte noroeste da cid¿de de Porto Alegre até o sul da cidade de Gravataí. Em toda esta

extensão, os gnaisses são frequentemente cortados por corpos tabulares do Granito

Independência. A manutenção da orientação das estruturas espaciais, indica que as litologias dos

Gnaisses Porto Alegre constituem um "roof pendant", sendo em parte sustentado pelo Granito

Independência.

São observadas ainda rela@es discordantes entre o Granito Independência e o Granito Viamão,

ocorrendo corpos tabulares do primeiro cortando o segundo. Os corpos possuem espessuras

métricas, contatos gradacionais e limites curyos a lobados. No Campus da UFRGS, cortam o

Granito Viamão, contendo em seu interior enclaves subanguloso dos mesmos.

Amineralogia essencial do Granito Independência.é mmposta por feldspato potássim s.rbedrico

do tipo Ortoclásio, com pouco Microclinio, plagioclásio quadrático de cor branca, quartzo

amebóide e biotita em agregados intersticiais. Os principais minerais acessórios são esfeno, zircão,

apatita, alantta, opacos e turmalina. Este último mineral está incluso em plagioclásio. As

proporções modais dos minerais constituintes do Granito Independência são encontrados natabela

12.

Ao microscópio a textura principal é equigranular-hipidiomórñca. A textura poiquilítica

é evidenciada pela inclusão de biotita, plagioclásio, apatita, alanita, zircão e opacos em feldspato

potássico; biotita, alanita, zircão 9 turmalina em plagioclásio; apatita em quartzo; apatita, zircão,

esfeno e alanita em biotita, e ainda, biotita e opacos em esfeno. Os principais minerais acessórios,

que ocorrem de modo intersticial, são a alanita e o esfeno. Localmente, a textura pode ser

inequigranulæ a porfirítica com até2 a3 Vo de fenoøistais de feldspato potássico com I a 2 cm

de tamanho. A textura pertítica é pouco pronunciada com öcorrência de pertitas tipo filme fino,

tanto nos fenocristais quanto na matriz.

A atuação de esforqos deformacionais está marcada de modo constante em todas as lâminas

delgadas analisadas, caraoterizando uma fraca foliação definida pela orientação de biotita e

feldspato potássico, alongamento de quartzo e microfraturamento de bordos dos feldspatos. No
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de tamanho. A textura pertítica é pouco pronunciada com ocorrência de pertitas tipo filnte fino,

tanto nos fenocristais quanto na matriz.

A atuação de esforços deformacionais está marcada de modo constante em todas as

lâminas delgadas analisadas, caracterizando uma fraca foliação definida pela orientação de biotita

e feldspato potássico, alongamento de quartzo e miclofraturamento de bordos dos feldspatos. No

geral a foliação é matcada por h'ilhas finas de textula granoblástica irregular, definida por'

microfragmentos de feldspato potássico com contatos lobados a serrilhados, acompanhado pela

transformação progressiva da biotita em um agregado fìno de clorita+epidoto+opacos, Tambéni

é frequente, a formação de coroas de epidoto envolvendo núcleos castanhos e arrasados de ala.nita.

O quartzo está alongado e constítuido por subgrãos de variado tamanho e tarnbém pol agregados

granoblásticos irregulares a localmente poligonais e finos (<0. I -0.2mm). O plagioclásio apresenta

pouco fraturamento, com algum encurvarnento de maclas e sobrecrescimento de epidoto+mica

branca. O feldspato potássico rnostra um microfraturame¡rto de bordos , gerando coloas de gãos

equidimensionais finos (< 0. I - 0.4 mm) com contatos senilhados a lobados, Mostram-se também

fraturados com preenchimento de quartzo; quartzo+epidoto e quartzo+biotita verde+clorita+

carbonato.

As transformações da mineralogia ignea são inoipientes, gerando nas zollas nrais

deformadas tipos texturais como microbrechas de esmagamento e em apenasuln ponto alnostradr¡,

protomilonito .

4.7. Granito Arroio dos Kaster (gAK)

A denominação Granito A¡roio dos K¿ster é utilizada para designar três pequeuos "stocks"

graníticos que ocorrem na região de Monte Bonito. O corpo principal aplesenta lonna alongada

segundo a direção NE-SW, possuindo em planta, cerca de 5 quilômetros de comprimento pol

aproximadamente I quilQmetro de largura.

O Granito Arroio dos Kaster constitui uma região elevada formando um relevo de morros

alinhados para NE. Aflor¿ na forma de matacões de pequeno diâmetro (40 cm a 2 m), comumente

alterados. A espessura do solo é variável de I a 8 metros, mostrando uma coloração castanho

claro a amarelado, ocorrendo abaixo um alterito sempre com elevado teor de quartzo e núcas.

Com o Grmito Monte Bonito as relações de contato são definidas por limites lobados e

presença de 'tolhas" de um granito no interior do outro, caracterizando desta forma, estruturas

de mistura fisica de magmas ("commingling"). Estes contatos indicam a contemporaneidade entle
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sequencialmente, por corpos aplo-pegmatóides. Tais corpostabulares possuem estruhra bandada,

com alternância de nlveis com texturas aplítica e pegmatóide marcando a abertura e injeção

sucessiva de viários pulsos magmáticos (fig.47).

O granito mostra uma cor cinza clara a esbranquiçada com pontuações pretas dadas por

cristais de biotita, acompanhada as vezes por muscovita. A principal textura é equigranular média

a grossa (3 a 7 mm) constituida por cristais equidimensionais de feldspato potássico, plagioclásio

e quartzo com poucabiotila(2-4yo). Localmente pode apresentar uma texturà inequigranular com

um crescimento pronunciado de feldspato potássico, que pode atingir l0 a 20 mm.

Composicionalmentg são leucosienogranitos com alguns termos monzograniticos. O feldspato

potassico tem formas prismáticas subédricas e mostra uma cor cinza clara a branca. O plagioclásio

é branco e comumente bem formado, com formas prismáticas. O quartzo é amebóide e intersticial.

A biotit¿ ocorre como cristais intersticiais euédricos e tambérn, de maneira menos frequente, como

agregados. Comumentq em corpos tabulares localizados nas porções marginais

Apresenta uma esfiJüJr¿maciçae muito homogênea, sem ocon€ncia de xenólitos e/ou enclaves.

Ffequentemente ocolTem nas rochas encaixantes a presença de corpos tabulares de

leucosienogranitos com textura pegmatóide a aplítica. Estes corpos tabulares estão preenchendo

intensas redes de fratura nos metagranitóides encaixantes, ocorrendo a formação de corpos aplo-

pegm¿tóides caracterizados pela altemância de bandas com textura aplítica e com textura

pegmatóide. Os contatos são gradacionais e as formas são lobadas, inegulares a curvas. A

espessura geral destas manifestações plutônicas tabulares são da ordem de2 a20 m. Comumente,

os corpos tabulares localizados nas porções marginais do corpo granítico apresentam um feição

petrogriifica específica, definida pela presença de megacristais euédricos de magnetita, com formas

hexagonais e dimensões entre 3 a 15 mm.

A mineralogia essencial do Granito A¡roio dos Kaster é composta por feldspato potássico

subédrico do tipo Microclínio, com plagioclásio prismrítico de cor branca, quartzo amebóide e

biotita em agregados intersticiais. Os principais minerais acessórios são esfeno, nrcão, apatita,

alanita, opacos e turmalina. Este último mineral está incluso em plagioclásio. As proporções

modais dos minerais constituintes do Granito A¡roio dos Kaster são €ncontrados na t abela 12.

Ao microscópio a textura principal é equigranular-hipidiomórfica a xenomórfica, aaracterizada

pela presença de cristais de microclínio e quartzo com formas mais irregulares. A textura

poiquilítica é evidenciada pela inclusão de biotita, plagioclásio, apatit4 zircão e magnetita em

feldspato potássico; biotita e zircão em plagioclásio; apatita em quartzo; apatit4 zircio e esfeno

em biotita. O principal mineral acessório que ocorre de modo intersticial é o esfeno.
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Ao microscópio a textura principal é equiglanular'-hipidiomólfica a xenomórfica,

caracterizada pela presença de cristais de microclínio e quartzo com formas mais imegulares. A

textura poiquilitica é evidenciada pela inclusão de biotita, plagioclásio, rpatita" zlrcãþ e magnetita

em feldspato potássico; biotita e zircão en plagioclåsio; apatita em quartzo; apatita, zircão e

esfeno em biotita. O principal mineral acessório que ocome de modo intersticial é o esfeno.

5. Suíte Granítica Cordilheira

Os granitos da SGC constituem cor?os com fomas alongadas segundo a direção NE-SW,

possuindo extensões quilométricas por centenas de metros de dimensão lateral. Estudos de Picada

(1965, 1969) cancterizuatn a colocação do Granito Cordilheira como sendo sin-tectônica ao

desenvolvimento de zonas de falhas. Trab¿lhos mais recentes tern caracterizado a composição

geoqulmica peraluminosa dos magmas graníticos, bem como determinado as condições de

posicionamento dos corpos com relação a Zona de Cisalhamento Dúctil Dorsal de Canguçu

(Koester et al. 1994; Koester, 1995).

Os leucogranitos da SGC tem cor branca, por vezes corn pontuações pretas caracterizadas

pela presença de biotita. Apresentam uma estruturâ foliada, marcada nas zonas de baixa

intensidade de deformação pela orientação de muscovita e biotita. Nestas zonas, comunente é

possível identificar duas foliações regionais. A foliaçõo magmática está marcada pela orientação

subhorizontal de cristais placóides de muscovita. Nas zonas de alta deformação localizadas

preferencialmente nos bordos dos corpos, esta foliação ígnea transiciona para uma foliação

tectônica associada ao desenvolvimento das zonas de cisalhamento ducteis subverticais.

5.1. Gr¡nito Três Figueiras

A presença de um corpo granítico correlacionável aos corpos da SGC é determinada na

região de Arroio Grande, no extremo sudeste db batólito. O Granito Três Figueiras constitui um

um corpo de forma alongada segundo a direção N80E, com dimensões em torno de 20 km de

extensão e cerca de 6 km de largura. Mantém um posicionamento sin-tectônico com relação a

Zona de Cisalhamento A¡roio Crande (Dr), mostrando-se alongado e com uma foliação tectônica

concordante a da zona de cisalhamento.

Este leucogranito apresenta composição sienogranítica, com monzogranitos subordinados,

ocorrendo uma mineralogia caftcteúzada pela presença de muscovita, feldspato potássico e
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potássico com t¿ìmanhos entre 0.8 a 3.0 mm envolvidos por umâ matriz equigranular média (0.2

a 0.5 mm) composta por feldspatos, muscovita, qvaftzo, granada e turmalina,

Nas proximidades dos limites externos do Granito Três Figueiras ocorrem corpos tabulares

com espessuras mérticas (l a 5 m) de textura aplítica a pegmatóide. Possuem uma mineralogia

semelhante a do leucogranito, ocorrendo entretanto, teores elevados de granada almandina, que

pode chegar a constituir bandas em algumas zonas de contato dos corpos tabulares.

A análise microscópica destas litologias indicauma composição sienogranitica euma textura

equigranular-hipidiomórfica média a grossa (4 a 25 mm) definida por cristais subédricos de

muscovita e k-feldspato. A muscovita é um dos principais minerais do granito, mostrando formas

placóides subédricas com 0.5 a 3 mm, é intersticial e tem cor prateada. Nas zonas mais deformadas

a muscovita adquire forma alongada ('fish"). O feldspato potássico mostra formas prismáticas

subédricas em zonas pouco deformadas e constitui porfiroclastos elípticos em zonas

protomiloniticas. Apresenta cor brutca a ci¡za clara, com tamanhos entre 0.5 a 2 mm. O quanzo

é incolor e ocorre com forrna alongada, frequentemente transformado para agregados de grão

ñno. A granada é subédrica com forma equidimensionais de 0.3 a I mm, mostra cor rosa

avermelhada e ocorre de maneira intersticial. A turmalina ocorre na forma de cristais euédricos

de cor preta, intersticial e dimensões da ordem de 0.4 a2 mm. A proporção modal dos minerais

constituintes do Granitos Três Figueiras é apresentada na tabela I 3.

6. Suíte GranÍtica Dom Feliciano (SGDF)

A SGDF é constiutida por maciços leucograníticos com texturas equigranulares e cores

rosadas. Possuem composição muito restrita, dominada por termos sienograníticos, com álcali-

feldsparo granitos (frg 2l) subordinados. Os granitos desta suíte, embora ocorram em todo o

batólito, estão concentrados na poição norte do mesmo, extendendo-se como uma faixa alongada

segundo a direção NE-SW, desde a região do Passo do Marinheiro, a sul de Encruzilhada do Sul

até Porto Alegre (fig.3). Os corpos possuem formas alongadas e concordantes com as zonas de

cisalhamento, entretanto, registram presença incipiente de estruturas tectônicas dúcteis, com a

ocorrência de pequenas faixas discretas de protomilonitos restrita aos limites de alguns corpos.

Estas feições são comuns em corpos de grandes dimensões como o Granito Canguçu e o Granito

Santana, entretanto, para a maioria dos corpos estudados, a estrutura é isótropa. Nos corpos

menores, observa-se com frequência, a presença de apófises de microgranitos ou de enxames de
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Estas feições são comuns eur corpos de grandes dimensões como o Granito Canguçu e o Grarúto

Santana, entretanto, para a maioria dos corpos estudados, a estrutura é isótlopa. Nos corpos

menores, observa-se com frequência, a presença de apófises de microgranitos ou de enxames de

diques de riolitos. Os corpos estudados da SGDF foram os Granitos Canta Galo, Ponta Grossa,

Santana, Cerro do Sandi, Passo do Coutinho, Capão do Leão, Canguçu, e Bela Vista.

6.1. Granito Canga Galo (gCG)

O Granito Canta Galo (Schneider et aL,1974) é definido como um corpo granitico de

forma aproximadamente elíptica, com dirnensões aflolantes de aproxin:adamente 8 x 4 km. Ocorre

na porção sul-sudeste da folha Porto Alegre, constituindo o Morlo do Canta Galo. Destaca-se na

geomorfologia por um morro pouco alongado segundo a direção NE-SW. Os afloramentos são

raros, ocorrendo somente blocos alterados envolvido por um espesso manto de alteração conr

cerca de l0 a 60 metros de profundidade. As descrições desta unidade foram obtidas a paltir da

observação de blocos soltos resultantes da exploração dos alteri¿os co¡no saibro na construção

civil.

A presença de xenólitos é rara, ocorrendo entretanto, fragmentos centimétl icos de rochas

gnáLissicas pe¡tencentes aos Gnaisses PoÉo Alegrè. Os contatos com o füanito Viamão estão

encobe¡tos, entretanto, sua forma oirounsorita é indicativa de um contato discordante e intrusivo.

O granito mostra uma coloração rosada com pontos pretos e brancos definidos,

respectivamente, por biotita e plagioclásio. A textura é invariavelmente equigranular grossa (8- 10

mm) a inequigranular, definida então pelo crescimento de cristais tabulares de feldspato potássico

de 1.5 a2 cm. O feldspato potássico é o principal mineral da rocha, mostrando cores losadas a

alaranjadas e formas quadráticas subédricas de I a 3 cm. O plagioclásio e branco conr fonnas

quadráticas subédricas a euédricas. O quartzo é incolor e mostra forma amebóide e intersticial.

A biotita é preta e ocorre na forma de agregados intersticiais,

O Granito Canta Galo mostra uma estrutura maciça em quase todo a sua extensão. Em

aþmas exposições apresenta uma foliação magmática marcada pela orientação de cristais

tabulares de feldspato potássico, biotita e por alongamento do quartzo.

6.2. Gmnito Ponta Grossa (gPG)
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O Granito Ponta Grossa é composto por pequenos corpos, aflorantes desde o oeste da

folha Porto Alegre, contornando a margem do Guaíba nos bairros Ipanema, Guarujá, Serraria e

Lami, estendendo-se também mais a noroeste, nos bairros Assunção, Vila Nova" Belém Velho,

Belém Novo, Restinga e Santo Antônio. Estes viirios corpos graniticos apresentarn as mesmas

características composicionais, mineralógicas e petrográficas, mantendo ainda condições

semelhantes de posicionamento. Estes fatores, aliado ao resultados obtidos nas analíses químicas

e a proimidade dos corpos, permitem o tratamento destes granitóides em uma mesma unidade

lito-estratigrrifica.

Os corpos graníticos possuem formas arredondadas a pouco alongadas para nordeste,

apresentando diâmetros da ordem de I a 8 quilômetros. Os afloramentos ocorrem de modo

abundante, uma vez que o Granito Ponta Grossa compõem alguns dos principais morros da cidade

de Porto Alegre. Lajeados de dezenas a centenas de m2, cortes de avenidas e leitos de drenagens

expõe frequentemente esta unidade granítica.

O grau de alteração é pronunciado, ocorrendo normalmente alterado. O solo é arenoso,

pouco desenvolvido e de cor casta¡ho claro a alaranjado. As espessuras variam de 2 a 3 metros

nos vales e menos de 30 cm a I metro nas encostas e topos de morro. Comumente ocorrem

excelentes exposições de um alterito de coloração rosada que é muito utilizado como saibro.

Em afloramento é um leucogranito de cor rosada a avermelhada com textura equigranular

grossa a média (5-10 mm). Apresenta uma estrutura maciça e uma grande homogeneidade

estrutural. Contém muito poucos enclaves máficos, com formas arredondadas e dimensões da

ordem de 2 a 15 cm. Os contatos são bem definidos e curvos. Os enclaves mostram uma textura

equigfanular fina (1mm) e uma composição tonalítica a granodiorítica, sendo compostos por por

feldspato potássico, plagioclásio, biotita e quartzo.

A composição dominantemente sienogranítica, sendo constituído essencialmente por

feldspato potássico de cor rosa e subédrico, pouco plagioclasio de cor branca e forma prismática,

quartzo de forma amebóide e ainda rara biotita intersticial como mineral máfico. Os minerais

acessórios são o esfeno, zircão, apatita, alanita e opacos. A alanita e o esfeno ocorrem também

de maneira intersticial. A aruílise modal dos constituintes minerais do Granito Ponta Grossa podem

ser observados n a tabela 14 .

Ao microscópio, a textura dominante é equigranular-hipidiomórfica média a grossa (3 a

7 mm). A textura poiquilítica é indicada pelas inclusões de alanita, plagioclásio e biotita em

feldspgto potássico; biotiia, alanita, zircão, apatita, esfeno e opacos em plagioclásio; zircão,

alanita, esfeno, biotit4 plagioclásio e opacos em quartzo e, alanita, zírcão, plagioclásio, esfeno,
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apatita e opacos em biotita. Alanita e esfeno ocorrem com formas euédricas e preferencialmente

de modo intersticial. A ordem de cristalização estabelecida a partir dos critérios texturais, da

forma, do idiomorfismo e das relações de inclusão, começa com a formação dos minerais

acessórios como zircão, apatita e opacos, seguindo com a formação de alanita e esfeno, quase

concomitante a cristalização de biotita e plagioclásio. O feldspato potássico e o quartzo

reprcsentam os principais minerais da rocha sustentando a trama cristalina do granito.

Em lâmina delgada, as evidências deformacionais estão restritas a fragmentação de quartzo

e um pouco de feldspato potássico e tanrbémpela formação de extinção ondulante nestes minerais.

O quartzo é amebóide e a biotita é intersticial. O plagioclásio apresenta-se zonado com o núcleo

centra.l alterado para epidoto granular e sericita. Estas transformações também podem estar

acompanhadas por uma cataclase, gerando zonas de cisalhamento frágeis de espessuras mm a cm,

marcadas por um preenchimento dos espaços interclastos por fluorita de cor violeta. A biotita está

frequentemente com uma incipiente transformação para epidoto+opacos*mic¿ branca*biotita

verde fi na+clorita*esfeno.

6.3. Granito Santana (gS)

O Granito Santana mostra uma forma de ampulheta, com seu posicionamento sendo

controlado porumazonade cisalhamento ruptil-dúctil subvertical de direção nordeste. Entretodas

as unidades, este corpo granítico possui uma forma alongada constituindo a principal "muralha"

de morros de Porto Alegre. Desta maneira, estão reunidos na forma de uma crista de direção NE-

SW aproximadamente 18 km de extensão por 2 a 7 km de largura, os morros Santana, Pelado, da

Polícia e da Embratel. Este relevo destaca a imponência geográfraa deste granito no cenário

geomorfológico da região metropolitana de Porto Alegre.

Os afloramentos são abundantes, principalmente nas encostas dos morros e também nas

drenagens que margeiam ambos os lados do corpo, Destacam-se também a presença de inúmeras

extrações irregulares de pedra para construção civil. Excelentes cortes de estrada podem ser

encontrados no fim da avenida Bento Gonçalves, no topo da avenida Osca¡ Pereira e também nas

proximidades das avenidas Nonoai, Cavalhada e Teresópolis. As pedreiras estão espalhadas ao

longo dos limites do Granito Santana.

Comumente, o Granito Santana está pouco intemperizado com uma pequena cobertura de

rocha alterada e níveis centímétricos de um solo arenoso, rico em grãos detritais de quartzo e

feldspato potassico. O solo mostrauma coloração castanho alaranjado a avermelhado, com pouca
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hidrotermal de MnO, nas fraturas, pode gerar manchas irregulares de cor escura, por vezes,

parecendo uma concentração de minerais máficos. Pontos e manchas vermelhas também

representam a deposição de óxidos e hidróxidos de ferro. Tipicamente, este processo pode ser

muito bem observado na pedreira da Construtora Zocolloto (ponto 645),

Composicionalmente, o Granito Santana é constituído por Or-Mc granito com textura

equigmnular grossa a média (5-12 mm) composta por uma trama dominada por feldspato

potássico de cor rosa e prismático, com raro plagioclásio de cor branca e forma quadrática,

acompanhado por biotita intersticial. O quartzo é abundante, ocorrendo normalmente alongado.

A textura mesopertítica também é de facil observação.

A estrutura do granito está bem marcada por umafolìação definida pela orientação de feldspato

potássico prismritico e biotita e, em zonas mais deformadas pelo alongamento do quartzo. Esta

foliação é bastante penetrativa ocorrendo praticamente em toda a extensão do corpo, Em porções

mais deformadas a rocha adquire uma textura protomilonítica com quartzo estirado e uma lineação

mineral subhorizontal. Nos bordos leste e oeste do corpo, o granito adquire uma textura

protomilonitica e em alguns locais pode formar faixas de de 15 a 150 cm de milonitos. Estas

litologias miloniticas possuem de 35 a 55 % de porfiroclastos (2-6 mrn) de feldspato potássico

envoMdos poruma matriz grano-lepidoblástica fina constituida dominantemente por quartzo. Em

alguns locais, o granito está cortado por diques de riolito pórfiro de cor rosada. Estes diques tem

espessuras de 15 a 5 m e os contatos são retos a curvos.

A mineralogia essencial é constituída por feldspato potássico (Or e Mc) e quartzo, oom

muito pouco plagioclásio e rara biotita como mineral máfico principal. Os minerais acessórios são

esfeno, zircão, apatita, alanita e opacos. Ainda ocoffe uma paragênese metamórfica relaciohada

à zonas de cisalhamento ducteis com a formação de epidoto, clorita, opacos anédricos, mica

branca, esfeno anédrico e carbonato. A aná,lise modal dos minerais encontrados no Granito

Santana pode ser encontrada na tabela 14.

Em lâmina delgada a principal textura é equigranular-hipidiomórfica com uma trama

principal composta por feldspato potássico subédrico e prismático, com plagioclásio euédrico a

subédrico e qvutzo estirado. A biotita é intersticial e localmente pode formar agregados. As

vezes, o feldspato potássico adquire uma dimensão mais pronunciad a, com até 7 -12 mm, gerando

localmente uma textura inequigranular. A textura poiquilítica é evidenciada pela presença de

inclusões de zircão, plagioclásio, opacos, esfeno e apatita em feldspato potássico; biotita, alanita,

esfeno e opacos em plagioclásio; zircão, esfeno, plagioclásio, biotita e opacos em quart zo; apatita,

zirclo, alarit4 esfeno e opacos em biotita e zircão em esfeno. A textura pertitica é pronunciada,
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esfeno e opacos em plagioclásio; zircão, esfeno, plagioclásio, biotita e opacos eff quart zo; apatit4

arcão, anita" esfeno e opacos em biotita e zircão em esfeno. A textura pertítica é pronunciada,

com formas do tipo frlmes grosseiros e manchas de albita. Na maioria das lâminas, a intensidade

das pertitas é signifrcativa, com um feldspato potássico do tipo pertita. Frequentemente, o

feldspato potássico está envolvido por uma coroa de albita, com formas irr.egulares a muito

lobadas.

Uma das feições mais caractel ísticas deste granito, entretanto, é o desenvolvirnento de

forte foliação primária marcada pela orientação de feldspato e biotita e pelo alongamento do

quaftzo. Disposta de modo paralelo, urna foliação tectônica é responsável pelo estilamento e

formação de subgrãos eûì quaftzo, acompanhados pela formação de hnos rnosaicos

granoblásticos. No contato entre cristais de feldspato, é comum ocorrer um¿r incipiente

microfiagmentação de bordo com formação de um arranjo granoblástico irregular, com contatos

lobados ¿ serrilhados e forte extinção ondulante. Em zonas mais deformadas chegarl a corxtituir.

porfiroclastos levemente arredondados de feldspato potássico, envolvidos por uma fì anja de grão

fino com arranjo granoblástico e limites retilíneos (0.1-0.2 mm). Nestes loc¿is a tranu

porfiroclástica de feldspatos chega a ordem de 50-60 %, euvolvidos por por unla matriz

feldspática em vias de poligonização e por quartzo estirado como grãos finos e alongados. os
porfiroclastos são assimétricos e mostram de maneira localizada uma recuperação metamórIica,

definidas por franjas de textura granoblástica poligonal fina. A biotit4 que ocorre sozinha ou

como agregados intersticiais juntamente com esfeno, está comuuìelìte transformada parcial ou

totalmente para clorita+mica branca+epidoto+opacos, o plagioclásio neste pr.ocesso, pode

mostrar o crescimento granular de epidoto e núca branca e enculvafiìellto de maclas. A alanita

aparece muito alterada, frequentemente envolvida por uma coroa de epidoto granular. Esta

foliação tectônica, embora de baixa temperatura e pouca intensidade de transformação, é

penetrativa e contínua eltì todo o colpo, corn disposição subparalela a foliação magmática,

tornando-se mais acenfuada em direção aos bordos do corpo ganitico.

6.4. Grrnito Cerro do Sandi (gCS)

Este granito ocone como urr corpo de forma pouco regular., alongado segundo a dileção

N40E, com 15 quilômetro de extensão e 12 quilôrnetros de largula. situa-se na por'ção sul da

folha Piratini e norte da folha Passo do Coutinho, distando cerca de 3 krn a sudoeste da cidade de
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litológicos principais: leucogranitos, microleucogranitos e diques ácidos. Estas rochas apresentam

uma mesma composição mineralógica e litogeoquímica, representando desta maneira apenas uma

variedade textural indicativa das distintas condições de cristalização do magma granítico,

o corpo granítico constitui uma região de relevo destacado, compondo um corpo formado

por coxílias pouco arrasadas. Os afloramentos são descontinuos, ocorrendo geralmente pequenos

campos de matacões de diâmetros da ordem de 30 cm a l-1.5 m, dispostos nas encostas e topos

de morros. Possui uma pequena camada de solo com 30 cm a I m, de cor castanha a castanha

avermelhada e composição areno-argilosa. Comumente as rochas estão alteradas.

Os contatos do G¡anito Cerro do Sandi com os metagranitóides do SIPM são discordantes

e demonstram um caráter intrusivo, marcados por falhas e zonas de intenso fraturamento. Seu

posicionamento está relacionado a zonas de cisalhamento frágeis, de orientação geral nordeste e

que determinaram a sua forma elíptica e alongada. Localizadamente são desenvolvidas estreitas

faixas de rochas cataclásticas, com formação de brechas de esmagamento e protocataclasitos.

Estas faixas podem estar relacionadas aos eventos finais de movimentação das zonas de

cisalhamento dúcteis subverticais ou a reativações posteriores, criando espaço para a colocação

do corpo granítico.

os leucogranitos possuem cor rosada e textura equigranular média a grossa (3-ó mm). A
mineralogia essencial é composta por feldspato potássico, plagioclásio, quartzo e muito pouca

biotita. A sua composição embora dominantemente sienogranítica, possui um pouco de

monzogranitos. A estrutura é maciça.

Ao microscópio a textura é equigranular-hipidiomórfica, com feldspato potássico

hipidiomórñco e prismático, plagioclásio euédrico e com formas quadniticas, quartzo amebóide

e biotita intersticial. A textura poiquilítica é caractenzada pela presença de inclusões de

plagioclásio e biotita em microclíni o; zircão, apatita e alanita em biotita e, zircão, apatita, alanita

e esfeno em quartzo. A composição modal dos minerais constituintes das diversas variedades

texturais deste granito pode ser observada na tabela 15.

o feldspato potássico é o microclínio micropertítico , quase sempre com geminações do

tipo carlsbad e também Ab-Periclínio, esta última oconendo principalmente nas bordas dos

cristais, sugerindo desta forma uma microclinização tardia de ortoclásio. Encontra-seintensamente

pertitizado, estas do tipo filmes evoluindo para manchas e outras formas irregulares de albita, a

qual está associada com a formação de quartzo secundário. o plagioclásio é o oligoclásio (An,r_

,r), oocorrendo com cristais idiomórficos de 4 a 8 mm, frequentemente zonados. Encontram-se

com intensatransformação das suas porções centrais para sericita e pouco epidoto. Aqueles grãos
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,r), oocorrendo com cristais idiomórficos de 4 a 8 rnm, fì'equeulerneute zonados. Encott¡atìt-se

com intensa transformação das suas porções centlais pala sericita e pouco epidoto. Aqueles gr'ãos

inclusos em feldspato potássico possuem coroa de alteração de albita e a textura rn¡nnequítica é

muito comum quando está em contato conì o feldspato potássico. A biotita ocorre ct¡mo finas

palhetas de tamanhos enffe2 e 7 mm. Mostra formação de mica blanca nos bordos dos grãos,

sendo também alterada para clolita + opacos, principalmente junto aos planos de clivagens. O

quartzo é amebóide e rnostra-se intensamente frafurados e com forte extinção ondulante.

A atuação de ptocessos lúdrotermais está bem marcada neste granito pela for-mação

perv¿siva de clorita, epidoto, mica branca, albita e biotita verde.

Os microleucogranitos constituenì apófises de dimensões da ordern de 300 m a 3 knr.

dispostas na po!'ção norte-noroeste do corpo glanítico principal, Seus contatos corìt os

leucogranitos são intrusivos e bem definidos, corn limites lobados a retos. Aprcsentarx uma

estrutura maciç4. Em amostra de mão nostram cor rosada e textura por{irítica com funooristais

de 5 a 10 mm de feldspato potassico, r'aramente acompanhado de quartzo, irnersos em ulna rla1¡iz

equigranular fina (lmm) composta por feldspato potássico, plagioclásio, quaúzo e biotita. A

composição varia de sieno a monzogranítica.

O feldspato potássico é do tipo rnicroclínio, ocorrendo como fenocristais euédl'icos de

forma prismática e cor rosada a branca. Também ocor're na rnatriz como clisdtais anédricos e

intensamente pertitizados. Contém inclusão de plagioclásio e mostla distintameute unt processo

de albitização, com crescimento de coroas de albita ao redor do feldspato potássico. O

plagioclásio aparece na rnatriz como grãos subédricos de oligoclásio (fu,"r0), com macla

complexae alteração central para axgilas e epidoto. O quarlzo ocorre de maneira intersticial conlo

grãos anédricos. Mostra sempre extinçãoi ondulante que pode evoluil par.a a fonnação de

subgrãos e também agregados granoblásticos frnos e irregulares. A biotita é rara, apalecendo na

forma de finas palhetas. Esta normalmente alterada nos bordos para clorita, com formação

associada de mica branca e também biotita verde fina.

Os diques ácidos, de composição riolítica, ocorrem na fonna de erxames, de 2 a 8 r¡etl.os

de espessura, direcionados para N 10-30W. Apresentam cont¿tos retos e bem definidos, mostt'al¡do

relações intrusivas que inclusive ultrapassam a extensão do corpo granitico, prolongando-se para

dentro das rochas encaix¿ntes. São rochas de cor castanha avermelhada escura, adquirindo tons

castanho esverdeados quando alterados. Mostram uma estrutura maciça e possuem um¿ textura

porfirítioa definida por fencoristais de 5 a l0 mm de feldspato potássico, acompanhados por
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O feldspato potássico é um microclinio pertítico, representando o fenocristal dominante

da rocha, oconendo em até 2-5 %o do volume modal. Mostra-se como cristais subédrico de forma

prismática. O plagioclásio ocoffe como cristais subédricos de oligoclásio (An ,orr) de tamanho

inferior a 3 mm. No contato com o feldspato potássico da matnz desenvolve intercrescimentos

mirmequíticos. O quartzo mostra formas arredondadas e frequentemente exibe embainhamentos

e limites difusos, reativos com a matriz. Localizadamente aparece um anfibólio de cor verde, por

vezes, cloritizado e com formação de carbonato associado. Aparecem também turmalina e apatita

acicular.

De uma maneira geral, a mineralogia formadora do Granito Cerro do Sandi apresenta

feições de deformação frágil, principalmente, fraturamento em feldspatos. Entretanto, como

ressaltou Gomes et al. (1991), são encontradas microestruturas que demonstram um caráLter mais

dúctil, evidenciando processos dominados por plasticidade intracristalina, como arqueamentos de

maclas em plagioclásio, presença frequente de extinção ondulante, bandas de deformação e

formação de subgrãos em quartzo. Este último mineral apresenta ainda feições de recuperação

metamórficà, comformação de agregados finos comtextura granoblástica inegular dispostos entre

os subgrãos. Estas microestruturas indicam processos de recristalização em presença de fluídos

6.5. Granito P¡sso do Coutinho

A denominação Granito Passo do Coutinho é proposta aqui para designar um conjunto de

quatro corpos sienograníticos situados, aproximadamente 4 km, a oeste da cidade de piratini

(fig.3). Os corpos possuem formas arredondadas a elípticas, com maior alongamento direcionado

para nordeste, com extensões variáveis de 3 a 6 km.

Dentro destes corpos é possível separar a partir de critérios petrográficos e estruturais três

tipos litológicos principais: leucogranitos, microleucogranitos e diques ácidos. Estas rochas

apresentam como demonstrado por Almeida et al. ( 1990b), uma mesma composição mineralógica

e geoquímica, representando desta maneira variedades texturais i condições

de cristalização. os corpos estão muito próximos e as semelhanças nas composições petrográficas

e litogeoquímicas indicam que os mesmos são cogenéticos.

Os tipos leucograníticos são cortados por apófises tardias com formas circulares e

diâmetros de 500 a 1000nr, compostas por microleucogranitos de composição monzogranítica e

textura.porfirítica. Ocorrem ainda enxames de diques ácidos com textura porfirítica preenchendo

fraturas com disposição marginal aos corpos graníticos. A proximidade geogriáfica e as profundas
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textura porfiritica. Ocol'rem ainda enxames de diques ácidos com textura porfirítica preenchendo

fraturas com disposição marginal aos corpos gradticos. A proximidade geográfica e as profundas

semelhanças geológicas entre os leucogranitos e os microleucogranitos, permitem a sua descrição

conjunta. Espacialmente ainda estão acompanhados por diques máficos de composição diorítica,

com ocorrência marcante ne porção norte da átrea.

O Granito Passo do Coutinho constitui uma região de relevo destacado, compondo um

conjunto de monos formados por coilias pouco arasadas. Os afloramentos são descontínuos,

oconendo geralmente pequenos campos de matacões de diâmetros da ordem de 30 crn a I - I .5 m.

dispostos de maneira dominante nas encostas e topos de moros. De maneira muito locatizada

podem aparecer pequenos lajeados em drenagens. Estão cobertos por uma pequena camada de

solo com 30 cm a I m, de cor cast¿nha a castanha avermelhada e composição areno-argilosa

Comumente as rochas estão alteradas.

Os contatos dos corpos graníticos com as rochas encaixantes são discordantes e

demonstram.um caróter intrusivo, marcados por frlhas e zonas de intenso fraturamento. A rocha

encaixante é um monzogranito porfirítico ainda sem denominação formal. Nas rochas encaixantes

são proeminentes os efeitos da deformação dúctil associada ao desenvolvimento de zonas de

cisalhamento. Estas faixas miloníticas podem estar relacionadas aos eventos finais de

movimentação das zonas de cisalhamento ducteis subverticais e/ou poderiarn representar alguma

fase de reativação. A formação das zonas poderia ter gerando o espaço para a colocação dos

corpos de leucogranitos.

O posicionamento do Granito Passo do Coutinho estárelacionado azonas de cisalhamento

frágeis, de orientação geral nordeste e que influenciaram de maneira incisiva a forma elíptica a

anedondada dos corpos. Não é registrado nestes metagranitóides quaisquer efeitos de deformação

dúctil,. encontrando-se os mesmos isótropos e apenas fraturados.

Os leuoogranitos possuem cor rosada e textura equigranular média a grossa (4-20 mm).

A aineralogia essencial é composta por feldspato potássico, plagioclásio e quartzo, com muito

pouca biotita e rar¿rmente anfibólio de minerais máficos. A sua composição varia de sieno a

monzogranitica. A estrutura é maciça.

Ao microscópio a texh¡ra é equigranular-hipidiomórfica a porfiritica, com feldspato

potássico do tipo pertita e microclínio pertítico. Os fenocristais constituem entre 5 -10 % do

granito, mostram formas euédricas e incluem poiquiliticamente plagioclásio e biotita. Na matriz

são subédricos e possuem dimensões de 4 a 8 mm. A tabela 16 apresenta a composição modal das

divers¿s variedades texturais encontradas no G¡anito Passo do Couti¡ho.
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para sericita e pouco €pidoto. A textura mirmequítica é muito comum quando está em contato

com o feldspato potássico. O quartzo é amebóide e mostra-se intens¿rmente fraturados e com

forte extinção ondulante. A biotita ocoffe como finas palhetas subédricas de tamanhos entre 2

e 7 mm. Mostra formação de mica branca nos bordos dos grãos, sendo também alterada para

clorit¿ + opacos, principalmente junto aos planos de clivagens. O anfibólio está restrito a um corpo

situado no extremo sudeste da a¡ea. Ocorre em pequenas proporções e mostra uma cor

esverdeada. Encontra-se bastante trannsformado para carbonato e clorita. Os minerais acessórios

são esfeno, zircão e opacos. Possuem formas euédricas e dimensões entre 0.3 a2 mm.

A atuação de processos hidrotermais está bem marcada neste granito pela formação

pervasiva de clorita, epidoto, mica branca, albita e biotita verde. Também são comuns veios de

clorit4 clorita+ biotita, quartzo e feldspato potássico.

Os microleucogranitos constituem apófises de dimensões da ordem de 0.5 a I km,

dispostas nos corpos mais a norte. Nos corpos mais a sul, ocorrem na forma de diques de 1 a 2

metros de espessura. Seus contatos com os leucogranitos são intrusivos e dem definidos, com

limites lobados a retos. Apresentam uma estrutura maciça. Em amostra de mão mostram cor

rosada com pontuações brancas e pretas. Apresenta uma textura porfiritica com fenocristais de

3 a l0 mm de feldspato potássico, acompanhado de quartzo, plagioclásio e muito raramente,

biotita. A matriz é equigranular fina (lmm) composta por feldspato potássico, plagioclásio,

quartzo e biotita,

Ao microscópio, os fenocristais de feldspato potássico são idiomórficos do tipo microclínio

pertítico, com feições de corrosão e com bordos mirmequíticos.

