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"The earth, we høve spread It out, how excellently we did that ? ,'

"The mountains, how they have been pitched ?

"The earth, how it was made even" ?

"Have u)e not made the earth an expønse, and the mountains
stakes .... øndthe mountains has jlxed them.Íìrmly'.

verslculos do Alcorão sobre proces sos geodinâmicos da terra. þctêção tats,zt e
construção de arcoa magmátlcos, lormagáo de orogénoq act"/çáo vsrlJcal, margona cont¡nerrtals e vaa e
pasalvas ...etc.)
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ABSTRACT

New and recent geolog¡cal investigations around Piên-Tijucas (suture) shear zone led
to the identification of success¡ve and different Neoproterozoic magmatic activ¡ties between
630 and 585 Ma. These magmatic activities are continuous responses to geotectonic
scenery, which changes from subduction to collision and to late and post-collision
extensional settings. The main geological units that were mapped and invest¡gated by
geochronological and petrological studies are: Gneiss-granulite Terrain, the piên Mafii-
ultramafic Suite, the Pièn-Mandirituba Granite Belt, and the palermo, Agudos do Sul, Rio
Negro and Tarumå Granites.

The Piên-Mandirituba calc-alkaline l-type Granite Belt is a magmat¡c arc-related
toward NW subduction zone. The suture zone results from oblique collision between the
Piên-Mandirituba Granite Belt, to the north, and the reworked Neo-Archean-?
Paleoproterozoic Gneiss-granulite Terrain, to the south. As a consequence, the
neoproterozo¡c supra subduction zone (SSZ) Piên Maf ic-ultramafic Suite is tectonically
emplaced between these units. The Palermo, Agudos do sul and Rio Negro Granites are
late to post-collis¡on A-PA type granites with mafic rocks and magma mixing processes.

The Piên-Mandirituba Granite Belt is formed by three main granite suites. The older
(620-610 Ma, u-Pb zircon and titanite ages), pre-collisional granite suite is constituted by
magmatic epidote-free deformed quaÉz monzodiorites to granodiorites and lhe younger
(605-595 Ma, U-Pb zircon and titanite ages), s¡n-collisionäl granite suite is constiiuted by
epidote-bear¡ng deformed quarlz monzod¡or¡tes, granodiorites and leuco-granodiorites. Thê
thlrd sin to late collisional granite suite is constituted by deformed biotite È amphibole
monzogranites. Trace element contents such as Rb, y, and Nb, are compatible with
cont¡nental arc-related granites both for the epidote-free and epidote-bearing granite suites.
Nd, sr and ô18o (zrc) isotop¡c data show clear differences between both suiteÀ and suggest
mantle-derived mafic sources (amphibolitic, basaltic), more (epidote-free) or iess
contaminated (epidote-bearing) by infracrustal paleoproterozoic component (Gneiss-granulite
Terrain).. The K-Ar biotite ages belween 607-s9s and represent the principal collision age.

The Piên Mafic-Ultramafic Suite is an incomplete ophiolite sequence, composèd by
two ultramafic bodies tectonically emplaced along the Piên-Tijucas (suture) shear zone and
constituted by serpentinized peridotites, pyroxenites and rare tholeitic gabbros. The supra
subduction zone (SSZ-type) residual mantle characteristics are indicated by the lithochemical
signature such as TiO2, Cr, Co, Y, and yb contents of the peridotites. New U-pb
geochronological data (SHRIMP) on zircons of the tholeitic gabbros yielded crystall¡zation
ages of 631-632 x 17118 Ma.

The Palermo, Agudos do Sul, and Rio Negro Granites are components of the
expressive Neoproterozoic volcanic and plutonic alkal¡ne-peralkaline Serra do Mar Suite
(Kaul 1997), wh¡ch was emplaced along the central and northern border of the
Paleoproterozoic Gneiss-granulite Terrain, in extensional, late to posl-collis¡onal and
anorogenic settings. The Palermo Granite is constituted mainly by non-deformed A-type
amphibole-b¡otite and biotite*amphibole monzo-syenogranites. slighfly peralkaline (pA+yþè),
sodic amph¡bole- and pyroxene-bearing quartz monzonites/quartz syenites and small
intrusions of monzogabbros associated wlth mafic and felsic hybríd granites occur
secondarily. The Rio Negro Granite exhibits a concentric zonation characterised by the
presence, in the internal portion, of a high quantity small intrusions of monzogabbros and
associated mafic and felsic hybrid gran¡te rocks. ln the external portion occur non-deformed,
A{ype biotitetamphibole monzo-syenogranites. The maf¡c and felsic hybrid granite rocks
and associated monzogabbros occur more extensively in this granite than in the palermo
Granite.



The Agudos do Sul Granite is essentially constituted by A-type leucogranodiorites
with low contents of b¡otite and muscovite and miarolitic cavities with fluorite. The main
accessories m¡nerals are z¡rcon, titanite, and apatite.

The A-type monzo-syenogran¡tes of Palermo and Rio Negro are high silica (SiOr TO-
80%), aluminous with low Al2O3, CaO, MgO, Sr, and Ba contents and high K2O, Rb, Ga, Ta,
Nb, Zr, Hf, U, Th, LREE, and HREE contents, with high Eu negative anomal¡es. These whole
lithochemical characteristics, clearly indicate ìntraplate s¡gnature that are similar to all Serra
do Mar volcanic and plutonic suite and to many world-w¡de A-PA type granites.

The Tarumä Gran¡te represents the continuous magmatic activity between these
contrasting I and A granite typology.

The monzogabbros intraplated in the Palermo and Rio Negro granites are alkaline
and the main trace elements such as Nb, Ta, Th, and Yb cleady indicate within plate
s¡gnatures.

U-Pb zircon dating yielded an age of 593t12 Ma for the monzo-syenogranites of
Palermo Granite and 593.1r 6.3 Ma for the monzo-syenogranites of the Rio Negro Granite,
interpreted as the crystallization age of thése rocks. For the monzogabbros of the R¡o Negro
Granite, U-Pb zircons isotopic data yielded an upper ¡ntercept age of SB4 È 7 Ma, interpreted
as the crystallizalion and cooling of the these rocks.

The eNd(r)and Sf7/Sf6(r)of Palermo and R¡o Negro monzogabbros are compatible
with the contaminated intraplate and rift zone bâsalts. The same e Ndo) for the monzo-
syenogran¡tes, hybrid rocks and monzogabbros of the Rio Negro and palermo granites
suggest mixing, homogenisation and infracrustal contamination and probably generation of
A;type monzo-syenogranites by melting of the contam¡nated monzogabbros. The average
ôr8O (Zrc) of 5.5 '/oo for monzogabbros are similar to the mantle values and do not indicate
crustal contamination or contribut¡on.

The Gneiss-granulite Terra¡n is constituted mainly by LILE depleted mafic and felsic
orthogranulites and biot¡tic and amphibolitic gneiss. Biotite and amphibole-rich mafic
orthogranulite also occur. Garnet-rich mafic orthogranulites occur mainly along the p¡ên-
Tijucas shear zone.

New U-Pb geochronological data on rounded and elliptical (Potâto-type) zircon of
mafìc and felslc orthogranulites yielded ages between 2.1 and 2.0 Ga, interpreted as
representative of high grade metamorphism period in the Gneiss-granulite Terrain. ln the
mafic granulite, elliptical and rounded zircons yielded an upper ¡ntercept age of 2062 r 65 Ma
with a zircon concordant age of 2059 r 6.6 Ma, when in the felsic granulites, rounded zircons
yielded upper intercept age of 2.060 r 19 Ma and the elliptical zircons yielded an upper
intercept age of 2l 15 * 31Ma. The age around 2060 Ma of rounded metamorphic zircons in
both mafic and fels¡c orthogranulites (or concordant rounded zircon age of 2059 È 6.6 Ma) is
interpreted as the age of high grade metamorphism peak. Elliptical and acicular zircons
e)dracted from biotite and amphibole- rich charnockiles yielded similar an upper intercept age
of 2200 t 7.3 I 9.9. This age probably represents and indicates a previous high grade
metâmorphism. The time gap between K-Ar and the U-Pb rounded metamorph¡c zircon ages
suggests a slow cooling path after the high grade metamorphism peak, in the Gneiss-
granulite Terrain.

This terrain remained tectonically stable until Neoproterozoic period, between 630
and 585 Ma, when its northern portion was heated (K-Ar ages) and involved by
Neoproterozoic subduction, collision and post-collision tectonic-magmatic activities.

Sm-Nd isotopic data indicate Neoarchean-paleoproterozoic depleted manfle Ages

between 2.7 and 2.5 Ga and suggesting the pr¡ncipal period of the mantle differentiation of

the gneiss and granulite protholites..



1.0 - lntrodução

os objetivos da presente pesquisa são o mapeamento geológico e o estudo
petrológico e geocronológico dos litotipos da reg¡ão do alto Rio Negro (pR-SC). Foram
mapeadas e investigadas seis principais unidades geológicas: o Terreno Gnáissico
Anf¡bol¡tico Granulítico do Paraná e santa catârina (TGAG), parte da porção norte da
Microplaca Luis Alves, a suite Máfica-ultramáf¡ca piên (sMUp), a suite Granítica piên-

Mandirituba (SGPM), o Granito Patermo (Gp), o Granito Agudos do sul (GAS), o Granito Rio
Negro (GRN) e, alojado neste último, o Granito Tarumá (GT). parte das bacias
vulcanossedimentares Neoproterozóicas de campo Alegre e Guaratubinha, do Granito
Morro Redondo e a bacia quaternária de Tüucas do sul afloram nesta regiáo, mas náo såo
alvos deste estudo.

Estas unidades geológicas mapeadas constituem parte da zona de transiçåo
neoproterozóica entre os terrenos paleoproterozóicos/neo-arqueanos? do TGAG, ao sul, e
do C¡nturão Gnáissico-Migmatítico de Atuba (CGMA) ao norte.

A área investigada situa-se na regiåo do alto Rio Negro, divisa leste dos estados do
Paraná e santa catarina, entre os municípios de sáo Bento do sul-SC, Mandirituba-pR e
Tijucas do sul-PR e arredores (F¡gura 1 .1). Esta regiåo está inserida nas folhas
planialtimétricas de curitiba e Joinville (IBGE 1983, Escala 1:250.000) ou nas folhas
Mandirituba, Tijucas do sul, campo Alegre (IBGE i992, escâla 1:soooo) e São Miguel
(serviço cartográfico do exérc¡to, escala 1:go.oo0). os limites geográficos da área estão
entre os paralelos 49o 00' e 49o 30' oeste e 2So 45' e 26o 1S' sul-

A conclusåo desta investigaçao geológica adiciona uma pequena mas importante
contribuição para o melhor conhec¡mento geológico de parte da porçåo sul-Brasileira.

2.0 - Metodolog¡as da lnvestigação Geológica

os dados geológicos foram obtidos por meio de mapeamento geológico, análise
estrutural, análises petrográficas, análises litogeoquim¡cas e análises geocronológicas e
isotópicas (métodos u-Pb em zircão e t¡tanita, K-Ar em biotita e anf¡bólio, sm-Nd em rocha
total e m¡nerais e, Sf?Sff(o) em rocha total).
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2.1 - Mapêamento geológico

o mapeamento geológico desra região foi feito urilizando como base, as forhas
topográf¡cas na escara de 1.so.ooo já citadas, teve com objetivo a confecção de perf¡s e
mapa geológicos.

Devido a grande divers¡dade litológica da região, um total de '1141 afloramentos
foram invest¡gados. O mapa de controle e localização destes afloramentos encontra-se no
anexo 2.

O mapa geológico final foi confeccionado com base tanto nas ¡nformações coletadâs
em campo como nos estudos petrográficos macro e microscópicos (Anexo 1). A partir deste
mapa, foram elaborados perfis geológicos repfesentativos da disposição e das reraçóes
entre as unidades mapeadas.

Para a merhor separaçåo dos ritotipos graníticos presentes no trecho oeste da
porçåo sul da sGpM e para o merhor mapeamento do Granito Tarumá foram consurtadas
as descriçðes petrográf¡cas microscópicas de amostras de rochas disponíveis nos trabalhos
de mapeamento de graduação dos arunos da uFpR dos anos de iggz e 19gg.

2.2. Pefl.og¡afja

Este estudo visa a descrição petrográfica macro e microscópica de amostras
representativas das diferentes unidades geológicas mapeadas. seus objetivos são a
identificação e a separação dos principais ritotipos de cada unidade, a identmcaçáo das
principais assembléias mineralógicas presenres nas rochas, caracterização das relações
macro e micro estrutura¡s e texturais entre os minerais, estabelecimento da seqüência de
inlcio de cristal¡zaçåo e identificação das assembléias minerais metamórficas e do grau
melamórfìco, principalmente nas rochas do TGAG.

As descrições petrográficas foram também ¡mportantes bases para a escorha das
rochas para as análises litoquimicas, geocronológicas e isotópicas.

As principais e ma¡s ¡mportantes macro e micro estruturas e texturas observadas nas
rochas sáo ilustradas neste estudo por meio de fotos e fotomicrografias.

2.3- Lítoqufm¡ca

um dos objetivo deste estudo é utirizar os dados ritoqurmicos obtidos em rochas
representativas de cada unidade mapeada para a extraçåo de ¡mportantes informaçöes



geológicas. Este investimento em litoquímica ou ,,microscopia 
litoquímica,, em diversas

rochas da regiäo, tem fornecido importante suporte científico às interpretaçôes geológicas.

As análises litoquimicas foram realizadas no laboratório Acilabs-Canadá. Neste
laboratório, as análises dos óx¡dos (SiO2, TiO2, Al2O3, FezO3T, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O,
P2os) são feitos pelo método lcp, enquanto os elementos traços (Ba, Rb, sr, cs, Ga, Ta,
Nb, Hf, Zr, Y, Th, U, Cr, Ni, Co, Sc, V, Cu, pb, Zn) e terras raras (La, Ce, pr, Nd, Sm, Eu, Gd,
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, yb e Lu) são feitos pelo método lCp_MS.

Foram efetuadas análises qulmicas em 21 amostras de rochas do Granito palermo
(GP)' 17 do cran¡to Rio Negro (cRN), 6 do Granito Agudos do Sur (GAS), 4 do cranito
Tarumå (cr)' 33 da sGpM, 19 da sMUp e 26 do TGAG. os resurtados anaríticos obtidos
nestas rochas såo apresentados no Anexo 3. lncluem-se nesta relaçáo análises químicas
referente ao trabalho de mestrado de Harara (1996).

somente os resurtedos das anárises químicas das rochas do TGAG e da sMup sáo
apresentados de forma resumida, nos capítulos 7.0 e 8.0. As demais análises químicas das
rochas dos granitos Gp, GRN, GAS, GT e da sGpM, serão apresentadas e discutidas nos
capítulos 5.0 e 6.0.

2.4- Geocronologia e Geologia lsotópica

os critérios utirizados na escorha das rochas para anár¡ses geocronorógicas e
isotópicas foram, a necessidade, a carênc¡a e o tipo da informaçäo georógica desejada.
Além disso foram revados em conta as rimitações e resoruçäo de cada método
geocronológico e isotópico empregado e seu significado geológico.

Em razão da variedade das unidades geológicas e dos litotipos constituintes fo¡
necessário o revantamento de uma grande quantidade de dados geocronorógicns e
isotópicos. Estes métodos foram apricados em amostras representat¡vas dos principais
litotipos mapeados e são: u-pb em z¡rcåo e titanita, K-Ar em biotita e anfibório, sm-Nd em
rocha total e minerais e Rb-sr em rocha totar, bem como, anárises das razöes spt/sf(o)
atuais em rocha totar. A reração das amostras investigadas via geocronorogia e georogia
isotópica seråo apresentadas nas seções correspondentes a cada unidade.

A separaçåo de zircåo e titan¡ta para a metodorogia u-pb e a seqüência dos
procedimentos nas análises quím¡cas e espectrométricas foram realizados conforme as
fecomendaçóes e os procedimentos do cpGeo.usp (centro de pesguisas
Geocronológicas da universidade de Sâo pauro), que encontram-se detarhados em Base¡ ef
4,. (1995). As idades u-pb em zircões såo indicativas da idade da formação/cristarizaçåo



das rochas magmáticas em gerar ou da recristarização metamórfica e ¡dade do
metamorfismo de alto grau, no caso das rochas do TGAG.

Para o cálcuro dos resurtados anaríticos, das idades u-pb em zircóes e das idades
isocrônicas Rb-Sr e Sm-Nd utilizou-se o programa de Ludwig (1994).

os dados Rb-sr em rocha totar referentes à sGpM foram extraídos de Harara (i 996)
e aqueles referentes aos Granitos GAS e Gp foram ret¡rados de siga Jr. (199s) e Kaur
(r 997). As anárises da ''zão sr.?sr'6(o) em rocha foram feitas nas mesmas rochas
anal¡sâdas via Sm-Nd. A comparação entre razåo SPi/Srs6(o) da rocha e do reservatório
condrítico (CHUR) para a idade da formaçåo/cristalizaçåo da rocha (exceto rochas monzo-
sienograníticas do GP e GRN com baixos a muito baixos valores de sr) fornece a estimativa
da razão sfi/sr¡etn no tempo da cristarizaçåo das rochas. os varores de slr) para a idade
da formaçáo da rocha foram carcurados com base nos seguintes varores: sp'/sff = o.7o4s
e Rb87/Sff = o.oB2T.

A metodologia K-Ar foi aplicada em biotita e anfibólio de litotipos representativos das
unidades georógicas mapeâdas. As temperaturas crít¡cas (Tc) de difusão/retenção do gás
argônio dentro do retículo cristalino do mineral são da ordem de 2so + s0 oc para a biotita
(Harrison ef a/' 1985) e de 500 r 50 "c para o anfibório (Hanison, 1981). Estas
temperaturas, da retençäo do argônio para cada minerar, têm um ¡nte*aro restrito na quar
se passa de um estado de perda compreta do argônio (temperatura ac¡ma da Tc) para um
estado de retenção compreta do argônio (temperatura abaixo da Tc), podendo ainda haver
s¡tuaçóes de perdas parciais de Ar.

A dataçåo de b¡otita e anfibório pera metodorogia K-Ar fornece importantes
informaçöes georógicas como idades de resfriamento das rochas (que podem ser um pouco
ou bem mais jovens do que as idades da cdstar¡zação magmát¡ca ou recristarização
metamórfica fornecidas pero método u-pb em zircöes) e o úrtimo evento térmico sofrido pera
rocha, independente da idade da cristar¡zação magmática ou recristarizaçáo metamórfica.
Devido ås diferentes temperaturas de difusåo, a utirização conjunta das idades K-Ar em
biotita e anfibólio e a sua comparaçåo com as idades em zircões ou titanita, entre rochas
cogenéticas ou não, fornecem importantes informaçóes geológ¡cas.

A metodorogia K-Ar requer a obtençäo de concentrados minerais puros (biorita,
anfiból¡o, plagioclásio) que seråo ut¡lizados no ataque químico (análise de o/o K do mineral,
duplicata de 0,09 a o,l grama do minerar) e na extração e dosagem do argônio da amoslra.
Para minimizar a interferência e o efe¡to de incrusôes minerais em biotita e anfibório e
aumentar a pureza dos concentrados utirizamos preferenciarmente fraçöes de b¡ot¡ta e



anfÌbólio entre 1oo (0,'tso mm) e 150 Mesh (0,106 mm) e, ma¡s raÍamente, concentrados
entre 60 (0.250 mm) e 100 Mesh.

A metodorogia sm-Nd foi apricada em minerais (somente TGAG) e rocha totar dos
principais litotipos das unidades geológicas mapeadas.

A comparação entre a razåo Ndi43/Ndra da rocha e do reservatório condrit¡co
(OHUR) para a idade da formação da rocha (eNdG) possibilita a utilização dos isótopos de
Nd como indicadores petrogenéticos. Vâlores de eNd(r)positivos ou iguais a zero indicam
fontes mantélicas enquanro varores pouco negativos representam fontes mantéricas com
contribuição infra ou supra crustar dependendo ainda dos varores do (eslr)¡. varores
intermed¡ár¡os pouco a muito negativos de eNdo) såo ¡nterpretados gerarmente como
resultado de interaçåo manto/crosta com mistura de componentes mantélicos e infra e/ou
supracrustais e até manto enriquecido, dependendo dos valores de esl'). podem ainda
indicar retrabalhamento de rochas fontes supra ou infracrustais, dependendo também dos
resultados dos outros indicadores petrogenéticos como sr, pb, os, Hf e até de isótopos de
oxigênio em rocha total ou minerais (quartzo e zircáo). Variações destas interpretações
convencionais sobre os isótopos de Nd nas rochas em geral permanecem em dúvida e
discussåo.

A seqüência dos procedimentos quimicos e espec:trométricos utilizados no CpGeo-
usP para a metodorogia sm-Nd encontram-se em Kawashita ef 6/. (1991) e Saro ef a/.
(1995). As constanres ur¡l¡zadas no cálculo das idades modelo sm-Nd (TDM) e dos valores
do eNd såo as seguintes (Jacobsen & wasserburg 19g0, Jacobsen & wasserburg 19g4):
(Nd143/Ndt44)oCHUR (Chondritic Un¡form Reservoir) = 0,S1i2638, (Ndi4s/Nd114)oDM (Depteted
Mantle Resevo¡Ò = 0,513114,1sm141Ndre¡o CHUR = 0,1967, (Smr4?Ndt*)o DM = 0,222.
As idades modeto T¡v foram carcuradas com base nos varores do Depretød Manfle
Reservoir e os valores do eNd foram calculados com base nos valores do CHUR.

A escara do tempo georógico utirizada, para referenciar as eras e os periodos
geológicos registrados nesta reg¡áo com base em dataçöes ¡sotópicas, foi baseada em Fuck
(1991). Nesta referência, as subdivisôes do prácambriano såo as seguintes: Arqueano_
Neo'Arqueano (entre 28oo e 2soo Ma), rimite Neo'Arqueano-pareoproterozóico (- 2soo
Ma)' Pareoproterozóico (2500-1600 Ma), Mesopfoterozóico (r600-1000 Ma) e
Neoproterozó¡co (1000 a s4o(?) Ma). Dentro da era Neoproterozóica, o periodo do
Neoproterozóico lll está entre 650 e S4O (?) Ma.



3 - Contexto Geológico Regional

3.1 - lntroduçåo

A regiåo investigada (Figura 3.1) está situada na zona de transição entre a margem
norte do Terreno Gnáissico Anf¡bolítico-Granulít¡co do Paraná e Santa Catarina (TGAG) e o
cinturåo Gnáissico-Migmatftico Atuba (cGMA), componentes do embasamento
paleoproterozóico-neoarqueano exposto entre os c¡nturões neoproterozóicos Apiaf (Ribeira),
ao norte, e Dom Feliciano, ao sul. Nosta reg¡åo, entre o rim¡te nofte do TGAG com o CGMA,
afloram a suite Máfica-uttramáfica piên (sMUp), a Suite Granftica piên-Mandirituba (scpM)
e o Maciço Granítico Agudos do sul (MGAS), dividido nesre trabalho em, Granito palermo,

Granito Rio Negro, Granito Agudos do Sul e Granito Tarumä.

' o rGAG tem recebido várias denominações, como: comprexo Granuririco de santa
catar¡na (Hartmann et at. 1g7g), cráton Lu¡s Arves (Kaul r9B0), comprexo Luis Arves (Kaur
& Teixeira 1982), Micropraca Luis Arves (Basei ef ar. 1gg2) ou Dominio Luis Arves (siga Jr.
1995). o CGMA tem sido incruído na porçåo norte da Microplaca curitiba (Basei et ar. lggz\
ou na porçáo norte do Domínio curit¡ba (s¡ga Jr. 1995), sendo mais recentemente
denominado Complexo Atuba (Siga Jr. et at. lgg1).

o avanço no conhecimento georógico da porção sudeste do paraná e nordeste de
Santa catarina tornou-se significativo a partir dos levantamentos geológicos real¡zados por
Basei & siga Jr. e colaboradores a part¡r do fim dos anos E0 e o inicio dos anos go. A
constante adiçáo de novas informaçóes georógicas tornou possíver, assim, uma merhor
compreensáo do quadro evolutivo da regiäo.

A seguir são relatados os principais dados georógicos existentes, até o momento,
nas unidades geológicas regionais nas quais se insere a área pesquisada.

3.2 - o rerreno Gnáissico Anfiborito-Granur¡t¡co do pa¡dnâ e santa catar¡na (TGAG)

O Terreno Gnáissico Anf¡bolftico-Granulítico do Paraná e Santa Catarina aflora
desde a borda norte do cinturão Dom Fericiano (Basei 19g5), ao sul, até a regiåo de rtatins-
sP, a norte, passando por piên-pR, T¡jucâs do sur-pR e sena Negra-pR (F¡gurâ 3.1) e
atingindo uma largura máxima de aproximadamente 1oo Km (wemick 1979, Harlmann ef a/.
1979' Kaul 1980, Kaur & Teixeira 1982, cordani & Brito Neves 1982, wernick & oriveira
1982, silva 1984 e 1987, Basei & Teixeira 1987, ryer et ar lg987, Brito Neves & cordani
1991' Basei et ar. 1992, siga Jr. ef a¿ 1990, Figueiredo et at. 1gg1, siga Jr. 199s, Base¡ ef
al.1s97 ' Fornari 1998 e Basei ef a/. 199g). o limite norte se faz tectonicamente eÆm a



sGPM, por me¡o da qual é separada do OGMA. A leste, o contato com o cinturäo Granitico
costeiro ou cinturão Granít¡co Såo Francisco do Sul - paranaguá, é feito pelas zonas de
cisalhamento Garuva, Alexandra e sena Negra. A oeste encontra-se coberto peros
sed¡mentos paleo-mesozóicos da Bac¡a do paraná.

o conhecimento geológico sobre o TGAG como um todo é ainda muito preliminar e
sua evoluçáo geológica pouco conhecida, principalmente em razáo da falta de estudos
sislemáticos. Mapeamento de detalhe ou semi detalhe discriminando os principais litotipos
do TGAG e, adicionalmente, estudos petrológicos e geocronológicos mais aprofundados,
permitiriam maiores esclarecimentos e o resgate da sua história geológica durante o
Arqueano-Paleoproterozóico.

o rGAG' segundo os referidos aurores, é constituído principarmente por
ortognaisses granulíticos félsicos, intermediários e máficos, bandados a maciços. Associam_
se e intercalam-se com biotita-gnaisses, biotita-anfibólio gnaisses e anfibólio-biotita gnaisses
(suites graníticas tipo Tijucas do sul-pR, pomerode-sc, lndaial-sc e lbirama-sc) de
composições thronjemítica-tonalitica-granodioríticâ/enderbítica-charnoenderbítica, com
freqüentes varìaçóes para composições, quartzo-dioríticas/quartzo-noríticas e d¡orít¡cas-
noríticss. os novos mapeamentos revelam cada vez mais a presença de express¡vas áreas
constituídas por gnaisses, m¡gmatitos e granitos deformados com b¡otita e anfibólio que näo
mostram quaisquer assembléias típ¡cas de metamorf¡smo de alto grau. Ad¡cionalmente,
ocortem freqüentemente lentes de rochas máficas-ultramáficas, tais como anfibolitos,
piroxen¡tos, nor¡tos, gabronoritos e gabros (suites tipo Barra Velha-sc, Blumenau-sc e
Massaranduba-sc) e rochas ultramáf¡cas (dunitos e harzburgitos parcial a totalmente
serpentinizados). Ocorrem ainda rochas gnáissicas alcalinas como d¡oritos, monzod¡oritos,
monzonitos e s¡enitos da su¡te t¡po Braço do Gavião, aflorante na porção meridional leste da
unidade (Fornari 1 998 e Hartma nn et al. 1 998), granulitos piroxeniticos, leucogranitos
deformados (suite granítica tipo lbirama-sc), quartzitos e granada-quarlzitos, gnaisses
kinzigíticos e formações ferriferas bandadas.

o rGAG mostra um padräo estruturar bastante comprexo (Basei et a/. 1992, siga Jr.
1995 e siga Jr. et al. 199s) caracterizado por um bandamento regional sn com orientação
que varia de N30E a N40w com mergulhos entre 60o a 70o predominantemente para NE e
sw. o bandamento é uma superfíc¡e s2 paleoproterozóica gerada em condições de fácies
anfìbolito a granulito e que apresenta-se dobrada, com plano axial na direçåo NWSE e
eixos com or¡entaçðes variando entre s30-s0E/40o-60o e N2o-6ow4o.-g0.. uma superfície
de transpos¡çåo Sn+1 ocorre geralmente paralela a este bandamento.



LOCALI

Figura 3.1 - Mapa Geológico do Sul do Estado do Paranå e Nordeste do Estado de Santa catarina
(Modificado de Siga Jr, 1995, Kaul 1997 and Basei efaf19D9)



Legenda da Figura 3.1

*J Recent Alluvium

,_*fi Cenozoic Sedimentary Basins: (1) Curitiba and (2) Tijucas do Sul.

*rü 
Paleozoic Sedimenls of Paraná Basin.

Neoproterozoic lll (600- 585 Ma) Alkaline-Peralkaline (A-PA) Plutonic and Vulcanic Serra do Mar
Suite and the Underplated (?) and Intraplated Alcal¡ne Monzogabbros and the associated mafic
and Felsic hybrid granite rocks

Vulcano-sedimentary Basins: (1) Guaratubinha, (2) Campo Alegre and (3) Corupa. The felsic A-type
vulcaníc rocks emplaced within theses basins are mainly Riolites and Traquites are subordinate. Íhe
Alkaline mafic rocks (Gabbros to Monzogabbros and Basalts to andesitic Basalts) ere rare and mainly
present in the Campo Alegre Basin.

A-PA Serra do Mar Granite Suite: (1) Graciosa Granite, (2) Anhangava, (3) Marumbi, (4) Serra da
lgreja, (5) Palermo, (6) Agudos do Sul, (7) Rio Negro, (8) Serra Alta, (9) Morro Redondo, (10) Dona
Francisca, (11) Piraí and (12) Corupá.
Non-deformed and isotrope Monzo to Syenogranites, Syenogran¡tes, Quartz-syenites-Quartz-
Monzonites to Syenites-Monzonites and Alcali-Feldspar Granites. The predominant mafic mineral phase
in the alkaline granites are biotite and Biotite t Amphibole and in the peralkaline granites are biotite and
calcic (Hornblende) and sodic (Arfvdsonite and Riebeckite) amphibole and pyroxene (Aegerine and
Aegerine-Augite) and scarce olivine (fayalite). The hybrid mafic and felsic rocks are presént only in the
Palermo and Rio Negro Granites.

Neoproterozoic lll ( t 600 Ma) Low to Medium Grade Metamorphic Complexes,

Vulcano-sedimentary Metamorphic Complexes, components of the Apiai (Ribeira) Belt to norte and,
Itajai vulcanosedimentary Basin and Brusque vulcanosedimentary Metamorphic Complex, components
of the Dom Feliciano Belt, to south.

Neoproterozoic lll (820 - 600 Ma) tþformed C¡ilc-elfal¡ne Granite Belts

Piên-Mandirituba Granite Belt. Arc-Related, deformed to highly deformed medium to mainly high K
Calc-Alkaline l-Type Granites. Biotite and amphibole-Bearing, Quartz-Monzodiorites, High mafic low
sílica Granodiorites to low mafic and high silica Leuco-Granodiorites and Monzogranites.with or without
magmat¡c epidote. The K-Ar biotite ages are mainly between 605 and S9S Ma.

Såo Francieco do Sul - Paranaguá, Coastal Granite Belt. Arc-Related (?) deformed and isotrope high
K Calc-Alkaline, l-Type granites. Biotite and amphibole-Bearing, Porphyritic Granodiorites añd
Monzogranites. The K-Ar Biotite ages ( 560-480 Ma) in this granite belt are younger than piên-
Mandirituba Granite Belt.

Neoproterozo¡c lll(r 650{30 Ma) Piên Mafic-Ultramafic Suite

Supra-Subduction Zone "SSZ-Type" mantle rocks. Highly deformed and serpentinized dunites and

lgzburgites, associated and correlated Olivine-Pyroxenites, Pyroxenites and rare Neoproterozoic (t
ô50-630 Ma) tholeitic gabbros.

Archean (?) - Paleoproterozoic (EÞformed Granites-Gneisses-Migmatites€rthogr:anulites)
Terrains

Atuba (Mainly EÞformed Granites€neisses-Migmatites) Belt. Biotite and Amphibole bearing
Gneisses and Migmatites with scarce orthogranulite-gneiss expositions (Ex. Curitiba and ltatinã
Granulites) and, I and A-Type deformed granites. The whole Tenain is highly deformed during the
Neoproterooic lll Period (620-600 Ma) with only total reseting of the K-Ar biotite and amphibote ãges
and, production of foliated and non-foliated leucogranites conelated to Piên-Mandirituba Granite Belt
emplacement.

Paraná and Santa Gatarina (Deformed Granites-Gneisses-Migmatitee-Granulites Terrain). Mainly
granulitic orthogneisses and, biotite and amphibole-bearing Gneisses (Monzodiorites, Diorites Quartz-
Diorites and Tonalites, Ex. Pomerode-type , lbirama-type and Tijucas do Sul-type suites). Subordinatelly
occur, Deformed Leucograniles (Ex. lbirama-type suite), Serpentinized ultramafic (dunites and
harzburgites, pyroxenites) lenses, mafic-ultramafic (amphibolites and pyroxenites, Bana Velha type-
suite), quartzites, banded iron formations and rare S-Type migmatites-Granulites Gneisses (Ex. Garnel
Quartzite, SW pomerode-SC)

m
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Estudos geotermobarométricos em rochas granuríticas da porção meridionar do
TGAG (Fornari, lgg8) apontaram valores de pressäo entre s e 6 kbar e temperaturas em
torno de 800'c. Estimativas acerca das condiçÕes de pressáo e temperatura do
metamorfismo granuritico (GÍañi 1974, Girardi e urbrich rg8o) fe¡tas em rochas da porção
norte do TGAG (exatamente na regiåo ora ¡nvest¡gada) indicaram pressões entre s e 7 kbar
e temperaturas ao redor de g00'c. Hartmann (19gg) obteve temperaturas em torno de
800"C para rochas granulíticas da porção meridional da unidade.

os dados geocronorógicos u-pb, Rb-sr, pÞpb, sm-Nd e K-Ar (cordani 1974, G¡añi
et al' 1974, Kaul & Teixeira 1982, Basei 198s, Basei & Teixeira 1987, Siga Jr. ef a,. 1990,
Mach¡avelli 1991, Basei etat. 1992, Hartmann ef a/. 1998, s¡gaJr, 199s, Harara ef a/. 199s,
Harara 1 996, Basei et a/. 1997 a e b, Basei ef al 1998 e Hartmann et a¿ 1998) indicam uma
história geológica arqueana(?)-paleoproterozóica envolvendo estabilizaçáo tectônicâ no final
do Paleoproterozóico (Tabela 3.1). ldades u-pb ao redor de 2.4 Ga obtidas em zircöes das
rochas granulíticas e idades isocrônicas Rb-sr (rocha total) entre 2.8 a 2.6 Ga com razóes
sr81sr86(r) entre 0.702 e 0.704, såo encontradas principalmente na porção sul. segundo os
referidos autores, estas sedam representar¡vas da época de formação e incorporaçäo ä
crosla dos protólitos ígneos das rochas granulíticas. No restante do TGAG, principalmente
na porção norte' a maioria das idades U-Pb e Rb-Sr em rochas granulíticâs estâo entre 2.2
e 2.0 Ga e representariam a época do metamorfismo granulítico. A variaçâo nas idades u_
Pb em zircões e Rb-Sr (rocha total) sugere a existência de rochas antigas diferenciadas e
submetidas à granulitizaçåo em épocas dist¡ntas (Arqueano?-paleoproterozó¡co).

Para os gnaisses granuriticos das porções centrar e meridionar da unidade, o
retrabalhamento de análises u-pb em zircöes prévias, somadas aos novos dados (Basei ef
a¿ 1999 e Basei 2000), permitiram o eslabelecimento da idade do metamorfismo granulítico
ao redor de 2350 I 20. Esta interpretaçäo, segundo os autores, base¡a-se no fato de que
em inúmeras localidades do complexo são obtidas ¡dades neste intervalo em crista¡s de
zircöes com morfologia tÍp¡ca de rochas granuliticas (formas esféricas e elipsoidais). uma
segunda população de zircões (euhédricos e prismáticos) foi identificada em arguns
granulitos, indicando idades próximas a 2.2 Ga e sendo assoc¡ados à descompressåo que
ocorre logo após o clímax do metamorfismo de alto grau (Basei et al. 199g e Basei 2000).
Em uma amostra de charno-enderbito coretada nas proximidades de Massaranduba-sc,
ambas as populaçôes foram reconhecidas e ar¡nharam-se em uma mesma discórd¡a, com
idade do infercepto superior ao redor de 2,35 Ga (Basei et al 199g). ldades u-pb ao redor
de 2.28 Ga (Basei 2000) foram obtidas em monazitas extraídas dos raros granulitos de
origem sedimentar (granada-quartzitos com ortopiroxênio). os leucogranitos deformados
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aflorantes na regiäo de lbirama-sc forneceram idades u-pb em z¡rcões ao redor de 2112 +
21 (Base¡ ef a/ 1999), interpretadas como representativas da época de formação dos
mesmos e sincrônicas aos eventos metamórf¡cos paleoproterozó¡cos de alto grau. segundo
(Base¡ 2000), o alto grau de discordância observado em grande parte dos zircões é uma
característica marcante do TGAG, devendo tal fato representar sua evolução pol¡cíclica,
bem como a forte herança crustar anterior aos eventos metamórficos. rsto sugere que, ao
conlrário do que foi observado no CGMA, os eventos ígneos geradores dos protólitos dos
granulitos e o metamorfismo de alto grau foram separados por um considerável periodo de
lempo De acordo com o mesmo autor, o TGAG é uma unidade poricícrica de idade
paleoproterozóica cujos principais eventos metamórficos e deformacionais ocorreram no
intervalo entre 3.35 e 2.1 Ga.

Os principais dados isotópicos Sm-Nd revelaram ¡dades modelo (Tor,¡)

predom¡nantemente entre 2.7 e 2.5 Ga, com raras idades ao redor de 3.0 Ga, o que sugere
que a diferenciação dos protólitos dos litot¡pos granulíticos tenha ocorrido durante a
transição Paleoproterozóico-Arqueano e Arqueano.

os perfis térmicos e geocronorógicos K-Ar em minera¡s (princ¡parmente b¡otitas e
anfibólios) ao longo e entre as bordas sur e norte do TGAG (siga Jr. et ar. 1990, siga Jr.
1995 e Harara et ar. 1997 a e b) apontam para um intervaro de idades entre 1.9 e 1.7 Ga
com um agrupamento modal ao redor de 1.9 Ga, indicando resfriamento e estab¡lidade
tectônica desde o final do paleoproterozóico. Ao contrário, nas proximidades da porção
norte da unidade (região de piên-pR e adjacências), as idades são hÍbridas (meso a
neoproterozóicas) e resultam da reat¡vação termo-tec,tônica desta margem do TGAG. Estes
perf¡s sugerem, respect¡vamente, para as bordas sur e norte, um contato georóg¡co frontar e
frio do TGAG com o cinturão Dom Feliciano e contâto frontal e quente do TGAG com a
SGPM e o CGMA.
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Tabela 3.1 ' Relação rros p,rincipais rlados geocronológicos,? ¡sof:ópic,os d<¡ TG/\G

M.Ètodo

_ _ 9.e9c.fÞ-!9!9S'c_9

u-pb
I l-Þh

U.Pb
U.Pb
U-Pb
U-Pb
U-Pb
U.Pb
U.Pb

Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-Sr
RÞSr
Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-'sr
Rb€r
Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-Sr

PÞPb

Sm-Nd (Rocha TDtal)
Sm-Nd

K-Ar

M¡neraURocha lotal

Zi¡cáo
Zitcáo
Zircão
Z¡rcão (rosad(t
Zircão (manon)
Zrcâo (esférico e elipsoidal)
Zrcão (prism¿tjco)
Zitcão
Monazita

Rocha total
Rocha total
Rocha total
Rocha total
Rocha total
Rocha total
Roc+ìa total
Rocha total
Rocha total
Rocha total
Rocha total
Rocha total

Rocha total

Rocha Total
Minerais
Allanita,titaniEL, anfibólio :
piroxên¡o.

anfiból;o, biotila, plaltioclás¡(,,
Piroxe¡ìio e ro,)fìa tot¿rl

Gn¿isses Granulfüoos
M¡grnatitos
Gnaisses Granulltirlos
Gna¡sses Granulftio6
Gnaisses Granulfti(þs
Chamo-En(lerbito
Chamo-En<lerbito
Leu¡;ogranl o
Grarìada-Quarffio

Gnaisses Granullti(ros
Gnaisses Granulfli(þs
Mesossom¿¡-M¡gm¡¡tito
Leur)ossoma-Migmatito
Gnaisses Granulfti@s
Gnaisses Granulfti(;os
Gnaisses Granulfti(Ðs
Gnaisses Granulfti(Ðs
Gnaisses Granulfti(Ðs
Gnabses Granulfli(Ðs
Gnaisses Granulfti(þs
Gna¡sses G¡anulfti(Ðs

Granulitos fels.e måficos

Gra¡ìulitos
Gna¡sses âlcâl¡ños

Gna¡sses gËnulftjcos

Llot¡po ldad,-' (Malr Erro Sfl/Sr& (i)

2400
2890
22OO 12
2,47 r 18
2360 r100
2338 r 37
Do4 + 33130
2112 t21
?2831r4.2t3.3

2663x72 0-703!17
2478t37 0.701t:9
2581 r.277 0.70418
1900 r 200 0.704{i0
2700 r 90 0.70,1(19
1900 r 70 0.704:;l
2169 t177 0.701:i0
1970 r 36 0.7021.5
2184118 0.702ai7
2067 1199 0.70214
2107 t69 0.7o2tj4
?20o tlo0 0_708:;0

2100 t 500 Ml = fi,g

2.5-2.8 Ga
2258 + 67

2000..1700

L(tcal¡zal¡ão da

Lufs Alves-SC
Lufs Alves-SC
Dona Francis{a-Sc
Dona f:rancis(a€C
Dona Francis(;a€C
Luis Aves-SC
Luis Alves-SC
lbiram;¡-SC
SW-Pomerode-SC

Lu¡s Alves-Sc
Pomerode€C;
Lufs AJves-SC
Luls Aves-SC
Dona l:rancb€-Sc
Dona Ffancis€-Sc
Blume'ìau-sc
Luls AJves-SC
Jaraglá do Sul-SC
Piên-PR
S. Bento do Sul€C
Sena l{egrajrR

Lufs Aives-SC

Barra '/elha-S C

Dados do todD o TGI\G

---4!9!!F
E.aseil-c85
E ase¡ 1985
S¡ga Jr- 1995
S¡ga Jr. t 995
S¡ga Jr. 1995
E.as€i ef a/- l99l e Basei 2000
E.asei el a¿ í99r¡ e Bâsei 2000
E.aseiefa/ 199!, e Base¡ 2000.
E asei 2000

l-lartmman ef al 1979
Siga Jr. 1995
Easei1g85
Easei 1985
S¡ga Jr. 1995
S.iga Jr. 1995
E.asei1985
S.¡ga Jr. 1995
S¡ga Jr. 1995
Qii¡ardi et al. 1974
Maci¡av:m 1991
S.iga Jr. t995

Ease¡ 1985

S.iga Jr. 1995
l-lartmann ef al 1998

l-iartmann eta¿ 1979, lvlin¡oli 1972, 1!169, Karl et âf
198,1, Eiasei €¿ al 1985, ,3irard¡ e¿ al 1974

tontês llíbliog ráf¡cás



3.3 - O Cinturão Gnáissico-Migmatftico Atuba (CGMA)

o CGMA ( Basei ef a¿ 1992, siga Jr. et at.lggs e Basei ef a/. 1999) afrora numa faixa
or¡entada NE com rargura máxima de aproximadamente 4o-s0 Km (Figura 3.1) entre os
metassedimentos da Faixa Apiaí ou Ribeira, a norte, e a sGpM, a sur. outras exposiçôes do
CGMA ocorrem ainda em meio aos metassed¡mentos da Faixa Apiaí ou Ribeira (núcleos
Betara, Tigre e setuva). A unidade é recoberra por uma seqüência metassed¡mentar
(Formaçöes seruva e capiru) que apresenta afinidades paleogeográficas com esta, o
mesmo que náo ocorrendo com as seqüências metasedimentares da Faixa Apiai ou Ribeira
(Formaçöes votuverava, Agua clara, ltaiacoca e afins) aflorantes a norte da Zona de
cisalhamento da Lancinha. o limite norte e noroeste do CGMA é marcado pela Zona de
cisalhamenro Lancinha-ltarir¡ que, segundo Basei ef a/. (1999) representa, em superficie,
importante zona de sutura gue separa o OGMA dos terrenos ao norte. A sur, separados do
OGMA pelas zonas de cisarhamento Mandir¡tuba-p¡raquara e piên-Tijucas, afloram,
respeclivamente, a sGpM (Machiavelli ef a/. 1999, siga Jr. 199s, Harara 1996 e Harara ef
a1.1997 a e b), a sMUp (Girardi 1974, Girardi 1976, Girardi & ulbrich 19Bo e Harara 1996) e
a margem norte do TGAG.

o ccMA' segundo Basei ef at. (1992), siga Jr. ef a/.(199s) e Basei et at. (1sgg) é
constituido por biotita-anfìbólio gnaisses, anfibólio-biotita gnaisses e migmatitos cinzentos a
róseos (mesossomas de biotita-anfibólio-gnaisses e leucossomas de composiçâo tonalítica-
granodiorítica-granílica), intensamente deformados e regionalmente metamorf¡sados nâ
fácies anfibolito durante o Neoproterozóico. Dentro dos gnaisses e migmatitos e,
preferenc¡almente, ao longo da porção norle, ocorrem núcleos de gnaisses granulíticos de
composiçåo enderbítica-charnoenderbítica (Pedreira Paulo Leminski-Curitiba e Ma6ço de
Itatins). ocorrem a¡nda gna¡sses graníticos e gran¡tos tipo I e A deformados, sendo comum
a existência de mobilizados quartzo-feldspáticos foliados e isótropos alojados perpendicular
ou paralelamente ao bandamento principal.

o padråo estrururar do CGMA é caracterizado por uma foriação de transposição
regional na direçáo N4o-608, pararera ao bandamento (Basei ef a/. 1992, siga Jr. 199s, siga
Jr. et al. 1995). os indicadores cinemáticos sugerem um sentido de transporte de N-NW
para s-SE, com as lineaçöes de estiramenro dispostas no sentido s5o-7oE/20.-40.. os
dobramentos cilíndricos, desenhados pelas foliaçôes sn, admitem uma direçåo axial NE_
sw em escala regional, com os eixos construídos orientados na direçåo N3o-608/05"-40".

os principais dados geocronológicos obüdos para as rochas do CGMA sáo
apresentados por Basei et ar. (1992), siga Jr. (1995), Siga Jr. et ar. (1995), Basei ef af



(1997), Picanço et a/. (1998) e Basei ef a/. (1999) - Tabela 3.2. As idades u-pb do
intercepto superior em zircöes concentram-se ao redor de 2.2-2.1 Ga, enquanto as
isócronas (e/ou errócronas) Rb-sr (rocha total) forneceram idades entre 2.2 e 1.8 Ga, com
razôes sr'i/sf6(i) entre 0.703 e 0.z06. segundo os referidos autores, esres varores
representam o metamorfismo regional de fácies anfibolito a granulito com m¡gmat¡zaçáo
associada, ¡mpostos ao CGMA durante o paleoproterozóico.

ldades Rb-sr (rocha total e minerais) entre 620 e sBO Ma, com razões sprrsff 1i¡ ,
0.710 em leuco-mesossomas de migmatitos e mobilizados quartzo-feldspáticos, além de
idades sm-Nd (rocha total e minerais) ao redor de sg5 Ma e K-Ar (biotita e anfibólio) entre
640 € 560 Ma (concentraçåo ao redor de 600 t 20 Ma), também foram obtidas. Estes dados
geocronológicos indicam, segundo Basei ef al (1992), siga Jr. (i99s), siga Jr. ef a,. (199s)
e Basei et al. (1997), um forte retrabarhamento termo-tectônico da unidade, em condições
metamórficas de fácies anfiborito, arém de transporte e exposição durante o
Neoproterozóico (640 t 20) para nfveis crustais superiores às isotermas de 500.c. o
resfriamento e a estabir¡zaçáo tectônica teria ocorrido a cerca de 600 t 20 Ma.

As idades modero sm-Nd (Te¡,¡), com exceção dos mobirizados granít¡cos, situam-se
em torno de 2.8 - 2.7 Ga, com raras idades > a.0 Ga. Estas idades representam a época
em que os prolólitos do CGMA foram diferenciados do manto, sendo os valores de cNd ao
redor de -2'1 sugestivos de um longo período de residência crustal.



Tabela 3.2 ' Relação dos principaís dados Geocronorógicos e isotópicas do cGMA

Mélodo
Geocronológic

o

U.Pb
U.Pb

U-Pb

Rb-Sr
Rb-Sr

Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-Sr

Rb€t
Rb-Sr
Rb-Sr
Rb-Sr

Sm-Nd
Sm-Nd

K-At

M¡ner¿URocha Total

Zilcão

Rocha Total
Rocha Total

Rocha fotal
Rocha Total

Rocha Total e Minerais
(Plagioclásio, granada e

anñból¡o).
Rocha Total
Rocha fotal
Rocla Total

Minera¡s

Roc+la lotal e Minerais
Rocha Total

B¡ottta e AnfibÖlio.