O plagioclásio é um oligoclásio (furr-rr), e forma cristais euédricos com zonação normal.

O quartzo está arredondado e corroído, com feições do tipo embainhamentos. A biotita mostra-se

com transformação para clorita e/ou mica branca. Esta última mostra um pleocroísmo rosado que

poderia indicar uma composição litinífera. A matriz é equigranular fina e está composta

principalmente porfeldspato potássico e quartzo, comteores extremamente baixos de plagioclásio

e biotita.

Os diques ácidos ocorrem na forma de enxames, de 2 a 30 metros de espessura,

direcionados dominant€mente para NS, com alguns diques leste-oeste e nordeste. Apresentam

contatos retos e bem definidos, mostrando relações intrusivas que inclusive ultrapassam a extensão

do corpo granítico, prolongando-se para dentro das rochas encaixantes.

São rochas de cor castanha avermelhad+a escura, adquirindo tons castanho esverdeados

a cit¡za claro quando alterados. A composição varia de riolitos a FK-riolitos. .Mostram uma
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São rocltas de cor castanha avetmelhad*a escura, adquilindo tons castarì¡o esveldeados

a cinza claro quando alterados. A composição varia de riolitos a FK-riolitos. .Mostt'am urna

êstrutura maciça e possuem uma textura porfirltica definida por fenoclistais de 5 a 20 rnnl de

feldspato potássico, acompanhados por quartzo. Amatriz é afalìitica a equigranular muito frna e

de composição quartzo-feldspática. Frequentemente, aplesenta intelcrescinlento granofirico e

textura esfelulítica.

O feldspato potássico dominante é do tipo pertita, ocorrendo rnicroclínio nos diques da

porção sudeste. Representam o fenocristal dominante da rocha, ocorrendo èm até Z-S a/o do

volume modal. Mostra-se colno cristais subédricos de furrna prisrnática. O quartzo lììostl'a fonuas

arredondadas e frequentemente exibe embainhamentos e limites difusos, reativos com a matr.¡2.

Menos comum, o plagioclásio é subédlico do tipo oligoclásio (An r"rn). Localizadamente aparece

um anfrbólio de cor verde, por vezes, cloritizado e com fonnação de carbonato associado. Elrr ur¡

dos diques ocorre uma anfibólio sódico do tipo arîredsonita, malcado por um característico

pleocroismo em tons de azul intenso a castanho, De modo gelal, a rnineralogia lorrnadora do

Granito Passo do Coutinho apresenta feições de deformação frágil corno ftaturamento euì

feldspatos e extinção ondulante,

6.6. Granito Capão do Leäo

O Cranito Capão do Leão aflora a oeste da cidade de Pelotas, collstituindo ulir corpo colli

forma subarredondada em planta e com cerca de 10 lcr de diâmetr.o (fig. 3).

Os afloramentos ocotrem de modo abundante, ocorrendo ainda urn nú¡¡relo nluito elevado

de pedreiras e frentes de extração. Lajeados de dezenas a centenas de m2 e leitos de drenagens

expõe frequentemente esta unidade granítica. o grau de alteração é pronunciado, ocorrendo

normalmente alterado, O solo é arenoso, pouco desenvolvido e de cor castanho cla¡ o a alalanjado

As espessuras variam de 4 a 6 metfos nos vales e menos de I metro nâs encostas e topos de

morro. Comumente ocotrem excelentes exposições de um alterito de coloração rosada t¡ue é

muito utilizado como saibro.

Em afloramento é um leucogranito de cor rosada a avermelhada com textura equigranular

grossa a média (5-10 mm). Apresenta uma estlutuÌa maciça e uma grande homogeneidade

estrutural. Localizadamente mostra uma foliação primária definida pela orientação de k-feldspato.

contém raros enclaves máficos, com formas anedondadas e dimensões da ordem de 2 a 15 cm.

Os contatos são bem definidos e curvos. Os enclaves mostram uma textura equigranular hna
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O granito tem uma composição sienogranitica, sendo constituído essencialmente por

feldspato potássico de cor rosa e subédrico, pouco plagioclásio de cor branca e forma prismática,

quartzo de forma amebóide e ainda rara biotita intersticial como mineral m¿ifco. Os minerais

acessórios são o esfeno, zircão, apatita, alanita, granada e opacos, A alanita e o esfeno ocorrem

também de maneira intersticial. A analise modal dos constituintes minerais do Granito Capão do

Leão pode ser observada na tabela 15.

Ao microscópio, a textura dominante é equigranular-hipidiomórfica média a grossa (3 a

7 mm) deñnida pelo domínio de cristais subédricos. A textura poiquilítica é indicada pelas

inclusões de plagioclasio e biotita em feldspato potássico; bi otita, zircão, apatita, esfeno e opacos

em plagioclásio; zircão, esfeno, biotita e opacos em quarlzo e, zircão, esfeno, apatita e opacos em

biotita. A ganada e o esfeno ocorrem com formas euédricas e preferencialmente de modo

intersticial. O feldspato potássico dominante é do tipo pertita, ocorrendo com formas prismáticas

subedricas de 0.5 a2.5 mm. O quartzo mostra formas arredondadas a amebóides, com tamanhos

da ordem de 0.8 a 3 mm. Menos comum, o plagioclásio é subédrico do tipo oligoclásio (An *rr).
Localizadamente aparece a granada do tipo almandina, com formas subédricas e disposição

intersticial, consitutem cristais de 0.3 a0.7 mm, O esfeno é euédrico e mostra formas losangulares

de 0.3 a 0.6 mm.

A ordem de cristalização estabelecida a partir dos critérios texturais, da forma, do

idiomorfismo e das relações de inclusão, começa com a formação dos minerais acessórios como

zircão, apatita e opacos, seguindo com a formação de esfeno e granada, quase concomitante a

cristalização de biotita e plagioclásio. O feldspato potássico e o quartzo representam os principais

minerais da rocha sustentando a trama cristalina do granito.

Em lâmina delgada, as evidências deformacionais estão restritas a fragmentação de quartzo

e um pouco de feldspato potássico e também pela formação de extinção ondulante nestes minerais.

O quartzo é amebóide e a biotita é intersticial. O plagioclásio apresenta-se zonado com o núcleo

central alterado para epidoto granular e sericita.

7. Rochas Alcalinas e Peralcalinas

7.1. Diques Riolíticos Porto Alegre
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Manifestações tardias do magmatismo do Batólito Pelotas, as rochas subwlcânicas estão

representadas por enxames de diques riolíticos e dacíticos e corpos de micromonzogranitos com

formas arredondadas. Estas litologias ocoreln em vários pontos do batólito como na região de

Porto Alegre, Mariana Pimentel, Bana do Ribeiro, Canguçu, Coxilha do Fogo, Arroio da Solidão.

Piratini, Pinheiro Machado e Pedras Altas, Os corpos tabulares estudados nesta tese, conì

petrografia e geoquímica, foram os da região de Poto Alegre. Outros dados geoquímicos sobre

estas rochas vulcânicas a subvulcânicas podem ser encontrados nos trabalhos de Almeida et al.

(1990) e Gomes et al. (1991).

Os diques encontrados na região de Porto Alegre apresentam composições ácidas,

predominantemente rioliticas, com dacitos e diabásios subordinados. A tabela 16 apresenta o

resultado das análises modais realizadas sobre as amostras das rochas subvulcânicas da região de

Porto Alegre. Estas litologias ocorrem na forma de enxames de diques com vários colpos

paralelos, direcionados segundo Nl0-20W e distribuídos preferencialnente nas adjacências do

Granito Santana. As relações com as rochas graníticas são invariavelmente discordantes e os

contatos são retos e bem definidos. As espessuras variamde2 até 30 metros e as extensões, em

geral, são da ordem de 2 a 6 quilomêtros.

Os riolitos mostram coloração rosada e textura porfirítica, definida pela plesença de 2 a

7 % fenocristais de quartzo e sanidina euédricos de dimensões entre I e 3 nun, A matriz é afanítica

e de composição quartzo-feldspritica, com raros cristais de biotita (tabela l7).

Os dacitos possuem cor escura em tons esverdeados, apresentando textura porfirítica corn

2 a 15 lo de fenocristais de quartzo, plagioclásio, sanidina e homblenda. A matriz é afanitica, corn

textura granofirica, sendo constituída pelas mesmas fases que compõem a ¿ssernbléia de

fenocristais, pot vezes, sem anfibólio. Os fenocristais de plagioclásio exibem formas prismriticas,

euédricas a subédricas, com dimensões entre 1 a 3 mm, oomumente com bordos oorroídos e

incipiente sobrec¡escimento de epidoto e clorita, acompanhados por sericita e carbonato. O

qu&rtzo ocorre como cristais arredondados, por vezes com secções hexagonais, preservando

parcialmente as faces prismáticas. Encontra-se fracamente dissolvido, com hábito anel¡óide e

desenvolvimento de textura micrográfica nos bordos, naquelas rochas em que o anfbólio é ausente

na matriz. A homblenda apresenta cristais prismáticos, euédricos a subédricos, com inclusões de

z.rcão, apatita e opacos. Possui pleocroísmo de castanho claro a verde e, comumente, um

incipiente sobrec¡escimento de epidoto e clorita. As rochas dacíticas, em especial, muitas vezes
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Nestas rochas subwlcânicas são registrados, ainda, xenólitos graníticos e xenocristais de

feldspato alcalino, quartzo e plagioclásio, exibindo nítidas feições de reação com o líquido

m¿gmático. Os xenocristais de feldspato alcalino (microclínio e ortoclásio) são subangulosos, de

dimensões entre 3 e 6 mm, comumente com bordas de reação para plagioclásio, provavelmente,

albita. Apresentam pertitas do tipo filme e inclusões de plagioclásio, biotita e opacos. Encontram-

se intensamente alterados para sericita muito fina. O plagioclásio apresenta bordas reativas, feições

de fusão parcial (textura em peneira) e uma intensa transformação hidrotermal para epidoto e

sericita em agregados irregulares de granulação fina. Os xenocristais de quartzo exibem forte

dissolução, com hábito amebóides e franjas muito finas de ¿nfibólio e opacos.

Uma outra característica importante dos diques dacíticos é a presença de enclaves máficos

de composição básica a diorítica. Os enclaves mostram dimensões entre 2 a 15 cm com formas

arredondadas e contatos gradacionais. Apresentam uma textura equigranular muito fina (0.01 a

0.3 mm) com uma mineralogia a base de plagioclásio prismático e ripiforme, piroxênio (augita)

e uma matriz afanítica contendo plagioclásio, opacos e óxidos de ferro. Comumente os contatos

são retilíneos a curvos ocorrendo, entretanto, contatos gradacionais com limites lobados a

irregulares.

Os corpos micrograníticos possuem formas arredondadas com diâmetro entre I a 2 km e

estão cortando as rochas do Gnaisse Porto Alegre e do Granito Independência. Mostram uma

composição em geral monzo granitica, com uma textura porfirítica definida por fenocristais de I

a 2 mm de feldspato potássico, plagioclásio e quartzo imersos em uma matriz equigranular frna

(0.2 - 0.5 mm) de composição quartzo-feldspatica. A proporção de fenocristais é de

aproximadamente 15 a 35 o/o do volume da rocha. As rochas apresentam estrutura maciça. No

interior destes micromonzogranitos, é comum a ooorrência de enclaves máficos de dimensões

entre 1 a 10 cm. Possuem cor preta, formas arredondadas a amebóides e textura afanítica a

fanerítjoa muito fina (0.1-0.2 mm). A composição é básica e apresenta uma forte transformação

hidrotermal da paragênese ígnea, resultando em uma associação de albita+epidoto+clorita+

actinolita+opacos.

Os diques básicos possuem estrutura maciça e espessuras entre I e 4 metros, sendo raros

e intrusivos nos granitos, mostrando contatos retilíneos e discordantes. A orientação preferencial

é N50-658. Além de diques, as rochas básicas são registradas na forma de enclaves arredondados

no interior dos dacitos e micromorzogranitos. Nestes enclaves, somando-se às formas

arredondadas, se observam outras feições características de mistura de magmas (minglinf,,

marcadas por abundantes xenocristais de quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, provenientes
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arredondadas, se obselvam outras feições características de mistura de magrnas (mingtittg),

marcadas por abundantes xenocristais de quafizo, feldspato alcalino e plagioclásio, provenientes

das encaixantes, e bordos resfriados naqueles enclaves de dimensões maiores. Halos de

contaminação por difusão desenvolvem-se esporadicamente junto aos contatos que, de modo

geral, são nitidos.

As rochas básicas possuem granulometria fina e são constituídas essetìcialmente por.

plagioclásio e clinopiroxênio, por vezes com arranjo ofrtico, resíduos subvítreos e opacos

subordinados. Processos hidrotermais afetam intensamente estas rochas, desenvolvendo uma

assembléia mineral constituída por albita ripiforme com crescimento esferulítico, epidoro

(pistacita), clorita e opacos. Nos limite dos enclaves é comum a cristalização de pirita.

Processos de contaminação, por assimilação de encaixantes e interação entre líquidos

ácidos e básicos, modificaram a composlção química original dos magmas. As feições mais

proeminentes destes mecanismos estão malcadas nos xenocristais, pela dissoluçõo do qualtzo,

ñrsão parcial do plagioclásio e transfomação dos bordos de feldspato alcalino em albit4 pela

presença de halos de contaminação por difusão de íons em volta dos enclaves básicos.

7.2. Diques Riolíticos Asperezas

Os Diques Rioliticos Asperezas constituem grandes enxames de diques encontrados na

região de Pinheiro Machado extendendo-se até a cidade de Piratini, Pedras Altas e a região do

arroiõ solidão. Foram denominados de Riolitos Asperezas por Figueiredo Filho & salgado ( 1964,

in Tessari & Gifi[on], 1970), sendo citados em vários trabalhos posteriores @icada, 1971; Ribeiro,

1977; Ribeiro & Fantinel, 1978, entre outros).

Os diques ocorem na forma de elxames com vários corpos tabulares subparalelos de

espessuras variáveis entre 5 a 150 metros e extensões quilométricas. Apresentam composições

áoidag predominantemente rioliticas. Os corpos estão direcionados preferencialmente segundo

a direçõo Nl0-20W e distribuídos preferencialmente nas adjacências dós Granitos Se¡a das

Asperezas, Ceno do Sandi, Passo do Coutinho e Pedras Altas. As relações com as roclus

graníticas são invariavelmente discordantes e os contatos são retos e bem definidos.

Os riolitos mostram coloração rosada e textura porfirítica, definida pela pr.esença de 2 a

7%fenocristaisdequartzoesanidinaeuedricosdedimensõesentrele3mm.Amatrizéaf¿nítica

e de composição quartzo-feldspátic4 com raros cristais de biotita. O quartzo ocorïe como

fenocristais arredondados, por vezes com secções hexagonais, preservando parciahnente as faces
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possuem cor rosa e exibem formas prismáticas, euédricas a subédricas, com dimensões entre I a

4 mm, comumente com bordos corroídos e incipiente sobrecrescimento de sericita. A ocorrência

de biotita é rar.4 mostrando fenocristais euédricos de 0.5 a 1.5 mm. A mafiiz e afanitica, com

textura granofiric4 sendo constituída pelas mesmas fases que compõem a assembléia de

fenocristais. Riolitos de cor castanha escura com matriz vítrea e fenocristais vermelhos de k-

feldspato,tem ocorrênoia restrita. A tabela l7 apresenta o resultado das aniilises modais realizadas

sobre as amostras das rochas subvulcânicas.

Nestas rochas subvulcânicas ocorrem raros xenólitos graníticos e xenocristais de feldspato

alcalino, quartzo e plagioclásio, exibindo nítidas feições de reação com o líquido magmático. os

xenooristais de feldspato alcalino (microclínio e ortoclásio) são subangulosos, de dimensões entre

3 e ó mn¡ comumente com bordas de reação para plagioclásio, provavelmente, albita. Apresentam

pertitas. do tipo filme e inclusões de plagioclásio, biotita e.opacos. Encontram-se intensamente

altemdos para sericita muito fina. Os xenocristais de quartzo eúbem forte dissolução, com hábito

amebóides e.franjas muito finas de biotita e opacos.

7.3. Tufos e Ignimbritos Ana Di¡s

A ocorrênoia de rochas piroclásticas no B¿tólito Pelotas é relativam€nte restrita" sendo

reconhecidas exposições desta natureza nas localidades de Quitéria e a norte-noroeste da cidade

de Erval. Foram designadas inicialmente como 'T.iolitos Ana Dias" por pimentel & paim ( l97g),

sendo posteriormente redefinidas como "suíte vulcânica Ana Dias" por Femandes et al. (l9gg).

Fragoso cesar (1991) separou a porção supracrustal das rochas hipabissais de natureza

piroclástica dos diques riolíticos, designando as primeiras como "Tufos e Ignimbritos Ana Diæ"

Esta sequência de rochas é constituida por tufos a cristal e ignimbritos de composição

riolítica a riodacitie'a, caructenztdos por cristais de fedspato potássico e quartzo.imersos em uma

matriz'afanltica'de composição quartzo-feldspática com teores variáveis de mica branca, epidoto

e clorita: A ocorrência em campo destas litologias é caracterizada por uma disposição

subhorizontal com pouc.as dezenas de metros de espessura. Associado a esta sequência piroclástica

ocorrem inúmeros diques de riolitos que representam os condutos de alimentação deste

vulcanismo explosivo.

A associação de campo com das,rochas piroclásticas com os Dques Riolíticos Asperezas

sugere que as mesmas representam, respectivamente, a atividade vulcânica e hipabissal vinculada

a ¡¡m evento.deformacional tardi a pós-colisional (Fragoso Cesar, op.cit.).
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sugere que as mesmas fepresentam, fespectivamente, a atividade wlcânica e hipabissal vincul¿da

a um evento deformacional tardi a pós-colisional @ragoso Cesar, op.cit,).

7.4. Granito Bela Vista

o G¡anito Bela Vista @hilipp et al. 1991) ocorre como um "stock" com forma elíptica,

apresentando 5.5 km de extensão e 1.5 km de largur¿ (fig.3), Está localizaÅo na folha piratini,

distando cerca de 2.5 km a oeste da cidade homônima, próximo da sede da Faeenda Bela Vista,

Destaca-se no relevo da região por constituir um moffo alinhado segundo a direção

nordeste. Seu posicionamento, em condições epizonais, está intimamente relacionado a uma zona

de cisalhamento frágil de orientação gerat N40-50 E. Esta zona gera no granito o aparecimento

de faixas centimétricas de brechas e microbrechas de esmagamento, além de protocataclasitos.

IMantém com as rochas graníticas encaixantes da SIV relações de contato bruscas e
nitidamentç intrusivas, destacando a presença de diques micrograníticos e riolíticos cortando as

rochas encaixantes, preenchendo fraturas de direção NW.

A aniilise petrográfica do Granito Bela Vista permitiu a identificação de três ûicies texturais

distintas: granitoB equigranular, granito porfirítico emicrogranitos porfiríticos. As rochas possuern

em geral uma coloração rosada com pontuações pretas dadas por minerais rnáficos,

principalmente, anfibólio.

Na maior parte do corpo granítico, a textura é equigranular-hipidornórfica grossa (5 a l0
mm), definida pela abundância de feldspato potássico, dominantemente subédrico, co¡r o quar.tzo

e os minerais máficos com forte tendência ao xenomorfismo.

No extremo nordesfe , o granito adquire uma textura porfirítica a inequigranular, marcada

pela presença de 30 a45 Yo de megacristais tabulares de feldspato potrissico com 2 a 4 cm imersos

em uma, matnz equigranular grossa a base de qua¡tzo e anfibólio.

Uma terceira vari¿ção faciológica esta definida pela ocomência de diques micrograniticos.

os diques possuem textura porfirítica a equigranular fina (r.0 mm), salientando pequenas

proporções de fenqcrist¿is de feldspato potássico e raro quartzo imersos em uma matriz fina a

base de feldspato potássico, quartzo, clinopiroxênio sódico e anfibólio sódico. Comparativamente

estes diques apreseritam teores de minerais m¡áficos significativamente rnaiores que os encontrados

no granito. A presença de fenocristais em uma maÍriz fina e de minerais com hábito acicular,

arcstarn as condições subvulcânicas da cristalizaçio destes corpos tabulares.

Ao longo de todo o corpo a estrutur a e macìça, sendo interrompida na porção sudoeste
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identificados a ocorrênci¿ de diques básicos. É comum também a presença de quartzo de falha

com espessuras cm a m. Pequenas e raras lentes de pegmatóides podem ser encontradas na porção

central e sudoeste do corpo. Composicionalmente estão relacionados ao granito, destacando a

presença de cristais de até 7 cm de anfibólio sódico e feldspato potássico.

Nesta mesma porção do corpo é frequente a ocorrência de enclaves de um microgranito

com textura equigranular fina (< I .0 mm) com formas subarredondadas a arredondadas e tamanhos

entre 15 a 40 cm. A íntima associação espacial demosntrada entre as ocorrências de enclaves e

diques micrograníticos, indica de maneira incisiva que os primeiros representam fragmentos dos

diques imersos no pertita granito Esta afirmação é reforçada pela grande proximidade entre os

diques e os ftagmentos. os diques básicos que cortam o corpo são compostos por plagioclásio

e piroxênio, este último do tipo titano-augita.

A anrílise modal de 12 amostras representativas das diversas fácies pode ser encontrada

na tabela 18. Em termos de composição petrográfica classificam-se como pertita granito, pertita

quartzo sienito e pertita sienito. Os principais minerais encontrados no granito são o feldspato

alcalino do tipo micropertita e o quartzo, contendo ainda anfibólio sódico, clinopiroxênio sódico

e rara biotita como minerais máficos. O principal mineral acessório é o zircão, este em elevados

teores , contendo ainda apatita e opacos.

O feldspato potássico é do tipo micropertita apresentando formas subédricas a euédricas

com tamanhos variados normalmente entre 0.5 e I cm. A presença de um único feldspato

caracteriza este granito como hipersolws. A exsolução de lamelas de albita é acentuada, chegando

a constituir, por vezes, pequenos filmes ao longo das bordas do feldspato ou até mesmo

constituindo ra¡os cristais individuais com 0.1 a 0.4 fiun. A presença destes pequenos cristais de

albita podem representar exsolução em estágio tardi-magmático. O quartzo é intersticial e mostra

formas anédricas. os minerais máficos ocomem com proporções variadas, sendo dominantemente

intersticiais e com formas anédricas. Destacam-se ainda a presença de cristais esqueletais de

anfibólio, com teores variando ent¡e 2-3 %o até 38 yo, este último nos diques. o principal mineral

máûco é um anfibólio sódico do tipo arfuedsonita. Em algumas porções do granito e,

principalmente, em diques micrograníticos, é comum a presença de um clinopiroxênio sódico de

cor verde designado como aegerina. As relações entre o clinopiroxênio e o anfibólio estão

m¿¡cadas pela substituição parcial do anfibólio pelo piroxênio, começando pelos limites dos

cristais. Em alguns diques, os elevados teores de clinopiroxênio associados a restos de anfibólio

oxidados e raros cristais de biotit4 sugere que a ordem de cristalização.dos minerais máficos

finaliza coma formação do piroxênio sódico. A biotita apresenta uma ocorrência locallzada
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oxidados e raros cristais de biotita, sugerc que a ordem de cristalização dos núnerais máfcos

ftnaliza coma formação do piroxênio sódico. A biotita apresenta uma ocorência localizada

encontrando-se no granito pequenos teores de até, 1 yo. Mostram formas subédricas com forte

pleocroísmo castanho avermelhado.

Os minerais acessórios são zircão, apatita e opacos. Ainda observa-se sobre a mineralogia

ígnea feições de deformação frágil, principalmente, fraturamento de feldspatos e quartzo,

acompanhados de forte extinção ondulante.



Capítulo V

EVOLUÇÄO ESTRUTURAL DO BATÓLITO PELOTAS

l. Introdução

O Batólito Pelotas foi definido como um grande complexo plutônico aflorante na porção

leste do Escudo Sul-rio-grandense, constituído por um conjunto de intrusões compostas, multi-

intrusivas e polifasicas. A construção do batólito corresponde a evolução de três episódios

principais de plutonismo, todos vinculados ao Ciclo Brasiliano Nas concepções geotectônicas

iniciais, o Batólito Pelotas foi interpretado como a parte plutônica de um arco magmático do tipo

cordilheirano gerado em uma margem continental ativa. Este batólito compunha a Zona Central

do Ciriturão Dom Feliciano, uma faixa orogênica gerada no Ciclo Brasiliano e que circunda o

Cráton Rio de La Plata, amplamente exposto em terâs uruguaias (Fragoso Cesar et al. 1986)

Esta unidade plutônica possui no RS, extensão de cerca de 400 quilômetros e uma largura

entre 80 a 120 km, constituindo uma area de aproximadamente 30.000 Km2. Sua continuidade está

bem representada em tenitório uruguaio, conforme tem sido sugerido por vários autores (Goru

et al.,1962; Hasui et al., 1975; Fragoso Cesar, 1980; Issler, 1982; Fragoso Cesar et al , 1987 e

Hallinan et al., 1993),

O mapeamento geológico sistemático em escala 1:50,000, de extensas porções da região

leste do escudo do RS, proporcionou os elementos básicos para uma subdivisão mais definida das

suítes graníticas que constituem o batólito, bem como a canctenzação de sua história evolutiva

a partir da estrutura interna das unidades plutônicas. Desta maneira, as características

composicionais, petrogriificas, estruturais e as relações de intrusão/inolusão, foram os elementos

básicos utilizados na separação feita nos trabalhos de UNISINOS (1984, 1985), Frantz & Remus,

(1986); Philipp, (1990); Gomes (1990), Mesquira (1991), philipp et at, (1993, 1994b) e UFRGS

(ree5)

A evolução e o papel das zonas de cisalhamento no controle da colocação dos granitóides

nesta região do escudo do RS tem sido amplamente discutidas, sendo consenso a identificação de

dois principais regimes de deformação dúctil, registrados em diversas regiões do batólito (Fragoso

Cesar et al., 1990;Philipp, 1990 a,b; Mesquita, 1991;Fragoso Cesar, l99l;Fernandes et al 1990,

1992; Philipp et al, 1993). No domínio do batólito são registradas zonas de cisalhamento dúcteis

de extensões regionais, que são relacionadas a dois eventos de deformação regional denominados

Dt e D, , Tentativas de sistematização regional do posicionamento dos granitóides em relação às
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das zonas de cisalhamento dúcteis subverticais têm sido sugeridas por philipp et al. (1993),

Fernandes et al. (1993) e Ramgrab et al. (1996),

2. Contatos do Batólito Pelotas

Os limites do Batólito Pelotas estão marcados por diversos tipos de contatos, preservando

ainda em parte, as relações plutônicas originais entre as suites de granitóides que o compõem. os
limites do batólito e os contatos entre as suítes, em sua grande maioria, foram modificados pelos

eventos tectônicos ocorridos após a sua colocação,

2.1 - Limites Geológicos

Na porção oeste do batólito, o limite é tectônico, mostrando relações de superposição com

as coberturas sedimenta¡es a norte e a leste, Para sul, o limite do batólito também é tectônico,

aflorando apenas no Uruguai, onde é balizado pela Zona de Cibahamento Alferes-Cordillheira

(fie.3)

No setor oeste, o batólito está limitado por extensas zonas de cisalhamento dúcteis

referidas originalmente como sistema de Falhas vigia-Roque @icada 1965) e, posteriormente,

'zonas de Fraturas Profundas Dorsal de canguçu" (picada, l9z1). Mais recentemente, as zonas

de cisalhamento dúcteis subverticais foram reunidas na Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu

(Mesquita.e Femandes, 1990). Uma parte do limite oeste do batólito está mascarado pela atuação

de zonas de cisalhamento transcoÍrentes ruptil-dúctil de direção nordeste, associadas a

implantação das bacias do Camaquã e Guaritas. Posteriormente, ocorre a inst a:ação da Zona de

cisalhamento Rúptil Pçso dos Marinheiros, de direção N05-20E, que produz deslocamentos dos

contatos das próprias unidades graníticas que constituem o batólito, sobretudo as SIES, sIV, scc
e sGDF. Neste setor do.batólito, Bitencourt et al. (1993) assinalam um contato intrusivo das

unidades plutônicas da sIES nas rochas metamórficas encaixantes, com base na presença de

texturas dc resfriamento rápido na {ireção do contato. Além disso, sugerem que as zonas de

cisalhamenfo rupteis de direção NE e N-S representam reativação das estruturas mais antigas que

controlaram.o posicionamento dos granitos desta suíte.

Na porção norte, o contato encontra-se encoberto peþs sedimentos permo-triássicos da

Bacia do Paranþ. A leste, as unidades graníticas estão cobertas por sedimentos cenozóicos da

Planície costeira (villwock & Tomazell| 1995). Neste mesmo setor, os dados geofisicos indicam
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a continuidade fisica da crosta continental por cerca de 130 km para leste, onde passa a ser

recoberto por sedimentos marinhos da margem continental passiva.

Na sua extensão sul, o batólito adentra o tenitório uruguaio, onde faz limite com
metassedimentos de baixo grau e granitóides milonÍticos da Faixa Rocha (Fragoso Cesar et al

1987; Fragoso Cesar, l99l),

2,2 - Limites Geol'¡sicos

os dados geofisicos sobre a região de oco'ência do batólito, no RS, sc e uruguai, foram

apresentados inicialmente por Shukowsþ et al. ( 1991), onde a partir de gravimetria foi possivel

reconhece¡ imponantes descontinuidades crustais nesta região Uma delas, caracterizada por

anomalias lineares, coincide com o limite oeste do Batólito pelotas.

Uma avaliação mais detalhada destes dados geofisicos (gravimétricos e magnetométricos)

efetuada por Hallinan et at. (1993a, b) e shukowsþ er al. (1993), permitiu ca.r.cterizar

importantes descontinuidades crustais na porção sul da plataforma sul-americ¿na. No RS,

assinalaram a presença de anomalias contínuas de direção NNE, como reflexo da tectônrca

brasiliana nesta região, o limite oeste do Batólito Pelotas é definido por anomalias positivas

associadas aos Gnaisses Encantadas, as quais coincidem com o limite tectônico do mesmo,

representado pelas zona de cisalhamento Dorsal de canguçu, no RS, e pela zona de

cisalhamento sierra Ballen¿, no uruguai, Estas zonas, definidas por faixas miloníticas

transcorrentes, estendem-se desde o uruguai até a porção sul do escudo catarinense. No domínio

doBatólito Pelotas, &parecem anomalias gravimetricas pouco negativas, que contrastam com uma

anomalia positiv4 discordante ¿o alongamento do mesmo e situada a sudoeste da Lagoa Mirim
São anomalias alinhailas na direção EW, podendo ser correlacionadas com o magmatismo de idade

Mesozóica.

costa & Ramgrab (1989) ao discutirem os dados aeromagnetométricos da porção leste

do escudo, relacionam os alinhamentos magnéticos de direção N70-g0E como Lineamento

Jaguarão, representado por intrusões básicas associadas à Formação serra Geral,

A anáLlise dos padrões de campos magnéticos na região de pinheiro Machado por costa
et al. ( 1994a), confirmou as observações estruturais disponíveis, pois os padrões magnetométricos

apresentam formas anastomosadas, como reflexo das zonas de cisalhamento dúcteis de alto
ângulos NE-SW. Ainda neste mesmo ano, Costa et al. (1994b) fize¡am um modelamento

gravimétrico para a canctenzação da Zona de cisalhamento Dorsal de canguçu, concluindo que
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a mesma possui perfil de uma estrutura em flor positiva, característica de zonas de movimentação

transcoriente de alto ângulo.

A integração de dados grâvimétricos e magnetométricos do escudo Sul-rio-grandense,

interpretados a partir de levantamentos aerogeofisicos por Costa et al, (1995), permitiram a

compartimentação tectônica do escudo em três domínios geofisicos principais: domínios leste,

central e oeste. Estes dominio são limitados por significativas descontinuidades gravimétricas e

aeromagnetométricas,

Fernandes et al (1995), ao faze¡ a relação entre os estudos geofisicos com os modelos

tectônicos, sugeriu que estes três domínios geofisicos representam "associações de rochas com

características petrogeneticas compatíveis e típicas de determinados ambientes geotectônicos"

Com base nestes estudos, os autores dividiram o escudo em Blocos Geofisicos Oeste, Central e

Leste, delimitados, respectivamerite, pelas suturas de Sõo Gabriel, Caçapava e porto Alegre.

Segundo estes autores, o Batólito Pelotas corresponderia a um arco magmático mais antigo (Arco

Magmático I), composto por trondjemitos e gfanodioritos que representariam uma associação

plutônica do tþo "cordilheirano", de natuneza pré-colisional, A segunda associação (fuco

Magnático tr), situada a oeste, é caracteÅzada por granitos calcico-alcalinos mais jovens, sendo

limit¿dos do ario mais antigo pela Sutura de Porto Alegre.

3. Dstruturação: encarninh¡mento da discussão

As zonas de falhas sønpre despertaram interesse aos pesquisadores, sobretudo pela

importância destas estruturas com os limites entre os blocos tectônicos, setores, regiões e/ou

zonas que constituem o Escudo Sul-rio-grandense (Carvalho, 1932; Tessari & Picada, 1966;

Picada, 1971; Ribeiro & Fantinel, 1978; Iost & Hartm¿nn, 1984; Jost et al,, 1984c, entre outros),

A importância das "zonas de falhas e fraturas profundas" na colocação dos corpos

graníticos, principalmente no limite oeste do Batólito Pelotas, ao longo da região da Dorsal do

Canguçu, serviu como diretriz para a prospecção de minerais no escudo e, ao mesmo tempo,

representou um dos trabalhos pioneiros no RS sobre o estudo de estruturas tectônicas de escala

continental @icada, 1965; Picada 1966; Picada & Pinto, 1966, Tessari & Picadq 1966; Picada,

t97t\.

Assirn, a descoberta de expressivas faixas miloníticas, encontradas nos limites e no interior

do Batólito Pelotas, se deve aos trabalhos de Leinz et al. (1941), Tessari & Picada (19ó6), Picada

(1969), Picada (1971) e Braun (1975). Estes aurores já indicavam para o Setor Oriental do
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Escudo, o controle que as zonas de falhas exerciam no posicionamento de parte dos granitóides

do batólito, Os trabalhos de Ribeiro (1980) e Jost et al. (1984) retomaram os estudos sobre as

zonas de falhas com propostas de sistematização e cronologia relativa dos eventos deformacionais

geradores das mesmas.

Mais recentemente, os estudos destas zonas de cisalhamento foram retomados com a

utilização sistemática de petrografia da deformação, análise cinemática e também avaliações das

relações espaciais e temporais entre âs zonas de cisalhamento e as estruturas encontradas no

interior dos corpos de rochas granitóides (Unisinos, 1982, 1983, 1984; Frantz & Remus, 1986;

Gomes, 1990; Philipp, 1990a,b; Femandes et al., 1990; Mesquita, l99l;Fernandes etal.,1992,

1993; Philipp et al, 1993; Koester, 1995; Machado et al., 1995; LIFRGS, 1995;Ramgrab et al,,

1996), A realização de trabalhos de mapeamento geológico sistemático, envolvendo a

caracterização petrográfica e estrutural de diversas unidades do batóIilo, tem possibilitado a

individualização destas unidades, bem como a caractenzação das rochas granitóides.

As estruturas tectônicas mais significativas encontradas no Batólito Pelotas estão

representadas por zonas de cisalhamento dúcteis, ruptil-dúcteis e rupteis de escala continental.

Estas zonas de cisalhamento possuem direção dominante nordeste, com variações entre Nl0-85E.

São identificados três sistemas principais de zonas de cisalhamento associadas com a construção

do batólito: (1) Zonas de Cisnlhamento Dúcteis CN35-50E, dextrais, com lineação de

estiramento mineral com caimento mineral entre 10" a 30'para W), (2) Tnnas de Cisalhamento

Dúcteis a Dúctil-Rúpteis (N60-85E, sinistrais e dextrais, com lineação de estiramento entre 5o

a 18' para NE-SW) e (3) Zonas de Cisalhamento Rúptil-Dúcfeis a Rúpteis (N-N208 e N50-

75E, sinistrais e dextrais, com lineação de estiramento e estrias subhorizontais),

Est¿s zonas fazem parte do Cinturão de Cisalhamento Atlântico (CSA), uma extensa faixa

constituida por zonas de cisalhamento dúcteis que afeta toda a Província Murtiqueira, alongando-

se do sul do Cráton do São Franoisco até o Uruguai (Machado & Endo, 1993) (fig.a9). O CSA

é subdividido em dois sistemas principais: Sistema de Cisalhamento Dom Feliciano e Sistema de

Cisalhamento Paraíba do Sul. No primeiro sistema, que ocorre no Batóito Pelotas, destacam-se

a Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu, Sierra Ballena e Major Gercino,

O desenvolvimento destes diferentes sistemas de zonas de cisalhamento ocorreu durante

um longo período de tempo, envolvendo reativações sucessivas em distint¿s condições, dúcteis,

dúctil-rupteis e rupteis, as quais se encontram registradas diferentes segmentos do Batólito

Pelotas. A compreensão da evolução das principais estruturas tectônicas do batólito passa pela
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análise das condições de formação das zonas de cisalhamento, do seu metamorfismo, cinemática

e das relações cronológicas entre as diferentes suítes que o compõem,

No presente trabalho procurou-se fazer uma avaliagão das condições de cristalização dos

magmas graníticos, bem como de suas relações com ¿s encaixantes, Desta maneira, foram

observadas as estruturas e texturas que definem a trama principal da rocha e o significado das

mesmas com relação as condições de posicionamento dos corpos graníticos, Ainda foram também

avaliadas as relações estruturais existentes entre os diferentes tipos de granitóides e seus enclaves

4. Segmentaçño do Batólito Pelot¡s: Domínios Lito-estrutur¡is

A discussão da evolução estrutural do Batólito Pelotas é feita com base na caracterização

das principais zonas de cisalhamentos encontrados nesta parte do escudo, juntamente com a

análise do posicionamento do magmatismo granítico. Neste sentido, o Batólito Pelotas foi dividido

em cinco domínios lito-estruturais distintos: ( I ) Domínio Pinheiro Machado @PM), (2) Domínio

Erval (DM), (3) Domínio Encruzilhada do Sul (DES), (4) Domínio Dorsal de Canguçu e (5)

Domínio Dom Feliciano (fig,2) Estes domínios são caracterizados por porções homogêneas do

batólito em termos de estruturas e composições, sendo apresentada anteriormente por Ramgrab

et el, (1996).

Cada um destes segmentos possui um um quadro evolutivo próprio, caracterizados por

conjuntos distintos de rochas granitóides e associação com os septos do embasamento( tabela 3).

Os cinco domínios definidos apresentam uma forma geogrriÍca alongada segundo a direção

nordeste, demonstrando que as zonas de cisalhamento ducteis e dúctil-rupteis, encontradas em

todo o Batólito Pelotas, tiveram um papel fundamental no controle do posicionamento das suítes

gfanlticas.

O Domínio Pinheiro Machado (DPM), situado na porção central do Batólito pelotas,

é constituído pelos granitóides da SIPM, o mais antigo conjunto de granitóides do batólito, Este

domínio constitui uma faixa alongada de direção nordeste (N50E), sendo delimitado a oeste, em

parte, pela Znm de Cisalhamento Transcomente Dorsal de Canguçu (ZCTDC), a qual se extende

desde a localidade de Coxilha do Fogo, em Canguçu, até as proximidades da cidade de pedras

Altas. Parte deste limite é deslocado no sentido levó gsro pelaZona de Cisalhamento Rúptil Passo

dos Marinheiros. o limite leste do DPM é tectônico, sendo definido pela Zona de cisalhamento

Rúptil-Dúctil Basílio. Esta zona possui orientação nordeste (NE), passando próximo a cidade de
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Erval em direção a Basílio, estendendo-se até a cidade de Capão do Leão, com extensão de cerca

de 100 quilômetros,

As principais estruturas primii,rias identificadas na SIPM estão relacionadas a mistura

mecânica entre magmâs ácidos e intermediarios-básicos, Observa-se também, evidências de

assimilação dos xenólitos de rochas metamórficas. Nas zonas ricas em xenólitos do embasamento,

os granitóides mostran um conteúdo variável de minerais máfrcos, como reflexo da digestão dos

mesmos pelo magma granítico. O fluxo do magma granitico produz um bandamento descontínuo

e irregular marcado por "schlieren" de espessuras milimétricas a centimétricas, compostos por

biotita e pouco anfibólio. As zonas de cisalhamento dúcteis do evento D, produzem sobre esfes

granitóides, rochas com texturas protomilonlticas e miloníticas com estrutura gnáissica @hilipp,

1990a). A formação das zonas de cisalhamento subhorizontais ocasiona o desenvolvimento de

uma penetrativa lineação de estiramento mineral orientada para NW-W, Os indicadores

cinemáticos obtidos na região de Canguçu e Monte Bonito, demonstram um sentido de

movimento destrógiro ou com topo para nordeste durante a geração das zonas de cisalhamento

subhorizontais (D, de Philipp, 1990).

As Zonas de Cisalhamento Subverticais (Dr) deformam as estruturas dúcteis anteriores

@r) desenvolvendo faixas espessas de rochas miloníticas a ultramiloníticas, com dezenas a

centenas de metros. Estas zonas de cisalhamento mostram uma movimentação sinistral, com

lineação de estiramento com baixa obliquidade.

As rochas granitóides que constituem este domínio são cortadas por corpos graniticos

circunscritos pertencentes as Sw, SGC e SGDF. Os Granitos Monte Bonito, Coxilha do Fogo,

Arroio Moinho, Barão do Triunfo, Viamão, dentre outros, apresentam formas alongadas para

nordeste e são intrusivos nos granitóides da SIPM. A colocação da SIV mantém relações sin a

tardi-cinemáticas com relação as zonas de cisalhamento D, (Gomes, 1990; Philipp, 1990;

Mesquita, 1991; Fernandes et al. 1992; Philipp et al, 1993; Koester et al, 1994, Ramgrab et al.

1ee6),

O Domínio Erval (DE), situado no extremo sul do batólito, ocupa uma faixa alongada de

direção NE-SW, limitada a norte pela Zona de Cisalhamento Basílio, de natureza ruptil-dúctil,

estendendo-se desde a cidade de Pedras Altas até a cidade de Capão do Leão (fig.3) O contato

leste deste domínio é com os sedimentos da Planície Costeira, Para sul, o Domínio Erval se

estende para o interior do território uruguaio,

Este segmento é dominado pelos granitóides da SIE, A principal estrutura de fluxo

magmático encontrada nestas litologias é o alinhamento de biotita e, menos frequentemente, de
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cristais prismáticos de feldspato potássico. Os principais xenólitos de rochas metamórficas

encontrados nest¿ suíte são de rochas supracrustais, com formas angulosas a subangulosas que

indicam uma captura sob condições sólidas, como demonstrando pelo baixo grau de assimilação

observável e pelo metamorfismo de contato provocado pelo magma granitico. A interação entre

estes fragmentos de rochas e os magmas graníticos se deu em condições relativamente rasas e com

uma história de cristalização relativamente nþida,

As estruturas tectônicas estão oaracterizadas por extensas zonas de cisalhamento dúcteis

de alto ângulo, com direção variando entre N50-80E, As zonas de cis¿lhamento identificadas nesta

região apresentam-se em níveis erosionais distintos, como indicado pelas estruturas e texturas

miloniticas encontradas nas rochas graníticas, caracterizadas por condições dúcteis de temperatura

elwaÁa (zc Arroio Grande), dúcteis de temperaturas baixas (ZC Erval) e rúptil-dúcteis (ZC

Airosa Galvão). Estas zonas mostram relações de superposição milonítica previamente descritas

por Machado, Philipp & Mello (1995),

Diversas unidades graníticas mais tardias pertencentes a SIV, SGC e SGDF cortam de

maneira discordante as litologias da SIE, destacando os Granito Chasqueiro e Granito Quilombo

da sIV, além, dos granitos porfiríticos que ocorrem na região de pedras Altas e Basílio, todos

pertencentes à SIV,

O Domínio Encruzilhnd¡ do Sul (DES) ocupa o extremo noroeste do Batólito Pelotas,

mostrando em mapa uma forma de "ampulheta", extendendo-se desde a região da campinas em

santana da Boa vista, passando por Encruzilhada do sul, chegando até a cidade de pântano

Grande. os limites do DES estão marcados por contatos tectônicos, definidos a oeste, pela Zona

de cisalhamento Pasrc do Marinheiro (ZCPM). F,ste zona, de natureza ruptil a ruptil-dúctil e com

orientação NS, colocå em coritato os granitos da SIES com as rochas metamórficas do complexo

ceno da Árvore, A leste, o contato entre este domínio e o Dominio Dorsal de canguçu é definido

pela Zona de cisalhamento Tra¡scorrente Dorsal de canguçu (ZCTDC). os contatos sul e norte

do DES são com os sedimentos da Bacia do Paraná. os granitos que ocorrem neste domínio

pertencem a SIES, apresentando grande variedade composioional. No interior destes granitos

ocorrem exposições significativas de septos do embasamento, destacando-se as litologias da Suíte

Metsmórfica várzea do capivarita, do complexo Gnrüssico A¡roio dos Ratos e do Meta-

anortosito Capivarita.

O Domínio Domal de Canguçu (DDC), compõe uma estreita faixa alongada para

nordeste, situada na porção norte-noroeste do Batólito pelotas,.èxtendendo-se desde o passo dos

Marinheiros, passando pelas localidades de Quitéria, indo até a óidade de Arroio dos Ratos, os
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limites do DDC são marcados pela Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu (ZCDC), Este

domínio é composto pelo Complexo Gnríissioo Arroio dos Ratos e por granitos mais jovens

pertencentes a SIV, SGC e SGDF, A SIV está representada pelo Metagranito Quitéria, um granito

crilcio-alcalino alto potássio, com posicionamento sintectônico ao desenvolvimento da zonas de

cisalhamento dúcteis de alto ângulo (Fragoso Cesar et al, 1986; Koester et al. 1994), Os Granitos

Cordilheira e Arroio Francisquinho, ambos pertencentes a SGC, ca¡acterizam-se por uma

composição cáLlcio-alcalina alto potássio, de natureza peraluminosa e posicionamento tardi

tectônico aZCDC. Os Granitos Cerro do Martinzinho, Vila Garcia e Passo do Barco, pertencentes

a SGDF, ocorrem como corpos intrusivos de ca¡áter pos-tectônico (Ramgrab et al, 1996).

O Domínio Dom X'eliciano (DDF), situado na porção norte, representa a formação,

denho do contexto evolutivo observado, do último grande segmento que compõe o Batólito

Pelotas. Constitui uma faixa muito alongada segundo a direção NE-SU com forma geral

cuneiforme. O limites norte é tectônico, marcado por zonas de cisalhamento de alto ângulo, de

cåráter ruptil a ruptil-dúctil. A leste, o limite deste domínio é definido pela intrusão dos granitos

d¿ SIV e SGDF nos granitóides do Domínio Pinheiro Machado . Os corpos graníticos que compõe

o DDF pertencem a SIV g principalmente, a SGDF, Os biotita-granitos da SIV, como os Granitos

Viamão, Passo d¿ Mozinha, Barão do Triunfo, Anoio Cæajá, Cerro Grande e Independência,

mostram presença abundante de estruturas primárias como orientações de fluxo, entelhamento de

feldspatos e mistura fisica com magmas intermediários, A forma dos corpos graníticos desta suite

é irregular, em deco¡¡ência da atividade de uma tectônica ruptil mais tardia, Os granitóides da

SGDF mostram estruturas isótropas, possuindo formas alongadas segundo a direção NE-SW

(Granito Morrinhos, Granito Serra do Herval, Granito Santana). A presença rara de rochas

milonítioas é representada por estreitas faixas centimétricas de ultramilonitos localizadas nas

porções de borda de alguns corpos, Os limites dos granitóides também podem estar definidos por

zonas de cisalhamento rupteis, com geração de faixas de rochas cataolásticas.

5. Gcologia Estrutural das Suítes de Granitóides Estudad¡s e dos Septos do Embas¡mento

5.1. Septos Met¡¡nórf¡cos

Os septos metamórficos registram através de estruturas primá,rias e secundárias, uma

complexa história evolutiva de processos metamórficos e deformacionais. Algumas áreas

apresentam grandes exposições, como aquelas apresentadas pela Suíte Metamórfica Vá,rzea do
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Capivarita. Neste caso, existem condições de correlação estrutural entre fases deformacionais

como descrito por Frantz et al. (1984). comumente, os septos do embasamento afloram em

pequenas exposições e se caracterizam por apresentar mais de um evento de deformação regional,

como indicado pelos estudos meso e microscópicos efetuados neste trabalho. A relação entre os

xenólitos e os granitóides encaixantes é de discordância clara, definida pela falta de conelação

genética e espacial entre as estruturas tectônicas encontradas no interior dos septos do

embasamento e as estruturas primiírias encontradas nos granitóides,

Os septos do embasamento registram um ou mais eventos de metamorfismo regional de

médio a alto grau, variando desde a ocorência abundante de rochas de fäcies anfibolito, até a

presença localizada de roch¿s da flicies granulito (Lima et al. 1997)

Na SIPM, a grande pafie dos septos do embasamento estão representados por ortognaisses

de oomposição granodiorítica a tonalítica (Gnaisses Piratini, Gnaisses Migmatíticos Arroio da

solidão, Gnaisses são Lourenço, Gnaisses Quartzo-feldspáticos), que se caracterizam por

apresentar texturas e paragêneses indicativas de condições metamórficas da fácies anfibolito, com

presmça frequente de estruturas e texturas indicativas de superposição milonítica (fubeiro, 1983;

Fragoso cesar et al. 1986; Philipp, 1990 a, b). Também é significativo a oconência de xenólitos

de anfibolitos, com estruturas foliadas e paragêneses da flicies anfibolito inferior a medio.

Subordinadamentq ocorrem paxagnaisses como granada-biotita gnaisses, gnaisses cií,lci-silicáticos

e biotita-hornblenda anfi bolitos,

os granitos da sIE apresentam duas sequências distintas de septos do embasamento, de

rochas parametamórficas e outra de rochas ortoderivadas, os xstos e euartzitos Erval e os

Mármores e Anñbolitos das Vilas Matarazzo e Pedreiras estão localizados, respectivamente, na

cidade de Erval e entre as cidades de Arroio Grande e Pedro Osório. Apesar das estruturas de

deformação regional, as primeiras litologias não apresentam paragenêses diagnósticas, enquanto

as rochas de origem calcá,rea estão metamorfizadas em condições da ûicies anfibolito inferior, com

forte superposição de um evento termal de temperaturas variiiveis entre os fäcies albita-epidoto

hornfels e homblenda hornfels. As rochas ortoderivadas são representadas por anfibolitos,

ortognaisses, augen gnaisses e metagranitóides.

No interior dos granitos da SIV ocorrem uma ampla variedade de xenólitos de ortognaisses

e de metagranitóides com estruturas miloníticas e composições petrográ,ficas correlacionáveis com

as litologias do complexo Gnáússico Arroio dos Ratos. Na região de coxilha do Fogo, nas

proximidades da cidade de Canguçu, os Gnaisses Arroio Lajeado mostram uma composição

mineral e estrutura¡¡ semelhantes aquelas encontradas nos Gn¿isses Encantadas. Em ambos os
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casos, os fragmentos gnáissicos mostrûn-se em vários estágios de assimilação, ocorrendo porções

onde a quase totalidade do xenólito foi digerida, restando estruturas fant¿smas marcadas pela

pres€nça de "schlieren". Ainda no interior do Granito coxilha do Fogo ocoÍem xenólitos de

biotita gnaisses e gnaisses calci-silicáticos. Na região de Quitéria, Koester (1995) indica a presença

de fragmentos de paragnaisses pertencentes ao complexo Metamórfico várzea do capivarita

(CMVC) no interior do granito homônimo,

Na região de Porto Alegre, os Gnaisses Porto Alegte mostram uma complexa evolução

estrutural e metamórfica marcada pela presença de dobras isoclinais intrafoliais com e sem raiz no

interior do ba¡rdamento gnaissico principal. Este bandamento ainda está afetado pela formação de

uma fase de dobr¿s apertadas a fechadas com superficies axiais orientadas para nordeste, Esta fase

de dobramento é acompanhada por uma forte superposição milonítica, amplamente identificada

pelo afinamento e desaparecimento das bandas félsicas, ocorrendo uma gradação do aspecto

milonítico påra uma estrutura foliada com uma teì.tura granoJepidoblástica muito fina.

As principais exposições de septos do embasamento, definidas pela ampla continuidade

e odensão dos aforamentos são encontradas nos granitos d¿ sIEs. Na região de Encruzilhada

do sul, as litologias d¿ CMVC caracterizam-se por uma sequência de rochas supracrustais

metamorfizadas em um wento regional polifásico na flicies anfibolito superior e com paragêneses

indioativas de condi@es de baixa P/T,

5.2. Suíte Intrusiv¡ Pinheiro Machado (SIPM)

Nos granitóides da SIPM as estruturas magmáticas estão representadas por foliações de

fluxo, das quais se destaca um bandamento ígreo, descontínuo e inegular, definido por ,,schlieren,'

máficos uuiquecidos em biotita com pouca homblenda associada (fig.50). Nas ráreas com presença

restrita de "schlierert'', ocorre urna foliação marcada pela orientação dos minerais máficos e,

irregu.larmente, por feldspatos. o bandamento frequentemente envolve xenólitos gnaissicos,

diorlticos e enclaves miificos, gerando em volta dos mesmos uma foliação concêntrica. A
existênci¿ dos "schlieren" está associada com a presença de xenólitos, eståndo o bandamento mais

evidente'em regiões onde há uma ooorrência significativa dos mesmos. Em locais com baixa

de,nsid¿de de xenólitos os granitóides adquirem um aspecto homogêneo.
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Nos granitóides da SIPM os enclaves máficos possuem formas arredondadas a

subangulosas e tamanhos centimetricos. As rochas dioríticas, b¿stante restritas, apatecem como

enclaves de formas arredondadas a subangulosas com tamanhos centimétricos a métricos, Os

contatos difusos e gradacionais, são reflexos da assimilação parcial, gerando estruturas fantasmas

e "schlierens" máficos ao redor dos limites dos enclaves.

Os xenólitos de gnaisses apresentam formas subangulosas a subarredondadas com tamanho

médio entre 30 a 50 cm. Os xenólitos gnáissicos são bandados e apresentam nítida discordância

estrutural entre o bandamento e a foliação de fluxo desenvolvida nos granitóides,

Além de estruturas magmáticas, os granitóides desta suíte apresentam estruturas tectônicas

geradas em condições variadas de deformação, A foliação tectônica associada ao evento

deformacional D,, está disposta de modo subparalelo ao bandamento ígneo, causando a

reorientaçõo mecânica dos minerais mii,ficos que constituem os "schlieren" acompanhados pelo

apareoimento de uma nova paragênese mineral vinculada a formação de texturas e estruturas

milonlticas rel¿cionadas as zonas de cisalhamento dúpteis subhorizontais, Internamente nas bandas

máficas, os minerais estão orientados, concordantes ao alongamento principal da tram4 que define

uma das principais foliações tectônicas identificadas nesta área (figs.S I e 52)..4. relação entre o

bandamento de fluxo magmático e a foliação associada as zonas de cisalhamento dúcteis D, é

subparalela, ocorrendo exposições onde verifica-se a discordância angular entre ambas as foliações

(figs, 53 e 54). Esta foliação contém uma uma lineação de estiramento mineral definida, nas zonas

de máxima deformação, pelo alongamento de feldspatos, quartzo e biotita,

A foliação tectônica D, apresenta um comportamento relativamente regular mostrando

uma orientaçõo média N45E, com mergulho de 35o para NW (fig,55) Observa-se ainda nesta

figura máximos secundários com mergulhos mais elevados (>70), para NW e SE,

respectivamente. A variação do comportamento desta estrutura no diagrama pode ser explicada

pela pela superposição das estruturas Dr. Os máximos defìnidos neste diagrama sugerem a

existência de dobras assimétrioas com superficie axial mergulhando para NW e eixos de caimento

suave para sw. A lineação de estiramento mineral contida nesta foliação exibe um maximo

estatístico entre N75-89w e caimento ao redor de 20" (fig.56). A comparação entre os dois

diagramas mostra tratarem-se de uma rampa onde a componente de mergulho é mais importante

que A direcional.

O desenvolvimento de um bandamento mais regular e contínuo ocorre somente nas zonas

de alta deformação da$ zonas de cisalhamento de baixo ângulo (Phiþp, 1990) (fig.57). Os
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indicadores cinemáticos destas zonas de cisalhamento Dl mostram uma assimetria sugestiva de

movimentação geral de topo para leste (fig.58)

Em zonas mais deformadas, a lineação de estiramento mineral é marcada pela orientação

de cristais de feldspato, Neste caso, a foliação torna-se mais regular e pode transpor o bandamento

ígneo gerando dobramentos apertados a isoclinais, delineados pelas lentes de máficos,

Em campo, as litologias da SIPM apresentam-se truncadas por zonas de cisalhamento de

alto ângulo mais novas relacionadas ao evento deformacional Dr, Estas zonas de cisalhamento

caracterizam-se em planta por faixas estreitas e muito alongadas, cÒm padrão anastomosado,

marcadas por rochas miloníticas com direção nordeste, As faixas miloníticas separam entre si

porções menos deformadas na forma de "pods". Nas regiões mais afastadas das zonas de

cisalhamento são preservados as estruturas primárias dos granitóides da sIpM (fig,59). Estas

regiões mais deformadas são marcadas pela passagem de uma foliagão penetrativa, de

esPeçamento regular, para um bandamento iffegular, muito fino e relativamente contínuo. Neste

bandamento, os minerais estão fortemente deformados, sendo acompanha{os de intensa

milonitização. A direção média das foliações miloníticas é N80oE, com mergulhos de g0' para o

quadrante sE (fig.60) A lineação de estiramento mineral possui direção NE-sw com caimento

ao redor de l0' (fig,61), As dobras associadas a transcorrência mostram perfis abertos a

apertados, com charneiras arredondadas de orientaçõo coaxial NE-SW (fig, 62).

Em algumas exposições é possível observar a formação de estruturas em ,.flor positiva",

indicando que o evento D, foi de îatureza transpressiva, como indicado pelo deslocamento

relativo das injeções tabulares do Granito A¡roio dos Kaster (figs. 63 e 64).

A preservação, por toda iirea de um bandamento subhorizontal sugere que o eve{rto

deformacional D, teve expressão regional, As relações entre as foliação do evento D, e o
bandamento de fluxo magmático mostram-se em parte discordantes e subparalelas, sugenndo uma

colocação pré-deformaoional para os granitos desta suíte,

As litologies da SIPM são truncadas por dois grupos distintos de granitos pertencentes as

SIV e SGDF, A colocação de ambas as suítes está relacionada com as zonas de cisalhamento

dúoteis de alto ôngulo,

corpos mais antigos, representados por monzogranitos a sienogranitos porfiríticos

pertencentes a sIV (Granitos Monte Bonito, Arroio Moinho e coxília do Fogo), são alongados

na direção nordeste e apiesentam uma foliação magmrítica concordante com a foliação milonítica

das zonas de cisalharnento de alto ângulo. Nas bordas destes corpos graníticos apareóem faixas

,centimétricas a métricas de protomilonitos a ultramilonitos subverticais.
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Corpos menores de leucogranitos da SGDF (Granitos Canguçu, Ce'o do Sandi, passo do

coutinho, capão do Leão, Pedro osório, entre outros) cortam a slPM e as unidades porfiríticas

da sIV, Estes leucogranitos mostram formas tabulares, muito alongadas, concordantes com as

zonas de cisalhamento dúcteis subverticais e preservam textura equigranular-hipidiomórfica, A
colocação destes granitos está associada zonas de cisalhamento discretas localizadas nas porções

de bordo dos corpos dos mesmos, Estes corpos possuem estrutura maciça, sendo ausentes no seu

interior feições de deformação no estado sólido.

Nos arredores dos corpos graníticos da SGDF, os granitóides da SIpM apresentam-se

recortados por uma densa rede de fraturas preenchidas por corpos graníticos tabulares e com

espaçâmento métrico de sienogranitos equigranulares, pegmatóides e aplitos pertencentgs ao

Granito Anoio dos Kaster (fig.65). As rochas aplo-pegmatóides caracterizam-se por mostrar um

bandamento textural, alternando bandas aplíticas e pegmatóides, indicando que o preenchímento

d¿$ fraturas oconçu de maneira sucessiva e por diversos pulsos de magma. Outras estruturas

tardiæ e de caráter frágil estão marcadas por fraturas subverticais preenchidas também por diques

de riolitos e diabásios,

5.3. Suíte Intrusiva Erval (SIE)

Os estudos estruturais realizados na extremidade sul do Batólito Pelotas, entre Arroio

Grande e Pedras Altas, têm demonstrado o desenvolvimento de zonas de cisalhamento dúcteis nos

granitóides da SIE, Estas zonas representam, em parte, a continuidade do Sistema de

cisalhamento Alferes-cordillerao de natureza sinistral, descrito na região sudeste do uruguai

(Masquelim, 1989).

Nestes estudos, foram reconhecidas três principais zonas de cisalhamento dúcteis,

dispostas de lçste paxa oeste na seguinte ordem: Zona de Cisalhamento A¡roio Grande (ZCAG),

zona de cisalhamento Ayrosa Galvão (zcAYG) e zo¡a de cisalhamento Erval (zcE). A
primeira zona de cisalhamento apresenta cinemática dextral, e as duas últimas, sinistral (Machado

et al. 1995) As zonas de cisalhamento que afetam a suíte Intrusiva Erval exercem um papel

importante no controle do posicionamento dos granitos da sIV, como os Granitos chasqueiro e

Quilombo e, também dos granitóides porfrríticos da região de Basílio e são pedro (pinheiro

Machado) (fig. 66) .

^ZCAG, 
com largura máxima de cerca de 8 Km, é a mais antiga de todas, constituindo

urr¡a importante zona de cisalhamento dúctil de alto ângulo com direção próxima de N75"E, que
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balisa, em território brasileiro, o contato SE do Batólito Pelotas, Para leste, a continuidade desta

estrutura acha-se encoberta pelos sedimentos da Planície Costeira. A trama predominante é

milonítioa, com cinemática dextral definida por porfiroclastos de feldspatos assiméricos, pares

S-C e foliação milonítica. A atitude média das foliações miloniticas da ZCAG é N70.E, com

mergulhos acima de 70" (fig. 66), A lineação de estiramento mineral contida nesta foliação é de

caimento suave de 20" pa'a o setor NE e E, traduzindo asssim, movimento essencialmente

direcional destas zonas de cisalhamento (fig.68),

Nota-se nestas rochas, a superposição de uma segunda trama milonítica (trama composta),

em regime ruptil-dúctil, sinistral, com orientação ao redor de N30E e mergulho subvertical,

podendo coresponder a deformação D, (fig 69) São ainda registradas bandas de cisalhamento

discretas ( shear bands ), decimetricas, com orientação próxima de E-w e mergulhos entre 40 e

70", A cinemática destas bandas é também sinistral , gerada em condições dúctivruptil. A sua

relação temporal não foi observada. A trama mais antiga é evidenciada pela assimetria dos

feldspatos, onde são comuns franjas de recristalização nas suas bordas. A matriz é marcada pelo

arranjo de agregados de biotita e de fitas de quartzo, juntamente com feldspatos dispostos

segundo à foliação principal (foliação C), São comuns faixas de milonitos finos (ultramilonitos),

ricos em biotita (20-30yo), intercalados com milonitos quartzo-feldspáticos, injetados por

pegmatitos e granitos (sieno a monzo) protomiloníticos, os pegmatitos contêm muscovita e

turmalina, enquanto os granitos são a biotita, com teores inferiores a 5 %. Nestas rochas, observa-

se uma lineação de estiramento mineral de baixa obliqúidade (5"-20") direcionada segundo N65-

8018.

AZCAYG é caracterizada por uma organização estrutural mais complexa, Possui diregão

ao redor de N45E na zona de máxima deformação (com aproximadamente I Km de largura),

onde predominam ultramilonitos e milonitos (a norte da localidade de Ayrosa Galvão), passando

para direçõo N708, na região de mais baixa deformação (com cerca de 4 Km de largura),

aparecendo protomilonitos e milonitos (a sul desta localidade), A trama principal é conada por

zonas de cisalhamento discretas (såe ar bands) de alto ângulo, de natureza ruptil, com orientação

ao redor de N55oE. Ainda com esta mesma direção, são registradas zonas de cisalhamento dúcteis

de alto ângulo e¡tensionais, com relação temporal não determinada . No interior da ZCAyG, são

encontrados granitóides gnaissificados coffelacionáveis com os da sIpM. possuem composição

granodiorítica a tonalítica, sendo ricos em enclaves microgtanulares (dioríticos a qtJartzo

dioríticos) e com estruturaçáo geral em torno de N80v. Embora na ZCAyG predominem

mergulhos de alto ângulo, são encontr¿dos também mergulhos moderados, ao redor de 40u a 50o
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A lineação de estiramento mineral e subhorizontàl, com obliqúidade de 5'a 15'para sw. os
indicadores cinemáticos apontam para uma cinemática sinistral, obtida a partir de estruturas

assimétricas de feldspatos e pares S-C de foliações, A geometria desta zona de cisalhamento

mostra, em perñI, configuração de uma estrutura-em-flor.

A ZCE é subparatela à ZCAYG, caracterizando-se por uma zona de cisalhamento dúctil-

ruptil de alto ângulo, de direção geral N65oE, com evidências de movimentação sinistral e dextral,

sendo a primeira mais importante do que a última. A trama sinistral parece ser mais jovem, sendo,

inclusive, a mais comum na zcE. Em ambos os casos as tramas foram desenvolvidas em regime

de deformaçâo dúctil. A orientação das foliações miloníticas possui uma direção média de N70E,

com mergulhos de 80" para sudestg. (fig.70). A lineação de estiramento.mineral é subhhorizontal,

com obliqüidade ao redor de 10o para N84T. (fig.71). os indicadores cinemáticos são

caracterizados por pares de foliações s-c, com ângulos em geral baixos, entre 10" e 20o , A zona

de deformação principal é superior a dois quilômetros, sendo caracterizada por milonitos e

ultramilonitos. Associam-se, aestazona decisalhamento, estruturas compressivas, incluindo falhas

inversas e de empurrão, evidenciando, assim, um encurtamento perpendicular à esta estrutura,

ocorrido num regime transpressivo. Próximo a cidade de Erval, no contato NW, entre a zcE e

as unidades graníticas do Batólito Pelotas, .aparece uma faixa de metassedimentos pelíticos a

psamíticos (Xstos e Quartzitos Erval), que transiciona na direção sul para ultramilonitos e

milonitos. o contato sE da ZCAYG é com uma unidade de monzogranitos equigranulares, que

incluem xenólitos de biotita gnaisses bandados finos e anfibolitos, aflorando na saída da cid¿rde de

Erval em direção a localidade da Vila Ayrosa Galvão.

O reconhecimento de zonas de cisalhamento dúcteis nas regiões de Arroio Grande e Erval,

af€tando tanto os septos do embasamento quanto as unidades intrusivas do Batólito pelotas,

mostra a importância deste tipo de estrutura no controle e na colocação do magmatismo granítico

brasiliano na parte leste do Escudo sul-rio-grandense, a exemplo do que tem sido proposto para

outras regiões do batólito (Frantz & Remus, 1986; Philipp, 1990; Mesquita & Fernandes, 1990;

Femandes et al. 1990; 1992a e 1992b; Tommasi et al. 1992; philipp et al, 1993).

Do acima exposto, fica sugerido a existência de uma superposição cinemática de zonas de

cisalhamento dúcteis de alto ângulo, direcionais, com a cinemática sinistral superpondo-se à

dextral, de forma análoga ao descrito no sistema paraíba do sul (Machado & Endo, 1994), Isto

implicaria n¡rm modelo cinemático em dois estágios, de idade brasiliana, para estas zo¡ras de

cisalhamento. Entrè o primeiro e o segundo estágios, teria ocorrido a inversão cinemática, criando,

assim, condições para instalação de um regime extensional, que explicaria não apenas as estruturas
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extensivas encontradas na zcAYG, como também propiciaria condições para ascensão e

colocação dos magmas graníticos associados a fase final do plutonismo que compõe o Batólito

Pelotas (Machado et al. 1996),

5.4. - Suíte Intrusiva Viamão (SIV)

A sIV é constituida por viírios corpos graníticos que apresentam formas alongadas na

direção N50-60E, destacando-se os Granitos Viamão, Quitéria, Coxilha doFogo, Arroio Moinho,

Monte Bonito, Chasqueiro, Quilombo, Ce¡ro Grande, Barão do Triunfo, Independência, Arroio

dos Kaster, entre outros,

Os granitos desta suíte apresentam, comumente, estruturas de fluxo magmático

caracterizadas pela orientação preferencial de fenocristais de feldspato potássico e agregados de

biotita, além de orientação e alongamento de enclaves microdioríticos centimétricos (fig. 72). os
granitos apresentam uma grande variação estrutural e textural com alternância de porções com

estrutura maciça a localizadamente foliada e presença de xenólitos de rochas gniüssicas

correlacionadas ao complexo Arroio dos Ratos ou do Gnaisse Encantadas (fig.73), os xenólitos

gniíissicos observados apresentam dimensões ent¡e 2O a 50 cm e formas subangulosas,

subanedondadas e arredondadas. Os xenólitos apresenta$-se assimilados em intensidades

variadas, alternando em escala mesoscópica desde fragmentos com formas angulosas bem

preservados até porções residuais com formas irregulares constituidas essencialmente por biotita

e feldspato (frg.74)

Nos diversos maciços graniticos estudados, as estruturas primárias mostraram-se

orientadas na direção NE, com o desenvolvimento restrito de uma foliação tectônica subparalela

à foliação primri,ria, Esta foliação, de natureza milonítica, é definida por recristalização de quartzo

e feldspato potássico, formação de subgrãos, cristalização de epidoto sobre plagioclásio e biotita,

oloritização de biotita e crescimento de mica branca sobre feldspato potássico, Com esta foliação

tectônica, estão associadas faixas métricas de protomilonitos e milonitos com orientação média

N60"E e mergulhos subverticais. Nas zonas de máxima deformação, os granitos podem mostrar

uma estrutura 'hugenl', caracterizada pelo estiramento dos porfiroclastos feldspato potássico, que

são envolvidos por uma matnz gerada pela cominuição tectônica dos cristais originais. A

preservação da foliação de fluxo magmático subparalela a foliação tectônica reflete o efeito de

uma tectônica compressiva concomitante com o resfriamento e colocação final deste corpo.
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A orientação das estruturas primárias do Granito Monte Boruto situ¿r.se ao redor de N20E,

com mergulhos variáveis, entre 40" e 80o para NW (fig.75) Para o Granito Chasqueiro, as

estruturas de fluxo magmático estão orientadas segundo a direção N75E, com mergulhos

subverticais þ 75 ") (fig.76). A foliação tectônica, como exemplifrcado pelo Granito Monre

Bonito, mostra orientação ao redor de N55E, com mergulhos elevados (>80") para os quadrantes

NW e SE (fig.77). A comparação entre os estereogramas das estruturas primririas e secundiirias

sugere um comportÍlmento sin- a ta¡di-tectônico para os corpos graniticos relacionados a esta

suíte.

A ocorência de faixas cataclásticas sobre os granitos da SIV é comum, ocorrendo

principOalmente na região da coxilha do Fogo, onde o granito honmônimo é seccionado pela

Zopna de Cisalhamento Rúptil Passo do Marinheiro (fig.78 e 79).4 orientação dos cataclasitos

é nmarcada pelaconcentração de doisp pólos distintos, resdpectivamente, de direção N20E e

N75E, com mergulhos subverticais (fig,80).

5.5 - Suíte Intrusiva Encruzihada do Sut (SIES)

As unidades graníticas da sIES possuem uma forma alongada na direção nordeste,

concordantes com a orientação das zonas de cisalhamento dúcteis subverticais do evento Dr.

contudo, internamente os corpos alternam porções com estrutura maciça, e áreas com estruturas

de fluxo magmático caracterizadas pela orientação de megacristais de feldspato potássico e de

biotita,

os corpos graníticos desta suíte encontram-se intensamente afetados por zonas de

cisalhamento rupteis de alto ângulo (Zona de Cisalhamento Passo dos Marinheiros) de direção NS,

subordinadamente N40-50E, que desenvolvem expressivas faixas de rochas cataclásticas. Estas

zonas de cisalhamento produziram deslocamentos métricos a quilométricos com rejeitos

direcionais e movimentação de natureza sinistral,

Bitencourt et al. (1993) descrevem relações de contato intrusivas entre os granitóides da

SIES e as rochas metamórficas de alto grau encaixantes, sendo marcada pela diminuição gradativa

do tamanho de grão em direção aos contatos, interpretadas como indicativas de um resfriamento

rópido. Vasquez (1997) evidencia as relações intrusão a partir da identificação de mægens

resfriadas dos corpos graniticos da SIES contra as rochas do embasamento, pela ocorrência de

xenólitos das rochas do embasamento no interior dos corpos graníticos e pela presença de diques

graníticos cortando as associações metamórficas,
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A estrutura das rochas granitóides da SIES é cuacterizada pela presença de estruturas

maciças, com oconência na fácies porfirítica do Granito Encruzilhada (Vasquez, op.cit,), de

estruturas primárias relacionadas ao fluxo magmático, desenvolvidas nas zonas de contato e

principalmente, ao redor de pendentes do teto das rochas metamórficas encaixantes foram escritas

por Bitencourt et al. (op.cit.) e Vasquez (op.cit.). A principal estrutura gerada nos granitos

porfiríticos está maroada por uma foliação primária definida pela orientação de megacristais de

fedspato potássico, biotita e, incipiente alongamento de quartzo. Os corpos graniticos desta suíte

não apresentam registros de desenvolvimento de foliações tectônicas geradas no estado sólido.

A existência de relações de mistura çom magmas de composição básica é descrita por

UFRGS (1992), Bitencourt et al. (1993), Vasques (1995, 1997), ressaltando a presença de

estruturas e texturas indicativas da mistura mecânica e da homogeneização restrita entre os

magrnas básicos e os magmas graníticos desta suite,

A presença de blocos subangulosos derochas sieníticas associado a ocorrência significativa

de pendentes de teto de orto e paragnaisses são sugestivas que o mecanismo de posicionamento

dos granitóides da SIES foi do tipo "stoping", onde grandes blocos abatidos das rochas

encaixantes são englobados pelos magmas graníticos (Bitencourt et aI. 1993). Estes mesmos

autores ainda salientam, que a ausência de feições deformacionais no estado sólido nas porções

de borda conhecidas, é indicativa de um mecanismo de intrusão passiva, posterior à deformação

transcorrente da ZCDC, Vasquez (1997) entretanto, relaciona os granitos da SIES, espacial e

temporalmente com os falhamentos profundos da ZCDC, indicando um estágio tardio de

transoorrência ou mesmo areativações associadas a componentes extensionais como responsáveis

pela ascenção e colocaçõo do respectivo magmatismo granítico. A presença de fragmentos dos

septos do embasamento é colocada pelo autor como sendo relacionada a um processo de

"magmatic stoping" ocorrido em niveis crustais rasos e localizados.

Com base nos d¿dos geológicos e geocronológicos, os granitos da SIES foram

interpretados como sin-cinemáicos a atividade das zonas de cisalhamento dúcteis transcorrentes

(sin-transcorrência) por Chemale Jr. et, al, (1995) e Babinski et al. (1996), que considerou o

posicionamelrto dos granitóides desta suíte como estando associado a porções transtensivas da

zcDc.

5.6. - Suíte Granítica Cordilheira (SGC)
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O posicionamento dos leucogranitos da SGC foram temas de estudos de picada (1965),

Tøsari & Picada (1966) e Picada (1969,lg71), os quais caracterizaram as formas "estr¿tóides"

e o ca¡áter sin-cinemático desta suíte, cujo posicionamento foi relacionado a formação de fraturas

e falhas profundas de orientação NE, do então danominado Sistema de Falhas Dorsal de canguçu.

Levantamentos geológicos posteriores realizados por Frantz & Remus (19g6), Fragoso

Ce¡a¡ et al, (1986), Fernandes et al, (1989, 1990) e, mais recentemente, Tomrnasi (1991),

Tommasi et al, ( 1994), Nardi & Frantz (1995), confirmaram o caráter sin a tardi-cinemático desta

suite, bem como æsinalaram sua vinculação com as zonas de cisalhamento dúctil transcorÍentes.

Além disso, vincularam este magmatismo com a orogênese Brasiliana, sugerindo a presença de

proçessos de fusão crustal para a geração do mesmo.

Na SGC são assinalados xenólitos do Metagranito Quitéria, de biotita gnaisses e de

ortognaisses de composição granodiorític¿ com texturas miloníticas correlacioruíveis aos do

Cogrplexo Gnáissico Aroio dos Ratos (Koester, 1995),

Os leucogranitos apresentam uma foliação tectônica do tipo S=L, marcada pelo

alinhamento dos cristais de moscovita e/ou biotita e feldspato, com uma lineação de estiramento

subhorizont¿I, A concordância entre a orientação das foliações primá,rias e secund¿i¡ias com a

forma dos corpos graníticos da SGC e, com a disposição espacia.l da Zona de Cisalhamento Dorsal

de Canguçu (ZCDC), caracterizam este magmatismo como sin-tectônico a atividade das zonas de

oisalhamento transcoff entes.

Os estudos de petrografia e da microtectônica desta suíte, detalhadamente desenvolvidos

por Koester (1995), permitem dividir a deformação em três estágios: magmático, tectônico

precoce e tectônico tardio, o primeiro estágio, raramente marcado nos granitos da sGC, reflete

a orientação ígnea de cristais de moscovita e/ou biotita, gerada em condições de alta viscosidade,

em ambiente com predomínio de cristais imersos em pouco líquido magmático tardio. Este estágio

também é reconhecido no Granito Figueiras @icada, 1971), que apresenta uma foliação

magnática com disposição subhorizontal, conforme assinalado por LINISINOS (1990).

O segundo estágio é responsável pelas estruturas no estado subsólidus, indicativas da

consolidação completa do magma. os esforços regionais são responsáveis pela formação de

foliações subvertfais direcionadas para NE, bem como por uma lineação de estiramento mineral

de oaimento baixo para NE e sw. No Granito Arroio Francisquinho é caracterizado por um

bandamento milimétrico, irregular e descontínuo, rico em filossilicatos e material quartzo-

feldspático (Koester, op. cit. ).
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A deformação tectônica tardia gera zonas de cisalhamento dúctil-rupteis, com formação

de faixas de filonitos, milonitos e quartzo-milonitos contendo, no seu interior, lentes alongadas

("pods') de leucogranitos não deformados. Nestas faixas miloníticas são reconhecidos

porñroclastos com caudas assimétricas e dobras abertas (Femandes et al,, 1993; Tommasi et al.,

1994 e Koester, op,cit.). Estas zonas de cisalhamento transcorrentes foram desenvolvidas em

condições metamórficas da fácies ústos verdes Koester, op,cit.). Os indicadores cinemáticos

presentes nas rochas miloníticas desta suíte sugerem movimentação sinistral para a ZCDC

(Koester et al., 1994)

Estas mesmas feições deformacionais foram também observadas nos corpos que compòem

o Granito Três Figueiras na região de Arroio Grande. Este grariito é constituido por dois corpos

alongados segundo a direção N758, concordantes com a Zona de cisalhamento Arroio Grande

(ZCAG). A direção média das foliações miloníticas neste granito é N75"8, com mergulhos de

acima de 70o para o quadrante SE e NW (fig,67). A lineação de estiramento mineral possui direção

N85E com caimento inferior a 10" (fig.68).