Zitcão
Zircäo

Litotipo

Gnaisses Granulfticos
Chamo-Enderbito

B¡otita-anf bólio-cne¡sses

Gnaisses Granulfticos
Gnaisses Granulfticos

Biotita-Anfi bólio cnaisses
mesossoma-M¡gmatitos
mesossoma-Migmaftos

A¡fibólio.Gnaisses
leucossoma-M¡gmatito
mesossoma-M¡gmatito
mob¡¡¡zados Granfticos

Gnaisses Migmatfticos
Gnaiss€s Migmatftcos

Biotita-Anf bó¡io cna¡sses

ldade (Ma) I Erro

2095 1 5
2105.4 * 3.1

2í38 r 6

1826 r 96
2116 r95

2220 r.26
598 r ,tg
617 r 14

2010 r 50
595 i 41
1868 r 89
577 r 17

585 r 30
Tou do CGMA ente 2.4 e
2.8 Ga

Eiotita enùe 608 r 7 e 598 É
'10 e anfibólio ao redor dê

o\

sfl/srs (i)

Tou = 2.84 Ga
Pedreira Paulo Lem¡nski

To¡¡ = 2.45 Ga

0_71051
0.70160

0.70660
0.71670 ,f oM= 2.77 Ga

0.71594

0.70327
0.71308

0.70584, To = l.S4 Ç¿
0.7t791

Local¡zação da
Amostrâ

Ped.CÊSB, N.Cufitiba
Curitiba

Mandiritubâ-PR

Norte de Curitiba-PR
NE4uritiba Graciosa-

PR
NE de Cu.itiba-PR

Ped.AtJba. Curitiba-pR
Ped.At¡ba. Curibba-pR

Mand¡it!.¡bâ+R
Quitand¡nha-PR
Quiùand¡nha-PR
Quihndinha-PR

Mandirituba-PR
Ao longo do cinùJrão

Dados de Todo o
CGMA

S¡ga Jr 1995 e Siga Jr et at 1995
Baseiefâ¿ 1999 e Basei2000

S¡ga Jr 1995 e Siga Jr el al 1995

Siga J|f995 e Siga Jr ef ai. 1995
Siga Jr 1995 e S¡ga Jr ef al 1995

S¡ga Jr 1995 e Siga Jr ef a¿1995
Siga Jr 1995 e Siga Jr ef a¿ 1995
S¡ga Jr,|995 e Sjga Jr efêt 1995

Siga Jr 1995 e Siga Jr etal 1995
Siga Jr 1995 e S¡ga Jr et at 1995
Siga Jr 1995 e Siga Jr ef at 1995
S¡ga Jr 1995 e Siga Jr ef at 1995. S¡ga Jr 1995 e S¡ga Jr el at

1995
Siga Jr 1995 e S¡ga Jr et at i995

S¡ga J|f995 e S¡ga Jr et at 1995

Siga J|1995 e S¡ga Jr e¿ al 1995



3.4 - Cinturão Granitico Costeiro (CGC)

O Cinturåo Granítico Costeiro ou Batólito Paranaguá ou Cinturåo Granítico Sâo
Francisco do sur-Paranaguá (Lopes 1987 a e b, Basei ef ar. 1990 e siga Jr. 1995) aflora na
porção oriental da região, possuindo aproximadamente 100 Km de comprimento e 30 Km
de largura (Figura 3.1). seu contato com o TGAG, a oesre, é marcado por importantes
zonas de cisalhamento, denominadas lineamentos Garuva, Alexandra e sefra Negra.

o ccc é constituído por uma grande variedade de rochas graníticas deformados e
isótropas, entre as quais predominam anfibólio-biotita granitó¡des e biotita-anfibólio
granitóides porfiríticos do tipo I cálcio-alcalina, predominantemente. Ocorrem ainda restos de
rochas encaixantes, tais como xistos, biotita gnaisses, quartzitos e anfibor¡tos.

A fol¡açåo principal observada na ma¡oria das rochas graníticås desta unidade é uma
superfície sn com direçáo predominante N4oo-6ooE, contendo uma lineaçåo de estiramento
com mergulhos entre 5o e 30o para SE.

os dados geocronorógicos e isotópicos apresentados foram extraídos de Kaur &
Teixeira (1982), Teixe¡ra (1982), Kaur (1984), Basei ef a/. (i990), siga Jr. (1995) e Basei ef
al. (1997) - Tabela 3.3. ldades u-pb em zircóes entre 6i5 e sgo Ma e RÞsr em rocha totar
entre 590 e 560 Ma, com razão sf1sr86(i) ao redor de 0.707-0]08 representariam a
formação e o alojamento das rochas graníticas num largo intervalo de tempo (entre 61s e
560 Ma). As idades K-Ar em biotitas entre s6o e 4go Ma indicam que a deformação, o
resfriamento e a estabilização tectônica das rochas granitóides, de parte ou de todo o cGC,
ocorreu até o Eopareozóico. As idades Modero sm-Nd (Tprr) concentradas entre 2.2 e 1.g
Ga e, subordinadamente, entre 2.6 e 2.4 Ga, indicam que as rochas graníticas do cGC
foram geradas por retrabarhamento de rochas fontes (protór¡tos) pareoprorerozóicas e até
mesmo arqueanas.

campos Neto & F¡gueiredo (199s) reconheceram ep¡sód¡os orogênicos cambrianos
relacionados à evolução do cinturão costeiro do sudeste brasileiro e os denominaram
"orogênese Rio Doce". Esta orogênese teria se desenvolvido entre 590_4go Ma, causando
deformaçåo e reativaçåo tectôno-térmica nas rochas graníticas do cGC, fato sugerido pelas
idades térmicas e geocronológicas K-Ar em biotita e anfiból¡o.
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Tabera 3'3 ' Reraçåo dos pr¡nc¡pa¡s dados geocronorógicos e isotópicos do cGC

Método MinerauRocha
Geocronotógico Total

U-Pb Zûcão
U-Pb Z¡cão
U-Pb Z¡cào

Rb-Sr
Rb-Sr
RNr
Rb-Sr
RÞSr

Rb-Sr

Sm-Nd

Sm-Nd
Sm-Nd

K-A¡

Rocha Total
Rocha Totat
Rocha Total
Rocha lolal
Rocha Tota¡

Rocha Totat

Rocha Total

Rocha Total
Rocha Total

Biolita e A¡fibólio

Anlïbólio-BÌotiia -cranit6¡des
Anfi bólio-BiotitaGranitóides
Anf bólio-Bíotitâ-Granitóides

Anfi bólio-Bíotita-cranitóides
Anfi bólio-B¡otita€ranitóides

Anfi bólio-Eiolita-cranitó¡des
A¡fi bólio-Biotita€ranitó¡des
Anfi ból¡o-B¡otitia-cranitóides

Anfi ból¡o Biotita-cranitó¡des

A¡fi bólio-Biotita-cranitó¡des

Anfi ból¡o-B¡otita€ranitóides
Anfi ból¡o-8¡otita-cranitó¡des

Anfi bólio-Biotita-cranitóides

Liotipo

614 r g (Granito Mono lnotêst
609 r 28 (Granito Rio do Èoço)

- 590 (Granito Esùeta)

537 i 35 ? (cranito Moro tnglês)
589 I 28 (Granito Mono lnglês)
562 t 33 (Granito l\¡ono tngtes)
574 r 'f¿l (cranito Mono tngtês)

621 * 13
607 12

560 t 40 (cranito Estela)

(T 6ò = 1909 , 2025 , 2223 (Granito
Mono lnglês)

CfD{,) = 24f7 (c.anito Rio Canavieras)
CfoM) = 2572 e 2614 (Grênito Esreta)

Entre 560 e 480

ldade (Ma) r Erro sre/srs (il

oo

próx. C.paranaguá
Oeste do CGC

Norte de Gafuva-sc

0.70Ê20 paranaquá-pR
0-707s7 Maünh;s-pR0.70816 euaratubafR0:7!785 Paranaguá, Matinhos e cuaratuba_pR
9 Z10l Guaraqueçaba-PR e fiha de São0.710'f Francisco do Su¡-SC

0.707- 0.708 Rio.S.João e Rio CubatÉio

Lete do CcC.

Oeste do CGC
Oeste do CGC

Dados de todo o CGC

Local da Amostrã Foll(es B¡bl¡ográf¡cas

Base¡ et al 1990
Bâsei et al 1990
Base¡ et al 1990

Siga Jr. 1995
S¡ga Jr. 1995
Siga Jr, 1995
Siga Jr- f995
Teixeira 1982

S¡ga Jr. 1995

Siga Jr. 1995

Kaul 198,f, Bas€¡€tat ,1990,

S¡ga Jr. 
'995 

e Basei et at

Siga Jr. 1995
S¡ga Jr. 1995



3.5 - Slntese geológ¡ca da zona de trans¡ção entre o TGAG e o CGMA

A regiäo investigada está inserida na zona de trans¡ção entre o TGAG e CGMA. os
primeiros trabalhos sistemáticos de mapeamento datam da década de 60, quando a
comissåo da carta Geológica do paraná elaborou, na escala 1:70.000, as folhas geológicas
de são José dos Pinhais (Fuck 1967), piên (Trein ef a/. 1969a), Tijucas do sut (Trein ef at
1969b) e Mandirituba (Marini eú at. 1'gTol. Embora sem maiores detarhes, foram
reconhecidos, entre outros, a sGpM, o MGAS, o Granito Morro Redondo e o complexo
Básico-Ultrabásico de piên-pR.

Poster¡ormente, Girardi (1974), Gia¡di et at. (1974), Girardi (1926) e Girardi & ulbrich
(1980) apresentaram novos dados sobre a georogia, geocronorogia e petrorogia do
complexo Básico-ultrabásico de piên-pR e rochas graniticas e granulíticas adjacentes.
segundo estes autores, as rochas máficas-ultramáf¡cas deste complexo são comagmát¡cas
e, juntamente com os granuritos adjacentes do TGAG, foram submetidas, no
Paleoprolerozóico, a um metamorfismo de alto grau (fácies granulito) e, posteriormente, no
Neoproterozóico lll, a um retrometamorfismo de mais baixo grau (fácies xisto verde a
anf¡bolito). As rochas graníticas expostas nesta regiäo foram geradas neste últ¡mo evento.

Biond¡ ef a/. (1989) compilaram um mapa geológico integrado do Estado do paraná

na escala 1:650.000 e inseriram a região ora ¡nvest¡gada no Bloco Costeiro. posteriormente,

Ribas (1993), rearizando estudos geológicos para fins metarogenéticos na região de
Vossoroca-Tijucas do sur-pR, mapeou corpos máficos-urtramáf¡cos e sugeriu uma
correlação genét¡ca com os corpos máficos-ultramáf¡cos aflorantes na regiáo de piên-pR.

Machiavelli (1991) e Machiavelli ef a,. (1993) apresentaram os primeiros estudos
geológicos sobre os granitóides deformados da regiåo de piên-pR, parte dos granitos da
SGPM os autores enfatizaram preriminarmente seus aspectos geoquímicos e
geocronológicos e publicaram os primeiros dados geocronorógicos (u-pb, Rb-sr e K-Ar)
sobre parte da sGPM e do TGAG desta regiäo. A formação e o arojamento destes
granitóides foram associados a um arco magmático construido durante o Neoproterozóico
lll (750-650 Ma) entre o TGAG e o CGMA.

Harara et ar. (199s), Harara (1996) e Harara et ar. (1997 a e b) apresentaram novos
dados petrológicos e geocronológicos sobre a sGpM, a porçåo meridional do MGAS (atuais
granitos Rio Negro e Tarumã), a sMUp e o TGAG na regiäo de piên-pR e adjacências. os
levanlamentos geológicos indicaram que os granitóides da sGpM compóem um terreno
granitico de aproximadamente 20 Km de largura, constituido por quartzo-monzod¡oritos a
granodioritos e' subordinadamente, monzogranitos com b¡otita e anfibólio, meta-aluminosos
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e cálcio-alcarinos de médio a arto K. A principar feição observada nestas rochas fo¡ ume
foliação milonítica orientada preferenciarmente N66E/64NW, gerada em regime dúctir e
condiçöes metamórficas de fácies xisto-verde (zona da biotita até o l¡mite infer¡or da fácies
anfibolito). Esta foriaçäo teria s¡do, iniciarmente, gerada pelo cavargamento de NNw para
ssE dos granitóides da sGpM e da su¡te máfica-urtramáfica sobre o TGAG, que
posteriormente evoruiu para uma transcorrência dextrar na direção NE. Na porçäo
meridional do MGAS foram reconhecidas quatro fácies de rochas graníticas ¡sótropas
(Harara 1996). As principais são a fácies sienogranítica (Granito Rio Negro), de cor rosa a
avermelhada e granuraçâo grossa e a fácies granodiorítica-monzogranítica, de granuraçåo
fina, cálcio-arcarina de alto K e meta-aruminosa a fracamente aruminosa (Granito Tarumã).
corpos gabro-dioríticos ocorrem dispersos em me¡o às rochas graníticas. Texturas típ¡cas
de mistura de rochas graníticas com rochas gabro-dioriticas fofam descritas por Machiavelli
(1991) e Harara (1996). A presença maciça de rochas graníticas híbridas máficas e félsicas
na porção sur do MGAS (Granito Rio Negro) näo foi observada pelos autores.

os dados geocronológicos disponíveis (u-pb em zircões, Rb_Sr em rocha total e K-
Ar em b¡otita e anfibório) ¡ndicaram que os granitóides da sGpM tiveram sua formação,
colocação, deformação e resfriamento entre 6s0 e s9s Ma (Machiaveili 1991, Machiaveili ef
a¿ 1993, Harara et ar.1995, Harara 1996 e Harara et at.1gg7 a e b). Determinaçôes u-pb
em zircões e Rb-sr em rocha totar apresentadas por siga Jr. (1995) indicam que os
granitóides do MGAS sáo tardios em reração a estes e teriam se formado entre s9o e s7o
Ma.

A SMUP é representada por dois corpos pfincipais que ocorrem ao rongo da zona da
cisalhamento Piên-Tijucas (zcpr). os ritotipos predom¡nantes são serpentinitos, dun¡tos e
hazburgitos parciarmente a totarmente serpentinizados, ocorrendo subordinadamente
olivina-ortop¡roxenitos, ortopiroxenitos, xistos magnesianos e raros gabros. Estes corpos
encontram-se fortemente deformados e apresentam um caráter brechóide-mironítico, com
foliaçäo orientada predominantemente N4o-60E. seus contatos com as encaixantes são
essenciarmente tectônicos. o comportamento estruturar do corpo urtramáf¡co ao sur da
ZCPT sugere que este constitua uma ktippe sobre o TGAG.

Na região de piên-pR predominam, no TGAG, duas unidades principais de gnaisses
granuliticos félsicos e máficos, com rentes de gnaisses anfiboríticos e biotíticos, gnaisses
granulíticos ricos em porf¡robrastos de granada, gnaisses granuríticos com granada,
gnaisses granulíticos ricos em biotita e anfibolitos e piroxen¡tos (Harara 1996 e Harura et at.
1997 a e b). Em gerar, o padrão geocronorógico Rb-sr, K-Ar e sm-Nd mostra idades entre
2'1 a 1'8 Ga, registrando a época do metamorf¡smo granurítico, resfriamento e a
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estabil¡dade tectônica (Machiavelli 1991, Siga Jr. 199S, Harara 1996eHarara etat. 1gg7 ae
b).

Ao longo da ZCpr e no interior do TGAG observa-se uma faixa orientada NE com 4
a 6 Km de largura, caracterizada pera substitu¡çáo parciar a totar das paragêneses minerais
da fácies granurito e por assembréias retrometamórficas típicas de baixo a médio grau. Esta
faixa é caracterizada pera superpos¡ção de estruturas com or¡entaçäo E-w e NE-sw
neoproterozóicas e por rejuvenescimento isotópico no sisrema K-Ar em minerais, que difere
da estruturação geral NW paleoproterozóica. o padråo estrutural e térmico-geocronológ¡co
K-Ar das rochas da margem norte do TGAG indicam sua reativação tectono_metamórf¡ca
parcial durante o Neoproterozóico lll.

3.6 - o Magmatismo Granítico Atcarino-perarcarino (suite Granítica serra do Mar) e o
Vulcanismo-Sedimentaçäo das Bacias Guaratubinha, Campo Alegre e Gorupá

Na porçåo sur do CGMA e nas porçöes centrar e norte do TGAG ocorrem
expressivas e imporlantes intrusões graníticas arcarinas-perarcarinas (A-pA) (Figura 3.1).
Esta granitogênese alcalina-peralcalina é contemporânea ao vulcanismo ác¡do-¡ntermediário
tipo A neoproterozóico das bac¡as vurcanossedimentares de Guaratubinha, campo Aregre e
Corupá (Tabela 3.4).

As rochas graníticas da suite Granítica serra do Mar, tardi a pós-coris¡onais e/ou
anorogênicas são representadas por inúmeros ,,stocks', 

e.batóritos,, graníticos com formatos
circulares a eripso¡dais, constituídos por monzo a sienogran¡tos, arcari-ferdspato granitos,
sienitos, monzonitos, quartzo-sienitos e quarrzo-monzonitos (wernick & penarva 197g,
wernick 1982' Kaur 1984 e 1987, Kaur & cordani 1994, Siga Jr. et ar.1994, Siga Jr. 1995,
Gois 1995, siga Jr. et atj99r e Kaur 1992). os principa¡s minerais máficos nas rochas
graníticas alcarinas sáo biotita e anfìbório, enquanto nas rochas graníticas perarcarinas
ocorrem b¡otita, anfibório e piroxênio sódico. os granitos corupá, piraí, Dona Franc¡sca,
Morro Redondo e serra da rgreja eståo arojados totarmente dentro do TGAG e os granitos
Palermo' Rio Negro, Marumbi, Anhangava e Graciosa encontram-se ao rongo da zona de
trans¡ção e no contato entre o TGAG, a sGpM e o OGMA (ver Figura 3.1). Apenas o Granito
Agudos do sur está arojado ¡nte¡ramente na sGpM, entre os granitos parermo e Rio Negro.

As rochas vulcân¡cas (predominantemente riolitos e, raramente, basaltos) e
plutôn¡cas (granitos peralcalinos) da porção norte do Granito Morro Redondo apresentam,
segundo Gois (1995), características ritoquímicas de magmatismo tipo A.
Petrograficamente, os rioriros e os granitos perarcarinos são bastante semerhantes,



apresenlando características geoquím¡cas que apontam para um possíver víncuro genét¡co.
segundo estes autores, o parentesco entre os rioritos e os basartos näo pôde ser testada
em termos conclusivos.

Os dados petrológicos e geocronológicos disponíveis sobre a Suite Granítica serra
do Mar reveraram a tiporogia granítica A-pA e o caráter metaruminoso a fracamente
peraluminoso (aluminoso) e fracamente peralcarino a perarcalino destes granitos (Kaur &
cordani 'r994,Siga Jr.etat. 1gg4,sigaJr. 1995,SigaJr.ef a/.r997,Kaur 1997,sigaJref a/.
1999 e cordani et at.2ooo). As idades u-pb em zircöes, Rb-sr em rocha total e K_Ar em
biotita e anf¡ból¡o estão entre 600 e 5s0 Ma, e as idades modelo sm-Nd (Tpi,) entre 2.1 e
1 85 Ga (Tabela 3.s). Estes dados sugerem, segundo os refer¡dos autores, que a formaçäo,
o alojamento e o resfriamento destes corpos graníticos ocorreram durante o
Neoproterozó¡co l , entre 600 e sso Ma, e que sua geraçäo se deu por retrabarhamento de
protólitos paleoproterozóicos. As rdades u-pb em zircóes (Tabera 3.s) indicam que o
principar período da formação e arojamento destas rochas ocofreu entre 5g5 e 5g0 Ma.

o Mac¡ço Granítico Agudos do sur (MGAS), inserido na área ora estudada, foi
¡nic¡almente reconhecido e cartografado pera comissão da carta Georógica do paraná
(Trein ef ar 196g a e b e Marini ef ar. 1970), sendo posteriormente arvo de anárises
geocronorógicas por siga Jr' et at. (1994) e siga Jr. (1995). Na presente pesqu¡sa, o MGAS
é dividido quatro unidades graníticas: Granito palermo, Granito Agudos do sul, Granito Rio
Negro e Granito Tarumâ (Figura 3. i ). os granitos parermo e Rio Negro situam-se
exatamente na zona de contato entre o TGAG e a sGpM, enquanto o Granito Agudos do
sul encontra-se alojado entre eles, totalmente inserido na sGpM. Associadas aos gran¡tos
Palermo e, pr¡nciparmente, Rio Negro, foram identificadas e mapeadas rochas gabróicas e
rochas graníticas híbridas máficas e férsicas. Estas úrtimas foram geradas a partir de
mistura das primeiras com rochas graníticas convencionais proven¡entes destes mesmos
corpos.

As três bacias vurcanossedimentares de Guaratub¡nha, campo Aregre ê corupå
(Figura 3,1), juntamente com a contemporânea granitogênese arcarina da suite Granítica
serra do Mar, representam expressivas e importantes respostas magmáticas a evenros
ocorridos na região no f¡nar do Neoproterozóico. Estes eventos de acreção verticar tiveram
lugar após um período da acreção raterar com formaçäo e deformação da sGpM e
reativação térm¡ca e tectônica parcial da porção norte do TGAG e do CGMA.

A Bacia de campo Aregre s¡tua-se na porção norte do TGAG (Basei ef a/. 1992, siga
Jr' 1995, citroni 1998, Basei ef a,. 1 998 e citroni ef a/. i 999) - Figura 3.1 . Esta bacia
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encontra-se preenchida por rochas sed¡mentares (conglomerados, arenitos, siltitos, argilitos)
e pirocrásticas, além de rochas vulcânicas predominantemente férsicas (fior¡tos e,
subordinadamente, traquilos) e, mais raramente, máficas (basaltos e basaltos andes¡t¡cos).
os riol¡tos e traquitos são constituídos por K-ferdspato (sanidina), quartzo e pragiocrásio,
além de biotita e olivina com texturas traquíticas, microlíticas e esferoliticas. os raros
basaltos e basartos andesíticos (c¡troni 1998 e citroni ef a¿ r999) do tipo wpB (basartos
intraplaca) possuem granulação fìna a muilo fina e são constituídas por plagioclásio
(andesina a rabrador¡ta), crinopiroxênio (pigeonita e augita) e, menos freqüentemente,
olivina, arranjados em texturas subof¡ticas e ¡nterstic¡ais.

os dados u-pb em z¡rcões disponíve¡s indicaram, para a formação das rochas
vulcânicas (rioritos), idades do intercepto super¡or ao redor de sg8 t 29 Ma (siga Jr. 1ggs,
Basei ef a/. 1998. citroni 1999 ef al, siga Jt. et at. 1999 e cordani et at. 2ooo).A ¡dade da
isócrona Rb-sr (rocha totar) é de cerca de s7o t 39, com razóes sÉlstr o o.7o7. Dados u_
Pb mais precisos, via sHRrMp, para a mesma a amostra indicaram um varor ao redor de
595 t 16 Ma, interpretado como a idade de cristarizaçåo e, consequentemente, a idade do
vulcanismo riolítico da Bacia de Campo Alegre (Cordani et at. ZOOO).

A Bacia de Guaratubinha, cuja abertura e instaração ocorreu inteiramente no TGAG
durante o Neoproterozóico (Fuck ef a/. 1967, Basei et at. 1gg2 e s¡ga Jr. 19g5 ) situa_se na
porção norte da unidade, próximo a zona de transiçáo para a sGpM e o CGMA (Figura 3.r).
Esta bacia está preenchida por uma associação de rochas sedimentares, pirocrásticas e
vulcânicas ácidas a intermediárias. Dados geocronorógicos (u-pb em zircões) de siga Jr.
(r995) e Basei ef a/. (1997) indicaram, para a formação dos rioritos, ¡dades ao redor de 602
I I 1 Ma. As idades isocrônicas Rb-sr (rocha totar) concentram-se ao redor de s7o t 1o Ma,
com razão SP?SÉ6 0) em torno de 0.709.

os diques férsicos associados com a suite Granítica serra do Mar possuem ampra
d¡stribuição geográfica, sendo concentrâdos principalmente nas proximidades da Bacia de
campo Alegre, orientados preferenciarmente na direçåo N2s-30E, e junto ao flanco NW da
Bacia de Guaratubinha, segundo uma direção N3o-4oE que é pararera ao,,trend, da bacia
(Kaul 1 997). Na regiåo ora investigada foram mapeados diques férsicos orientac,os na
direção N20-30w discordantes da estruturação geral da sGpM na qual estáo inteiramente
alojados' Estes diques félsicos são constituídos por microgranitos, riolitos, traquitos, felsitos,
granófiros e quartzo pórfiros, equi ou inequigranurares, de granuração fina a afanítica e com
texturas dos tipos porfiritica, microgranurar, granofírica e esferurítica. Nos diques férsicos
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com textura porf¡rítica os megacr¡stais såo formados por oftocrásio róseo (1 a 10 mm) equartzo b¡piram¡dal (1 a S mm).

segundo Kaur (1997), duas fases de distensåo ritosférica ocorridas durante o
Neoproterozó¡co (- 5go t 20 Ma) e concentradas nas porçóes centrar e norte do TGAG são
as responsáveis pelo arojamento, nâ crosta, dos corpos graníticos da su¡te Granítica serrado Mar e das rochas vurcânicas das bacias de campo Aregre, Guaratub¡nha e corupá. Aprimeira fase de distensåo, com vetores na direção NE-sw, teria sido responsáver pera
formaçâo das farhas/fraturas N2o-3ow segundo as quais se arojaram a porçåo norte do
Granito Graciosa, o Granito Anhangava, a maior pafte dos Granitos Agudos do sur e Morro
Redondo, a metade sur da Bacía de campo Aregre e o Granito Dona Francisca. A segunda
fase de distensáo, mais importante segundo o autor, com esforços na direção NW-sE, seria
responsável pera formaçåo das farhas/fraturas tensionais N5o-6oE por onde se arojaram aporção sul do Granito Graciosa, os diques félsicos, a Bacia de Guaratubinha, a metade
norte da Bacia de campo Aregre e a porção sur do Granito Agudos do sur, o Granito Dona
Franc¡sca, o Gran¡to piraí, a Bacia de Corupá e o Granito Corupá.
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Tabela.3'4 '_Reração dos princ¡pais componentes graníticos da suite serra do Mar eyylsátig_o.g-d-qp_Fcgia:-c*qilcI¡Þilt.9,-ç_qnpsåkEde-9gru_p¡.

Unldadê Geológ¡câ Componertcs Granft¡cos e / ou Vulcån¡cos

G¡qnito é¡aciosa e¡otita i ¡orn¡ien¿a ã utotrJ sienogranito" såo aó
rochas predominanteô. Ocorrem ainãa, homblenda-
bioflta alcall_feldspato granitos, hornblenda:t
clinopiroxêDlo_b¡odta monzoìitoe, e arfvedsonita-
âtcali-f eldspatos gran¡tos (pA)

oran¡to Anhangava Biotita r hornb,e;da e b¡;tila''renogranitos e b¡otita- cranitos A epA s¡ga Jr. 1995ealcali-fetdspato gran¡tos são as róchas gran[icas Kaul 1992predom¡nante$, Ocofiem ainda, alcali_'íeldsoato
gran¡to6 com b¡otita e R¡ebeckita (pA). hombten¿e_
alcali_feldspato slenitos e homblonda_ôlnoo¡rox¿nio-

- . quarÞo-alcali feldspato sienilo com faiølita.
Granito Man¡mbl Blotila_alcsli-teldspato granhos. Granitos A opA Siga Jr. 1995 e Kaul
serra da lgreja R¡ebeckira atcatLfetdspsto granitos (pA) craniros A e pA ånntJ ,r. ,rru 

" ^"u,GraniÚo Palermo Antiból¡o-blot¡ta, biotita r anfibó o e biot¡t€ monzo- cranitos (A). " ,to, ,t"1ltn" (este ûabatho) es¡enogranitoô, sienog¡anitos e teuco monzo- h¡bridas 'lA) " ; ;;.;i,ffi"*'
s¡enogranitos e .sienogranitos säo as rochas gabroVmoizógabros-
granfticas predominantes. Ocorrem ainda quarÞo_ älraplaca
s¡enitos-quartzo-monzonitos (pA), rochas grànlticas
h¡br¡das máticas e féls¡cas e gãUros_moniogaUrài
alcalinos.

Gran¡to Agudos do Leucogranodlor¡tos. Gran¡tosA lnédito (este trabalho) e
Gran¡to Rio Negro predominantemente monzo-sienogfanitos, grande Gran¡tos (A), hfbridas ;'jår'j 

ti33a, 

"*avotume de rochas srantricas h¡biidas márrcas e (A) " " - ; iåäiä't"¡jilåi,félsicas e gabros_mo¡zogabros alcaljnos. Granito gaLrosi rnonzogabros 
\-"." ".".u'",

larumå = Monzogranitos ialc¡o-elcalinos O" ilto i infapla"",
alojados nesta unidade granftica.

Gran¡toSe¡ÍaAlta R¡ebeckitaalcali-feldspaìogranitos.

9111t Mor¡o Porcão Norte: Riebeckita r aeg¡rina biot¡ta arcari- cranitosA epA s¡ga Jr. r99s, cóeslleöondo feldspato granitos (PA) e iochas ,¡"a"¡*" Vutcânicas ter"¡"o" u iòäi 
" 

i"uiìööïassociadas (predom¡nam r¡otitos com r¡ebeck¡ta e máficas fntrupfãcã 
---

aegirina e subordinadamente e raramente basaltos (Wp)e basallos andeslticos. R¡olitos: com e sem
megacristais de FK Basallos: plag¡oclás¡o
(oligoclásio a andesina e até labr;dor¡teì,
Cl¡nopioxênio (aug¡ta), B¡otjta (10 a 20 o/o). ooaco's
(magnetita-ilmen¡ta), t¡tanita. ntilo e,ä."rn""ii
quarÞo e FK. Textura offtica a Gubofftica e
inlerg¡anular.
porcäo sul: predom¡nam Biot¡ta t homblenda e

_ pr¡ncjpalmente blotita _ sienogranitos

:j:ll::__ Dona Hotote.ucogranttos : micrõgranitos e granitosÈranqrsc.a granoflricos,
Granito Pi.al Hololeucogranilos ; gran¡tos granoffrìcos e granitos

allasqult¡cos
Gran¡to Corupá Arfvedsonlta-alcali 

.feldspato gran¡tos no cenho do GranÍos A epAcorpo e, arfvedsonita quartzo.s¡en¡tos com aegirina e
fa¡aljta (pA) e hornblenda * clinopiroxênio dienitosna margem. As rochas sienlticas são as

Tipolog¡a cran¡t¡ca' FontesB¡bl¡oq.áficas
e Vulcå¡¡c¡
Gran¡tosÁ è ÞA Siga Jr, 19fis e

Kaul .l997

Siga Jr, 1995 e Kaul
1997
Siga Jr. 1995 e Kaul
1997
S¡ga Jr. 1995 e Kaut
1997

_ predom¡nanles neste corpo.
Eacis Gutratubinha Predom¡nâm riol¡tos e. subordinadamente traquilos, vulcánicas féls¡cas e siga Jr. í995 e casrorraqui-ondesitos e andesitos. Basartos e balartos máfìcas ¡"u"pr*ã Jiirl iäd. 

-- "
andeslticos ?BãGia c"tp" Ëì"ät¡nl"' riolitos e sub.ord¡nad-amente ùaquitos. ffi:h"* féts¡cas e siga Jr. 1995 e citroniAlegrs e corupá Basartos e basanos-andesr,coi Ja" ãr*.-nÌriiiãl' åen*" hbapraca i99BK_fetdspato (sanidina), quartzo, plag¡ocl¿iio 

-ã 
iivp)raramente biotita e ol¡v¡na. Tenuras 

- baoufticas 
.

m¡croltticas e esferoltticas. Basattos e båsaltàsl
andesfticos: plagioclásio (andesinalabradorila).
clinopirorenio (pigeonila e auglta¡ e raramentä

-. "ol¡v¡na .fextura predominante subãftúca'A idsnrificação da tiporosia s'ãnri¡1"-e^¡åiéãila n; fiü ä; ffi;,abdõñrþ;r 
";d"i;ä, ã;-,ãàçouJìurruiuË Lnüu o"mnerais constitu¡ntes em oeral e as ãssinaturas qufmicaà destas rochas-priicipalme¡te o conteúdo ¡os princ¡pais óx¡dos e, Rb,

,ï;r"å,,"; ]T"i"l;"", 
eaErhL e E'RP A = a"ám'" 

" "ùi¡"oîãi.-"i'"-aíriä"" " 
rr"camente peraruminosa). pA = rracamente
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Tabela 3'5^'Relaçäo dos principais dados geocronológicos e isotópicos da suite Granitica (A-pAl serra do Mare,das vulcjnicas das Bacias Guaratubinhaã Campo Aleore.- -- --__-c-'

Método Geocrpnológico u-Pb (zircão) Rb-sr (Roctã T¡tal) K-Ar (Biotita e Anfibório) s!+¡.r (ÌBi) Fonres BibriogÉricås{Ma) (Ma} e SrB¡/Sræ(0 (Ma) (Ma} eN¿o
-_ -_llq49le- c_eg!ósjg-a_

Granito Grac¡osa

Granito Anhangava

Granito Mârumbi e Se¡ra
da lgre¡a

GËnito Palermo

G.anito Agudos do Sul

Granito R¡o Negro

Grânito Morro Redondo

Granito Corupá

gâcia Guarâtub¡nhâ

Bacia Campo Alegre

594 r 64'
597 i 61*
574 l 33--

584 ! 12, sflsf0) = 0.70796
585 r 1 1, Sr6lSrs(D = 0.7026 (K)

600 r 20, SPlSrs(i) = O.Zt93
0lo r Zo. s/?¡sfo = o.zrzr (r)
520 É 30, Sf?/Srs(D = o.7os5 (K)

561 1 1O/13, Sr87/Srs(D = 0.707
544 I 8, Sr87/Sræ(D = o 709

596 r 22, srsTisre(i) = 0.705
598 r 25, sf'/sræ(D = o.7o5s7

5571 12, SÉ'/Sf(r) = 0.7091
570 r 22, Srslsrs(ì) = O.7O73S
570 t 42, srslsrs(Ð = 0.707

579 r 5, S/1Sf0 = 0.7054 (K)
558 r 9, sr3?/sr33(Ð = o.7os9 (K)
561 r 1o/13, Sr37/Sræ(¡) = 0.707
601 t 23, Sf'/sre(ì) = 0.7040í

-sao, srttlsr6ç¡ - o.zto
604 r 9, sf'¡/Sf0) - o.7f3,t pA

(K)
632 t 30, SrsTrsrs¡¡ = o.7o72o (K)

(BG)
550 i 26, sÉ?/srB(ì) = 0.70703
520130, Sr8lsf(¡) = 0.7085

500 r 10, 3131516(¡) = 0.7099 (K)

570 r 10, sr31sr1) = 0.70947

570 r 39 (sr8lsrsc0 = 0.70690

593 I 12y13'
59¡l r 26-
60f' r 21'

593 r 6*
593' r l6 -

585' i 7/8 IMG
589 I 37t
592 t:25'
570 r 12'.

580 I 6*
598 r í6'

PA

60519.

598r29t
595J16-

Biotita = 587 I I I e 569 r.t 1

B¡otita = 549 I 17 (?)

Marumbi: 564 r 29 (B¡otita) e,t96
t 35 (Biotita). Sena da tgreja: 589

t 27 (Anfibólio) e 594 r 26
(B¡otita)

Biottùa = 58 1 il 2
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3'7 ' Propostas de compartimentação t.ctôn¡ca e evotução geodinåmica da feg¡ão

A regiáo que engroba o sudeste do paraná e nordeste de sanra catarina recebeu
inúmeras propostas de denominações e divisões geotectônicas, tais como: Maciço Mediano
de Joinville (Hasui ef ar. 197s), provrncia Mantiqueira (Jost & Hartmann 1984), comprexo
Granulítico de santa cararina (Hartmann et ar 1979), cráton Luis Alves (Kaur 1 980),
complexo Luis Alves (Kaul & Teixeira 1982), cinturäo Granulítico Aflântico (wernick 1979 e
wernick & oliveira l9B2), cinturåo Móvel de Joinviile (sirva 1984), cráton Rio de La prata
(Fragoso césar i980, Basei 19BS e Basei & Teixeira 1987), cráton Garuva-såo Franc¡sco
do Sul (Silva, 1987), entre outros.

A h¡stória georógica dos terrenos situados entre os cinturöes metasedimentares
Apiaí (PR) e Dom Fericiano (sc) resurta de uma evorução poricícrica no Arqueano,
Paleoproterozóico e/ou Neoproterozó¡co, com eventos de reestruturação, migmatização e
retrabalhamento tectono-metamórfico e termar com rejuvenescimento isotópico, arém de
adição lateral e vertical de litotipos granít¡cos e gabróicos neoproterozóicos por fusão de
crosta continental antiga e do manto.

Com base nas características litoquímicas dos litotipos granul¡t¡cos máficos e félsicos
e no tamanho reduzido do TGAG, Figueiredo ef a/. (1991) sugeriram um ambiente de arco
¡nsular arqueano-pareoproterozóico para a formação das rochas deste comprexo.

Basei (1985) e Basei & Teixeira (1987) compartimentaram os lerrenos do sudeste do
Paraná e nordeste de santa catarina em duas unidades tectôn¡cas maiores, denominadas
de: Maciço Marginar de curitiba (terrenos entre o TGAG e a faixa Apiaí) e cráton Rio de La
Plata (incluindo o TGAG).

com base em dados gravimétricos obtidos entre o cinturão Dom Feliciano e o
CGMA, a norte, Mantovani ef a/. (19g9) observaram uma forte anomaria positiva entre as
regiões de Jaraguá do sur-sc e Agudos do sur-pR. Esta fe¡çáo foi atribuída ao
soerguimento de segmentos de crosta inferior na reg¡ão durante a justaposição do Maciço
Marginal de Curitiba e o TGAG.

o Maciço Mediano de Joinvifle (Hasui ef ar.1975) fo¡ compart¡mentado em três
unidades geológicas por siga ¡. et ar. (1990) e Basei et af (1990). Estas unidades são:
Meidional (ortogranuritos) correspondente ao cráton Luís Arves (Kaur 19g0) ou comprexo
Granulit¡co de Santa Catarina (Hartmann ef a/. i 979); Setentrional ou Nappe Rio tguaçu
(gnaisses e migmatitos representando o .GMA, a none e a sGpM, a sur) e cinturão
Granitóide Costeiro ou Batólito paranaguá.
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Basei ef ar. (1992) sugeriram que a atuar configuração do Maciço do Joinvi[e,
alcançada no finar do Neoproterozóico, seria resurtante da agrutinação e amargamento de
diferentes fragmentos crustais. os novos dados geocronorógicos, geofisicos (Mantovani ef
a/. 1989) e georógico-estruturais revaram os autores a propor um modero geotectônico no
qual foi individualizada a Microplaca cunTiba (constituida pelo CGMA, ao norte, e a sGpM,
ao sul), a Micropraca Lurs Arves (TGAG) e o c¡nturão Granitóide costeiro, a reste. Neste
ensaio foi sugerida uma evolução geotectônica neoprorerozóica baseada em processos de
subducção de crosta oceân¡ca e colisåo continental entre pequenos fragmentos cont¡nenta¡s
ou microconr¡nenres, cujo sentido predominante de acreçåo raterar seria E-sE para w-NW.
Estes fragmentos const¡tuiriam as referidas microplacas. No mesmo habalho os autores
propõem ainda que a regiäo de Piên-PR represente parte da sutura resultante da colisão e
amalgamento das duas micropracas, curitiba, a norte, e Luís Arves, ao sur - zona de
cisalhamento Piên-Tijucas (ZCpr de Harara r996 e Harara et ar. 1gg7 a e b). A expressiva
granitogênese de natureza arcarina a perarcarina da suite Granitica serra do Mar e o
vulcanismo ácido- intermediário presente nas bacias de Guaratubinha, campo Aregre e
corupá seriam, segundo a pesquisa, resurtantes de processos magmáticos tardi a pós-
colisionais entre as duas microplacas e o Cinturäo Granitóide costeiro. o alojamento destes
vários corpos graníticos e as manifestaçöes vulcânicas presentes nas refer¡das bacias
teriam ocorrido em amb¡ente tectônico d¡stensivo produzido por um adergaçamento infra a
supracrustal pós colisional e/ou anorogênico.

uma colisáo continentar entre o TGAG e o cráton do paraná foi proposta por siga Jr.
('1995)' segundo o quar o CGMA represenraria a margem do microcontinente TGAG,
intensamente deformada e migmatizada. Sistemas transcorrentes intraconl¡nentais teriam
sido responsáve¡s pero arojamento e deformação dos granitóides da sGpM e pera
reestruturação dos ritotipos gnáissicos do oGMA. A justaposição do cGC, a reste, sobre o
TGAG, teria ocorrido tardiamente à colagem e à colisão do TGAG contra o cráton do
Paraná, enquanto nos terrenos adjacentes, já relativamente estabilizados, ocorreu a
expressiva granitogênese de natureza alcalina e peralcalina da suite serra do Mar e o
vulcanismo ácido a intermediário Guaratubinha_Campo Alegre-Corupá.

Por meio de anárise estruturar, petrorógica e geocronorógica dos litotipos da reg¡ão
de Piên-PR e adjacências, Harara (1996) sugere gue esta regiäo represente um dos
princ¡pa¡s sítios de manifestações geod¡nâmicas neoproterozóicas ocorridas entre 6s0 e s70
Ma. Estas manifestaçöes envorveriam processos de subducção (?) e a construção de um
arco magmático (sGpM) entre o TGAG e o CGMA, seguidas de corisão, deformaçåo e
amalgamento entre a sGpM, a margem norte do TGAG e o oGMA. A suite Máfica-
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ultramáfica Piên (sMUp) representaria restos de uma crosta oceânica (?) incompreta
(afloram pr¡nciparmente componentes da seçåo mantér¡ca) obductada durante este
processo colisional. o antigo MGAS (atuais granitos palermo, Rio Negro e Agudos do sul)
registram, nesta regiåo, evidências da ampla atividade granític€ tardi a pós colisional e/ou
anorogênica que afetou grande parte da porção central e norte do TGAG e a região entre a
SGPM e o CGMA.

Basei ef a/. (r999) e Basei (2000), baseando-se principarmente em dados georógicos
e geocronológicos dos núcleos granulíticos aflorantes no CGMA, sugerem que o TGAG (ou
M¡croplaca Luis Arves) continue somente até a regiáo de Serrra Negra-Guaraqueçaba-pR e
excluem o Maciço de rtatins-sp, sugerindo que este seja componente da Micropraca
curitiba. os limites entre o TGAG e o CGMA seriam representados pelas zonas de sutura
Lancinha-ltariri, que separaria o CGMA dos te*enos a norte, e piên-Tijucas, que separa a
Microplaca curitiba da Microplaca Luis Alves. os metasedimentos das formaçoes capiru e
Setuva, posicionados ao sul da Zona de C¡salhamento Lancinha-ltarir¡, teriam afinidades
paleogeográficas com o CGMA (Micropraca curitiba) e nåo estariam reracionados à Faixa
Apiaí ou Ribeira. Estas seriam constituídas peras formaçôes votuverava, Agua crara,
Itaiacoca e afìns, que afroram somente ao norte da Zona de cisarhamento Lanc¡nha-rtarir¡.

A trajetória finar da evoruçâo georógica dos terrenos pré-cambrianos do sudeste do
Paraná e nordeste de santa catarina reflete a junção e o amargamento de unidades
geológicas dist¡nfas por meio de processos de subducção, coragem e/ou corisão, com
sentido de acreção raterar predominantemente de reste para oeste. Este pequeno cenário
geotectônico resurta de maiores e ma¡s eventos geodinâmicos como subducçöes com
consumo de placas oceånicas e colisÕes entre macro e micro continentes, que ocorreram
durante o Neoproterozóico e que curminaram, entre ourros, com a construçåo do Gondwana
ocidental.
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4.0 - Contexto Geológico Local

o mapeamento georógico da regiáo do arto Rio Negro (pR-sc) permitiu â
individualizaçäo e a investigação de seis princ¡pais un¡dades geológicas: o Terreno
Gnáissico Anfibolítico Granulítico do paraná e sanfa catarina (TGAG), parte da porçäo
norte da Microplaca Luis Alves, â suite Máfica-ultramáfica piên (sMUp), a su¡te Granftica
Piên-Mandirituba (sGpM), o Granito palermo (Gp), o Granito Agudos do sur (GAS), o
Grânito Rio Negro (GRN) e, arojado neste úrtimo, o Granito Tarumå (GT). parte das bacias
vulcano-sedimentares Neoproterozóicas de campo Alegre e Guaratubinha, do Granito
Morro Redondo e a bacia quatemária de Tijucas do sur afroram nesta reg¡ão, mas não såo
alvos deste estudo.

Estas unidades geológicas mapeadas constituem parte da zona de transição
neoproterozóica entre os terrenos paleoproterozóicos/neo-arqueanos? do TGAG, ao sul, e
do Cinturão Gnáissico-Migmatítico de Atuba (CGMA) ao norte.

os dados georógicos, petrográf¡cos, químicos e de campo revanrados na região
permitem a separaçåo do antigo contexto geológico do Maciço Granitico Agudos do sul
(MGAS) em três corpos graníticos principais com diferentes tamânhos com fortemente
correlacionados entre si (mapa em anexo r). Esses corpos denominam-se, de norte para
sul, Granito Parermo (Gp), Granito Agudos do sur (GAS), Granito Rio Negro (GRN) e,
ocorrendo dentro deste último, Gran¡to Tarumâ (GT). As rochas quartzo monzodioríticas a
granodioríticas e leucogranodiorítcas com epídoto magmático deformadas, que afloram
tanto entre o GP e o GRN como ao redor do GAS, anteriormente incruídas no MGAS (siga
Jr. '1995 e Kaul 1997), säo como componentes graníticos da SGpM.

o Granito Agudos do sur (GAS) afrora a reste do município de Agudos do sur-pR
entre os Granitos Parermo e Rio Negro, como um corpo de formato ovarado constituído
essenc¡almente por leucogranodioritos. A denominação Gran¡to Agudos do sur, foi
reutilizada unicamente para esta unidade granítica, que é totalmente intrusiva nos quartzo
monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos da SGpM.

o Granito Parermo (Gp) que corresponde à porção norte do antigo contexto
geológico do MGAS, aflora entre os municipios de Tijucas clo sul-pR e Mandirituba_pR,
apresentando uma forma do tipo "Arvore de Natal,,, orientada grosso modo na direção N_s.
o GP encontra-se arojado ao rongo do contato norte do TGAG com a sGpM, sendo
constituído pr¡nciparmente por monzo-sienogranitos e, subordinadamente quarrzo
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monzonitos/quartzo sienitos "fracamente peralcalinos", monzogabros e rochas granít¡cas
híbridas máficas e félsicas associadas.

O Granito Rio Negro (GRN) que corresponde à porçao sul do antigo contexto
geológico do MGAS, ocorre ao sur do município de Agudos do sur-pR e a reste do
município de Piên-PR. o GRN apresenta um formato elipsoidal irregular orientado
aproximadamente na direçåo N4o-60E, e intrusivo no contato tectônico (zona de
cisalhamento Piên-Mandiritub a, zcpr) da sGpM com o TGAG. o GRN apresenta uma
"zonação concêntrica" onde áfloram, do núcleo para as bordas, monzogabros, rochas
graniticas híbridas måficas e félsicas e, externamente, monzo-sienogranitos.

o Granito Tarumã (GT) aflora dentro da porçåo central e sul do GRN, sendo
circundado, respectivamenle, pelos monzogabros e rochas graníticas híbridas máflcas e
félsicas associadas e pelos monzo-s¡enogranitos do GRN.

A SGPM é um terreno granítico deformado constituído por três grupos de rochas
graníticas não cogenéticas entre si e dentro de cada grupo as rochas såo cogenéticas.
Estes três grupos são: rochas graniticas sem epídoto magmático (quartzo monzodior¡tos,
quartzo monzodioritosigranodioritos e granodior¡tos, protomiloníticos a miloníticos), rochas
graniticas com epídoto magmát¡co (quarlzo monzodioritos, quartzo
monzodioritos/granodioritos, granod¡or¡tos e leucogranodioritos protomiloníticos a
miloníticos) e, monzogranitos (protomiloníticos a miloníticos e sem epídoto magmático).
ocorrem ainda anf¡bolitos, denominados de anfìbolito Espigáo das Antas, associados com
as rochas graníticas sem epídoto magmático. As rochas graníticas com epídoto magmático
ocorrem na poção sudeste e central da sGpM e as rochas graníticas sem epídoto
magmático e os monzogranitos ocorrem preferencialmente na porçáo noroeste da sGpM.

Este terreno granítico aflora desde a regiâo de piên-pR até os arredores da regiåo
de Mandirituba-PR, numa fa¡xa N4o-6oE com largura máxima de 30 Km. os contatos
tectônicos da sGPM com o CGMA, ao norte, e com o TGAG, ao sur, såo dennidos
respectivamente pelas zonas de cisalhamento Mandirituba-piraquara e piên-Tijucas (zcpr).
Ao longo da zcPT, que representa o contato tectônico da sGpM com o TGAG, ocorre a
SMUP.

Por motivos estruturais (distintas rochas graníticas deformadas na mesma direçáo) e
para facilitar apresentação e a cÆmpreensão dos resultados, estas rochas, mesmo sendo
bem descriminados no mapa, foram agrupados segundo a mesma denominação (sGpM),
devendo no futuro ser, obrigatoriamente, separadas nos três grupos mencionados.
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A foliaçäo nas rochas graníticas em geral da sGpM é em geral bem desenvolvida,
com direção modal predominante NSOE/69NW, caracterizada pelo estiramento e or¡entaçâo
de K-feldspatos, plagioclásio e quarlzo, além de estiramento e or¡entação de biotita, anfibólio
e epídoto magmático. Esta foliação é bem mais desenvolvida nas rochas graníticas sem
epídoto magmático e nos monzogranitos. lndependentemente do litotipo componente da
sGPM, as rochas graníticas com e sem epídoto magmático, monzogran¡tos e os anfibolitos
apresentam geralmente foliaçöes pâralelas.

Näo foram encontradas, em nenhum rocar dos afloramentos da sGpM, quaisquer

t¡pos de rochas graníticas híbridas com texturas indicativas de m¡sturas de magmas, tais
como identificadas no GRN e o Gp.

A SMUP é a mais expressiva e ¡mportante suite de rochas ultramáf¡cas expostas
nesta regiäo, sendo constituída por dois corpos principais descontínuos, sinuosos e
lentiformes com aproximadamente 11 Km de extensåo e alojados ao longo da ZCpr, entre a
sGPM, a norte e o TGAG, a sul. o corpo setentr¡onal é denominado camp¡na dos cnsprns
(cc) e o corpo meridional, campina dos Maias (cM). o corpo cc está orientado na direçáo
N45-50E e suas enca¡xantes såo as rochas da sGpM, ao norte, e do TGAG, ao sul,
apresentando comprimento de 6,5 km e largura máxima de 1 km. o corpo cM, com direção
E-w, comprimento aproximado de 4,5 km e largura måxima de 2,5 km ocorre como uma
"Kippe" sobre o TGAG.

os contatos com a sGPM e o TGAG são essencialmente tectônicos, envolvendo
falhas de cavalgamento e transcorrentes. As rochas, nas bordas e principalmente nas
porçôes internas, encontram-se fortemente deformadas, dobradas e rompidas, com um
aspecto fortemente cataclástico-milonítico e foliaçóes paralelas às da sGpM e do trecho sw
do TGAG.

As rochas predominantes na sMUp são peridotitos (dunitos e harzburgitos
serpentinizados e serpent¡nitos) com intercalaçöes de camadas e níveis cenlimétricos a

miliméhicos de piroxenitos (olivina-piroxenitos, ortopiroxenitos e, raramente, olivina-
websteritos, websteritos e plagioclásio-ortopiroxenitos) e intrusöes de piroxenitos e raros
gabros (bandados e isótropos). Raros enclaves de mica-serpentina xistos foram
encontrados no corpo setentrional cc. Xistos magnesianos com serpentina, talco,
magnetita, tremolita, carbonato e clorita ocorrem nas bordas (pr¡ncipalmente ao longo da
borda sul do corpo meridional cM) e são produtos tectono-metamórficos dos dun¡tos,
hazburgitos e ol¡vina-piroxenitos. os raros gabros estão expostos no corpo meridional cM,
onde os dados estruturais sugerem seu alojamento como diques nos per¡dotitos.
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o mapeamento geológico revelou que a sMUp não é correlata às lentes de rochas
ultramáficas inclusas no TGAG (a sudeste e nordeste de Tijucas do sul-pR e nos arredores
de voçoroca-PR). Por isso, a sMUp permanece com importânc¡a e significado geológico
único.