5.7. Suíte Gratrítica Dom Felici¡no (SGDF)

Os granitosda SGDF apresentam formas alongadas na direção NE-SW, concordantes com

as zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo. A maioria dos corpos da SGDF mostra estrutura

maciça, oconendo de maneira restrita, foliaçõo de fluxo magmático definida pela orientação de

cristais prismáticos de feldspato potássico e biotita. A presença de xenólitos é rara, oconendo

entretanto, fragmentos centimétricos de rochas gnáissicas pertencentes aos Gnaisses Porto Alegre.

Os granitos desta suíte mostram um comportamento distinto quanto âo posicionamento

de seus corpos, alternando a presença de estruturas magmáticas e tectônicas, gerando um

panorama oronológico definido pela variação das condições de cotocação destas unidades. A

colocação dos Granito.Santana e Canguçu esta vinculada a condições deformacionais dúcteis.

Além da forma alongada para NE, estes granitos contém uma foliação magmática homogênea que

transiciona, nos bordos do corpo, para zonas de cisalhamento dúcteis, o resultado desta atuação

de esforços é, a geração de zonas de cisalhamento de alto ângulo, com lineação de estiramento

com caimento da ordem de 6o a I lo para NE ,

O Granito Santana apresenta uma forma alongada segundo a direção N50"E, sendo

caracterizado por uma foliação de fluxo magmático definida pela orientação de cristais prismáticos

de feldspato potássico e biotita, associado a um incipiente alongamento do quartzo, Esta estrutura
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magmirtica' distribuída em todo o maciço granítico, transiciona nos bordos sur e norte, para uma
foliação tectônica restrita a estreitas faixas centimétricas a métricas de protomilonitos e milonitos.
Do mesmo modo, o Granito Canguçu apresenta nos bordos, a formação de zonas de cisalhamento
dúcteis discretas caracterizadas por faixas métricas de milonitos e ultramilonitos. Texturalmente,
observa-se a recristalização de quartzo e formação de subgrãos em feldspato potássico, indicando
que estas zonas de cisalhamento transcorrentes foram desenvolvidas em condições metamórficas
da fácies ústos verdes.

Em áreas adjacentes aos maciços graníticos da sGDF, o refrexo deste magmatismo está
representado por çnxames de diques riolíticos, que cortam as demais u¡udades do batólito, os
diques riolíticos estão encaixados em fraturas dispostas, preferencialmente, segundo as direções
Nl0-30w, ocorrendo também orientados segundo as direções N20E e N808. Os diques rioliticos
apresentam estrutura isótropa, oom espessuras entre 5 a 20 metros e extensões de centenas de
metros.

Apesar das formas fortemente alongadas e concordantes com as zonas de cisalhamento
transcorrentes' os granitos da sGDF, na sua grande maioria, não contém registros de foriações
miloníticæ. Esta caracteristica é indicativa de um posicionamento tardio ou posterior a formação
das zonas do evento Dr.

6. Considerações Ì'in¡is

os dados aqui discutidos permitem separar, no âmbito do Batólito pelotas, dois conjuntos
lito-estruturais distintos: um deles representado pela SIPM e outro integrado pelas demais suítes
(SIE, Sry, SIES, ScC e SGDF).

o primeiro conjunto, foi afetado pelas deformações mais antigas (D,), é car4cterizada por
zonas de cisalhamento suborizontais com lineação de estiramento mineral obliqua, indicando
movimentação de topo para E-sE. Este mesmo quadro cinemático é descrito para o complexo
Gnáissico Arroio dos Ratos (CGAR) (Fernandes et al,, 1990), ci qual é aqui correlacionado com
a SIPM.O segundo conjnto registra somente os efeitos das deformações vinculadas com as zonas

de cisalhamento transcorentes do evento (Dr) e (Dr)

os aspectos acima expostos são incompatíveis com o modelo de escppe tectônico para a
oplicação do quadro cinenuítico descrito para estas rochas, conforme proposto por Tommasi &
Fernandes (1990), Fernandes et al. (1992a, rgg2b), pois este modelo envolve um transporte
tectônico essenoialmente direcional, ao contrário do é considerado para a sIpM e para o CGAR,
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Neste tipo de modelo, um continente pode indentar outro, produzindo a expulsão lateral de blocos

litosféricos, com direção de transporte paralela as margens,continentais, a qual ocorre no final da

convergência frontal, conforme definido por Tapponnier & Molnar (1976) para os Himalaias.

A relação entre a foliação e a lineação de estiramento é mais compatível com um modelo

tectônico transpressivo, relacionado a convergência oblíqua de placas, de acordo com as

concepções de Ha¡land (1971), Sanderson & Marchini (1984) e Fossen & Tikoff(1993). Estes

autores consideram a transpressão como o regime que envolve a combinação de cisalhamento

puro e cisalhamento simples, acompanhada ou não pela variação de volume. Neste modelo, ocorre

um forte encurtamento horizontal (ortogonal ao plano de cisalhamento) com estiramento vertical

no próprio plano de cisalhamento, propiciando o desenvolvimento de estrutur¿s em flor, positivas

(transpressão) ou negativas (transtração). Esta variação pode ocorrer ao longo de uma mesma

zona de cisalhamento ou em zonas adjacentes, podendo igualmente coexistir lateralmente no

mesmo sistema de cisalhamento. Finalmente, cabe ainda salientar que a colisão frontal constitui-se,

nos dias de hoje, mais uma exceção do que regra geral (woodcock, 19g6). o modelo tectônico

aqui apresentado é consoante com o modelo transpressional proposto por Machado & Endo

(1993) para o Cinturão de Cisalhamento Atlântico (Sistemas de Cisalhamento Dom Feliciano e

Paraiba do Sul),

O modelo transpressivo proposto no presente trabalho pode ser dividido em dois estágios.

o primeiro, em que predominou movimentos subhorizontais e, o segundo, onde a movimentação

foi direcional. A passagem de um estágio para outro pode ser explicada através da partição da

deformação, conforme postulado recentemente por diversos autores.

A passagem do primeiro para o segundo estágio, implicâ na mudança do quadro

cinemático regional, onde a ascenção dos magmas graníticos é favorecida pela componente

vertical induzida pelo modelo transpressivo, Neste sentido, os magmas graniticos ascendem na

crosta, simultânea ou posteriormente deformados num regime com predominância de movimentos

tfanscofrentes.



CapÍtulo VI

GEOQUÍMICA DOS GRANITÓIDES

l.Introdução

1.1. - Generalidades

Os estudos geoquímicos desenvolvidos nesta tese foram centralizados nas rochas

metagranitóides da Suíte Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM), nos granitóides da Suíte Intrusiva

Viamão (SIV), suíte Granítica cordilheira (SGC) e suíte Granitica DomFeliciano (sGDF). A esta

base de estudos foram acrescidos os dados disponíveis nos trabalhos de May (1990), Koester

(1995), Frantz & Nardi (1995) e vasquez (1997), estabelecendo desta maneir4 uma visão mais

completa da caracterização geoquímica das suites que compõem o Batólito Pelotas. Estes últimos

trabalhos abordaram, respectivamente, as litologias da SGDF, sGC e SIES. com o objetivo de

adicionar mais uma variação composicional importante dentro do batólito, foram considerados

nesta discussão os dados do Granito Bela vista (philipp et al. 1993), um representante plutônico

do magmatismo peralcalino que ocorre nas proximidades da cidade de piratini.

Neste capítulo serão apresentadas as tendências evolutivas gerais, seus possíveis controles

e processos responsáveis pela variação geoquimica observada. A análise dos dados analíticos

também abordará discussões relativas à tipologia dos granitóides e aos possíveis ambientes

geotectônicos em que são encontrados rochas similares,

Na porção centro-sul do Batólito pelotas, os estudos geoquímicos das unidades da SIpM
foram desenvolvidos em duas áreas distintas: canguçu e pinheiro Machado. para efeitos

comparativos, foi analizada uma amostra da região de Erval (vila Airosa Galvão), onde

metagranodioritos coffelatos aos da SIPM ocorrem como xenólitos no interior dos granitos da

Suíte Intrusive Erval. Do mesmo modo, os estudos químicos das rochas gnáLissicas ocogentes na

região de Porto Alegre e correlatas ao complexo A¡roio dos Ratos (Fernandes et al. 1990),

permitem uma abordagem comparativa das mesmas, com as unidades da SIpM

Ainda na região central do Batólito Pelotas, foram analisados os Granitos Monte Bonito,

coxilha do Fogo e Arroio dos Kaster da sIV e o Granito capão do Leão da sGDF. para efeito

comparativo foi feita uma análise isolada do Granito Anoio Moinho, pertencente a primeira suíte.

comparativamente foram utilizados so dados de May (1990) sobre o Granito canguçu e outro
granitóide não denominado pertencente também a SGDF,
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Os granitóides aflorantes no extremo norte do Batólito Pelotas pertencem as SIV e SGDF,

tendo como encaixante os metagranitóides milonitizados correlácionáveis aos do Complexo

A¡roio dos Ratos. Os çstudos desenvolvidos na região de pono Alegre permitiram a identificação

do Granito Viamão e da caracterizaç{o geoquímica dos anteriormente descritos Granitos

Independência, Ponta Grossa e Santana. Ainda nesta região foram analizadas amostras de rochas

subwlcânicas ácidas que representam a parte final do magmatismo do batólito.

Na porção sul do batólito, os granitóides da SIE não foram analisados. Apenas o Granito

Três Figueiras, um corpo correlato aos granitos da sGC, foi analisado com cinco amostras,

Algumas aná{ises pontuais foram feitas em rochas que servem apenas para temos comparativos,

como metagranitóides da SIPM e uma amostra do Granito Chasqueiro da SIV.

1.2. -Apresentação dos Dados

Os dados químicos selecionados foram representados inicialmente em um conjunto de

diagramas binários e ternários que definem um quadro geral de classificações químicas de rochas

ígneas baseadas em relações de o/o peso entre óxidos de elementos maiores, relações entre cátions

e químico-mineralógicas.

Para a representação da variabilidade geoquímica foram utilizados os diagramas binários

de Harker, que relacionam % peso de óúdos de elementos maiores e traços contra o %o peso de

Sior, representando o índice de diferenciação, Algumas desvantagens da utilização destes

diagramas tem sido amplamente discutidas na literat ura (e.g., constância da soma do fechamento

das aniilises, geração de tendências, conservação elemental, tipos de representação dos elementos,

etc., chayes, 1964; Pearce, 1968; cox et al. 1979 e Rollinson, 1993). por outro lado, os

alinhamentos desenvolvidos nestes diagramas podem ser comparados, em certas condições, aos

caminhos percorridos pelos líquidos magmáticos (Bowen, l92B). para uma grande parte das

rochas granitóides estudadas, a correlação entre diversos tipos de elementos maiores e traços

permite constatar que as trajetórias observadas representam, a evolução do material fracionado

e/ou acumulado-segregado, com contribuições variadas de líquidos intersticiais. A maioria das

tendências em diagramas de variação de rochas ígneas resultam da mistura de dois magmas, da

adição e/ou subtração de fases sólidas durante a cristalização fracionàda ou contaminação, ou

ainda, a misturas causadas pela adição de incrementos de líquidos durante a fusão parcial

(RollinsorL 1993).
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Os diagramas selecionados, além de apresentar os aspectos descritivos, servem também

para fins comparativos entre as unidades estudadas e, com outras associações ou plútons

graníticos. Aindapodem ser utilizados para avaliações semi-quantitativas de tendências e balanços

de massas gerais, permitindo deste modo, a inferência de processos de diferenciação (e.g, cox
et al., 1979).

Os resultados analíticos dos elementos teffas raras (ETR) são apresentados em diagramas

normatizados pelo padrão condrítico (sun, I9g2) e, juntamente com outros elementos

incompatíveis, também estão expostos na forma de aranhogramas (..spidergrams,,).

Para finalizar os estudos geoquímicos, as rochas granitóides são investigadas a partir da

comparação relativa com unidades graníticas encontradas em ambientes geotectônicos

tradicionalmente debatidos na literatura mundial. Abase desta investigação está fundamentada nos

estudos de relações entre elementos traços incompatíveis, como discutido por Pearce et at. ( I 9g4),

Pearce (1996), Harris et al. (1986), Harris (1996) e whalen er al. (1987). Apesar das

generalizações que este tipo de comparação pode acarretar, sempre existirá ou não, uma relação

entre as rochas estudadas e aquelas utilizadas na elaboração dos diagramas referidos. A seguir

serão discutidos individualmente os dados litogeoquímicos de cada associação granitóide

estudada.

2. Suíte Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM)

os granitóides da SIPM apresentam uma variação petrográfica definida por uma ampla

dominância de termos granodioríticos, com monzogranitos, tonalitos e dioritos subordinados. A

ampla variação composicional registrada nas análises químicas dos granitóides desta suíte,

representam a composição das duas principais áreas amostradas: canguçu e pinheiro Machado.

As litologias selecionadas representam amostras pouco ou não afetadas por contaminação ou por

cisalhamento dúctil.

As variações registradas nos resultados analíticos podem estar em parte associadas, a

natureza das estruturas primárias encontradas nesta unidade, definida por segregações minerais,

mas refletem também a natureza da fonte magmática e dos seus processos geradores. para efeitos

de correlação, uma das amostras representa um megaxenólito de metagranitóide pertencente a

sIPM que ocorre na região de Ervat, enquanto outras pertencem aos Gnaisses porto Alegre,

considerados como correlatos aos Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos. Ainda são incluidas

amostras de xenólitos granodioriticos encontrados no interior do Granito Viamão. Estas amostrâs
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demonstraram durante todas as lases de análise, um perfbito enquadramento petrográfrco,

estrutural e geoquímico com os granitóides da SIpM.

A presença comum de um bandamento irregular e descontinuo definido por..schlieren,, de

biotita, a ampla oconência de xenólitos de rochas gnáissicas orto e parametamórficas, dificultam

a coleta de amostras representativas desta suíte plutônica, Desta maneira, foi realizado um

trabalho de mapeamento e petrografra, com vistas a obter um controle de campo que permitisse

minimizar os efeitos dos processos de assimilação das rochas gnáissicas e da.contaminação

provocada pela mistura com magmas de composição intermedi¿i,ria a básica.

os granitóides da SIPM apresentam uma ampla variação composicional, refletida na ampla

pfesença de termos granodioríticos, com monzogranitos, tonalitos, dioritos e quartzo-

monzodioritos associados (figs.81 e 82). O intervalo composicional amostrado. apresenta uma

variação no teor de sio, definida por valores entre sl.0l a71.29%o, com a maioria das amostras

caindo no intervalo entre 68 e 7l% (tabelas I9).

Nos diagramas de Harker, os granitóides da sIpM mostram uma relativa dispersão dos

dados, entretanto, é possível observar a definição de alinhamentos entre os óxidos investigados.

As litologias analizadas mostram um pronunciado empobrecimento em Tior, Feot, cao e Mgo,
com decréscimos moderados de A.lro, e Pror, em relação ao aumento do teor de Sior(fig.g3 e

84). Os riücalis mostram uma tendência ao enriquecimento com o decorrer da diferenciação,

embora apresentem uma distribuição muito irregular (fig.ga), o comportamento dos elementos

maiores é condizente com o fracionamento de fases minerais acessórias como óxidos de ferro e

titânio, apatita e esfeno, além de minerais essenciais como plagioclásio e biotita.

Esta evolução pode ser correlacionada com aquela observada na petrografia, que

estabelece uma mesma ordem de cristalização, euando comparada com as outras suítes do

Batólito Pelotas, a sIPM se cãractenza por teores mais elevados de, Tior, Feot, cao e Mgo,
além de valores mais baixos de ÇO.

os granitóides da sIPM apresentam os menores teores de álcalis (Na"o+Kzo) entre todas

as suítes do batólito, mostrando um grande intervalo de valores, entre 4 a g,5 % (frg. g2). Estes

elementos apresentam uma tendência ao aumento com o decorrer da diferenciação, sendo que na

sIPM os valores de Naro > Kro, como indicado pela razão Kroa{aro que varia entre 0.4 a L6.

os teores de alumina (Alror) diminuem com a diferenciação, com a relação álcalivalumina

definindo um índice agpaítico inferior a 0.8, entre 0.33 a0,76 (tabela 19).

o Feot e o Mgo apresentam um acentuado empobrecimento com o aumento do teor de

sí1ic4 repultado da compatibilidade desres elemenros. A razão Fe/Mg (FeotlFeor+Mgo) para os
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ga¡itóides da SIPM mostra valores inferiores a 0.82, demonstrando ainda um enriquecimento do

FeOt em relação ao MgO, como indicado pelo aumento desta razão com a diferenciação (fig.85).

Os granitóides da SIPM mostram teores elevados de elementos litófilos de grande raio

iônico (LILE) como Rb, Qa, Sr e Ce. Os teores de elementos de alto potencial iônico ftIFSE)

como o Nb, Zr e Y são bastante variáveis, embora comumente moderadamente elevados.

O comportamento do Rb se caracteriza por uma distribuição pouco distinta" apresentando

uma'leve tendência ao enriquecimento até atingir nos 67 o/o de SiOr, quando então ocorre um

sþnificativo empobrecimento (fig. 8ó), O decréscimo de Rb pode ser indicativo do fracionamento

de biotita, que é a fase mineral com Kd m¿is compativel (Hanson, 1978; Mahood & Hildretlu

1983; Watson & Harrison, 1983). As amostras 576 e07, com teores muito baixos de Rb com

relação a tendência geral, são rochas miloníticas, onde o elevado grau de recristalização da biotita

ígnea pode ter afetado o teor original de Rb. A remobilização de LILE de alguns minerais é

æsociada por alguns autores como relacionada a participação de fluídos tardios da cristalização

de magmas graníticos (Hanson, 1978). Por outro lado, a remobilização destes elementos também

pode ser atribuída a circulação de fluídos metamórficos (Yardley, 1989).

Nos granitóides da SIPNI, o comportarnento do Ba é caracterizado pelo aumento da

concentração do mesmo com a diferenciação (fig. 87), Este fato pode estar sugerindo a ausência

significativa de fracionamento de feldspato potássico e/ou biotita no período inicial de

diferenciação dos magmas desta suíte. Os teores de Sr são na sua maioria elevados, mostrando

umá forte.dispersão dos dados, não definindo tendências (fig. 87). O empobrecimento em Zr com

o aumento do teor de sílica é coerente com o fracionamento de zircão (fig 88) O comportamento

do Nb nos granitóides da SIPM é caracterizado por uma relativa regularidade, marcando um leve

empobrecimento com o deconer da diferenciação (fig. 88). Os teores de Nb da SIPM são menores

qué os valores encontrados nas litologias das SIV, SIES e SGDF, sendo comumente inferiores a

l8 ppm. A pr€sença de teores elevados nas amostras 5898 e ó138 coincidem com elevadas

percentagens modais de biotita e esfeno encontradas nas mesmas.

Os valores de Y encontrados nas rochas da SIPM são relativamcnte baixos tendo em vista

a média observada pelas demais suítes do batólito, com excessão da SIES, que apresenta valores

a¡romalamente elevados para este elemento (fig.89). O empobrecimento suave de Y associado ao

de PrO, é indicativo do fracidnamento de apatita (fig. 89).

A aruálise químico-mineralógica das litologias da SIPM demonstra sua natureza

metaluminosa a levemente peraluminosa (fig.90). O índjce de Shand, um parâmetro que analisa

as relações alumina/cálcio-rílcalis, apresenta um intervalo de valores de razões indicando a
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natureza metaluminosa a levemente peraluminosa da SIpM (fig. 9l),

No diagrama ACF, as litologias da SIPM mostram uma intensa superposição com os

granitóides da srv, mostrando elevados valores de Feot e Mgo, bem como teores significativos

de cao e Alro, (frg.92). o diagrama ACF mostra que a sIpM apresenta valores proporcionais

entre CaO, Al2O3 e FeO.

A relação entre os áLlcalis caracteriza esta suíte como sendo subalcalina (fig. g2). No

diagrama AFlvt os granitóides da sIPM se posicionam como uma série cálcico-alcalina (fig. 93).

No diagrama de Brown ( 1982), as litologias desta suíte demonstram um empobrecimento em cao
com rglação aos álcalis, superpondo os campos dos granitóides evoluídos em arcos magmáticos

cálcico-alcalinos (fi g. 94).

A proporção de ÇO em relação à SiOr, conforme definido por Le Mairre (1989) para os

termos mais diferenciados da série cálcio alcalin4 define o magmatismo representado pelos

granitoides desta suíte como similar ao das series médio a alto K (fig.95). As proporções de Na,

K e Ca demonstram o caráter cá'lcio da SIPM com relação as demais suítes do batólito (fig.96).

A razão FeOt/FeOt+MgO apresenta um intervalo de valores correlacionáveis com aqueles

encontrados em granitóides cáLlcio-alcalinos, variando entre 0.70 a 0.g2, mostrando um

crescimento associado com o aumento do teor de sior. (fig. 85). o caráter cácico-alcalino desta

suíte é reforçado pelos baixos valores do índice agpaítico (tabela l9).

As relações entre os FIFSE foram comparadas com as razões áloalis/crí'lcio e FeO/l4gO por

Whalen et al. (1987) para definir parâmetros de caracterização entre granitos alcalinos e

subalcalinos (cálcio-alcalinos). os granitóides da sIpM, apesar de possuirem teores

moderadamente elevados de ÉIFSE, apresentam baixas razões álcali-cálcio e FeOArfgO, mostrando

padrões semelhantes aos desenvolvidos em outros granitóides cálcio-alcalinos do mundo (figs. 97

e 98).

A disppsição dos elementos maiores, com tendências bem definidas, como um

empobrecimento acentuado em Tior, Feot, cao e Mgo, com decréscimos suaves de Alro, e

Pror, em reþão ao aumento do teor de sior, são coerentes com o fracionamento de óxidos de

feno e titânio, plagioclâsio, biotita e apatita.

O comportamento do Rb e Ba ma¡cado pelo enriquecimento relativo com o decorrer da

diferenciação, é sugestivo do caráter ta¡dio da cristalização da biotita e do feldspato potássico

nesta suíte, fato este já observado na petrografia. Apesar da dispersão dos valores do sr.
encontrados nas litolggias da SIPI\{, a correlação definida pela relação Sr x CaO é indicativa do

fraoionamento de plagioclásio (fig. 99).
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A comparação entre os teores de Rb, Ba e sr, indica uma tendência de diferenciação

definida pelos granitóides da sIpM, alternando termos composicionais que caem nos campos das

rochas de composição dioríticas, granodioríticas e dos granitos anômalos de Bouseily & Sokkary
(le7s) (fig.100).

os teores de elementos terras raras (ETR) dos granitóides da SIpM são moderados a

baixos (entre 94 a 212 ppm), apesar da presença frequente de minerais acessórios concentradores

de ET\ tais como esfeno, alanita, zircão e apatita. As litologias desta suíte apresentam padrões

marcados por enriquecimento de terras raras leves e pelo empobrecimento em terras raras pesadas,

predominando valores de La* entre g0 e 300, com pequenas e raras anomalias negativas de Eu

(fig.102) Os ETR leves mostram um acentuado fracionamento, contrastando com a disposição

suave dos ETR pesados. o grau de Íïacionamento dos ETR é alto, apresentando um intervalo de

valores das razões ce*/Yb* entre 10 a 200 (fig.101). A concentração geral das terras raras

diminui seus teores com a diferenciação, apresentando valores mais elevados para as rochas

dioríticas. O conteúdo das terras raras pesadas mostra um comportamento inverso, defìnido por
valores de Ybr em torno de 10, aumentando até aproximadamente 25 nos termos mais silicosos.

Com o deconer da diferenciação os granitóides da SIPM apresentam padrões sernelhantes,

entretanto, cada vez mais empobrecidos no conteúdo geral de ETR. os granitóides da SIpM
mostram padrões de elementos terras raras semelhantes aos dos granitos cálcio-alcalinos do tipo
cordilheirano.

A análise dos padrões de elementos traços das litologias da SIPM normalizados pelos

valores do manto primitivo, ressalta a presença de pequenas anomalias positivas de cs, Th, U, La,
Nd e Zn, com pequenas anomalias negativas relativas de Ba, Nb, Sr, Ti, V, e Ni (fig. 103). Um
comportamento pouco diferenciado para alguns elementos é encontrado nas rochas dioriíticas
(amostras 17 -1U12 e 248), onde ocorïem anomalias positivas de u e Th, além de teores mais

elevados em Ñb, La, Ce, Nd, Zr, Sm, Eu, y e yb.

A presença de baixas razões La./Nb em todas as litologias da SIPM é uma feição sugestiva

de magmatismo gerado em zonas de subducção como indicado por Thompson et al. (19g4),

As relações entre Y, Yb e Nb contra Sior, como indicado por pearce et al. ( 19g4), indicam

a incidência entre as amostras dos granitóides da SIPM e os carnpos dos granitóides cálcico-

alcalinos de arcos wlcânicos e/ou colisionais (figs.8g e g9). euando o comportamento do Rb é
analisado em diagrama sugerido pelos mesmos autores, a dominância das amostras mostra uma
boa correlação com os granitóides de arcos wlcânicos (fig.g6).

As relações entre os teores de elementos LILE e HFSE dos granitóides da sIpM podem



t62

ser observadas através dos diagramas (Y+M) x Rb e Nb x Rb de pearce et al. (1984), onde os

autores separam os campos desenvolvidos pelas associações de granitóides selecionadas: de

ambientes intra-placa (wPG), de cordilheiras meso-oceânicas (oRG), de arcos wlcânicos e/ou

magmáticos (vAG) e de ambientes colisionais (syn-colc) (fig.10a). os granitóides da SIpM

mostramum comportamento duplo, assemelhando-se emgrande parte com osgranitóides de arcos

wlcânicos e de ambientes intra-placa. Esta característi ca é tipica de granitóides associados a

ambientes pós-orogênicos, conforme discutido por Pearce (1996). A presença de uma grande

variação nos teores de Y, resulta na migração de alguns granitóides desta suíte para dentro do

campo dos granitóides gerados em ambientes do tipo intraplaca.

A análise comparativa entre os teores de Rb-Hf-Ta dos granitóides da sIpM mostra a

grande semelhança desta suíte, com os granitos pós-colisionais do Cinturão Herciniano e Alpes

e também com os granitos associados a margens continentais ativas (Península Antarctica, Chile

Çentral, Peru e sierra Nevada), conforme discutido por Harris et al. (19g6). No diagrama da

frgura 105a, sugerido por Harris et al 1op.cit.), os granitóides da SIpM caem dominantemente no

limites dos campos das rochas geradas em arcos magmáticos. Na figura 106b, o grande domínio

das amostras desta suíte ocupa o campo dos granitóides de arcos vulcânícos.

3. Suíte Intrusiva Viamão (SIV)

Os corpos analisados desta suíte foram os Granitos Viamão e Independência na região de

Porto Alegre, e os Granitos Monte Bonito, A¡roio dos Kaster e coxília do Fogo na região de

Canguçu e Pelotas. Para fins comparativos foram analisados pontualmente os Granitos Arroro

Moinho e Chasqueiro, localizados respectivamente, em Canguçu e A¡roio Grande.

A sIV é constituída do ponto de vista geoquímico, por uma dominância de termos

monzograníticos, com ocorrência subordinada de sienogranitos, granodioritos e quartzo-

monzonitos, com intervalo de Sio, definida por valores entre 62,78 a 73,g4 yo (figs.8 1 e g2). os
Granitos Monte Bonito e Viamão se carcterizam pela sua maior variação composicional e por

teores de sílica mais baixos que os Granitos Independência e Arroio dos Kaster, que demonstram

um çonjunto de feições indioativas de uma evolução mais tardia (tabelas 20,21,22 e23).

Na anáLlise dos diagramas de Harker, os granitóides da sIV mostram um pronunciado

empobrecimento de AlrOr, TiOr, CaO, FeOt e MgO, com decréscimos moderados de prO, com

relação ao aumento do teor de sio, (fig. 83 e 84). os teores de Kro e Naro indicam uma relativa
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constância com o decorrer da diferenciação, embora os valores de potássio mostrem ampla

dispersão (fig.84). O comportamento dos elementos maiores é coerente com o fracionamento de

minerais acessórios como óxidos de ferro, esfeno e apatita, além de fases essenciais como

plagioclásio e biotita. Estas observações condizem com aquelas obtidas na petrografia,

caracteriza¡rdo-se pela cristalização inicial dos minerais acessórios, seguidos por plagioclásio e

biotita, com feldspato potássioc e quartzo tardios.

Os teores de elementos maiores da SIV são relativamente semelhantes com os da SIpM,

entretanto, mostram teores mais baixos' de Al;Or, TiOr, CaO, FeOt e MgO, com valores

semelhantes de Naro e mais elevados de Ço, com relação as outras suítes do batólito, as mesmas

apresentam teores mais baixos em todos os óxidos com excessão dos álcalis.

os teores de á'lcalis (Naro+Kro) são relativamente elevados (fig.g2), ocorrendo um duplo

comportamento darazãoKro/Naro, que cresce nos Granitos Monte Bonito e Viamão (0 7 a I 7)

e diminui para os Granitos Independência e A¡roio dos Kaster (2.3 a 0.g). o Granito Arroio dos

Kaster apresenta uma variação muito grande para um intervalo composicional tão restrito podendo

estar sugerindo um processo de remobilização parcial de alguns elementos por ação de voláteis

ou mesmo devido a transformações metamórfico-deformacionais impostas pelas zonas de

cisalhamento subverticais.

Os teores de alumina diminuem com o aumento do teor de sílica, apresentando valores

moderados de indice agpaítico, entre 0.52 a 0.86, com valores médios no intervalo 0.60 a 0.70

(tabela 20, 21, 22 e 23).

Os granitóides da SIV mostram enriquecimento em FeOt com relação ao MgO,

apresentando um amplo intervalo de valores da razão Feot/Feot+Mgo, de 0.7 até 0.96, com a

maioria dos resultados sendo inferiores a 0.85 (fig.85). Os valores mais baixos estão relacionados

aos Granitos Monte Bonito e Viamão, sendo correlacionáveis com aqueles encontrados em

granitóides eálcico-alcalinos. Os Granitos Independência e Arroio dos Kaster apresentam valores

mais elevados, variando entre 0.78 a 0.91, crescendo abruptamente com o aumento do teor de

sio2..

os granitóides da SIV estão caracterizados por teores muito variados de LILE, com

valores elevados para o Granito Monte Bonito, moderados para o Granito viamão e baixos para

os Granitos Independência e Arroio dos Kaster. o Granito Monte Bonito, assim como o Granito

coúlha do Fogo, mostra conteúdos muito elevados de Ba (750 a 1425 ppm), elevados de sr (35g

a 560 ppm), com teores moderados deRb (126 a 280 ppm). os teores destes elementos diminuem

no Granito viamão, que apresenta comparativamente, valores mais elevados de Rb (164 a 334



164

ppm) O Granito Independência apresenta teores baixos de Ba e Sr, entretanto, elevados de Rb

(210 a576 ppm). A presença de teores baixos de LILE é comum no Granito Arroio dos Kaster.

Quando comparados com as rochas granitóides da SIPM, os granitos da Suite Intrusiva

Viamão apresentam teores mais elevados de Rb e Ba, com grande semelhança nos valores de Sr.

As SGC e a SIES mostram valores mais elevados de Rb e notadamente menores de Ba e Sr.

O comportamento do Rb é definido pela ampla inegularidade de sua distribuição,

apresentando um amplo espectro composicional. Nos granitos Viamão, Monte Bonito e

Independência ocorre uma tendência de empobrecimento para as fâses mais diferenciadas,

enquanto no Granito Arroio dos Kaster, os teores varia muito para um intervalo tão restrito de

sílica. Associados ao comportamento do Kro, a variação do Rb pode refletir o fracionamento de

feldspato potássico e biotita nestes últimos granitos (fig. 86).

Nos Granitos Monte Bonito, Viamão e lndependência, o decréscimo significativo de Ba

e Sr, bem como a ampla correlação entre Feot-Mgo e Ba-Sr é indicativa do fracionamento de

plagioclásio e biotita (figs.87). A pronunciada correlação negativa do Sr, CaO e AlrO, com a SiO,

enfatiza o fracionamento de plagioclásio. o Granito Arroio dos Kaster, entretanto, mostra uma

variação muito significativa de teores destes elementos para um intervalo composicional muito

restrito (sio2 entre 71.93 e 73.76 %), não definindo tendências. A comparação entre os reores

de Rb, Ba e sr, posiciona o Granito Monte Bonito no campo dos granodioritos e nos granitos

normais e, o Granito viamão, no limite entre o campo dos granitos normais e anômalos de

Bouseily & Sokkary (1975) (fig. 100). Os Granitos Independência e Arroio dos Kaster posicionam-

se no limite entre os granitos normais e os granitos fortemente diferenciados,

Os teores de elementos IIFSE nos granitos da SIV são moderados, com excessão do

Granito Monte Bonito, que apresenta concentrações elevadas, relativamente semelhantes aquelas

encontradas em granitos alcalinos.

O decréscimo pronunciado do Zr nos Granitos Monte Bonito, Viamão e Independência

com o aumento do grau de diferenciação indica a separação inicial deste elemento com a

cristalização precoce de zircão (fig.88). Do mesmo modo, o empobrecimento de Nb apresentado

pelos Granitos Monte Bonito, Viamão e Independência com relação ao aumento do teor de sílica,

é coerente com o fracionamento de esfeno e biotita (fig.88).

os teores de Y encontrados nos granitóides da sIV são muito baixos, os menores entre

todas as suites do batólito. O empobrecimento dos teores de Y com o decorrer da diferenciação

são indicativos do fracionamento de apatita (fig.89),
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A disposição dos granitos da SIV nos diagramas químico-mineralógicos indica a natureza

levemente peraluminosa desta suíte (fig.90). No diagrama ACF, a SIV mostra uma forte

superposição com os granitóides da SIPM, apresentando entretanto, algumas amostras mais ricas

ern alumina e pobres em cítlcio (fr,g.92)

O caráter levemente peraluminoso das litologias desta suíte é reforçado pelos parâmetros

de shand, onde os Granitos Independência e Arroio dos Kaster se destacam pela sua maior

peraluminosidade (fig.91).

Com relação aos álcalis esta suíte pode ser caracterizada como subalcalina (frg.82). As

relações entre os teores ie cálcio, ferro e magnésio indicam que as litologias da StV são cálcio-

alcalinas, como indicado no diagrama AFM (fig.93) A relação entre o Kro e à sior, conforme

definido por Le Maitre (1989) para os termos mais diferenciados da série cálcio alcalina, define

o magmatismo representado pelas litologias desta suíte como similar ao das séries médio a alto

K(fig.95) No diagrama de Brown ( I 982), os granitóides da SIV demonstram uma superposição

com relação aos granitóides evoluídos em arcos magmáticos cálcico-alcalinos (frg.9Ð.

No diagrama NarO : KrO . CaO, os granitos desta suíte mostram ampla variação nos teores

de Na e K, com valores semelhantes aqueles encontrados nas SIES, SGDF e SGC (fig.9ó)

A natureza calcio-alcalina também está definida pelos baixos v¿lores do índice agpaítico,

que varia entre o.52 a 0.73 nos Granitos Monte Bonito, viamão e coxilha do Fogo, com valores

um pouco mais elevados para os Granitos Independência e Arroio dos Kaster (0.69 a 0,g6)

(tabelas 20, 21, 22 e 23).

Quando considerados os teores de FIFSE e LILE, os granitóides da sIV mostram nos

diagramas de whalen et al. (1987), um comportamento muito semelhante com o dos granitos

cácio-alcalinos (figs.97 e 98). O Granito Viamão superpõem o campo dos granitos cálcio-alcalinos

estudados por estes autores, enquanto o Granito Monte Bonito câracteriza-se por elevados teores

de HFSE, entret¿uìto, mostra baixas razões Fe/I4g e álcaliVcálcio, Os Granitos Independência e

Arroio dos Kaster oconem no campo definido pelos granitos diferenciados da série calcio-alcalina,

como já anteriormente indicado no diagrama de Bouiselly & Sokkari (1975).

o comportamento geral dos elementos maiores e menores dos granitóides da SIV é
coerente com o fracionamento de minerais acessórios como óxidos de ferro, esfeno, apatita e

zircão, bem como de minerais essenciais como plagioclásio, biotita e feldspato potássico. As

observações petrográficas são indicativas da cristalização inicial dos minerais aceósórioscitados

mais alanita, seguido por plagioclásio e biotit4 finalizando com a cristalização do feldspato

potássico e do quartzo.
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Os granitóides da SIV mostram teores moderados a elevados de ETR" destacadamente

mais elevados em ETR leves que os granitóides da SIPM (fig.106). Os Granitos Monte Bonito,

Viamão e Coxilha do Fogo mostram valores gerais elevados ( 103 a 473 ppm), enquanto o Granito

Arroio dos Kaster apresenta teores muito baixos (65 a 173 ppm). Os padrões de ETR dos

granitóides da SIV se caracterizam por um marcado fiacionamento (razões Ce"/yb" ntre l9 e

120), com significativo enriquecimento em ETR leves e empobrecimento de ETR pesados,

acompanhdos por pronunciadas anomalias de Eu (fig, 101), Quando comparados com os padrões

de ETR dos granitóides da SIPM, os granitos da SIV mostram-se mais enriquecidos em ETR

leves, um maior fracionamento de ETR leves e ETR pesados e anomalias mais pronunciadas de

Eu. Todos os padrões são marcados por enriquecimento de terras raras leves e pelo

empobrecimento em terras raras pesadas, predominando valores de LaN entre 100 e 450 e

anomalias negativas de Eu. A concentração geral das terras raras aumenta seus teores com a

diferenciação.

A análise dos padrões de elementos traços da SIV normalizados pelos valores do manto

primitivo, ressalta a presença de pequenas anomalias positivas relativas de Cs, Th, La, Nd, Sm,

Tb eZn, com anomalias negativas relativas de Ba, Nb, Sr, Zr, Eu, Ti, V, e Ni (fig.). Nesta suíte,

as altas razões La./lrlb podem estar refletindo uma provável vinculação com o magmatismo gerado

em zonas de subducção conforme sugerido por Thompson et al. (1984),

A aniíLlise das relações entre Y, Yb, Nb e Rb versus SiOr, como indicado por pearce et al

(1984), indicam a coincidência entre as amostras dos granitos da SIV e os campos dos granitóides

calcio-alcalinos de arcos vulcânicos e/ou colisionais (fig.88 e 89). A analise do Rb demonstra,

entretanto, a grande similaridade do Granito viamão com aqueles gerados em ambiente

tipicamente colisionais (fig.86). A comparação dos teores de Nb, y e Rb, ilustrada nos diagramas

sugeridos por pelos mesmos autores, demonstra uma grande superposição dos campos, oscilando

entre os granitóides cálcio-alcalino de arcos muito evoluídos ou de eventos colisionais (frg, 104).

Esta c¿racterística é ressaltada por Pearce (1996) como sendo típica de granitos gerados em

ambientes pós-orogênicos,

A comparação entre os teores de Rb-Hf-Ta dos granitóides colisionais do Cinturão

Herciniano e dos granitos associados a margens continentais ativas (Península Antarctica, Chile

central, Peru e siera Nevada) com os valores obtidos para as litologias da sIV, indica que esta

suíte se posiciona, conforme discutido por Harris et al (1986), dominantemente no limite dos

campos dos granitóides gerados em ambientes colisionais (fig.105). A análise do comportamento

geoquímico das relações Rb, ÉIf e Ta nos diagramas discutidos por Haris et al (op.cit.), indicam
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uma íntima relação composicional entre os Granito Independência e os granitóides sincolisionais

dos cinturões Herciciniano, Himalaiano e Alpino, apresentados Harris et al (op.cit.).

4. Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul (SIES)

A discussão sobre as caracteristicas geoquímicas dos granitos da SIES está embasada no

estudo realizado por vasquez (1997), sendo que 16 análises representativas do Granito

Encruzilhada (fäcies porfirítico e equigranular) foram retiradas para esta discussão comparativa

entre as suítes do Batólito Pelotas. Não foram abordadas as variações composicionais dos enclaves

máficos, tão significativos na facies porfirítica deste granito.

Os granitos da SIES apresentam uma composição dominada por termos sienograníticos,

com monzogranitos e alcali-granitos subordinados (figs.8l e 82). os teor de sio, das litologias

da SIES é variável para cada corpo e fácies, com um intervalo geral situado entre 6g e 77 o/o

O comportamento dos granitos da SIES nos diagramas de Harker é caracterizado por um

significativo empobrecimento em AIrOr, FeOt, MgO, TiOr, CaO e prOr, acompanhado por uma

suave decréscimo dos teores de Kro e Naro com relação ao aumento do teor de Sio, (vasquez,

1997). Comparativamente com as outras suítes.do Batólito Pelotas, a SIES mostra teores mais

baixos de AlrO,, MgO e PrO, que as SIpM, SIV e SGC, com teores mais elevados de NarO

(figs.83 e 84). os teores de álcalis (Na2o+Kro) dos granitos da SIES são muito elevados, entre

I e 10,4 %o, mostrando um decréscimo com o aumento da diferenciação (fig.g2).

os teores de alumina diminuem com a diferenciação em todos os corpos graníticos da

sIES, com as relações álcalis/alumina definindo um índice agpaítico em geral superior a 0.80 no

Granito Encruzilhada, podendo atingir até' 1 1 I nos termos mais diferenciados do Granito

Pitangueiras (Vasquez, op, cit. ).

A razão Feot/Feot+Mgo dos granitos da sIES é elevada, ocorrendo um aumento

significativo dos valores desta razão com a diferenciação, entre 0,72 a0.99 (frg.85).

como indicado por vasquez (1997), os granitos da sIES apresentam teores elevados de

elementos LILE, como Rb e Ba e ETR leves. os teores de elementos F#sE, como Zr, Nb e y são

menores, sendo que para este último elemento, as conc€ntrações são muito elevadas. com relação

as demais suítes do batólito, a SIES possui elevados teores de Rb, Nb e y.

o comportamento do Rb é ma¡cado por um empobrecimento com o decorrer da

diferenciação, podendo refletir em parte o fracionamento de biotita, embora vasquez (op.cit.)

ressalte a atuação de fluídos pós-magmáticos e soluções hidrotermais (fig.s6). o mesmo autor
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salienta que os teores de Ba e Sr mostram um forte empobrecimento com o decorrer da

diferenciação (figs.87), O Zr apresenta um significativo empobrecimento com o aumento do teor

de sílica (fig.88). O Nb mostra va¡iações muito significativas de teores para um mesmo intervalo

de sílica (fig.88).

As relações.entre os elementos traços dos granitos da sIES evidenciam, com o aumento

da diferenciação, um empobrecimento em Ba e um enriquecimento em Rb, em relação ao sr e ao

Zr (Yasquez, 1997).

Nos diagramas químico-mineralógicos, a disposição dos granitos da sIES caractenza a

natureza metaluminosa e a presença de anfibólio nas litologias desta suíte (fig.90). No diagrama

ACF, os granitos da SIES se distinguem das demais suítes do Batólito Pelotas pelos baixos teores

¡elativos de alumina, com relação aos teores de Caee FeO+MgO (fig.92)

A natureza metaluminosa a peralcalina desta suíte é confirmada quando analisados os

parâmÊtros de shand (fig 9l) Esta observação foi feita por vasquez (1993), que ressaltou a

inexistênci¿ de anfibólios ou piroxênios alcalinos nestes granitos. De acordo com os critérios

estabelecidos por Nardi (1991), os granitos da sIES foram caracterizados como úma série

metaluminosa alc¿lina.

o comportamento da relação caoa{a"o+Kro é definido pelo empobrecimento do cálcio

em reação aos iilcalis. os granitos da sIES definem uma sobreposição com relação ao campo dos

granitos alcalinos como proposto por Nardi ( 1991) (fig.9a). vasquez ( 1997) ainda denota que o

caráter alcalino é reforçado pelo alto índice agpaítico, pela alta razão Feot/Feot+Mgo e pelo

enriquecimento de ¿íLlcalis em relação ao cálcio.

No diagrama KrO : NarO : CaO a SIES encontra-se sobreposta as SIV,SGC e SGDF,

apresentando proporções muito baixas de CaO (fig 96).

contudo, quando são comparados os teores de ÉIFSE com as razões FeovFeotMgo e

Atcalivcálcio, conforme discutido por whalen et al. ( I 987), os granitos da SIES são enquadrados

no campo dos diferenciados cálcio-alcalinos (figs. 97 e 98).

A atuação de processos de fracionamento mineral nos granitos da sIES é indicada por

Vasquez (1997) pelo comportamento geoquímico dos elementos maiores, onde o empobrecimento

em AlrOr, FeOt, MgO, TiOr, CaO e PrOr, acompanhado por uma suave decréscimo dos teores

de Kro e Naro com relação ao aumento do teor de sior. Estas variações são interpretadas como

sendo o resultado do fracionamento de minerais acessórios com óxidos de ferro e titânio, apatita,

zircão, esfeno e epidoto (alanita), além do fracionamento (ou incorporação) de fases minerais

como anfibólio cri'lcico (hastingsita), plagioclásio criLlcico (labradorita e oligoclásio) passando para
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mais sódico (albita), e de feldspato alcalino e biotita como fases minerais mais tardias (Vasquez,

op.cit,). O decréscimo de Ba, Sr e Zr é indicado por este autor como sendo relacionado ao

f¡acionamento de feldspatos, biotita e zircão.

Os teores de ETR dos granitos da SIES são relativamente elevados, destacando-se a facies

equigranular do Granito Encruzilhada (339 a 518 ppm) O comportamento e os padrões de ETR

nos granitos da SIES, normalizados pelos valores condríticos de Haskins et al. (1968), se

caracterizam por forma de "asa de gaivota" com fracionamento acentuado de ETR leves e suave

para os ETR pesadas, com uma forte anomalia negativa de Eu (Vasquez, 1997) (fig.109). Este

mesmo autor salienta que o comportamento variável dos ETR nos granitos da SIES, com

enriquecimento e empobrecimento em ETR com a diferenciação, também é encontrado em outras

corpos graníticos alcalinos pós-orogênicos relatados por Nardi (1991) e Pimentel & charneley

(1991). os significativo teores de ETR nos grat,tt da sIES refletem a abundância petrogr¿ifica

de minerais acessórios como zircão, alanita, apatita, esfeno e fluorita.

A utilização das relações entre elementos HFSE e LILE por Perace et af. ( 1984) é indicada

para a discriminação de associações plutônicas de ambientes geotectônicos distintos. Quando

comparados, os granitos da SIES mostram um comportamento semelhante aquele encontrados

em granitos intra-placa da associação alcalina (Vasquez, op.cit.). Os granitos da SIES

assemelham-se com as associações graníticas de skye e da Nigéria, para as quais é indicada uma

origem mantélica com evolução associada a processos de fracionamento mineral e assimilação

crustal.

5. SuÍte Granítica Cordilheira (SGC)

Os dados relativos a Suíte Granítica Cordilheira foram retirados dos trabalhos de Koester

(1995) e Frantz & Nardi (1995), sendo que o primeiro autor estudou os Metagranitos Cordilheira

e A¡roio Francisquinho, na região de Encruzilhada do Sul. A estes dados foram acrescidos para

uma discussão comparativq os resultados de um limitado número de anríLlises quimicas (5

amostras) obtidos nesta tese para o Metagranito Três Figueiras, Este metagranito ocorre no

extremo sudeste do Batólito Pelotas e pela comparação dos dados petrográficos e estruturais, é

correlacionável com os granitos da SGC.

A composição dos granitos da SGC é dominada por termos sienograníticos e

monzograníticos, com ocorrência subordinada de granodioritos (fig.81 e 82). os teores de sio,
dos granitos da SGC mostram uma composição restrita, com um intervalo entre 70 a 75 %. No
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Metagranito Três Figueiras, a presença de um granodiorito resultou em um intervalo de 67 a75

% de SiO, (tabela24).

O comportamento dos elementos maiores dos Metagranitos Cordilheira e Arroio

Francisquinho nos diagramas de Harker é bastante randômico, não permitindo a individualização

de tendências muito definidas (Koester, 1995), entretanto, é possível observar um

empobrecimento acentuado de AlrO., acompanh4do por decréscimos moderados de FeOt, MgO,

TiOr, CaO, PrO, e ÇO com o aumento do teor de SiO, (figs. 83 e 84). Os teores de NarO

mostram um enriquecimento com o decorrer da diferenciação, principalmente no Metagranito

cordilheira. A presença de trends sem correlações é sugerida por Koester (op.cit.) como sendo

indicativa da ausência de processos de fracionamento mineral.

o comportamento do Metagranito Três Figueiras apresentaum comportamento um pouco

distinto, com empobrecimento moderados de AirOr, MgO e prOr, acompanhados por decréscimos

significativos de Feot, Tior, cao e enriquecimento dos teores de Kro e Naro. Estas variações

nos óxidos dos elementos maiores é indicativa do fracionamento de minerais acessórios como

apetita e óxido de ferro+itânio, acompanhados por biotita e plagioclásio,

Quando comparadas com as outras suítes do Batóito pelotas, a sGC mostra teores

elevados de AlrO, e PrOr, com baixos teores de FeOt, TiO, e CaO. Os teores de alcalis da SGC

são mais elevados que os da sIPM, com grande semelhança ao das demais suítes do batólito e

inferiores aos da SIES.

A razão FeOt/FeOtMgO nos Metagranitos Cordilheira e Arroio Francisquinho é muito

baixa" com valores entre 0.52 a 0.64, com uma tendência de èmpobrecimento relativo de FeOt em

relação ao Mgo como sugerido pela diminuição desta razão com o aumento do teor de sílica

(fig 85). O Metagranito Três Figueiras caracteriza-se por razões Fe/lVIg mais elevadas, crescendo

com a diferenciação desde 0.77 até 0.89, constituindo desta maneira, uma tendência distinta.

Os teores de elementos LILE dos granitóides da SGC são moderados, com baixos valores

de Ba e sr e concentrações elevadas de Rb. Koester (1995) salienta que o Metagranito Arroio

Francisquinho mostra teores de Ba e Sr mais elevados, acompanhados por valores maìs baixos de

Rb, quando comparados com o Metagranito Cordilheira. O Metagranito Três Figueiras apresenta

concÆntrações mais elevadas de Ba e Sr, com teores semelhantes de Rb que o Metagranito A¡roio

Franoisquinho.

O comport4mento dos LILE nas litologias da SGC não define tendências significativas,

ocorrendo uma grande variação de valores para um intervalo muito restrito de sior. os
Metagranitos Cordilheira e A¡roio Francisquinho mostram comportamenmtos muito regulares de
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Ba, Sr e Rb, enquanto no Metagranito Três Figueiras, os teores de Rb mostram um

enriquecimento significativo (fig.86) Neste último metagranito, o Ba mostra uma acentuado

empobrecimento com o aumento do teor de SiO, (fig.87).

Nos granitóides da sGC, os elementos TIFSE estão caracterizados pelas baixas

concentrações de Zr, Nb, Y e V. O Metagranito Três Figueiras apresenta teores mais elevados de

Zr e Nb, se comparado com os Metagranitos Cordilheira e Arroio Francisquinho,

O Zr e o Y mostram um empobrecimento moderado em todos os metagranitóides da SGC

(fig.88 e 89). Quando considerado somente o Metagranito Três Figueiras, o comportamento dos

elementos HFSE é marcado pelo acentuado empobrecimento deNb, com decréscimos moderados

deZr,Y eY .

As análises químico-mineralógicas mostram o caráter peraluminoso dos granitos da SGC,

sendo que as amostras dos Metagranitos Cordilheira e Arroio Francisquinho dispõe-se como os

diferenciados graníticos da associação aluminosa de Debon & Le Fort ( I 983). O Metagranito Três

Figueiras, como é menos aluminoso que as unidades anteriores, mostra um padrão mais parecido

com o das associaçöes alumino-cafëmicas (ñg. 90). No diagrama ACF, as litologias da sGC se

destacam das outras suítes por apresentar-se, proporcionalmente, mais aluminosa que as demais

(frs.e2).

Koester (1995) caracterizou, além das feições petrográficas, a natureza peraluminosa dos

granitóides da sGC, salientado os elevados teores de Alror, as razões A./cNK superiores a 1.5

(fig.91), a presença de coríndon normativo, com valores acim a de2.5 %o, além ðo posicionamento

no diagrama AFM (cf. Miller, 1985) no campo das rochas cálcio-alcalinas peraluminosas a

fortemente peraluminosas (fig.e3). A natureza cálcio-alcalina alto-K desta suíte é indicada pela

disposição as amostras no diagrama de Le Maitre (1989) (fig.95)

No diagrama NarO:KrO:CaO, mostram baixos teores de CaO e proporções

aproximadamente iguais de Na.rO e KrO (frg.96).

Quando comparadas as relações entre os elementos IIFSE (Zr+Nb+ce+y) contra as

razões FeOtÆeOt+MgO e ritcalis/Cálcio, os granitóides da SGC mostram padrões semelhantes

aqueles encontrados em diferenciados cálcio-alcalinos, conforme discutido por Whalen et al.

(1e87) (figs. e7 e e8).

A disposição dos elementos maiores dos granitos da sGC apresentou tendências ,

principalmente no Metagranito Três Figueiras, definidas pelo empobrecimento moderado de

AtOr, MgO e PrOr, acompanhados por decréscimos significativos de FeOt, TiOr, CaO e

enriquecimento dos teores de Kro e Na"o. Estas variações nos óxidos dos elementos maiores,
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associades ao empobrecimento de Ba é indicativa do fracionamento de minerais acessórios oomo

apatita e óxido de ferro-titânio, acompanhados por biotita e plagioclásio. O aumento do teor de

ÇO, associado ao enriquecimento em Rb permite prever que o fracionamento de biotita e/ou

feldspato-K não é significativo com o decorrer da diferenciação. O empobrecimento significativo

de Z¡ em todos os metagranitóides da SGC é coerente com o fracionamento de zircão. No

Metagranito Três Figueiras, o decréscimo de Y e PrO, é indicativo do fracionamento de apatita

e, em parte, também de granada.

Como ressaltado por Koester (1995) os metagranitos da SGC mostram teores muito

baixos de ETR (média de aproximadamente 50 ppm). O Metagranito Três Fgueiras também

mostra teores moderados, entretanto, com um variação entre 49 a 193 ppm, com uma média mais

elevada (90 ppm). Os padrões de ETR apresentados por estes leucogranitos se caracterizam por

mostrar um enriquecimento em ETR leves e empobrecimento em ETR pesadas, com ausência ou

presença de pequenas anomalias de Eu (fig.l10). O fracionamento é pouco acentuado, com as

razões Lar/Lu" de 11.24 para o Metagranito Arroio Francisquinho e, 9.86 para o Metagranito

Cordilheira (Koester, 1994).

No Metagranito Três Figueiras, observa-se uma grande semelhança entre os diversos

padrões amostrados, ocorrendo um ¿centuado empobrecimento em ETR com o decorrer da

diferenciação (ñ9.112). No diagrama multi-elementar dos Metagranitos Cordilheira e A¡roi

Francisquinho, comparados com os do Metagranito Três Figueiras, ressaltam-se as anomalias

positivas mais acentuadas de Rb e nagativas de Ti dos primeiros (figs. I I 1 e I 13)

Koester (1995) salienta que a presença de padrões de ETR variados e os baixos teores,

como observados nos Metagranitos Cordilheira e Arroio Francisquinho, são típicos de granitóides

gerados por fusão crustal. Do mesmo modo, os padrões côncavos apresentados por algumas

amostras, principalmente, ¡o Metagranito Três Figueiras, pode sugerir uma origem a partir da

fusão parcial de rochas quartzo-feldspáticas portadoras de anfibólio. Este mesmo autor ainda

sugere, embasado em trabalho de Price (1983), que a presença de pequenas anomalias de Eu e o

baixo f¡acionamento entre os ETR leves e pesados é indicativo da ausência de um protólito de

nâtureza metassedimentar.

O posicionamento dos gruritóides da SGC nos diagramas multi-elementares de Pearce et

al. (1984), onde são correlacionadas as razões entre elementos LILE e HFSE, é caracterizado pela

disposição dos mesmos dominantemente no campo dos granitóides gerados em ambientes sin-

colisonais (figlOa). As mais recentes considerações realizadas por Pearce (1996), entretanto,

colocam os granitóides da sGC no campo dos granitos gerados em ambientes pós-orogênicos. As
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definições sobre os ambientes geotectônicos permitem a comparação e a defrnição de campos com

relação as amostras que foram selecionadas para a realização do estduo em questão. Desta

maneira, os granitóides tipicamente sin-colisionais utilizados para a confecção dos diagramas de

Pearce et al. (1984) foram os granitos do Cinturão Himalaiano, reconhecidamente como sendo

gerados por fusão de metassedimentos.

6. Suíte GranÍtica Dom Feliciano (SGDF)

Os corpos selecionados para análióes geoquímicas desta suite foram o Granito Capão do

Leão, próximo a cidade de Pelotas e, na região de porto Alegre, os Granitos ponta Grossa.

Santana e os DiqueS. Riolíticos. Também foram utilizadas nesta discussão, as considerações

composicionais disponíveis nos trabalhos de May ( 1990) e Frantz& N ardi (1992), principalmente,

dados referentes ao Granito Canguçu.

os granitos da sGDF analisados mostram uma grande homogeneidade composicional,

apresentando uma variação no teor de sio, entre 71.5 a 77,6 % (tabelas 25 e 26). Suas

composições estão dominadas por termos sienograníticos com ocorrência subordinadas de

monzogranitos e de alcali-feldspato granitos (granitos alcalinos) (figs.8l e g2)

Apesar do pequeno intervalo de sio, apresentado pelos granitos desta suíte, a disposição

dos óxidos de elementos maiores nos diagramas de Harker mostra uma boa correlação entre

alguns dos elementos analisados, o conjunto dos dados para elementos maiores ìndica um

pronunciado decréscimo dos teores de AlrO., TiOr, CaO, FeOt e MgO, com decréscimo

moderado de Naoo e P.o, (figs.83 e 84). Esta evolução dos elementos maiores é corente com o

fracionamento de minerais acessórios como óxido de ferro, esfeno e apatita. além de minerais

essenciais como plagioclásio e biotita. Esta evolução mostra boa correlação com as observações

petrográficas que indicam a cristalização precoce de magnetita, esfeno e apatita, com cristalização

posterior de plagioclásio e biotita.

Quando comparada com as outras suítes do batólito, a sGDF se caractenza pelos altos

teores de SiOr, NarO e ÇO, com baixos teores de AlrOr, FeOt, MgO e CaO.

os elevados teores de álcalis (Naoo e Kro) da sGDF, com valores em torno de 7 .5 a9.0,

não são mais elevados que os encontrados na sIES e no Granito Bela Vista (peralcâtino) (fig,g2).

A razão Kro/Naro cresce com a diferenciação assumindo valores entre 0,g a 1,4 (tab elas 25 ez6).

No Granito santana, os teores de Kro e Naoo apresentam uma tendência defìnida pelo aumento

de suas concentrações com a diferenciação.o Naro mostra um relativo empobrecimento com o
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deconer da diferenciação para os demais granitos da SGDF estudados.

Os teores de alumina estão entre os mais baixos de todas as suítes do Batólito Pelotas,

com a relação alcalis/alumina apresentando um grande intervalo de valores de índices agpaíticos,

entre 0.69 a 1.01, Os Granitos Ponta Grossa e Canguçu mostram valores mais baixos, entretanto,

os Granitos capão do Leão e, principalmente, o Granito santana e os Diques Riolíticos,

apresentam valores superiores a0,90, semelhantes aos encontrados em granitóides da série alcalina

(tabelas 25 e 26).

A razão FeOtÆeOt+MgO assume para uma parte dos corpos graníticos da SGDF um

intervalo de valores situado no campo dos diferenciados cálcico-alcalinos, variando entre 0.82 a

0.85, No Granito Santana e diques riolíticos, a razão aumenta assumindo valores típicos de

granitóides alcalinos, variando entre 0,93 a 0,99 (fig.85).

Os teores de elementos LILE são relativamente baixos, sendo os valores de Ba moderaclos.

com concentrações muito baixas de Sr.

o comportamento do Rb é marcado pelo seu empobrecimento com relagão ao aumento

do teor de sílica, apresentando um acentuado decréscimo nos Granitos capão do Leão e Santana,

com decréscimo moderados no Granito Ponta Grossa (Fig.86). Esta disposição do Rb, associada

ao comportamento do KrO e do A.lrO, refletem o fracionamento de biotita.

Nos granitóides da sGDF, os teores de Ba diminuem com a diferenciação, apresentando

teores muito distintos nos Granitos Ponta Grossa, canguçu e capão do Leão, com valores muiro

baixos para o Granito Santana e os Diques Riolíticos (fig.87).

Os teores de Sr dos granitóides da SGDF são muito baixos, ocorrendo a formação de dois

grupos distintos de valores, apresentando para o Granito ponta Grossa valores um pouco mais

elevados (fig.87c). os Granitos capõo do Leão e Ponta Grossa, que apresentam valores um

pouco mais acentuados de Sr, mostram um significativo empobrecimento deste elemento com

relação ao aumento da diferenciação. No Granito Santana e nos Diques Riolíticos os teores são

extremamente baixos e regulares, indicando a naturcza mais diferenciada destas unidades. A

comparação entre os teores de Rb, Ba e sr, posiciona os granitos da sGDF nos campos dos

granitos normais e fortemente diferenciados, segundo a classificação de Bouseily & Sokkary

(1e7s) (fig.to0)

Os elementos HFSE mostram teores muito variáveis, com baixos valores de Zr e y , e

concentrações moderadas a altas de Nb e Y. A grande vaúação nos teores dezr,y e Nb para

rochas com um pequeno intervalo de sior, pode estar relacionada a concentração ateatória de

minerais acessórios como zircão, apatita e esfeno.
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os granitóides da sGDF mostram um empobrecimento em zr com o deco'er da

diferenciação (fig.88). O Granito Ponta Grossa apresenta uma acentuado decréscimo dos teores

de zr com o decorrer da diferenciação, entretanto, os Granitos capão do Leão, santana e os

Diques Riolíticos mostram uma ampla variação nas concentrações deste elemento para um

intervalo muito restrito de variação do teor de síica,

Do mesmo modo, os teores de Nb apresentados pelos granitóides da SGDF são

extremamente variáveis, com valores moderamente elevados para os Granitos Ponta Grossa,

Santana e Canguçu, e muito elevados para os Diques Riolíticos (fig.gg).

Os Granitos Santana e os Diques Riolíticos mostram teores elevados de Y, contrastando

com os baixos valores apresentados pelos Granitos canguçu, ponta Grossa e capão do Leão

(fig.S9). O comportamento do Y é marcado pelo acentuado empobrecimento no Gra¡ito ponta

Grossa, com grandes variações de teores demais granitos da SGDF. Os teores de V das litologias

da SGDF são os mais baixos entre todos as suítes do batólito, revelando o caráter diferenciado

e félsico deste granitos(fig.89).

Quando analisados em diagramas químico-normativos, os granitos da sGDF mostram uma

natureza levemente peraluminosa (fig.90), mostrando no diagrama ACF uma certa superposição

com os granitos da SIV e sIPM, entretanto, distinguem-se dos mesmos pelos teores mais baixos

de alumina (fi9.92)

o caráter levemente peraluminoso da sGDF é também indicado pelos parâmetros de

shand, onde a sGDF se distingue das sIPM e sIV pela baixa razão alwruna/ëicalis (fig. 9 r ).

A comparação dos parâmetros de ciilcio-alcalinidade com a diferenciação indica que as

litologias da SGDF mostram um comportamento semelhante ao dos diferenciados cálcio alcalinos

(ñg.93). No diagrama de Brown et al. (1984) mostra semelhanças com os granitos alcalinos (fig.

94) As relações entre Kro com relação à sior, como abordado por Le Maitre (19g9) para os

termos mais diferenciados da série cálcio alcalina, define o magmatismo representado pela SGDF

como similar ao alto K (fig.95),

os granitos da SGDF mostram teores muito baixos de cálcio e porporções aproximadas

entre Na e K, como pode ser observado no diagrama NarO : ÇO : CaO (ñg 96)

A utilização da concentração dos elementos FIFSE contra a razão Fel\,lg e álcalis/cálcio

como discutido por whalen et al. (1987) conûrma, em parte, o caráter cá,lcio-alcalino dos granitos

da sGDF. Entretanto, os Granitos capão do Leão e santana possuem um caráter distinto, onde

oS elevados valores da razão FeOt/FeOt+MgO contrastam com os baixos teores do somatório

Zr+Nb+Ce+Y, mas colocam as amostras analisadas no campo acima dos diferenciado graníticos
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de composição cálcio-alcalina. Entretanto, a razão ëlcalislcátlcio demonstra que os granitos ainda

mostram um comportamento semelhante aos diferenciados calcio-alcalinos (figs. 97 e 9g). os
Diques Riolíticos, ao contrário, apresentam um comportamento semelahnte aquele observado em

associações graníticas de afinidade alcalina.

Apesar do restrito intervalo de sio, apresentado pela maioria dos granitos da sGDF, o
Granito Ponta Grossa mostra uma boa correlação entre os óxidos de elementos maiores nos

diagramas de Harker. Os elementos maiores mostram um pronunciado decréscimo dos teores de

Al2O3, TiOz, CaO, FeOt e MgO, com decréscimo moderado de Na"O, MnO e prOr, um

comportamento corente com um fracionamento de magnetita, esfeno, apatita, plagioclásio e

biotita. o feldspato potássico, como indicado pelo aumento do teor de Kro, apresenta um caráter

tardio ao processo de diferenciação.

os diagramas de correlação entre elementos traços e mesmo os diagramas de Harker,

também sugerem a atuação de processos de fracionamento mineral. Os teores de Rb registram

uma tendência berrr definida de empobrecimento nas fases mais diferenciadas. Esta disposição do

Rb associado ao aumento do teor de Kro, refletem o fracionamento de biotita. o decréscimo

acentuado de Sr, Ba, bem como a boa correlação apresentada entre Feot-Mgo, Ba-sr reforça a

importância do fracionamento de plagioclásio e biotita, o forte empobrecimento do Zr com a

diferenciação indica a separação inicial deste elemento com a cristalização precoce de zircão. A

diminuição dos teores de Y e Nb são corerentes com o fracionamento de apatita, biotita e esfeno

As conoentrações de ETR na sGDF são moderadas, muito semelhantes aquelas

encontradas na SIPM, sendo superiores a da SGC e inferiores aos concentrações encontradas na

da SIES por Vasquez (1997). os padrões normalizados de elementos tenas raras dos granitos da

sGDF, apresentam uma disposição muito ampla, evoluindo desde padrões muito semelhante

aqueles encontrados em granitos cálcio-alcalinos alto-K, como no Granito capão do Leão, ate

padrões mais típicos de associações plutônicas alcalinas, como os Granitos Santana e os Diques

Riolíticos (fig. I 1a).

os elementos terras raras do Granito capão do Leão mostram padrões marcados por

enriquecimento de terras raras leves, predominando valores de La* entre 33 e 250 e anomalias

negativas de Eu pouco pronunciadas. O grau de fracionamento dos ETRP é relativamente baixo,

apresentando um intervalo de valores das razões ce*/yb* entre l0 e 100 (fig, 101) A

concentração geral dasterras raras pesadas diminuimuito pouco com a diferenciação, observando-

se um padrão horizontal nos ETRP, com valores de yb* nas litologias em torno de 3 a 12. Este

padrão pode estar relacionado a presença neste granito de granada, que concentra ETRp.
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Os padrões de elementos terras raras do Granito Ponta Grossa apresentam uma disposição

muito semelhante aquela encontrada em granitos cá,lcio-alcalinos alto-K e com os granitos da SIV,

entretanto, são acentuãdamente mais elevadas as concentrações de ETRP. Todos os padrões são

marcados por enriquecimento de terras raras leves, predominando valores de La* entre 100 e 200

e anomalias negativas de Eu. o grau de fracionamento dos ETRP é baixo, apresentando um

intervalo de valores das razões ce"/Yb* entre lo,5 e 12,5 (fig.l0l). A concentração geral das

terras raras diminui com a diferenciação. os elementos teffas raras pesadas apresentam um

comportamento inverso, com valores de Yb* em torno de 30 nos termos menos silicosos,

diminuindo para l0 nos termos mais felsicos. comparativamente, o padrão de ETR apresentado

pelo Granito Ponta Grossa é muito semelhante ao dos granitos da sIV, entretanto, os últimos

granitos mostram menor variação de teores de ETR e maior concentração de ETRp.

A anrílise dos elementos tenas raras do Granito Santana mostra padrões semelhantes

aqueles encontrados em granitóides de afnidade alcalina. Estes padrões estão definidos por

enriquecimento de terras raras leves, predominando valores de LaN entre 23 e 175, com

pronunciadas anomalias negativas de Eu. o grau de fracionamento dos ETRp é baixo a moderado,

apresentando, entretanto um grande intervalo de valores das razões ce"/yb, entre 4 e 35

(fig.101). A concentração geral das terras raras pesadas diminui com a diferenciação. os ETRP

mostram valores de Yb¡ em torno de 30 litologias mais máficas, diminuindo até aproximadamente

10 nos termos mais silicosos. comparativamente, o padrão de ETR apresentado pelo Granito

Santana é muito semelhante ao do Granito Ponta Grossa, apenas com maiores anomalias de Eu,

os elementos teras raras dos Diques Riolíticos mostram padrões do tipo ,,asa 
de gaivota".

que são caracteristicos de associações de afinidade alcalina. Estes padrões estão marcados por um

pequeno enriquecimento em elementos terras raras leves, predominando valores de La* entre 50

e 175 e pronunciadas anomalias negativas de Eu. o grau de fracionamento dos ETRp é muito

baixo, apresentando um intervalo de valores das razões ce*/yb* entre 7 e 10, definindo um

padrão horizontalizado. A concentração geral das tenas raras pesadas diminui com a

diferenciação, observando-se valores de Yb¡ nas litologias mais máficas em torno de 45, atingindo

até aproximada¡nente 30 nos termos mais silicosos. comparativamente, o padrão de ETR

apresentado þelos diques rioliticos é muito semelhante com o encontrado no Granito Santana,

distinguindo-se deste pelos teores mais elevados de ETRP e pelas maiores anomalias negativas

de Eu.

A aniilise dos padrões de elementos traços das litologias da sGDF, normalizados pelos

valores do manto primitivo, ressalta uma grande semelhança com os padrões observados para os
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granitos da sIV, entretanto, com uma acentuação na concentração de aþns elementos. Desta

maneira, destacam-se a pfesença de anomalias positivas relativas de Rb, Th, U, La, Nd, Sm, Tb,

Y e Zn, com anomalias negativas relativas pronunciadas de Nb, Sr, Ti, V, e Ni e pequenas

anomalias negativas relativas de B'a, Zr e Eu. As anomalias negativas de Ba, Sr, Ti, Eu, V, e Ni

e são muito mais pronunciadas no Grurito santana e nos Diques Riolíticos (fig, I l5). A presença

de teores muito baixos de Sr, Ba, Eu, Ti, V e Ni está diretamente relacionada ao elevado grau de

fracionamento deste magma. A presença de altas razões La,4.,lb também é sugestiva da

comparação deste magmatismo com aquele gerado em zonas de subducção como sugerido por

Thompson et al. (1984).

Na aniilise das relações entre Y, Nb e Rb versus SiOr, como indicado por pearce et al.

(1984), as amostras dos granitos da SGDF situam-se no limite entre os câmpos dos granitóides

cálcico-alcalinos de arcos wlcânicos e colisionais com o das rochas geradas em ambiente

intraplaca, com uma leve dominância deste último (frg.86, 88 e 89). Da mesma forma, o

comportamento dos elementos Nb e Y ilustrado nos diagramas sugeridos pelos mesmos autores,

sugerem a semelhança de teores entre alguns corpos da sGDF e o magmatismo alcalino de

intraplaca, principalmente, o Granito santana e os diques rioliticos (fig.l0a). Ressalte-se que as

amostras do Granito Santana mais deslocadas para o interior do campo intraplaca representam

seus termos mais diferenciados, não excluindo-se a possibilidade da ação de voláteis como o flúor

neste processo de enriquecimento. A presença de fluorita no Granito Santana poderia reforçar esta

hipótese,

A disposição das amostras das litologias da SGDF nos diagramas sugeridos por Harris et

al. (1986) mostra uma semelhança entre os teores de Rb, Hfe Ta dos granitos da sGDF com

aqueles dos granitóides considerados tardi a pós-colisionais (fig. 105).

7. Granito Bela Vista

O Granito Bela Vista nular) apresenta uma composição de granito alcalino a álcali-granitos

subordinados (figs.81 e 82). Os teor de SiO, é variável de65 a 73 o/o (tabela 27).

Nos diagramas de Harker, o Granito bela Vista mostra um significativo fracionamento dè

Feot, acompanhado por um suave decréscimo dos teores de Mgo, e pro, e concentrações nào

definidas para Al2o3, Tioz, cao Kro e Naro. sior, comparativamente com as outras suites do

Batólito Pelotas, o Granito Bela Vista mostra teores mais baixos de MgO, Caôe pro, e mais

elevados de Na"o que as sIPI\d sIV, SIES, sGC. com relação a sGDF a única diferença esrá nos
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teores mais elevados de NarO do Granito bea Vista (figs.83 e 84). Os teores de álcalis

(NarO+ÇO) dos granitos da SIES são muito elevados, entre 9 e tl,5 % (frg.82)

A razão FeOt/FeOt+MgO deste granitos é elevada, com valores próximos de I (fìg.85).

Como indicado por Philipp et al. ( l99l ), o Graniio Bela Vista apresenta teores baixos de

LILE, como Rb e Ba e Sr, Os teores de elementos FIFSE, como Zr, são muito elevados (frg.88).

Nos diagramas químico-mineralógicos, a disposição deste granitos caracteÍiza a natureza

metaluminosa e a presença de anfibólio nas suas litologias (fig.90). No diagrama ACF, o Granito

Bela Vista se distingue das demais suítes do Batólito Pelotas pelos baixos teores lelativos de

alumina e de cáoio, com relação aos teores ds FsQ+MgO (fig 92).

A natureza peralcalina deste granito é confirmada quando analisados os parânretros de

Shand (fig. 9l). Esta observação foi feita por Philipp et al. (t991), que ressaltou a exisrência de

anfibólios e piroxênios alcalinos neste granito.

O comportamento da relação CaO/NarO+KrO é defìnido pelo empobrecimento do cálcio

em reação aos álcalis. O Glanito bela Vista define uma sobreposição com relação ao campo dos

granitos alcalinos como proposto por Nardi ( l99l ) (fig.9a). o caráter alcatino é reforçado pelo

alto índice agpaítico, pela alta razão FeOtÆeOt+MgO e pelo enriquecimento de álcalis em relação

ao calcio.

No diagrama KrO:Na,O:CaO, este granito mostra porporções muito baixas de cálcio, oorn

teores muito semelhantes de Na e K (fig. 96).

Contudo, quando são comparados os teores de HFSE com as razões FeOt/FcOtMgO e

rilcaliVCríilcio, conforme discutido por Whalen et al. ( 1987), os granitos da SIES são encluadraclos

no campo dos diferenciados peralcalinos, embora não hajam dados disponíveis sobre ce, Nb e

Y(figs. e7 e 98).

A falta da a¡álise de elementos traços, como os HFSE e ETR não perrnitiu um avanço na

caractenzação geoquimica deste granito.

8. Considerações Finais

Do ponto de vista geoquímico, as associações de rochas granitóides analisadas

quimioamente nesta tese indicam uma evolução marcada pela geração inicial dos magmas de

composição cálcio-alcalina médio a alto potássio da SIPM, passando gradativamente para cálcio-

alcalino alto potássio, chegando a apresentar nos termos mais diferenciados da sGDF, rochas

graníticas com afnidade alcalina.
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As litologias da SIPM encontradas na porção centro-sul do Batólito Pelotas, definem uma

associação de granitóides com composição expandida, mostrando um caráter metaluminoso, que

evolui para levemente peraluminoso nos termos mais diferenciados, As baixas razões

FeOú/FeO+MgO e os teores de álcalis indicam valores comparáveis aos dos granitóides cálcio-

alcalinos, conforme discutido por Rogers et al. (1980), Brown et al. (1984), rvVhalen et al. (1987),

Maniar & Piccoli (1989), Sylvester (1989) e Nardi (1992). A proporção KrO/ì.Ia"O crescente

assume valores aproximadamente entre 0.4 e 1,6, ressaltando o caráter potássico desta suite. Os

parâmetros Rt-R, de De LaRoche (1980) assinalam um decréscimo na aluminosidade com relação

ao álcalis, também oonstatada com a aplicação dos parâmetros de Shand, dos termos

petrograficamente mais máficos para os mais felsicos. A comparação dos parâmetros de cálcio-

alcalinidade com a diferenciação mostra que os granitóides tem comportamento similar ao dos

diferenciados cálcio alcalinos, O conjunto de dados envolvendo os elementos maiores das rochas

graníticas, indica que o magmatismo da região estudada apresenta quimismo comparável em

parte, ao dos granitos cordilheiranos e, também agranito tarid a pós-colisionais.

No extremo norte do batólito, o magmatismo granítico encontrado na região de Porto

Alegre está representado pelos granitóides das SIV e SGDF. A comparação com corpos graniticos

correlacionáveis a estås suítes e siiuados na porção central do batólito, como os Granitos Monte

Bonito, Arroio Moinho, Coxilha do Fogo, Chasqueiro e Arroio dos Kaster da SIV e, o Granito

Capão do Leão da SGDF tem demonstrado a ampla correlação existente entre o comportamento

geoquímico, petrográfico e estrutural entre estas unidades plutônicas.

Quando comparadas geoquimicamente, as SIV e SIES, que representam magmatismo de

idades contemporâneas, mostram significativas diferenças composicionais, com a primeira

carcterizando um magmatismo da série cálcio-alcalina alto-K e, a segund4 uma série alcalina de

natureza metaluminosa a peralcalina. Os teores de AlrO. mais baixos, elevados de Rb, Nb e Y e

a natureza intra-placa.do magmatismo da SIES são as principais diferenças geoquímicas entre

estas suítes. Estsa diferenças entretanto, apontam para fontes distintas, com a SIES indicando unra

onte mantélica, com interação crustal menos pronunciada do que no caso da SIV.