De acordo com a definição original de ofiolito (penrose,1972), a sMUp representaria
uma seqüência ofiolítica incompleta, na qual somente a seçâo mantélica ultramáfica basal é
exposta, estando ausente a seçåo crustal (rochas vulcânicas e sedimentos associados).

o rerreno Gnáissico Anfibolítico Granulítico do paraná e santa catarina (TGAG) é
const¡tuído, nesta regiåo, principalmente por ortognaisses granulíticos máficos a
intermediário e félsicos e gnaisses biotíticos e anf¡bolít¡cos. Na área investigada, esta
unidade ocorre como dois segmentos descontínuos, separados pelas rochas vulcano-
sedimentares da Bacia de campo Alegre. Estes segmentos seråo denominados trechos NE
e SW, respectivamente.

Os gnaisses granulíticos máficos a intermediários (ortopiroxênio + clinop¡roxênio +

anfibólio t biot¡ta noritos e quartzo-noritos) predominam sobre os félsicos (ortopiroxênio f
clinopiroxênio t anfibólio I biotita enderbitos). ocorrem ainda charnoquitos máficos a
intermediários e félslcos. os gnaisses granulíticos apresentam bandamento fino a grosso,
paralelo à foliaçåo, ocorrendo, raramente, porções "charnoquíticas,' isótropas. Este
bandamento é caracter¡zado pela alternância de níveis heterogêneos milimétricos a
centimétricos félsicos (plag¡oclásio + quartzo t K-feldspato) e máficos (ortopiroxênio +

clinopiroxênio + anfibólio t biotita). Os principais minerais acessórios såo apatita, rut¡lo,
zi¡cäo e magnet¡la. o zircåo apresenta-se como cristais esféricos eiou elipsoidais.

Os gnaisses granulíticos máficos e félsicos apresentam assembléias mineralógicas
com plagioclásio (oligoclásio a labradorita), ortopiroxênio, clinopiroxênio, anfibólio e biotita,
características do metamorf¡smo de alto grau (fácies granul¡to). Este metamorf¡smo ocorreu
durante o Paleoproterozóico, entre 2,1 e 2,0 Ga, conforme indicam as idades u-pb obtidas,
tanto nos zircóes esféricos, como nos elipsoidais. Exceçóes såo os charnoquitos máficos
ricos em biotita e anfibólio do trecho NE do TGAG, que apresentaram idades u-pb da ordem
de 2,2 Ga obtidas em zircões elipsoidais e aciculares. o resfriamento e a estab¡lização
tectônica do TGAG ocorreram por volta de 1,g Ga, conforme indicam as idades K-Ar em
anfibólio e, principalmente, b¡otita.

Os gnaisses biotíticos e anfibolíticos (dioritos/monzod¡oritos/quartzo dioritos/tonal¡tos,
raros granodioritos e monzogranitos), rochas sem evidências de granulitização ou passagem
por metamorfismo de alto grau, afloram expressivamente no trecho NE e,
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subordinadamente, no SW ¡ntercalados nos gnaisses granulíticos máficos a intermed¡ários
e félsicos. Apresentam em gerar assembréias mineralógicas contendo pragiocrásio
(oligoclásio a andesina), t K-feldspato (microclinío), quarlzo, anfibólio, biotita e epídoto, com
ausênc¡a total de ortopiroxênio e clinop¡roxênio ou presença somente de pseudomorfos
destes dois minerais. Os minerais acessórios mais freqÍ¡entes såo zircäo, apat¡ta, titan¡ta e
allanita. o z¡rcåo apresenta morfologia elipsoidal semelhante a encontrada nos gnaisses
granulíticos måficos a ¡ntermediár¡os e félsicos.

São freqüentes lentes de anfibolitos e rochas ultramáficas (p¡roxen¡tos e peridotitos
serpentin¡zados) e, mais raramente, lentes de quartz¡tos.

Nåo foram encontrados no TGAG desta regiåo, ritotipos granuríticos de origem
pelft¡ca tais como, gnaisses e xistos com assembléias mineralógicas contendo, corder¡ta,
granada, cianita e sillimanita e com minerais acessórios como, a monazita.

Reativaçðes tectônicas neoproterozó¡cas eståo reg¡stradas principalmente nos
litotipos gnáissicos da porçäo norte do trecho sw. Evidências säo sugeridas pera
deformação e o paralel¡smo das estruturas tectônicas das rochas do TGAG e as da sGpM
e da sMUP, o retrometamorfismo de baixo a médio grau imposto às paragêneses minerais
de alto grau, a forte orientaçåo e recristalização da biotita dos gnaisses anfibolíticos e
biotíticos e as idades K-Ar obtidas em biotita e anfibólio.

såo apresentados a seguir, em capíturos separados, a maioria das informaçôes
geológicas levantadas, sobre estas unidades geológicas investigadas.



5. - Granitos Palermo, Rio Negro, Agudos do Sul e Tarumã

5.1 - lntroduçåo

Os dados geológicos, petrográficos, químicos e de campo levantados nâ regiáo
permitem a separação do antigo contexto geológico do Maciço Granítico Agudos do sul
(MGAS) em três corpos graníticos principais com diferenles tamanhos e fortemente
correlac¡onados entre si (mapa em anexo l). Esses corpos denominam-se, de norte para
sul' Granito Palermo (Gp), Granito Agudos do sur (GAS), Gran¡to Rio Negro (GRN) e,
ocorrendo dentro deste último, Granito Tarumã (GT). os guartzo monzodioritos/
granodioritos a leucogranodioritos com epídoto magmático deformados, que afloram tanto
entre o GP e o GRN como ao redor do GAS, anteriormente incruídas no MGAS (siga Jr.
1995 e Kaul 1997), såo componentes granít¡cos da SGpM.

o Granito Agudos do sur (GAS) afrora a reste do município de Agudos do sur-pR
entre os Granitos Palermo e Rio Negro, como um corpo de formato ovalado constitu¡do
essencialmente por leucogranodioritos. A denominação Gran¡to Agudos do sul, foi
reutilizada unicamente para esta unidade granítica, gue é totalmente ¡ntrusiva nos quartzo
monzodioritos/grânodioritos e Ieucogranodioritos da SGpM.

o Granito Parermo (Gp) que coresponde à porção norte do antigo contexto
geológico do MGAS, aflora entre os municípios de Tijucas do sul-pR e Mandirituba_pR,
apresentando uma forma do tipo "Arvore de Natal", orientada grosso modo na direção N_s.
o GP encontra-se arojado ao rongo do contato norte do TGAG com a sGpM, sendo
constituido principalmente por monzo-sienogranitos e, subordinadamente quartzo
monzonitos/quartzo s¡enitos "fracamente peralcalinos',, monzogabros e rochas graníticas
híbridas máficas e félsicas associadas.

o Granito Rio Negro (GRN) que corresponde à porção sur do antigo contexto
geológico do MGAS, ocorre ao sul do município de Agudos do sul-pR e a leste do
município de Piên-PR. o GRN apresenta um formaro eripsoidar irregular or¡entado
aproximadamente na direçåo N4o-60E, e intrusivo no contato tectônico (zona de
c¡salhamento Piên-Mandirituba, zcpr) da sGpM com o TGAG. o GRN apresenta uma
"zonaçåo concêntrica" onde afloram, do núcreo para as bordas, monzogabros, rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas e, externamente, monzo-sienogranitos.

o Granito Tarumã (GT) aflora dentro da porção centrar e sur do GRN, sendo
circundado, respectivamente, peros monzogabros e rochas graníticas híbridas máficas e
félsicas associadas e pelos monzo-sienogranitos do GRN.

A seguir såo apresentadas, em seções separadas, as informações petfográficas,
litoquímicas, geocronorógicas e isotópicas revantadas sobre estas unidades georógicas
mapeadas.
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5.2 - Potrograf¡a dos G.anitos Palermo (Gp), Rio Negro (GRNf, Agudos do sul (GAS) e
Tarumã (GT)

Nesta seção säo apresentados as pr¡ncipais características macro e microscópicas
das principais rochas componentes dos Granitos Gp, GRN, GAS e GT. Estas descr¡ções
petrográf¡cas såo dos monzo-sienogranitos, quartzo monzonitos/quartzo sienitos rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas e gabros/monzogabros dos Granitos Gp e GRN,
leucogranodioritos do GAS e monzogranitos do GT.

5.2.1 - Monzo-Sienogranitos dos Granitos patermo (Gp) e Rio Negro (GRN)

os monzo-sienogran¡tos que constituem Gp e GRN afloram ao rongo de toda a
margem externa do GRN, contornando a zona de hibridez constituida pelas rochas
graniticas híbr¡das máficas e félsicas e as rochas gabróicas, e predominam em larga escala
no GP.

As pr¡ncipais rochas granit¡cas convenc¡onais do Gp e GRN såo monzo-
sienogranitos e leuco monzo-sienogranitos (Figura s.1), ¡sótropos, com predom¡nância de
biotita e biotita t anfibólio e, subordinadamente, anfibólio e biotita. possuem coloração
predominantemente rósea a, rósea acinzentada, textura xenomórfica equigranular e
inequigranular e granulação normalmente média a grossa, embora tipos finos a médios
(porção central do GP) e, eventualmente muito grossos, também ocorrem (Fotos s.1-5.6).

os leuco-monzo-sienogranitos com biotita ou biotita r anfibólio (Foto s.6) afloram
principalmente ao longo da margem oeste do Gp, enquanto que os monzo-sienogranitos
com biotita e anfibólio (Fotos s.1 e s.2) ocorrem na poção sudeste do Gp e são
prat¡camente ausente no GRN. os monzo-sienogranitos com b¡otita t anfibólio (Fotos 5.3 e
5.4) de granulaçåo média a grossa afloram ao longo de toda a porçåo leste do Gp e sâo as
rochas granít¡cas predominantes no GRN. os monzo-sienogranitos de granulaçåo fina a
média, cujo único máfico é a biotita (Folo s.s) e com muscovita primária ?, afloram
principalmente na porção central do Gp.
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F¡gura 5.1 - D¡agrama P{ (Debon & Lefort ,19E3) ¡nd¡cando a composição dos pr¡nc¡pais l¡totipos
granlt¡cos do GP e GRN
1- G€nitos, 2- Monzogranitos, 3- Granodior¡tos, 4- Tonalitos, 5- Quartzo-sienitos, 6-Quartzo-Monzonitos, 7-
Quarlzo-Monzod¡or¡tos, 8- Quartzo-D¡or¡tos, g-Sion¡tos, 10- Monzonitos, 1'l- Monzod¡oritos/Monzogâbros, 12-
Dior¡tos/Gabros. As rochas com valor de Q < 150 säo os monzo-sienogranitos com þ¡otila e anfibólio do GP. As
rochas com valor de Q > 150 såo âquelas com biot¡ta 1 anfiból¡o ou somente biotitâ.

Os monzo-sienogranitos do GP e do GRN são constitufdos, em geral, por K-

feldspato (mesopertitas a pertitas e, microclina pertítica), quartzo, plagioclásio (albita a
oligoclásio sódico), biotita (cor verde e marrom-avermelhado), anfibólio (hornblenda ? ou

hastingsita ?, de cor verde oliva a verde escuro) e, ocasionâlmente, muscovita (primária ?).

A biotita é o principal mineral máfico sempre presente nestes granitos, porém, rochas com

biotita e anfibólio afloram principalmente na porçåo sul e sudeste do GP. Os minerais

acessórios mais comuns em todas as rochas são zircåo, apatita, fluor¡ta, titanita, allanita e

magnetita, que ocorrem geralmente associados com biotita ou biotita e anfibólio e inclusos

nestes últimos, sendo intersticiais aos cristais de quartzo e feldspato. A textura xenomórfica

(Fotos 5.7 e 5.8) é típica da maioria destes monzo-sienogran¡tos.

O quartzo ocorre como crista¡s essenc¡almente anédricos, distribuídos caoticamente

na matriz quarlzo-feldspática, inclusos e contornados ou envolvidos por K-feldspato pertítico

ou const¡tuindo ¡ntercrescimentos granofíricos com pertita. Ocorrem ainda como fenocr¡sta¡s

arredondados (0.5 até 1 cm), corroídos e circundados ou contornados por cristais de pert¡ta,

plagioclásio, biotita ou, biotita e anfibólio (Fotos 5.9 - 5.12)

O K-feldspato (microclina pertítica, mesopertita e pertita) ocorre em geral como

megacristais (até 1.5 cm) geralmente anédricos e, ocasionalmente, euhédricos a subédricos.

São fortemente pertíticos e aparecem freqüentemente em intercrescimento granofírico com
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o quartzo, o que sugere uma simultânea cristalização destes m¡nerais e, intersticialmente
aos cristais de quartzo e plagioclåsio (Fotos s.B - s-12). Apresentam geralmente inclusóes
de cristais euhédricos a subédricos de plagioclásio e de quarlzo e geralmente não possuem
inclusóes dos demais minerais como máficos (biot¡ta e anfibólio) e acessórios (zircáo,
fluorita, allanita, titan¡ta e apatita). o plagioclásio ocorre, como megacristais euhédricos a
anédricos zonados ou nâo, e como pequenos cr¡sta¡s euhédr¡cos a anédricos dispersos na
massa quartzo-feldspática, isenlos ou parcial a fortemente pertitizados, inclusos ou
contornados por K-feldspato (Fotos S.13 e S.14).

Os minerais máficos anfibólio e biotita ocorrem em diferentes proporções tanto com
predomínio da biot¡ta em relaçáo ao anfibólio (anfibólio-biotita monzo-s¡enogran¡tos do Gp)
como, principalmente, biotita r anfibólio ou somenle biot¡ta, nos demais monzo-
sienogranitos do GP e GRN. o anfibólio ocorre como cristais predominantemente
subédricos a anédricos e, ocasionalmente, euhédricos prismát¡cos, normalmente assoc¡ados
com biotita ou isolados. Aparecem normalmente em simplect¡tos (Fotos s.i9 - 5.21), de
biotita e anfibólio com contatos irregulares e nitidos, sugestivos de substituiçåo magmática
parcial a total de anfibólio por biotita. Ambos os minerais ocorrem sempre nos interstícios
entre os feldspatos e quartzo, contornando-os ou não. Este caráler intersticial dos minerais
máficos, principalmente da biotita (Fotos 5.7, s.B, s.is, 5.16 e s.17), é característico dos
monzo-sienogranilos convencionais do GP e do GRN. Os cr¡stais da biotita säo subédricos
(euhédricos são raros) a predominanlemente anédricos e ocorrem isolados ou em
aglomerados, com ou sem anfibório. såo sempre intersticiais, preenchendo espaços
intergranulares enlre feldspato e quartzo (Fotos s.7, s.B, s.1s, 5.16 e 5.17), o que indica a
sua cristalização tardia em relaçåo aos últimos. Nos monzo-sienogranitos de granulação fina
a média com biotita como único máfico, aflorantes na porção central do Gp, foi ¡dentificada
muscovita (primária ?) associada à biotita, apresentando contatos irregulares e nitidos
sugestivos de formaçåo da muscovita por substituiçáo parcial ou total da biotita. A
muscovita, nestas rochas, ocorre também como cristais euhédricos inclusos nos feldspatos.

Em todos os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN, observa-se uma intima
associação entre a biotita e o anf¡ból¡o e os minerais acessórios (allanita, t¡tânita, zircáo,
apatita, fluorita e opacos) que ocorrem preferencialmente parcial a totalmente inclusos nos
cristais de biotita e anfibólio ou, concentram-se junto a estes (Fotos s.16 - s.2i). lsto sugere
também, da mesma forma que para os máficos, a cristalização tardia dos minerais
acessórios.

crislais de z¡rcão säo presença marcante em todos os monzo-sienograniros,
principalmente associados ou inclusos nos cr¡stais intersticiais de biotita e/ou anfibólio.
Ocorrem ainda entre os crislais de feldspatos e quartzo, sugerindo cristalizaçåo anterior ou
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simultânea aos máf¡cos, claramente tardios e intersticiais aos primeiros (Fotos s.17 e s.1B).
A tipologia ou a morfologia dos zircóes, segundo a classificaçåo de (pupin 19Bo e outros),
observada tanto em lâmina dergada como em rupa é idêntica em todas essas rochas e típica
de granitos A ou PA, sendo compretamente d¡stinta, tanto em tipo como em tamanho, da
morfologia dos zircões das rochas graníticas da sGpM. A apatita ocorre como cr¡stais
prismáticos, geralmente associados ou inclusos em biot¡ta e anfibólio ou biot¡ta e anfiból¡o,
sendo raros ou ausentes cristais acicurares (agurhas) dispersos na massa quartzo
feldspát¡ca, típicos das rochas graníticas híbridas máficas e félsicas aflorantes no Gp e
GRN. A titanita, quando presente (principalmente em rochas com anfibório), varia em
formato desde euhédrico até anédrico, esrando sempre associada ou, inclusa nos máficos
(Fotos 5.19 - 5.211. A flúorita é presença constante em todas as rochas graníticas
convencionais do GP e do GRN, incluindo as rochas graníticas híbridas máficas e félsicas,
mas é ausente nas rochas graníticas da SGPM. Ocorre geralmente associada aos minerais
máficos e acessórios (Foto s.16) , principalmente zircões, e preenchendo cavidades
miarolíticas presentes principalmente nos biotita t anfibólio monzo-sienogranitos que
ocorrem ao longo da margem leste do Gp.

As relaçöes texturais entre os m¡nerais observadas nos monzo-s¡enogranitos do Gp
e do GRN sugerem craramente, uma seqüência de início de cr¡starizaçåo do tipo:
plagioclásio -+ quarlzo -r feldspato alcalino pertítico _, zircão + apatita + allanita+ titanita +
anfibólio -+ zircão + apat¡ta + allanita+ titanita + anfibólio + biot¡ta -+ biotita -+ flúorita.

A presença de cavidades miarolíticas preenchidas por flúor¡ta e o intercrescimento
granofírico entre feldspatos e quarrzo, säo características texturais e mineralógicas que
sugerem que a cristalizaçáo dos monzo-sienogranitos do Gp, GRN e do GAS tenha ocorrido
sob baixas pressöes (< 4 Kb).

5.2.2 - Granito Agudos do Sut (GAS)

O Granito Agudos do Sul (GAS) é constituido essencialmente por leucogranod¡oritos
(F¡gura 5.2) de granulaçåo fina a média e grossa e coloração principalmente rosa (Fotos
5.22 e 5.23). são constituidos por quartzo, pragioclásio (arbita a oligoclásio sód¡co), K-
feldspato (microclina, pertítica ou nåo), biotita e muscovita (2 a 4o/o) e raros cr¡stais de
granada os raros e principias minerais acessórios presentes nas rochas do GAS säo
zircão, fluorita, tilanila e apatita.
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F¡gura 5,2 - Ðiagrama P-Q (Dèbon & Lefort 19E3) ¡ndicando a composição dos pr¡ncipais litotipos
granlticos do GAS.
1- Granitos, 2- Monzogranitos, 3- Granodioritos, 4- Tonalitos, 5- Quartzo-Siênitos, 6-Quartzo-Monzonitos, 7-
Qualzo-Monzod¡oritos, 8- Quartzo-Dior¡tos, I'Sien¡tos, 10- monzonitos, 11- Monzodiorítos/Monzogabros, 12,
D¡oritos/Gabros-

O plagioclásio (cor branca) ocorre como cristais menores e mais euhédricos do que o

K-feldspato (cor rosa). Os interstícios entre os cristais destes feldspatos såo preenchidos por

cristais anédricos de quartzo que ocorre também como megacristais alcançando até 1 cm. A

forte pertitizaçáo, característica comum dos monzo-sienogranitos do GP e do GRN, ocorre

em intensidade bem menor nestes leucogranodioritos.

Os poucos cristais de biotita (cor marrom) sáo pr¡ncipalmente anédricos a subédricos

e encontram-se intersticiais aos feldspatos e quartzo. Mostram, freqüentemente,

subst¡tuições parciais a totais por muscovita. A muscovita é presença constante e marcante

nos leucogranodioritos do GAS, tendo sido observada também nas rochas monzo-

sienograníticas de grânulação fina a média com biotita que ocorrem na porçåo central do

GP. Säo cristais subédr¡cos a anédricos, que apresentam geralmente contatos irregulares e

nítidos com a biotita, sugestivos da substituiçáo da biotita por muscovita e, såo intersticia¡s

aos feldspatos e quartzo (Folo 5.24). A muscovita ocorre a¡nda, freqüentemente, com

cristais euhédricos a subédricos inclusos nos feldspatos. A granada ocorre raramente como

cristais anédricos, isolados ou associados à biotita e à muscovita.

A titanita ocorre geralmente associada à biotita e à muscovita. A fluorita ocorre junto

aos raros máficos ou preenchendo cavidades m¡arolíticas presentes em algumas rochas do

GAS. O zircâo oco¡re associado a biotita e muscovita ou incluso nestes. A tipologia ou
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morfolog¡a dos zircões das rochas do GAS é semelhante à dos zircöes dos monzo_
sienogranitos do GP e do GRN,

As relaçöes textura¡s sugerem, da mesma forma que para os monzo-sienogranitos
do GP e do GRN, a cristal¡zação ínicial dos feldspatos e quarlzo e tardia da biotita,
muscovita e os mlnerais acessórios.

A ocorrência de leucogranodior¡ros, a identific€çáo da muscovita (primária ?), a
presença de raros cristais de granada associados, a ausência de exsoluções significativas
entre os feldspatos e, a ass¡natura química destes leucogranod¡or¡tos, são caracteristicas
que podem mascarar a tipologia granitica do GAS em relaçáo ao Gp e o GRN. As principais
semelhanças texturais, mineralógicas e químicas do GAS com monzo-sienogranitos do Gp
e do GRN säo â presença constante de fluorita, em cavidades miaroliticas ou associados
aos minerais máficos, o caráter intersticial e a cristalização tardia dos máficos, a tipologia e
o modo de ocorrência dos zircôes (sempre associados aos máfìcos tardios), além da
assinatura quím¡ca, princ¡palmente em alguns elementos traços, tais como Ga, Nb, Ta, Rb, e
Ba. Estas características são incompatíveis lambém com os quartzo
monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos com epidoto magmático da sGpM, dentro
dos quais, os leucogranodioritos do GAS encontram_se alojados.

Não foram encontrados no GAS, encraves ou xenóritos de quarquer natureza, mas
ocorrem diques riolíticos com textura microporfirítica a afanítica.

5.2.3 - Rochas cabróicas dos Granitos patermo (Gp) e Rio Negro (GRN)

As rochas gabróicas afroram expressivamente no GRN e, subordinadamente, no Gp.
Náo foram encontradas no GAS nem na sGpM, mas estas rochas somadas às rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas, cortam os monzogranitos do GT sem que estes se
envolvam na mistura, ocorrendo somente como brocos dentro das rochas híbridas.

As rochas gabró¡cas, predominantemente b¡otita-monzogabros (Figura 5.3) e,
ocasionalmente biotita-gabros/monzogabros com olivina, afloram como pequenos corpos
(diques descontínuos), intrusivos na direção NE e NW (GRN) e NW (Gp). A sua colocaçåo
gera, expressivamente no GRN e, subordinadamente, no Gp, grandes zonas de h¡bridez
constituidas por rochas graniticas híbridas máf¡câs e félsicas. Estas rochas gabróicas,
juntamente com as rochas híbridas máf¡cas e félsicas adjacentes, afloram em grande escala
e ocupam maior parte do GRN.
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lisu-J15'3- - D¡agrama P-Q (Dèbon & Lefort 1983) ¡nd¡cando a composição das pr¡ncipa¡s rochas máf¡casdo cP e do cRN.
L Gran¡tos, 2- Monzogranitos, 3- Granod¡oritos, 4- Tonelitos, 5. euartzo.Sienitos, o-euartzo Monzon¡tos, 7-Quartzo Monzod¡oritos' 8- Quarlzo Dior¡los, g-sienitos, lO- monzonitos, 11- MonzodioritoJuoniájãLror, rz-Þ¡or¡tos/Gabros-

A mistura destas intrusöes de monzogabros com os monzo-sienogranitos no Gp e
GRN, gerou ao seu redor, uma grande var¡edade de rochas graníticas hibridas máficas
(monzogabros/monzod¡or¡tos, quartzo monzodioritos e quartzo-monzonitos híbridos) e
félsicas (quartzo monzodioritos, quartzo monzonitos e monzogranitos híbridos), transicionais
para os monzo-sienogranitos do Gp e GRN.

os monzogabros apresentam gerarmente cororaçäo cinza crara a cinza escura,
granulaçáo predominantemente finâ e, subordinadamente, média, sendo sempre isótropos e
raramente com textura de fruxo (Fotos s.2s e 5.26). sáo constituídas por plagiocrás¡o
(andesina a labradorita), biot¡ta (de cor marÍom avermelhado), anfibólio (hornbrenda ou
hastingsita ?, de cor verde craro, verde oriva ou verde escuro), crinopiroxênio (augita, augita-
aegirina) e ortopiroxênio (enstat¡ta-bronzita), além de K-feldspato (pertita) e quartzo em
proporçóes menores. Os principais minerais acessórios såo zircão ( + badeleíta ?), apat¡ta,
t¡tan¡ta e opacos (magnetita). Apresentam em gerar tenura intersticiar (Fotos s.27 e s.zil)
caracterizada pela cristalizaçáo desordenada e inicial de cristais euhédricos a subédricos de
plagioclásio seguida de cristalização de cristais subédricos a anédricos de piroxênio,
anfibólio e biotita, geralmente ocupando os espaços entre os cristais de plagioclásio ou
invadindo-os.
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os cristais de plagioclásio såo geralmente euhédricos a subédricos, finos e
alongados, distribuídos caoticamente na rocha e sempre invadidos por cristais de piroxênio,
anfibólio e biotita ou s¡mplectitos desles máficos.

Os minerais máficos, piroxênio (predom¡nantemente clinopiroxênio e
subordinadamente ortopiroxênio), biotita, anfibólio (b¡otita > anfibólio) e, raramente, olivina,
ocorrem constantemente nestes gabros. Aparecem geralmente como simplectitos com
crescimento desordenado de anfibólio sobre clinopiroxênio e de biotita sobre anfibólio ou
biotita sobre clinopiroxênio (Fotos s.29 e 5.30) ou como aglomerados em forma de te}fturas
coronit¡cas de ortopiroxênio-clinopiroxênio-anfibólio-biotita (do núcleo para a borda). Estes
minerais máficos ocupam em geral 40 a 60 % do volume destas rochas, definindo,
dependendo da sua variaçåo relativa, anfibólio-piroxênio monzogabros, biot¡ta-anfibólio-
p¡roxênio monzogabros ou piroxênio-biot¡ta-anfiból¡o monzogabros.

A biotita é presença marcante e constante em todas as rochas gabróicas do Gp e o
GRN e ocorre como cristais subédricos a anédricos distribuidos caoticamente, isolados ou
formando simplectitos com anfibólio e clinopiroxênio (Fotos 5.29 e 5.30) sugestivos da
formaçåo da biotita por substituiçáo do anfibólio e do anfibólio por clinopiroxênio.

O clinopiroxên¡o ocorre geralmente como cristais subédricos a anédricos d¡slr¡buídos,
caoticamente, principalmente entre os cristais de plagioclásio, exibindo contatos irregulares
e nítidos com estes ou invadindo-os, caracterizando a textura íntersticial. Telituras
coroníticas caracterizadas por clínopiroxênio eiou ortopiroxênio no centro, passando
gradativamente para anfibólio e biotita , nas bordas, ou simplectitos de biotita e anf¡ból¡o såo
freqüentes nestes gabros, e sugerem que o piroxênio tenha sofrido hidratação, formando
simplectitos com anfìbólio e biotita. lntercrescimentos entre ortopiroxênio (no centro) e
clinopiroxênio (nas bordas) foram observados em argumas rochas, assim como, entre
clinopiroxênio (augita, no centro) e augita-aegirina (nas bordas), ambos sugestivos de
substituições mineralógicas tardias entre clinop¡roxên¡os, por incorporação final de alcális.

O K-feldspato pertitico, quando presente, ocorre como cristais anédricos ¡nterstic¡âis
ao plagioclásio, piroxênio, biotita e anfibólio. o quartzo ocorre como cristais anédr¡cos
distribufdos entre o plagioclásio e os minerais máficos em geral. A textura do quartzo ocelar
manteado por máficos (piroxênio e/ou anfibólio e/ou biotita) é rara nestes monzogabros,
sendo bem expressiva e tipica das rochas graníticas hibridas máficas e férsicas.

A apatita ocorre principalmente como cristais euhédricos prismáticos inclusos em
biotita e anfibólio e, subordinadamente, como cristais aciculares (agulhas) que cortam
indiscriminadamente tanto os minerais máficos, como o plagioclásio. Este último modo de
ocorrència, é raro nos monzogabros, sendo típico das rochas graniticas híbridas máflcas e
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félsicas. O zircäo (+ badeleíta ?), presença marcante nestas rochas, ocorre geralmente

como cristais prismáticos incompletos e corroídos e como cristais totalmente anédricos, com

formas exóticas e ¡ndef¡nidas e tamanhos bastante variados e podem ocorrer or¡entados

(Foto 5.31). Cristais euhédricos prismáticos alongados foram observados mais raramente.

Estas formas cristalinas indefinidas dos cristais de zircåo, distribuídos caoticamente nestas

rochas, além das relações texturais destes cristais com os demais principais const¡tuintes,

sugerem resfriamento rápido e cristalizaçåo tardia deste mineral. A titanita ocorre nestes
gabros, associada principalmente com biotita e anfibólio.

Associados aos b¡otita-monzogabros foram encontrados, principalmente no GRN,

raros monzogabros com olivina. A olivina, presente nestas rochas, ocorre como cr¡stais

anédricos granulares, exibindo contatos irregulares e nítidos com plagioclásio e piroxênio.

Ocorre também preservada em núcleos de cristais de piroxênio envolvidos por anfibólio e/ou

biotita e em texturas coroníticas caracterizadas, do centro para a borda por olivina,

clinopiroxênio e/ou ortopiroxênio, anfibólio e biotita.

5'2,4 - Rochas Graníticas Híbr¡das Félsicas (Quañzo Monzod¡örftos, euar¿o Monzonttos a

Monzogranttoa híbridos) e MáfiCaS (Monzogabrolúonzodlorltos, euarøo Monzodlor¡tos a euarþo-
Monzonltos híbrldos)

As rochas granlticas híbridas máficas e félsicas (Fotos 5.92 - S.43) afloram

expressivamente no GRN e, subordinadamente, no GP, sendo ausentes no GAS e na

SGPM. Ocorrem geralmente associadas aos monzogabros, transitando gradativamente para

os monzo-sienogranitos do GP e do GRN.

200 -100

P=K-(Na+Ca)

Figura 5.4 - Diagrama P-Q (Debon & Lêfort 1983) ¡nd¡cando a composiçåo dos pr¡nc¡pa¡s titotipos
Graniticos hfbr¡dos máficos e félsicos do cP ê do GRN.
1- Gran¡tos, 2- Monzogran¡tos, 3- Granod¡or¡tos, 4- Tonal¡tos, 5. Quartzo S¡en¡tos, o-Quartzo Monzon¡tos, 7-
Qu€rtzo Monzodior¡tos, 8- Quartzo D¡oritos, g-S¡enitos, 10- Monzon¡tos, 11- Monzodioritos/Monzogabros, 12-
Dior¡tos/Gabros-
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As rochas graníticas híbr¡das félsicas (Fotos 5.39 - 5.43) são quarlzo monzodior¡tos,
quartzo monzonitos a monzogranitos hibridos (Figura s.4), composiçôes graníticas
produzidas por mistura. possuem coloração rosa e/ou cinza claro e são inequigranulares, de
granulaÇäo geralmente média a grossa e, mais raramente fina. são rochas constituídas por
plagioclásio (megacristais e cristais menores), K-feldspato (mesopertitas e pertitas,
megacristais e cristais menores), anfibólio, biot¡ta e guartzo (cr¡stais anédricos menores,
fenocrista¡s e em forma ocelar, esfér¡co ou elipsoidal manteado por máficos). os principais
minerais acessórios såo apatita acicular, titanita, zircåo, allanita, fluorita e opacos. Texturas
típicas de mistura de magmas são observadas com freqüênc¡a, tanto na escara
macroscópica como microscópica. Exemplares destas texturas são:

¡ cristais esféricos e/ou elipsoidais de quartzo (quartzo ocelar) de vários tamanhos (até
1,5 cm de diâmetro), com ou sem pertita intersticial, manteados parcial ou totalmente por
cristais euhédricos, subédricos e anédricos de anfibólio ou anfibólio e biotita ou
simplectitos de anfibólio e b¡otita (Fotos s.39 - s.41 e 5.44 - s.46). Esta textura do
quartzo ocelar manteado por máficos é a principal textura característica das rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas aflorantes do Gp e do GRN, sendo prat¡camente
ausente nos monzo-sienogranitos e monzogabros do Gp e do GRN.

r concentrados máficos com formatos predominantemente circurares (até 2 cm de
diâmetro), d¡stribuídos caoticamente e constituídos por cr¡stais euhédricos a anédricos
de anfibólio e biotita, e por crista¡s de plagioclásio finos e euhédricos (Fotos 5.39 - s.42
e Foto 5.47)

¡ Megacristais de K-ferdspato pertítico manteados por pragiocrásio ou pragiocrásio
manteado por K-ferdspato pertítico (texturas rapakivi e anti-rapakivi produzidas por
mistura, sugestâo de Hibbard 1g8j e 1991). (Fotos S.42, 5.43, S.4B e S.49)

¡ Megacristais euhédricos a anédricos de plagiocfásio (cor branca) e K-feldspatos (cor
rosa), de até 1,5 cm, com fortes exsoluçöes, distribuídos caoticamente nestas rochas
(Fotos 5.38 - 5.42).

¡ Cristais aciculares de apatita corlando indiscriminadamente todos os minerais máf¡cos e
os feldspatos (Foto s.sO). ocorrem ainda cristais prismáticos de apatita incrusos ou
associados a b¡otita e anfibólio.

As rochas graniticas híbridas máficas (Fotos s.32 - 5.38) c¡ncentram-se
principalmente ao redor dos corpos gabróicos e sua ocorrência denuncia a presença dos
monzogabros nas adjacências. Distinguem-se de seus correspondentes félsicos, pera
elevada quantidade de máficos e pela presenç freqüente de piroxên¡os (clinopiroxênio +
ortopiroxênio).
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são rochas de granuração fina a grossa, constituídas principarmente por pragiocrásio,
anfibólio, clinopiroxênio, ortopiroxênio, biotita e K{eldspato pertítico e quartzo em
quantidades variáveis. O quartzo ocelar é geralmente manteado por anfibólio e b¡otita, além
de clinopiroxênio e, subord¡nadamente, ortopiroxênio. os principais minerais acessórios sáo,
titan¡ta, apatita, zircäo (badeleíta), fluorita e opacos. o volume de máficos varia entre 20 e
45%, dependendo principarmente da diståncia em reração aos gabros, em cujas
proximidades verifica-se um aumento na quanlidade de piroxênios na matriz e nos cristais
de biotita e anfibólio que envolvem o quarlzo ocelar.

O quartzo ocorre principalmente sob a forma de cristais esféricos e/ou elipsoidais,
com ou sem pertita inlerstic¡al e manteados principalmente por anfibólio e, biotita e piroxênio
e, são distribuídos caot¡camente nestas rochas. A variaçåo em volume desta textura é a
principal responsável pela ampla gama composicional verificada nestas rochas.

A biotita é presença constante nestas rochas, sendo observada sob vários arranjos
texturais. Pode ocorrer como cristais euhédricos a anédricas, formando simplec{itos com
piroxênio e anfibório, ou somente anfibório, ao redor de cristais de quartzo
esférico/elipsoidal, ou como fenocristais euhédricos a anédricos distribuidos caoticamente e
freqüentemente associados aos máfìcos. ocorrem também, por vezes, com parte coroas de
ortoplroxênio-crinopiroxênio-anfibório-biotita ao redor de quartzo ocerar.

o K-ferdspato, ocorre como cristais e/ou fenocrista¡s (até 1cm de diâmetro)
anédricos a arredondados, pertíticos envorvidos ou näo por minerais máficos ou
plagioclásio, distribuídos caoticamente ou, orientados numa textura ou estrutura de fluxo. o
plagioclásio (oligoclásio a andesina, zonados ou não e com freqüentes exsoluções) ocorre
geralmente como pequenos cristais euhédricos a anédricos e como fenocristais, distr¡buídos
caoticamente na rocha. ocorre também por vezes, como cristais euhédricos aprisionados
com quartzo ocelar, manteados por máficos,

As pr¡nc¡pais feiçöes e texturas resultantes de mistura de magmas encontradas
freqüentemente nas rochas graniticas híbridas máficas do Gp e do GRN såo:

. cristais de quartzo ocelaf (esfér¡cos ou elipsoidais), corroídos ou nâo por pertitas
anédricas e intersticiais, manteados parcial ou totalmente por
clinopiroxênio*ortopiroxênio-anfiból¡o-biotita ou clinopiroxênio-anfibólio com biotita (Foto
5.51)' Ocorrem ainda, em argumas rochas, cristais de quartzo ocerar parciar a totarmente
manteados por pert¡tas, sendo estas, por sua vez, manteadas por máf¡cos. Estas
tenuras apresentam distribuição caótica e variam em forma (esférico ou elipsoidal) e
tamanho (desde 0'2 até I cm). Mais raramente, o quartzo ocerar apresenta-se sob a
forma de elipsóides orientados, em uma matríz na qual al¡nham-se preferencialmente
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com cristais de anfibólio e biotita, em rochas granlticas híbridas com estrutura de fluxo
(Fotos 5.32, 5.37 e 5.46).

. PresenF ocasional de cristais de zircåo, biotita e/ou anfibólio e/ou plagioclásio,

aprisionados junto com o quartzo ocelar, com ou sem pertita intersticial (Foto s.s1).

o Freqüente presença, em todas as rochas híbridas, de cristais aciculares de apatita,
cortando indiscriminadamente todos os principais minerais, princ¡palmente os máficos.
Esta forma de ocorrência da apat¡ta é rara ou ausente nos monzogabros e nos monzo-
sienogranitos do GP e do GRN.

o Ocorrência de megacristais de K-feldspato manteado por plagioclásio (textura rapakivi
não convencional produzida por mistura) e vice-versa (anti-rapakivi), com fortes
exsoluçôes entre ambos, conforme mencionado anter¡ormente.

. Cristais de zircâo geralmente distribuídos caoticamente, apresentando diversas formas e
tamanhos tais como: prismas alongados incompletos, cristais aciculares e, sobretudo,
cristais anédr¡cos corrofdos com formas indefinidas e exóticas, tal como observado nas
rochas gabróicas. As relações texturais do zitcâo com os demais minerais sugerem
cristalizaçäo tardia deste mineral, os poucos cristais de zircåo aprisionados com o
quârtzo ocelar, sáo geralmente mais euhédricos e apresentam a mesma tipologia ou
morfologia observada nos monzo-s¡enogranitos do Gp e do GRN.

. concentraçöes de minerais máficos (Fotos s.s2 e s.53), constituídas por piroxênio,

anfibólio e biot¡ta, além do plagioclásio, såo freqüentes e típicos destas rochas híbridas
tanto máficas como félsicas. O volume e o tipo de máficos (biotita, anfibólio ou piroxênio)
presentes nestes aglomerados, varia de acordo com a proximidade destas rochas aos
monzogabros.

As texturas ¡ndicativas de mistura de magmas observadas nas rochas graníticas

híbridas máficas e félsicas sugerem que rochas graníticas formadas por quartzo, K-feldspato
(mesopertitas e pertitas), plagioclásio, biotita, r anfibólio e zÍcäo (típicas dos monzo-
sienogranitos) tenha sido invadidas, durante os estág¡os de cristalizaçåo, por magmas
máficos cristalizando plagioclásio, piroxênio, anfibólio e b¡otita (mineralogia principal dos
monzogabros). como produto desta invasão e da misturâ dos componentes magmáticos
félsicos e máficos, formaram-se as rochas graniticas híbridas em geral.



5'2'5 - Quartzo Monzonitos/euartzo Sienitos "fracamente peralcalinos', do Granito
Palermo

Estas rochas afroram somente no Gp (região de saltinho-pR) e são circuncradas
tolalmente pelos monzo-sienogranitos do Gp. Este t¡po de rochas são ausentes no GRN.
são quartzo monzon¡tos/quartzo sienifos (Figura s.s) de coloração cinza a cinza-verde e
granulação média a grossa (Fotos 5.54 e 5.55). constituem-se de guartzo, K-feldspato
(mesopertitas e pertitas), plagioclásio (albita-oligoclás¡o), b¡ot¡ta, anfibólio (arfvedsonita e
r¡ebeckita, cor verde e azul) e clinopiroxênio (aegirina-augita). os minerais acessórios mais
freqüentes såo, zircäo, fluor¡ta, allanita, titanita e apatita.
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F¡gura 5'5 - D¡agrama P{ (Debon & Lefort 1983) ind¡cando a compos¡çåo dos l¡tot¡pos granft¡cosfracamente psralcalinos do Gp.
1- Granitos, 2- Monzogrân¡tos, 3- Granod¡or¡tos, 4- Tonalitos, 5- euartzo-sien¡los, 6-euarlzo-Monzon¡tos, 7-Quertzo'Monzod¡or¡tos, 8- Qua¡'tzo-D¡oritos, g-S¡en¡tos, 1o- Mbnzonitos, fi- vrnrä¿Lito"n¡o"iãiãËror, rz-D¡or¡los/Gabros.

Nestas rochas, os minerais máficos anfibório (cor verde escuro = arfvedsonita,
hastingsita e cor azul = riebeckita), biotita (cor marrom escuro a marrom avermelhado) e
piroxênios (aegirina-augita, aegirina) representam volumes entre 1s e 2s%, sendo os teores
de anfibólios e biotita são maiores do que os de cl¡nop¡roxênio. os máficos, geralmente em
aglomerados, ocorrem como cr¡stais euhédricos (anfibólios e piroxênios), e princ¡palmente,
subédricos e anédricos (anfibólios, piroxênios e biotitas), sempre intersticiais ao quartzo e
feldspatos (Fotos s.56 e s.s7), indicando uma cristalização tardia dos máficos em geral.
Simplectitos com cristais de anfibólios, biotita e piroxênio såo freqüentes nestas rochas,
onde os cristais de aegirina-augita são substituídos por cristais desordenados de anfibólios e
biotita (Folo 5.58). ocorrem ainda nestas rochas, cristais aciculares, ou náo, de anfÌbólio
azul (riebeckita) substituindo anfibólio verde (arfvedsonita) e, estes últimos substituindo

..- l- -- T-- l'..-'
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aeg¡r¡na-augita (Fotos 5.60 - 5.61). A biotita ocorre geralmente associada com os anfiból¡os
e piroxênio em simplectitos que sugerem a formação deste mineral por substituição de
anfibólio.

Associados aos minerais máficos, principalmente biot¡ta e anfiból¡o, ou incrusos
nestes (e raramente em quartzo e ferdspato), ocorrem zircäo, fruorita, apat¡ta, alanita,
titanita e opacos. os cristais de zircãô sáo geralmente euhédricos a subédr¡cos e, mais
raramente, anédricos. Apresentam a mesma tipologia ou morfologia daqueles observados
nos monzo-sienogranitos do GP e do GRN. lntercrescimentos granofíricos entre pertita e
quartzo foram observados neslas rochas. O modo de ocorrência intersticial dos máficos
assoc¡ados com os acessórios tardios e o intercrescimento granofirico, observados nestes
quartzo monzonitos quartzo sienitos, são caracteristicas também dos adjacentes monzo_
sienogranitos do GP.

Náo foram observadas nestes quartzo monzonitos/quartzo sienltos do Gp, texturas
tipicas de mistura de magmas, anteriormente mencionadas.

5.2.6 - cran¡to Tarumã (GT)

o Granito Tarumä (GT) aflora na porção central e sul do GRN, sendo circundado e
invadido pelos monzogabros, as rochas graníticas máficas e félsicas híbridas e os monzo-
sienogranitos do GRN.

o GT é consfituído por biotita * anfibório-monzogranitos (Figura s.6), equigranulares
finos, geralmente cinzentos e eventualmente róseos (Fotos s.62 e s.63). Apresentam
freqüentemente enclaves máficos (Foto 5.63) em formas esféricas e/ou ovaradas
(elipsoidais). Os principais minerais conslituintes são K-feldspato (microclina pertítica a
micropertítica), quartzo, pragiocrásio (arbita a origocrásio sódico), biotita e, raramente,
anfìbólio. os principais minerais acessórios são zircáo, allanita, titanita, apatita, magnetita e
opacos. A fluorita, como nos litotipos graníticos da SGpM, é ausenle.
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Figura 5.6 - D¡agrama Q-P (Debon & Lefort 1983) indicando a compos¡ção dos princ¡pa¡s l¡tot¡pos
granlt¡cos do GT.
1- Gran¡tos,2- Monzogranitos, 3- Granodioritos, 4- Tonsl¡tos, 5- Quartzo Sienitos,6- Quarlzo Monzonitos,7-
Quartzo Monzodior¡los, 8- Quarlzo D¡or¡tos, g-S¡enitos, 10- Monzonitos, 11- Monzod¡or¡tos/Monzogabros, 12-
Dior¡los/Gâbros.

O quartzo ocorre como cristais anédricos f¡nos, ¡nequigranulares e com rara ext¡nçáo

ondulante, sendo intersticial a feldspatos, biotita e hornblenda (quando presente). Os cristais

de plagioclásio são geralmente euhédricos (zonados ou nåo) a subédricos e,

ocasionalmente, anédricos, com dimensões inferiores às do K-feldspato. os cristais de K-

feldspato sáo geralmente subédricos a anédricos, intersticiais aos cristais de plagioclásio e

biotita.

A biotita é o mineral máfico predominante no GT e ocorre geralmente como cristais

lamelares euhédricos a subédricos, dispersos caoticamente na matriz destas rochas numa
relaçåo textural que nåo mostra intersticial¡dade em relaçâo a feldspatos e quartzo (Foto

5.64). Quando presentes, os raros cristais de hornblenda estäo associados à biotita

formando simplectitos com formatos variados. Ocorrem núcleos de anfibólio contornados por

cristais desordenados de biotita euhédricos a subédricos, sugestivos da formaçäo da biotita

por substituiçäo de anfibólio. o caráter intersticial da biot¡ta em relaçäo ao quartzo e
feldspatos näo foi reconhecido.

As relaçöes texturais entre os minerais constitu¡ntes das rochas do GT sugerem uma

seqüência de infcio de cristalização do tipo plagioclásio-+hornblenda-+biotita-+K-

feldspato+quartzo. Esta seqüència é totalmente distinta da observada nos monzo-

sienogranitos do GP e do GRN.
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ocorrem freqüentemente no GT, concentrados máflcos ou enclaves microgranulares
máficos (na classificaçäo de Didier & Barbarin 1991). Estes enclaves, característicos desta
unidade' apresentam formas normarmente circurares e eripsoidais (Foto s.63) e,
ocasionalmente, amebóides, com dimensões entre 0,2 e 2 cm, sendo constituídos por biotita
e anfibólio com granulação semelhante ou inferior à da rocha hospedeira.
Microscopicamente (Foto 5.6s) , estes enclaves são constituídos por concentraçöes, sob a
forma de simplectitos, de biotita e anfibólio, e por cristais de plagioclásio zonados finos e
alongados. Estes encraves representam possivelmente restitos do magma parental
incorporados pelos monzogranitos do GT, ou fases minerais cumuláticas do inicio da
cr¡stalizaçåo destas rochas graniticas.

Nos monzogranitos do GT não ocorrem ¡ntercrescimenros granofíricos entre
feldspatos e quartzo nem quartzo contornado e/ou corroído por pert¡ta, cavidades
miarolíticas preenchidas por fluorita ou máficos interst¡ciais (sugestivos de cristalização
tardia). Estas feiçóes sâo características dos monzo-sienogranitos do GRN e do Gp.
Também näo foram observadas texturas tipicas de mistura de magmas, tais como apatitas
aciculares e quartzo ocelar manteado por máfìcos, ambos amplamenle presentes nas
rochas graníticas híbridas máficas e félsicas adjacentes. Este fato aliado à presença dos
monzogranitos do GT como pequenos blocos incorporados por estas rochas híbridas
adjacentes na região de contato, constitui forte indício do nåo envolvlmento do GT no
processo de mistura, sendo este unicamente circundado e invadido pelos monzogabros,
rochas híbridâs e monzo-sienogranitos do GRN.
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Foto 5.3: Aspecto macroscópico dos Biot¡tarAnfibólio Monzo-
sienogranitos. GP, amostra OM 740.

Foto 5.7: Aspecto geral da textura xenomórfica com
plagioclásio, quartzo, pert¡ta e biotita intersticial em Biotita
Monzo-sienogranitos. GP, amoslra 649 (Lado maior da Foto
5,5 mm. Nicóis X).
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sienogranitos. GP, amostra OM 748
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BiotitatAnfibólio Monzo-sienogranitos. GRN, amostra OM 589
(Lado maior da Foto 5,5 mm. Nicóis X).
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Foto 5.1 : Aspecto macroscópico dos Anfibólio-Biotita Monzo-
sienogranitos. GP, amostra OM 691
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Foto 5.2: Aspecto macroscópico dos BiotitarAnfibólio Monzo-
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Foto 5,8: Aspecto geral da tefura
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5.9: Fenocristais de quartzo
pertita, quartzo e biotita intersticiais. Biotita*Anfibólio Monzo-

sienogranitos. GRN, amostra OM 598 (Lado maoir da Foto 5'5
mm. Nicóis X).

borda granoflrica (intercrescimento de pertita e quartzo) em
Monzo-sienogranito. GRN, amostra OM 589 (Lado maior da
Foto 5,5 mm. Nicóis X).

Foto 5.12: Detalhe do intercrescimento granoffrico entre
quartzo e pertita em BiotitatAnfibólio Monzo-sienogranitos.
GP, amostra OM 748 (Lado maior da Foto 0,7 mm. Nicóis X).
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Foto 5.14: Cristal euhédrico de

!,
¡ 'r.,

io manteado por

pert¡ta em Biotita tAnfibÓlio Monzo-sienogranitos. GP'

amostra OM 666 (Lado maior da Foto 5,5 mm. Nicóis X).
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Fõto s.lS: Cristais euhédricos de plagioclásio com pertita

interst¡c¡al em Biotita*Ánfibólio Monzo-sienogranitos. GP,

amostra OM 748 (Lado maior da Foto 2,8 mm. Nicóis X).
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Foto 5.'15: B¡tot¡ta inlersticial ao quartzo e feldspatos em
Leucomonzo-sienogranitos. GP, amostra 610 (Lado maior da
Foto 5,5 mm. Nicóis X).

(canto direilo inferior) com inclusão de zircäo em Monzo-
sienogranitos. GRN, amostra OM 589 (Lado maior da Foto
5,5 mm. Nicóis X)

Biotita +Anfibólio Monzo-sienogranitos. GP, amostra OM 691
(Lado maior da Foto 2,8 mm. Nicóis //).

Allanlta

.þ,

Foto 5.'16: Aglomerados de biotita, allanita, anfibólio e fluorita
intersticiais aos cristais de quartzo e feldspato em Biotita
tAnfibólio Monzo-sienogran¡tos. GP, amostre OM 666 (Lado
maior da Foto 2,8 mm. Nicóis //).

Foto 5.18: Detalhe da biotita intersticial com inclusöes de
zircåo. Caracterlstica tlpica dos Monzo-sienogranitos do GP e
GRN. GP, amostra OM 649 (Lado maior da Foto 0,7 mm.
Nicóis X).

Foto 5.20: Detalhe de simplectito de biotita e anfibólio com
titanita, intersticial ao quartzo e feldspato em AnfibóliotBiotita
Monzo-sienogranitos. GP, amostra OM 691 (Lado maior da
Foto 2,8 mm. Nicóis X).

intersticial ao quartzo e feldspato

'1,\-A
Foto 5.19: Aglomerados de biotita,
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Foto 5.21: Biotita, anfibólio, titanita e allanita em aglomerados
máficos intersticiais aos cristais de feldspato em

Foto 5.23 : Aspepcto macroscópico dos Leucogranodioritos.
GAS, amostra OM 700.

Folo 5.22: Aspecto macroscópico dos Leucogranodioritos.
GAS, amostra OM 661.

Foto 5.24: Aspecto geral da textura em Leucogranodioritos.
Notar cristal de muscovita intersticial . GAS, amostra OM 700
(Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis X)

Foto 5.26: Aspecto macroscópico dos Gabros/Monzogabros.
GP, amostra OM 426.

Foto 5.28: Aspecto geral da textura interslicial em
Monzogabro. GRN, amostra 473 (Lado maior da foto 5,5 mm.
Nicóis X),

-*hl
YT

Foto 5.27:
Monzogabro
Nicóis /0.

Aspecto geral da te)dura intersticial em
GRN, amostra 473 (Lado maior da foto 5,5 mm.

Foto 5.25: Aspecto macroscópico dos Monzogabros. GRN,
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Foto 5.31: Cristais de zircäo anédricos de cristalizaçäo tardia

Foto 5.29: Sim¡eótito de clinopiroxènio, ¡¡ot¡ta e anfibólio em
Monzogabro. GRN, amostra 473 (Lado maior da foto 5,5 mm.

-lnì

e orientados em Monzogabros, GRN, amostra 473 (Lado
maior da

I;(l 1 i
ir
I ..-.._

Foto 5.33: Aspecto macroscópico dos Quartzo Dior¡tos a

Foto 5.35: Aspecto Macroscópico dos Quartzo Monzodioritos
hibridos. GRN, amostra OM428.

Monzogabros. GRN, amostra 473 (Lado ma¡or da foto 0,7 mm.
Nicóis //).

Monzogabros/Monzodioritos a Quartzo Monzodioritos hlbridos,

Foto 5.36: Aspecto Macroscópico dos Quartzo Monzodioritos
hfbridos. GRN, amostra OM 469.
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amostra oM
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Foto 5.37 : Aspecto macroscópico dos Quartzo Monzodioritos
híbridos com textura ou estrutura de fluxo magmático. GRN,

i1
n

Foto 5.39: Aspecto Macroscópico dos

Foto 5.43: Aspecto Macroscópico dos Anfibólio-Biotita Monzo-
Sienogranitos (direita) com Quartzo Monzonitos hfbridos,
exibindo textura rapakivi (à esquerda - circulos. GP, amoslra
oM 691.

0t
I

' F-rtFÐ:w--. - __.__.---____ .-__-.1
Foto 5.38 :Aspeclo Macroscópico dos Quartzo Monzodioritos
a Quartzo Monzonilos híbridos com textura ou estrutura de

2'lllì

427.

'i

dos Quartzo Monzonitos

híbridos. GP, amostra OM 1

Foto 5.41 : Aspecto Macroscópico dos Quartzo Monzodioritos
a Monzogranitos hlbridos. GRN, amostra OM 499.

ffi: ,1!:t.; '.{Ttcg¡1t"
Foto 5.44: Quartzo ocelar (elipsoidal) com pertita intersticial
manteado por anfibóliotbiotita em Quartzo Monzodioritos
híbridos. GRN, amostra OM 428 (Lado maior da Foto 5,5 mm,
Nicóis //).
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Foto 5.45: Quarlzo ocelar
manteado por anfibólio e biotita em Quartzo Monzodioritos
hfbridos . GRN, amostra OM 428 (Lado maior da Foto 5,5 mm,
Nicóis //).

Quartzo Monzodioritos a Monzogranitos hlbridos. GRN,
amostra OM 499 (Lado maior da Foto 5,5 mm, Nicóis //).

Foto
mistura (mesopertita manteada por plagioclásio em Monzo-
sienogranitos hlbridos. GP, amostra OM 691d (Lado maior da
foto 5,5 mm. Nicóis X).

Foto 5.46: Quartzo ocelar (elipsoidal) manteado por cristais de
anfibólio*biotita em Quartzo Monzonitos hfbridos com taxtura
ou estrutura de fluxo magmático. GP, amostra OM 427 (Lado
maoir da foto 5,5 mm. Nicóis //).

Quartzo Monzonitos hlbridos, GP, amostra OM1057 (Lado
maior da Foto 5,5 mm, Nicóis X)

GRN, amostra OM 427 (Lado maior da Foto 0,7 mm, Nicóis
x).

Foto 5.48: Textura

'm\$H
Nt':i' '!qF.$t$ii; I
Detalhe da te)dura rapakivi (?) produzida por
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ocelar com pertita ¡ntersticial manteado por
clinopiroxênio e anfibólio. GRN, amostra OM 545 (Lado maior
da foto 5,5 mm. Nicóis X).

em Monzogabros/Monzodioritos hfbridos. GP, amostra OM 94
(Lado maior da foto 5,5 mm, Nicóis X).

clinopiroxênio em Monzogabros-Monzodioritos a Quartzo
Monzonitos hfbridos. GP, amostra OM 94 (Lado maior da foto
5,5 mm, Nicóis //).

Foto 5.54: Aspecto macroscópico geral dos Quartzo
Monzonitos/Quartzo Sienitos. GP, amogtra OM 656.

e b¡otitâ
intersliciais às pertitas e quartzo. GP, amostra OM 656 (Lado
maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).

Foto 5.56 : Cristais de
Monzonitos/Quartzo Sienitos . GP, amostra OM 677.
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Cluartz.¿

Foto 5.57: Detalhe dos cristais de aegerina-augita intersticiais
ao quartzo e pertita em Quartzo Monzonitos/Quartzo Sienitos
GP, amostra OM 656 (Lado maior da foto 0,7 mm. Nicóis X).

Foto 5.59: S¡mplectitos de aegerina-augita, anfibólio (verde),
riebeckita (azul) e biotita. GP, amostra OM 656 (Lado maior da
foto 2,8 mm. Nicóis /4.

Foto 5.58: Substituiçåo da aegerina-augita por anfibólio. GP,
amostra OM 677 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).

Foto 5.60: Substituiçäo de anfibólio verde por anfibólio azul,
em simplectitos com a biotita. GP, amostra OM 677 (Lado
maior da foto 0,7 mm. Nicóis //).
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Foto 5.61: Detalhe de simplectito da aegerina-augita, anfibólio
verde substituido por anfibólio azul (riebeckita) e biotita. GP,
amostra OM 677 (Lado maior da foto 0,33 mm. Nicóis //).

Foto 5.62: Aspecto macroscópico geral dos Monzogranitos.
GT, amostra OM 66

feldspatos em Monzogranitos. GT, amostra OM 504 (Lado
maior da foto 5,5 mm. Nicóis X).

.Foto 5.63: Detalhe dos enclaves
Monzogranitos. GT, amostra OM 504.

que ocorrem

Foto 5.65: Enclave máfico com concentraçöes de
biot¡tatanfibólio e plagioclásio em Monzogranitos. GT,
amostra OM 66 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis X)
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5,3 - Lítogeoquimica

Nesta seção apresentamos e discutimos os resurtados das anár¡ses qu¡micas
efetuadas nas principais rochas do Gp, GRN, GAS e do GT e, necessariamente, confronta_
los com os resultados das análises químicas das rochas da sGpM, que serâo apresentados
também no próximo capítulo.

As rochaË graniticas sem epídoto magmático (quartzo monzod¡or¡tos, quartzo
monzod¡oritos/granodioritos e granodioritos) apresentam conteúdo em sio2 entre 60 e 70%,
as rochas graníticas com epídoto magmático (quartzo monzodioritos, quartzo
monzodioritos/granodioritos, granodioritos e leucogranodiorilos) entre 60 e zs%, os
monzogranitos da sGPM entre 66 e 74o/o, os monzogranitos do GT entre 72 e 75o/o os
monzo-sienogranitos do Gp e do GRN entre 70 e g0%, os quartzo s¡enitos/quartzo
monzonitos do GP entre 65 e7o o/o, as tochas graníticas híbridas máficas e félsicas enrre Ss
e 70 o/o e os monzogabros entre 4g e ss %. Em função da ampra variaçáo do s¡o2 e da
variação da t¡polog¡a e dos componentes destas unidades, a sio2 X óx¡dos, traços e ETR
(Figuras 5.7, 5.8 e s.1o) sáo os melhores diagramas para a anál¡se da conduta e do
conteúdo destes elementos nas rochas do Gp, GAS, GRN, GT e, da SGpM.

As análises litoquímicas indicam (Figura 5.9 c) o caráter predom¡nantemente
metaluminoso das rochas graníticas sem e com epídoro magmárico cra sGpM,
metaluminoso a fracamente peraluminoso dos monzogranitos da sGpM e fracamente
peraluminoso dos monzogranitos do GT. os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN e os
leucogranod¡oritos do GAs são metaluminosos a fracamente peralum¡nosos (aluminosos,
aluminous A-type granites, sugestão de King et at. 1gg7). os quarrzo monzonitos/quartzo
sienitos do GP apresentam razöes ANK=1.0 a 1.1 e ACNK entre o.g a 0.9, distingu¡ndo-os
dos monzo-sienogran¡tos adjacentes do Gp e såo frac€mente peralcarinas, conforme sugere
a mineralogia destas rochas. os monzogabros do GRN e do Gp sáo fortemente
metaluminosos e as rochas graniticas híbridas máficas e félsicas såo metaruminosas
apresenlando razões ANK e ACNK intermediárias entre os monzogabros e os monzo-
sienogranitos do GP e do GRN.

Na observação gerar dos d¡agramas de sio2X óxidos, rraços e ETR (Figuras s.7, s.g
e 5.10) de todas as rochas graníticas desta regiåo, exceçäo dos monzogabros e das rochas
graníticas híbridas, nota-se uma crara diferença, (para sio2 6s a go%), na maioria dos
óxidos, traços e ETR, entre as rochas graníticas sem e com epídoto da sGpM,
monzogranitos da sGpM, monzogranitos do GT, reucogranodioritos do GAS, monzo-
sienogran¡tos do GP e do GRN e, quartzo monzonitos/quartzo sien¡tos do Gp. A diferença
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torna-se bem ma¡s evidente pr¡ncipalmente no conteúdo e na conduta da maioria dos
elementos traços como Ba, Rb, Sr, Ga, Ta, Nb, Hf, Zr, y, Th e U e ETRL e ETRp.

As rochas graníticas com epidoto magmático da sGpM compöem a su¡te granitica
mais expandida da regiâo. As rochas graníticas com e sem epídoto magmát¡co da sGpM
sáo as rochas mais ricas em Ba (2ooo-1000 ppm) e sr (2000-1000 ppm) e as mais pobres
em Rb (50-100 ppm) e apresentam caracteristicas bem distintas em relaçáo à todas as
rochas graniticas desta região. (Figura 5.8 A, B e c e Figura s.9 E, F e G). Entre estes
elementos, somente o Ba com valores similares ou relativamente mais altos sáo
apresentados pelos monzogranitos da sGpM e monzogranitos do GT. Estes últimos
apresentam mais alto Rb e mais baixo sr em relação as rochas com e sem epídoto
magmálico da SGPM.

Entre os monzogranitos do GT (SiOz = 71-75o/o), monzogran¡tos da SGPM (somente
os com SiO2 =71-74o/ol e os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN (SiOz = 79_69oror, o"
dados litoquímicos mostram, claras d¡ferenças na mâioria dos óxidos (Figura s.7), e
principalmente traços (Figura s.B) e ETR (Figura s.,10). os monzo-sienogranitos do Gp e
GRN são claramente bem mais enriquecidos em Rb, Ga, Nb, Hf, Zr, Th, U, y e ETRP e bem
mais empobrecidos em principalmente Alzoo, cao, Mgo, sr, Ba e Eu. os monzogranitos do
GT, mesmo circundados peros monzogabros, as rochas graníticas híbridas e monzo-
sienogranitos do GRN, apresentam características quím¡cas (Figuras s.7, s.s e s.lo)
distintas das rochas grâníticas sem e c¡m epídoto magmático da SGpM e dos adjacenles
monzo-sienogranitos do GRN e, são muito semelhantes aos monzogranitos (os com sio2
=71-7Ð da sGPM. os monzogranitos do GT apresentam perfìr de ETR (Figura 5.1i F)
caracterizado pelo relativo enriquecimento em ETRP (yb¡ = 7_1g¡ e forte fracionamento e
enriquecimento em ETRL (La*= 296-attr, com aparecimento de fraca anomalia negativa de
Eu Este perfil é similar ao apresentado pelos monzogranitos (sio2 > 7eo/o) dasGpM (Figura
5.11e).

Entre os monzo-sienogranitos (sio2 entre 70 e 80 %), com anfibólio e b¡ot¡ta e biotita
+ anfibólio do GP e do GRN, obseNa-se tendências de correlaçôes negativas e pos¡tivas,
com SiO2' As tendências de correlaçðes negativas são definidas pela gradativa diminu¡çåo e
empobrecimento em TiO2, MnO, Al2O3, CaO, Fe2O3, MgO, KrO, K2O + Na2O (Figura 5.7) e,
Sr, Ba, Hf, Zr, Sc (Figura S.B), ETRL e Eu (Figura S.10). As correlaçóes positivas são
observadas em Rb, Rb/sr, Ga, Ta(?) e Nb e Th. comportamentos indefinidos com varores
constantes ou não, em relação ao aumento da sllica, sáo observados em Na2o, Kzo/Nazo,
Na20iK20, Th, u, Y e ETRp. Estas condutas e conteúdos destes elementos neste tipo de
rochas sugerem atuação de fases minerais como feldspatos e acessórios (allanita, zircão e
t¡tanita) durante a cr¡slal¡zação fracionada destas rochas cogenéticas. o decréscimo de Zr e



Hf e aumento de Th e u indicam que o zircáo é fase participativa no processo de
fracionamento de minerais durante o processo de cristarizaçáo destas rochas. o aumento de
Nb sugere fracionamento de titanita e o aumento do Ga com o decréscimo de Ar2o3, ca, Ba,
sr e Eu indicam fracionamento de ferdspatos arcarinos e retençáo de plagioclásio mais
cálcico. A retençåo do ortopiroxênio e plagioclásio mais cálcico no resíduo, em baixas
pressöes ao redor de 4 Kbar, provoca o aumento da razão Ga/Al neste tipo de rochas.

As características mineralógicas (presença de flúorita, máficos interstic¡ais e tardios,
forte pertitizaçåo, tipologia e cristalização tardia dos zircôes nestas rochas, sequência de
cristalização mencionada) e químicas (enriquecimento em Rb, Ga, Ta, Nb, Hf, Zr, Th, u, y e
ETR (principalmente ETRp) e empobrecimento em Al2O3, CaO, MgO, Sr, Ba e Eu ¡nd¡cam
claramente que os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN säo rochas graniticas tipicamente
represenfativas da tipologia A (A de Alcalinos, Anorogênicos, Anidros e alum¡nosos termos
sugeridos por Loisele & Wones 1979, Collins et at. 1gï2e King ef a¿ 1995).

os quartzo monzonitos/quartzo s¡enitos (sio, 6s-70 %) do Gp fracamente
peralcalinos distinguem-se dos monzo_s¡enogranitos (SiOz = 7O-gO%) do Gp e GRN
principalmente por serem mais enr¡quecidas em, Na2O, KzO, NazO + K¿O,Zr, Hf, y e ETRL
e ETRP e relativamente mais empobrecidas principarmente em Mgo, Rb, sr e Ba. os
monzo-sienogranitos do GRN e do Gp e os quartzo monzonitos/quartzo sienitos do Gp,
apresentam perf¡l de ETR (Figura 5.11 c e D) caraclerizado pero enriquec¡mento em ETRP,
forte enriquecimento e fracionamento em ETRL e forte empobrec¡mento Eu com aumento
gradativo da forte anomaria negativa de Eu com o aumento da sio2. Enquanto que nos
monzo-sienogranitos do Gp e do GRN ocorre, com aumento do sioe, somente a progressiva
diminuiçao de ETRL e progressivo aumento da anomaria negativa de Eu, nos quartzo
monzonitos/quartzo sien¡tos ocorre o aumento de ETRL e ETRp. o aumento da anomaria
negativa do Eu com aumento do sio2, ou a correração negativa do Eu com sio2, são mais
tlpicos dos monzo-sienogranitos do Gp e do GRN do que os quartzo monzon¡tos/quartzo
sienitos do GP. o progressivo empobrecimento em Al2oo, cao, sr, Ba e Eu com o aumento
gradativo da anomaria negativa do Eu, o progress¡vo decréscimo de K20 e Na20 (?) com
aumento da sírica, nos quartzo monzonitos/quartzo s¡enitos do Gp e nos monzo-
sienogranitos do Gp e do GRN (Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 F e H), são fortes indícios de
fracionamento do pragiocrásio (retenção do plagiocrásio mais cárcico no resíduo e remoçâo e
cristalização do plagioclásio mais sódico) e feldspatos arcarinos durante o curso de
cristalizaçåo destas rochas.
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Os leucogranodioritos do GAS (SiO, = ZS o/o) apresentam, em relaçäo aos monzo_
sienogranitos do GP e do GRN, craramente maior conteúdo em Na2o e menor em Kzo,
Fe2o3 e Tio2 (Figuras s.7 A, E, G e H). os reucogranodioritos do GAS apresenta, ainda,
conteúdos mais altos em Sr, Ga e U, Nb (?) e bem mais baixos em Rb, Hf, Zr, y, ETRL e
ETRP (Figuras 5.8 e 5.10). O forte empobrecimento em ETRL (La¡=7_15, e ETRp (yb*=1_
3)' é o que mais chama atenção nestes leucogranodioritos em relaçåo aos demais gran¡tos
da região, principarmente, os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN (Figura s.11 E e c)

os dados minerarógicos (presença de biot¡ta, muscov¡ra, fruorita, e traços de
granada) e litoquimicos, sugerem tratar-se de rochas com caracteristicas que podem ser
confundidas com os granilos tipo s (chapper & white 1992, chapper & white 1974, chapper
& white 1983' Harris et at. 1986, wh¡te & chapper 1988, rnger & Harris 1993, rnger 1994, Le
fort 1988' sylvester 1999, e outros). o GAS é um granito tipo A com duas micas e com
flúor¡ta e traços de granada, a exemplo dos granitos tipo A mesoproterozóicos do sudoeste
norte americano (Anderson 1982 e Anderson & Bender 19g9) e tipo A neoproterozóicos do
Cinturåo Damara (Jung ef at 1998). A presença de flúorita em cavidades miaroliticas ou
näo, o alto conteúdo em Rb Ga, Ta, Nb, Th e, o baixo conteúdo em Sr, Ba, Al2O3 e CaO, são
características similares aos monzo-sienogranitos do Gp e o GRN.

A baixa concentração dos máficos e a rar¡dade dos acessórios (allanita e zircão) nos
leucogranodioritos do GAS, devem ser os responsáveis pera assinatura química mod¡ficada,
principalmente, em vários erementos traços e todos os ETR, em reração aos monzo-
sienogranitos do GP e do GRN. os poucos cristais de zircåo do GAS apresentam tiporog¡a
ou morfologia idêntica a dos monzo-sienogranitos do Gp e do GRN. Desta forma, os dados
geológicos em geral sugerem que os leucogranodioritos do GAS, são rochas granÍticas do
tipo A e seguramente correracionáveis aos monzo-sienogranitos do Gp e do GRN.

As diferenças em reração às assinaturas qu¡micãs dos reucogranodioriros da sGpM
que circundam os reucogranodioritos do GAS säo marcantes principarmente em Arzog, Tioz,
CaO e Na2O (Figura 5.7), traços como Ba, Rb, Sr, Ga, Ta, Nb, Hf, Zr, Th e U (Figura S.B) e
ETR (Figura 5.1 0). Estas características guímicas somadas às diferenças m¡neraróg¡cas
descartam qualquer possibiridade dos leucogranodioritos do GAS serem cogenéticos dos
adjacentes leucogranodioritos da sGpM. Deve-se lembrar que foram encontrados cristais de
muscovitas primárias ? nos monzo-sienogranitos de granuraçåo fina a média da porçåo
central do GP, porém estas rochas demonstram sem dúvida, não como o caso do GAS,
claras carac{erísticas mineralógicas, texturais e químicas dos granitos da tipologia A da
região. Lembramos que é comum a presença de raros ou poucos cristais de muscovitas em
rochas granít¡cas tipo A metaruminosas à fracamente peraluminosas, principarmente, rochas
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que possuem a biotita como o princ¡pal máfico predominante (Barbarin 1999, Anderson e
Bender 1989, Jung et a/. 1998 e outros)

As características litoquím¡cas apresentadas pelos monzo-sienogranitos e quartzo
monzon¡tos/quartzo sienitos do GP, monzo-sienogranitos do GRN e pelos leucogranodioritos
do GAS são semelhantes e típicas das rochas granÍticas da tipologia A-pA amplamente
descritas e abordadas por (Loiselle & wones I 929, creaser 1991 , clemens ef a/. 1986,
Anderson 1981, Turner et al 1992, sylvester 1999, Anderson & Bender 19g9, whalen ef at
1987, Dall'Agnol et al 1990 e 1994, Hogan et al ,l992, Ramo & Haapla .199s, Haapla & Ramo
1992 e 1999, Rogers & Greenberg 1993, Lendenberger & collins 1996, patino Douce 1992,
whalen et al 1996, Pearce ef al. 1984, collins et at.1gg2, Eby 1990, Eby 1992, King et
a1.1995, Nédélic et at 1 995, Windley 1993 e outros).

os monzogabros em gerar (sior= 46-55oro, do Gp e o GRN apresentam (Figuras 0.7,
5.8' 5 10 e 5.11) semelhantes características litoquímicas definidas, principalmente, pelo alto
conteúdo em NazO (3 a 4 o/o), KzO (1-2 %), Ba, Rb, Sr, Ga, Zr e y e, enriquecimento em
ETRL (La¡=Jgg a 150) e ETRP (Ybr=10-20). Os monzogabros do Gp såo, em relação aos
monzogabros do GRN, mais enr¡quecidos em A1203 e mais empobrecidos em Na20, ETRL e
ETRP,

Estas características químicas dos monzogabros sáo semerhantes e típicas dos
basaltos cFB intracontinentais ou basaltos wpB intraplaca conforme ¡ndicações (Figura s.9
J) de Sun & McDonough (1989) e pearce & Norry (1929).

As rochas granlticas híbridas máficas e félsicas (sio2 ss-7oo/o) do Gp e
principalmente do GRN apresentam carac{eristicas quím¡cas herdadas por mistura entre os
dois componentes máficos (monzogabros) e férsicos (monzo-sienogranitos). Estas
câracteristicas litoquímicas sáo indicadas pelo alto conteúdo em Tio2, Na2o, cao, Kzo, Ba,
Ga' Nb Zr, Hf' Y, sc, v ETRL, ETRp, baixo a médio Rb, médio sr e baixo Ar2o3 (Figuras
5.7' 5.8 e 5.10). o perfir de ETR (Figura s.11 B) é carac{erizado pero enriquecimento em
ETRP (YbN = 20-4Ol e forte enriquecimento e fracionamento de ETRL (La¡r =l OO-300) com a
presença de fracas anomalias negativas de Eu que aumentam foftemente em direção aos
monzo-sienogranitos, componentes félsicos da mistura. Todas estas caracterÍst¡cas
químicas herdadas dos seus genitores máficos e félsicos, imprimem nestas rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas, assinaturas químicas típicas de rochas graníticas da
tipologia A, tais como, alto Ga, Nb, Ht,Zr,y, ETRL e ETRP e baixo Al2O3 e Sr

As correlaçöes em óxidos, traços e ETR (Figuras s.7, s.8 e s.1o) entre os
componentes máficos (monzogabros) e félsicos (monzo-sienogranitos) e as rochas
graníticas híbridas máficas e félsicas, não sugerem um processo de cr¡stalização fracionada,
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parlindo dos monzogabros e produzindo os monzo-sienogranitos mas sim, a invasáo dos
monzo-sienogran¡tos em cristalizaçåo pelos monzogabros produzindo as rochas hibridas.
Desta forma, sugere-se que os monzogabros não são magmas parentais que produziriam,
via cristalização fracionada, os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN e os quartzo
monzonitos/quartzo sienitos do Gp. caso contrário, as rochas graníticas produzidas no
intervalo de sio2 entre 55 ezo %, seriam rochas graníticas convencionais e não híbridas.

o conteúdo em erementos traços tais como, Rb, y e Nb (Figura 5.12) indicam
claramente que os monzo-sienogranitos do Gp e o GRN, os quartzo monzonitos/quartzo
sienitos do GP e as rochas granlticas hibridas máficas e félsicas do Gp e do GRN são
granitos intraplaca e da t¡pologia A e as rochas graníticas sem e com epídoto magmático da
sGPM såo de arcos magmáticos e da t¡porogia r. os monzogranitos do GT e os
monzogranitos em geral da sGpM assumem, neste diagrama (Figura s.12), umâ posição
intermediária, entre as rochas granlticas sem e com epídoto magmático da sGpM e as
rochas graniticas em geral do Gp e GRN. sugere-se que estes monzogran¡tos são sin a
tardi-tectônicos (sin a tardi-colisiona¡s) calcio-alcalinos de alto K, que registram a contínua
resposta magmática da região entre a orogênia (sGpM) e a anorogênia (Gp e GRN). Entre
estes ambientes geotectônicos extremos, há a continuidade das respostas magmáticas
formando e alojando os monzogranitos do GT em região preservada (?) da deformação (sur
da zcPT) neste período e, os monzogranitos da sGpM, alojados em região ainda sob
esforços compressivos e deformaçåo final (norte da ZCpT).

os leucogranodioritos do GAS no diagrama da Figura s.r2 apresentam indefiniçåo
com falsas tendências de algumas amostras para os granitos tipo s, devido principalmente
ao empobrecimento em Y, porém conforme as observaçôes anteriores, trata-se de um
granito tipo A, da mesma tipologia dos monzo-sienogranitos do Gp e do GRN.
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5.4 - Geocronologia

Nesta seção, säo apresentados os resultados das análises geocronorógicas e
isotópica de U-Pb em zircões, K-Ar em biotita e anf¡bólio, nos principais l¡totipos do Gran¡to
Palermo (GP), Granito Rio Negro (GRN), Granito Agudos (GAS) e Granito Tarumã (GT).

A metodologia U-Pb em zircöes foi aplicada em anfìbólio-biotita monzo-sienogranito
do GP, biotita + anfibólio monzo-sienogranito do GRN e biotita-monzogabro do GRN, sendo
os resultados apresentados nas Tabelas s.1, s.2 e s.3. Ainda nåo foram concluldas as
análises isotópicas u-Pb em zircões de quartzo-monzonito-quartzo-s¡enito, fracamente,
peralcalino do GP, monzogabro do Gp e biotita-monzo-sienogranito de granulaçåo fina a
média da porção central do Gp.

A metodologia K-Ar foi aplicada em biotita e anfibólio dos monzo-sienogranitos do
GP e do GRN, em biotita dos monzogranitos do GT e em biotita dos monzogabros do Gp e
GRN. Somente os resultados K-Ar concluidos såo apresentados na Tabela S.4.

A metodologia sm-Nd em rocha total, a análise das razöes sf1sp6 e ors(zircão) säo
aplicada nos principais litotipos do Gp, GRN, GAS e GT, sendo os resultados apresentados
e discutidos no Capítulo 9.0, referente à Geologia lsotópica.

os resultados isotópicos u-pb (Tabelas 5.1 e s.2) em zircöes dos monzo-
sienogranitos do GP e GRN revelaram, em diagramas concórdia u-pb (Figuras 5.13 e 5.14),
idades do intercepto superior de s93 * 12 (r1i) Ma para os anfibólio-biotita monzo-
sienogranitos do GP e s93,1 f 6,3 Ma para os biotita-monzo-sienogranitos do GRN. Estas
idades u-Pb em zircöes ao redor de s93 Ma correspondem à formaçåo/cristalização dos
monzo-sienogranitos do Gp e do GRN em geral.
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Tabela 5.1 - Análises isotópicas U-Pb em zircões de anfibólio-biotita monzo-sienogranito do Gp
Amostra e Frações

sPU777 / OM 691(M-1)

sPU 1046 / OM 691 M(-4) 2

sPU775 / OM 691(M-3)

sPU 1048 / OM 691 M(-2)

MJ 132-OM 691 (M5)

MJ 132-€M 691 (M3)

MJ r 32'-OM 691 (M2)

MJ 132'€M 691 (Ml)

MJ 132--OM 691 (M3) 2

MJ 132"€M 691 (M5) 2

PPñfdtffi td"d;Tvraì-T"d" (M.)-

0.747651 1.06 0.089747.1

0.601221 1.25 0.0713954

0.561414 1.27 0.0687881

0.565258 0_678 0.069093

0.37365 0.909 0.04622

0.41563 0.912 0.05133

0.1748 0.9r 0.05825

0.52572 0.909 0.06441

0.391763 0.764 0.0,180651

0.329851 0.895 0.040699

retirâdos de Siga Jr. 1995. * dados ¡néditos da mesma amostra.

Tabela 5.2 - Análises isotóp¡cas u-Pb em zircões de biotita-monzo-sienogranito do GRN

0.805 0.76095 0.0604195

1.05 0.64655 0.058612

1.25 0.985851 0.0591928

0.637 0.9,10356 0.0593349

0.904 0.9956

0,905 0_9936

0.904 0.9947

0.904 0.99,16

0.717 0.939638 0.0591142

0.u8 0.917802 0.0587805

SPU77Z OM 589 (M-5) 0.7t2505

sPU77't / OM 589 (M-1) 0.673747

sPU770 / OM 589 (M-3) 0.70414

sPU773 / OM 589 (M 41 0.547132

0.688 1022.053

0.664 267.3695

0 .213 812.0122

0.231 643.8286

618.0607

740_686

838.23

979.8553

0.261 't 109.455

0.2æ 875.25A2

oo

(ppm) (ppm) ft¡s) pbùtJry pb*IJß pb*ru*

1.01

1.71

1.55

1.23

87.537 9_28r'-3

't87.43 18.069

1567.8 127.t6

637.56 53.525

1503,4 8,1.876

1142 69.28'l

1094.6 74.397

629.63 50.403

901.55 48.954

1201.6 56.419

0.0867072 0.953 0.9r5212 0_0595979

0.0813531 1.63 0.94162S 0.060065

0.0864663 1.17 0.76653 0.0590623

0.0665943 1.09 0.88744 0.0595873

96 618

85 553

'109 574

74 579

140 553

æ5 557

25 572

165 574

132 571

102 559

567

178

452

455

0.121

0.584

0.997

0.567

554

162

429

431

592.605 r93.06 19.115

608.6r39 400.59 37.94

463.3657 261.32 26.729

306.5765 214.51 18.308

336 303

290 257

(ppm) (rs) Pbttu/o

71 589 546 536

88 606 523 504

8't 569 541 5U
177 589 443 416

PbbrNæ Pb*/uã
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Figura 5.13- Diagrama Concórdia U-Pb para os zircões dos anfibólio-biotita monzo-sienogranito do Gp.
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Figura 5.14- Diagrama Concórdia U-Pb para os zircöes dos biotita monzo-sienogranitos do GRN.

As idades K-Ar em biotita (Tabela 5.3), das mesmas rochas datadas pela

metodologia U-Pb, sugerem um resfriamento inicial em cerca de 581 t 12 Ma para os

anfibólio-biotita monzo-sienogranitos do GP (t 10 Ma após a cristalizaçåo) e tardio, ao redor

de 572 + 13 Ma, dos biotita-monzo-sienogranitos do GRN (t 20 Ma após a cristalizaçåo). A

idade K-Ar de 574 *.17 Ma em biotita dos monzogranitos do GT sugere que o resfr¡amento

destas rochas ocorreu anter¡or (?) ou simultaneamente aos monzo-sienogranitos do GRN

(572t 13 Ma). A invasåo e incorporaçåo das rochas gabróicas, graníticas híbridas máficas

e félsicas e monzo-sienogranitos do GRN resultou, provavelmente, em rejuvenescimento

das idades K-Ar em biotita do GT à valores similares aos monzo-sienogranítos do GRN.
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Tabela 5'3 ' Análises isotópicas e idades K-Ar (biotita) do l¡totipos do Gp, GRN e GT.
Ä'ri;;iä-"^"--'ädãr'àrúäi¿åùä"--^Mil;ií""-'üiv.f*"^Äiônåäiö{'-'ì¡)oÄr¿dät; 'roáae$i.a¡

oM 691

oM 589

oM 473

oM 504

171 .36

't77.82

2.68

5.15

3.15

4.20

58'l ì '13

572 ! 13

589 t 16

574 + 17

Monzo-S¡enogranito/GP

Monzo-Sienogranito/GRN

B¡otita-Monzogabro/cRN

Monzogran¡to/GT

B¡ot¡la 6.4339

Biol¡ta

6.9894 189.24

5.6646 14A.74

A comparação entre as idades u-pb em zircões e titan¡tas ( 61g - s96 Ma) e K-Ar em
biotitas (607-595 Ma) dos componentes graniticos da sGpM e as idades u-pb em zircôes
(- 593 Ma) dos monzo-s¡enogranitos do GP e GRN ¡nd¡ca a formaçäo/cr¡stal¡zação destes
últimos logo após a formação, deformação, resfriamento e estabilizaçåo tectônica da sGpM.

Ao contrário dos z¡rcöes dos monzo-sienogranitos do Gp e do GRN, os cr¡stais de
zircäo dos monzogabros do Gp e GRN, observados em lâmina e lupa säo, normalmente,
prismáticos, incomplefos e, principalmente, corroídos e anédricos, com diversas formas
indefinidas, diversos tamanhos e ricos em inclusóes minerais. cristais anédricos,
prismáticos, bipiramidais såo raros. Estas formas cristalinas sáo típicas de cristalização
tardia com resfriamento muito rápido. euando da seleção destes cristais pâra â datação u_
Pb escolhemos os cristais mais euhédricos possíveis com a menor quantidade de inclusões.

os resultados isotópicos u-pb (Tabela 5.4) obtidos em z¡rcöes de um biotita-
monzogabro do GRN indicaram, em diagrama concórdia (Figura 5.15), idade do intercepto
superior de 584 + 7,21 -7,1 Ma. A inclusáo da fraçáo (M - 4) neste cálculo resulta num valor
de 580 + 17 (t 18) Ma. Estas idades são inferiores à idade K-Ar em biotita de s8g + 16 Ma
(Tabela 5.3), obt¡da na mesma rocha, com diferenças da ordem de 5 a 10 Ma. Mesmo com a
grande diferença existente entre a alta temperatura de difusão do pb em zircão e a baixa
temperatura de difusão do Ar em b¡otita, a superposição de idades u-pb em zircão e K-Ar
em biotita e até anfibólio é relativamente comum em rochas ígneas, cujas histórias envolvem
cristalização tardia e resfriamento rápido dos zircôes. considera-se, portanto, que a idade
U-Pb em zircäo ao redor de 585 Ma corresponda à formação/cristalizaçáo e resfriamento
dos monzogabros do GP, após a mistura com os monzo-sienogranitos do Gp e do GRN e a
formação das rochas granít¡cas híbridas máficas e félsicas.
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Tabela 5.4 - Análises isotópícas U-Pb em zircões de b¡otita-monzogabro do GRN

ffio.rr"ãFa;æ"*="--FbnTúã3 jTr;)
(ppn) (Eg) pb^,ut* pbtt/u* pb*/u*

SPU787/OM 473 (M^2) 0.75084 1.22 0.0914995 1.13 0.92346 0.0595151

sPU 756/OM 473 (M-5) 0.756711 0.967 0.0923854 0.843 0.88621 0.0594053

sPU l05zoM 473 (M4) 0.671326 1.2 0.083102 1.1 0.922315 0.0588514

sPUlos1/OM 473 (M-3) 0.623/92 f.16 0.0760977 't.07 0.926446 0.0594234

co

0.468 699.6663 170.35 23.97 101

0.448 815.6608 4't3.1 56.545 99

0.465 465.359 171.98 21.443 104

0.438 839.0743 188.03 20.806 8f_46

586

582

562

583

569 564

572 570

523 5t5

192 473
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Figura 5.15 - Diagrama Concórdia U-Pb pera oa zircöes dos monzogabros do GRN.

As idades U-Pb em zÍcäo e K-Ar em biotita dos monzogabros do GRN,

monzogranitos do GT e monzo-sienogranitos do GP e GRN indicam que a

formação/cristalizaçåo e resfriamento dos primeiros ocorreu ao redor de SBS Ma,

aproximadamente 10 Ma após a formação/cristalizaçäo dos monzo-sienogranitos do GP e
do GRN (- 593 Ma). A seqüência de resfriamento para estas rochas é: monzogabros do

GRN (- 585 Ma), anfibólio-biotita monzo-sienogranitos do GP (581 t 13 Ma), monzogranitos

do GT (574 ! 17 Ma) e monzo-sienogranitos do GRN (572 t 13 Ma).

0,850,55
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Nesta investigação geocronológica a metodologia Rb-Sr (rocha total) náo foi aplicada
aos litotipos graníticos do Gp, GRN, GAS e GT, sendo preterida a favor de u-pb em zircões
devido ao alto poder de resoluçåo deste último. Além d¡sto dados anteriores (ver Kaut 1997)
demostraram incertezas na obtenção de varores Rb-sr confiáveis que indicassem,
claramente, a idade de formaçáo destas rochas. Estas incertezas devem-se principarmente
à aplicação desta metodologia em rochas graníticas de alto Rb e baixo ou muito sr, como é
o caso dos leucogranodior¡tos do GAS, dos monzo-sienogranitos do Gp e GRN e da ampra
maioria das rochas da Suite Granítica Serra do Mar. Com exceçåo dos leucogranodioritos
do GAS ( Rb = 160 a 200 ppm e sr 150 a 3oo ppm) e os monzogranitos do GT (Rb = 160 a
200 ppm e sr = 200 a 400 ppm), a maioria dos monzo-sienogranitos do Gp e o GRN (sioz
entre 70 e 80 %) apresentam conteúdo de Rb entre 2oo e 3oo ppm (raramente > 300 ppm)
e sr < 100 ppm. Além disso, a apricaçáo da metodorogia Rb-sr em rocha totar, necessla de
mapeamento detalhado dos pf¡nc¡pais componentes graníticos cogenéticos destas
unidades.

A idade isocrônica Rb-sr (rocha total) de 57o !. 22 Ma (spr/sÉ6(ù = 0,7073)
apresentada por s¡ga Jr. (1995) é interpretada como representat¡va do período de formação
do Macíço Granítico Agudos do sul. Esta isócrona é constituída por rochas da sGpM (baixo
Rb e alto sQ e por rochas do GAS (com arto Rb e baixo s0. considerando-se apenas as
análises referentes ao GAS, obteve-se por recálculo, uma isócrona de afloramento com
idade de 570 *.42Mae razâo ¡niciar sp1sf6(i) deo.7o74 (Figura s.16) simirarà obtida pero
referido autor. o recárcuro para os varores obtidos em rochas graníticâs do Gp e do GAS por
siga Jr. (1995) e Kaul (1997), com ou sem as rochas com altas razões Rbslsf 1> 40¡,
forneceu duas isócronas (Figura 5. 17) com idades de s61 t i0 e razäo inicial sÉlspqi) de
0'70766 e 561 r 13 Ma e razäo ¡n¡ciar sÉ7/sf6(¡) de 0,70767, respectivamente. As rochas do
GAs apresentam, entre todas as rochas graníticas consideradas as mais baixas razões
Rb'lsff (entre 2 e s) e não forçam a definição da razâo inicial sÉ1sp6(¡) que, em todas as
isócronas recalculadas, está sempre entre 0,70740 e 0,70767.

Estas idades Rb-sr entre s7o e s6o Ma são próximas das idades K-Ar em biotita dos
monzo-sienogranitos do GRN, devendo representar a idade do resfr.¡amento dos
componentes graníticos destas unidades. eualquer distúrbio envolvendo rejuvenescimento
isotópico no sistema Rb-Sr deve ocorrer entre a cristalizaçáo e o resfriamento clestas
rochas.
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6.0 - Suite Granítica P¡ên - Mandirituba (SGpM)

6.1 - lntrodução

A SGPM é um terreno granítico deformado constituido por três grupos de rochas
graníticas nåo cogenéticas entre si e dentro de cada grupo as rochas säo cogenéticas.
Estes três grupos såo (Figura 6.1): rochas graniricas sem epídoto magmático (quartzo
monzodiorilos, quarfzo monzodioritos/granodioritos e granodioritos, protomironíticos a
m¡loniticos), rochas graníticas com epídoto magmático (quartzo monzodioritos, quartzo
monzodioritos/granodioritos, granodior¡tos e leucogranodioritos protomiloníticos a
miloníticos) e, monzogranitos (protomiloníticos a miloníticos e sem epídoto magmático).
ocorrem ainda anfibol¡tos, denominados de anfibolito Espigão das Antas, associados com
as rochas graníticas sem epídoto magmático. As rochas graníticas com epídoto magmático
ocorrem na porção sudeste e central da sGpM e as rochas graníticas sem epídoto
magmático e os monzogranitos ocorrem preferencialmente na porçåo noroeste da sGpM.

Este terreno granítico aflora desde a regiáo de piên-pR até os arredores da regiáo
de Mandirituba-PR, numa faixa N4o-6oE com largura máxima de 30 Km. os contatos
tectônicos da SGPM com o CGMA, ao norte, e com o TGAG, ao sur, são definidos
respectivamente pelas zonas de cisalhamento Mandirituba-piraquara e piên-Tijucas (ZCpr).
Ao longo da zcPT, que representa o contato tectônico da sGpM com o TGAG, ocorre a
SMUP.

os dados petrográfìcos, quimicos, geocronológicos e ¡sotópicos indicam claramente
a existência dentro da sGpM de três grupos principais de rochas graníticas sendo que as
rochas com e sem epídoto magmático apresentam semerhantes composições graníticas
(Figura 6.1). Por motivos estruturais (distintas rochas graníticas deformadas na mesma
direçåo) e para facilitar apresentação e a compreensåo dos resultados, estas rochas,
mesmo sendo bem descriminados no mapa, foram agrupados segundo a mesma
denominação (SGPM), devendo no futuro ser, obrigatoriamente, separadas nos três grupos
mencionados.

os componentes graníticos da sGpM em gerar apresentam freqüentemente
megacr¡stais de K-feldspato, plagioclásio, além de proporçoes variadas de anfibólio e biotita,
com ou náo epídoto magmático, dependendo do grupo de rochas. As rochas graníticas sem
epídoto magmático apresentam geralmente maior volume de máficos (biotita e anf¡bólio). Os
principais minerais acessórios presentes nas rochas em gerar são, titanita, apatita, afianita,
zircão e opacos (magnetita). Estes minerais acessórios são ma¡s freqüentes e evidentes nas



rochas graníticas (quartzo monzodior¡tos a granodior¡tos) sem epídoto magmático e nos
monzogranitos. As rochas da sGpM exibem coloração c¡nzenta e/ou rósea e granulação
média a grossa, raramente muito grossa, variando de acordo com o local de ocorrência
dentro desta unidade geológica, entre não a pouco deformadas (protomiloníticas) a
miloníticas e até ultramiloníticas (nomenclatura de rochas miloníticas de Sibson 1g77). A
fol¡ação é em geral bem desenvolvida, com direção modal predominante NsoE/69NW,
caracterizada pelo estiramento e or¡entação de K-feldspatos, plagioclásio e quartzo, além de
estiramento e or¡entaçâo de biotita, anfibólio e epídoto magmático. Esta foliaçåo é bem mais
desenvolvida nas rochas graníticas sem epidoto magmático e nos monzogranitos.
lndependentemente do litotipo componente da sGpM, as rochas graniticas com e sem
epídoto magmático, monzogranitos e os anfibolitos apresentam geralmente foliaçóes
paralelas.

As rochas graníticas com epídoto magmático apresentam uma ,'zonalidade 
normal,,,

destruída principalmente pela forte deformaçáo imposta à SGPM. Esta zonalidade é definida
pelo predomínio dos quartzo monzod¡oritos/granodioritos e granod¡oritos nas margens e
leucogranodioritos na região centrâ|.

Nåo foram encontradas, em nenhum rocar dos afloramentos, quaisquer tipos de
rochas graníticas híbridas com texturas indicativas de misturas de magmas, tais como
identificadas no GRN e o Gp.

Denf ro dos quarrzo monzodioritos com epídoto magmático ocorrem, raramente,
rochas máficas com textura cumulática (autólitos, "cumulate mafic enclaves', ou ,,d¡srupted

cumulate" na definição de D¡d¡er & Barbarin 1991). Estas såo constituídas por cristais
euhédricos de anfibólio (prismas de I cm de comprimento por 0,s de largura) + plagioclásio

t biotita e + epídoto, com granuraçåo semerhante ou pouco superior à da hornbrenda e
biotita dos hóspedes quarlzo-monzodioríticos. Estas rochas representam fases cumuláticas
de minerais do início da seqüência da cristal¡zação dos quartzo monzodioritos com epidoto
magmático, como a hornblenda e o plagioclásio.

Veios com concentração de megacrista¡s de K-ferdspato ocorrem associados aos
quarlzo monzodioritos/granodioritos com epídoto magmático.

Enclaves tipo "xenolith" (na definiçåo de Didier & Barbarin 1991) ocorrem por vezes,
nas rochas graníticas com epídoto magmático, tais como lentes de serpentinitos, xistos
magnesianos e gnaisses anfìbolít¡cos. ocorrem ainda diques riolíticos com textura
microporfirítica a afanítica alojados na direçåo N3ow dentro dos componentes graníticos da
sGPM. Estes diques félsicos apresentam ass¡natura química similar à dos monzo-
sienogranitos do GP e do GRN.
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Figura 6.1 - Diagrama P-Q (Debon & Lefort 1983) indicando a composição dos principais componentes
graníticos da SGPM.
1- Granitos, 2- Monzogranitos, 3- Granodioritos, 4- Tonalitos, 5- Quartzo-Sienitos, 6- Quartzo Monzonitos, 7-
Quartzo Monzodioritos, S- Quartzo Dioritos, g- Sienitos, 10- Monzonitos, 11- Monzodioritos/Monzogabros, 12-
Dioritos/Gabros. O diagrama sugere gue as rochas graníticas sem epídoto magmático são mais potássicas do
que as rochas granílicas com epÍdoto magmático.

6.2 - Os Principais Componentes Graniticos

A SGPM é constituida por três grupos granit¡cos pr¡nc¡pa¡s: rochas granít¡cas sem

epídoto magmático (quartzo monzodioritos, quartzo monzodioritos/granodioritos e

granodioritos ricos em biotita e anfibólio e sem epídoto magmático) com anfibolitos

(dioritos/quartzo-dioritos) associados, monzogranitos com anfibólio+biotita e, rochas

graníticas com epídoto magmático (quartzo monzod¡oritos, quartzo

monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos com biot¡ta, anfibólio e epídoto magmático).

As rochas da SGPM em geral såo raramente nåo ou pouco deformadas e geralmente

deformadas, protomiloníticas a miloníticas e até ultramiloníticas.

A seguir säo descritas as principais características petrográficas dos componentes

graníticos da SGPM.

6.2.1 - Anfibolito Espigäo das Antas (Dioritos/QuarEo-D¡or¡tos):

Estes anfibolitos ocorrem na porçåo norte da SGPM, entre as rochas graniticas sem

epídoto magmático e os quartzo monzodioritos/granodioritos e granodioritos com epídoto

magmático da porçåo mediana da SGPM, apresentando contato tectônico com estas rochas

adjacentes.

Säo rochas de coloraçäo verde a verde escuro, granulaçåo fina média, constituídas

essencialmente por anfibólio, com raros megacristais de K-feldspato róseo, fortemente
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deformados (forma sigmoidar) e orientados segundo a foriaçåo (Foto 6.1 ). A for¡açåo é
caracterizada essenciarmente pera forte deformação e orientação de anfibório. ocorrem
âinda pequenas quantidades de b¡otita e quartzo. Os principais minerais acessórios säo
zircão, apatita e titanita.

caracteristicas como a presença de raros e deformados megacr¡sta¡s de KJeldspato,
ocorrência de biotita, zircäo, apatita e titanita e maior concentraçáo de anfibólio (minerais
que fazem parte da const¡tuiçåo mineralógica dos quartzo monzodioritos sem ep¡doto
magmático) sugerem que estes anfibol¡tos representem fases minera¡s cumuláticas
fortemente deformadas, na mesma intensidade e direçåo dos quartzo monzodioritos.

6'2'2 - QuãrÞo Monzodioritos, Quartzo Monzodior¡tos/Granodioritos e Granodioritos
sem epfdoto magmát¡co

Estas rochas afloram principalmente na porçåo norte da sGpM, ao oeste do Gp e,
subordinadamente, na poçâo sur, sempre em contato tectônico com os demais
componentes da SGPM. Na porçáo norte ocorrem lntercaladas tecton¡camente com os
monzogranitos miloníticos, a norte e noroeste, e com os anf¡bolitos (espigáo das Antas), a
sul. Na porçäo sul, ocorrem a oeste das rochas com epídoto magmático apresentando
contato tec{ônico com estas e com os monzogran¡tos a oeste.

Os guartzo monzodioritos, quartzo monzodioritos/granodioritos e granod¡oritos sem
epídoto magmático (Fotos 6.2,6.3 e 6.4) sáo de granuração média a grossa e coloraçåo
cinza claro a cinza escuro- Apresentam sempre megacristais de K-ferdspato (cor rosa), que
at¡ngem até 1-1.s cm. o pragiocrásio é origocrásio cárcico a andesina, possui cor branca e
raramente ocorre como megacristais, alcançando normalmente 0.5_0.7 cm. Uma
característica típica destas rochas é a freqr.¡ente presença de cdstais de pragiocrásio
zonados. ocorrem ainda quartzo e arta concentraçåo de máficos, biotita e anfibório sem
epídoto magmático, num vorume entre 20 e 30 %. Entre os máficos predomina ora o
anfibólio ora a biolita, ocorrendo rochas com anfibóliotbiotita e raramente biotita+a¡¡56¡¡s. 4
foliaçåo, caracterizada pela forte orientação de feldspatos, biotita e anfibólio, é bem marcada
na maioria das rochas da poçäo norte e em determinados domínios da porção sul,
principalmente ao longo da ZCpT.