As SIV e SGDF são caracterizadas do ponto de vista geoquimico por uma dominância de

tefrnos monzo e¡ienograníticos, com ocorência subordinada de granodioritos e álcali-feldspato

ganitos. Mostram um caráter levemente peraluminoso, com a SiO2 variando aproximadamente

erúre 68 e78%o. A proporção FeOt/FeOt+ MgO assume valores comparáveis aos dos granitóides

ciiloio-alcalinos no Granito Viamão, crescendo de bruscamente com o grau de diferenciação,

atingindo no Granito Santana, Capão do Leão, granitos da SIES e nos riolitos, valores
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comparáveis aos dos constituintes das associações alcalinas saturadas ou de produtos altamente

diferenciados cáloio-alcalinos conforme discutido por Whalen et al. (1987), Maniar & Piccoli

(1989), Sylvester (1989) e Nardi (1992), entre outros. A proporção ÇO/NarO assume valores

aproximadamente entre 0.8 e L7, crescendo além destes limites em algunas amostras do Granito

Independência. Os parâmetros Rr-R2 de De La Roche (1980) assinalam um decréscimo na

aluminosidade, tantbém constatada oom a aplicação dos parâmetros de Shand, do G¡anito Viamão

para o Granito Santana e diques riolíticos, constituindo um grupo intermediário o Granito

Independência e o Granito Ponta Grossa. A comparação de parâmetros de cálcio-alcalinidade

com a diferenciação mostra que ? maior parte dos gra¡ritóides tem comportamento similar ao dos

diferenciados cálcio alcalinos, observando-se que o Gra¡rito Santana e os diques riolíticos tendem

para o campo das rochas relacionadas com as graníticas da associação alcalina (Nardi 1992). Esta

mesma caracterização é obtida quando avaliado os teores de alcalis no diagrama TAS proposto

por Mddlemost (1994). Os teores de KrO em relação à SiOr, conforme defìnido por Le Maitre

(1989) para os termos mais diferenciados da série cálcio-alcalina, definem o magmatism,o destas

suítes como como similar ao alto K. O conjunto de dados, envolvendo os elementos maiores das

rochas graniticas da SGDF, indica que o magmatismo granítico caracterizado por estas suítes

apresenta quimismo comparável ao dos granitos cálcio alcalinos alto K2O evoluindo, no Granito

Santana e nos diques riolíticos mais tardios, para líquidos metaluminosos alcalinos. A composiçào

das rochas estudadas é muito próxima e seu elevado grau de diferenciação, principalmente, dos

granitos Arroio dos Kaster, Independência, Capão do Leão, Ponta Grossa, Santana e diques

riolíticos, dificulta sua identificação com uma das séries magmáticas ou com produtos de fusão

parcial da crosta.

A crescente alcalinidade, expressa particularmente pelos parâmetros de Shand, R,R , e de

cálcio alcalinidade distingue três grupos principais constituidos pelo Granito Viamão, pelos

granitos Independência e Ponta Grossa e pelo Granito Santana e diques riolíticos. A variação dos

referidos parâmetrqs em cadaum desses grupos, constituindo /rer?aß paralelizados, sugere que os

mesmos não são derivados do mesmo magma parental, seja por mecanismos de fracionâmento

mineral ou hibridização por liquidos mais básicos.

As razões CeNb versus Y/Ì.{b ilustradas em diagrama sugerido por Eby (1990), mostram

coincidência entre os campos dos granitóides de arcos magmáticos e colisionais com as rochas

estudadas, observando-se que os diques riolíticos se aproximam das composições tipicamente

alcalinas de ilhas oceânicas. As razões Y/l{b também indicam a similaridade dos granitos

estudados com os pós-colisonais ou relacionados com arcos magmáticos.
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Os padrões de elementos terras raras mostra anomalias negativas de Eu crescentes a

medida que aumenta a alcalinidade dos granitos, atingindo valores aproximados de Eu/Eu* de

0,10 nos diques riolíticos. As tenas raras pesadas também aumentam seus teores nos tipos mais

alcalinos,

As características geoquímicas dos granitos da Suíte Intrusiva Viamão: Granitos Viamão,

Independência, Monte Bonito, A¡roio dos Kaster, A¡roío Moinho e Chasqueiro), da Suite

Granítica Cordilheira e da Suíte Granítica Dom Feliciano (Granitos Ponta Grossa, Santana e

Capão do Leão) apontam portanto para uma gênese relacionada com a evolução de magmas

cálcio-alcalino alto K ou com a fusão de biotita gnaisses derivados de sequências graníticas ou

grauvaquicas. Afusão de sequências dominantemente pelíticas é descartadapelo caráter levemente

peraluminoso a metaluminoso dos granitos (Miller 1985) e também pela ausência de cordierita na

composição mineral @arbarin, 1996).

As rochas gnáissicas encaixantes dos granitos na região de Porto Alegre, representanl

composições adequadas para gerar líquidos anatéticos coerentes com os dados obtidos. Destacam-

se, neste sentido algumas das características químicas dos ortognaisses: (a) composição

granodiorítica calcio-alcalina medio a alto K; (b) conteúdos de elementos traços semelhantes ao

do magmatismo granítico; (c) padrões de ETR normalizados similares aos dos granitos menos

diferenciados.

Os diques riolíticos representam líquidos metaluminosos alcalinos e provavelmente

representam a evolução de magmas basálticos moderadamente alcalinos, talvez envolvendo

assimilação de materiais crustais como tem sido sugerido, com base em experimentos, por Patiiìo

Douce (1995). O Granito Santana mostra uma composição muito próxima destes líquidos.

deslocando-se no entanto pafaas composições menos alcalinas dos granitos mais precoces, o que

pode ser entendido como reflexo de hibridização dos líquidos alcalinos por magmas

predominaritemente crustais.

A presença de um magmatismo de natureza alcalina a peralcalina desvinculado da SGDF.

como indioado pelas caracteristicas dos Granitos Santana e Bela Vista e ainda os diques nolíticos,

pode ser confirmada com estudos geocronológicos e composicionais posteriores.

Os lrends de diferenciação obseniados em cada corpo podem ser atribuidos

dominantemente à segregação mineral durante o fluxo magmático,



Capítulo VII

ESTUDOS ISOTÓPICOS NO BATÓLITO PELO'I'AS

1. lntroduçllo

Nos últimos anos, os estudos isotópicos passaram a representar uma importante fonte de

informações, investigando os processos e a gênese das rochas ígneas e metamórficas geradas em

qualquer ambiente litosférico (Rollinson, 1993). Os isótopos podem ser utilizados para investigar

a naltJÍeza e a composição da fonte dos magmas, a extensão do envolvimento mantélico. o nivel

(inferior ou superior) e a idade da porção de crosta continental estudada e o ambiente

geotectônico.

Os magmas graníticos podem ser utilizados como traçadores da fbnte desde que não haja

fracionamento isotópico durante a anatexia. No caso dos isótopos de Sr, esta premissa e

favorecida pela mineralogia que contém o Sr, frequentemente, envolvida na fusão. No caso clos

isotopos de Nd, a concentração dos elementos em cristais de zircão, apatita, monazita e granada.

podem dificultar a análise em função de que os mesmos podem permanecer como residuos da

fusão. Da mesma maneira, a precipitação de minerais acessórios no início da cristalizaçào

magmática pode modificar a razão Sm,ô{d do magma remanescente, que será maior que a cla

fonte, dando idades modelo muito elevadas (Vidal, 1987).

Os modelamentos geotectônicos tem demonstrado que os granitos gerados ern um

contexto de subducção, por fusão de rochas da crosta inferior a partir do influxo de maglnas

básicos e/ou pela fusão de uma crosta zonada em um contexto colisional, produzem padrões

isotópicos de Sr e Nd que refletem a mistura, em variadas proporções , de componentes do manto

e da crosta.

Este capitulo é subdividido em duas partes: uma de geocronologia e outra de geoquirnica

isotópica. Na primeira parte serão discutidos os estudos geocronológicos visando a determinação

dos intervalos de idades das suítes que constituem o Batólito Pelotas. A Segunda parte visa. com

basè no comportamento geoquímico dos elementos radiogênicos, identifrcar as fontes e os

processos petrogenéticos relacionados as várias séries de granitóides estudadas. Esta discussão

terá como base os dados isotópicos dos sistemas Rb-Sr e Sm-Nd, idades modelo e valores de tr,.

e tw¡.
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2. Histórico

Os dados isotópicos aqui discutidos são advindos de trabalhos executados por vários

autores ao longo de mais de duas décadas. Inicialmente foram efetuados estudos regionais, com

determinações geocronológicas efetuadas pelos métodos K-Ar e Rb-Sr (Dresch et al., 1973;

Cordani et aL, 1974 e Teixeira, 1982). Esta fase culmina com os primeiros levantarnentos

regionais sistemáticos conduzidos por Soliani Jr. (1986) em rochas do embasamento pre-

cambriano e coberturas wlcano-sedimentares do escudo Sul-rio-grandense.

Os estudos realizados por Cordani et al. ( 1988) parao escudo brasileiro, com base nos dados

isotópicos então disponíveis, colocou em evidência pela primeira vez, a relação entre a acr.esçào

juvenil e o retrabalhamento crustal associados ao crescimento da crosta continental sul-americana.

A an¡ilise das relações isotópicas com base nos sistemas Rb/Sr, Sm/Nd, Pb/Pb e U/pb indicou que

os processos magmáticos e metamórficos relacionados à construção do Cinturão D<¡m Feliciano

durante o Neoproterozóico, foi essencialmente de retrabalhamento crustal, com a acresçãojuvenil

sendo muito subordinada. o período de acresção juvenil nesta região é caracterizado pelo

magmatismo de idade Mesoproterozóica, representado pelos terrenos gnáissicos cle idade

Transamazônica.

May (1990) apresentou os resultados de análises isotópicas efetuadas pelos métodos Rb/Sr

e sm/Nd em rochas granitóides da porção central do Batólito pelotas e nos gnaisses e

metagranitóides de áreas metamórficas adjacentes, entre as cidades de santana da Boa Vista e

Pelotas. Além da obtenção de idades geocronológicas, estes estudos contém uma investigaçào

sobre as fontes do magmatismo brasiliano na porção leste do escudo sul-rio-grandense, bem como

a comparação com resultados encontrados em granitóides da porção africana adjacente, no

Cinturão Damara. Uma parte dos dados isotópicos obtidos neste trabalho foi retomada nesta tese,

devido ao conhecimento do autor sobre a localização das amostras, as quais acham-se descritas

e localizadas no trabalho de May (op.cit.).

Nos últimos anos surgiram os dados geocronológicos pelo método U/pb, a partir de

zircões pertencentes a granitóides da porção sul do batólito, principalmente para as rochas da

região de Pinheiro Machado e Canguçu. Os estudos de U/Pb em zircão, acompanhados por

resultados de análises de sm/f{d, encontram-se sintetizados em chemale et al. (t994), chemale

& Babinski (1995) e Babinski et al. (1995, 1997), Estes dados permitiram a primeira comparaçào
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entre as várias metodologias determinativas, representando também resultados vinculados a uma

metodologia analítica com maior potencialidade que os sistemas Rb-Sr e Sm-Nd.

A principal restrição sobre os resultados geocronológicos apresentados no escudo Sul-rio-

grandense, em maior ou menor escala, relaciona-se a obtenção de idades em tipos litológicos

pouco estudados geologicamente. Os últimos anos têm sido contemplados por determinações das

relações U/Pb de cristais de zircão por evaporação ou por SHRIMP, Apesar dos avanços

metodológicos, ainda é insuficiente o número de análises disponíveis sobre as suítes do Batólito

Pelotas, bem como o controles de campo e petrográfico, indispensáveis para estudos desta

natrtÍeza.

No presente trabalho, o volume principal de dados está associado a determinações

geocronológicas pelos métodos Rb/Sr e Sm/Nd, As análises Rb/Sr contidas neste trabalho, foram

obtidas nas mesmas amostras anteriormente analisadas pelo método Sm-Nd por Babinski et al.

(1997). Novos dados Sm/Nd foram obtidos para os granitóides da SIPM, sendo apresentados

ainda dados inéditos sobrerochas do Batólito Pelotas, envolvendo determinações geocronológicas

pelo método Ar-Ar em frações de micas pertencentes a rochas miloníticas desenvolvidas nas

zonas de cisalhamento dúcteis subverticais (D.).

3. Geocronologia

Os estudos geocronológicos anteriores realizados no Batólito Pelotas envolveram sobretudo

determinações obtidas pelos métodos K-Ar e Rb-Sr. Estes dados estão contidos nos trabalhos de

Cordani et al. (1974), Teixeira (1982), Soliani Jr. (1986), May (19S0) e Fragoso Cesar (1991),

sendo que uma síntese destes resultados pode ser encontrada na tabela 28. Adicionalmente, sào

também discutidos os dados U/?b e Sm-Nd apresentados por Chemale et al. (1994), Babinski et

al. (1995), Chemale & Babinsky (1995), Babinski et al, (1997) e Silva et al. (1997a, 1997b) Os

resultados obtidos por estes métodos apontam um predomínio de idades brasilianas para as rochas

do Batólito Pelotas. No presente trabalho é feito uma análise mais cuidadosa dos parâmetros

utilizados e na seleção das amostras analizadas.

3.1 - Suíte Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM)

Os trabalhos executados por Cordani et al. ( 1974) e Teixeira ( 1982) representam as principais

sínteses regionais, fornecendo um quadro do conhecimento geocronológico disponível na ocasião,
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definindo para esta suíte, um intervalo de tempo enTre 750-572 Ma. Um dos aspectos a ser

comentado em relação a estes trabalhos, é o reduzido conhecimento na época sobre as relações

estratigrríficas, representando desta maneira, idades de referência para o magmatismo granítico.

Os estudos desenvolvidos por Soliani Jr. (1986) representaram um significativo número

de dados isotópicos novos sobre as unidades do batólito que, pela escala abrangida, apresenta

pontos ¿ltamente positivos e, em algumas situações, devido a complexidades petrológicas e

estruturais, por vezes ainda não suficientemente esclarecidas, limita a interpretação dos resultados

analíticos obtidos. Assim, as idades Rb-Sr encontradas pelo autor no Batólito Pelotas apontam

para um intervalo de tempo entre 830 a 550 Ma e, localmente, até 450Ma. Estas idades Rb-Sr

representariam etapas de uma evolução geológica dividida em três períodos principais: ( I ) de 830

a 800 M4 para rochas gnåissicas e migmatíticas, (2) de 780 a 770 Ma, para os granitóides foliados

e, (3) entre 550 a 450 Ma, para os granitos isótropos. O significado destas idades para a

interpretação geológica do batólito está diretamente relacionado ao conhecimento geológico

disponível na época, refletindo assim a deficiência de levantamentos geológicos básicos, incluindo

estudos petrográficos. A falta de conhecimento da estratigrafia interna do batólito, levou a

generalização das rochas desta unidade em dois grupos principais: rochas foliadas e rochas

isótropas. Esta generalização, embora válida para aquela époc4 é hoje inadequada em função do

grau de conhecimento das unidades granitóides; incluindo processos petrogenéticos e identificação

de xenólitos dos septos do embasamento.

Os dados obtidos por Soliani Jr. (1986) para as rochas gnáissicas, migmatiticas e

granitóides representam na realidade, idades de referência, pois são incluídos num mesmo

diagrama isocrônico, amostras não cogenéticas. Os resultados das isócronas de n'5, 6 e 7,

encontradas na tabela 28, reunem ortognaisses, "migmatitos", "granulitos" e tonalitos, com os

primeiros deles representando restos paleossomáticos de gnaisses tonalíticos e, os últimos, rochas

tonalíticas não metamorfizad¿s. Os tonalitos utilizados, representam provavelmente, as rochas

encaixantes, que, juntamente com granodioritos e monzogranitos equigranulares, perfazem os

tipos petrográñcos mais abundantes e caracteristicos da SIPM. Apesar das limitações acima

apontadas, cåbe sa¡ientar que os dados Rb-Sr foram muito úteis, pois coloca¡am em evidência a

presença de uma crosta continental mais antiga. A idade obtida para a isócrona 8, indicativa de

um evento mais jovøn de 775+-36 Ma, foi obtida pela mistura de "migmatitos", gnaisses e

granitóides foliados, Este valor deve ser interpretado também como uma idade de referência,.

As id¿des obtidas por May (1990) para as unidades gnáissicas e migmatíticas inclusas na

SIPI\4, apresentam valores elevados deMSWD, entre 13 e 63, sendo consideradas errócronas. Isto
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pode explicado poruma homogeneização isotópica parcial promovida por um evento maisjovem

ou mesmo por problemas de amostragem, Um evento mais jovem é sugerido pela isócrona t 5,

com uma idade Rb-Sr de 508+-7 Ma, obtida em rochas miloníticas de uma zona de cisalhamento

de alto ângulo,

Os resultados apresentados por Fragoso Cesar (1991) nas isócronas I I e 12, envolvem

também rochas geradas em eventos distintos, como xenólitos de ortoanfibolitos e paranfibolitos,

"migmatitos", ortognaisses e granitos porfiríticos da SIV. A isócrona 13, embora contendo

amostras do mesmo afloramento e com um baixo valor de MSWD, é de um granito porfrrítico da

SIV, contendo diferentes tipos de xenólitos, com variados graus de assimilação, incluindo rochas

calci-silicáticas, dioritos e ortognaisses granodioríticos. A idade de 790+-05 Ma, refèrida pelo

mesmo autor na isócrona 14, foi obtida com amostras do granito porfirítico anterior, localizado

emPinheiro Machado, juntamente com amostras do Granito Capão do Leão, pertencente a SGDF.

as quais são unidades graníticas sem vinculaçõo genética.

Pelo exposto, este padrão de idades Rb-Sr mais antigas obtrdo por Soliani Jr. (1986) e

Fragoso Cesar (1991) para as rochas da SIPM deve representar um ponto importante para

reflexão sobre os modelos petrogenéticos, pois aponta para a existência de uma crosta continental

mais antiga, parcialmente preservada como xenólitos metamórf,icos nos granitóides. A lragilidade

dos argumentos geológicos e as limitações analíticas, associados a ausência de relações

estratigráficas adequadas, impossibilita avançar nas interpretações com base nestes dados.

As idades geocronológicas obtidas em zircões de rochas granitóides do Batólìto Pelotas,

bem como a metodologia utilizada, foram apresentados e discutidos por Babinski et al. (1995;

1997) e por Silva et al. (1997 a, 1997b). Nos primeiros trabalhos, os autores apresentam os

resultados obtidos para várias frações de zircões oriundos de dois afloramentos da SIPM e uma

amostra do Granito A¡roio Moinho, pertencente a SIV. Os últimos autores, com base enr

determinações realizadas por SHRIMP, analisaram um xenólito de ortognaisse encontrado nos

granitóides da SIPM, na região de Pinheiro Machado e uma amostra de um metagranito do

Complexo Gnáissico A¡roio dos Ratos, na região de Encruzilhada do Sul

Os granitóides com foliação de baixo ângulo da SIPM apresentaram idades entre 6l 0+-5

Ma e 616+-2 Ma (amostra 78, tabela I de Babinski et al. 1997), tendo sido interpretadas como

a idade da cristalização e do evento de deformação tangencial. Estes dados foram obtidos a partir

da análise de duas amostras, descritas respectivamente, como um gnaisse migmatitico de

composição granodiorítica com foliação de baixo ângulo (amostra 7B) e outra, como um gnaisse

migmatítico rico em biotita (amostra 9A). Estes valores poderiam representar a idade de um
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evento metarnórfico regional com migmatização de uma crosta mais antiga e geração dos magmas

graníticos da SIPM ou ainda, numa segunda hipótese, poderia corresponder a idade da

cristalização dos magmas graníticos da SIPM,

Ao contrário do que é apresentado nos trabalhos de Babinski et al. (1995, 1997), os

migmatitos, gnaisses quartzo-feldspáticos, rochas calci-silicáticas e anfibolitos são encontrados

como'kenólitos" de dímensões métricas no interior de granitóides de composição granodiorítica.

Estes granitóides, de natureza cálcio-alcalina médio a alto potássio, representam o principal tipo

litológico da SIPNI, encontrando-se afeitados por zonas de cisalhamento dúcteis de baixo ângulo,

a exemplo do que foi descrito anteriormente na porção leste do RS por Philipp ( 1990a; I 990b).

Estas zonas de cisalhamento subhorizontais atingem localizadamente os granitóides da SIPM,

gerando rochas com aspecto gnáissico somente nas zonas de atta deformação, ocorrendo entre

estes corredores de alta deformação, a preservação em grande escala, das estruturas primárias.

cabe ainda ressaltar, que a SIPM não apresenta evidências geocronológicas de correlação com

o Complexo Camþoriú conforme sugerido por Babinski et al, (1995; 1997). pelos dados aqui

avaliados, a idade da SIPM obtida por Babinski et al. (op.cit,) é de 610+-5 Ma a 616.+-2 Ma.,

representando a cristalização dos granitóides desta suíte.

Resultados analíticos mais recentes, relacionados a determinações de idade U/Pb obtidas

por SHRIMP, apontam uma idade de 609+- 1 5 Mq interpretada como a idade do pico

deformacional e metamórfico e principal período de geração de magmas no batólito (Silva et al.

1997). Estes mesmos autores obtiveram umaidade de 631+-13 Ma em ortognaisses do complexo

Arroio dos Ratos, indicando o período de metamorfismo regional. Esta idade aproxima

cronologicamente os ortognaisses e metagranitóides deste complexo com as litologias da SIpM.

Neste mesmo trabalho, os autores determinam uma idade de 781+-5 Ma para os zircões de um

xenólito de ortognaisse encontrado no interior dos granitóides da SIpM.

3.2 - Suíte Intrusiva Viamão

As litologias da SIV apresentam poucas determinações analíticas, sendo registrada apenas

uma idade Rb-sr de 572+-22Ma para o Metagranito Quitéria, obtida por Koester (1995) (tabela

28).

A única idade U-Pb dþonível sobre a SIV, de 595+-1 Ma foi obtida no cranito Arroio

Moinho porBabinski et al. (1997), sendo interpretada como a idade de cristalização deste granito.

Este maciço gra¡ítico, oomo definido por Gomes (1990), apresenta forma alongada para nordeste
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e mostra relações sin- a tardi-cinemáticas com o desenvolvimento das zonas de cisalhamento

dúcteis transcorrentes subverticais @r).

3.3 - Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul

As primeiras determinações analíticas Rb-Sr de granitos da SIES foram realizadas por

Cordani et al. (197 \ no Granito Pitangueiras, obtendo uma idade de 622+-36 Ma, com R"=

0,7086. Uma outra interpretação para estes dados foi publicada por Soliani Jr. (1986), que indicou

para os termos foliados desta suíte, uma idade Rb-Sr de 617+- 10 Ma, com \= 0,7079. Conforme

assinalado por Vasquez (1997), a existência de processos de mistura de magmas, com a formação

de tipos litológicos híbridos, pode resultar na dispersão de alguns pontos analíticos, ocasionando

a mudança da idade e da razão inicial.

A idade Rb-Slobtida por Soliani Jr. (1986) para os "granitóides isótropos do Bloco

Encruzilhada", resultou num valor de 559+-5 Ma e uma \= 0,716. Os pontos utilizados para e$a

isócrona não satisfazem uma distribuição representatjva destes granitóides, como assinalado por

Vasquez (1997). Uma nova amostragem de dados isotópicos realizada no Granito Encruzilhada

por este autor, apontou uma idade isocrônica (Rb-Sr*r) de 5 81+- 16,8 M4 com uma \= 0,71152.

A datacão de zircões do Granito Encruzilhada do Sul aponta uma idade de 594+-5 Ma,

interpretada por Babinski et al, (1997) como sendo a idade de crist dização magmâtica. Esta idade

é compativel com a idade obtida por Vasquez (op.cit,),

3.4 - Suíte GranÍtica Cordilheira

Alguns granitos da SGC foram objeto de estudos detalhados desenvolvidos por Koester

(1995), que apresentou os dados geocronológicos que se acham sintetizados na tabela 28. Este

magmatismo cálcio-alcalino alto potássio mostra uma colocação sin- a tardi-tectônica, com a

movimentação principal situada ao longo da Zona de cisalhamento Dorsal de canguçu (picada,

l9ó9; Koester et al. 1994).

As idades Rb-Sr apresentadas por Koester (1995) indicam valores de 617+-49 ¡4u. UrO*-

22 M4 para os granitos Cordilheira e Arroio Francisquinho, respectivamente, denotando um

amplo inervalo de tempo entre eles. Entretanto, estes granitóides apresentam recristalização

metamórfica nas zonas de alta deformação, que pode ter ocasionado a abertura parcial do sistema
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Rb-sr. Associam-se a estas rochas, corpos de pegmatitos, os quais sugerem a presença de

soluções hidrotermais associadas a fase final do magmatismo peraluminoso capazes de produzir

transfiormações minerais. somam-se, a isto, aspectos como a dificuldade de amostragem , em razáo

do profundo nivel de alteração intempérica dessas rochas e a própria natureza crustal deste

magmatismo, que conjuntamente podem explicar as diferenças de idade encontradas.

3.5 - SuÍte GranÍtica Dom Feliciano (SGDF)

Os granitos desta suíte foram relacionados como granitos não foliados ou isótropos por

cordani (1974), soliani Jr, (1986) e May (1990). cordani (op,cit.) apresentou uma errócrona de

572+-10 Ma, enquanto Teixeira (1980) sugeriu um valor de 550 Ma para a cristalìzação dos

granitóides da SGDF.

Soliani Jr, (op.cit.) apresenta uma idade isocrônica de 54j+-17 Ma para amostras de

corpos tabulares de leucogranitos e pegmatitos localizados na cidade de cristal (n"2g, tab.2g)

Este mesmo autor apresenta diagrama isocrônico com duas idades de referência para os granitos

da SGDF, uma mais antiga, com idade de 571+-5 Ma e, outra mais jovem, com idade de 446+-69

M¿. Esta idade mais antiga representaria o intervalo intermediário em que cristalizaram os

leucogranitos tardios com textura equigranular a pegmatóide, encontrados nas localidades de

Cristal, Canguçu e Guaiba. A idade mais jovem indicada neste diagrama isocrônico de referência

é definida por corpos tabulares de quartzo sienito que cortam os mármores e paranfibolitos da

Pedreira Matarazzo. Os estudos petrográficos aqui apresentados mostram que as rochas graníticas

a sieníticas desta pedreira apresentam texturas definidas pelo crescimento Iocalizado de anfibólio

tardio (hornblenda), juntamente com um pronunciado cressimento de clinopiroxênio cálcico

associado nas rochas graníticas, definindo assim texturas de assimilação (Hibbard, 1995). A
ocorrência local de minerais cií,lcicos associados a diminuição modal de quartzo é indic¿tiva de um

importante processo de assimilação dos má¡mores pelos magmas granítico encaixante. Desta

maneir4 a idade mais jovem definida por estas litologias não deve ser utilizada para a
determinação do intervalo de crist aluação magmätica. A idade Rb-sr de 544+-5 Ma (29 na tabela

28), obtida para amostras do Granito Ar¡oio dos Ladrões inclui adicionalmente uma amostra do

Granito capão do Leão. cabe assinalar que o Granito capão do Leão corresponde a um produto

magmático extremarnente diferenciado e peraluminoso. Destaca-se também, a idade Rb-sr de

560+-12 Ma (30 na tabela 28) referida para as rochas wlcânicas ácidas oriundas da Serra das

Asperezas, em Pinheiro Machado.
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May (1990) apresenta uma errócrona com idade Rb-Sr de 465+-65 Ma para um corpo

granítico das proximidades de Canguçu, proveniente de uma pedreira desativada na BR-392, A

autora, menciona ainda, uma idade de 500 Ma para o Granito Canguçu, sen apresentar os dados

analíticos.

Fragoso Cesar (1991) aponta uma idade Rb-Sr de 550+-06 Ma para os granitos

equigranulares que ocorrem nas localidades de Cristal e Dom Feliciano.

As idades Rb-Sr obtidas a partir de amostras de diferentes maciços graniticos num mesmo

diagrama isocrônico, devem ser interpretado com uma idade de referência, tendo portanto, o

significado de uma isócrona regional. Os granitos desta suíte se enquadram em tipos

composicionais e texturais que podem ser entendidos como produto final da cristalização de

diferentes séries graníticas (cálcio-alcalina alto potássio metaluminosa, cálcio-alcalina alto-potássio

peraluminosa, shonshonítica ou mesmo alcalina), Deste modo, os resultados aqui discutidos

sugerem que a cristalização dos maciços da SGDF ocorreram no intervalo de 547+-17 a 560+-12

Mq (referentes aos resultados 28 e 30 da tabela 28).

3.6. Rochas Miloniticas

A idade dos eventos de milonitização não são estabelecidas diretamente, com raros

trabalhos abordando estas litologias. May (1990) obteve uma isócrona em rochas miloníticas da

região de Canguçu, indicando idades de 507 +-TMa.

A datação 3eAr-aoAÍ de 3 grupos de biotitas pertencentes a zonas cisalhamento de alto

ângulo da região de Canguçu e Pinheiro Machado, indicaram as seguintes idades:

(a) Amostra 589 (SIPM, Pinheiro Machado): 535+-2,7 Ma

(b) Amostra 252 (SIPM, Vila Airosa Galvão): 536.9+-2,3 Ma

(c) Amostra 373(SIV, Granito Aroio Moinho): 531+-2,4 Ma
' Os resultados das leituras e os patamares podem ser encontrados no anexos

geocronológicos.

4. Isétopos Radiogênicos

Os estudos de isótopos radiogênicos são fundamentais na compreensão dos processos

petrogenéticos envolvidos na formação das rochas ígneas, As razões isotópicas em um magma

refletem as características da área fonte de extração do mesmo, permanecendo constantes durante
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os eventos de fracionamento (Rollinson, 1993). Os estudos isotópicos aqui apresentados visam

avaliar o grau de participação da adição de material juvenil e de retrabalhamento crustal na

geração do Batólito Pelotas, definindo relativamente o grau de interação entre o material crustal

e mantélico. Neste caminho, procura-se investigar as fontes que contribuiram para a geração das

suítes graníticas. Adicionalmente, os estudos isotópicos permitem também identificar a existência

de processos de contaminação ou de mistura de magmas, os quais apresentam evidências de

campo.

4.1 - Geoquímica dos Isótopos de Sr

A composição isotópica do sr é um importante parâmetro disponível pela geoquímica

modema para a investigação da origem do material terrestre. Estas investigações envoivem a

análise das razões inioiais de 87sr/tosr 
e o uso de valores de epsilon tSr.

4.1.1.- Razões InicÍais

A razão inicial de 87sr/oSr no tempo da cristalização da rocha depende da história previa

do sr, particularmente, da razão Rb/Sr do sistema do qual o Sr foi retirado. A evolução isotópica

da crosta e do manto superior são distintas, podendo car aclerizar a denvação de uma rocha ignea.

Assim, as rochas crustais ricas em Rb com relação ao manto, possuem razões Rb/Sr elevadas.

A grande variação das razões iniciais de 875r/865r nas rochas da crosta continental são

gerdas por diferenças nos tempos de residência crustal que tenham diferentes Rb/Sr ou que foram

formadas ou modificadas em diferentes processos orogenéticos.

Desta maneira, valores de razã,o irucial87sr/E6sr inferiores a o, 706 são indicativos de

magmas derivados do manto superior ou com participação mantélica., enquanto que, valores

superiores a 0,708 representam magmâs de origem crustal.

As razões iniciais de ttsr/tusr medidas e calculadas para as amostras estudadas neste

trabalho, juntamente com aquelas disponíveis na literatura, acham-se representadas na tabeja 29.

Para esta discussão não foram considerados o, uilo.", obtidos em isócronas com MSDW muito

elevados, isócronas com MSDW desconhecidos e isócronas de referência obtidas a partir de

litologiås não cogenéticas. Na tabela em pauta, na última coluna encontra-se a fonte de referência

utilizada na tabulação geral dos dados de Rb-Sr do batólito (tabela 28),

As amostras m¿is representativas dos granitóides da SIPM mostram razõesiniciais 8?Sr/sóSr
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entre 0,7060 a 0,7068, ocorrendo amostras de valores mais elevados (0,70g9). Apesar das

restrições de alguns diagramas isocrônicos, conforme discutido neste trabalho, os valores das

razões isotópicas de Sr encontrados para esta suíte sugerem a participação de material mantélico

com contribuição crustal.

Os granitóides porfiríticos da SIV, a partir de uma única isócrona, mostram razão inicial
87sr/6sr de 0,7052, sugestiva também de uma fonte mantélica com interação crustal, contudo,

este valor é questionável em função da presença de xenólitos de rochas calci-silicáticas e

anfibolitos no afloramento analizado.

Para os granitos da SIES, as razões iniciais de 0,7079 e 0,7086 para o Granito pitangueiras

podem indicar uma participação mantélica, enquanto que, no Granito Encruzilhada, as razões são

crustais, variando de 0,71 I a O,716 .

Os valores elevados da raeão inicial 873r/865r, entre 0,7324 e 0,j406, encontrados para os

os granitóides da SGC, são fortemente indicativos de uma fonte crustal.

Os granitóides equigranulares e tardios da SGDF, mostram razões in¡ciais de 8?Sr/s6Sr entre

0,7083 a 0,7140, com o Granito capão do Leão atingindo valores de 0,7490. Estes resultados

apontam para uma fonte crustal.

4.1.2 - V¡lores de tSr

Os valores de ESr representam uma derivação relativa da média de um reservatório de Sr

de composição uniforme (Sr*) do manto primitivo no tempo t. Esta notação foi utilizada por De

Paolo & Wassenbur g (197 6) puacomparar isotopicamente diferentes tipos de rochas com relação

a média da tera, independente de sua a idade. O c¿ílculo desta notação é apresentado no apêndice.

um valor positivo para a mesma indica uma alta razão 87srF6sr no tempo de formação e também

um possível componente crustal. valores situados próximos de zero ou mesmo negativos podem

ser atribuidos a uma fonte mantélica.

Os valores de tSr para as suítes do Batólito Pelotas estão apresentados na tabela 3 L Uma

comparação não determinativa, sugere que a presença de valores próximos de zero para a SlpM

é uma feição comparável com os granitos de arcos vulcânicos, como anterioÍnente ressaltado por

May (1990). As demais suítes analisadas (sIV, SIES e sGDF) apresentam valores semelhantes

aos encontrados em granitos pós-colisionais.
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4.2 - Geoquímica dos Isótopos de Nd

As razões dos isótopos de Nd para os granitos selecionados se encontram na tabela 30, As

rochas granitóides são, em geral, enriquecidas em ETR leves, mostrando pouca variação nas

raeões de sm/Nd, o que dificulta a utilização deste método para magmas crustais. Apesar destas

limitações, o uso conjunto das razões medidas eftre 143Nd/I44Nd 
e Sm/Nd possibilita o ciilculo da

idade modelo Nd.

4.2.1 - Idades Modelo (Nd)

A idade modelo Nd representa o tempo no qual uma rocha continental ou seu precursor

foram retirados de um reservatório do manto. o cátculo da idade modelo foi baseado nos

parâmetros discutidos por De Paolo & wassenburg (1979) e othman & Allegre ( 1984), supondo

que o manto superior é empobrecido em ETR leves e que o processo responsável pelas principais

modificações nas raeões de Sm/l'{d é a formação de uma crosta continental nova. Esta premissa

não admite entretanto, que ocorra qualquer tipo de fracionament o da razão sm/Nd desde que o

magma foi extraido do manto para formar uma nova crosta.

As primeiras determinações isotópicas Sm-Nd disponíveis para os granitóides do Batólito
Pelotas, foram efetuadas por May (1990), cujos resultados estão listados na tabela 30. A autora

dividiu as rochas que compõem o batólito em três grupos com idades modelo distintas: (1) as

rochas gnáissicas e metagranitóides da sIpM, com idade modelo ao redor de 1600 Ma, (2) os

granitos mais jovens da sGDF, com idade de 1200 Ma e (3) o Granito canguçu, com uma idade

modelo de 2500 Ma. Esta última idade, foi destacada pela autora, como sugestiva de uma fonte
ainda mais antiga,

Babinski et. al (1995;1997) caractenzadois grupos principais de idades modelo (To") nas

rochas do Batólito Pelotas e na sua continuação no estado de sc. Estes acham-se reunidos na

tabel¿ 30, onde é possível notar que os dois grupos de idades modelo obtidos pelos autores , com
idades ao redor de 2000 Ma e 1600Ma para a sIpM e próximos de 1400 para os granitóides da

SGDF. Do mesmo modo que o Granito Canguçu (Canguçu Red Granite; de May, op.cit.), o
Granito capão do Leão também apresentou idade modelo extremamente elevada. para o

modelamento de idades Nd (To/ assume-se que as rochas não foram sujeitas a alteraç ão darazdo
Sm-Nd em função de processos de fracionamento após sua extração do manto. Além disso,

admite-se que o todo o material saiu do manto em um único evento, para os Granitos capão do
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Leão e Canguçu, como em diversos granitóides do batólito estas duas premissas não são

inteiramente satisfeitas, pois os mesmos parecem representar magmas gerados por fi,rsão parcial

de protólitos ortognaissicos onde a relação Sm^{d é muito baixa, além de que o fracionamento

mineral (zircão e granada) no inicio da cristalização magmática podem modiûcar a razão Sm/Nd

do magma remanescente (Vidal et al. 1984).

Do acima exposto,observa-se que as suítes graníticas do batólito possuem idades modelo

entre 1700 e 2000 Ma, que representa a geração dos magmas fontes destas suítes, com grande

contribuição de associações de idade Paleoproterozóicas. Apesar da existência de muitas idades

modelo com valores entre 1200 e 1400 Ma, os dados geocronológicos de U-Pb não confirmam

a existência, até o presente momento, de idades de cristalização do Greenville

(Mesoproterozóico).

4.2.2 - Valores de ÊNd

Os valores tNd foram utilizados por De Paolo & Wassenburg (1976) para que diferentes

tipos de rochas fiossem comparados isotopicamente com a média da Terra, independentes da sua

idade. O cálculo da notação tro é dado no apêndice e refere-se por definição, a valores vinculados

ao tempo de cristalização da rocha (t). Deste modo, os valores de t"o referem-se ao tempo de

intrusão da rocha ignea.

Como observado nas tabelas 30 e 31, os valores negativos encontrados para as suítes do

batólito são indicativos da importância do retrabalhamento crustal nesta unidade geotectônica. A

SIPM apresenta valores gerais enlre -4,39 e - 7 ,13 com valores mais elevados (-8 e -9) sendo

encontrados em xøólitos gnáissicos.

Os granitos da SIV mostram valores entre 1.0 e -7,6., enquanto na SIES os valores sào

muito negativos, entre -11 e -15.

Na SGDF a variação é mais signiñcativa, dominando valores -6,34 até O,O'I .
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4.2.3 - Estudos Combinados de Sr e Nd

A combinação dos dados isotópicos de Nd e Sr provou ser especialmente efetiva para a

discriminação entre os magmas que foram derivados do manto com aqueles formados por fusão

anatética da crosta ou então, que tenham sido contaminados por materiais crustais (Geyh &

Scleicher, 1990), A bibliografia tem indicado que os granitóides gerados no Fanerozöico

representam a reciclagem de grandes quantidades de materiais crustais, enquanto que os

granitóides pré-cambrianos apresentam razões iniciais de Sr e Nd compatíveis com uma origem

mantélica. Os materiais mantélicos apresentam razões de Sr baixas e valores positivos de tNd.

enquanto, os materiais crustai$ mostram valores elevados da razões de Sr e negativos de €Nd.

A variedade dos dados isotópicos encontrados nos diversos ambientes geotectônicos

sugerem que após a separação dos magmas de suas fontes mantélicas ocorrem diversos tipos de

interação com materiais crustais, Estas interações podem envolver a acumulação de magmas

básicos na base da crosta, proporcionando aquecimento e fusão parcial da mesma, gerando

magmas crustais. A interação entre os magmas máficos e felsicos pode ocorrer através de mistura

ou mesmo por assimilação e digestão de fragmentos crustais por magmas de origem mantelica.

A interação entre magmas mantélicos e materiais crustais é bem representada ncls batólitos

associados a margens de placas ativas, como nos Andes (Batólitos Costeiro do Peru e Chile), em

Siera Nevada e nos Apalaches

Os dados isotópicos das razões Rb-Sr e Sm-Nd e dos valores de t,r, e t¡¿, sào

apresentados na figura 116, possibilitando a comparação entre as SIPM, SlV, SIES e SGDI''. Os

valores de tg, e €¡¿ para a SIPM caracte¡izam-se por apresentar um alinhamento com forma

curva, evoluindo com o aumento progressivo da participação crustal. Como as análises isotópicas

foram obtidas em tipos litológicos como granodiotritos e tonalitos, a análise futura de rochas

dioríticas pertencentes a esta suíte, provavelmente completaria este alinhamento até afìngir a

origem ('bulk earth") Um comportamento semelhante a este da SIPM é caracterizado por diversos

autores para granitos relacionados a arcos wlcânicos. Comparativamente, os dados da SIpM

mostram uma disposição semelhante a encontrada nos granitos do tipoJ do Lacl an Fold Belt

(Australia) (Pitcher, 1993), dos Batólitos Costeiros (Peru e Chile) (Le Bel et al. 1985; Kay et al.

1990; Davidson et a1.,1990) e do arco magmático Saliniano (Apalaches)(Mattinson , 1990) ,O
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desenvolvimento deum trend compadrão côncavo voltado para baixo, como disposto pela SIpM,

é indicativo que os granitóides foram produzidos por misturas de magmas derivados do manto

com participação de materiais crustais (Pitcher, 1993). Uma das duas amostras que se afastou do

grupo prinoipal (74) representa um xenólitos de gnaisse encontrado no interior dos granitóides

da sIPM. Já a amostra 9A representa uma amostra dos granitóides da sIpM, entretanto, com

concentração mais elevada de biotita

As sIV e sIES, embora apresentem idades semelhantes, mostram razões isotópicas

distintas, com intensa participação crustal na SIES, como indicado pelos valores muito negativos

de t¡¿. A sGDF apresenta duas porpulações de dados, refletindo níveis de interação crustal

distintas. cabe salientar que alguns valores de ÊNd encontrados na sGDF são indicativos de

p¿rticipação mantélica na geração desta suíte, flato este confìrmado em campo pela presença de

rochas básicas a intermediiârias com relações de mistura com os magmas graníticos.

5. Considerações Finais

Os dados isotópicos disponíveis são ainda muito restritos perto da grande variedade de

tipos graníticos encontrados no Batólito Pelotas. Além de não abrangerem a totalidade das suites

graníticas identificadas, intemamente nas suítes amostradas, não há um número suficiente de

análises que represente com segurança a variação composicional das mesmas. Apesar destas

importantes limitações, aliadas a algumas restrições de amostragem, algumas considerações

básicas podem ser levantadas.

As suítes de granitóides Brasilianos que ocorrem no Batólito Pelotas se caracterizam por

apresentar r¿ìzões isotópicas de Rb-Sr e Sm-Nd muito parecidas, apresentando um comportamento

semelhante ao encontrado em granitos do tipo-L A disposição dos dados é indicativa de

importante contribuição crustal na gênese dos magmas graníticos, entretanto, há indícios de

envolvimento de magmas ma¡télicos na formação das SIpM, SIV e SGDF,

De acordo com os valores de €¡4, as sIpM, srv e sGDF mostram valores muito

semelhantes, diferindo apenas a SIES, com valores muito negativos. A ampla participação crustal

também é indicada pelos valores de tg, , onde as suítes também mostram grandes similaridades,

com destaque para os relativamente baixos valores da SGDF.

o conjunto de dados isotópicos são sugestivos de um importante evento de
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retrabalhamento crustal com geração limitada de crostajuvenil, como anteriormente sugerido por

cordani et al (1988), May (1990) chemale a al. (1994) e Babinski er al. (1997). o
retrabalhamento crustal observado no Batólito Pelotas foi gerado sobre protólitos caracterizados

por dois grupos de idades modelo, entre 1.2 a l.4Ba e entre 1.7 e 2.0 Ba, representando um

antigo evento orogênico de idade Paleoproterozóica, uma vez até o momento, o primeiro grupo

de idades modelo não encontra respaldo nas datações u-pb para as litologias do Escudo sul-
Rio-G¡andense.



CaPítulo VIII

CONSIDERAÇOES PETROGENÉTICAS

l. - Introduçâo

Nas últimas duas décadas, a compreensão da gênese do magmatismo granítico tem tido

um avanço significativo devido aos estudos experimentais, ao modelamento geoquímico e

sobretudo baseado nas investigações sobre a fusão parcial, produzidas sob condições variadas em

diversos tipos de protólitos. Historicamente, o estudo das rochas graníticas foi preterido, em

relação ao magmatismo básico, efn função das condições mais complexas que envolvem a geração

e evolução dos magmas graníticos. A interpretação da composição quimica das rochas graniticas

acarreta maiores restrições devido a fatores como a acumulação de cristais, assimilação crustal,

redistribuição e perda de elementos por fluxo de voláteis e cristalização de fases acessórias ricas

em elementos traços, entfe outros (Pearce et al. 1984). A volta das grandes controvérsias, como

fegistrado pof lðneyre & Bonin ( 1991) parecem estar associada a dois fatores principais. ( I ) os

magmas graníticos são produzidos por fusões em temperaturas baixas, que podem ser produzidas

pof uma série de processos magmáticos e (2) os diferentes contextos geodinâmicos em que os

magmas graniticos podem ser gerados e posicionados.

A formação das rochas graniticas é um fenômeno geológico repetitivo, com o

desenvolvimento da crosta continental podendo estar associado a contribuição de vários tipos de

materiais. A principal dificuldade da investigação está relacionada ao fato de que os processos

formadores do magmatismo granítico estão localizados na base da crosta, onde são controlados

por regimes de alta energia. Nossas observações restringem-se aos corpos graníticos que aparecem

na superficie terrestre, desvinculados de seu ambiente de geração, com registro de apenas alguns

traços dos acontecimentos infracrustais. @itcher, 1993). Contudo, as associações graníticas

eúbem características que refletem o seu ambiente gerador (White & Chappell, 1992).

A discussão apresentada nesta tese tem como base os dados petrográficos, estrutufais,

geoquímioos e geocronológicos disponíveis þara associações granític4s que compõem o Batólito

Pelotas. Para o enriquecimento desta discussão, são incluidas informações petrológicas oriundas

de trabalhos experimentais e de estudos de casos existentes da literatura.
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2. - SUÍTE TNTRUSTVA PINHETRO MACHADO (SrpM)

Os granitóides da SIPM representam a mais antiga unidade plutônica do Batólito Pelotas.

sendo composta dominantemente por termos granodioríticos, com tonalitos e monzogranitos

subordinados. Petrograficamente, a disposição das análises modais das litologias desta suite no

diagrama QAP (Lameyre & Bowder¡ 1982), apresenta uma superposição com os tettds

apontados para as séries graníticas cá'lcico-alcalinas encontradas nos Andes (Peru, Chile) e Sierra

Nevada (USA).

A ooorrência de dioritos e a presença comum de enclaves máficos associados indicarn a

mistura entre os magmas desta suíte com magmas de composição intermediária a basica

("commingling'). As amostras de enclaves máficos avaliadas nos estudos geoquímicos realizados

por Frantz & Nardi (1992), indicaram para as mesmas uma afinidade cálcico-alcalina. O

mconjunto de informações geológicas, petrográficas e geoquímicas permite supor que os enclaves

constituam parte integrante do magmatismo desta suíte,'

No interior dos granitóides da SIPlvf, os xenólitos de rochas metamórficas de alto a médio

grau apresentam contatos que variam de difusos a gradacionais, desenvolvendo fèições primarias

como estruturas fantasmas e "scl ierens", indieativas da assimilação pelo magma granítico. A

digestão parcial dos xenólitos de gnaisses quartzo-feldpáticos, metapelíticos, calci-silicáticos e

anfibolíticos, propioia o aparecimento nos granitóides de regiões enriquecidas em máfrcos,

marcados por "schlierens", incluindo biotita com pouco de anfibólio, A presença expressiva tle

xenólitos de médio a alto grau metamórfico com elevada taxa de assimilação e fluxo igneo

acentuado, ao lado de paragêneses em fácies anfibòlito relacionadas a recuperação metanìorfica

nas zonas de cisalhamento de baixo ângulo, são sugestivas de que o posicionamento e a evolução

desta suíte ocorreu em condições infracrustais.

A ausência do metamorfismo regional é comprovada pelo caráter localizado das

transformações impostas pelas zonas de cisalhamento dúcteis e, pela ampla preservação em todos

os domínios desta suíte, de estruturas magmáticas como "schlierens". foliação primária,

entelhamento de feldspatos, texturas equigranulares hipidiomórficas, zonações minerais, relações

de inclusão e o caráter euédrico entre fases minerais. A natureza restrita do metamorfismo imposto

pelas zonas de cisalhamento inviabiliza a denominação das litologias desta suíte como

ortognaisses, sendo mais apropriado a utilização do termo metagranitóides,
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A transposição do bandamento ígneo e de outras estruturas primárias dos granitos da

SIPM, por zonas de cisalhamento de baixo ângulo, é indicativa de que o evento D' é posterior a

colocação dos granitóides desta suíte. Nas áreas ricas em "schlierens" seccionadas por zonas de

cisalhamento de baixo ângulo, os granitóides da SIPI$ adquirem um aspecto gnáissico, ocorrendo

transformações mineralógicas, texturais e estruturais provocadas pelo metamorfismo de grau

médio associado as zonas de cisalhamento do evento Dr, As zonas de cisalhamento dúcteis (D')

marcam, provavelmente, o período inicial do evento de colisão deste arco magmático de margem

continental ativa com os terrenos e crátons adjacentes, a oeste (Tenenos Rio Vacacaí, Serra das

Encantadas, Cerro da Árvore e Sena dos Pereira, e Cráton Rio de La Plata) e a leste (Cráton do

Kalahari).

O magmatismo da SIPM apresenta caracteristicas geoquímicas cáfcio-alcalina alto-médio

potássio, relativamente expandida e com caráter metaluminoso a levemente peralulninoso, Os

processos de diferenciação responsáveis pela evolução das litologias da SIPM estão associados,

principalmente, ao fracionamento de fases minerais como plagioclásio, biotita, óxidos de ferro,

apatila e zircáo, como indicado pelo comportamento dos elementos maiores e traços, juntamente

com as informações petrográficas sobre a ordem de cristalização dos minerais desta suite. A

atuação da cristalização fracionada como um dos principais mecanismos de diferenciação

composicional do magmatismo da SIPM foi inicialmente postulada por Figueiredo et al. (1990).

Posteriormente, Frantz & Nardi (1992), indicam esta mesma possibilidade, com base nos

resultados do modelamento geoquimico pelo programa de balanço de massas com redução aos

mínimos quadrados, assumindo um fracionamento de 62Vo de andesina + 8,5% de magnetita +

4,5% de ilmentit a+ 250/o de clinopiroxênio 'l- apatita, com uma fração de líquido remanescente de

660/o peua gerar líquidos graníticos a partil de magmas andesíticos e/ou basálticos de afinidade

c¡ilcico-alcalina.

As composições geoquímicas dos granitóides da SIPM são semelhantes aquelas

identificadas nos granltos encontrados em arcos magmáticos muito maturos ou em ambientes

colisionais, com baixas razões FeOt/FeOt+MgO, acompanhados pelo crescimento da 'azão

&ONarO com a diferenciação. As concentrações de Rb, Ba e Zr dos granitos da SIPM são

semelhantes aquelas encontradas em ambientes orogênicos de margem continental espessa ou

arcos magmáticos de grande maturidade (Franlz & Nardi, 1992), sendo conelacionáveis com

aqueles encontrados nos granitos do Batólito Costeiro do Peru (Atherton et al, 1989; Browr¡

1991). Os ETR também mostram padrões semelhantes aos observados em granitóides câcio-

alcalinos, com um fracionamento acentuado de ETR leves, empobrecimento em ETR pesadas,
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pequenas anomalias negativas de Eu e grande varia$o da razão Ce"/YbN, entre 10 e 200. As altas

razões LalNb encontradas podem estar refletindo uma provável vinculação com o magmatismo

gerado em zonas de subducção, conforme sugerido por Thompson et a.l. ( 1984) ou mesmo, refletir

a natureza da composþão da rocha fonte.

As principais caraoteristicas petrográficas e geoquímicas definem os granitóides da SIPM

como granitos do tipo-I, no sentido de Chappell & White (1974, 1983) e White & Chappell

(1977), apresentando em parte, semelhanças composicionais, com os granitos do do tipo-Andino

e, subordinadamente, do tipo-Caledoniano (Beckinsale, 1979; Pitcher, 1983, 1987),

Datações geocronológicas de zircões de granitóides da SIPM definem um curto intervalo

de geração e cristalização para estas rochas, entre 616+-2 Ma a 610+-5 Ma (Babinski et al. 1996,

Silva et al. 1997). Os valores relativamente baixos das razões iniciais de t7srf6Sr, entre 0,70ó0 a

0,7068 (Soliani Jr., 1986) ou até 0,7089 (May, 1990), são indicativos da presença de componentes

mantélicos na formação dos magmas graníticos desta suíte. Por outro lado, os valores negativos

de t¡¿ l6sot ru; apresentados por May (1990) e Babinski et al, (op.cit.), variando entre -10 e -5,6,

denotam a importância da participação crustal na gênese destes granitóides. Contudo, estes

valores são comparáveis aos apresentados paraos granitóides da SuíteLinga, do Batólito Costeiro

do Peru, onde os valores de t"o entre -2 a -5 (LeBeletal,, 1985). A disposição das amostras de

granitóides da SIPM no diagrama t.u x tr,, muito próximas da origem, também é indicativa da

interação entre magmas mantélicos com componentes crustais,

O conjunto de evidências petrográficas, estruturais e geoquímicas encontradas na SIPM

apontam para uma gênese relacionada ao consumo de crosta oceânica sob uma espessa crosta

continental, caracteriza¡do r¡m ttrco magmático de margem continental ativa. Deste modo, os

granitóides da SIPM oonstituenL em relação as demais suites do Batólito Pelotas, uma associação

pré-colisional. A ampla correlação eústente entre os xenólitos de septos do embasamento,

identificados como pertencentes aos Gnaisses Encantadas e ao Complexo Metamórfico Várzea

do Capivarita, unidades encontradas adjacentes ao batólito, materializam a eústência de uma

crosta continental pretérita e estável, situada a oeste do batólito. O último registro de eventos

nesta porção situada a oeste do Batólito Pelotas, é representado pelo magmatismo vulcânico e

granitico da região de Vila Nova, marcando um evento orogenético principal entre 753 e 704 Ma

(Chemale Jr. et al. 1995).
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O Complexo Gnáissico Arroio dos Ratos (CGAR), situado no exttemo norte do batólito,

apresenta os mesmos elementos composicionais, geoquímicos e estruturais dos granitóides da

SIPM, sendo considerado, de modo preliminar, como uma extensão para nofte desta suíte,

intensamente afetada pela Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu, A fragmentação e o

estabelecim€nto da descontinuidade fisica existente entre a SIPM e o CGAR foi devido a um

evento deformacional de natufeza extensional de idade Cambriana, associado a geração e

posicionamento dos corpos da SGDF,

Frantz & Nardi (1992) consideram a gênese dos granitóides da SIPM como sendo

r€lacionada a um ambiente de margem continental espessa, inferindo grande similaridade deste

granitóides com aqueles encontrados no Batólito SierraNevada, costa oeste americana. Salientam,

entretanto, o c¿rater sin-tectônico deste magmatismo com relação ao evento compressivo regional

de maior intensidade.

A evolução dos magmatismo encontrado nas zonas de margem continental ativa, como

representado pelos 
'Batólitos 

de Sierra Nevada (USA), Southern Califórnia (USA), Costeiro

(Peru), Costeiro (Chile), é interpretada como relacionada a interação entre os magmas de origem

mantélica e os componentes crustais, que poderiam ser retrabalhados de duas maneiras, por

refi.¡sõo crustal ou por assimilação (Atherton et al. 1979; Thorpe & Francis, 1979; Brown, 1991).

O início deste processo é marcado pela fiJsõo parcial de um manto enriquecido pela atuação dos

fluídos e localizado acima de uma zona de subducção, seguido da cristalização ÍÌacionada em

níveis mantélicos, evoluindo até atingir a base da crosta, O "underplating" de magmas básicos na

base da crosta, relacionada o liberação de magmas e fluidos mantélicos, pode favorecer a fusão

parcial dâs rochas infiacrustais, gerando líquidos que evoluem por cristalização fraciohada até seu

posicionam€nto definitivo na crosta continental. As condições de interação entre os magmas

mantélicos e a crosta também podem acarretar a captura e a assimilação de material crustal.

3. - SUÍTE INTRUSIVA ERVAL (SIf,)

As litologias da SIE mostram uma composição mais homogênea, dominada por

monzogranitos, com sienogranitos subordinados, As relações temporais indicam a ocorrência de

xenólitos de granitóides da SIPM no interior das litologias da SIE, A existência de uma crosta

continentâl mais antiga é definida pela presença comum de xenólitos de rochas parametamórficas

de baixo grau, ortognaisses e metagranitos nos granitóides desta suite. A grande e><tensão e a
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continuidâde estrutural dos xenólitos de rochas parametamórficas demonstra que a inclusão dos

mesmos pelo magmatismo granítico da SIE ocorreu em condições epizonais, uma vez que a

assimilação e a fragmentação dos septos do embasamento é mínima, ocorrendo transformações

relacionadas ao metamorfismo de contato provocado pela intrusão dos corpos graníticos nos

mármores e nas rochas calci-silicáticas. A forte superposição do evento D, nos granitos destâ suíte

foi responsável pela formação das Zonas de Cisalhamento A¡roio Grande e Erval, as quais são

caracterizadas por espessas faixas miloníticas com disposição anastomosada e orientaçõo nordeste

(N50-S0E). Os dados de campo e a petrográficos obtidos nesta trabalho indicam que esta suíte

é posterior a SIPM e anterior ao desenvolvimento das zonas de cisalhamento subverticais. A

intrusão de corpos graníticos pertencentes as SIV, SGC e SGDF salienta o caráter precoce das

litologias da SIE.

4. - SUiTE INTRUSIVA VIAMÃO (SIÐ

A SIV é constituída por granitos de uma série composioionalmente expandida. dominada

por teÍnos monzograníticos, com ocorrência subordinada de sienoganitos, granodioritos e

dioritos. Os termos texturais dominantes possuem arranjos porfrríticos ricos em megacristais de

feldspato potassico, que ooorrem comumente alinhados, na forma de uma foliação e lineação

magmáticb bem definidas. A disposição das análises modais no diagrama QAP (Lameyre &

Bowde¡L 1982) define uma concentração de amostras no campo dos granitóides de fusão crustal,

contudo, quando se considera as rochas máficas associadas, observa-se um "trend" semelhante

ao encontrado em associações gfaniticas de margem continental ativa.

A presença de um magmatismo máfico associado a esta suíte gtanítica está registrado pela

ampla ocorrência de enclaves miorodioríticos no interior dos corpos estudados. Em alguns corpos,

como nos Granitos Coxilha do Fogo e Monte Bonito, ocone a formação de zonas hibridas,

interoalando faixas transicionais marcadas a partir do magma máfico, por '"bandas" pouco

regulares de espessuras centimétricas. a métricas de dioritos, tonalitos e granodioritos, até

encontrar os monzogranitos porfiriticos 'bncaixantes". Estas feições sào indicativas da

hibridização ou mistura química parcial entre o magmatismo básico-intermeiliário e o magmatismo

granítico desta suíte. O volume signiûcativo de enclaves máficos e de rochas dioríticas na SIV,

apontam para uma contribuição mantélica, oaracterizada pela incor?oração fisica e química de um

magmgtismo básico na gênese das rochas graníticas desta suíte.
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Os granitos da SIV mantém relações intrusivas com as litologias da SIPM e SIE,

apresentando umacolocação sin- atardi-cinemática, com relação as zonas de cisalhamento dúcteis

de alto ângulo direcionais do evento Dr. Os corpos mostram formas alongadas e estão

posicionados ao longo das Zonas de Cisalhamento Dorsal de Canguçu, A¡roio da Solidão, Erval,

Vila Ayrosa Galvão e Arroio Grande.

O comportamento geoquímioo da SIV é similar ao dos diferenciados cálcio-alcalinos alto

potiissio, com caráter levemente peraluminoso, mostrando razão FeOt/FeOt+MgO correlacionável

ao de outros granitóides desta mesma composição, que cresoem com o aumento do teor de SiOr,

A razão KrO/l'{arO também assume o mesmo tipo de comportamento, com valores entre 0.82 e

1.6. A aná,lise conjunta dos dados geoquímicos (elementos maiores e traços), é indicativa da

atuação de processos de diferenciação marcados pelo fracionamento de plagioclásio, biotíta,

óxidos de ferro, zircão e apatitâ. Estudos realizados pof Frantz & Nardi (1992) mostram que a

modelagem geoquímica por balanço de massas entre os elementos maiores dos granitos desta

suíte, são indicativas de um fracionado com cerca de 1 l% de biotita + 20% de hornbl enda + 66%o

de oligoolásio + 2yo de óxidos de ferro e titânio e de apatita, com uma fração residual de 53%,

obtidas a partir da diferenciação de um magma andesítico oü basáltico de composição cálcio-

alcalina,

Os ETR dos granitos da SIV mostram padrões semelhantes aos encontrados em outros

granitoS Ciilcio-alcalinos alto-K, com um fracionamento acentuado nas teras raras leves,

empobrecimento em tenas raras pesadas e anomalias negativas de Eu. O grau de fracionamento

dos ETR pesadas é relativamente pequeno, apresentando um intervalo de valores das razões

CerAlb", entre 28 a 70. A concentração geral das terras raras aumenta seus teores com a

diferenciação.

Os padrões de elementos traços dos granitos da SIV normalizados pelos valores do manto

primitivo, evidenciam a presença de acentuadas anomalias negativas de Ba" Nbi Sr,Zr, Eu, e Ti

A presença de teores elevados deZt,Y, Ce e Nb, em alguns corpos graniticos desta suíte,

provavelmente relacionando-se a interação com magrnas de composição básica através de

processos de mistura. O cuátter cálcio-alcalino deste magmatismo também é ressaltado pelas

baixas razões FeOlFeOt+Mgo.

A análise conjunta dos dados geoquímicos indica uma grande similaridade dos granitos da

SIV com aqueles gerados em ambiente tipicamente colisionais, mostrando grandes semelhanças

com os granitos do tipo-I de Chappell & White (1974, 1987) e do tipo-Caledoniano de Pitcher

(1983, 1987). A análise compaxativa dos teores de Rb-Hf-Ta de granitóides colisionais do
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Cinturão Herciniano e de granitos de margem continental ativa (Península Antartica, Chile Central,

Peru e Sierra Nevada), com os valores obtidos para as litologias da SIV, indica uma disposição

entre os campos dos granitóides colisionais e de arcos wlcânicos.

Em comparação com as rochas granitóides da SIPM, os granitos da SIV mostram grande

semelhança composicional, apresentando entretanto, teores mais elevados em Rb, Ba, Ilf e Th.

O comportamento dos elementos incompatíveis sugere o enquadramento das litologias da SIV

com os granitos gerados em 4mbientes colisionais,

As relações estruturais entre os granitos desta suite com a evolução das zonas de

cisalhamento transcgnentes do evento D, são indicativas de uma colocação sin a tardi-cinemática

Estas condições definem a geração deste magmatismo em um ambiente colisional carâcterizado

pelo espessamento crustal e por fusões com interação manto/crosta associadas, provavelmente,

as partes profrrndas das zonas de cisalhamento dúcteis encontradas em todo o batólito.

Os dados geocronológicos diponiveis para a SIV, obtidos a partir da determinação U/Pb

em zircões do Granito Arroio Moinho, apontam para uma idade de cristalização em tomo de

595+-1 Ma. Os poucos valores disponiveis de razão inicial de 87SrlóSr para os granitos desta sutte

apresentam uma variação entre 0,7052 (Fragoso Cesar, l99l ) a 0,7164 (Koester, 1995), indicando

uma fonte eminentemente crustal para os mesmos. Da mesma maneira, os valores dominantemente

baixos de t*o lroor,au¡ com uma variação entre -1,31 @abinski et al. 1997) a -7,6 May (1990).

sugerem uma interação entre crosta continental e o manto, No diagrama tN,r X ts,, os granitos

da SIV indicam uma natureza crustal, aproximando-se muito da média dos granitos do tipo-I, com

superposição paroial sobre o campo ocupado pelos granitóides da SIPM.

A formação dos granitos da SIV por fusão crustal é descartada por Koester (1995) para

o Metagranito Quitéria, em função da composição inadequada dos diversos tipos de protólitos

testados, representados pelas rochas ortognáissicas encaixantes. A presença de freruls curvos nos

diagramas logr, x log*o e logr"ro x log"", associadas as altas concentrações de ETR, bem como

os padrões cálcio-alcalinos demonstrados por estes elementos, So os argumentos levantados pelo

autor para descartar uma gênese por fusão crustal.

A atuação dos processos de cristaliza@o fracionada no magmatismo da SIV é evidenciada

com base no comportamento entre elementos maiores e traços, principalmente Rb,Sr,BaeZr,

conforme já assinalado por Frantz & Nardi ( I 992) .

O processo de mistura de dois magmas de composição distinta pode se efetivar de maneira

parcial ou completa, ocorrendo "magma mingling" quando há grande diferença de viscosidade e
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"magma mixing" quando não há diferença de viscosidade. A presença de xenocristais de feldspato

potássico, quartzo e plagioclásio nos dos enclaves máLficos da SIV pode ser interpretada como

resultado da interação mecânica entre os dois magmas,

Entretanto, as modelagens experimentais tem demonstrado que não ocorrem processos de

mistura entre magmas felsicos e máficos com formação de significativos volumes de magmas

graníticos homogêneos (Sparks & I\.!arshal, 1986; Frost & Mahood, 1987; Didier & Barbarin,

1991; Chappell, 1996). Os processos de hibridização gerados em condições crustais não

conseguem produzir magmas com teores em SiO, superiores a 63 %o, o que inviabiliza esta

interpretação para os granitóides da SIV, que mostram sempre valores superiores.

Nos estudos sobre o Metagranito Quitéria, Koester (1995) ressalta que a presença de

cristais de plagioclásio zonados, a abundância de diques máficos e enclaves microdioriticos e os

dados isotópicos de Rb/Sr, apresentando dois pólos com razões discrepantes, atesfam a existência

da mistura de magmas neste grânito. Entretanto, os testes de modelagem numérica de mistura de

fases utilizando-se os enclaves microdioriticos e os termos graniticos mais diferenciados não

apresentou resposta satisfatória.

Koester (op.cit.) encontrou evidências da particlpação efetiva do processo de mistura de

fases, com a ocorrência simultânea de assimilação.e cristalização fracionada (AFC) no Metagranit<-r

Quitéria. Os processos de AFC podem ser gerados por diversos tipos de mecanismos, destacando-

se a fusão simultânea de rochas crustais por magmas mantélicos, a contaminação da câmara

magmática por rochas encaixantes ou pela fusão total destas últimas pelo magma (Huppert &

Sparks, 1985). No primeiro caso, o calor é gerado por uma fonte termal externa, enquanto nos

dois últimos, o calor é fornecido pelo próprio magma parental, resultando no rebaixamento de

temperatura do magma e talvez, no ínicio precoce da cristalização.

Acomposição e quantidades da rochaassimilada são fundamentais para o desenvolvimento

do processo, sendo possível isso ocorrer quando os protólitos encaixantes possuem composições

quartzo-feldspátic¿s, carbonáticas ou pelíticas. A partir do início da assimilação, o magma passa

a perder calor, podendo ocorrer a cristalização de fases precoces, que difrcultará a continuidade

do processo de assimilação. Neste caso, somente à ÍecaÍga da câmara magmática com novos

pulsos magmáticos poderá recompor as condições neoessárias para a eKensão do processo de

AFC,

Os granitos da SIV se caracterizam pelo seu posicionamento intimamente associado ao

desenvoMmento das zonas de cisalhamento dúcteis do evento Dr, apresentando estruturas

magmâticas indicativas de um fluxo magmático turbulento, como a variação acentuada na
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concentração de megacristais, presença irr€gular de "schlierens" máficos e variações significativas

na orientação de foliações magmáticas. Koester (op.cit.) salienta que nos bordos do Metagranito

Quitéria, ocorre a inversão no sentido de fluxo magmático, indicando que a colocação deste

magrna se deu através de condutos com largura mínima de 2 km, propiciando desta forma um

fluxo turbulento,

A presença de estruturas de assimilação, como a formação de "schlierens" máñcos ao

redor de xenólitos gnáissicos e o desenvolvimento de estruturas fantasmas, é indicativa da

incorporação de fases sólidas de rochas encaixantes na câmara magmäTica. A caractenzação de

lrends com correlações positivas entre a SiO, e as razöesLa/Ce,Ybll,¡t e tTSr/uSr é indicada por

Koester (op. cit. ) como evidências de processos de AFC na diferenciação do m€tagranito Quitéria,

conforme critérios elaborados por Wilson (1989),

A geração do magmatismo granitico da SIV, caracterizado por um quimismo cálcio-

alcalino alto potássio,pode ser viabilizada por duas origens distintas. (1) uma origem puramente

crustal (Robert & Clemens, 1993) e (2) uma origem mista, com interação crustal e mantélica

@arbariq 1990;1997).

Os principais processos magmáticos atuantes na diferenciação do magmatismo da SIV,

inferidos com base nos dados de campo e geoquímicos, indicam a superposição de cristalização

fracionada e mistura de magmas, com a assimilação de rochas continentais sendo subordinada. A

preservação de enclaves microdioríticos e de zonas de intensa hibridização, indica a mistura de

magmas graníticos da SIV, com predominância de componentes crustais, e t¡m magma parental

de composição b¡isica, ressaltando a existência de um magmatismo de o¡igem mantélica. Estas

evidências são ainda reforçadas pela ampla variação composicional dos granitos desta suíte e pelos

elevados teores de ET& V e Zr, O magmatismo básico associado poderia ter atuado como uma

fonte de oalor, sendo o mesmo responsável pela fusão parcial das rochas crustais quartzo-

feldspáticas que teriam gerado os líquidos graníticos da SlV.

Koester ( 1995) sugere que a colocação do magmatismo granítico da região de Quitéria foi

favorecida pela existência de segmentos transtrativos associados à ZCDC, responsáveis pela

formação de "tension gashes". Estas estruturas geraram, por descompressão, as condições

necessárias para uma fusão mantélica, proporcionando a ascensão de um magmatismo básico, que

resulta num aquecimento regional com a fusão crustal seguida da mistura parcial entre os magmas

básicos e o rnagma ácido, este último originando o Metagranito Quitéria. A- interação entre os

magtnas básico e ácido gerou um magmatismo de caracteristicas mistas, dominado por forte

contribuição crustal, mas com traços mantélicos.



5.. SUÍTE INTRUSIVA ENCRUZILHADA DO SUL (SIES)

As litologias da SIES constituem uma ampla associação de rochas granitóides, perfazendo

uma area com disposição alongada segundo a direção NE-SW, Composicionalmente, as litologias

desta suite mostram umâ grande variação, ocorrendo desde rochas sienítícas, quartzo-sieniticas

e graníticas, estas últimas dominantes (Vasquez, t997). Os dados das análises modâis destas

rochas indicam no diagrama QAP (Lameyre & Bowden, 1982) uma forte semelhança com a

tendência observada nos granitos alcalinos de Vosgues e da Córsega.

A natureza química do magmatismo da SIES permite definilo como de afinidade alcalina

metaluminosa, caracterizando-se como granitos do tipo-A (Vasquez, 1995; op.cit.). O caráter

alcalino desta sulte é identificado por altos valores do índice agpaítico (>0.88) e pelas elevadas

razões FeOtÆeOt+MgO, Os elevados conteúdos de ETR e de FIFSE como oZt, Nb e Y, também

reforçam a natureza alcalina desta suíte.

Com discutido por Vasquez (1997), os principais fatores que resultaram na ampla variação

composicional dos granitóides da SIES foram a cristalização ÍÌacionada por mecanismos

convectivos termais e, subordinadamente, a mistura com magmas básicos e a assimilação crustal

das rochas gnaissicas encaixantes.

A gênese dos magmas das associações graníticas alcalinas é explicada por duas correntes

principais: (a) processos de fusão parcial de rochas da crosta inferior e (b) diferenciação de

magmas básicos de origem mantélica. A primeira hipótese defendida por Collins et al. (1982),

Clemens et aL (1986), Whalen et al. (1987), Rogers & Greenberg (1990), Landerberger et al.

(1996) e King et al. (1997), está baseada ern dados geoquímicos, considerações petrogenéticas

e trabalhos experimentais. A fusão parcial á altas temperaturas, com baixos conteúdos de água e

elevados teores de flúor, de rochas da porção basal da crosta continental já anteriormente fundidas

(restítos) é defendida por Clemens et al. (op.cit), Sylvester (1989) também demonstrou, por

modelamento geoquímico dos granitos cálcio-alcalinos e alcalinos do Cinturão de Dobramentos

lachlan (Australia), a geração de magmas graníticos alcalinos a partir de um grau de firsão parcia.l

de 15 o/o de uma crosta inferior de composição granulitica. A extração de granitos tipo-A por

fusão parcial de um protólito meta-ígneo de composição tonalitica a granodiorítica é sustentada

por Creaser et al. (1991).

A segunda hipótese é defendida por autores como Ha¡ris & Marriner (1980), Bonin

(1982), Liégeois & Black (1987), Harris (1986), Bonin (1987, 1990), Nardi & Bonin (1991) e Eby
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et al. (1992). O modelamento geoquímico e isotópioo proposto por Liégeois & Black ( 1987) psra

o Cinturão Pan-Africano de Adras de Iforas envolve a fusão parcial de um manto litosferioo

afetado por processos de subducção de crosta oceânica e empobrecido em LILE. Estes autores

concluem que a evolução do cinturão foi acompanhada por uma transição no tipo de regime

tectônico, passando deum regime compressivo paradistensivo. Neste modelo são requeridas duas

fontes distintas para a evolução deste magmatismo: uma fonte relacionada ao manto litosferico

para as rochas cálcico-alcalinas e outra, astenosferica para as rochas alcalinas. A ruptura da placa

oceânica subductada possibilitou a ascensão do manto astenosferico até atingir niveis crustais

litosféricos, gerando assim condições para um aquecimento regional e fltsão parcial localizada.

Um modelo semelhante foi utilizado por Bonin ( 1987, I 990) para explicar a formação do

magmatismo alcalino em vários cinturões orogênicos de idades distintas. Os magmas cálcio-

alcalinos seriam produzidos em condições hidratadas por fusão parcial do manto e da crosta

inferior, enquanto os magmâs alcalinos seriam o resultado da fusão parcial de um manto afetado

pela subducção o enriquecido em flúor e LILE. No continentê africano, o magmatismo alcalino

saturado está sempre posicionado nos cinturões orogênicos ou nas regiões cratôrucas

remobilizadas, enquanto as associações alcalinas subs¿turadas são mais ra¡as e ocorrem em áreas

cratônicas (Black, 1984).

Os estudos realizados por Haris & Marriner (1980) e Hanis (1986), nos granitóides do

escudo á,rabe, demonstra que a evolugão dos granitos de afinidade alcalina foi relacionada a um

período de estabilização tectônica posterior à subducção e acresção crustal associada à orogênese

Pan-Africana. Estes granitóides apresentam uma assinatura geoquímica caracterizada pelo

enriquecimento em ¿llcalis e em IIFSE (Nb, Ta, Zr,Hf,Y, ETR pesadas), compativeis com uma

evolução associada a fusões parciais de um manto afetado por subducção. Os magmas alcalinos

encontrados no escudo Á¡abe resultam de fusões de fontes muito profundas relacionadas a

atuação de sistemas de falhas transcorrentes em um ambiente de margem continental.

Em uma revisão sobre a gênese do magmatismo alcalino, Eby ( 1990, 1992) reafirrna ambas

as correntes petrogenéticas, bem como destaca com base em estudos geoquímicos e isotópicos

duas associações distintas de rochas graníticas alcalinas: (1) uma assooiação com composição

semelhante a basaltos de ilha ooeânica (OIB), derivada por diferenciação de magma mantélico

alcalinos intraplaca e (2) outra associação com composição semelhante a basaltos de arco de ilha

(IAB), originado a partir da fusão da base da crosta continental ou do manto abaixo de margens

continentais ativas.
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Para os granitos da Suíte lntrusiva Saibro (SIS), localizados no setor ocidental do escudo

Sul-rio-grandense, Nardi & Bonin (1991) sugeriram uma evolução a partir de um magmatismo

de origem mantélica. Segundo estes autores, a fusão parcial de 15 a20 Yo de um manto anômalo

pode produzir magmas básicos que evoluiram para líquidos traquíticos moderadamente alcalinos

e, subsequentemente, para líquidos graníticos alcalinos. Esta evolução estaria relacionada a

cristalização fracionada de anfibólios, óxidos de Fe-Ti, plagioclásio e feldspato potássico.

A ampla variação das razões tTsr/tusr, encontrada nos granitos da SIES, entre 0,703 a

0,71l, associada a outras evidências geoquímicas, sugere uma gênese vinculada a fusão parcial

de um m¿nto enriquecido em HFSE e ETR LEVES, com variados gnus de contaminação crustal

e contribuição de fluídos aquosos ricos em flúor. Para Vasquez (1997), a presença de altos teores

de LILE, juntamente com razões iniciais de ttsrl6sr superiores a 0,710 e valores de t"o

fortemente negativos (-15,5), são indicativos de uma contribuição crustal na evolução do

magmatismo da SIES, contudo, o autor salienta a inexisiência de argumentos para indicar uma

derivação diretamente crustal ou de uma contribuição crustal em magmas de proveniência

mantélica. A presença de elevados teores de flúor e cloro nas fases máficas, aliada a afinidade

alcalina dos granitos da SIES, bem como os teores moderados de FIFSE indicam um importante

papel dos halogênios no processo de fusão crustal, independente de ser uma fonte crustal ou

mantélica anômala (Vasquez, op.cit.).

A caructenzação de idades de cristalização semelhantes àquelas obtidas para os granitos

da SIV (sin a tardi-transcorrência), ao lado da ausência de feições de deformação no estado sólido

nos granitos da SIES, são sugestivas de que a colocação dos granitos desta suíte ocorreu em um

segmento distensivo da.Zona de Cisalhamento Dorsal de Canguçu.

Os altos teores de LILE (Rb, Ba e Sr) sugerem a influência de eventos orogênicos na

geração dos magmas graníticos, Bonin (1990) separou os granitos alcalinos pós-orogênicos dos

anorogênicos pelos seus teores mais elevados de Ba e Sr. O elevado fracionamento de ETR

pesadas, o empobreoimento em ETR leves com a diferenciação, juntamente, as pronunciadas

anomalias negativas de Eu são consideradas por Nardi (1991) e Nardi & Bonin (1991) como

sendo características de granitos alcalinos pós-orogênicos. Da mesma maneira, Pearce et al.

(1984) atribuem os altos conteúdos de LILE como resultado de um maior envolvimento crustal,

marcando nos granitos intraplaca dg crosta atenuada, um enriquecimento destes elementos em

relação aos IIFSE.

A existênoia de um mâgmatismo mantélico associado aos granitos da SIES é comprovada

a partir da caracteilztso de rochas básicas com estruturas de mistur¿ de magmas (comingling)
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e zonas de hibridização vinculadas a corpos de rochas dioríticas com texturas relaðionadas a

processos de mistura. Vasquez (1997) ressalta ainda que a íntima relação dos granitos e com o

magmatismo sienítico, que deriva dominantemente de líquidos basalticos etraquíticos de afinidade

alcalina, reforça também a existência de uma componente mantélica. Esta associação de granitos

alcalinos com o magmatismo básico tem sido ressaltada por outros autores (Taylor et al,, 1980;

Bonin, 1990 e Nardi, 1991).