As principais diferenças entre estas rochas graníticas e aqueras com epídoto
magmático säo a pronunciada mironitizaçáo, a ausência de epídoto magmát¡co, a maior
presença de allanita, titanita e zircão e geralmente o maior conteúdo em biotita e anfibólio.
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6,2.3 - Monzogran¡tos

os biotitatanfibólio e raramente anfibólio-biot¡ta monzogranitos (Fotos 6.s, 6.6 e 6.7)
ocorrem na porção norte e sul da SGPM em contato tectônico principalmente com as rochas
sem epídoto magmático da porçao norte e sul da sGpM. sáo rochas de granulação variada
fina a grossa, coloração cinza a rosa, protomiloni{icas a miloníticas e ultramilonít¡cas. podem

conter ou nåo megacristais de K-feldspato (de até 1 cm) além de plagioclásio, quartzo,

biotita e anfibólio. Náo foi identificado epídoto magmático. Os principais minerais acessórios
sâo allanita, zircáo, titanita e apatita. Da mesma forma que as rochas graníticas sem epídoto
magmático, observa-se nestes monzogranitos, a freqüente presença de allanita, zircåo e
t¡tanita.

A concentração de minerais máfìcos, como biotita e ocasionalmente anf¡bólio, é alta
(1o a 25o/o) estando quase sempre orientados e, ocasionalmente, formando concentrados
fortemen{e deformados e orientados e alinhados segundo a foliaçäo. Esta foliaçáo,
caracterizada pela orientaçåo e pelo estíramento de feldspatos, biotita e anfibólio, é paralela

à foliaçåo observada nas rochas graníticas sem epídoto adjacentes e também nos demais
componentes gran¡ticos da SGpM.

6.2,4 - QuarÞo Monzodioritos com ep¡doto magmático

Os biotita-anfibólio e anfìbólio-biotitâ quarlzo monzod¡or¡tos protomiloniticos a
miloníticos com epídoto magmático afloram sômente na porçåo sul da sGpM,
apresentando, a leste, contato tectônico com os quafzo monzodloritos/granodioritos e
Ieucogranodioritos com epídoto magmático cogenéticos e com as rochas da sMUp. Na
porçäo sul, apresentam, à oeste, contato tectônico com as rochas graníticas sem epídoto
magmático e os monzogranitos da SGPM.

são rochas de granulação média a grossa, coloraç ão cinza claro, protomiloníticas a
miloniticas (Foto 6.8). constituem-se por plagioclásio (cor branca, raramente como
megacristais, geralmente até 0.s-0.7 cm), quartzo, biotita, anfiból¡o e epidoto magmático.
Podem ou nåo conter megacristais de K-feldspato (alé 1-1.s cm, cor rosa). Enlre os máficos,
predomina geralmente o anfibólio sobre a biotita ocorrendo ainda rochas com biotita >

anfibólio. o volume de epídoto magmático pode alcançar atê 3o/o. os principais minerais
acessórios são zircäo, t¡tanita, apatita, allaníta e opacos (magnetita). A foliação é
caracterizada em geral pela orientaçäo e estiramento de feldspatos, quartzo, biotita,
anf¡ból¡o e epídoto.



8.2.5 - Quartzo Monzodioritos/Granodior¡tos e Granodio¡itos com ep¡doto magmát¡co

Afloram na porçäo norte e sul da sGpM. Na porção sul, ocorrem ao longo da zcp: ,

em contato tectônico com os quartzo monzodior¡tos e leucogranodioritos cogenéticos e as
rochas do TGAG e da sMUp. Na porçåo norte, ocorrem ao norre dos cogenéticos
leucogranodioritos, em contato tectônico com o anfibolito Esp¡gäo das Antas e rochas
graniticas sem epídoto magmático. Apresentam relaçåo intrusiva com o GRN e o Gp.

Sáo rochas de granulação média a grossa, coloração cinza claro a rosa,
protomiloníticas a m¡loníticas. contêm freqüentemente megacr¡stais (até I cm) de K_

feldspato (cor rosa), quartzo, plagioclásio (oligoclásio), anfibólio, biotita e epídoto magmático
(Fotos 6.9 - 6.12). o volume clos máficos varia entre 1o e 20 %, predominando ora anfibólio,
ora biotita ou ambos em proporçôes iguais. o epÍdoto magmático é presença constante em,
podendo alcançar até 3% do volume total, principalmente quando predomina a biotita na
rocha. Em todas as rochas com epídoto magmático, quando maior a quantidade da biotita,
maior é a quantidade e a presença do epídoto. Os principais minerais acessórios são zircäo,
allanita, apatita, titanita e opacos (magnetita).

A foliaçäo, dependendo do rocar, é incipiente a forte, sendo caracterizada pera
orientaçåo de biotita, anfibólio, epídoto e pelo estiramento e orientação de quartzo e
feldspatos.

6,2.6 - Leucogranodioritos com epldoto magmático

São os termos graniticos mais frac¡onados e finais das rochas graniticas com epídoto
magmático. Afloram principalmente na porçáo central, entre o GRN e o Gp e, na porção sul,
onde intercalam-se tecton¡camente, próximo a ZCp: , com os quartzo
monzodioritos/granodioritos e granodior¡tos com epídoto magmático cogenéticos. Na porção
central, sáo circundados ao norte e ao sul pelos quartzo monzod¡oritos/granodioritos e
granodioritos cogenéticos, caracterizado, neste trecho, a ,,zonalidade normal', observada
neste grupo de rochas graníticas.

Estes leucogranodioritos (Foto 6.1 3) apresentam granulaçäo méd¡a a grossa,
coloração rosa a cinza claro, sendo geralmente protomiloníticos a milonítcos. säo
constifuídos por K-feldspato (megacristais de até 1.s cm e cristais menores d¡spersos na
matriz), plagioclásio, quartzo (até 1.s cm, típico dos leucogranodioritos), biotita, anfibólio e
epidoto magmático Os principais minerais acessórios såo zircáo, apat¡ta, allanita, titanita e
magnetita. A flúor¡ta é ausente nestas e nas demais rochas graníticas da sGpM. o volume
dos máficos (anfibólio, biotita e epídoto) é baixo (entre 3 e s o/o) podendo alcançar por vezes
7%. Predomina ora b¡otita r anfibólio (afloramentos a w e sw) e ora anfibólio > biotita
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(afloramentos a NE e poçâo central). o epídoto magmático, mesmo sendo mais corroído e
anédrico e em menor volume, é presença constante nestas rochas.

A fol¡açäo, dependendo do local, é ausente ou inc¡p¡ente a moderada sendo bem
marcante na regiáo típica de afloramento destas rochas (sena piador-cabral) e em locais
ao longo da ZCPT. Na Serra Piador-Cabral ocorrem leucogranodioritos com alta quantidade

de megacristais de quartzo (até 1.5 cm), K-feldspato e plagioclásio, praticamente sem
máficos e forte foliação milonítica.

6.3 - características Petrogråf¡cas Microscóp¡cas dos componentes Gran¡ticos

os principais minera¡s constituintes dos l¡totipos em geral da sGpM sáo, K-feldspato
(geralmente microclina/ pertítica a micropertítica), plagioclásio (oligoclásio sódico a
oligoclásio cálcico), quartzo, biotita, hornblenda com ou sem epídoto magmát¡co. os
principais minerais acessórios säo, zircão, titanita, allanita, apatita e opacos (magnetita).

Mineralog¡camente, os quartzo monzodioritos, quarlzo monzodioritos/granod¡oritos e
granodioritos sem epídoto magmático e os monzogranitos destecam-se, em relaçäo aos
quartzo monzodioritos, quartzo monzodioritosigranodioritos, granodior¡tos e
leucogranod¡oritos com epídoto magmático, pelo maior conteúdo em b¡otita, anfibólio e
minerais acessórios, tais como zircão, allanita e titanita.

o K-feldspato (cor rosa) ocorre principalmente como megacristais subédricos a
anédricos (deformados) e euhédricos (quando pouco deformados, mesmo em matr¡z
deformada). Os cristais de plagioclásio (cor branca) são geralmente euhédricos a subédricos
com granulaçáo geralmente inferior à do K-feldspato (. 1 cm de comprimento). Ocorrem
raramente como megacristais e geralmente como cristais menores dispersos na matriz. os
cristais de plagioclásio das rochas graníticas sem epídoto magmático distinguem-se em
relaçäo as rochas graníticas com epídoto magmático por apresentarem freqüentes
zoneamentos (normal ou oscilatório) em todas as rochas constituintes deste grupo. o
plagioclásio nas rochas graníticas sem epídoto magmático, apresenta composição da
componente anortita de An23-28 (oligoclásio cálc¡co) e, nas rochas graníticas com epídoto
magmát¡co apresenta componente An16-æ loligoclásio sódico).

os feldspatos (K-ferdspato e pragiocrásio) nas rochas em gerar da sGpM,
encontram-se geralmente alongados e orientados segundo a foliaçäo presente na maioria
das rochas, apresentando ou nåo formas sigmóidais ou arredondadas (Fotos 6.14 - 6.16).
Esta deformaçåo dos feldspatos em muitas rochas, é marcada pela rotaçåo e est¡ramento

dos cristais, intenso fraturamento intracristalino, formaçåo de finos subgráos anédricos nas
margens dos cristais e desenvolvimento de sombras de pressáo, que alojam cristais de



quartzo, biot¡ta e/ou anf¡bólio e/ou epídoto magmático. ocorem alnda, em várias rochas,
megacristais euhédricos de K-feldspato, somente rotac¡onados, em matrizes e):tremamente
deformadas, com tefuras m¡loníticás. A formação de finos subgráos ao longo das
microfraturas intracristalinas ou contornando as bordas dos megacristais de feldspatos säo
produtos de recristalizações dinâmicas que causam até o arredondamento das bordas
destes cr¡sta¡s A deformaçåo intracr¡stalina nos feldspatos é materializada por meio de
trituramento e ruptura dos cristais, encurvamento ou destruição das lamelas da geminaçäo,
formaçäo de micr"ofraturas intracristalinas com ou sem deslocamentos, bandas de
deformaçáo e forle extinçáo ondulante dos cristais. ocorrem ainda, nestes feldspatos,
inclusöes de biotita, hornblenda, epídoto, quarlzo e minerais acessórios como apatita e
zircäo.

Nas rochas graníticas protomiloníticas da sGpM, o quartzo é anédrico e geralmente
intersficial aos feldspatos e máficos enquanto que nas rochas graniticas miloníticas, este
mineral apresenta forte recristalizaçâo e estiramento, estando orientado segundo a foliaçåo
(feiçäo mais típica do quartzo na maioria dos granitos da sGpM). os cristais de quartzo nas
rochas m¡lonít¡cas ocorrem sob a forma de sigmoides ou intercalados heterogeneamente
com biotita e anfibólio (com ou sem epídoto), como niveis finos descontínuos
anastomosados e orientados segundo a direçäo da foriação (Fotos 6.14-6.17).

A biotita é presença constante em todas as rochas graníticas com e sem epídoto
magmático e nos monzogranitos. Este mineral ocorre como cr¡stais subédricos a anéd¡icos
ou como sigmóides orientâdos, isolados ou associados a anfibólio. Também ocorre com
anfìbólio em simplectitos magmáticos deformados (sigmóides) ou nåo, com ou sem epídoto
magmát¡cos e em níveis f¡nos descontínuos e anastomosados, que envorvem cr¡stais de
feldspatos e quarrzo (Fotos 6.l g - 6.22). A biot¡ta exibe, em várias rochas, fole deformaçåo
e recristalizaçäo de cristais euhédricos, preferencialmente nas bordas.

Nas rochas pouco deformadas e protomironiticâs com epídoto e mesmo nas rochas
miloníticas, obserya-se a cr¡stalizaçâo desordenada de biotita (associada ou nâo a epídoto),
ao longo das margens ou dentro de cristais de anfibólio, com os quais mostra contatos
difusos com o anfibólio e irregulares e nítidos com o epídoto. Estas feiçóes texturais såo
remanescentes do estágio magmático e resultam de reações peritéticas que cristalizam
biotíta (rochas graníticas sem epídoto magmático) e b¡otita e epídoto (rochas graníticas com
epidoto magmático) por substituiçåo do anfibólio. Admite-se desta forma que as feiçóes
textura¡s da passagem do anfibório para biotita e anfibório para biotita e epídoto são de
origem magmática, sendo posteriormente deformadas. Apenas a biotita foi recristalizada e a
biotita, anfibólio e epídoto deformados pelos processos tectônicos que afetaram a sGpM. A
recr¡stalização da b¡otita e forte recristalização e estiramento de feldspatos e quartzo em
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mu¡tas rochas, såo sugest¡vos do metamorfismo (?) de baixo grau das rochas graníticas da
SGPM.

o anf¡bólio ocorre como cristais euhédricos prismáticos (até 0.5 cm de comprimento
e 0.2 cm de largura) ou subédricos a anédricos e está geralmente associado å b¡otita
(rochas graníticas sem epídoto) e biotita e epídoto (rochas graníticas com epídoto), em
arranjos simplectíticos, sigmoides ou em níveis descontlnuos e anastomosados. Nas rochas
m¡lonít¡cas, o anfibório apresenta-se intensamente deformado, sendo freqüente o
aparecimento de sigmóides (com biot¡ta ou, biotita e epídoto) orientados conforme a foliaçåo
(Fotos 6.17 - 6.22).

uma reavaliaçåo da forma de ocorrência e das relaçöes texturais do epídoto com os
demais minerais constituintes (principalmente a biotita e o anfìbólio revelaram, a origem
magmática deste mineral e a existência realmente de dois grupos de rochas graníticas com
e sem epídoto magmático. os indícios petrográficos que indicam a origem magmática do
epídoto nestas rochas såo:

o Preservação de epídoto manteando allanita em rochas pouco e fortemente deformadas,
formando com a a[anita forte zonação (feição magmática) somente nos ritot¡pos
graníticos com epídoto magmático (Fotos 6.19 e 6.23). A ausência desta te)ftura,
entretanto nåo exclui a origem magmát¡ca deste mineral. os quartzo monzodioritos a
granodioritos sem epídoto magmát¡co, mesmo apresentando maior conteúdo em allanita
em rela@o aos litotipos com epídoto magmático, não exibem esta feição.

' Nas rochas granít¡cas com epídoto, a presença de epídoto como cristais gerarmente
euhédricos a subédricos nos quarlzo monzodioritos, quartzo monzodioritos/granodioritos
e granodioritos, formando simplectitos com contatos difusos com o anf¡bólio e nít¡dos e
irregulares com biotita (Fotos 6.2s e 6.26), enquanto nos leucogranodioritos aparece
como cdstais anédricos e corroídos. A falta do hábito euhedral, nas rochas graníticas
deformadas, não exclui também a origem magmática desre mineral. Manteamento do
epídoto por b¡ot¡ta e destes dois minerais por anfibólio, apresentando contatos nítidos e
irregulares com a biotita e difusos com o anfibólio såo sugestivos da simultånea
cristalização da biot¡tâ e do epídoto por reaçóes magmát¡câs do tipo pragiocrásio +
anlibólio + l¡qu¡do = biotita + epídoto (Schmidt & Thompson 1996). Nas rochas onde a
biotita predomina sobre o anfibólio o volume de epídoto é maior, sugerindo, com base
nas feiçôes textura¡s, sincron¡cidade da cristalizaçâo da biotita e do epídoto por
substituiçåo do anfibólio durante o estágio magmát¡co. As rochas graníticas miloniticas
com epídoto apresentam preservaçäo parciar da textura orig¡nar do epídoto com a biotita
e o anfibólio, ocorrendo sigmóides ou simplectitos deformados contendo biotita, epídoto
e anfibólio (Fotos 6.19, 6.20 e 6.22 - 6.24).



' Em rochas da SGPM onde não ocorre saussuritização do plagioclásio e cloritizaçáo da
biotita, o epídoto ocorre como cristais euhédricos a subédricos e anédricos, exibindo as
relações texturais já descr¡tas. por isso, descarla-se a formaçäo deste mineral por
possíveis reaçöes metamórf¡cas envolvendo plagioclásio e anfibólio.

o Ausência de epídoto mâgmático e presença marcante de alanita nos quartzo
monzodioritos a granodioritos sem epídoto magmático da porção norte e sul e nos
monzogranitos da SGPM. Se a formaçåo do epídoto estivesse relacionada à deformação
e metamorf¡smo, sua presença seria bem mais expressiva em volume e nunca estaria
ausente nesfas rochas.

Discussóes sobre a gênese do epidoto magmático e sua ocorrência em rochas
graníticas cálcio-alcalinas, além de descriçôes das relações texturais com os demais
minerais conslituintes, impricaçôes petrogenér¡cas com indicação da temperarura e,
principalmente, pressäo da cristarizaçáo, encontram-se em Naney (1983), Zen &
Hammastrom (1984 e 1986), Moench (i986), Tuiloch (1986), zen (19ss), schmidt &
Thompson (1996), Brandon et al. (1996), sial et al. (r999) e outros. Estes trabalhos sugerem
que o epídoto de origem magmática forma-se em temperaturas mínimas da ordem de 600-
700 'c e pressöes variáveis, entre s e g Kbar. os referidos autores näo descartam a
possibilidade de cristalização, como cristais corroídos e anédricos, de epídoto magmático
em rochas graníticas formadas neste intervalo de pressäo e alojadas rapidamente em níveis
crustais superiores (caso dos leucogranodioritos com epidoto magmático ? da sGpM).

os minerais acessórios zircâo, apatita, titanita, allanita e magnetita ocorrem como
crista¡s principalmente euhédricos, geralmente associados ou inclusos em anfiból¡o e biotita
e, subordinadamente, feldspatos. Sigmóides de cristais de titanita são freqt¡entemente
observados nos quartzo monzodioritos a granodioritos sem epídoto magmático. A presençâ
dos m¡nerais acessórios z¡rcão, titan¡ta e allanita é bem mais freqüente nos quartzo
monzodioritos à granodior¡tos sem epídoto magmático do que em seus correspondentes
com epidoto magmático.

A seqüência do início da cristalização dos minerais constitu¡ntes das rochas da
SGPM em geral foi extraída das relações texturais entre os minerais constituintes,
principalmente a partir das rochas pouco deformadas. Esta seqüência é : plagioclásio -+
hornblenda (t¡tanita, allanita, zircão) -+ biotita + epídoto _.) K-feldspatos _+ quartzo. Os
minerais máficos (biotita, hornblenda e epidoto) e os minerais acessórios (zircáo, allanita e
titanita) nas rochas da SGPM fazem parte da seqüência inicial da cristalizaçäo, ao contrário
das rochas graníticas do Gp, GAS e GRN, onde os máficos (biotita e/ou anfìbólio) e os
minerais acessórios (zircão, allanita e t¡tanita) fazem parte da seqüência f¡nal de
cristalização.
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Foto 6.1 : Aspecto macroscópico do anfibolito (Dioritos-Quartzo Foto 6.2: Aspecto macroscópico dos Quartzo Monzodioritos

epidoto magmático. SGPM, amostra OM 1108.
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Foto 6.7: Aspecto macroscópico geral dos BiotitatAnfibólio
Monzogranitos. SGPM, amostra OM 1033.
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Foto 6.6: Aspecto macroscópico geral dos Biotita+Anfibólio
Monzogranitos. SGPM, amostra OM 1094-19.

Foto 6.8: Aspecto macroscópico geral dos Quartzo
Monzodioritos com epidoto magmático. SGPM, amostra OM
180.
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5-Fr.g-¿Foto 6.3: Aspecto macroscópico dos Quartzo
Monzodioritos/Granodioritos sem epidoto magmático. SGPM,

sem epidoto SGPM, amostra OM 1106.

amostra OM 409.

Foto 6.5: Aspecto macroscópico geral dos BiotitatAnfibólio
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Foto 6.13: Aspecto macroscópico geral dos
Leucogranodioritos com epidoto magmático. SGPM, amostra
oM 942.

Foto 6.15: Aspecto geral da textura milonítica dos
Granodioritos sem epidolo magmático caracterizada pelo forte
estiramento e orientaçåo dos cristais de guartzo e anfibólio e
arrendondamento dos cristais de feldspato. SGPM, amostra
OM 406 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis X).

Foto 6.14: Plagioclásio zonado, rotacionado, arredondado com
sombras de pressåo preenchidas por quartzo e biotita.
Granodioritos sem epidoto magmático. SGPM, amostra OM

Granodioritos sem epidoto magmático. Notar plagioclásio
zonado e deformado. SGPM, amostra OM 1108 (Lado maior
da foto 5,5 mm. Nicóis X).

";v.
t,

.¡

406 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis
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Foto 6.19 :Relaçäo textural do epidoto com biotita orientados
em Quarlzo Monzodioritos com epidoto magmático. Observar
allanita manteada por epidoto. SGPM, amostra OM 180 (Lado
maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).
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anfibólio em Quartzo Monzodioritos/Granodioritos. SGPM,
amostra OM 980 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis //)
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Foto 6.18: Sigmóides de biotita e anfibólio e simplectitos de
biotita e anfibólio em Granodioritos sem epidoto magmático.
SGPM, amostra OM 406 (Lado maior da foto 5,5 mm.Nicóis //)

epidoto em Quartzo Monzodioritos/Granodioritos com epidoto
magmático deformados. SGPM, amostra OM 980 (Lado maior
da foto 2,8 mm. Nicóis //).

epfdoto e allanita em Quartzo Monzodioritos/Granodioritos.
SGPM, amostra OM 98'l (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis
il).
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Foto 6.17: Forte estiramento e or¡entaçåo dos cristais de
quartzo e anfibólio (sigmóides) em Granodioritos. SGPM,
amostra OM 406 (Lado maior da foto 2,8 mm. Nicóis X)
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Foto 6.20: Sigmóide de simplectito de anfibólio, biotita e
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Foto 6.21: Forte deformação e orientaçaoi""tiãlìt", epidoto e
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inclusäo de epidoto), or¡entados em Quartzo
Monzodioritos/Granodior¡tos. SGPM, amostra OM 335 (Lado
maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).

em Quartzo Monzodioritos. SGPM, amostra OM 183 (Lado
ma¡or da foto 2,8 mm. Nicóis //).

titanita em Quartzo Monzodiorito/Granod¡orito8. SGPM,
amostra OM 629 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).

com restos de anfibólio no epidoto em Quartzo Monzodioritos.
SGPM, amostra OM '183 (Lado maior da foto 0,7 mm. Nicóis
il).

Foto 6.24: Relaçåo textural do epidoto com biotita, anfibólio e

textural do epidoto com biotita e anfibólio
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6.4 - Análise estrutural

A principal estrutura observada na maioria dos componentes graniticos da SGPM é

uma foliaçåo Sn protomilonítica a milonitica, com aspecto freqüentemente anastomosado e

definida pela orientação preferencial de feldspatos, quartzo, þiotita, anfibólio, titanita e

epídoto magmático (quando presente). As foliações míloníticas concentram-se

preferencialmente na direçåo N50E/69NW (Figura 6.2), com variaçöes no mergulho para SE

mais freqüentes na porçåo norte. Mergulhos NW mais suaves do que os máximos também

foram observados. As variaçöes principalmente na direçäo destas foliações såo

conseqüência do padräo anastomosado e da componente compressiva NW-SE

(cavalgamento) do regime transpressional principal que gerou estas foliaçöes.

Figura 6.2 - Diagrama de freqüência dos pólos da foliação tectônica Sn na SGPM. No. das Foliaçöes 122.
Sn Max. = N50E/69NW.

O paralelismo das foliaçöes Sn da SMUP (corpos ultramáficos norte e sul) e da

porçåo SW do TGAG com as foliações da SGPM sugerem a mesma tectônica deformadora.

O desenvolvimento das foliaçÕes na SGPM estaria associado a um processo de

cavalgamento/empurråo (componente compressiva de sistema transpressional regional) em

regime dúctil a dúctil-rúptil de N-NW para S-SE, deformando e colocando as rochas da

SGPM sobre as rochas da SMUP e estas sobre as do TGAG. As inflexöes nas foliaçöes da

porçåo SW do TGAG, ao longo da ZCPT, transitando gradatívamente para direçöes e

mergulhos paralelos às foliações da SGPM sugerem a atuaçåo da tectônica transpressional.

Durante esta tectônica deformadora, o corpo meridional da SMUP (Campina dos Maias) foi

colocado como uma "Klippe" sobre as rochas do TGAG, conforme indicam as foliações e

lineações deste corpo ultramáfico, que seråo apresentadas adiante.
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6.5 - Litogeoquím¡ca

Nesta seção, såo apresentados, analisados e discutidos os resultados das análises
químicas das rochas da sGpM (Figuras 6.3 à 6.8). para a v¡sualização das diferenças em
relação as rochas da SGPM, os resultados das análises químicas das rochas graníticas dos
Granitos GP, GAS, GRN e GT (exceto os monzogabros e as rochas granílicas hibridas do
GP e GRN) säo apresentados juntamente nestes diagramas. os quartzo monzodior¡tos a
granodioritos sem epidoto magmático apresentam valores de sio2 entre 60 e 70%. os
quartzo monzodiorilos, granodioritos e leucogranod¡or¡tos com epidoto magmático
apresentam valores de sio2 entre 60 e 7s% e compóem uma suite granítica mais expandida
do que a dos sem epídoto magmát¡co. os monzogranitos apresentam conteúdo em sio2
enhe 66 e 73%.

Os d¡agramas de corretaçäo SiO2 X óxidos, traçoå e ETR (Figuras, 6.3, 6.4 e 6.6)
moslram notáveis d¡ferenças, para sio2 entre 60 e T0 o/o, entre as rochas graníticas com e
sem epídoto magmático e destas em relaçâo aos monzogranitos. As rochas sem epídoto
magmático, neste mesmo intervalo de sioz, são mais enriquecidas em Tio2, p2o5, Fe2o3,
MgO, K2O, Ba (?), Nb, (?),Hi,Zr, Th, y, Sc, V, Cr, Ni, ETRL e ETRp, em relaçäo as rochas
com epídoto magmático. Estas rochas, por sua vez, sáo mais enr¡quecidas, em relação as
rochas granÍticas sem epídoto magmático, principalmente em Al2o3 e Na2o, em relaçäo as
com epídoto magmático. similares valores, para as rochas graniticas com e sem epídoto
magmático são principalmente apresentados em CaO, Fe2O3, Sr, Rb e Ga.

os monzogranitos da sGpM, para sio2 entre 66 e 73 o/o apresentam (intra su¡te)
valores distintos em relaçäo as rochas graníticas com e sem epídoto magmático sendo mais
enriquecidos em TiO2, p2O3, K2O, Rb, Ba (?), ca (?), Nb, Hi,Zr,Th, y, Rb/Sr, ETRL, Eu e
ETRP e, mais empobrecidos em Mno, Na2o e sr (Figuras 6.3 e 6-s). os monzogranitos
(SiO, 66 a 73%) apresentam correlaçäo positiva com a SiO2 em K2O, Rb, Rbisr, Ga, Nb, y,
Th e ETRP e correração negariva nos demais óxidos e traços a exempro de Ba, sr, Hf, zr,
sc' V, ETRL (La e sm) e Eu. Esta conduta e conteúdo destes elementos nos
monzogranitos da SGPM são bem distintos das rochas graníticas com e sem epidoto
magmático. os monzogranitos com sio2 > 70% apresentam conteúdos, na grande maioria
dos óxidos, traços e ETR, simirares aos monzogranitos do GT, independentemente da
deformaçäo ou não destes monzogranitos e do local do alojamento.

As correlaçöes negativas observadas na maioria dos diagramas de sio2 x óxidos
(exceto K2O e Na2O), traços e terras raras, para os quartzo monzodioritos a granodior¡tos
sem epldoto magmático, quartzo monzodioritos, granodioritos e leucogranodioritos com
€pídoto magmático e os monzogran¡tos, såo compativeis com processos de cristalizaçåo
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fracionada para a formação de cada um deste grupo de rochas que compóem a sGpM. rsto
é, a medida que a diferenciação e a cristarizaçäo fracionada avança, ocorre a progressiva
dim¡nuição na maior¡a dos óxidos (exceto K2o e Na2o, aumento), traços (exceto Rb, sr?
Ba? Ga?) e ETR nas rochas granílicas produzidas durante este processo.

O anf¡bolito Espigäo das Antas (S¡O, = 52 o/o) apresenta ass¡naturas quimicas
carac{erizadas por altos valores de cao, Fe2o3, Mgo, Ba, sc, cr e Ni e baixos valores de
TiO2, P2O3, Al2O3, Na2O (1To) , KzO (1%), Rb (2S ppm), Sr (200 ppm), Rb/Sr (0.1), Zr (60
ppm) e ETRL (Figuras 6.3, 6.4, 6,s e 6.6). Estas características sâo compatíveis com rochas
anfibolíticas cumuláticas, possivelmente das rochas granlticas sem epidoto magmático.

As rochas granÍticas com e sem epidoto magmático såo cálcio-alcalinos de alto K2o
(2.5 a 4o/o) e os monzogranitos såo cálcio alcalinos de mais alto K2o (4.5 a so/o) e mais baixo
Na2o (3.5 a 4%) conforme mostrado nas figuras 6.3 J e 6.s A. os quartzo monzodioritos a
granodioritos sem epídoto magmático apresentam maior conteúdo em K2o e menor em
Na2o do que os quartzo monzodioritos e granodioritos com epídoto magmát¡co e os
monzogran¡tos maior conteúdo em K2o e menor em Na2o, em relação as rochas graníticas
com e sem epidoto magmático (Figuras 6.3 l, J, K e L). Enquanto o Na20 permanece
constante com aumento do sioz nos monzogranitos, nas rochas graníticas com e sem
epídoto magmático ocorre progressivo aumento do Na2o com aumento do sioz (Figura 6.3
r).

As rochas graniticas sem epídoto magmático (quartzo monzodioritos a granodioritos)
são predominantemente meta-aluminosos à fracamente peraluminosos com valor de ACNK
entre 1 .0 a 1 .l (Figura 6.s B). As rochas graníticas com epídoto magmático (quartzo
monzodioritos, granodioritos e leucogranodioritos) são metaluminosas. os quartzo_
monzodioritos såo meta-aluminosos, com a progressiva diminuição da razão ANK e
aumento da nzão ACNK com aumento do sio2. os monzogranitos são meta-aluminosos a
fracamente peraluminosos com valor de ACNK entre .l e 1.1 (Figura 6.5 B).

As rochas graníticas com e sem epidoto magmático apresentam em comum baixo
Rb, alto sr, baixa razâo Rb/sr e alto Ba enquanto que os monzogranitos apresentam mais
alto Rb, mais baixo sr, mais arta razão Rb/sr e alto Ba (Figura 6.4 A, B e c, Figura 6.5 c, D,
E,FeG)

os perfis do comportamento e do conteúdo dos erementos terras raras (ETR) na
sGPM (Figura 6.7 A-F), normalízados ao condrito (Nakamura .1977), mostram padróes
distintos em ETRL e ETRP entre os três grupos de rochas graniticas que compôem a
sGPM. As rochas graníticas sem epídoto magmático são, para simirar conteúdo de sio2,
mais enriquecidas em ETRL e ETRP cro que as rochas com epídoto magmático,



pr¡ncipalmente comparando quartzo monzodioritos e granodioritos de cada grupo.
lndependentemente do conteúdo em ETRL e ETRp, a progressiva diminuição em ETRL e
ETRP com âumento do sio2 é caracterÍstico tanto das rochas graníticas sem epídolo
magmático quanto das rochas c¡m epídoto magmático (Figura 6.7 B-E e Figura 6.6 A-l). os
monzogranitos, para sio2 entre 66 e 79% apresentam, em relação as rochas graníticas com
e sem epídoto magmático, maior enriquecimento e fracionamento em ETRL e ETRp com a
progressiva diminuiçáo dos ETRL e aumento de ETRP com aumento do sio2 e,
aparecimento de anomalias negativas de Eu (Figura 6.7 G e F e Figura 6.6 A -l). o padráo
em ETR apresentado pelos monzogranilos com s¡o2 > 70% da sGpM é semelhante ao
apresentando pelos monzogranitos do GT.

Os leucogranodioritos (SiO2 > 70o/o), termos graníticos mais fracionados e f¡nais das
rochas graniticas com epídoto magmático apresentam muito baixa quantidade de acessórios
(allanita, zircáo e titanita) que sáo, os responsáve¡s pelo forte empobrec¡mento em ETRL e
ETRP (Figura 6.7 E) em reraçåo as demais rochas cogenéticas deste grupo. Nas rochas da
sGPM, principalmente as com e sem epidoto magmático, a concentraçáo de ETRL e ETRP
decresce com aumenfo da sio2 (Figura 6.6 A-l), ou seja a med¡da que a diferenciaçáo e
cristalização fracionada prossegue com fracionamento de fases minerais acessórias que
hospedam ETR. A fase mineral acessória que hospeda ETRL, observada freqüentemente
nas rochas da sGPM é allanita (e titanita ?) sendo bem mais freqüente nas rochas
granít¡cas sem epídoto magmático e nos monzogranitos justificando os padröes mais
enriquecidos apresentados por estas rochas.

os monzogranitos do GT apresentam perfis de ETR com comportamentos e
conteúdos semelhantes aos monzogranitos da sGpM com sio2 > 7oo/o. Da mesma forma
que nos monzogranitos do GT, a correlaçäo negativa do sr, Eu e cao com sio2 (Figura 6.4
B, Figura 6.6 F e Figura 6.3 F), a progressiva diminuiçäo do CaO, Sr, Ba e Na2O (?) (Figura
6.3 1,6.5 E e G) e o aparecimento de anomarias negat¡vas de Eu (Figura 6.7 G) nos
monzogranitos da sGPM sugerem, fracionamento de feldspatos e retenção progressiva de
plagioclásio mais cálcico no restito, ao contrário do que ocorre nas rochas graníticas com e
sem epídoto magmático da sGpM. Destra forma sugere-se, a passagem do plagiocrásio da
condiçåo da remoçäo (rochas com e sem epídoto magmático) para a condição da retenção
(monzogranitos da SGPM e do GT e tipicamente os monzo-sienogranitos do Gp e GRN).

No diagrama de erementos traços Rb, y e Nb (Figuras 6.8 A e B) discriminante dos
principais ambientes geotectônicos produtores e hospedes de rochas graníticas, as rochas
graníticas com e sem epídoto magmático da sGpM apresentam francas afìnidades com
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rochas graníticas produzidas em amb¡entes de arcos magmálicos, construídos em margens
continentais at¡vas (Pearce ef a, . 1994, Harris ef a/ . 1986, Harr¡s ef a/ . 1988, Debon et a/.
1986 e outros). os monzogranitos apresentam varores mais erevados em y, yb e Rb em
relação as rochas com e sem epídoto magmático sugerindo, da mesma forma que para os
monzogran¡tos do GT, tratar-se de rochas graníticas cálcio-alcalinas de mais alto K, Rb, y e
Nb, transicionais entre os típicos granitos I (rochas com e sem epídoto magmático) e
granitos A (monzo-sienogranitos do Gp e GRN). os monzogranitos da sGpM e do GT não
apresentam as características mineralógicas e as assinaturas qulmicas típicas dos gran¡tos
A desta reg¡ão, tais como, os monzo-sienogran¡tos do Gp e GRN e os reucogranodioritos do
GAS. os monzogranitos da sGpM e do GT säo considerados com rochas graníticas sin a
tardi tectônicas ou sin a tardi orogênicos e registram a continua resposta magmática
granítica, durante a mudança do cenário geotectôn¡co da regiáo, entre os típicos granitos I

(rochas granilicas com e sem epídoto magmático) e típicos A (monzo-sienogranitos do Gp e
GRN e leucogranitos do GAS).
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Figura 6.3 - Diagramas de variaçåo SiOz X óxidos (TiO2, MnO, PzOs, CaO, FeeOg, MgO, Na2O e KzO:timites
de Rickwood et al. 1989), Na2O I KzO, KzO X NazO e SiOz X KzO + Na2O, para as rochas da SGpM e dos
Granitos GT.GP, GAS e GRN. Valores dos óxidos em (% rocha total).
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6.6 - Geocronologia

Nesta seçáo sáo apresentados, anarisados e discutidos os principais resurtados
geocronológ¡cos obtidos nos minerais e rochas dos principais componentes graniticos da
SGPM. Os métodos geocronológicos aplicados da SGPM ¡ncluem, U-pb em zircäo e titanita,
Rb-Sr em rocha total e K-Ar em anfibólio e biotita.

As metodorogias isotópicas sm-Nd em rocha totar, a anárise das razöes splsratuars
e 01e(zircão) såo apricados nos principais ritotipos da sGpM, com os resultados
apresentados e discutidos no Capítulo g.O, referente à Geologia lsotópica.

A metodologia u-pb em zircão e titanita foi apricada aos principais componentes
graníticos da SGPM, tais como, os quaÍtzo monzodioritos com epídoto magmático (amostra
oM 180), quartzo monzodioritos sem epídoto magmárico (amostrâ oM 1 r 06) quartzo
monzodior¡tos/granodioritos sem epidoto magmático (amostra oM 409) e quadzo
monzodioritos/granod¡oritos (oM 629) e, os reucogranodioritos (oM g33) com epidoto
magmático. O objetivo da aplicação desta metodologia foi obter idades mais confìáve¡s e
precisas nestas rochas, representat¡vas da formação/cristarização dos principais
componentes graniticos (com ou sem epídoto magmático) da sGpM. Estes resultados eståo
apresentados na Tabela 6.1 .

os resurtados u-pb obtidos em zircôes dos quartzo monzodioritos mironítcos sem
epídoto magmático da porção norte da SGpM apresentaram, em d¡agrama concórdia u_pb
(Figura 6.9), idade do intercepto superior de 618 t j4hs Ma. os resultados u_pb em t¡tanita
para os quartzo monzodioritos/granodiorilos sem epídoto magmát¡co ind¡caram ¡dade
próxima de 610 Ma Quando considerados em conjunto, os resultados da titanita e das três
frações de zircóes fornecem idades de ¡ntercepto superior de 6rg + 9.6/1 1 Ma (Figura 6.9).

As temperaturas de difusão (Tc) do pb em tilanita situam_se entre sso e > 600 "c,
at¡ngindo até varores superiores do que 7r0 "c (Mezger ef a/. 1g90, Mezger 1991, Tucker ef
al' 1997' Cherniack 1993 e zhang & scharer 1996), enquanto para o z¡fcão estas
temperaturas variam. de 650 a >goo oc (Mezger 1991, Lee et ar. rg97). Nas rochas
estudadas, a simirafidade ou mesmo superposiçåo entre os varores obtidos para ambos os
mineraís indicam que estas representam a idade da formação/cristarização dos quartzo
monzodioritos sem epídoto magmático da sGpM, que está ao redof de 6.18 Ma. o diagrama
concórdia (Figura 6.9) destas rochas mostra que os resurtados anaríticos u-pb em titanita
sáo ma¡s concordantes do que os resurtados da fração (M -3) de zircão, mais concordante.
o sistema u-Pb em titanita nesta rocha é bem menos sensíver para a abertura do seu
cronômetro do que o sistema U_pb em zircäo, que mostra sinais de perda de pb
radiogênico.



Tabela 6.1 -

sem epldoto magmátíco
sPU786 / O¡/l 1 t06 (M€) 0.75s826
sPU784 / OM 1106 (M4) 0.790097

sPU783 / OM 1106 (M-3) 0.820773

Q uat6o. mo ¡Eod ¡ ot ¡to s-
gnnod¡oritøs sem ep¡doto
magmálico
lru 6,49'= oM 409 (M2) 0.B2z6s
MJ 649'= OM 409'(M-t ) 0.A1,186

MJ ô49'= OM 409'(M-2.1) 0_93409

MJ 649'= OM 409'(NM -2) 0.82243
MJ Ar9'= OM 409'(M-2.2) O.g1Z92

OM 409 fiitanita) 0.A27812

QuaraÈmonzqdiot¡tos
com epldoto magmâ,¡co
sPU768 / OM 180 (M6) 0.943063
sPU767 / OM '180 (M-5) 0.930104

sPU782 / OM 180 (M-3) 0.8495,f

sPU769 / OM 180(M4) 0.813481

sPU 1050 / oM 180 (M€) 2 0.859409
sPU 1049 / OM 180 (M-5) 2 0.790618

Q u atëo. m o nzod i or¡to s-
granod¡oritos com epldoto
magmât¡co
sPU 1180 / OM 629 (M-6 ) 0.787827
sPU781 / OM 529 (M-5) 0.728564

sPU780 / O¡,,t 629 (M-1) 0.709942
sPU778 / OM 629 (M-2) 0.749609

SPU 839 / OM 629 (Tìtanitâ) 0.BO2O4

Leucogranodiotitos cotn
eúdoto magmático
sPU 1tor oM 933 (M-3) 0]74295
sPU1102 OM 933 (¡/-2) 0.75S891

sPU'Í00 oM 933 (M-í) 0.743991

e

2.31 0.0927903 232
f.1 0.0949177 1.08

1.22 0.0983095 1.19

1.15 0.09832 0.984

1.01 0.09774 0.938

r.05 0.1007 0.988

1.07 0.0994 1.01

r.0't 0.09804 0.938

0.68r 0.0990028 0.57

1.21 0.105067 0 87

0.826 0.105240 0.74

0.967 0.100237 0.904

1.02 0,0979723 0.937

1.07 0.099678 1.01

1.67 0.0955905 I _62

zircões e

0.9902 0.0601713 0.327

0.9848 0.0603715 o..f 91

0.98035 0.0605517 0.240

0.8806

0.939723

0.951502

0.948,137

0.939723

0.84654 0.06064330.363

0.716/'4 0.065099 0.825

0.907881 0.0640986 0.347

0.93651 0.0614689 0.339

0.926 0_0602202 0.392

0_948481 0.0625316 0.338

0.976132 0.059986 0.362

0.96266 0.063s096 0.27

0.9798 0.0638305 0_25

0.9652 0.(F3695 0.304

0.94521 0.06,14153 0.468

0.6402 0.0600829 1,43

0,84988 0.0619818 0.65

0.64831 0.06255 .t.93

0.8481 1 0.0637667 0.515

1321.351 153.71

1916.464 245.87

2896.331 295.76

541 .1 177 .76

2762 294.56

1297 236.86

2551 159.83

3257.3 182.89

211.221 94.669

10r3.816 304.47

6&1.5186 150.,t5

175.798 158.39

1134.979 386_79

1084.322 .101.36

429.7639 89.247

723.816 274.66

2709.319 730.62

2492_871 800.88

312.626 559.23

269.n73 75.451

363.289 156.53

606.2598 309.37

725 .823 1251 .O

u (ppm)

Dados ret¡rados de Siga Jr. 1995 e Basei 2OOO

N)

0.997

r.16

1.43

1 .87

1 .23

2.53

0.973

(PPm) Peso (,rs)

0.0899684 0.958

0.0827825 1.23

0.080838't r.12
0.0844003 1.35

0.0968152 1.r I

0.0906026 1.0¡l

0.0879936 1.64

0.0846r99 0.822

15.46 í35
25.71 r 95

31.71 195

20.66 54.3

31.36 56.8

26.51 120

17 .26 108

19.58 134

14.723 557

35.608 115

18.104 111

18.86 82

42.326 54

10.932 119.26

9.593 79.18

26.38 86.13

62.41 125

66.98 80

57.58 74

12j84 865

16.021 91.11

29_859 81.86

1't1.43 70.66
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Figura 6.9 - Diagrama concórdia U-Pb para os z¡rcõ€s e titanita dos quartzo monzodioritos sem epídoto
magmático da porçåo norte da SGPM.

Os resultados de zircâo e titanita destes quartzo monzodioritos nåo apresentam, no

diagrama concórdia, indicações de herança de componentes isotópicos U-pb dos protólitos.

Os zircöes ou núcleos de zircÕes herdados (potenciais carregadores do pb radiogênico

herdado) da rocha fonte devem ter sido comptetamente destruídos durante os processos de
formaçåo e, provavelmente, deformaçåo destas rochas.

Os resultados U-Pb em zircåo dos quartzo monzodioritos/granodioritos miloníticos,

sem epídoto magmático foram obtidos por Siga Jr. (1995) e recalculados por Basei (2000),

com a adiçåo de novos resultados em zircöes desta rocha. Os resultados U-pb em titanita
såo inéditos. Zircöes abradados e näo abradados da mesma fraçåo de zircåo não

apresentaram diferenças nas razÕes U-Pb obtidas. Os resultados U-Pb em zircäo e titanita
såo apresentados no diagrama concórdia (Figura 6.10) e indicaram idades do intercepto

superior de 613 ! 13114 Ma (sem titanita) e 616 (614) r 11112 Ma (com titanita) interpretadas
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como a idade da formaçáoicristalizaçåo destas rochas. Fraçöes de zircões concordantes

(Figura 6.10) com idades de t 615 Ma, 608.6 14.8 Ma e 604.5 14.6 Ma, também foram

obtidas, Esta última idade ao redor de 605 Ma é também encontrada nos quartzo

monzodioritos com epídoto magmático. A análise conjunta dos resultados U-Pb em zircåo e

titanita dos quartzo monzodioritos e quartzo monzodioritos/granodioritos sem epídoto

magmático (cogenéticos) indicaram, em diagrama concórdia (Figura 6,11), idades do

intercepto superior de 616 !616.7 Ma (sem titanita) e 615 t 6.3 Ma (com titanita). Quando

excluirmos os zircöes concordantes dos quartzo monzodioritos/granodioritos obtemos

idades de intercepto superior de 620 (618) t 6/8.

,orPbl"tul)

Figura 6.10 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircões e titanita dos quartzo monzodioritos/granodioritos
sem epldoto magmático da SGPM. As análises analíticos U-Pb em zircäo desta rocha (Siga Jr. 1995) são
recalculados com a adição de novas análises por (Basei 2000). Os resultados U-Pb em titanita são
inéditos.
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Figura 6.11 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes e titanita dos quertzo monzodioritos e quartzo
monzodioritos/granodior¡tos sem epídoto magmático da porçåo norte e sul da SGPM.

As idades do intercepto superior, com ou sem titanita, para os quartzo

monzodioritos/granodioritos sem epídoto magmático são relativamente mais jovens do que

as obtidas para os quartzo monzodioritos sem ep¡doto magmático, levando-se em

cons¡deraçåo de gue os dois tipos apresentam valores próximos de erros nas idades da

ordem de 10 Ma. Não há indicaçåo de herança (Figuras 6.9 e 6.10) em nenhuma das rochas

com epídoto magmático.

Os resultados obtidos para os quartzo monzodioritos e quartzo

monzodioritos/granodioritos indicam o intervalo de 620-615 Ma para a

formação/cristalizaçäo dos quartzo monzodioritos sem epidoto magmático e 615-610 Ma

pa'a a formaçåo/cristalização dos seus cogenéticos quartzo monzodioritos-granodiortios.

Os resultados U-Pb obtidos em zircÕes nos quartzo monzodioritos protomiloniticos a

miloníticos com epídoto magmático da SGPM (Figura 6.12) indicam sinais de herança em

seus zircöes, com idade do intercepto superior de 1650 + 650 Ma ou 1650 + 650 Ma e idade

do intercepto inferior de 597 + 28 Ma ou 594 + 21 Ma. As duas fraçöes de zircöes

concordantes que definem o intercepto inferior apresentam idades de 604.7 t 4.7 Ma e 597-

596 Ma. A idade do intercepto inferior é próxima da idade K-Ar em biotita (595 I 12 Ma,

Tabela 6.2) da mesma rocha e da concordante idade U-Pb em titanita de 596.2 t 6.7 Ma

(Figura 6.13). A fraçåo de zircåo concordante, que define o intercepto inferior nesta rocha,

tem idade ao redor de 605 t 5 Ma, sendo representativa da idade da formaçåo/cristalização

Ðs 0,0e6
6{-
l¡
fLg o,os2

OM I 106 ê OM 409
Quartzo-Monzodlorltos ê cranodlodtos sem 640'
eplddo Magmátlco da SGPM

620

lntercepto Superlor
com tltanlta

81õ.0t8.3 [f.8] Ma
MSWD = 5.6

lntercepto Sup€rlor
sem tltanita

6161 6 [t7.6] Ma
MSWD = 5.9
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destes quartzo monzodioritos com epídoto magmático. Esta idade concordante foi obtida

somente em uma única fraçåo dos quartzo monzodioritos/granodioritos sem epídoto.

Ao contrário dos quartzo monzodioritos sem epídoto magmático, os resultados U-Pb

em zircäo dos quartzo monzodioritos com epídoto magmático sugerem herança de

componentes isotópicos de Pb radiogênico de seus protólitos. Os indícios desta herança

estäo presentes na maioria das fraçöes de zircäo desta última, sugerindo a incapacidade

de eliminar a memória dos componentes isotópicos paleoproterozóicos (?) O Pb

radiogênico herdado foi preservado em núcleos (?) de zircöes, com a cristalizaçåo de novos

grãos durante sua formação, ao redor de 605 t 5 Ma. Estes quartzo monzodioritos,

componentes graníticos inicias das rochas da SGPM com epídoto magmático, såo rochas

propícias a registrar herança e idade da formaçåo/cristalizaçåo destas rochas.
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Tabela 6.2 - Análises isotópicas e idades K-Ar (biotita e anfibólio) dos principais
litotipos granlticos da SGPM.

oT:::::'- --" re, #{5¡;ä- ffi idáää*

OM 182-105 Quårtzo -monzodior¡toi epídoto Anf¡bót¡o
OM 414 Qua¡tzo-monzod¡or¡to Anf¡ból¡o
OM 409-649 Ouartzo -monzod¡or¡to Anfibót¡o
OM 335 Quâlzo -monzodiorito a Biot¡ta

granodio¡.¡to/epídoto
OM 04 Quartzo -monzod¡orito a B¡otita

granodior¡lo/epÍdoto

1.2362 37.42 15.27 648x17
'1.3a24 41.64 6.65 645113
0.9206 27.67 4.03 644i17
6.2630 175.58 1.93 607113

oM 416
oM 182

*9$-110å*-***euef;*nslåedi-olilolqipgele-**^*AnJ¡,álle**-0'9?9"9-**"*?íqq****J9;^4s_s.gô"r1p_ *
São utilizados, nestas análises K-Ar, concentrados de m¡nera¡s dè b¡otita e anfibólio entre 1OO mesh (0.'150 mm)
e 150 mesh (0.106 mm) e raramênte concentrados enlre 60 mesh (0.250 mm) e 1OO mesh.

6.8934 192.76 1.50 606111

Monzogranitos B¡ot¡ta 6,6655 183.5 3.,t2 599114
Quarlzo -monzodiorito/epidoto Biotita 6.5191 17A.52 2.4O S9Sr12

-Ð o loo

lt
o-

Ê 0 096

0.70 0.74 0.78 0.82 0.86 0 90

207Pb/235u

F¡gure 6'13 - D¡agrama concórdia U-Pb para titan¡ta dos quartzo monzodior¡tos/granod¡or¡tos
protom¡lonít¡cos com epídoto magmát¡co da SGPM.

O resultado em uma fraçåo de titanita dos quartzo monzodior¡tosigranod¡orifos

protomiloníticos com epídoto magmático (Figura 6.13) indicou, em diagrama concórdia U-

Pb, idade concordante de 596.2 t 6.7 Ma, interpretada como a idade da cristalizaçäo deste

mineral. Este rêsultado está dentro do intervalo de resfriamento dos quartzo monzodioritos

OM 629. SiO2 = 67.850/o . Zr = 137 ppm
Qu6rlzo-Monzodloriúo-Granodlotlto
com epldoto magmático.
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com epídoto magmático e dos litotipos da SGPM em geral, cogenéticos. Resultados U-Pb

em 4 frações de zircöes desta mesma rocha e em 3 fraçöes de zircöes dos

leucogranodioritos com epídoto magmático foram testados em conjunto com os dados U-Pb

em titanita e zircöes concordantes dos quartzo monzodioritos cogenéticos. Os diagramas

concórdia (Figuras 6.14 e 6.15) mostram, considerando-se ou não os últimos, idades do

intercepto superior de 602 +14 Ma, 604 + 16 Ma e 602 + l0 Ma, respectivamente,

interpretadas como o período da formaçåo/cristalizaçåo dos quartzo

monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos com epídoto magmático da SGPM.

0,4s 0,55 0,65 0,75 0,85

207Pb/235u

Figura 6.14 - Diagrama concórdia U-Pb para titanita e zircões dos quartzo monzodioritos/granodioritos e
zircðes dos leucogranodioritos com epldoto magmático da SGPM.
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Figura 6.15 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes dos leucogranodioritos e titanita dos quartzo
monzodioritos/granodioritos com epídoto magmático da SGPM.

Nota-se que a idade discordante U-Pb em titanita (620-610 Ma) dos quartzo

monzodioritos/granodioritos sem ep¡doto magmático é inferior à idade concordante U-Pb em

titanita ( 596.2 t 6.7 Ma) dos quartzo monzodioritos/granodioritos com epídoto magmático.

Estas diferentes idades indicam a formaçåo/cristalizaçåo inicial das rochas graníticas sem

epídoto magmático e a formação tardia das rochas graníticas com epídoto magmático da

SGPM.

Os resultados U-Pb (Figura 6.12) em zircöes dos quartzo monzodioritos com epídoto

magmático apresentam indicaçöes de heranças, enquanto os resultados dos quartzo

monzodioritos/granodioritos (Figuras 6.14 e 6.15) sugerem superposição de histórias de

heranças e perda tardia de Pb radiogênico. Este fato torna, os últimos, imprecisos (idades

Pb2o7Pb2o6 entre 800 e 630 Ma) para o cálculo e para a definição exata da idade da

127

OM 933. s,l)z = 7g,72.2r = 84 ppm
Leucogranodlorltos com epfdoto magmático da ,.il1,
SGPM.

ldado concordanlo (titanita)
= 596.2 t 6.7 Ma

600 I

lntercepto Superior 56O _z/ ,1, M-3(sem t¡tan¡ta) ,/ ¿
604tl0Ma I ,' ./ 'M-2
MSWD = 0,075 52O ,/' ,tl u - t

440
lntercepto Superior

(com titanita)

602 t 10 Ma
MSWD = 0,110



formaçåo/cristalizaçäo destas rochas. Uma alternativa para calcular a idades U-Pb em

zircåo foi acrescentar ou näo os resultados U-Pb em titanita destas mesmas rochas,

conforme apresentado nas (Figuras 6.14 e 6.15).

Os resultados U-Pb em zircöes e titanita de todas as rochas graníticas com epídoto

magmático da SGPM (Figura 6.16) sugerem que as idades entre 605 (idades dos zircöes

concordantes nos quartzo monzodioritos e do intercepto superior dos quartzo

monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos) e 595 Ma (idades U-Pb em titanita e K-Ar

em biotitas) representem o período da formaçåo/cristalizaçâo, deformaçåo e o resfriamento

destas rochas.

207Pb/235u

Figura 6.16 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircões e titanita dos quartzo monzodioritos, quartzo
monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos com epídoto magmático da SGPM.

Os resultados U-Pb em zircões e titanita de todas as rochas graníticas com ou sem

epidoto magmático da SGPM (Figura 6.17) indicam maior concordância e idades superiores

nas rochas graníticas sem epídoto magmático em relação às rochas com epídoto

magmático. As rochas graníticas com epídoto magmático apresentam indicaçöes de

heranças (quartzo monzodioritos) ou superposiçåo de heranças com perda de Pb

radiogênico (quartzo monzodioritos/granodioritos e leucogranodioritos), maior discordância e

idades inferiores, registradas principalmente em zircöes concordantes dos quartzo

monzodioritos e em titanita dos quartzo monzodioritos/granodioritos.
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1600 +/- 460 a 1650 +^ 6õ0 Ma

lnterc€pto inferaor
694 +l-21 a 697 +/- 28 Ma

Zrcão concordante = 60¿1,7 +1.1,7 Ma 600
Tltanita concordante = 696,2 +/- 6.7 Ma

Quartzo-ñrcnzodioritos granodioritos e
leucog ranod ioritos
lnlercepto Superlor
602 +/- l0 Ma (com t¡ten¡ta), 804 +/- 16 Ma (sem
titenita) e 8O2 +l- 14

T¡tanita concordante = 696,2 +/- 6,7 Ma
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Figura 6.17 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes e titanitas de todos os componentes graníticos,
com ê sem epídoto magmático, da SGPM.

Os resultados isotópicos Rb-Sr em rocha total (Harara 1996) dos quartzo

monzodioritos granodioritos e leucogranodioritos com epídoto magmático da porçäo sul e

central da SGPM revelaram uma idade isocrônica de 605 + 24 Ma (Figura 6.18), com razåo

inicial SflSf6 de Q.70462. Esta idade representa a formaçâo destas rochas.
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Figura 6.18 - Diagrama lsocrônico Rb87/Sr86 x Sr87/Sræ (rocha total) para os quartzo monzodioritos,
granodioritos e leucogranodioritos com epídoto magmático da SGPM. (Fonte: Harara 1996).

! nocnas da SGPM æm epídoto mgmático

I nocnae d¡ SGPM sem epídoto mågmático
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Os resultados geocronológicos K-Ar em biotita e anfibólio concluídos até o momento
para os quartzo monzodioritos e quartzo monzodioritos/granodioritos com ou sem epídoto
magmático e para os monzogranitos milonítcos da sGpM são apresenlados na Tabela 6.2.
Os dados em b¡ot¡tas para os quarlzo monzodioritos e granodior¡los miloníticos sem epídoto
magmático próximos da zcpr e em contato tectônico com os gnaisses do TGAG estáo
entre 607-606 Ma, enquanfo os quartzo monzodioritos protomiloníticos e miloníticos com
epidoto magmát¡co e dos monzogran¡tos forneceram valores entre sgg e sgs Ma.

Desta forma, as ¡dades K-Ar em biotita dos ritotipos graniticos da sGpM apresentam
um intervalo de idades entre 607 e sgs Ma, que representa o periodo de seu resfriamento e
estabilidade tectôn¡ca. observa-se uma tendência de decréscimo (?) das idades K_Ar de s_
sE para N-NW, independe do tipo e da idade da formaçäoicristarização (u-pb em zircâo e
titanita) do componente considerado. lsto sugere que o cavalgamento de N-NW para s-sE
(componente compressivo do sistema transpressional pr¡ncipal) ocorreu com os granitóides
ainda aquec¡dos, sendo iniciarmente resfr¡ados os componentes graníticos da porçäo sur da
sGPM. coincidentemente ou nåo, as idades K-Ar mais antigas em biotita, ao redor de 607_
606 Ma, são obtidas nos quartzo monzod¡oritos/granodioritos com epídoto magmát¡co e
sobrepóem às idades u-pb em zircão e titan¡ta obtidas nas mesmas rochas, sugerindo um
curto período de tempo entre sua formaçäo, deformaçåo e resfriamento. lsto significa que,
durante a deformação das rochas granít¡cas sem epídoto, entre 607 e s9s Ma, as rochas
graníticas com epídoto magmático, foram neste intervalo de tempo, formadas e deformadas
em um pÍocesso de cristalizaçäo e resfriamento rápido. lsto pode explicar a preservaçäo e a
presença do epídoto magmático neste grupo de rochas graníticas da SGpM.

As idades K-Ar em biotita indicam, craramente, que a deformação e a estabiridade
tectônica de seus componentes graníticos ocorreu antes do início do magmatismo, máfìco e
félsico, Palermo e Rio Negro (idades u-pb em zircôes enrre sgg e s8s Ma).

os resultados K-Ar em anfibório (Tabera 6.2) para os quartzo monzodior¡tos e
quartzo monzodioritos/granodioritos com e sem epídoto magmático mais antigos (entre 648
e 644 Ma) ou mais jovens ( 58s Ma) do que os de u-pb em zircöes e titanitas. As idades K_
Ar em anfibólio são similares, independente do grau de deformação, local da ocorrência na
sGPM, granulometria dos cristais datados e da presença ou nåo do epídoto magmático na
rocha.

A temperatura de difusão/retençao (Tc) do pb em titanita e em outros minerais,
conforme o sistema isotópico, depende do tamanho, forma e composição do cristar, dos
fluidos presentes e da deformação e taxa de resfr¡amento regionar. Esta temperatura, no
caso da titanita, é da ordem de soo-sso oc, podendo arcançar até 6s0"c (Mezger et ar.
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1990, Mezge|lg91 e Tucker et ar. 1987), 600-630 "c (cherniack 1993) e até 710-Boo .c
(Zhang and Scharer 1996). A temperatura de difusáo do Ar em anfibólio é aproximadamente
de 450 t 50 oC (Harrisson 1981). Assumindo-se que as temperaturas de difusão da titanita e
anf¡bólío sejam próximas é difícil explicar as persistentes ¡dades K-Ar em anfiból¡o mais
antigas ou mais jovens do que as idades u-pb em titanita, tanto nas rochas da sGpM, como
dentro da mesma rocha. por serem rochas ígneas, mesmo deformadas, estas deveriam
apresentar idades K-Ar em anf¡bólio compatíveis com a história geológica das rochas
detentoras. A ¡ncorporação ou perda de pequena ou substanciar quantidade de Ar€ pode
resultar em ¡dades K-Ar em anfibólio mais antigas (oM 182, oM 414 e oM 409) ou mais
jovens (oM 1106) do que as idades u-pb em zircáo e titanita. o anfibólio presente em
rochas granfticas deformadas, como é o caso da sGpM, pode incorporar ou perder Arao
radiogênico e fornecer idades K-Ar ma¡s antigas ou mais jovens do que as idades u-pb em
z¡rcão e l¡tanita nas mesmas rochas.

se comparadas às idades K-Ar em b¡otita e u-pb em zircåo e titanita, as idades K-Ar
em anfibólio obtidas na sGpM sâo questionáveis e nåo tem significado geológico dentro da
história geocronológica da unidade. A melhor solução para este problema é o uso do
método Ar{-nfe' a fim de se obter um perfil térmico-isotóp¡co mais preciso deste m¡neral,
detectar possíveis ganhos ou perdas de Ara' radiogênico e fazer as correçöes necessárias.

com base em todos os resurtados das anárises geocronorógicas u-pb em zircões e
titanitas e K-Ar em biotitas concluímos que, as rochas graníticas (quartzo monzodioritos e
granodioritos) sem epídoto magmático se formaram entre 620 e 610 Ma enquanto que as
rochas graníticas (quartzo monzodioritos à reucogranodiort¡os) com epídoto magmático
foram formadas e ao mesmo tempo deformadas, entre 6os e s95 Ma. A deformação das
rochas graniticas sem epídoto magmático e dos monzogranitos ocorreu conjuntamente com
as rochas graníticas sem epídoto magmático neste mesmo período, entre 6os e 59s Ma,
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7.0 - Suite Máfica-Uttramáfica piên (SMUP)

7.1 - lntrodução

A SMUP é a mais expressiva e rmportante suite de rochas urtramáficas exposras
nesta regiáo' sendo const¡tuída por dois corpos principais descontínuos, sinuosos e
lenliformes com aproximadamente 11 Km de extensão e arojados ao rongo da ZCpr, entre a
sGPM, a norte e o TGAG, a sur. o corpo setentrionar é denominado campina dos cnspins
(cc) e o corpo meridional, campina dos Maras (cM). o corpo cc está orientado na direção
N45-50E e suas encaixantes säo as rochas da sGpM, ao norte, e do TGAG, ao sur,
apresenfando comprimento de 6,5 km e rargura máxima de I km. o corpo cM, com direção
E-w, compr¡mento aproximado de 4,s km e largura máxima de 2,s km ocorre como uma
"Klippe" sobre o TGAG.

os contatos com a sGpM e o TGAG são essenciarmente tectônicos, envorvendo
falhas de cavalgamento e transcorrentes. As rochas, nas bordas e principarmente nas
porçöes internas, encontram-se fortemente deformadas, dobradas e romp¡das, com um
aspecto fortemente catacrástico-milonítico e foliaçöes paralelas às da sGpM e porção sw
do TGAG.

As rochas predominantes na sMUp såo per¡dotitos (dunitos e harzburgitos
serpenlinizados e serpentinilos) com intercalaçöes de camadas e níveis centimétr¡cos a
milimétricos de piroxenitos (olivina-piroxenitos, ortopiroxenitos e, raramente, olivina-
websteritos' websteritos e plagioclásio-ortopiroxenitos) e intrusðes de piroxenitos e raros
gabros (bandados e isótropos). Raros encraves de mica-serpent¡na xistos foram
encontrados no corpo setentrionar cc. Xistos magnes¡anos com serpentina, tarco,
magnetita, tremolita, carbonato e crorita ocorem nas bordas (principalmente ao longo da
borda sul do corpo meridionar cM) e sáo produtos tectono-metamórficos dos dunitos,
hazburgitos e orivina-piroxenitos. os raros gabros estão expostos no corpo meridionar cM,
onde os dados estruturais sugerem seu arojamento como diques nos peridotitos.

o mapeamento geológico revelou que a sMUp nåo é correlata às lentes de rochas
ultramáficas inclusas no TGAG (a sudeste e nordeste de Tijucas do sur-pR e nos arredores
de Voçoroca-PR). Estas rochas, mapeadas por Ribas (1993), com extensão arear
quest¡onáver e correlacionadas geneticamente, por este autor, à sMUp, nada mais são do
que as freqüentes rentes de rochas urtramáficas presentes ao rongo de roda a extensão do
TGAG (Minioli 1972, siga Jr. 199s, Harara 1996 e Fornar¡ 1998). por isso, o termo piên-
Tijucas, conforme sugerido por Ribas (1993), näo é utirizado neste trabarho e a sMUp
permanece com importância e significado geológico único.



o alojamenro dos ofioritos em continentes envorve corisão de zonas de subducção
com margens continentais ativas ou arcos de ilha. Estas representam litosferas oceânicas
formadas em grandes bacias oceånicas de margens continentais passivas ou pequenas
bacias oceânicas formâdas próximo a zonas de subducção, como bacias de retro-arco e de
pré-arco. De acordo com a definiçáo originar de ofiorito (penrose r 972), a sMUp
representar¡a uma seqüência ofiolítica incompleta, na qual somente a seção mantélica
ultramáfica basar é exposta, estando ausente a seção crustar (rochas vurcânicas e
sedimentos associados).

A predominância ou ausência da seçåo mantérica e/ou crustar e a variação da
espessura destas seções sáo características comuns a muitos of¡ol¡tos paleoproterozóicos,
neoproterozóicos e fanerozóicos (pearce et al. 1gg4, Helmstaedt & scott 19g2, Moores 1986
e outros) sendo atr¡buídas a fatores petrogenéticos ou tectônicos. A quant¡dade de ofiolitos
com falta de um ou mais unidades (seção crustar e/ou mantérica) é bem maior do que os
que apresentam a seqüência ofiolítica completa. A presença ou ausência da seção crustaf
ou mantérica, a natureza, o tipo, a espessura e o estiro tectônico são funçöes do cenário
geotectôn¡co onde a seqüência ofiolítica está alojada e não do próprio ofiolito. Enquanto a
diversidade do ofiolito depende do tipo de ambiente oceânico onde se forma, o est¡ro do
alojamento e a chance de sobrevivência do ofiolito parecem ser controrados ampramente
pelo tamanho dos fragmentos continenta¡s envorvidos na acreção que, por sua vez,
determinam o tipo e a intensidade da sutura. Durante a obducção, uma espessa rasca da
crosta oceânica (ou a seçåo crustar de um ofiorito) pode descorar-se da sua poçáo
mantél¡ca subductada, fazendo com que esta esteja ausente na seqüência ofìorítica
(Helmslaedt & Scott 1992, Moores 1986).

Pearce ef a/. (1984), pearce (1991), Elthon (1991), parkinson & pearce (1998) e
outros sugerem dois principais ambientes geotectônicos para a formaçáo e o arojamento de
rochas ofiolíticas (seqüênc¡as mantélicas e/ou crustais): ofiolitos ssZ- de ambientes
compressionais formados em bacias oceânicas próximas e reracionadas a zonas de
subducção, como pré e retro-arco e ofiolitos MoRB- de ambientes extensionais formados
em bacias oceânicas, como as cadeias médio-oceânicas. No gerar, os peridotitos dos
ofiolitos ssZ são hazburgitos e, mais raramente rherzor¡tos, com forte empobrecimento em
elementos moderadamente a artamente incompatíveis. os peridotitos dos ofioritos MoRB
sâo gerarmente rhezor¡tos e, secundar¡amente hazburgitos, com moderado
empobrec¡mento em elementos moderadamente a altamente incompatíveis. os peridotitos
residuais MoRB ou ssZ sáo gerarmente resíduos abandonados após a extração dos
magmas basalticos MoRB ou rAT que afloram ao rongo de cadeias médio-oceânicas e de
pequenas bacias oceânicas como pré e relro-arco. Os peridotitos residua¡s constituintes dâ
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seção mantél¡ca de ofiolitos säo considerados como remanescentes do embasamento
ultramáfico de antigas bacias oceânicas.

Basei ef a/. (1992) sugeriram que a SMUp represente, nesta regiäo, o registro
de um assoalho oceânico obductado durante o Neoproterozóico, em razão do fechamento
do oceano e da colisåo enlre o TGAG e a sGpM (incluindo o CGMA). Em um perfil
gravimétrico na direçáo NW entre o CGMA e o TGAG passando pela sGpM e a sMUp,
Mantovani ef a/. (1989) detectaram, na região entre piên-pR e Agudos do sul-pR, uma
anomalia positiva com valor em torno de 10 mgal, inlerpretada como a resposta ao
alojamento tectônico da sMUP. os autores sugeriram, com base nos dados geológicos

disponíveis, um conlato inclinado e quenle, representando uma descontinuidade crustal
profunda entre a SGPM e o TGAG.

7,2 - Petrograf¡a

säo descr¡tos aqui os aspectos petrográficos macro e microscópicos das rochas da
SMUP. o estudo petrográfico baseou-se na descriçåo de inúmeras amostras e lâminas
petrográficas, afim de verificar os pr¡ncipa¡s minerais constituintes e as estruluras e telituras
presentes. As rochas ultramáficas predominantes (Figura 7.1) são peridotitos (dunitos e
harzburgitos serpentinizados e serpentinitos) com intercalaçóes de camadas ou niveis de
p¡roxen¡tos (olivina-orlopiroxenitos, ortopiroxen¡tos e raramente olivina-websteritos,

websteritos e plagioclásio-piroxenitos) e intrusöes de piroxenitos em forma de diques
alojados nos dunitos e hazburgitos. As raras rochas máficas são gabros bandados e
isótropos e xislos magnesianos. Raros enclaves de mica-serpentina xistos foram
encontrados no corpo setentrional CC.
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fiS^T3 7.1 - D¡agrama tr¡angular Olivina-Ortop¡roxênio-Clinop¡roxên¡o (Streckeisen 1976, nomenctatura dorucul para a5 rochas ultramáf¡cas da sMUp. Esp¡nélio, plag¡oclás¡o e anfibólio em volume <
5%.Per¡dotitos > 40% de olivina e piroxenitos < 4ò % de 

-oliùina. 
os volumes dos mineiais são

determinados por estimat¡va visual. Ol=olivina + aerpent¡na, Opx = Opx + bast¡ta.
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Rochas basárticas em forma de digues ou derrames com rochas sed¡mentares
associadas, que compöem a seçåo crustar dos ofioritos, såo ausentes. As rentes de
crom¡t¡tos, geralmente embutidas e associadas à seção mantélica, também inex¡stem.

7.2.1. Per¡dotitos

säo as rochas predom¡nantes nos do¡s corpos principais cc e cM. os dunitos e
hazburgitos serpentinizados apresentam coloraçåo verde a cinza escuro, granulaçäo fina e
såo const¡tuldos por olivina (forsterita), èerpentina, ortopiroxên¡o (enstatita), espinélio
(hercenita-paleonasto, Girardi 1974), magnetita, opacos (cromita ?) e, em menor pÍoporçáo,
clinopiroxênio (diopsldio). carbonato, tremolita, talco e clorita são produtos da alteração
secundária pós serpentinização. Granada e anfibólio são ausentes. o processo de
serpentinizaçáo é mais intenso nas porções mais deformadas e ricas em olivina, propiciando
o aparecimento de níveis de olivina-serpentina intercalados com níveis de olivina_
serpentina-ortopiroxênio (Fotos 7.4, 7.s e 2.6). Este processo é responsável pela
transformação de olivina e, subordinadamente, ortopiroxên¡o, em serpentina e bastita (Fotos
7.4-7,6), respectivamente, pela formação de magnetita e pela mudança de cor do espinélio
de verde para marrom (Fotos 7.7 e 7.8).

os cristais de olivina (geralmente < I mm), sempre com exl¡nçáo ondulante, sáo
subédricos a anédricos inequigranulares, alongados segundo a foliaçáo em um arranjo
granular com piroxênio, espinélio e opacos (Fotos 7.1 , z .2 e I .3), caracterizando uma
lextura protogranular a profiroclástica (classificaçåo de Merc¡eÍ & Nicolas 197S). Os cristais
mâiores (1 a 1.5 mm) eståo fortemente deformados e triturados, formando subgråos com
núcleos de olivina envolvidos por serpentina. A substituiçáo da olivina por serpentina ocorre
preferencialmente ao longo das fraturas internas paralelas à foliaçåo e ao redor dos
subgråos, a partir das bordas em direçåo ao centro, sendo os núcleos de olivina orientados
segundo a foliação (Fotos 7.4 e 7.s). os crista¡s de magnetita definem a foliação e, em
várias rochas, preenchem os interstícios entre os pseudomórfos de olivina e piroxênio (Fotos
7 .7 e 7 .8)' ocorrendo ainda em fraturas e microfraturas preenchidas por serpentina.

os cristais de piroxênio säo euhédricos à anédricos, geralmente com granulação
maior do que os da olivina. Apresenram contatos nítidos e irregulares com a olivina ou
podem estar intensamente fraturados, deformados e/ou serpentin¡zados (Fotos 7 .1-7 .3).
Feiçôes como extinçáo ondulante, lamelas de deformação, alteração e fraturas ¡nternas
múltiplas preenchidas por serpentina são comuns. Em algumas rochas, o ortop¡roxên¡o
encontra-se totalmente serpent¡n¡zado (bastita, segundo Dungan 1974), sendo este mineral
menos susceptível à serpentinizaçåo do que a olivina (Fotos 7.4 e 7.6). por isso o processo
de serpentinizaçåo é bem ma¡s intenso ao redor da olivina do que do orropiroxênio.
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o espinélio (cor verde e marrom) ocore como cristais subédricos a anédricos e,
raramente, euhédricos, geralmente preenchendo os interstícios entre olivina e/ou piroxênio.

O talco (com ou sem tremolita e/ou carbonato) quando presente, ocorre como cristais
euhédricos a anédricos, substituindo parcialmente ortopiroxènio ou disseminado em
serpent¡n¡tos, substituindo cristais de serpentina, ao longo ou náo de microfraturas.

os serpent¡nitos const¡tuem a maioria das rochas peridotiticas da sMUp e
apresentam granulaçäo fina a muito fina e coloração verde a cinza escuro, sendo
constituídos por serpentina, magnetita, espinélio (predomina cor marrom) e minerais opacos.
Análises pelos métodos de difração de raios X, análise térmica diferencial e de dissoluçåo
seletiva (Girardi 1976) revelaram que os tipos ma¡s comuns do grupo da serpentina sáo a
lizardita e crisolilo, ocorrendo ainda a antigorita.

Os serpentinitos deformados apresentam textura milonítica caracterizada pela

orientaçåo de cristais aciculares e placóides de serpentina e magnetita orientados segundo
a foliaçáo (Fotos 7.7-7.9). Estas rochas apresentam ainda textura pseudomórfica .rnesfi"

(Moody 1 976 e Prichard i 979), formada por pseudomorfos de olivina totalmente
serpentinizada (Foto 7.10) e típica de serpentinitos pouco ou näo deformados. A formação
desta textura ocorre pela substituiçáo progressiva da olivina por serpentina e magnetita ao
longo das fraturas internas e nas margens dos cristais de olivina.

Såo freqüenles nos peridotitos s¡stemas de fraturas em rede e fratuÍas paralelas à
foliaçáo, ambas preenchidas por serpentina.

os peridot¡tos apresentam uma foliaçäo sn anastomosada, facilmente observada na
maioria das rochas e caracterizada pela or¡entação de cristais de serpentina e magnetita e
pelo alinhamento de cristais de olivina e piroxênio (Fotos 7.1, 7.2,7.7,7.8, 7.16-7.18). A
alternância de níveis contendo ortopiroxênio + oliv¡na com níveis contendo oliv¡na/serpentina

f ortopiroxênio, orientados e alinhados conforme a foliaçáo, def¡nem, nas rochâs, um
bandamento composicional lgneo (?) observado macÍo e microscopicamente, com textura
porfiroclást¡ca.

7,2.2 - Piroxenitos

Na sMUP ocorrem principalmente ortopiroxenitos e orivina-ortopiroxenitos
serpentinizados e, mais raramente, olivina-websteritos, websteritos, espinélio-ortopiroxenito
cumuláticos e plagioclásio'piroxenitos. Estas rochas ocorrem como camadas e nfveis
milimétricos a centimétricos, intercaladas com os peridotitos ou em forma de diques
cumuláticos tardios deformados e dobrados, alojados nos per¡dotitos.
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os piroxenitos apresentam granulação f¡na a muito fina e por vezes média grossa,
coloraçäo cinza a cinza escuro e såo constituidos por ortopiroxênio (enstatita), olivina
(forsterita), serpentinâ, espinério, crinopiroxênio (d¡opsídio) e minerais opacos. ocorrem
ainda anfibólio (cor marrom) e plagioclásio. Talco, tremolita, carbonato e clorita são
minerais de alteraçáo pós serpentinizaçåo.

os cristais de piroxênio säo subédricos a anédr¡cos, geralmente maiores (até 2.5
mm) do que os da olivina e apresentam ¡ntensa deformaçåo, com freqüente fraturamenlo
intracristalino preenchido por serpentina ou bastita (Foto 7.11). observa-se, em algumas
rochas localizadas nas mârgens da sMUp, a substituiçåo parcial do piroxênio por carbonato,
tremolita' serpentina e talco ao redor e ao longo dos interstíc¡os entre os crislais. A olivina
ocorre como cristais anédricos granulares, intensamente fraturados e orientados, com
formaçáo de subgráos e substituiçåo parcial a total por serpentina. O espinélio ocorre como
cristais euhédricos a anédr¡cos, preenchendo os ¡nterstícios entre o piroxênio (Foto 7.12),
podendo alcançar até 10 o/o de volume nos piroxenitos cumuláticos.

os p¡roxenitos, sem exceçåo, contêm espinério em quantidades variáveis, fato que
os diferenciam dos piroxenitos que ocorrem em forma de lentes no TGAG desta regiåo.

os piroxenitos nåo deformados exibem gerarmente uma textura granurar (em
mosaico) caÊcleñzada pela poligon¡zação entre cristais euhédricos a subédricos de
piroxênio. Quando deformados, apresentam rextura grânular (tabular) ou porfiroclástica
(classificaçåo de Mercier & Nicolas 1975) caracterizada pelo ¡ntenso fraturamento e
orientação de ortopiroxênio e olivina (Foto 7.1 1).

Estruluras em forma de "colunas" const¡tuídas por piroxenitos cumuláticos são
observados na porçåo sur do corpo cM. Estas corunas, de z cm de comprimento e g-4 cm
de largura são perpend¡culares à foliação e contornadas por peridotitos serpentinizados e
foliados. Apresentam textura granular ou equigranular (em mosaico) caraclerizada pela
poligonização entre cr¡stais de piroxênio com os intersticios preenchidos por espinélio (Foto
7- 12). Representam provavelmente estruturas magmáticas primárias modificadas por
processos teclono-metamórficos neoproterozóicos e relacionados à serpentinizaçáo.

os peridotitos e p¡roxenitos da sMUp apresentam diferentes t¡pos de tefuras que
variam entre porfiroclástica e granular (em mosaico ou tabular). A mais freqüente é a
porfiroclástica, presente nos peridotitos, caracterizada por forte alongamento e deformação
de olivina e piroxênio, que definem a foriação. A textura granurar ou equigranurar, em
mosaico (granoblástica) ou tabular (granoblástica alongada) é mais típica dos piroxenitos e
gabros.
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7.2.3- Gabros

os gabros (olivina-gabros ou ol¡vina-gabronor¡tos) säo raros na sMUp e eståo
alojados pr¡ncipalmente nos peridot¡tos e piroxen¡tos do corpo meridional cM. såo
const¡tuídos por ortop¡roxên¡o (enstatita), clinopiroxênio (diopsídio), plagioclásio (labradorita),

anfibólio (cor marom) e, em menor volume, espinélio, olivina, serpentina e minerais opacos.
Apresentam estrutura maciça ou bandada e textura granular em mosaico (granoblástica) ou
tabular (granoblásl¡ca alongada), caracterizada pelo arranjo poligonal e/ou alongamento de
cristais de plagioclásio, ortopiroxênio, clinopiroxênio, olivina e anfibólio (Fotos 7.13 e7.14). A
relação textural entre os minerais indica cristalizaçåo tardia do espinélio, que ocorre
preenchendo os intersticios entre p¡roxênio e olivina.

Em gabros com anfibólio, este mineral é formado pela substituiçåo parc¡al
(hidrataçao) do clinopiroxênio, ao redor do qual está concentrado (Fotos 7.13 e 7.15).

7.2.4- Xistos magnesianos:

Ocorrem principalmente ao longo da borda meridional do corpo CM, a sul, e nas
bordas do corpo cc, a norte. sáo rochas de granulaçåo fina a muito fina, constituídas por
talco, serpentina, tremolita, clorita, carbonato e minerais opacos. Apresentam texlura
nemato-lepidoblástica caracter¡zada pela orientação de talco, serpentina, tremolita e clorita.

os xistos magnesianos são produtos do metamorfismo e deformaçåo dos peridotitos
e piroxenitos, serpentinizados ou náo, em zonas de contato tectônico da sMUp com as
rochas encaixantes do TGAG e da SGpM.



Foto 7.1: Serpentinizaçäo parcial de Hazburgitos. Maior
serpentinizaçåo nos nfveis ricos com olivina e menor nos
nfveis ricos com ortopiroxènio (opx). Textura porfiroclástica
serpentinizada. SMUP, Corpo CC, amostra OM 191 (Lado
maior da foto 5,5 mm. Nicóis X).

Foto 7.3: Detalhe do processo de serpentinizaçäo em
Hazburgitos. Textura porfiroclástica serpentinizada. SMUP,
Corpo CC, amostra OM 188 (Lado maior da foto 2,8 mm.
Nicóis X).

serpentinizado. Observar núcleos orientados de olivina e
bordas de serpentina. SMUP, Corpo CC, amostra OM 148
(Lado maior da foto 1,39 mm. Nicóis X).

Foto 7.2: Textura porfiroclástica à granular (tabular)
serpentinizada caraclerizada pela orientaçåo dos cristais de
olivina e ortopiroxênio (opx). SMUP, Corpo CC, amostra OM
188 Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis X).

orlopiroxênio nåo serpentinizados. SMUP, Corpo CC, amoslra
OM 191 (Lado maior da foto 0,7 mm. Nicóis X).

serpentinizado (Bastita) em serpentinitos. SMUP, corpo CM,
amostra OM 38 (Lado maior da foto 0,7 mm. Nicóis X).

L-\j--------.-¿--l:
Foto 7.4: Detalhe de cristais

de cristal de olivina parcialmente
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serpentina conforme a foliaçäo. Observar a textura rnesh
parcialmente preservada em Serpentinitos. SMUP, Corpo CM,
amostra OM 38 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis X).
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Foto 7.8 : Detalhe da orientaçäo da
serpentinitos. SMUP, Corpo CM, amostra OM 38 (Lado maior
da foto 1,39 mm. Nicóis //).

Foto 7.10: Textura pseudomórfica (mesh) em Serpentinitos.
SMUP, Corpo CM, amostra OM 60 (Lado maior da foto 0,7
mm. Nicóis X).

rti

Foto 7.1'l: Aspecto geral da textura porfiroclástica em Olivina-
Piroxenitos. SMUP, Corpo CC, amostra OM 148 (Lado maior
da foto 5,5 mm. Nicóis X).

..\., ,...LtF¡;
7.9: Foliaçäo em Serpentinitos. Orientaçåo de cristais de

140



com esp¡nél¡o intersticial. SMUP, Corpo CM, amostra OM 345
(Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis //).

Foto 7.14: Te*ura granular (mosáico) à granular (tabular) em
Gabros. SMUP, Corpo CM, amostra OM 39 (Lado maior da
foto 5,5 mm. Nicóis X).

Foto 7.13: Textura granular (tabular) em Gabros com olivina,
orlopiroxênio, clinopiroxênio, espinélio e anfibólio. SMUP,
Corpo CM, amostra OM 40 (Lado maior da foto 5,5 mm. Nicóis
il).

clinopiroxênio em Gabros. SMUP, Corpo CM, amostra OM 40
(Lado maior da foto 0,7 mm. Nicóis //).
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7.3 - Análise estrutural

A ¡ntensa deformaçåo e serpent¡nizaçåo sáo feiçóes marcantes da sMUp. As rochas
exibem em geral, uma foliaçåo principal sn anastomosada bem desenvolvida (Fotos 2.16-
7.1 8 ), caracterizada pela orientação de olivina, serpentina, piroxênio e magnet¡ta.

No corpo setentrional cc, as foliaçöes sn concentram-se em torno de N64E/so-
70NW (Figura 7.2) com variaçóes para direçöes NW e mergulhos para sw principalmente

na efremidade nordeste deste corpo. Estas såo conseqüência do anastomosamento das
foliaçôes neste corpo. o diagrama (Figura 7.2) sugere dobramento cilíndrico assimétrico,
cujo eixo construfdo está inclinado para W a SW.

Fig_ura 7.2-- D¡agrâma de frêqúência dos póros da pr¡nc¡pal foriação sn no corpo cc, No. de for¡ações :
125, Sn máximo.: N64E/50-70NW, lsocurvaa: Z, ¿, A à A *.

As lineaçóes minerais (definidas pelo alinhamento de serpentina e magnet¡ta) no

corpo cc e medidas nos planos da foliaçäo sn concentram-se entre 20"-s0. i s43-g9w e
10"-50'/ N40w-N70w (Figura 7.3). As lineações NW, mais dispersas, såo ortogonais às
foliações NE e as lineaçöes sw, menor dispersas, são ortogonais às foliaçóes NW. Este
arranjo sugere que as primeiras estejam relacionadas com o cavalgamento de NW para sE,
que envolveu a sGPM e a porção sw do TGAG, enquanto as últimas seriam o resultado da
rotaçåo e modificação pr¡ncipalmente na extremidade nordeste deste corpo.
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Figura 7.3 - D¡agrama das pr¡nc¡pa¡s l¡neaçõês minera¡s no corpo CC. No. de l¡neaçõês: 51.

No corpo merid¡onal CM, as foliaçöes Sn apresentam baixos mergulhos com

concentrações em torno de N66E/ 20NW (Figura 7.4) e freqüentes ondulaçóes e d¡spersôes
entre N40E/40NW e N54W29NE. såo observadas mesodobras intrafoliais (Foto 7.19)

simétricas a assimétricas com eixos N80E subhorizontais. As lineaçóes minerais variam

entre 10"-30'/N20-60w (Figura 7.5) o que, aliado aos baixos mergulhos da foliaçåo sn e os

dobramentos mencionados, sugere a colocaçåo deste corpo como uma kfippe sobre os
gnaisses do TGAG.

Fig_ura 7-4,-.D¡agrama de frequência dos pólos da pr¡ncipal fot¡ação sn no corpo cM. No. de foliâçöes:
120, Sn Máx¡mo: N66E/20NW, lsocurvaa: 2, 4,6, A,9 è 10 Vo,
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Figura 7.5 - Diagrama das pr¡nc¡pa¡s lineaçöes minerais no corpo CM. No. de foliaçöes: 33.

os conlatos observados, em campo, entre o corpo mer¡d¡onar cM e os gnaisses
subjacentes do TGAG, sáo marcados por superfícies onduladas e de baixo ângulo, nas
quais o corpo CM repousa sobre rochas do TGAG.

A observaçåo conjunta das foriaçöes e rineaçôes dos dois corpos da sMUp, das
rochas da sGPM e as da porção sw do TGAG sugerem o trapeamento do corpo
setentrional cc da sMUp entre a sGpM e o TGAG e colocação do corpo cM como uma
" klippe" sobre o TGAG.
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Foto 7.16: Foliaçåo Sn anastomosada desenvolvida em
peridotitos serpentinizados. Afloramento OM 191. Corpo
setentrional CC.

em peridotitos serpentinizados. Afloramento OM181. Corpo
setentrional CC.

Foto 7.17: Detalhe do aspecto
macroscópico da foliaçåo Sn em
peridotitos serpentinizados.
Afloramento OM 149. Corpo
setentrional CC.

Foto 7.19: Detalhe de dobras
intrafoliais em serpentinitos.
Afloramento OM 38. Corpo
meridional CM.
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Foto 7.18: Detalhe do aspecto macroscópico da



7,4 -Serpentinizaçäo

As observaçöes petrográficas e as anál¡ses litoquímicas indicam claramente que a
serpentinizaçåo se desenvolveu por infiltração de flu¡dos ricos em água em dunitos,
harzburgitos e olivina-piroxenitos da sMUp e, subordinadamente, em piroxenitos. As
reaçöes de serpentinizaçåo envolveram a substituição da olivina e, secundariamente,
piroxênio, por serpentina.

Estudos sobre a estabil¡dade dos minerais do grupo da serpentina (lizardita, crisotilo
e antigorita) indicam amplos intervalos de pressão (2 a l0 kbar) e temperatura (400 a 650
oc) para os processos de serpentinização de rochas peridotíticas (Moody 1976, Evans
1977)- Em trabalhos exper¡mentais recentes, pressões de até 50 kbar e temperaturas mais
altas (650 'c) säo atribufdas para a estabilidade principalmente da antigorita (wunder &
schreyer 1997 e ulmer & Trommsdorff 199s) Entre as possiveis reaçôes de serpentinizaçåo
nas rochas estudadas, destacam-se:

- olivina (forsterita) + HzO = serpentina + brucita.

- oliv¡na + ortopiroxênio (enstatita) + HzO = serpentina. Reaçåo em temperaturas ao
redor de 650 oc e pressões entre 1s e 40 kbar) . serpentinização em alta pressåo.

' olivina + talco + Hro = serpentina + brucita. Temperaturas entre 5oo e 650oc e
pressóes até 15 kbar. Serpentinização em baixa pressão.

- olivina -+ serpentina + magnetita + HzO

' olivina + talco + H2o = serpentina (temperaturas entre soo-650 oc e pressöes até
15 Kbar)

- Serpentina + HzO + CO2 = 1¿¡"o

- Serpentina + quartzo = talco + CO2. Formaçáo de talco por ¡ncorporação de silica a
partir de rochas encaixantes.

As reaçóes de formaçáo do talco por adiçåo de silica ocorrem em condiçöes de
pressåo e temperatura ¡nfer¡ores às da serpentinização. A concentraçåo de rochas contendo
talco, tremol¡ta e carbonato, nas margens da sMUp, sugere a ¡nfiltraçåo de fluidos com sioz
e cao em zonas de falhas/fraturas. A substituiçåo de serpentina por talco nos xistos
magnesianos sugere uma origem a part¡r dos serpentinitos, em zonas de falhas. Fluidos
derivados das rochas do TGAG subjacente podem contribuir com co2 e cao, já que o
retrometamorfismo em fácies anfibolito que afetou a porçäo sw do TGAG é sincrônico à
serpenlinização.



A deformação e a serpentinizaçåo das rochas da sMUp ocorreram em condiçôes
metamórficas de baixo a médio grau que variam desde a fácies xisto verde (zona da biotita)
até o ¡nício da fácies anfibolito. Este metamorf¡smo, compatível com o retrometamorf¡smo
das rochas do trecho sw do TGAG subjacenle, ocorreu durante o alojamento tectônico da
SMUP no Neoproterozóico.

As observações petrográficas das assembléias minerais sugerem a ocorrência de
duas fases de metamorfismo na sMUp. A primeira fase foi a responsáver pera
serpent¡nizaçåo parcial a total dos dunitos, hazburgitos e olivina-piroxen¡tos e a segunda
pela formação dos xistos magnesianos nas bordas desta unidade.

os dados estruturais e geocronorógicos sugerem que a serpentinizaçåo e a
deformação das rochas sMUp såo sincrônicos à deformaçåo da sGpM e ao
relrometamorf¡smo nas rochas da porção norte do trecho sw do TGAG, e ocorreriam
durante o Neoproterozóico.

Estudos de geotermobarometria efetuados em piroxênios das rochas da sMUp,
indicaram temperaturas da ordem de 7s0-8o0oc e pressóes de s a 7 Kbar (Girardi 1974).
Estas condiçöes sâo indicativas, segundo este autor, do metamorf¡smo granulítico,
sincrônico ao sofrido pelas rochas do TGAG e que ocorreu durante o paleoproterozóico.

Estes inlervalos de pressão e temperatura estáo fora do campo da estab¡lidade da
serpentina (Peacock et al- 1994 e wunder e schreyer .,t997) e dentro do campo de baixas
pressöes do facies granulito, podendo indicar ainda o ambiente da segregaçåo dos protólitos
ultramáfcos mantélicos de alta temperatura. A presença de texturas granoblást¡cas
alongadas, tipica de paragêneses minerais sob deformação em alta temperatura e sem
minerais hidratados, náo significa obrigatoriamente a passagem destas rochas por um
metamorfsmo do facies granulito.

7.5 - Litogeoquímica

Nesta seção apresentamos somente um resumo dos principais dados ritoquímicos da
SMUP.

os peridotitos (dunitos e hazburgitos serpentinizados e serpentinitos, sio2 37 a
41o/o, AI2o3lMgo até 0.05, Mgo= 39-41% base nåo anidra) apresentam as seguintes
caracteristicas químicas: T¡o, (s o.o1%), Fe203 (5.5 a 70/o), CaO (0.01 a 0.05%), Na20 (<
0.050/o), MnO (0.06 a 0.1%), At2O3 (0.0S a 2%), Ni (1300-1900 ppm), LOt (10 a 16%), Cr
(2000-2900 ppm), Sc(3-10 ppm), Co (BO-r10 ppm), V (20-40 ppm), Ta (<0.05 ppm), ca (<i
ppm)' Nb (<0 5 ppm), Y (<1 ppm) e sr (0-5 ppm). os peridotitos apresenram-se
empobrecidos em ETRP (YbH - 0.1 a 0.5) com valores similares aos peridotitos residuais e
são mais enriquecidos em ETRL (Lar= 9.6 a 6) em relação aos peridotitos residuais. As
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relaçôes Mgo ou Alzoy'Mgo x Lol x ETRL sugerem sensíveis mobilidades destes
elementos durante a serpentinização. Em rochas peridotíticas, vários processos geológicos
såo atribuídos ao enriquecimento em ETRL (prinzhofer & Alegre 198s, Frey et al. 1984,
Menzies et al. 1993, sun & Mcdonoguh i989, Bodinier et al 19BB). o conteúdo em ETRL
nos peridotitos não såo tipicos dos peridotitos residuais (ETRL-0.5 a composição condrítica)
porém não exclu¡ o caráter residual destes per¡dotitos definido náo só pelo padräo e
conteúdo em ETRL mas também pela assinatura em outros elementos como, Tio2, cao, sc,
MnO, V e Co.

Os olivina-piroxenitos e piroxenitos (SiO, = 42 a 48 o/0, Al2O3/MgO = 0.1_0.3 e
Mgo=30-36%, base nåo anidra) apresentam as seguintes caracteristicas químicas: Tio2
(O.O5 aO.1o/o), Fe2O3 (8 a 9 %), CaO (1 a4%), NarO (0.0S aO.2o/o), MnO (0.1 a 0.4%), AlzOe
(3 a 8%), Ni (1000-1700 ppm), LOt (1 a 6 %), Cr (2500-3500 ppm), Sc(12-s), Co (90_120
ppm), V (50-100 ppm), Ta (<0.05 ppm), Ga (2 a 5 ppm), Nb (<0 5 ppm), y (i a S ppm) e Sr
(0-10 ppm). Os piroxenitos apresentam-se mais enriquecidos em ETRp (yb* = 1_3¡ 

",relaçåo aos peridotitos, mas apresentam valores em ETRL (La" = 9.6_5, relativamente
similares a estes. Enquanto há uma marcante diferença em ETRp entre os peridotitos e
piroxenitos, os valores em ETRL, para diferentes valores de Mgo ou Alzoy'Mgo, são
sim¡lares.

Os gabros toleiticos (SiO2= 46-59oro, AlzOs/MgO = 0.5-0.6 e MgO = 20 %),
apresentam as seguintes característ¡cas químicas: Tio, (0.3-0.4%), Fe2o3 (10 a 12 o/o), cao
(7.5 a 8.5 %), NazO (0.6-0.s%), MnO (O.B%), At2O3 (io a 1l%), Ni (Zoo a Boo ppm), LOt (1 a
6 %), Cr (2100-2500 ppm), Sc(35 ppm), Co (90-1OO ppm), V (5s-70 ppm), Ta (0.02 ppm), Ga
(9 ppm), Nb (<0.5 ppm), Y (B-j2 ppm) e Sr (10-20 ppm).

os valores de Nb såo semelhantes para os per¡dotitos, piroxenitos e gabros. As
relaçöes MgO/AlrO3 ou MgO X Rb (0.15-2), Ba (O-30) e KrO (0.01_0.04) sugerem, com
exceçåo dos gabros (Ba = + e Rb = 2-4), mobilidade e a entrada destes elementos nos
peridotitos e piroxenitos da sMUp, a partir provavelmente das rochas encaixantes da sGpM
e do TGAG.

os peridotitos e, subordinadamente, os p¡roxenitos, são variavermente
serpentinizados, conforme indicado pelos valores de perda ao fogo (Lol) entre 10 e 160/o,

nestas rochas.

os peridotitos, quando normalizados aos valores dos principais óxidos do manto
primitivo ou primordial (Hofmann 1989, sun e McDonough 19g9), apresentam-se
empobrecidos em cao, Al2o3 e Tio2. por outro lado, as concentrações cte Mgo (base näo
anidra) såo similares aos peridotitos harzburgíticos mantélicos em geral.



o ba¡xo conteúdo em Tio2, y, e sr e o padråo e o conteúdo em erementos como cr,
Ni, Sc, V, Co, Cu, e Zn nos peridotitos, quando normalizados aos valores do manto
(Hofmann 1 988, sun & McDonough 1999), revelam fortes analog¡as e semelhanças com
peridotitos residuais formados em ambientes ofiolíticos tipo ssZ tais como, Ronda (Frey ef
a/. 1985)' Liguria ( Rampone ef a/. 1996), Leka (Furnes et al. lggz), Horoman (Frey ef a/.
1991), Bay of lslands (Elthon 1991), Nan ultaradit-Tailândia (orberger ef a¿ 1995) e outros
(Pearce et al. 1984, Pearce 1991, parkinson & pearce 199g).

os per¡dor¡tos (dunitos, harzburgitos serpent¡nizados e serpent¡n¡tos) da sMUp
mostram forte empobrecimento em Tio2 (geralmente = 0.01olo) característico das seções
mantélicas peridotíticas de ambientes do tipo ssZ, relacionados a margens continentais
ativas (Figura 7.6). considerando a imobilidade do Ti durante os processos de
serpentinizaçäo e outros eventos metamórficos (pearce & Norry 1979, parkinson & pearce

1998), este elemento pode ser util¡zado como indicador do possivel local da origem dos
peridotitos.

- SSZ Qrlioliles _ MORB ODhblirer
I ticrn¡ut I n ^."I ri*ao. I r.ie.o.
I vourn¡os I l-""
J + o{ùis

0.005 0.0t

TIO, (wr yd

F¡gura .7'6 - D¡agr€ma-cr (pPm) x fio2 {%} para os peridotitoÊ (dunitos e har¿burgitos aerpontinizadoa e
::.p:il,:it:l -d:_|,Mul. 9sz = per¡doritos res¡duaisde marsenà conrinenrais ativãs. Mona = pei¡oot¡tosoe margé-ns contlnenta¡s pass_¡vas- em pequenas ou grandes bac¡aa oceånicas tipo .,'ltr¡d-Ocean
spread¡ng" (Fonte: pearcè ef o/. l9B4).

As evidências do caráter residual das rochas peridotíticas serpentinizadas såo a
composição hazburgítica e o empobrecimento em erementos como Tio2, y, cao, Arzo:, co,
V, Sc, ETRP e ETRL (?).

As principais características de of¡olitos ssZ e MoRB Fanerozóicos que ocorrem em
diversos locais do mundo säo mostrados na Tabela 7.1 (Fonte: pearce eú a/. 1984). Mesmo



com a ausência da seção crustal, a sMUp mostra semelhanças com os do t¡po ssz. Nos
ofiolitos onde näo ocorrem rochas vulcånicas e sedimentos associados, a ausência dos
componentes crustais é explicada pelo curto período de tempo entre a formação, alojamento
e a deformação destas rochas, ou seja, entre a exlensåo crustal responsável pelo
alojamento dos "sheef diques", rochas basáltícas e os sedimentos associados e a
compressáo deformadora. Em cenários geotectônicos onde as zonas de subducçäo tem
longa duração e onde há desenvolvimenlo de pequenas bacias oceânicas associadas, as
següências of¡olíticas geralmente apresentam-se completas, com seçôes mantélicas e
crustais, a exemplo do of¡olito SSZ de Semail no Sullanato de Oman.
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7,6 - Geocronologia

As análises sm-Nd em rocha total dos pr¡ncipais litotipos da sMUp, não foram
concluídas até o momento. Por este motivo, seråo apresentados apenas resultados
preliminares e dados extraídos de Siga Jr. (199S).

As análises u-Pb em zircöes dos gabros foram efetuadas pela metodologia u-pb
SHRIMP, que consiste-se em análises pontuais das razôes isotópicas de U e Pb dos zircões
representativos desta rocha. A opção pelo sHRlMp deve-se à pequena quantidade de
zircöes extraídos destes gabros (Zr = O0 a 60 ppm).

A metodologia K-Ar foi apl¡cada em plagioclásio de plagioclásio-espinélio-

ortopiroxenito.

Oito análises U-Pb (SHRIMP) foram efetuadas em 5 crista¡s de zircóes extraídos de
gabros toleíticos (Tabela 7.2, Figura 7.7) e os resultados såo apresentados na Figura 7.7. As
duas análises u-Pb em zircôes esféricos, raramente encontrados neste gabro, indicaram em

um mesmo cr¡stal, idades paleoproterozóicas de 21g1t44 Ma (núcleo) e 2l2g f 33 Ma
(borda). As demais 6 análises foram efetuadas em zircöes prismáticos, ma¡s freqüentes
nesta rocha, com zoneamentos oscilatórios t¡picamente igneos e sem sobrecrescimentos.