Em resumo, os granitos alcalinos são relacionados a dois tipos de ambientes geotectônicos.

anorogênicos e pós-orogênicos. Os granitos anorogênicos ocorrem am áreas cratônicas ou mesmo

oceânicas, sendo relacionados a eventos tectônicos distensivos com geração de magmas

mantélicos (Loiselle & Wones, 1979; Bonin, 1982, 1990; Bowden et al,, 1987; Rogers &

Greenberg, 1990). Os granitos pós-orogênicos tem sido associados as fases finai$. de eventos

orogênicos e/ou colisionais, posicionando-se em áreas recém estabilizadas e com a gênese do

magmatismo sendo vinculada a fusão parcial da base da crosta ou mesmo de porções superiores

do manto afetadas por processos de subducção (Collins et al,, 1982; Liégeois & Black, 1987;

Sylvester, 1989; Nardi & Bonin, 1990; Nardi, 1991; Vasquez, 1995 e 1997).

Os granitóides da SIES representam um magmatismo alcalino; gerado em uma porção mais

interna de uma placa continental, representando assim um estágio tardi-colisional relacionado a

colagem orogênica ocorrida no final do Ciclo Brasiliano. As características geoquímicas apontam

para granitos do tipo-d segundo as concepções estabelecidas por Loiselle & Wones (1979),

Whalen et al. (1987) e Barbarin (1990).

6. - SUÍTE GRANÍTICA CORDILHETRA (SGC)

Os leucogranitos da SGC ocolrem restritos às zonas de cisalhamento que balizam a

extremidade oeste e sudeste do Batólito Pelotas. Constituem corpos "estratóides" dispostos em

faixas alongadas na direção NE-SW, que ocupam os limites oeste da SIPM, e leste da SlE. Tais

cor?os apresentam contatos discordantes com as rochas das SIPM, SlE, SIV e SIES na forma de

veios, apóflses e plutons intrusivos nas mesmas. Além disso contém xenólitos destas unidades,

Est¿ suíte caracteriza-se por uma composição sienogranítica a granodiorítica, revelando

assin¡ como reflexo sua natureza crustal, uma grande homogeneidade composicional, ausência

de enclaves máficos e presença de muscovita e biotita como minerais essenciais, acompanhados

de ilmenita, turmalina e granada como minerais acessórios. Quando as análises modais dos
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$anitos desta suite (Koester, 1995; Mesquita, 1991; Philipp et al. 1993) são colocadas no

diagrama QAP (Lameyre & Bowden, 1982), as mesmas dispõem-se no campo de granitóides

gerados a partir de fl¡são crustal, evidenciando desta forma a naturezâ crustal deste magmatismo.

A sua composição geoquímica é câlcio-alcalina alto potássio, de natureza peraluminosa,

apresentando baixos valores de coríndon normativo e elevadas razões 8751165r (Koester, 1995).

Este mesmo autor salienta que estas rochas mostram caracteristicas de granitos tipo S, entretanto,

apresentando evidências de uma origem associada à fusão parcial de rochas meta-ígneas de

composição tonalítica.

A gradação de estruturas magmáticas com estruturas tectônicas tardias, caracterizam estes

corpos como sendo sin-cinemáticos a movimentação daZonade Cisalhamento Dorsal de Canguçu

(Koester et al., 1994). Nota-se nestes granitóides a geração de uma trama planar subvertical com

direção NE, sendo acompanhada por uma lineação de estiramento mineral com caimento

subhorizontal. O posicionamento dos granitos da SGC, como corpos de formas tabulares, é

indicativo de que sua ascensão ocorreu por fraturas ao longo de zonas de cisalhamento, que foram

responsáveis pela formação das estruturas de fluxo magmático e tectônicas (Koester, op.cit.). Os

estudos desenvolvidos por este autor indicam que a ZCDC representa o registro de uma

movimentação transcorrente sinistral intraplaca, possivelmente relacionada à colisão dos blocos

crustais representados pelos Crátons do Rio de la Plata e Kalahari.

Koester (op.cit.) apresenta também um modelo para a geração do magmatismo da região

de Quitéri4 onde a ativaçãlo daZCDC teria favorecido a ascensão de magma basá'ltico mantélico,

que contribuiu para um aquecimento crustal e fusão parcial consequente da crosta. Segundo este

modelo, a evolução da associação magmática da SIV foi responsiível pela liberação de calor para

a fusão parcial das rochas crustais encaixantes e geração dos líquidos graníticos da SGC,

Na interpret¿ção de Nardi &, Frantz (1995), a geração dos granitos da SGC está

relacionada a fusõo parcial dos gnaisses quartzo-feldspáticos encaixantes promovida em porções

profundas das zonas de cisalhamento dúcteis.

Esta mesma relação estrutural foi também observada nas proximidades da cidade de Arroio

Grandg onde ocorre uma associação íntima com o magmatismo da SIV. Nesta região, os Gra¡itos

Chasqueiro, Quilombo e Três Figueiras, este último correlacionável. aos granitos da SGC,

r.nostrando t¿mbém relações sin-cinemáticas com r elaçãa aZona de Cisalhamento Arroio Grande.

A fusão de rochas crustais pode ocorrer a partir de dois modelos principais: (l) batch

melting e (2) Røyleigh melttng. No primeiro modelo, a fusão gerada está em equilíbrio com o

restito até o momento em que ocorre a segregação do material fundido. No segundo, à medida
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em que ocorre a fusão, o líquido produzido é extraído sem haver interação com as fases residuais.

Deste modo, cada extração modifica a composição do sistema. Nas fusões de natureza crustal,

devido as altas porcentagens de fusão envolvida, é mais provável que ocorra o primeiro processo.

Uma variação destes modelos é apresentada por Wall et al (1987), onde a segregação do líquido

gerado pele fusão ocorre juntamente oom as fases residuais (unmixing restite).

Koester (1995) assinala que a dispersão apresentada nos diagramas SiO, x LulYb e LalCe

é indicativa de que os processos de fusão por batch melting ou Rayleigh mehing l:rão loram

dominantes, umå vez que estas razões pemanecem inalteradas nestes mecanismos, Uma

interpretação altemativa relacionada com a presença de fases residuais foi investigada pelo autor,

que apesar das evidências de campo, como a presença de xenólitos gnáissicos, não encontrou

feições toxturais ou minerais que pudessem representar os restitos da fusõo. A modelagem testada

por Koester (1995) também se mostrou inadequada para a quantificaçõo e qualificação deste

processo. Apesar da ausência de modelos numéricos satisfatórios, este autor optou por uma

interação entre dois ou mais processos e,/ou fontes na geração dos granitos da SGC. O conteúdo

dos elementos traços e o empobrecimento moderado de elementos compatíveis com a

diferenciação são argumentos utilizados por Nardi & Frantz ( 1995) para uma gênese relacionada

ao processo de fusão parcial.

A geração de extensas áreas de rochas graníticas peraluminosas tem sido vinculada a fusão

parcial de rochas crustais (Chappell & White, 1977;Nftller, 1985; Barbarin, 1990 1996, 1997),

cujo protólito corresponde a rochas metppelíticas ou quartzo-feldspáticas (granitóides, gnaisses

graniticos e/ou grauvacas). A fusão de pelitos é caracterizada pelo empobrecimento em CaO e

NarO em relação aos teores elevados de A1rOr, baixos em Rb (< 100 ppm) e Sr (< 400 ppm), com

razões de 875r/65r superiores a 0,710 e, valores de coríndon normativo acima de 5o%, Por outro

lado, a fusõo de rochas quartzo-fedspáticas resulta em razões ttsrlusr elevadas e valores de

coríndon normativo entre 2 a 5 % (Miller, 1985), como no caso dos granitos da SGC.

A ocorrência petrográûca de muscovita acompanhada por biotita aluminosa é indicada por

Barbarin ( t 996; 1997), como no caso dos granitos da SGC, é tipica de leucogranitos a duas micas,

originados a partir de fontes crustais em zonas de colisão continental.

Koester (op.cit.) e Nardi& Frantz (op.cit.), baseados em critérios de campo, petrogriiftcos,

geoquímicos e isotópicos, indicam que os leucogranitos da SGC foram gerados a partir da fusão

parcial dos grraisses quartzo-feldspáticos pertencentes ao Complexo Crnáissico Arroio dos Ratos,

Koester ( 1995) salienta que a comparação composicional dos Metagranitos Arroio Francisquinho

e Cordilheira no diagrama A'KF indica uma ampla correlação com fr¡sões experimentais de



215

grânitos a baixa temperatura, não ocorrendo superposição com os típicos granitos tipo-S gerados

por fusões de pelitos. Ainda ressalta este autor que as diferenças composicionais entre os dois

granitos estudados é fruto de um processo genético a partir da interação de distintos protólitos

crustais, com dominância das litologias do Complexo Gná'issico Anoio dos Ratos. Nardi & Frantz

(1995) indicam a grande semelhança composicional existente entre os leucogranitos da SGC com

os granitos encontrados no Cinturões Hercini¿nos de Portugal e da Franç4 bem como alguns

leucogranitos peraluminosos do Cinturão Himalaiano,

Com base nos elementos apresentados, considera-se que a origem dos granitos da SGC

está relacionada com a fusão parcial de rochas crustais. As principais evidências de sua natureza

crustal estão relacionadas a sua mineralogia subessencial com muscovita primária, aos elevados

teores de SiOr, natureza peraluminosa, os baixos teores de Zr e V, elevadas razões 875r/865r, 
e aos

padrões de ETR, de baixos teores gerais e a disposição aleatória, O magmatismo granitico desta

suíte enquadra-se nos granitos do tipo-S de Chappell & White (1974, 1987) e do tipo-Hercinia¡o

de Pitcher (1983, 1987).

?. - SUÍTE GRANÍTICA DOM T'ELICIANO

Os leucogranitos da SGDF mostram uma grande homogeneidade composicional e

mineralógica, sendo constituidos a base de quartzo e feldspato potássico, com plagioclásio e

biotita subessencial. Predomina composições sienograníticas com presença subordinada de

monzogranitos e álcali-feldspato-granitos. As analises modais de granitos desta suíte

concentra-se no campo das rochas de fusão crustal no diagrama'QAP (Lameyre & Bowden,

1982), confundindo-se com a porção final de evolução de outras séries graníticas.

Em partg a restrita variação no teor de SiOr dos ganitos da SGDF, entre '72 a77,60/o,

está associada ao seu caráter levemente peraluminoso. A razão FeOùt¡eOt+MgO varia desde

valores de granitóides cálcio-alcalinos, entre 0.82 a 0.85, aument¿ndo nos Granitos Santana,

Capão do Leão e nos Diques Riolíticos, até valores típicos de granitóides alcalinos, entre 0.93

a0.99. A nzão IÇO {arO cresce com a diferenciação, assumindo valores entre 0,8 a1,4. A

coinparação dos parâmetros de calcio-alcalinidade com a diferenciação indica, para as

litologias da SGDF um comportamento semelhante aos diferenciados calcio-alcalinos alto

potássio.

Apesar do pequeno intervalo de SiO, , apresentado pelos granitos desta suíte,
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comportamento dos elementos maiores e os diagramas de correlação de elementos traços apontam

para a atuação relativa de processo de diferenciaçõo magmátiça definido pelo fracionamento de.

plagioclásio, biotita e óxido de feno. A tendência bem definida de empobreoimento do Rb,

associado ao comportamento do KrO e do AlrO, , reflete o fracionamento de biotita e de feldspato

potássico.

Os padrões normalizados de ETR dos granitos da SGDF, apresentam uma disposição

muito semelhante a encontrada em granitos cálcio-alcalinos alto potássio, Contudo, eles são mais

elevados em ETR pesadas, com exceção dos Granitos Santana e Capão do Leão e dos diques

riolíticos, que são semelhantes a rochas graníticas de afinidade alcalina, como sugerido pelo baixo

fraoionamento dos ETR e pelas significativas anomalias negativas de Eu. Todos os padrões são

marcados por enriquecimento de terras raras leves, com anomalias negativas de Eu, que se tomam

mais pronunciadas no Granito Santana e nos diques riolíticos. O grau de fracionamento dos ETR

pesadas é baixo, apresentando um intervalo de valores das razões Ce"/Yb" entre 10,5 e I 2,5. A

sua concentração geral diminui com a diferenciação.

A análise dos padrões de elementos traços das litologias da SGDF, normalizados pelos

valores do manto primitivo, ressalta uma grande semelhança com os padrões observados nos

granitos da SIV, diferindo apenas nos teores de alguns elementos. Desta maneir4 destacam-se 4s

anomalias negativas relativamente pronunciadas em Nb, Sr, Ti, V, e Ni, juntamente com pequenas

anomalias negativas em Ba, Zr e Eu.

O comportamento dos elementos traços destes granitos indica o caráter cálcio-alcalinos

desta suíte, corn suas amostras situando-se nos limites dos campos entre granitóides cálcio-

alcalinos de ambiente colisional e daqueles gerados em amþiente intraplaca, ocorrendo uma

dominânci¿ destes últimos. Da mesma forma, o comportamento do Nb e Y sugere a semelhança

dos {eores de alguns corpos da SGDF (Granito Santana e diques rioliticos) com o magmatismo

alcalino de ambiente intraplaca. A disposição das litologias da SGDF nos diagramas de Harris et

al, (1986) mostra semelhança dos teores de Rb, Hfe Ta com os granitóides tardi a pós-colisionais

destes autores.



Capítulo IX

ARCABOUÇO E EVOLUÇÃO GEOLÓGICA

DO BATÓLITO PELOTAS

1. Introdução

As interpretações acerca da porção leste do escudo tiveram início com Cawalho (1932)

que considerou esta região como um complexo cristalino de idade Arqueana (Arcaica). Leinz &
Pinagel (1945)já acentuavam o grau de complexidade da porção leste do escudo, descrevendo

esta região em seu esboço geológico do RS, como sendo constituíd a por "...grandes massas

atqueruß de gnaisses..." e "... granitos parcialmenle gnaßsificados, em parte parecerulo

inlrusivo em um gnaisse melanocrático rico em hornblenda (estrada Piratini-cangtçu). Este

complexo do arqueano é atravessado por massas maiores de granitos mais modernos,

semelhantes aos Granitos de caçapava, Encruzilhada e Porto Alegre..." . salientaram ainda estes

autores, que nesta porção do escudo, distintos níveis de erosão estavam expostos, oconendo a

sul do rio Camaquã, as raízes de um complexo gnaissico, enquanto ao norte, a geologia tomava-se

mais simplificada pela ampla dominância de rochas graníticas.

Em sua contribuição Goni et al. (1962) definiram a região do batólito como uma área do

embasamento antigo (Formação cambaí), descrevendo com grande antecedência, a ocorrência de

rochas miloníticas nesta associação. A primeira subdivisão desta grande unidade "arqueana"

ocorreu com Tessari & Picada (1966), que definiram além da Formação Cambaí, o Complexo

Granítico Dom Feliciano e o Granito cordilheira, Posteriormente, Tessari & Giffoni (1970)

¿crescentaram a esta última subdivisão, os enxames de diques denominados Riolitos Asperezas.

Picada (1971) defendeu as antigas idéias difundidas por Issler (1965), que o complexo plutônico

aflorante no setor leste do escudo constituiria uma região cratônica composta por rochas do Pré-

Cambriano Médio a Inferior denominada Cráton Dom Feliciano.

As primeiras investigações geocronológicas realizadas por Cordani et al (1974),

deteminaram a presença de rochas graníticas do Pré-cambriano Superior nesta suposta área

cratônica. Desta maneira, Hasui et al (1975) redefiniram a região leste do escudo como Maciço

Mediano Pelotas, considerando-no como um alto do embasamento antigo reativâdo pelos

processos tectônicos e magmáticos desenvolvidos no Ciclo Brasiliano. As rochas metamóficas

localizadas a oeste, de modo adjacente ao referido maciço foram denominadas de sistema de
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Dobramentos Tijucas. Estes autores ainda estendiam ambas unidades geotectônicas, abrangendo

sua continuidade no estado de Santa Catarina e no território do Uruguai.

Ribeiro & Fantinel ( 1978) acentuaram as dimensões batolíticas das intrusões graníticas do

então denominado Maciço Granitico do Leste, interpretando esta unidade como a raiz de um arco

magrnático, hipótese adotada, com pequenas modificações, em div€rsos trabalhos posteriores

(Fragoso Cesar, 1980; Fragoso Cesar et al. 1982b; Jpst et al, 1984 a,b; Soliani Jr, 1986; Fragoso

Cesar et al. 1986; Wemick et al, 1987, Figueiredo et al. (1990), Philipp (1990), Tommasi (1991),

Fernandes et al. (1992, 1995), Chemale et al. (1997).

Uma abordagem mais regional, embora já visualizada por Leinz & Pinagel ( 1945), Oliveira

& Leonardos (1943), Picada (1971), Hasui et al (1975) e Almeida et al. (1976, l98l) está

vinculada as tentativas preliminares de correlação geológica e estrutural entre as principais

associações litológicas do sul do Brasil e da África. Destacadas propostas tem procurado

correlacionar o escudo Sul-Rio-grandense com as unidades geotectônicas existentes nas suas

imediações, tanto em teritório uruguaio como africano, como os trabalhos de Soliani Jr. ( 1986),

Fragoso Cesar et al. (1987), Fragoso Cesar (1991), Brito Neves & Cordani ( l99l ), Fernandes et

al. (1992), Trompette et al. (1993), Fragoso Cesar et al. (1993, 1994, 1998), Chemale Jr, et al.

(1994, 1995a,1995b), Fernandes et al. (1995), Hartmann et al. (1998),

Em um momento mais recente, o desenvolvimento em várias partes do batólito, de

mapeamentos geológicos sistemáticos associados a estudos de geologia estrutural, geoquímicos

e geocronológicos, permitiu a individualização das principais séries de granitóides que compõe

o Batólito Pelotas. Em paf,te, estas séries foram subdivididas inicialmente, como granitóides

relacionados a subducção oceânica e gerados em um arco magmático de margem continental ativa

e, as séries mais tardias, como derivados das condições sin, tardi e pós-colisionais entre os Crátons

do Rio de La Plata e do Kalahari (Fragoso Cesar et al. 1986; Soliani Jr, 1986; Figueiredo et al.

1990; Fernandes et al, 1gg2a,1gg2b; Frantz & Nardi, 1992; Philipp et al., 1993, Koester et al.

1994; Koester, 1995; Fernandes et al. 1995; Chemale et al., 1995; Frantz & Narid, 1995;Frantz

& Botelho, 1997).

2. Arcaþouço Geológico do Batólito

O Batólito Pelotas, situado na porção leste do Escudo Sul-rio-grandense, apresenta um

aroabouço definido porum expressivo complexo plutônico, multi-intrusivo e.polifasico, resultante

de uma evolução temporal de aproximadamente 70 Ma (620-550 Ma), consequente da adição de
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distintos processos tectônicos. O batólito é composto quase totalmente por suítes e plútons de

rochas granitóides, sendo reconhecidas ainda exposições de rochas ígneas básicas e de septos

metamórficos encaixarites. A construção definitiva do Batólito Pelotas resultou da evolução

temporal de três ciclos magmáticos principais, ao longo dos quais foram geradas e posicionadas

as suítes graníticas que o constituem. Esta evolução iniciou com os granitóides da SIPM,

representando um magmatismo do frnal do Neoproterozóico, ocorrido no intervalo de 620 a605

Ma. Um segundo ciclo magmático> com evolução temporal relacionada ao limite

NeoproterozóicoÆo-Paleozóico, esteve vinculado com a formação dos granitóides sin a tardi-

transcorrência (Dr), representados pelas SIE, SIV, SIES e SGC. Este magmatismo está

intimamente associado com o desenvolvimento das zonâs de cisalhamento dúcteis de alto ângulos.

Um terceiro ciclo magmático é defrnido pelas intrusões graniticas da SGDF e pelas manifpstações

vulcâ¡icas e subvulcânicas tardias. Este última associação magmática, de idade cambriana"

representa a evolução final do batólito, ocorrida ao redor de 570-550 Ma atrás. A natureza e a

sucessão destes eventos magmáticos são questões que têm sido debatidas nos últir,nos anos, com

vil'rios modelos geotectônicos tendo sido propostos para a explicação dos mesmos.

Com base na constituição interna e na subdivisão estratigráfica do batólito, foi possível a

individualização de seis suítes graníticas: Suíte Intrusiva Pinheiro Machado (SIPM), Suite

Intrusiva Erval (SIE), Suíte Intrusiva Viamão (SIV), Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul (SIES),

Sulte Granítica Cordilheira (SGC) e Suíte Granítica Dom Feliciano (SGDF). Associados as rochas

graníticas das SIV, SIES e SGDF, ocorrem pequenos corpos de rochas ígneas intermediárias a

básicas (Diorito Capim Branco, Gabros Passo da Fabiana e outros corpos não denominados).

Destaoam-se ainda, em várias áreas do batólito,.¡ ocorência de rochas lulcânicas e subvulcânicas

ácidas, constituindo enxames de diques ou pequenos platôs de rochas piroclásticas, denominados

, respectivamente, como Diques Riolíticos Asperezas e Tufos e Ignimbritos Ana Dias.

Ajustaposição deste conjunto de associações, em grande parte, mantém relações íntimas

com a formação de extensas zonas de cisalhamento dúcteis e ruptil-dúcteis. As unidades

litológicas que compõem o batólito foram afetadas, ao longo das suas etapas evolutivas, até sua

construção definitiva" por três maiores eventos deformacionais: dois de deformação dúctil (D, e

Dr) e, um de deformação dúctil-ruptil a ruptil (D3).

O evento deformacional Dr, de ocorrência mais restrita, é caracterizado pelo

desenvolvimento nos granitóides da SIPlvt de zonas de cisalhamento subhorizontais, com faixas

de rochas miloníticas com orientação geral nordeste (N30-658) e mergulhos moderados variáveis

para nororeste. Esta foliação milonítica contém uma lineação de estiramento mineral com direção
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entre N401ü e S60W, exibindo caimento moderados para oeste. Os indicadores cinemáticos

observados mostram uma movimentação de topo par4 leste, Os eventos deformacionais

subsequentes, bem como a intrusão de unidades graníticas das outras suítes do batólito,
' produziram modificações na geometria desta foliação, obliterando muitas vezes a posição original

das estruturas geradas em D,.

O evento deformacional D2 afetou as SIPM, SIE, SIV e a SGC, desenvolvendo nas

litologias destas suítes, extensas zonas de cisalhamento dúcteis de alto ângulo e de natureza

transcorrente. Estas zonas mostram, em mapa, um padrão anastomosado, com direção nordeste

(N50-80E) e mergulhos subverticais, São zonas de cisalhamento muito expressivas, com extensões

da ordem de dezenas de quilômetros e espessuras de centenas de metros, sendo caracterizadas por

milonitos e ultramilonitos. A lineação de estiramento mineral é subhorizontal, o que caracteriza

estas zon4s de cisalhamento como de natureza direcional. Os indicadores cinemáticos das rochas

miloníticas são compatíveis com o predomínio de uma movimentação lateral esquerda. Os corpos

graníticos das SIV e SGC mostram um forte controle de posicionamento pelas zonas de

cisalhamento da alto ângulo do evento Dr. Além de formas alongadas e concordantes, a maioria

dos corpos da SIV e SGC mostra uma foliação de fluxo magmáticp, que transiciona nas bordas,

para uma foliação tectônica subparalela as zonas de cisalhamento transcorrentes. As feições

primá'rias e secundá'ias observadas nestes corpos permitem caracterizaJos como de colocação sin-

a tardi-tectônica a atividade das zonas de cisalhamento sinsitrais do evento Dr. A datação U-Pb

de zircões do Granito Arroio Moinho, apontou uma idade de 595+-1 Ma,

Os granitos da SIES, com idades correlacionáveis aos granitos da SIV, não mostram

feições tectônicas de deformação no estado sólido. Entretanto, os corpos de granitóides desta

suíte apresentam em mapa, uma forma alongada para NE, concordante com as zonas de

cisalhamento de alto ângulo. Esta feição é interpretada por Chemale Jr et al. (1995) como

indicativa do posicionamento desta suíte em um segmento transtensivo da Zona de Cisalhamento

Dorsal de Canguçu, o que permitiu aos autores classificáJos como sin-transcorrência.

As relações entre as zonas do evento D, e Dr, ainda pouco estudadas, são caracterizadas

pela superposição de tramas miloniticas, com um sentido de movimento geral lateral esquerdo,

Este evento deformacional tardio @), que foi acompanhado pelo posicionamento dos corpos

graníticos da SGDF, promoveu a reativação das zonas de cisalhamento transcorrentes E? em um

regime de deformação dúctil-ruptil a ruptil. Estas zonas de cisalhamento tardias com

desenvolvimento discreto, representam estrutufas geradas em regime transpressivo, como sugerido

pelas estruturas observadas em afloramentos da região de Canguçu Datações radiométricas pelo
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método Ar¿0/At'e ern micas de rochas miloníticas de zonas de cisalhamento D, das regiões de

Canguçu, Pinheiro Machado e Erval, definiram uma idade Cambriana, entre 534-536 Mae para a

reativação final destas zonas.

Posteriormente, entre o Permiano e o Triássico, ocofferam reativações de natureza ruptil

vinculadas à instalação da Bacia do Paraná e a abertura do Oceano Atlântico. Estas deformações,

inicialmente de natureza dúctil e, posteriormente, dúctil-ruptil e ruptil, produziram modificações

significativas nas relações originais das unidades granítioas do Batólito Pelotas.

Os contatos do Batólito Pelotas são tectônicos, sendo definidos por zonas de cisalhamento

do evento D, e Dr. Sua extensão para oeste é delimitada pela Zona de Cisalhamento Dorsal de

Canguçu (Mesquita & Fernandes, 1990) e pela Zona de Cisalhamento Passo do Marinheiro. Na

porção centro-sul do batólito ocorrem também expressivas faixas miloníticas, marcadas pelas

Zonas de Cisalhamento Erval, Ayrosa Galvão e Arroio Grande. O limite leste do batólito aflora

somente em território uruguaio, sendo balizado pela Zona de Cisalhamento Alferes-Cordilheira

(Masquelin, 1989), separa os granitóides das rocbas gnáissicas e migmatíticas do embasamento,

e dos metassedimentos do Grupo Rocha.

Uma das dificuldades para o modelamento geotectônico da evolução do Batólito Pelotas

resulta dos oontatos tectônicos, responsáveis pela ausência de relações preservadas com as rochas

encaixantes .

3 - Considerações Finais

A discussão aqui apresentada sugere para a SIPM uma evolução magmática relacionada

a subducção de uma crosta oceânica sob uma margem continental espessa, com geração de um

arco magmático pré-colisional do tipo cordilheirano, de idade em tomo de 620 Ma. A presença

de um outro arco magmático mais antigo, com idade ao redor de 770 Ì|l4.a, na região leste do

escudo, foi postulado inicialmente por Fragoso Cesar et al, (1986), Soliani Jr. (1986), Philipp

(1990), Fragoso Cesar (199i), Femandes et al. (1992) e Chemale Jr. et al. (1995). Para a maioria

destes autores, os granitóides relacionados a este outro arco, também do tipo cordilheirano,

estariam representados pelos xenólitos de gnaisses quartzo-feldspáticos encontrados no interior

dos granitóides da SIPM. Contudo, estudos petrográficos e de campo comparativos mostram que

estes xenólitos correspondem a litologias correlaoionáveis aos Gnaisses Encantadas e a Suíte

Metamórfica Várzea do Capivarita, situadas a oeste do batólito.
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Os dados petrográficos, geoquímicos e isotópicos dos granitos da SIP.M são semelhantes

ao de granitóides de ambiente de margem continental ativa, a exemplo dos Batólitos Sierra

Nevada e Peninsular Ranges (USA), Cssteiro do Peru e oeste da Antártida. Por outro lado, a

SIPM é similar composicionalmente aos granitos pós-colisionais do cinturão orogênico

Caledoniano, encontrados na França e Inglaterra, conforme já referido por Fragoso Cesar et al.

(198ó), Figueiredo et al. (1990) e Frantz & Nardi (1992).

Os prinoipais argumentos para a origem desta suite estar relacionada a uma margem

continental ativa são os seguintes: (l) composição petrográfica expandid4 caracterizada pela

predominância de granodioritos, com dioritos, tonalitos e monzogranitos subordinados, (2)

composição geoquímica, (3) posicionamento temporal dos granitos, anterior as zonas de

cisalhamento subhorizontais relacionadas ao evento D, , (4) razões isotópicas de Rb/Sr e SmNd,

com valores ao redor de 0,70ó e entre -5,6 e -10, respectivamente, indicativas da participação

mantélica na formação.desta suíte.

A ausência de uma seqüência conelativa ao prisma acrescionário e de rochas wlcânicas

orilcio-alcalinas relacionadas a evolução do magmatismo da SIPM são apontadas por diversos

pesquisadores, como fatores contrários a eústência de um arco magnático cordilheirano.

Contudo, isto pbde ser explicado pela movimentação das zonas de cisalhamento de baixo ângulo

do evento D,, que teriam provocado um encurtamento significativo da região do arco e,

consequente, exposição e erosão da sua parte superior. Este mesmo tipo de situação pode ter

ocorrido também com o prisma acrescioniínio, pois durante a colisão há um espessamento crustal

do orógeno, que é acompanhado pelo soerguimento e erosão do edificio orogênico, expondo

assim sua infraestrutura, agora representada pela SIPM,

Alternativamente, a geraçõo do magmatismo da SIPM poderia ser relacionada a uma

colisão continental, conforme anteriormente postulado por Nardi & Bitencourt ( 1993 ), Bitencourt

(1996) e Frantz & Botelho (1997). A consideraçõo da SIPM como sin-colisional (sin-tangencial),

indic¿ria que a geração dos magmas graníticos estaria relacionada ao espessamento crustal

ocorrido durante.o evento deformacional de baixo ângulo @,). Neste contexto, a fusão parcial

da porção bas¿l da prosta espessada e do manto teria ocorrido em condições infracrustais,

rosultando assim em um magmatismo de nahxeza crustal, mas com participação mantélica. O

contexto paro a geração de um magmatismo básico, entretanto, é comumpnte relacionado a

condições tardi- a pós-colisionais, onde a interposição e a acomodação dos fragnrentos litosfericos

é feita através da movimentação lateral por falhas transconentes e./ou a processos de delaminação

crustal.
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Cabe salientar que, a ocorrência de enclaves de paragnaisses contendo paragêneses

met¿mórficas de médio-alto grau e baixa pressão, em granitóides equivalentes a SIPM na região

de Encruzilhada (Complexo Gnáissico A¡roio dos Ratos) é sugestiva da presença de um evento

metamórfico regional anterior a colocação da citada suíte. Os cinturões metamórficos com

trajetórias P-T{ anti-horária, cwacterizados por paragêneses de baixa pressão, envolvem

espessamento crustal e afinamento concomitante do manto litosférico, com a produção de magmas

derivados do manto ainda no estágio precoce de evolução do orógeno (Brown, 1993). Nestes

cinturões, são gerados expressivos volumes de plútons pré- ou sin-tectônicos na forma de

"sheets" subhorizontais alimentadas por diques a partir de uma importante discontinuidade

horizontal da crosta (Brown, op.cit., 1994). Este mesmo tipo de situação é correlacionável com

aquela encontrada em cinturões orogênicos desenvolvidos em margens continentais com consumo

de placa oceânica.

Bm uma outra alternativa, os granitóides da SIPM podem ser interpretados como um

terreno oriundo de oeste, e nesse sentido, poderia representar fragmentos alóctones de um arco

magmático mais antigo situado a oeste (Terreno Rio Vacacaí).

Após a fase de consumo da crosta oceânica, ocorre uma fase de transigão que culmina com

a colisão de duas áreas continentais: uma de idade Paleo a Mesoproterozóica, situada a oeste e

afetada pelo magmatismo da SIPM e, outra, localizada no lado africano, o Cráton do Kalahari.

A placa de natureza continental, situada a oeste do batólito, é constituida pelas rochas de alto grau

do Complexo Granulítico Santa Maria Chico (Nardi & Hartmann, 1979), tectonicamente

imbricadas poruma complexa associação de paragnaisses, anfibolitos e metaultramáficas, gnaisses

quartzo-feldspáticos, granitóides e rochas metavulcânicas e metawlcanoclásticas pertencentes ao

Terreno Rio Vacacaí (Fragoso Cesar, 1990; 1991). Estas duas unidades estariam em contato, a

leste, com os ortognaissês e anfibolitos do Teneno Serra das Encantadas e as associações

metassedimentares e metawlcano-sedimentares representadas pelos Terrenos Serra dos Pereira

e Cerro da Árvore (Fragoso Cesar et al. 1996) Este conjunto de associações petrotectônicas

manteve-se estável desde o último registro orogenético, entre 753 a 704 Ma (Evento Vila Nova,

Chemale et al. 1995).

O magmatismo subsequente a SIPM pode ser subdividido em sin-, tardi e pós-colisional

Os granitos sin-colisionais podem estar representados pela SIE, a qual caraQteriza-se por uma

composição bastante homogênea, não expandida (monzo a sienogranito) e com presença de

xenólitos de metassedimentos. Além disso, esta suite contém xenólitos da SIPM, não apresenta
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as deformações tangencias (D1) destaúltima e acþ¿-se intrudida pelas granitóides das demais suítes

mais novas,

Os granitóides das SIV, SIES, SGC e SGDF, exibem características composicionais e

estruturais compatíveis com um ambiente tardi- a pós-colisional, apresentando uma afinidade

cáLloio-alcalina âlto potássio, localizadamente alcalina, como no caso da SIES. A ocorrência

simultânea destes dois tipos de magmatismo (SIV e SIES) é indicativa da presença de fontes

distintas para a geração dos mesmos. Estas suítes representam manifestações magmáticas

ocorridas em um ambiente tectônico caracterizado por um significativo espessamento crustal,

sendo intimamente associada com a geração e reativação de zonas de cisalhamento dúcteis

transconentes de escala continental (dr), a exemplo do que ocorre com o magmatismo das cadeias

hercínicas do oeste da França (Maciço Armoricano) e da porção sudoeste da Espanla (Ossa-

Morena). As SIV e SGC mostram um posicionamento sin- a tardi- tectônico à atividade principal

das zonas de cisalhamento transcorrentes do evento D2, constituindo às estruturas que

condicionaram a ascensão e colocação destas suítes juntamente com o magmatismo básico. A

SIES mostra uma composição fr¿ncamente alcalina, indicando a existência de falhamentos de

natlureza extensional que atingiram niveis profundos na base da crosta ou no topo do manto,

provocando as fusões e geração deste magmatismo.

O magmatismo tardi a pós-colisional, é de natureza cálcio-alcalina alto potássio, que evolui

para shoshonítica e alcalina, conforme descrito por Harris et al. (1986), nas cadeias dos Alpes e

Herciniano do sudoeste europeu, ou por Wickham et al. (1995), no Paleozóico da Ásia Central.

Esta mesma evolução geoquímica foi desoritano Cinturão Granítico DomFeliciano porBitencourt

e Nardi (1993) e Bitencourt (1996), vinculando-a principalmente ao evento transcorrente.

O padrão evolutivo do magmatismo tardi a pós-colisional assemelha-se ao de arcos

magmáticos evoluídos, dificultando assim o reconhecimento de ambientes tectônicos antigos por

critérios baseados apenas em parâmetros composicionais. Uma evolução geotectônica semelhante

foi descrita para os cinturões orogênicos Pan-Africanos do Escudo Árabe (Harris et al. I 980) e

da África (Liégeois & Black, 1987; Dermott, 1987) e Hercinianos (Bonin et al., 1990).

É consenso deque o magmatismo pós-colisional resulta da fusão parcial da crosta inferior

ou manto superior, devido ao relaxamento termal que segue o evento colisional, propiciando a

descornpressão adiabática que acompanha o soerguimento e a erosão pós-colisional @ea¡ce et al.

1984): A composição deste magmatismo pode ser semelhante aos granitos de arco ou intra-placa.

Apesar das vá,rias tentativas que têm sido feitas com base em critérios geoquímicos, as evidências

estrutr¡rais e de relações de carlpo são ainda fundamentais.
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A ocorência de magmatismo tardi a pós-colisional básico, de natureza cálcio-alcalina,

associado a granitóides, indica a presença de fonte mantélica similar as do magmatismo de arcos

magmáticos (Hanis et al. 1986). Como considera-se que este magmatismo é alimentado por fontes

do manto modificadas anteriormente pela subducção pré-colisional, que promove a adição de

fusões crustais favorecidas tanto pelo espessamento colisional e pelo aporte de magmas básicos

mantélicos.

O papel da hibridização do magnatismo basáltico por fusões crustais em um contexto pós-

colisional no cinturão Paleozóico na Ásia Central é discutido e enfatizado por Wickham et al.

( 1995). Segundo os autores, ocorre um aumento progressivo da alcalinidade dos magmas básicos

e ácidos neste cinturão em função de sua estabilização após a colisão Ordoviciana.

Alternativamente, a delaminação da base da crosta relacionada ao espessamento crustal

durante a colisão ( Liégeois & Black, 1987; e.g. Kay e Malburgh-Kay, 1991), poderia promover

uma contaminação do manto, produzindo materiais geoquimicamente comparáveis ao do consumo

de crosta oceânica. As modificações composicionais produzidas pelas fusões do r4anto podem

resultar em magmas similares à arcos evoluidos relacionados à zonas de subducção. Com relação

a isto, Harris et al. (1986) ressaltam que quando ocorre espessamento sobre lito¡;fbra oceânica

subductada, o magmatismo colisional apresenta caracteristicas similares ao de arcos magmáticos,

a exemplo do que ocorre também se houver delaminação.

Outros modelos envolvendo a participação do manto afetado por crosta subductada para

geração deste tipo de magmatismo, têm sido denominados de slab breakofJ (Davies & Von

Blanckenburg, 1995) e rift-driftdelamination (Collins & Vernon, 1994), O primeiro modelo está

associado ao fechamento de um oceano, resultando na fusão do manto litosferico e formação de

magmas básicos, cuja a interação com a base da crosta geraria granitos sin-orogênicos com

assinatura mantélica, O segundo modelo, mais complexo que o anterior, envolve a ruptura de uma

antiga crosta continental, com formação restrita de crosta oceânica, geração de magmatismo

cáLlcio-alcalino relacionado a subducção, que posteriormente é envolvido numa colagem tectônica

de diferentes fragmentos de crustais, incluindo áreas cratônicas e cinturões de dobramento

adjaoentes.

A SGDF corresponde ao magmatismo do período de soerguimento pós-colisional,

controlado no seu nível de colocação por zonas de cisalhamento rupteis que, nas suas porões

basais, parecem ter atingido o manto ou a porção inferior da crosta, produzindo descompressão

adiabática e, cônsequente, fusão parcial. Estas zonas atuaram como condutos para a ascenção e

colocação dos magmas graníticos desta suíte. Este magmatismo marca a transição do regime
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colisional para um regime de estabilização da porção leste do escudo, ocorrendo a mudanga do

magmatismo calcico-alcalino alto potássio para alcalinos nos termos finais.

Os dados geoquímicos, eqtruturais e isotópicos da SGDF apontam para um magmatismo

calcio-alcalino alto potássio com caracteristicas pós-orogênicas e/ou pós-colisionais. Entretanto,

as caracteristicas composicionais desta suíte são semelhantes a dos granitóides gerados por fusão

crustal. Alguns corpos graníticos desta mesma suíte, como os Granitos Santana, Capão do Leâo,

bem como, os diques riolíticos, mostrando forte semelhança composicional com os granitos da

série alcalina. A oconência de um corpo granítico de natureza peralcalina na região de Piratini

(Granito Bela Vista), sugere o caráter transicional do magmatismo cálcio-alcalino alto potássio

para o alcalino, associado a estabilização tectônica da porção leste do escudo. Apesar destas

considerações não descarta-se a hipótese de constituirem-se em duas suítes magmáticas distintas.
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