Os dois cristais de zircóes prismáticos e com zoneamento oscilatório ígneo desta
rocha (pontos 3.1 e 5.1, TabelaT.2, Figwa7.7) indicaram ¡dades neoproterozóicas de 632 +

18 Ma (borda) e 631 + 17 Ma (parte mediana do cristal, entre borda e núcleo).

As demais análises (pontos 1.1, 3.2,4.1 e 4.2, Figura 7.7,Tabera 7.2) demonstraram
variável perda de Pb radiogênico e ganho de pb comum (Tabela 7.2), dev¡do pr¡nc¡palmente

à metamictizaçåo destes zircóes, indicando idades sem significado geológico entre 577 e
531 Ma.

A idade concordante de 631 + 17 Ma é interpretada como a melhor e mais confiável
idade de formaçäo destes gabros.

os raros zircöes esféricos paleoproterozóicos, típicos das rochas granuliticas
máficas e félsicas do TGAG adjacente, foram incorporados durante o alojamento dos
gabros da sMUP. Nestas rochas granulíticas, obtivemos, pera metodotogia u-pb
convencional, conforme apresentado adiante , idades entre 21oo e 2oso Ma, em zircões
esféricos e elipsoidais, compatíveis com as idades encontradas nos zircões esféricos destes
gabros.



Tabela 7.2 - Análises U-Pb (SHRIMP) em zircöes do Gabro da SMUP.

Local da anál¡se no zircåo. u Th Th/u Pbzoscomuñ o/o u*/pbæ

1.'l
2.1
2.2
3.1

4.1
4.2

Pb2o7/Pbzw ldade Ma

192 270 1.41 0,65i0.07 2.277|0.OAA 0.137110.0034 21911:44
199 121 0,61 0.2110.05 2.74010.085 0.132310_0025 2128L93
163 80 0,49 0.50t0.08 9.66510.285 0.0632f0.0006 632118
260 A7 0.34 0.3710.07 10.64410.324 0.0ô2210.0006 577r't7
172 94 0.55 0,79i0.08 11.25OrO.312 0.065610.0006 S4sfts
179 118 0.66 0.85f0.08 11.55510.378 0.0660f0.0007 531117

-g1'.*^***"****,**_?19^*1_1j'-9tr_*"9åså"0J9**9,209+.9,219*"".*9,991å1.99999**q9J:u"--_-.
Observacão: Efetuamos uma cuidadosa coleta de amostras (40-50 kg) desta rocha, com a textura
original e sem fraturas. Os processos de britagem, moagem, peneiramento e separaçåo dos m¡nerais
pesados na mesa vìbratória ê no separador magnético (Frantz) foi feita com a complèta limpeza dos
equipamêntos util¡zados, evitando qualquer tipo de contaminaçåo da amostra, Os líquidos densos
foram também f¡ltrados, Estes cuidados foram tomados em razão destas rochas aprosentarem baixo
conteúdo de Zr = 30 a 60 ppm, sujeitando-â facilmente aos possíveis problemas de contaminação
durante todo o procêdimento dê concéntração dos zircões. Os mesmos procedimentos foram
adotados para as dema¡s rochas, mas esta em especial mereceu maior cuidados.
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Figura 7.7 - Diagrama U23t/Pb206 x Pb207/Pb2G para os zircõss do gabro da SMUP.
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A análise K-Ar em plagioclásio de um espinélio-ortopiroxenito do corpo setentrional

CC (Tabela 7.3) resultou em idad€ neoproterozóica de 600 t17 Ma, interpretada como

representativa da idade da deformação da SMUP.

Tabela 7.3 - Análises isotóp¡cas e idades K-Ar da SMUP,

):::':ï ï::::1 
R:cha

OM1498-5188Plagioclásio Pag-Esp-
Ortoplroxeniro

K Ar€ Rad ccSTP/g*1o- Ar40 Atm ldadet Erro
..(vr)..-", ,.- ,f4)....- .(Me).. -

1.4934 42.10 2.43 610 + 17

Em uma amostra de serpentinito, duas amostras de piroxenitos e uma amostra de

gabro do corpo setentrional CC, Siga Jr. (1995) obteve uma idade isocrônica Sm-Nd em

rocha total de 2248 * 46 Ma e idades modelo (TDM) entre 2.5 e 3.2 Ga (Figura 7.8). Segundo

este autor, a idade isocrônica Sm-Nd data o metamorfismo granulítico (?) paleoproterozóico

sofrido pelas rochas da SMUP, similar e sincrônico ao das rochas do TGAG adjacente,

enquanto as idades modelo (ToM) indicam a diferencíaçáo destas rochas a partir do manto.

Ressaltamos que as idades isocrônicas Sm-Nd (rocha total) para as rochas do TGAG e da

SGPM, quando possíveis de calcular, são da ordem de 1.8 Ga e 2.2 a 2.O Ga

respectivamente. Os valores de e Nd(r) nestas rochas, para idades neoproterozóicas e

paleoproterozó¡cas, apresentam grande dispersão (Ex: €Nd0) para 600 Ma såo -6, -16, -22 e

-24).

As análises Sm-Nd (rocha total) ainda náo finalizadas estäo sendo aplicadas em

peridotitos (dunitos, harzburgitos serpentinizados e serpentinitos), piroxenitos (ol¡vina-

piroxenitos e piroxenitos e, gabros desta unidade.

0.5130
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Figura 7.8 - Diagrama lsocrônico smlalNdla x Ndla3/Ndta do corpo cc da sMUP. (Fonte: s¡ga Jr. 1995).
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8.0 - Terreno Gná¡ssico Anfibolltico Granulítico do Paraná e Santa Catarina (TGAGI

8.1- lntroduçåo

O Terreno Gnáissico Anfibolit¡co Granulítico do paranå e Santa Catârina (TGAG) é
constituído, nesta regiäo, principalmente por ortognaisses granulít¡cos máficos a

intermediário e félsicos e gnaisses biotíticos e anfibolíticos. Na área estudada, esta unidade

ocorre como dois segmentos descontínuos, separados pelas rochas vulcanossedimentares

da Bacia de Campo Alegre. Estes segmentos seråo aqui denominados trechos NE e SW,
respectivamenf e.

Os gnaisses granulíticos máf¡cos a intermediários (ortopiroxênio t clinopiroxênio +

anfibólio t biotita noritos e quartzo-noritos) predom¡nam sobre os félsicos (ortopiroxênio t
clinopiroxênio + anfibólio t biotita enderbitos). ocorrem ainda charnoquitos máficos a
intermediários e félsicos. os gnaisses granulíticos apresentam bandamento fno a grosso,

paralelo à foliaçåo, ocorrendo ainda, porções "charnoquíticas" isótropas. Este bandamento

é caracterizado pela alternância de níveis heterogêneos m¡limétricos a centimétricos félsicos

(plag¡oclás¡o + quartzo t K-feldspato) e máf¡cos (ortopiroxênio + cl¡nopiroxênio + anfibólio I
biotita). os principais minerais acessórios såo apatita, rutilo, z¡rcåo e magnet¡ta. o zircão

apresenta-se como cristais estéricos e/ou elipsoidais.

Os gnaisses granulíticos máficos e félsicos apresentam assembléias mineralógicas

com plagioclásio (oligoclásio a labradorita), ortopiroxênio, clinopiroxênio, anfibólio e biotita,

características do metamorf¡smo de alto grau (fácies granulito). Este metamorf¡smo ocorreu
durante o Paleoproterozóico, entre 2,1 e z,o Ga, conforme indicam as idades u-pb obtidas,

tanto nos zircões esféricos, como nos elipsoidais. Exceções säo os charnoquitos máf¡cos

r¡cos em biotita e anfibólio do trecho NE do TGAG, que apresentaram ¡dades u-pb da ordem
de 2,2 Ga obtidas em zircôes elipsoidais e aciculares. O resfriamento e a estabilizaçåo

tectônica do TGAG ocorreram por volta de 1,8 Ga, conforme indicam as idades K-Ar em
anfibólio e, principalmente, biotita.

Os gnaisses biotíticos e anf¡bolíticos (dioritos/monzodioritos/quartzo dioritos/tonal¡tos,

raros granodioritos e monzogranitos), rochas sem evidências de granul¡tizaçáo ou passagem
por metamorfismo de alto grau, afloram expressivamente no trecho NE e,

subordinadamente, no SW intercalados nos gnaisses granulíticos máficos a intermed¡ár¡os

e félsicos. Apresentam em geral assembléias mineralógicas contendo plagioclásio

(oligoclásio a andesina), t K-feldspato (microclínio), quartzo, anfibólio, biotita e epldoto, com
ausência total de ortopiroxênio e clinopiroxênio ou presença somente de pseudomorfos

destes dois minerais. Os minerais acessórios mais freqüentes säo zircão, apatita, titanita e
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allanita. O zircão apresenta morfologia elipsoidal semelhante a encontrada nos gnaisses

granulíticos máficos a intermediários e félsicos.

Såo freqüentes lentes de anfibolitos e rochas ultramáficas (piroxenitos e peridotitos

serpentinizados) e, mais raramente, lentes de quartzitos.

Nåo foram encontrados no TGAG desta regiåo, litotipos granulíticos de origem

pelítica tais como, gnaisses e xistos com assembléias mineralógicas contendo corderita,

granada, cianita e sillimanita e com minerais acessórios como, a monazita.

Reativações tectônicas neoproterozóicas eståo registradas principalmente nos

litotipos gnáissicos da porçåo norte do trecho SW. Evidências såo sugeridas pela

deformaçåo e o paralelismo das estruturas tectônicas das rochas do TGAG e as da SGPM

e da SMUP, o retrometamorfismo de baixo a médio grau imposto às paragêneses minerais

de alto grau, a forte orientaçäo e recristalizaçáo da biotita dos gnaisses anfibolíticos e

biotíticos e as idades K-Ar obtidas em biotita e anfibólio.

4oo 
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", 
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Figura 8.1 - Diagrama P-Q (Modificado de Debon & Lefort 1983) indicando a composiçåo dos principais
litotipos do TGAG.
1- Granitos, 2- Piroxênio-Monzogranitos (Charnoquitos), 3- Piroxênio-Granodioritos (Charno-enderbitos), 4-
Piroxênio Tonalitos-Thronjimitos (Enderbitos), 5- Quartzo-Sienitos, 6-Quartzo-Monzonitos, 7- Piroxênio-Quartzo-
Monzodioritos, 8- Quartzo-Dioritos/Piroxênio-Quartzo-Noritos, 9-Sienitos, 10- Monzonitos, 11-
Monzodioritos/Monzogabros, 12- Dioritos/Gabros/Noritos.
Quadrado azul cheio : gnaisses granulíticos do TGAG da regiåo investigada. Quadrado vermelho cheio:
Gnaisses não granulíticos do TGAG. Círculo meio cheio vermelho: gnaisses granulíticos e anfibolíticos ricos em
porfiroblastos de granada. Quadrado vazio vermelhg: litotipos granulíticos da porçäo meridional do TGAG (dados
retirados de Fornari 1998).
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8,2 - Petrográfica e metamorfismo

A seguir serão apresentadas as pr¡nc¡pa¡s caracterist¡cas macro e m¡croscópicas dos
litotipos do TGAG. os ritotipos granuríticos são gna¡sses granuriticos máficos a
intermediários e félsicos e gnaisses granulíticos máficos ricos em granada. os litotipos não
granulíticos são aqui designados de gnaisses biotíticos e anfiboríticos
(dioritosi monzodioritos, quarlzo dioritos e tonal¡tos) com anfibólio t biotita, biot¡ta t anfibólio,
b¡otita-anfibólio e anfibólio-biotita

8'2'1' Gnaisses Granullflcos Félsicos (ortopiroxên¡o r ct¡nop¡roxên¡o 1 anfibó¡¡o I biot¡a-enderbitos, P{ modificado dE Debon & Le Fort ldO3) '

Eslas rochas ocorrem pr¡nciparmente nas porçôes norte dos dois trechos sw e NE, e
como lentes inclusas nos gnaisses granulíticos máficos a intermediårios. Såo rochas de
colofaçåo cinza-verde, granuração média a grossa, com bandamento f¡no a grosso pararero
à foliaçáo. Ma¡s, raramente, ocorrem tipos isótropos. Apresentam texturas gerarmente
granoblásticas e granoblásticas deformadas.

Os principais minerais constituintes desses gnaisses sáo plagioclásio (oligoclásio a
andesina), quartzo, ortopiroxênio (hiperstênio), crinopiroxênio (diopsídio), anfibório
(hornblenda, cor verde oliva), biotita (cor castanho-vermelho), K-feldspato (microclínio) e
granada. Esta última ocorre somente nos tipos com granada. os principais minerais
acessórios são rutiro, apatita e zircão, que ocorrem gerarmente associados ou incrusos nos
minerais máficos. os cristais de zircão apresentam duas principais morforogias: esféricos e
elipsoidais.

o ortopiroxênio ocorre geralmente como cristais euhédricos a subédricos e
anédricos, associados ou não a clinopiroxênio e constituindo com o plagioclásio, a rextura
granoblástica ou granoblástica deformada caracter¡zadas pelo alinhamento princ¡palmente
destes dois minerais. os cristais de ortopiroxênio ocorrem a¡nda em simplectitos com restos
de anfibólio, biotita e crinopiroxênio, concentrados em bandas máficas cujas reraçôes
texturais såo sugestivas da formaçáo do ortopiroxênio t crinopiroxên¡o por substituiçáo
metamórfica de alto grau da biotita e do anfibólio.

os cristais de quartzo (freqüentemente com extinção ondurante) e K-ferdspato
(microclínio), guando presentes, sáo anédricos e intersticiais a plagioclásio e ortopiroxênio.
o quartzo pode ocorrer como incrusóes em ortopiroxênio, associados a raros cristais de
biotita e anfibólio, o que sugere que a formação do ortopiroxên¡o tenha se dado por
consumo de biotita e, subordinadamente, de anfìbólio.



Geralmente assoc¡adas e inclusas nestas rochas ocorrem lentes que diferem de

suas encaixantes pela presença expressiva de granada, bandadas, finamente foliadas e até

isótropas. As relaçöes textura¡s entre a granada e o ortopiroxênio sugerem a formação da
granada por substituiçåo metamórfica em alto grau de ortopiroxênio.

As texturas e as paragèneses minerais presentes indicam que estas rochas foram

submetidas a forte deformaçåo em condiçöes metamórficas de alto grau.

As assembléias mineralógicas indicativas do metamorfismo do alto grau (fácies

granulito) encontradas nesles gnaisses, com ou sem granada, såo : plag¡oclásio + quârlzo +

ortopiroxênio (hiperstênio) t clinopiroxênio (diopsídio) + hornblenda + biotita t granada + K-

feldspato (microclínio) + rutilo + zircåo (elipsoidal e esférico) + magnetita e plagioclásio +

quartzo + granada t ortopiroxên¡o t hornblenda t biotita + rutilo + zircão.

A presença do ortopiroxên¡o t anfibólio + biotita sugere protólitos tonalíticos contendo

plagioclásio, biotita, hornblenda e quartzo com ou sem K-feldspato (mineralogia essencial e
predominante das rochas dos terrenos TTG paleoproterozóicos e arqueanos em geral,

Martin 1993, '1994 e 1998) submetidos ao metamorfìsmo de alto grau. As possíveis reaçöes

de consumo de biotita e/ou hornblenda para a formação de ortopiroxênio e clinopiroxênio

durante o metamorfismo de alto grau em rochas ígneas máficas a intermediárias e félsicas

seriam (Harley 1989 e 1992): biotita + anfibólio + quartzo = ortopiroxênio (clinopiroxênio) +

K-feldspato + plagioclásio + H2O; biotita + quartzo = ortopiroxênio (clinopiroxênio) + K-

feldspato + plagioclásio + HzO i anfibólio + quartzo = clinopiroxênio + ortopiroxênio +

plagioclásio + HzO; ortopiroxênio + plagiocláe¡e = granadâ + quartzo.

As duas primeiras reaçóes säo as mais prováveis, em razão do pequeno volume de

anfibólio, biotita e clinopiroxênio e predominância de ortopiroxênio. outras hipóteses podem

ser sugeridas como, a maior ou menor presença de biot¡ta e anfibólio no protólito submetido

à granulitizaçäo, consumo total da biotita em relação ao anfibólio (diferenças de

temperaturas do consumo da biotita e da hornblenda durante as reações metamórficas de

alto grau) ou somente a formação do ortopiroxênio por consumo de biotita e,

subordinadamente, de anfibólio.

Lentes de serpenlinltos, gnaisses anfibolíticos, gnaisses granuliticos máf¡cos e
rochas quarlzo-feldspáticas ocotrem intercaladas nos gnaisses granulíticos félsicos do

trecho SW do TGAG.

Próximo e ao longo da ZCPT, além de mudança na direção da estruturação para

direçåo NE paralela a da sGPM e da SMUP, os gnaisses félsicos apresentam estruturas

miloníticas caracterizadas pelo forte estiramento e or¡entaçåo de quartzo, plâgioclásio,

epídoto e tremolita-actinolita-cumingtonia. Estes últimos såo formados por substituiçåo
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parcial a total do ortopiroxênio e clinopiroxênio, ao redor dos quais concenlram-se, estando

orientados segundo foliaçåo. Epídoto metamórfico ocorre também preenchendo fraturas e

microfraturas paralelas ou oblíquas à foliação.

8.2.2 - Gnaisses granul¡t¡cos máf¡cos a intermedlários (noritos e quartzo-nor¡tos e-p
mod¡ficâdo de D6bon & Lefort 19E3., COm lentes de gnaisses granullticos máficos ricos em
b¡otita e anfibólio

Estas rochas apresentam coloraçåo cinza escuro-verde e bandamento gnáissico fino

a grosso paralelo à folíaçâo. Tipos isótropos ocorrem raramente, como os charnoquiticos

máficos presentes nos dois trechos, SW e NE. O bandamento é carac{erizado pela

alternånc¡a de níveis félsicos constituidos por plagioclásio (andesina-labradorita) + quartzo t
FK e níveis máficos constituldos por ortopiroxênio (hiperslênio) + clinopiroxênio (diopsídio),

+ anfibólio (hornblenda, cor verde oliva) t biolita (cor castanha-avermelhada). Dentro deste

bandamento os minerais constituintes apresentam textura granoblástica ou granoblástica

orientada caracterizada pelo alongamento e orientação de cristais subédricos a anédricos de

ortopiroxênio, clinopiroxên¡o, hornblenda, biotita e plagioclásio. A fextura grano-

lepidoblástica é tlpica dos tipos ricos em b¡otita e anfibólio e caracteriza-se pela orientaçäo

de biotita e hornblenda e pelo alongamento e orientação de piroxênio, que forma

simplectitos sugestivos de sua formação por substituição de biotita e anfibólio. o volume e a
preservaçáo do anfibólio e da biotita nestes rochas variam de acordo com a evoluçáo, em

função da temperatura, das reações metamórf¡cas típicas da fácies granulito que originam o

cl¡nopiroxênio e ortopiroxênio e do volume destes minerais nos prolólitos ígneos.

S¡milarmente a seus correspondentes félsicos, as relaçôes texturais sugerem reaçöes de

consumo parcial a total da biotita e de hornblenda para a formação de ortopiroxênio e
clinop¡roxênio.

Os principais minerais acessórios são rutilo, magnet¡ta, apatita e zircäo que ocorrem

geralmente associados ou inclusos em ortopiroxênio, clinopiroxênio, anfibólio e biotita.

As paragêneses minerais indicativas do metamorfismo de alto grau observadas na

maioria das rochas såo plagioclásio + ortopiroxênio t clinopiroxênio I anfibólio + bíotita t
quartzo l rutilo t zircão r magnetita.

Próximo à ZCPT e em zonas de falhas internas, além de apresenlarem mudanças na

estruturação, os gnaisses granulíticos máficos tornam-se gnaisses máficos anfibolÍticos

m¡lonít¡cos com plagioclásio, anfibólio (hornblenda), tremolita-actinolita-cumington¡ta e
epídoto com textura grano-nematoblástica. Esta textura é produzida pela substituiçåo parcial

a total do ortopiroxênio e clinopiroxênio por anfibólios aciculares (tremolita-actínolita-

cumingtonita) orientados segundo a foliaçäo.
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A mineralogia e as relaçóes texturais entre os minerais sugerem reaçöes

retrometamórficas do tipo: ortopiroxênio + clinopiroxênio + plagioclásio + HzO = anfibólio +

quarlzo ou ortopiroxênio + clinopiroxênio + HzO = cumingtonita-actinolita{remolita

lntercalados nos gnaisses granulíticos máf¡cos a intermed¡ár¡os ocorrem lentes de
gnaisses granulíticos piroxeníticos, gnaisses granulfticos félsicos, anfibolitos, piroxenitos,

peridotitos serpentinizados e ve¡os quartzo-feldspáticos.

8.2.3 - Gnaisses granullticos måf¡cos e anfiboliticos r¡cos em megacristais de granada
(Nor¡tos, P.Q de Debon & Lsfort 1983)

Estas rochas ocorrem como corpos lenticulares ao longo da ZCPT, ao norte dos dois

corpos setentrional e meridional da SMUP e na porção norte do trecho NE do TGAG.

Apresentam coloraçäo cinza escura, granulação fina a média e grossa e såo constituídas

pr¡ncipalmente por plagioclásio (andesina a labradorita), granada, ortopiroxênio
(hiperstênio), clinopiroxênio (diopsídio), hornblenda (cor marrom) e raramente biotita (cor

castanha-avermelhada). Os principais minerais acessórios são a apatita, magnetita e zircão.

As duas principais morfologias de zircão sâo elipsoidais e esféricos. O bandamento é

caracferizado pela alternância de niveis máf¡cos ricos em anfibólio e piroxênio e níveis

félsicos ricos em plagioclásio.

A textura é granoblástica, caracterizada pela orientaçäo e contornos relativamente

retos entre cristais subédricos a anédricos de hornblenda, piroxênio e plagioclásio. A

granada ocorre como porf¡roblastos anédricos (2 a 5 cm de diâmetro) ou como cristais

menores concentrados preferencialmente em níveis que definem a foliaçåo e/ou o
bandamento. A granada concentrada nestas bandas máficas apresenta freqüentes inclusöes

de ortopiroxênio, clinopiroxênio, hornblenda e plagioclásio. As relaçóes texturais entre estes

minerais máficos, principalmente ortopiroxênio, clinopiroxênio e plagioclásio, com a granada

sugerem a formação desta por substituição de p¡roxênios, em reaçöes metamórficas em

alta pressáo do tipo: ortopiroxênio + plagioclásio = granada + quartzo ; ortopiroxênio +

plagioclásio = granada + diopsídio + quartzo.

Este tipo de relaçáo textural entre granada e piroxênio em rochas de alto grau

sugere, segundo Harley (1989 e 1992), Bohlen (199i) e outros, trajetórias metamórf¡cas de

alta temperatura e alta pressáo que resultam na estabilidade e cr¡stalizaçåo da granada. lsto

é, ao contrário das reaçöes da quebra da granada, em trajetórias metamórticas de

descompressåo em allo grau t¡po lrD (descompressão isotermal) que resultam na formação

de texturas coroníticas caracterizadas pela presença de granada no centro manteada por

simplectitos de ortopiroxênio e plagioclásio nas margens.
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Ao longo da zcPT ocorrem, assoc¡ados a estas rochas, gnaisses anf¡boríticos
granatiferos de coloração cinza escura, granulaçáo fina a média, constituídos por
plagioclásio, hornblenda, ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada, epidoto e tremol¡ta-
actínolita-cumingtonita. Apresentam texturas porf¡ro-nematoblásticas onde os anfiból¡os
aciculares ou fibrosos såo formados pela substituição parcial ou total de piroxênios e a
granada' à partir de opacos. Estas transformaçóes metamórf¡cas são atribuídas à tectônica
Neoproterozóica concentrada ao longo da ZCpT.

8'2'4 - Gnaisses biotlticos e anfiboliticos (d¡or¡tos, monzodior¡tos, quârtzodior¡tos e tonat¡tos,
PQ de Debon & Lefort 19E3)

Estas rochas afloram principalmente ao longo da ZCpr, intercalados com os litotipos
granulíticos e, em grande parte do trecho NE. säo rochas de coloraçäo verde-cinza,
granulaçáo média a grossa com foliação/bandamento fìno a grosso caracterizado pela

alternância de niveis félsicos de plagioclásio (oligoclásio a andesina), quartzo e K-feldspato
e níveis máficos constituídos em geral de anfibólio (hornblenda) f biotita e biotita + anfiból¡o

t epídoto. o piroxênio é ausenle, mâs em rochas próximas à zcpr, foram identificados
pseudomorfos de piroxénio (?), conslituídos por tremolita-actinolita-cum¡ngtonita. os
principais minerais acessórios säo apatita, zircáo, titanita e allanita. Os cristais de zircäo
são em geral elipsoidal, similar a uma das morfologias encontradas nos gnaisses
granulíticos máficos e félsicos.

A biotita ocorre como cfistais lamelares ou sigmoidais geralmente assoc¡ados a
anfibólio em simplectitos deformados, com ou sem epídoto, e encontram-se recristalizados e
orientados segundo o bandamento/foliaçåo. os cristais de anfìbólio såo geralmente
subédricos a anédr¡cos ou sigmoidais, que ocorrem isolados ou associados em simplectitos
e orientados segundo a foliaçåo.

o quartzo apresenta forte estiramento e recristalizaçáo, aparecendo sob a forma de
sigmóides orientados, principalmente nos níveis félsicos. os cristais de plagioclásio são
subédricos a anédricos e ocorrem preferencialmente nos níveis félsicos, apresentando forte
est¡ramento e deformaçâo

Ao longo e próximo àzcPT, os dados u-pb indicaram idades paleoproterozóicas em
monzodioritos que afloram neste local. As anál¡ses K-Ar em b¡otlta e anfibólio, indicaram
idades neoproterozóicas sugestivas da reativação tectono-metamórfica destas rochas neste
trecho.
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8.3 - Análise Estrutural

A principal estrutura regional presente no TGAG é um bandamento e/ou foliação com
direção regional predominante N6o-7ow6oNE (Figura 9.2) desenvolvidos, no caso dos
l¡tot¡pos granulíticos, durante a deformação e o metamorfismo granulítico durante o
Paleoproterozóico. Este bandamento/foliaçåo mostra, na porção sul do trecho sw,
freqüentes inclinaçöes para sw (Figura 8.2), sugerindo um dobramento com direçáo axial
em torno de N50-60w e eixo aproximadamente subhor¡zontal. observa-se, localmente,
mesodobras intrafoliais com eixos subhorizontais N5O-6OW e lineações minerais (biotita e
anfibólio) orientadas 200-40' /N4o-60w, paralela ao eixo da dobra constituida e
relacionadas a este dobramento.

ljsu¡a eaz - D¡agrama de freqüêncie dos póros das fo¡¡ações sn da porçåo sur do trecho sw do TGAG.
No. das Fol¡ações = 106. Sn Máximo = NTOW/SZNE.

Próximo e ao longo da zcpr , principalmente na porção norte do trecho sw, ocorre
uma mudança na direçåo da foliação gnáissica, acompanhada por substituição parcial a
total dos piroxênios por anfibólios (tremol¡ta-actinolita-cumingtonita), aparecimento de
epídoto, forte est¡ramento de quartzo (nos gnaisses granulíticos máficos e félsicos) e forte
recristalização e estiramento da biotita e anfibólio nos gnaisses biotiticos e anf¡bolíticos. A
estruturação neste local, com foliaçóes E-W/4BN a N60-80E/50-70 para NW e sE (Figura

8.3) e lineaçöes minerais 40'-s0'/s 5o-70w, é paralela a oblíqua à estruturação da sMUp e
da sGPM. Este paralelismo estrutural, somado ao retrometamorfìsmo de baixo a médio grau

imposto ao TGAG e às idades K-Ar neoproterozóicas obtidas nos gnaisses biotíticos e
anfibolíticos, sugerem o retrabalhamento teclono-metamórfico da porçâo norte do trecho
sw A posiçâo das foliações e lineaçöes neste trecho, a presença da "klippe" do corpo

meridional da sMUP e o "decréscimo" das idades K-Ar neoproterozóicas obtidas sugerem
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um cavalgamento oblíquo da sGpM sobre a sMUp e desta sobre o TGAG, associado com
movimentaçäo principal transpressional.

Figura-8'3 ; Drgsqma dos póros das foriações sn da porção norte do trecho sw do TGAG. No. dasFol¡ações =26. Sn Máximo. = N71E/73SE e N8OE/62NW.

8,4 - Litogeoqulmica

Nesta seçäo, será apresentado um resumo das características quimicas dos
principais litotipos do TGAG nesta regiáo.

As características litoquímicas dos gnaisses granulíticos máficos a intermediários e
félsicos e dos gnaisses biotíticos e anfibolíticos serão resumidas a seguir. O tratamento e a
análise destes dados foram feitos com cuidado, observando o comportamento e o conteúdo
dos elementos químicos dos litotipos granulíticos e näo granuliticos. Além disso, devem ser
levados em consideração o efeito do metamorfismo granulítico na alteraçäo da ass¡natura
química original e a possível cogeneticidade anterior ao metamorfismo de alto grau.

Em diagramas K2O+Na2O-FeO-MgO e SiO2 x K2O e SiO2 x Na2O, os gnaisses
granuliticos máfìcos, intermediários e félsicos (SiO2 = 52 a 74 o/o) apresentam afinidades
com a sér¡e cálcio-alcalina-throndjimitica de baixo K2O e alto Na2O. Os gnaisses biotíticos e
anfibolíticos (SiO, = 47 a70 o/o) do TGAG apresentam afinidade com a série cálcio-alcalina-
throndjimítica de baixo KzO. A maioria dos gnaisses biotiticos e anfiboliticos, excetuando-se
alguns gnaisses b¡otíticos e anfibolíticos (monzodior¡tos) que ocorrem ao longo da zcpr,
apresentam afinidades shoshoníticas. Nos gnaisses granulíticos, principalmente félsicos,
correlaçäo positiva do Na20 com Sio2 e negativa com K20, sugere o aumento do Na20 e
não do K2O, distinguindo assim, a série cálcio-alcalina-throndjimítica de baixo K da clássica
série cálcio-alcalina. A correlaçåo sio2 x K2o indica que os litot¡pos granul¡ticos (gnaisses
granuliticos máficos a intermediários e félsicos) e os litotipos näo granulíticos (gnaisses

\
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biotlticos e anfibolít¡cos) são cálcio-alcalinos de baixo K, com exceção dos gnaisses

biotiticos e anfibolíticos (monzodioritos), que apresentam afinidades shoshoníticas.

Tanto os tipos granulít¡cos como os nåo granulíticos säo metaluminosos. os
gnaisses granulíticos máficos a intermediários e félsicos ANK entre 2,3 e 'l,s e ACNK entre
0,8 e 1,0, enquanto os gnaisses biotíticos e anfibolíticos exibem ANK entre 2,3 e 1,5 e
ACNK entre 0,8 e 1,0. Do mesmo modo, os dois tipos apresentam correlaçáo negativa com
sílica em diagramas SiO2 X óxidos (TiOz, FezO¡, Al2O3, MnO, MgO, CaO e pzOs). A
correlaçäo positiva é observada somente em sio2 x Na2o, onde os gnaisses máf¡cos a
intermediários apresentam valores de Na2o entre 3 e 4 o/o e os gnaisses félsicos entre 5 e 6
%. Os gnaisses biotíticos e anf¡bolíticos apresentam valores de NazO entre 3 e 4 o/o.

Os gnaisses granulíticos máficos a intermediários e félsicos em geral såo
empobrecidos em Rb (a maioria tem < 20 ppm, algumas rochas com biotita e K-feldspato
entre 30 e 40 ppm), Kro (0,5 a 1 ,5 o/o para os gnaisses granulíticos máficos a intermediários
e < 1,2 o/o para os félsicos) e muito empobrecidos em u e Th (< 0,1 ppm). os tipos félsicos
são os mais empobrecidos em K2o, Rb, u e Th. os gnaisses biotíticos e anfibolíticos

apresentam valores mais elevados em Rb (40 a B0 ppm), valores relativamente sim¡lares de
K2O, U e Th (exceto os gna¡sses biotíticos e anfibolíticos shoshoníticos).

o empobrecimento em Rb, K2o, u e Th dos gna¡sses granulíticos máficos e félsicos
é típico também de muitos terrenos ortogranuliticos arqueanos e paleoproterozóicos. Este
fato é ahibuído a vários fatores como: a) remoçåo de líquidos graníticos que carregam estes
elementos deixando um restito com mineralogia típica de granulitos e empobrecido em Rb,

K, u e Th; b) fluidos liberados durante as reaçöes de desidrataçäo típicas de metamorfismo
de alto grau, como consumo de biotita e anfiból¡o para a formação de ortopiroxênio e
remoção do Rb presente nestes minerais; c) invasäo de fluidos ricos em co2 que podem

causar remoção e empobrecimento dos granulitos nestes elementos. outra hipótese sugere
que o baixo conteúdo em K, Rb, u e Th, pode refletir a composiçåo dos protólitos ígneos
destes granulilos (Rudnick e Presper 1990, Hubbard i 9g9, Tarney & weaver .1987, entre
outros). Fluidos ricos em F e cl, combinados ou nåo com fluidos ricos em co2 resultantes
da quebra da biot¡ta e anfibólio durante as reações de fácies anfibolito/granulito e granulito
podem ser também responsáveis pela remoção do u e Th (Keppler & wyllie 1990, Lamb et
al 1986).

A razäo Rbisr nos gnaisses biotíticos e anfibolíticos está entre o,os e 0,1 e é maior
do que a apresentafla pelos gnaisses granulíticos máf¡cos a ¡ntermediár¡os e félsicos (Rb/Sr

= 0,01 a 0,05) \
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Em correlações negativas da sio2 x Ba e sioz x sr, os gnaisses granuríticos máficos
a intermediários apresentam valores mais elevados de Ba e sr (Ba = 1oo0 a 5oo e sr = goo
a 500 ppm), do que os gnaisses granuríticos félsicos (Ba = s00 a 200 ppm e sr entre soo e
100). valores mais elevados de Ba e sr sáo apresentados pelos gnaisses biotiticos e
anfibolíticos shoshonÍticos (Ba = 3000 a 3soo ppm e sr = looo a 13oo) e por um
charnoquito máfico (OM 906) rico em b¡otita (SiO, = 46 o/o, Ba = 3400 ppm e Sr = 1S00 ppm).
Nos demais gnaisses biotíticos e anf¡bolíticos, os valores de Ba e Sr, para similares valores
de sílica, eståo dentro dos valores apresentados pelos gnaisses granulíticos máfìcos a
intermediár¡os e félsicos. A correlação sio2 xy tende a ser negativa, tanto nos gnaisses
granulíticos máficos a intermediários e félsicos como nos gnaisses biotíticos e anf¡bol¡ticos.

uma grande dispersão no conteúdo dos elementos traços principalmente Ga (10 a
25 ppm)' Nb (1 a 18 ppm) e Ta (0.1 a 2.s ppm), sem correlaçâo com Sio2 é observada
tanto nos gnaisses granuliticos máficos a intermediários e félsicos quanto nos gnaisses
biotíticos e anfibolíticos. o mesmo ocorre com os conteúdos emT ( 2so a 20 ppm) e Hf (7 a
< 1 ppm)' que apresentam tendências caóticas de aumento e decréscimo ao longo do todo o
intervalo da sílica. Um charnoquito máfico rico em biotita e anfibólio do trecho NE apresenta
valores bem mais elevados de Zr (SS0 ppm) e Hf (12 ppm).

Em diagramas de sio2 x ETRL e sio2 x ETRP nota-se uma progressiva diminuiçåo
dos ETRL e ETRP desde os gnaisses granuliticos máfìcos a intermediários até os félsicos.
O mesmo ocorre nos gnaisses biotíticos e anf¡bolít¡cos.

Os perfis de ETR nos granulitos máficos a ¡ntermediár¡os, normalizados ao condr¡to,
mostram um progressivo empobrecimento em ETRp (yb*=15 a 2) e ETRL (La* = 296 

" 
.,|00,

correlacionável negat¡vamente com aumento da silica e sem mostrar qualquef tipo de
anomalia de Eu. Nos gnaisses granulíticos félsicos, observa-se, em relaçáo aos gnaisses
granulíticos máfìcos maior e mais pronunciado empobrecimento em ETRp (yb" = 5 a 0.3) e
valores mais baixos em ETRL (LaN = 90 a s0), correlacionáveis negativamente com a s¡rica,
com aparecimento ou nåo de uma fraca anomalia negativa de Eu. Estes perfis de ETR são
similares aos apresentados peros gnaisses granulíticos tipo Lewisian e peros gnaisses TTG
metamorfìsados ou não (Tarney & weaver 1987, Martin 1993, 1994 e 1998 e outros).
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8.5 - Geocronologia

Nesta seção serão apresentados ê d¡scut¡dos os resultados geocronológicos e
isotópicos nos pr¡ncipais litotipos granulíticos desta unidade.

A metodologia U-Pb foi aplicada em litotipos granulíticos representativos do TGAG
desta região. Estas amostras sáo; um charnoquito máfico (norito-quartzo-nor¡to), com
ortop¡roxênio + clinop¡roxênio e rico em biotita e anfibólio do trecho NE (amostra oM 904),
um gnaisse granulítico máfico com ortopiroxênio + clinop¡roxên¡o e com traços ou restos de
biotita e anfibólio do trecho sw (amostra oM 298) e, um gnaisse granulítico félsico com
ortopiroxênio e traços de biotita e anfibólio do trecho SW (amosha OM 388).

A aplicaçåo da metodologia u-pb em zircöes foi preced¡da de uma observação, em
lupa, da morfologia dos zircóes que ocorrem nestas rochas. Nos gnaisses granulíticos

máficos e félsicos foram encontradas duas principais morfologias: esféricos e elipsoidais.
Uma terceira morfologia (zircões aciculares com terminaçöes arredondadas) fo¡ encontrada
somente no charnoquito máfico. Os resultados analíticos U-Pb são apresentados na Tabela
8.1.

A metodologia K-Ar em biotita e anfibólio foi aplicada nos gnaisses granulíticos
principalmente máficos a intermediários do trecho sw e em gnaisses b¡otíticos e
anfibolíticos que ocorrem ao longo da ZC9T .

A metodologia Sm-Nd em rocha total foi aplicada nos principa¡s litotipos granulíticos

e nos gnaisses biotÍticos e anfìbolíticos e em rocha total e minerais nos gnaisses granulíticos

máf¡cos ricos em granada.

os resultados da geoquimica isotópica obtidos pelas metodologias sm-Nd em rocha
total, a análise das razöes sf?/sf6 e or'(zircåo) referentes aos principais litotipos da TGAG,
são apresentados e discutidos no Capítulo g.0, referenle à Geologia lsotóp¡ca.

os resultados u-Pb em zircöes elipsoidais e aciculares com terminaçôes
arredondadas do charnoquito máfico ricos em biotita e anfibólio såo apresentados na Tabela
8.1 . Duas morfologias de zircöes, elipsoidais e ac¡culares com terminações arredondadas,
foram analisados nesta rocha. os zircöes esféricos (típicos de metamorfismo de alto grau),
presença constante nos gnaisses granulíticos máficos e félsicos do TGAG, nåo foram
encontrados neste charnoqu¡to.
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8.1 - Análises

Chamoquito máf¡co (N-QN) tíco eñ
b¡otita e añ¡ból¡o. (OM 9U)
SPU 1040 OM 904 (M4) elipsoidais 7.016!.2

SPU 1039 OM 904 (M6) acfculares 7.44025

SPU 1041 OM 904 (M -5) el¡psoida¡s 7.2621
SPU 1042 OM 904 (M-5) acfculares 7.17151

SPU 1044 OM 904 (M-4) elipsoidais ?.29271

SPU 1043 OM 904 (M-4) acfculares 7.41978

SPU1119 OM 904 (M-3) elipso¡dais 717692

Granutito félsico (Enderbito) com
þaços de b¡otila e anîibalio,
(oM 388)
SPU79I OM388 (À¡6) el¡pso¡da¡s 6.57131

SPU790 OM388 (M-6) esféricos 6.38602

SPU1303 OM 388 (M-5) el¡pso¡dais 6.76247

SPU1302 OM 38S (M6) el¡psoidais 6.38063

SPU1304 OM 388 (M4) esféricos 6.04321

SPUl305 OM 388 (M-5) estéricos 6.27123

SPU1300 OÀ¡ 388 (M4) el¡psoida¡s 6.63084

SPUí301 OM 388 (M4) esféricos 6.119

Granulito máfrco (QN) com taços dê
biotib e anlibólio. (OM 298)
SPU1 095 OM 298 (M6) elipso¡dais 6.2092

SPU1096 OM298 (M€) esféricos 6.35742

SPU1098 OM 299 (M-5) elipso¡dais 6-4037

SPU1097 OM 298 (M-5) esféricos 6-1324

SPU1120 OM 298 (M-4) esféricos 6.57656

SPU1099 O[.1298 (M-3) esféricos 6.34108

zrrcoes

1.94 0.372239

0.876 0.393223

1.28 0.380127

0,865 0.379024

0.639 0.384982

0.551 0.391515

0.761 0.382767

1.29 0.364175

0.711 0.365901

0.508 0_374046

f.09 0.355578

0.537 0.348668

0.600 0.359341

0.887 0.368874

0.984 0.352187

0.815 0.348952

1.02 0.356416

3.19 0.361409

1.09 0.347251

1.7 0.371825

0.66 0.363023

1.94 0.9980285 0.136707

0.86 0.983001 0,137229

1.26 0.985084 0.13738¡l

0.854 0.985751 0.137229

0.636 0.9955974 0.137388

0.548 0.9944246 0.137419

0.75 0.982945 0.135989

1.28 0.9966 0.130871

0.689 0.9698 0.12658

0.505 0.9944492 0.131'123

1.08 0.9965754 0.130145

0.531 0.988794 0_125706

0.594 0.9908962 0.126574

0_871 0.985044 0.130374

0.980 0.9962052 0.12601

0.797 0.980628 0.129053

1.02 0.991 1355 0.129367

3.18 0.9982741 0.t2820A
1.08 0.9952068 0.128081

1_69 0.9941206 0.127253

0.653 0.989636 0.126686

N = Noíto. QN = QuarEo-Norito

0122 576.6357

0.161 1233.757

0.22 1377.986

0.r45 807.666

0.0592 3410.931

0.0581 12U.703
0.14 616.8538

0.f05 10418.29

0.173 2599.014

0.0534 9362.884

0_0898'f2442.68

0.0801 10265-,+4

0.0807 2350.527

0.153 2942.128

0.0856 r3284.07

0.16 226.51
0.'136 1797.844

0.187 288.5023

0_106 6861.r 65

0.184 1505.692

0.0947 513.4412

-.J

314.11 114.17

231.75 110.89

109.22 48.371

67.27 30.706

208 9t.63r
245.6 111.07

76.386 35.939

165 .78 63.272

94.79 36.63

171.9 68.655

270.39 100.85

101.12 38.107

151 .82 57.933

178.57 70.017

166.0't 61.373

133.01 53.984

261.24 110.99

54.334 26.218

219.69 89.035

58.151 26.201

106.14 48.381

(Ppm) Peso (r¡s) 
5r4,tJF

127.0 2186

57.4 2192
112 2194
83 2192
112 2194
75.58 2195

102.78 2177

249 2110

74.6 2051

104.20 2113

96.40 2100

106.0 2039

105.33 2051

106.81 2103
'106.37 2043

117.2 2085

9r.64 2089

114.28 2078

105.33 2072

69.49 2060

97.85 2052

2113

2166

2137

2133

2148

2163

2133

2055

2030

2080

2030

't982

2014

2063

1993

2006

2026

2033

r995

2056

2024

2040

2138

2078

2072

2099

2130

2089

2002

2010

2048
'1961

1928

1979

2024
't945

'1930

r 965

1989

1921

2052
'1996



Os resultados U-Pb em zircões elipsoidais desta rocha forneceram idade do

intercepto superior de 2209 t 11/+13 Ma (Figura 8.a). Os zircöes aciculares da mesma rocha

forneceram idade do intercepto superior de 2194.7 + 3.51+7.1 Ma (Figura 8.5). Nota-se que

ambas as idades såo praticamente similares, sendo a idade dos zircöes aciculares cerca de

15 Ma menor do que a idade dos zircões elipsoidais. Quando o cálculo é feito utilizando-se

os dois tipos de zircÕes, a idade do intercepto superior é de 2200.5 + 7.31+9,9 Ma (Figura

8.6), interpretada como a idade da recristalizaçåo metamórfica em alto grau (metamorfismo

granulítico). Nota-se que os os zircöes aciculares apresentam geralmente razöes Pb2oTll)235

e Pbm/U238 mais altas do que os zircÕes elipsoidais (Figura 8.6).

2200.'oM 904 "vv..
Somente Z¡rcöæ elipsoidais

2',160 / ,

lnbrcepto Superlor
2191 t 11 [tl3l Ma

MSWO = 70
lnclulndo M (€)

lntercepto Superior
2209t11 [tl3] Ma

MSWD = 1.2
não lnclulda M (3)

6.0 6.4 6.8 7.2 7 .6

207Pb/235u

Figura 8.4 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes elipsoidais do charnoquito máfico rico em biotita e
anfibólio.
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2200
oM 904
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0.36

6.8

207PbF3\J

Figura 8.5 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes aciculares com terminaçöes arredondadas do
charnoquito máfico rico em biotita e anfibólio.
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Figura 8.6 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes elipsoidais e aciculares com terminaçöes
arredondadas do charnoquito máfico rico em biotita e anfibólio.
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A presença, nesta rocha, de grande quantidade de biotita e anfibólio com
substituiçäo parcial por ortopiroxênio e clinopiroxênio, a falta de foliaçäo e o alojamento
preferencial dos dois tipos de zircôes junto ou inclusos nos máficos (biotita, anfibólio e
piroxênio) sugerem que a rocha não foi completamente metamorfisada em alto grau e näo
sofreu contemporânea deformação. A presença ou nåo de deformaçáo e a temperatura

alcançada durante o metamorfismo de alto grau, que resultam no consumo parc¡al ou total
da biotita e do anfibólio para a formação do ortopiroxênio e clinop¡roxênio, são ¡mportantes

fatores que controlam e afetam o sistema u-pb em zircóes de rochas granuliticas, com a
formação ou náo de zircôes esféricos e elipsoidais como resultado da recristalização

metamórfica. consequentemente, ocorre rejuvenescimenlo total ou parcial do sistema u-pb
ígneo, com a destruição parcial ou total de antigos registros de zircöes magmáticos. o
resultado desta história metamórfica seria a obtençâo de idades próximas às do pico térmico
do metamorfismo de alto grau, como pode ser o caso deste charnoquito máfico, cuja idade

de recristalizaçåo metamórfica (metamorfismo granulitico) é de 2200,5 t 7,3/19,9 Ma.

como estes charnoquitos máf¡cos ocorrem como núcleos no meio dos gnaisses

biotíticos e anfibolíticos do trecho NE do TGAG, uma outra coerente explicação seria um

outro evento metamórfico anterior de alto grau, ocorrido ao redor de 2.2 Ga. Estas rochas

seriam preservadas do principal evento metamórfico, ao redor de 2.05 Ga, registrado na

regiâo.

os resultados analíticos u-Pb em zircóes elipsoidais e esféricos de um gnaisse

granulitico máfico com restos de biotita e anfibólio são apresentados na Tabela g.1. Náo
foram encontrados, nesta rocha, zircões aciculares com terminaçóes arredondadas similares

aos encontrados no charnoquito máfico.

o cálculo da idade u-Pb para os zircôes elipsoidais forneceu idade do intercepto

superior de 2068 f 15/tl6 Ma (Figura 8.7), enquanto para os zircôes esféncos uma idade

do intercepto superior de 2062 + 65 Ma foi obtida (Figura 8.8). Uma das fraçöes (M-4)

destes zircöes esféricos é concordante apresentando idade de 2059.9 t 6.6 Ma.
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Figura 8.7 - Diagrama concórd¡a U-Pb para os z¡rcöes elipsoidais dos gnaisses granulíticos máf¡cos,
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Figura 8.8 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes esféricos dos gnaisses granulíticos máficos do
TGAG.
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Nota-se que as idades dos zircöes esféricos e elipsoidais nesta rocha säo similares.

O cálculo da idade U-Pb para todos os zircöes elipsoidais e esféricos desta rocha forneceu

idade do intercepto superior de 2063 + 291130 Ma (Figura 8.9) indicativa da recristalizaçåo

metamórfica destes zircöes em alto grau, ou seja, a idade do metamorfismo granulítico. A

idade mais precisa deste metamorfismo é sugerida pela idade concordante de 2060 t 6.6

Ma obtida em zircões esféricos, morfologia mais típica e representativa da recristalizaçåo

metamórfica em alto grau.

lntercepto Supêrlor
2063 t 29 [130] Ma

MSI ID = l5

4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.e

207Pb/23õu

Figura 8.9 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes esféricos e elipsoidais dos gnaisses granulíticos
máficos.

Os resultados U-Pb em zircões elipsoidais e esféricos de um gnaisse granulítico

félsico com restos de biotita e anfibólio são apresentados na Tabela 8.1. Foram analisados,

da mesma forma que para os gnaisses granulíticos máficos, zircöes elipsoidais e esféricos.

Nåo foram encontrados zircÕes aciculares.

O cálculo da idade U-Pb para os zircões elipsoidais desta rocha forneceu idade do

intercepto superior de 2125 + 31 Ma (Figura 8.1 0) e, para os zircÕes esféricos, uma idade do

intercepto superiorde 2060 + 191x20 Ma (Figura 8.11). A idade do metamorfismo de alto

grau é sugerida pela idade dos zircöes esféricos. Os zircões elipsoidais säo mais antigos (da

ordem de 60 Ma) do que os zircÕes esféricos, diferença que pode representar a duraçäo do

metamorfismo granulítico. Nota-se também que, enquanto a idade dos zircÕes elipsoidais

neste gnaisse granulítico félsico difere da obtida nos zircões elipsoidais do gnaisse

granulítico máfico, as idades dos zircÕes esféricos em ambas as rochas såo idênticas e

estão ao redor de 2060 Ma. Esta similaridade indica claramente a contemporaneidade do

metamorfismo de alto grau sofrido por estas rochas.
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Figura 8.10 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircðes elipsoidais dos gnaisses granulíticos félsicos.
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Figura 8.11 - Diagrama concórdia U-Pb para os zircöes esféricos dos gnaisses granuliticos félsicos.
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A análise conjunta dos resultados u-pb em zircões elipsoidais e esféricos dos
gnaisses granulíticos félsicos (Figura 8.12) aponta, para um intervalo de idades entre 2,1 e
2,0 Ga, dentro do qual ocorreu o metamorfismo granulítico nestas rochas. A idade do pico
do metamorfismo granulítico é sugerida pela idade dos zircôes esféricos.

ldades ao redor de 2,2 Ga foÊm obtidas somente em z¡rcöes aciculares e elipsoida¡s
do charnoquito máfico. De acordo com as características mineralógicas e texturais
anteriormente mencionadas, esta idade, é interpretada como representativa da idade do
metamorfismo granulítico. como estes charnoquitos ocorrem em núcleos em meio aos
gnaisses biotíticos e anfibolíticos do trecho NE, há uma grande poss¡bilidade destas rochas
representarem antigos núcleos granulíticos metamorf¡sados em um evento metamórfico
anterior e de alto grau, ao redor de 2,2 Ga. Entretanto, o fato destes charnoquitos máficos
apresentarem idades modelo sm-Nd ao redor de 3,4 Ga, bem mais antigas do que as
obtidas na maioria dos gnaisses granulíticos máficos e félsicos desta região, não corrobora
esta poss¡bilidade. ldades u-Pb ao redor de 2,2 Ga e 2,3 Ga, obtidas em zircöes esféricos,
elipsoidais e prismáticos de ortogranul¡tos e em monazitas de granada-quartzito, såo
aparentemente freqüentes nas porções, central e meridional do TGAG, conforme
apresentado por siga Jr. (199s) e Basei (2000). Estes dados sugerem eventos metamórfìcos
anteriores de alto grau, fora dos aqui encontrados entre 2,1 e 2,0 Ga, que podem ser
contemporâneas aos dos charnoquitos máficos desta regiäo, com idades u-pb em zircóes
ao redor 2.2 Ga.

o diagrama concórd¡a u-pb (Figura 8.1 3) para todas as rochas granulít¡cas aqui
datadas, sugere um intercepto superior com idade ao redor de 2,s Ga e um intercepto
inferior ao redor de 1,8 Ga. A idade de 2,4 é interpretada como possível idade do protól¡to

ígneo dos gna¡sses granulíticos máficos e félsicos e é mais jovem do que as ¡dades modelo
sm-Nd (2.7-2.5 Ga) na maioria dos gnaisses granulíticos e máficos. A idade do ¡ntercepto
inferior, ao redor de I .B Ga, é similar às idades K-Ar obtidas em principalmente biotita e
anfibólio (Tabela 8.2) nos gnaisses granulíticos máficos e félsicos, e interpretada como a
idade do resfriamento e estabilidade tectônica destas rochas e deste terreno_
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Tabela 8.2 - Análises ¡sotópicas e idades K-Ar da porção norte do TGAG. (somente dâdos

"_":.:::.111.:"::1?_11::_.t:.:-:ll:.:"*po 
Aresre, rijucas do sure sâo M¡suer).

-**"A";¿òË;.;élÞis ï"-,ilÃtá: -^- --
No. amoslra Mlneral Rocha K (%) 104 (,1ù ldâde r Er¡o Fonte B¡btiogrática

(M.:'

6.32 620 r 13 tnédito

6.06 62At22 lnédito

2.1O 656 r l/t Mach¡aveÍi (1991)

14.76 8Gg f 13 tnédiro

0.71 1762 x24 tnédito

0.55 186l r 38 tnéd¡to

OM 369 B¡ot¡ta

OM 216 B B¡otita

AM27 Biot¡te

OM 106 Anlìból¡o

Gnalsses B¡otlt¡ôo6 6.0131 172.86

G¡al6ses Biotltlcos 7.2832 212.35

Blotlla- Piroxen¡to 7,7334 23f .36

Gnaissesanlibolft¡cos 0.8360 26.03

OM 212 B¡otlta cranutito Máfico 6.7749 779.23
OM 70 Biotita cranul¡to Mátlco 6.8SbS 866.86

AM 70 B¡ot¡ta cranut¡to 7,1138 992.61 0.71 lgio r 48 Machtave ¡ (f991)
MJ 80 B¡ot¡ta cranutito 6.90g2 725.53 0.93 i654 t 6it S¡ga Jr (1995)MJ332B B¡ot¡ta Granu¡¡to 7.1833 756.,10 1.06 r656t2o s¡gaJr(ig's)
MJ l84A BiotÌra cranu to 6.5430 830.85 X.67 tB6E ú 3g Siga Jr (1995)MJf3 Anflból¡o cranurito 0.92s6 it5.B8 3.1a l8¡t9 136 s¡gaJr(lggs)
MJ 92 Anfìbót¡o cranut¡to 1.3077 166.73 45.46 l8Z0 r 66 S¡ga Jr (1995)MJ216 Ant¡bó[o Grâhutito i,t435 132.37 l.g6 1760 r 32 SIga Jr (1995)Vc24 Anfbót¡o cranutito 1.193 íS3.4SO 32.10 1866 t 56 c¡rardief a¿ (1974)
VG 263 Ant¡bólio cranutito l.0OO 1.191 3.30 1787 t2S crrardidaf (1974)

1991 e Slga Jr. 1995)

As idades K-Ar obtidas em anfibólio e b¡otita (Tabela 8.2) nas rochas granulíticas do
TGAG estäo entre 1,7 e 1,g Ga, com concentraçåo ao redor de i,g Ga. Estas idades
reg¡stram o resfriamento e a estabilidade tectônica das rochas granulíticas não só desta
regiáo mas também de toda as porções meridional e central do TGAG, independe da idade
e da quantidade de eventos metamórficos. O resfriamento e a estabilidade tectônica das
rochas granulílicas nesta região ocorreram aproximadamente 200 Ma após o metamorfismo
granulitico entre 2,'l -2,o Ga. lsto pode implicar na classificação do TGAG como um terreno
granulítico com histórias de estabilizaçáo tectônica e resfriamento lento.

Após o metamorfismo granurítico, o TGAG permaneceu estáver e frio desde
aproximadamente r,a Ga (fim do pareoproterozóico) até o Neoprorerozóico, quando ocorreu
uma reativação tectono-térmica registrada principarmente ao rongo da ZCpr. Esta
reativaçåo é indicada peras texturas presentes nos gnaisses granurfticos e gnaisses
biotíticos e anfibolíticos, pero paralelismo das foliações nestas rochas e as da sGpM e
sMUP e, principalmente, pelas idades neoproterozóicas K-Ar em biotita e anfibólio das
rochas deste rocal (Tabera 8.2 e Figura 8.14). o perf¡r térmico-geocronorógico K-Ar mostra
que as idades das rochas do TGAG concentram-se ao redor de l,g Ga e, à medida em que
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se aproxima da ZCPT, as idades nas rochas do TGAG tornam-se Neoproterozóicas (entre

660 e 620 Ma), passando para idades K-Ar em biotita na SGPM entre 607 e 595 Ma. Nota-

se também o "decréscimo" das idades K-Ar em biotita, de sul para o norte, próximo a ZC?T
(nas rochas do TGAG) e dentro da SGPM, que sugere a atuaçäo da tectônica tangencial. As
rochas do TGAG foram parcialmente (anfibólio dos gnaisses anfiboliticos) a totalmente
(biotila dos gnaisses biotíticos) reaquecidas durante o Neoproterozóico por

retrometamorfismo ou metamorf¡smo de baixo a médio grau, permitindo o rejuvenescimento

das idades K-Ar e envolvendo neste processo a SGPM e a SMUP.

2000
1900
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Ma '1400
1300
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1100
1000
900
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400 o 5 

o,."oal3o pemr rrrssl; 20 Km

Figura 8.14 - Perfil térm¡oo{eocronológico K-Ar (b¡otita € anfibólio) €ntre o TGAG o e SGPM.

As análises Sm-Nd em rocha total e minerais (plagioclásio e granada) dos gnaisses

granulíticos máficos com megacristais de granada (dados analíticos Tabela 8.3) indicaram

uma isócrona com idade de 1831 t 17 Ma (Figura 8.15) e uma errócrona com ¡dade de 1704

t 540 Ma (Figura 8.16). Estas idades isocrônicas Sm-Nd (granada, plagioclásio e rocha

total) são similares às idades K-Ar em biot¡ta e anfibólio obtidas na maior¡a dos gnaisses

granulíticos sem megacristais de granada.

Devido à diferença entre a temperatura média do metamorfismo granulítico (g00 a

1000 oc, capaz de alterar completamente o sistema u-pb dos zircóes dos protólitos dos

gnaisses granulít¡cos), a temperatura de difusão do Nd em granada (SOO-7OO.C Hamphries

& cliff 1982, 600 t 30'c, Mezger ef al.19g2) e a temperatura de difusåo de Ar em biotita

(250'C t 50'C) e anfibólio (450oC I 50"C), as idades Sm-Nd obtidas nåo poderiam indicar a

idade do resfriamento destas rochas. Mesmo assim, o significâdo geológ¡co destas ¡dades

Sm-Nd são interpretados como repÍesentantes do período do resfr¡amento.

a Biotilû

a AnhMlio
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Tabela 8.3 - Análises Sm-Nd dos gnaisses granullticos e anfibolfticos ricos
megacristais de granada do TGAG

em

Mineral ou rocha Total Sm (ppm) Nd (ppm) sm1a7/Ndrd Nd'"u/Nd1fl

oM 379

oM 379

oM 379

oM 173

oM 173

oM 173

Rocha lotal

Granada

Plag¡oclásio

Rocha Total

Granada

Plag¡oclá6io

0.512040x32

0.517034j:24

o,511054122

0.511836134

0.5'19829r31

0.5f1153136

4.35

3.86

0.90

6.14

7.16

0,88

14.95 0.17708511

3.85 0.60981r30

7.50 0.07297l.13

27.28 0.13698i6

5.45 0,79988138

6.75 0.07916017

OM 173. Gña¡sses Granullt¡cos omnådn a/
tlcos om Granada

ld¡do 5 tSSl t 17 Ma

htflåf rleNdy'eNd È0,6lot92 t 0,0000õ7
MSWD E 0-078

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 f .0

lo7sm/r44Nd

Figura 8.15 - D¡agrama isocrôn¡co Smtq/Nd14 - Ndl€/Ndr4 lrocha total, plag¡oclás¡o e granada) para os
gnaisses granulfticos máf¡cos com megacristais dê granrdâ.

Oi¡l 379. GhalÊsoB Anf lbolftlcos
¡¡cos em Gtanada

ldgdo:1704 t 6¿0 M"
lnltial l€Ndy'{Nd .0.6l 02 *o.oo13

MSWD = 22
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Figura 8.16 - D¡agrama ¡socrôn¡co Smlat/Ndl* - Nd1*/Ndta (rocha total, plag¡oclás¡o e granada) para og
gna¡saes granulíticoa máficos com megacristais de granada.
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9.0 - Geologia lsotópica (Sm-Nd, Sr e ôr8O êm zircöes)

Os resultados Sm-Nd, SÉ1Sf6 e ôr8O em zircÕes, obtidos nos pr¡ncipais litotipos do

GP, GRN, GAS, GT, SGPM e o TGAG são apresentados em d¡agramas SiO2 X õ18O,

SÉ7/SP6 oc) ¡ .¡6oc) e tempo X eNd (Figuras 9.1, 9.2 e 9.3). Os valores de eNd(Ìo) e

SP1SPG (rc) såo calculados para as idades de cristalização destas rochas, exceto nas rochas

do TGAG, onde estas razóes foram calculadas para a ¡dade de 600 Ma. No diagrama

SÉ1SP6(r") ¡ .¡6(rc) são apresentadas âs principais assinaturas isotópicas de Sr e Nd das

principais rochas basálticas como o MORB, OlB, CFB e basaltos de zonas de subducçáo.

As análises ô18O (Zrc) em zircões foram efetuadas nas principais roçhas do TGAG, nas

rochas graníticas com e sem epídoto magmático, em monzogabro do GRN e monzo-

sienogranifo do GP. Todas estas rochas foram datadas pela metodologia U-pb em zircóes.

Os valores de 8180 em zircöes såo apresentados em unidades per mil oi"" relativas ao

Standard Mean Ocean Water (SMOW).

O zircåo preserua os valores magmáticos de ô18O em magmas sem contaminaçáo,

contribuiçåo ou assimilaçáo crustal e apresentam valores uniformes, dist¡ntos dos magmas

que ass¡milaram ou foram gerados diretamente de fontes infra ou supracrustais (Valley ef a¿

1994 e King et al 1998).

Os valores de ô18O do manto såo est¡mados em 5.5 o/oo per mil e são baseados em

peridot¡tos mantélicos (Mattey eú al. 1994). Os basaltos MORB aprêsentam valores

homogêneos de ô18O e estáo ao redor de 5.7 %" (Harmon & Hoefs 1995) e sáo similares a

maioria dos basaltos OIB (Eiler et al 1997). Os basaltos gerados em zonas de subducçåo

(arc-related basalts) apresentam valores entre 6.0 e 6.8 %o e os basaltos tipo CFB ou

intraplaca apresentam valores de atê 7.1 olo" (basaltos toleíticos) e até 6.1 o/oo (alcali-

basaltos) até 6.1 %"). Segundo King ef al (1998), valores da ordem de 50% de assimilação

crustal pode elevar o valor de ô18O (Zrc) de 5-5 "/"" para 6.5 %"

Os isótopos de ô18O lzrc¡ em zircåo (Figura 9.1) sugerem da mesma forma que os

isótopos de Nd e Sr (Figura 9.2), valores distintos para as rochas granítlcas com e sem

epídoto magmático da SGPM. Os quartzo monzodioritos e quartzo

monzodioritos/granod¡oritos sem epídoto magmático apresentam valores de ôr8O (Zrc) entre

6.0 e 6.3 o/oo que aumentam com aumento da sílica e com aumento da Êzáo SÉ?Sff(T") e

sugerem a contaminaçåo, contribuiçåo ou assimilaçåo infracrustal durante o processo de

cristalizaçâo destas rochas. Os quartzo monzodioritos e quaÉzo monzodioritos/granodioritos

com epídoto magmático apresentam valores mais baixos e similares, entre 5.7 e 5.6 %".

179



Estes valores de ô18O (Zrc) somados aos baixos valores das razÕes Sf?Sfftr"l, pouca ou

nenhuma contaminaçåo crustal durante o curso de cristalizaçåo destas rochas, em relaçåo
as rochas sem epídoto magmático

I
A

I
l¡l

rt

350

ô18()
('/- per mil)

sio2
Fìgura 9.1 - Diagrama Sioe X ôr8o1Zrc¡ para as rochas granlticas sem (valores de 6.0 e 6.30 o/¡o¡ e com
l_5:6- 9.1.1 "/qo) epídoto magmático da SGPM, os monzo-eienggranitos do GP (5.r0 0/oo), os monzogabros do
GRN (5.5 "l¡q), os gnaissee máficos (5.7 Too) e félsicos (6.1 Ioo) do TGAG e oe charnoquitos måfîcos rico¡
em biotita e anfibólio (5.10) do trecho NE do TGAG. Slmbolos conforme os dlagramas seguintes.
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Figura 9.2 - eNd(r') X sr8?sr*tt")para as rochas do TGAG (Tc = 600 Ma), sGpM, Gp, GAs, GRN e GT.
(valoree de .Nd(r') x sf7/sr88(r") das rochas basálticas MoRB, olB, cFB e basaltos de arcos magmáticos,
wilson 1989, saunders et al. 1992, Menzies et al. 1992 e sun McDonough 19g9).
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Os valores de ð18O(Zrc) apresentados pelos rochas graníticas com epídoto

magmátlco såo similares às rochas basálticas tipo MORB e os valores de ð18O(Zrc) das

rochas graníticas sem epídoto magmático såo mais altos em relaçåo aos valores do MORB

(MORB contaminado ?), e similares a rochas basálticas contaminadas tais como basaltos de

zonas de subducçåo.

As rochas graníticas sem epídoto magmático indicaram idades Modelo (Tpy) entre

2.3 e 2.2 Ga, valores de eNd(T") negativos entre -18 e -19 e razôes Sr.8ilsr86(rc) entre 0.Z06

e 0.707 (Figuras 9.2 e 9.3). As rochas granÍticas com epfdoto magmático ¡ndicaram ¡dades

modelo (TDN|) entre 2.2 e 2.1 Ga sendo que os cogenéticos leucogranodioritos (SiO2 = /!.72
%) apresentam idades mais antigas ao redor de 2.3S. Os valores de eNd(T") das rochas

graníticas com epídoto estáo ao redor de -15. As razôes SP7/Sffo") nestas rochas säo

baixas e estão entre 0.705 e 0.706. (Figura 9.2). O aumento nas idades modelo, da ordem

de 150 Ma, no caso destes leucogranodioritos com epídoto magmático deve-se,

pr¡ncipalmente, ao baixo conteúdo em Sm e Nd nestas rochas e âo aumento da razão

SmiNd e SmlalNdraa.

As razÕes SrB1Sr86(Tc) obtidas nas rochas graníticas sem epídoto magmático (0.706 a

0.707, SiO2 = 60 -70%) e com epidoto magmático ( 0.705 a 0.706, SiO2 = 60-75%) indicam

pouca variaçåo desta razão isotópica entre estes dois grupos e déntro de cada grupo

durante o curso de cristalizaçäo destes rochas, sendo um pouco mais altas nas rochas sem

epÍdoto magmático.

Nota-se que as rochas graniticas sem epídoto magmático em geral apresentam

valores de eNdÍ") mais negativos e Srsi/Sr86(rc) e ô18o lzrc¡ mais altos do que as rochas

granít¡cas com epídoto magmático (Figuras 9.1,9.2 e 9.3). lsto somado às características

químicas destas rochas, sugere, além da cogeneticidade dentro da cada grupo destas

rochas, derivaçåo de fontes máficas (basaltos e anfibolitos) variavelmente contaminadas. As

assinaturas químicas sobrepostas das rochas com e sem epídoto magmático da SGpM,

sugerem, independentemente da idade da formaçåo/cristalizaçåo de cada suite, fontes

máficas com semelhantes composiçóes químicas, bem ma¡s contaminadas (rochas sem

epídoto) e menos contaminadas (rochas com epídoto) por rochas ¡nfracrustais

paleoproterozóicas. Composiçöes isotópicas de Nd e Sr em muitas rochas de arcos

magmáticos são interpretados como reflexo da mistura ou ¡nterâçåo de rochas der¡vadas do

manto com rochas infra ou supra crustais (Hildreth and Moorbath '1988). Enquanto os

valores de ô18O(Zrc) nas rochas sem epídoto magmático sugerem esta contam¡naçåo, o

mesmo não é sugerido pelas rochas com epídoto magmático. Ao mesmo tempo, as
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diferenças desta contaminaçåo ou contribuiçáo crustal são sugeridas pelos isótopos de Nd e

Sr e eståo relacionadas ao grau de contaminação infracrustal destas rochas.

As idades modelo Sm-Nd apresentadas pelas rochas graníticas sem epídoto

magmático (2.3-2.2 Ga) e com epídoto magmático (2.2-2.1 Ga), sáo inferpretadas como

idade de místura de Nd das rochas fontes máficas e Nd proveniente de rochas

contaminantes infracrustais paleoproterozóicas (TGAG). As rochas sem epídoto magmático

apresentam valores de e Ndfi") iguais as rochas do TGAG (Figura 9.2) corroborando as

indicaçöes dos isótopos de Nd, Sr e ôr8o(Zrc).

As rochas graníticas sem epídoto magmático poderiam ? resultar-se do
retrabalhamento e refusáo dos gnaisses granullticos máficos tais com os do TGAG que

apresentam valores semelhantes de eNdfi") e Sft/SÉ6(r") (para T= 600 Ma) aos obtidos

nestas rochas graníticas (Figuras 9.1 e 9.2). Este tipo de rochas granulíticas seriam rochas

férteis para este magmatismo granítico inicial da sGpM ou sáo as principais contaminantes.

Os componentes do GP indicaram valores de e Nd(r") negativos (Figuras 9.2 e 9.3)
para os monzo-sienogranitos G13.53 a -14.53), quartzo monzonitos/quartzo sienitos C
12.46), quaftzo monzonitos híbridos Cf 0.96) e monzogabros (-S.43). Valores de eNd(r")

negativos såo apresentados pelos componentes do GRN, a saber: monzo-s¡enogranitos C

11.72), quarlzo monzodior¡tos e quartzo monzonitos/monzogranitos hibridos (1 .1 .56 a -
11.29) e os monzogabros Gl 1 .57 e -'11.42). Nota-se que os componentes do GRN

apresentam valores de eNdG") e idades modelo praticamente similares nos monzogabros,

as rochas híbridas e os monzo-sienogranitos.

Os quartzo monzonitos híbridos do GP apresentam valores de eNd(r")e valores de

idades modelo similares aos correspondentes híbridos do GRN. os valores de eNd(r') dos

monzo-sienogranitos do GP såo mais negativos da ordem de 2 a 3 unidades e do que os

correspondentes monzo-sienogranitos do GRN.

Os monzogabros do GP apresentam valores de eNd(T") bem menores (da ordem de

5 a 6 un¡dades e) do que os correspondentes monzogabros do GRN (Figura 9.2). Os

monzogabros tanto no GP quanto no GRN estão dentro do campo da variaçáo do Sr e Nd

dos basaltos intraplaca porém os monzogabros do Gp assemelham-se aos basaltos menos

contaminados e os do GRN aos basaltos intraplaca com forte contaminação crustal (Figura

9.2). Enquanto que as rochas híbridas do GRN apresentam valores de eNd(r")e 5É7/SÉ6(r")

próximos aos seus componentes de mistura, as rochas híbridas do Gp apresentam valores

próx¡mos do componente félsico e dÍstantes do componente máf¡co.
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Segundo Menzies (1992) e Saunders et al. (i992) as carateríst¡cas de isótopos

de Nd em vários basaltos continentais deve-se, principalmente, à interaçåo de fusôes

do manto astenosférico com a crosta inferior ou superior; fusão de litosfera

subcontinental enriquecida com contaminação crustal; e mistura de fontes mantélicas

enriquecidas e empobrecidas e combinaçåo destes processos.

As idades modelo Ten¡ nas rochas do GP e GRN sâo paleoproterozóicas. Os

monzo-sienogranitos do GP apresentam idades entre 2.35 e 2-1 Ga e os do GRN

idade modelo ao redor de 2.3 Ga. As idades modelo dos monzogabros do GRN eståo

ao redor de 2.3 Ga e såo similares aos monzo-sienogranitos do GRN e aos

monzogabros do GP ( ao redor de 2.0 Ga). As rochas híbr¡das do Gp e GRN

apresentam idades modelo similares ao redor de 2.1 e os valores de eNd(r") destas

rochas são também similares (Figura 9.2). As idades Modelo Tey paleoproterozóicas

em geral nestas rochas såo interpretadas como ídades de mistura do Nd da rocha

fonte com o Nd do contaminante paleoproterozóico.

Os valores de ô18O (Zrc) dos monzo-sienogran¡tos do GP são da ordem de 5.1
o/oo e dos monzogabros do GRN estáo ao redor de 5.5 o/oo (Figura 9.1). Os valores ô1eO

(Zrc) dos monzogabros são semelhantes principalmente aos valores do manto, mais

baixos do que os do MORB e, dentro dos valores mínimos sem contaminaçåo das

típicas rochas basalticas toleíticas e alcalinas intraplaca. Enquanto que os isótopos de

Nd sugerem ma¡or ou menor contaminação e contribuiçäo infracrustal nos

monzogabros do GRN e GP, os isótopos de olsO izrc¡ descartam esta indicação e

sugerem a origem mantélica.

Valor de eNd(rc)mais alto ao redor de -18 e idade TsÀ¡ de 2.S Ga mais antiga

em relaçåo aos monzo-sienogranitos do GP e do GRN såo obtidos em

leucogranodiorito do GAS. Estas rochas do GAS apresentam, além do alto valor da

sílica, generalizado empobrecimento em ETRL e ETRP que justificam estes valores

exóticos de eNd(rc) e das idades Tey, em relação aos monzo-s¡enogranitos do Gp e
GRN.

Valor de eNd(Tc) de -19.11 e idade Tey de 2.3 Ga säo obtidos nos

monzogranitos do GT e såo bem mais altos do que os adjacentes monzogabros,

rochas graníticas híbr¡das e os monzo-sienogranitos.

A análise conjunta dos resultados dos isótopos de Nd e Sr das rochas

do TGAG, SGPM, GP e GRN (Figura 9.2 e 9.3) sugerem a diminuiçåo da influencia da

componente infracrustal com a diminuiçäo gradativa do valor de eNdo")e a mudança

do regime tectônico compressional (SGPM) para um regime extensional (GP e GRN).
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Esta mudança resufta na diminuiçåo da influencia do contaminante infracrustal

paleoproterozóico-arqueano durante o alojamento das rochas do GP e do GRN. Nesta

situação, estas rochas apresentam valores proximos de €Ndfi') incluindo os

monzogabros e as híbridas. Os isófopos de Nd sugerem também a formaçåo dos

monzo-sienogranitos por fusåo de rochas infracrustais com incorporaçåo de Nd

proveniente das rochas máficas contaminadas ou, a partir de fusão de rochas máficos

contaminados (monzogabros do GP e do GRN).

As análises Sm-Nd nas rochas do TGAG indicaram idades modelo TDM entre

2.75 e 2.6 Ga para os gnaisses granulíticos máficos (ricos ou nåo em biotita e

anfibólio) e para os gnaisses monzodioríticos shoshoníticos. Jâ para os gná¡sses

granulíticos félsicos com traços de biotita e anfibólio as idades modelo encontram-se

ao redor de 2.5 Ga. Estes resultados såo similares a maioria dos resultados obtidos

por Siga Jr. (1995) na porçåo central e meridional do TGAG. Para os charnoquitos

máficos ricos em biotita e anfibólio do trecho NE do TGAG as análises Sm-Nd

indicaram idades modelo mais antigas, ao redor de 3.4 Ga.

A comparaçåo entre os resultados Sm-Nd dos gnaisses granulíticos máficos

sem biot¡ta e anfibóllo e dos gnaisses granulíticos máficos r¡cos em biotita e anfibólio

sugerem a näo mobilidade ou fracionamento do Sm e do Nd durante o mesmo

metamorfismo de alto grau que afetou estas duas rochas permanecendo com similares

assinaturas isotópicas de Nd e com similares idades modelo.

Baseando-se nos resultados Sm-Nd dos gnaisses granulíticos máficos e

félsicos e dos gnaisses biotíticos e anfibolíticos do TGAG, o período entre 2.7 a 2.5 Ga

(Arqueano-Paleoproterozóico) pode representar o principal tempo da adiçåo e

diferenciação do manto para crosta dos protólitos dos gnaisses granulíticos máf¡cos e

félsicos e dos gnaisses biotíticos e anfibolíticos.
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l0 - Consideraçöes finais e conclusões

New and recent geolog¡cal investigations around Piên-Tijucas (suture) shear zone led

to the identification of successive and different Neoproterozoic magmatic activities between

630 and 585 Ma. These magmatic activities are continuous responses to geotectonic

scenery, which changes from subduction to collision and to late and post-coll¡sion

extensional settings. The main geological units that were mapped and investigated by

geochronological and petrological stud¡es are: Gneiss-granulite Terrain, the Piên Mafic-

ultramafic Suite, the Piên-Mandirituba Granite Belt, and the Palermo, Agudos do Sul, Rio

Negro and Tarumå Granites.

The P¡ên-Mandirituba calc-alkaline l-type Granite Belt is a magmatic arc-related to

NW subduction zone. The suture zone results from oblique collis¡on between the Piên-

Mandirituba Granite Belt, to the north, and the reworked Neo-Archean-? Paleoproterozoic

Gneiss-granulite Terrain, to the south. As a consequence the neoproterozoic supra

subduction zone (SSZ) Piên Mafic-ultramafic Suite is tecton¡cally emplaced between these

units. The Palermo, Agudos do Sul and Rio Negro Granites are late to posícollision A-PA

type granites with mafic rocks and magma mixing processes.

The Piên-Mandirituba Granite Belt, approximately 30-Km width, is formed by three

main granite suites. The older, pre-collisional granite suite is constituted by magmatic

epidote-free, amphibole- and biotite-bearing deformed quartz monzod¡orites to granodior¡tes

and by deformed cumulate amphibolite (diorite/guartz diorite) to a less extent. The younger,

sin-collisional granite suite is constituted by amphibole-, biotite- and magmatic epidote-

bearing deformed quarlz monzodiorites, granodiorites and leuco-granod¡orites. The third s¡n

to late collisional granite suite is constituted by deformed biotite t amphibole monzogranites.

Despite the same granite compositions, the older, epidote-free suite, is less expanded (SiO2=

6O-7Oa/o) and with biotite, amphibole and accessor¡es minerals (titanite, zircon and allanite)

contents that are higher than those from the younger, epidote-bearing suite (SiOr= 60-7 5o/o).

The protomylonitic to mylonitic foliation present in all granite suites is N50E/69NW-trending

and characterised by high deformation and orientation of feldspars, quariz, biotite, amphibole

and magmatic epidote (when present).

The epidote-free quartz monzodiorites to granodìorìtes and epidote-bear¡ng quartz

monzodiorites to leuco-granod¡orites of this granite belt are high K calc-alkaline, mainly meta-

aluminous to rarely slightly peraluminous, with similar h¡gh Ba (1000-2000 ppm), Sr (1000-

2000 ppm) and low Rb (50-100 ppm) contents. The epidote-free granite suite is less

expanded and have generally slightly higher K2O (Na2O/K2O=1-1.5), TiOz, MgO, Zr, Hf, Th,
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Y, Cr, Ni, Sc, V, LREE, and HREE contents than the epidote-bearing, more expanded granite

suite, which have higher Na2O (Na2O/K2O=1.5-2) and Al2O3 contents. Trace element

contents such as Rb, Y, and Nb, are compatible with continental arc-related granites both for

the epidote-free and epidote-bearing granite su¡tes.

U-Pb zircon and titanite dat¡ng of epidote-free granite suite yielded ages between

620-615 Ma for the crystallization of the init¡al quarlz monzodiorites and between 615-610

Ma for the crystallization of the co-genetic quartz monzodiorites to granodiorites.

U-Pb zircon dating of epidote-bearing granite suite, suggests ¡nherited, older Pb

components in the zircons history, with lower intercept ages between 605 and 597 Ma and

rare concordant ages around 605 + 5 Ma which were interpreted as the crystallization age of

the initial quartz monzodiorites. U-Pb zircon and titanite dating of the co-genetic quartz

monzodiorìtes /granodiorites and leuco-granodiorites yielded a concordant age of 596 r 6.7

Ma (titanite) and upper intercept discordant ages between 604 t 16 Ma and 602 i. 14 Ma

(zircons). Rb-Sr whole rock dating of the main epidote-free granite suite yielded an

isochronic age of 605 x24 Ma. The K-Ar biotite ages between 607 and 595 Ma obtained for

the epidote-bearing gran¡te suite are superimposed to the main U-Pb zircon and titanite ages

in the same rocks. This age superposition suggests synchronic crystallisation and fast

emplacement and cooling of the epidote-bearing granite suite and may be responsible for the

preservation of the magmat¡c epidote in th¡s suite. The K-Ar biotile ages belween 607-595

Ma also indicate the deformation and the tectonic stability of all granite suites of Piên-

Mandirituba Granite Belt and represent the principal collision age.

Nd, Sr and ôr8O (Zrc) isotope investigations show clear differences between both

suites. The epidote-free granite suite C18, 0.706-0.707, 6.0-6.5%") presents more negative

e Nd(r"), and higher Sf?SÉ6(r") and ô18O (Zrc) values than the epidote-bearing granite suite C

15, 0.705-0.706, 5.6-5.6o/oo) These ¡sotopic and also the mentioned chemical data suggest

mantle-der¡ved mafic sources (amphibolitic, basaltic), more (epidote-free) or less

contaminated (epidote-bearing) by infracrustal paleoproterozoic component (Gneiss-granulite

Terrain) during the independent fractional crystallization course of these granite suites.

The Pièn Mafic-Ultramafic Su¡te, 1l-Km long and N40-50E-trending, is composed

by two ultramafic bodies tectonically emplaced along the Piên-Tijucas (Suture) shear zone.

The northern body is emplaced between the southern border of the Pièn-Mandirituba Granite

Beft (north) and the reworked northern border of the Gneiss-granulite Terrain (south). The

southern ultramafic body is tectonically emplaced as kl,ppe on the reworked border of the

latter. This suite is constituted by serpentinized peridotites (harzburgiles and olivine-
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pyroxenites), pyroxenites and rare tholeitic gabbros. Compared with the Penrose definition,

the Piên Mafic-ultramafic Suite is an incomplete ophiolite sequence with expositions of the

mantle section and absence of the crustal section (volcanic and associated sediments). The

supra subduction zone (SSZ{ype) residual mantle characteristics are indicated by the

lithochemical signature such as TiO2, Cr, Co, Y, and Yb contents of the peridotites.

New U-Pb geochronological data (SHRIMP) on the ma¡n pr¡smatic zircons of the

tholeitic gabbros y¡elded ages of 631-632 r, 17118 Ma, interpreted as the crystallisation age of
these rocks. ln the same rock, Paleoproterozoic ages (2.2-2.1 Ga) were obtained from core

and rim of rare rounded zircons (typical of the adjacent Gneiss-granulite Terrain)

incorporated during emplacement of these gabbros at 631-632 Ma.

The Palermo, Agudos do Sul, and Rio Negro Granites are components of the

expressive Neoproterozoic volcanic and plutonic alkaline-peralkaline Serra do Mar Suite

(Kaul 1997), which was emplaced along the central and northern border of the

Paleoproterozoic Gneiss-granulite Terrain, ín exlensional, late to postcollisional and

anorogenic settings. Magma mixing evidences are rare or absent in the other components of

the Serra do Mar volcanic and plutonic su¡te.

The Palermo Granite, N-S'trending, is emplaced along the lectonic contact between

the Piên-Mandirituba Granite Belt and the Paleoproterozic Gneiss-granulite Terrain. lt is

constituted mainly by medium- to coarse-grained, non-deformed A-type amphibole-biotite

and biotite + amphibole monzo-syenogranites. Slightly peralkaline (PA-type), sodic

amphibole- and pyroxene-bearing quartz monzonitesiquartz syenites and small intrus¡ons of

monzogabbros associated with mafic and felsic hybrid granites occur secondarily.

The Rio Negro Granite is emplaced as an ellipt¡cal body approximately N4SE-

trending along the tectonic contact (Piên-Tijucas Shear zone) between the Piên-Mandirituba

Gran¡te Belt and the reworked Paleoproterozoic Gneiss-granulite Terrain. This unit exhibits a

concentric zonation characterised by the presence, ¡n the infernal portion, of a high quantity

small intrusions of monzogabbros and associated maf¡c and felsic hybrid granite rocks. ln the

external port¡on occur non-deformed, A-type biotitenamphibole monzo-syenogranites. The

mafic and felsic hybrid granite rocks and associated monzogabbros occur more e),úensively

in th¡s granite than in the Palermo Granite. The slightly peralkaline quartz monzonites/quartz

syenites are absent.
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The fine-grained isotrope monzogranites of the Tarumã Granite occur only in the

central portion of the Rio Negro Granite and are not involved in the mixing between the

adjacent A-type monzo-syenogranites and monzogabbros. These biotitetamphibole

monzogranites are characterised by the presence of elliptical and rounded microgranular

enclaves with biotite, amphibote and plagioclase concentrations.

The Agudos do Sul Granite, N-S-trending, is emplaced between the Palermo (north)

and Rio Negro (south) granites, within the epidote-bearing granite suite, component of the

Piên-Mandirituba Granite Suite. The Agudos do Sul Granite is essentially constituted by A-

type leucogranodiorites with low contents of biotite and muscovite and miarolitic cavities with

fluorite. The main accessories minerals are zircon, titanite, and apat¡te.

The monzogabbros, mainly emplaced wifhin Rio Negro Granite and subordinately

Palermo Granite form, by mixing with the adjacent A-type monzo-syenogran¡tes, a great

variety of mafic (monzodiorítes/ monzogabbros, quartz-monzodiorites to quartz-monzon¡tos)

and felsic (quartz-monzodior¡tes, quartz-monzonitos to monzogranitos) hybrid rocks. The

mafic and felsic hybrid rocks of Palermo and Rio Negro granites are mainly characlerised by

the presence of typical mixing textures, such as rounded and elliptical quartz-ocelli, wlth or

without interstitial perthite, mantled by amphibole with pyroxene and biotite; chaotic acicular

apatite, rounded and elliptical mafic concentrations (biotite, amphibole, pyroxene) and

rapakivi and anti-rapakivi textures. These m¡xing textures are absent in the monzogabros

and monzo-syenogran¡tes.

The A-type monzo-syenogran¡tes of the Palermo and Rio Negro gran¡tes are

constituted by perthitic K-feldspar, sodic plagioclase, quartz, biotite, and amphibole. Miarolitic

cavities with fluor¡te and granophiric intergrowths between quartz and feldspar are common

features in these rocks and suggest synchronic crystallization of quartz and feldspar and low

pressure crystallization. The main mafic mineral phases are biotite and biotite * amphibole

and the main accessory minerals are zircon, allanite, titanite, fluorite, and apatite. The late

crystallized biotite and accessory minerals are interst¡tial to the initial crystallized quartz and

feldspars. The same textural features are present in the sl¡ghtly peralkaline quartz

monzonites/quartz syenites, in which biotite, sodic amphibole and pyroxene (aegir¡ne-augite,

aegirine and r¡ebeckite-arfvedsonite) are interst¡tial to quartz and feldspars, a feature

indicative of late crystallisation.

The A-type monzo-syenogranites of Palermo and R¡o Negro are high silica (SiOr 70-

80%), alum¡nous (meta-aluminous to slightly peraluminous) with low Al2O3, CaO, MgO, Sr,

and Ba contents and high K2O, Rb, Ga, Ta, Nb, Zr, Hf, U, Th, LREE, and HREE contents,

with high Eu negative anomalies. The slightly peralkaline quartz-monzonites/quartz-syenites
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(SiO2 = 56-65 %) of Palermo Granite present similar lithochemical characteristics to the

monzo-syenogranites, but with higher K2O and Na2O, Zr, Hf, Y contents, as well as LREE

and HREE enrichment, also with high Eu negative anomalies. These whole lithochemical

characteristics, with clearly late- to post-collis¡onal and anorogenic intraplate granite

s¡gnature are similar to all Serra do Mar volcanic and plutonic suite and to many world-wide

A-PA type granites.

The monzogranites of the Tarumã Granite are slightly peraluminous, high K calc-

alkaline with trace elements such as Rb, Ba, Sr, Zr, Y, Nb, and Yb contents indicative of

intermediate charactêristics between the l-type ep¡dote-free and epidote-bearing granite

suites of the Piên-Mandirituba Granite Belt and the A{ype monzo-syenogranites of Palermo

and Rio Negro granites. The Tarumå Granite represents the continuous magmatic activity

between these contrast¡ng granite typology.

The monzogabbros intraplated in the Palermo and Rio Negro granites are alkaline

(NazO = 3-4o/o, K2O = 1-2.2 o/o, Na2O/K2O=l .8-3.6) and chemically characterised by high Rb

(30-60 ppm), Ba, Sr, Ga, Zr, Hf, Nb, and Y, and by LREE and HREE enrichment with low

AluOs. The Zr andY contents and the main other lrace elements such as Nb, Ta, Th, and Yb

clearly indicate with¡n plate signatures for both monzogabbros of Palermo and Rio Negrg

granites.

The mafic and felsic hybrid granite rocks present intermed¡ate chemical

characteristics between the mafic (monzogabbros) and felsic (monzo-syenogranites), their

progenitors that impr¡nt In these rocks lithochemical intraplate characteristics such as high

contents of Rb, Ga, Nb, Hf, Zr, and Y with high LREE and HREE with Eu low negafive

anomalies.

U-Pb zircons dating yielded an upper intercept age of 593È12 Ma for the monzo-

syenogranites of Pâlermo Granite and 593.'tt 6.3 Ma for the monzo-syenogranites of the Rio

Negro Granite, interpreted as the crystallization age of these rocks. For the monzogabbros of

the Rio Negro Granite, U-Pb zircons isotopic data yielded an upper intercept age of 584 r 7

Ma. This age is interpreted as the crystallization and cool¡ng of the monzogabbros. The

cooling ages for the monzo-syenogranites of the Rio Negro Granite and Tarumå Granite, as

indicated by K-Ar biotite results, are around 574-572 Ma, whereas for the monzo-

syenogranites of Palermo Granite these ages are around 581 Ma. The differences between

U-Pb zircon and K-Ar biotite ages of the monzogabbros and monzo-syenogranites of

Palermo and Rio Negro granites suggest that the monzogabbros are late crystallized and

fast cooling and represent the final magmatic activity in the ¡nvest¡gated area.



Sm-Nd isotopic data indicated similar negative € Nd(r) Gl'lÊ12) values and

Pâleoproterozoic depleted mantle ages (T¡y) for mafic and felsic

hybrid granite rocks and monzogabbros of the Rio Negro Granite. ln the Palermo Granite,

The e Nd(r)values for the monzo-syenogranites are slightly more negative (-13114), hybrid

quartz-monzon¡te are (-11) and slightly peralkaline quarlz monzon¡te are -12. The eNd(T)

values for the monzogabbros of Palermo Granite are -5, lower than by 5 to 6 e units the

eNd(T) value of the monzogbbros of Rio Negro Granite. This difference between Palermo and

Rio Negro Monzogabbros indicate low infracrustal contamination in the former. The eNd(T)

and Sf7/SÉ6(r) of Palermo and Rio Negro monzogabbros are compatible with the

contaminated intraplate and rift zone basalts. The same eNd(r) for the monzo-syenogranites,

hybrid rocks and monzogabbros of the Rio Negro Gran¡te suggest mixing, homogen¡sation

and infracrustal contamination or probably generation of A{ype monzo-syenogranites by

melting of the contaminated monzogabbros. The õ160 values of the bulk mantle are 5.5'/o.

based on mantle peridotites (Mattey et al. 1994). Mid-ocean ridge basalts (MORB) have

homogeneous ô18O values of 5.7 oloo (Harmon & Hoefs 1995), similar to most ocean island

basalts "OlB" (Eiler ef â/. 1997). These 18ôO o/oo values are lower than those of the

subduction-related basalts (6.0-6.8 %") and continental intraplate basalts (maximum 6.1 for

alcali-basalts and maximum 7.1 for tholeitic basalts). Where the high negative e Nd(T")values

range from - 5 to -1 I indicate, for the monzogabbros of Palermo and Rio Negro Granites,

mantle-derived mafic melts with variable infracrustal interaction, the average ô18O of 5.5 o/oo

(Zrc) are similar to the mantle values and do not indicate crustal contamination or

contribution. The monzo-syenogranites of the Palermo and Rio Negro Granites present an

av€rage ôO18 lzrc¡ around 5.1 o/.. 
,which are lower than the monzogabbros õ18O o/oo values.

This value may be also suggests the possible generation of A-type monzo-syenogranites by

melting of the adjacenl intraplated monzogabbros.

The Gneiss-granulite Terrain occurs in the southern portion of the mapped area,

being constituted mainly by LILE (Rb, Th, K, U)-depleted mafic and felsic orthogranulites

(norites, quârtz norites, and enderb¡tes), and pyroxene-free biotitic and amphibolitic gne¡ss

(diorites/monzodiorites, quartz dior¡tes, and tonalites). Biotite and amphibole+ich mafic

orthogranulite also occur. Garnet-rich mâfic orthogranulites occur mainly along the Piên-

Tijucas shear zone. The principal mineral assemblages in the mafic and fels¡c orthogranulites

are orthopyroxene, clinopyroxene, quartz, plagioclase (oligoclase/andesine to labradorite)

and minor amphibole biotite, and K-feldspar.. The âccessories minerals are apatite, rounded

and elliptical zircon, and rutile. The principal minerql assemblages in the biotitic and
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amphibolitic gneiss are plagioclase, quartz, biotite, amphibole, epidote and orthopyroxene

relicts. The accessories minerals are apatite, elliptical zircon, âllanite and titanite.

New U-Pb geochronological investigations on rounded and elliptical (Potato-type)

zircon populations extracted from mafic and fels¡c orthogranulites yielded ages between 2.1

and 2.0 Ga, interpreted as representative of high grade metamorphism period in the Gneiss-

granulite Terrain. ln the mafic granulite, elliptical and rounded zircons yielded an upper

intercept age of 2062 t 65 Ma w¡th a zircon concordant age of 2059 t 6.6 Ma, when ¡n the

felsic granulites, rounded zircons yielded upper intercept age of 2.060 t 19 Ma and the

elliptical zircons yielded an upper intercept age of 2115 r 31Ma. The age around 2060 Ma of

rounded metamorphic zircons in both mafic and felsic orthogranulites (or concordant rounded

zircon age of 2059 i 6.6 Ma) is interpreted as the age of h¡gh grade metamorphism peak. ln

the north-eastern portion of this terrain, biotite ând amphibole- rich charnockites nuclei within

biotitic and amphibolitic gneiss were dated. Ellipt¡cal and acicular zircons extracted from this

rock indicated similar ages that yielded an upper intercept age of 2200 r,7.3 I 9.9. This age

probably represents and indicates a previous high grade metamorphism.

The time gap between K-Ar amphibole and biotite ages and Sm-Nd isochronic ages

(whole rock, plagioclase and garnet) around 1.8 Ga, and the U-Pb rounded metamorphíc

zircon ages (2060 Ma) obtained on mafic and felsic orthogranulites suggests a sfow cooling

path after the high grade metamorphism peak, in the Gneiss-granulite Terrain.

Sm-Nd isotopic data indicate Neoarchean-paleoproterozoic depleted mantle Ages

between 2.7 and 2.5 Ga and suggesting the principal period of the mantle differentiation of

the gneiss and granulite protholites.

Th¡s terrain remained tectonically stable and cold untìl Neoproterozoic period,

between 630 and 585 Ma, when its northern portion was heated and involved by

Neoproterozoic subduction, collision and posfcoll¡sion tectonic-magmatic activities. The

central and northern border of the whole Gneiss-granulite Terrain are characterised by

Neoproterozoic (600-585 Ma) vertical accretion of late- to post-collision and anorogenic

volcanic and plutonic Serra do Mar Suite. The Palermo, Rio Negro and Agudos do Sul

granites, and the Campo Alegre volcanic rocks, which outcrop in the investigated area, are

components of this suite.

These reworked Neoproterozoic thermal and tectonic events in the Gneiss-granulite

Terrain are suggested by low to medium retrometamorphic mineral assemblages with

pyroxene replacement by amphiboles and formation of metamorphic epidote in the mafic and

felsic orthogranulites, biotite recrystallization in the biotitic and amphibolitic gneiss. Also, the

tectonic foliations ¡n these rocks are parallel and oblique to those present in the Piên Mafic-
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ultramafic Suite and Piên-Mandiritubâ Granite Belt. K-Ar biotite and amphibole ages between

650 (amphibole) to 620 Ma (biotite) also suggest thermal reworking of the granulite and

gneiss types, near Piên-Tijucas shear zone.

Neoproterozoic Late to post-collisional extensional settings with underplating and

¡ntraplating of mantle derived mafic melts câused heating of the lower crust (central and

northern settings of the Gneiss-granulite Terrain) and production of many high temperature-

low pressure felsic A-PA melts. These felsic melts are mixed or not with the intraplated and

contaminated mafic melts. The appropriate setting for this tectonic-thermal scenery ¡n the

plutonic and vulcanic Serra do Mar Suite could be around this pre-sutured and probable

delaminated region.
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Anexo 3.0



Granito Palermo (GP)



Amostra

s¡o2
T¡02

4t203
Fê2O37

MnO
Mgo
CaO
Na2o
K20
P205
LOt

TOÎAL

Ba
Rb
S¡
Cs
Ga

Ta

Nb
Hf
Z¡

Th
U

Cr
N¡

Sc

La
Ce
Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

50,88
'1,68

16,92

9,70

0,'t5
6,22
8,73

3,42

1,34

0,38

0,98

100,¡10

573

39

439

0,70

16

0,50

7

3,90

140

56

1 ,40
0,30

134

29

177

15,00

34,30

4,87

21,10

4,90
1 ,71

5,60

1,00

6,10
't ,40
3,90

0,52

3,10

0,45

51,09

2,O1

16,78

10,33

0,16

4,70

7,87

2,03

0,59

1,09

100,23

1090

1,70

21

0,70

10

5,00

204
29

r,00
0,30

86

34

26
195

20,20
45,20

6,32
27,00
6,00

2,20

6,10
0,90

5,30

1,'10

3,r0
0,40

2,60

0,38

55,61

1,59
't5,65

8,39

0,13

3,51

5,48

3,91

3,33

0,42

0,79

98,82

974
89

405

1,20

1,20

21

6,30
236
43

2,40

0,50

38

-15

19

156

30,70

66,70
8,68

33,90
7,40
'I ,67
7,50

1,20

7,10

1,40

4,20
0,57

3,70

0.52

oM 683 0M 1008-8 OM 9¡l OM 118 OM 1057

62,36 66,44
1,06 0,57

't5,1 1 15,3r

6,72 4,s9
o,14 0,13

1,23 0,38

2,95 1,68
4,74 4,96

4,41 5,67

0,46 0,10

0,47 0,34

99,64 100,17

'1430 1310
143 11 'l

254 68

3,10 2,10

24 21

1,50 1,40

22 21

9,60 10,80

372 438

48 39

7,80 6,10

1,70 1,30

.20

15

14

31

"20
-15

13

-5

46,00 45,40

100,00 92,10

12,70 11,10

48,30 42,00

9,70 8,30

2,54 2,14

9,10 7,80
l,50 1,20

8,30 7,30

1 ,70 1,50

5,10 4,40

0,73 0,64

4,70 4,30

0,69 0.63



Amostra

sio2
Tio2

4r203
Fe2O3l

Mno
Mso
caO
Na2O
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Cs
ca

Ta
Nb
Hf
Z¡

Th
U

Cr
N¡

Sc
V

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

oM 638 0M 677 0M 074"8 OM 656 0M 641 OM 665 0M 690

65,47 66,26 67,14
0,39 0,39 0,37
15,89 15,63 14,A7

4,39 3,93 5,18
0,12 0,12 0,14
0,16 0,16 0,02
1,46 1,46 1,47
5,03 5,17 5,20
6,09 5,92 5,50
0,07 0,06 0.03
0,45 0,54 0,35

99,53 99,63 100,26

484 474 21

152 167 152
42455

'I ,60 2,20 1 ,70
19 22 12

1 ,30 I ,40 1,70
16 17 19

9,60 9,70 t7,50
427 451 815
43 49 64
6,00 7,40 7,50
1,20 1,20 1,10

-20 -20 -20
-15 ,15 -15

1082
-5 -5 -5

47,10 70,00 79,40
87,20 t21,00 161,00
11,30 15,00 19,40
42,90 54,80 72,60
8,40 9,70 13,40
1,74 1,92 0,54
7,90 9,40 12,00
1,30 1,40 í,90
7,40 8,30 11,40
1,50 1,70 2,10
4,80 5,10 7,20
0,72 0,75 1,06
4,90 4,90 7,40
0,71 0,74 1,12

67,34 68,01 69,41 70,05
0,41 0,2A 0,27 0,26
'15,'ll 14,76 14,56 14,72
4,01 3,37 3,38 2,90
0,14 0,08 0,08 0,07
0,05 0,04 0,04 0,04
r,58 0,97 0,85 0,98
5,23 5,15 5,t.1 5,06
5,85 5,56 s,39 5,53
0,03 0,03 0,03 0,03
0,38 0,62 t,11 0,78

100,14 98,87 100.23 100,41

90 125 170
175 161 175
17 21 23

2,20 r,10 2,10
26 18 29

'100

138

1,20

19

1,40 1,80 1,50 2,20
23 34 26 36

18,20 19,80 21,60 19,10
923 865 965 791
127 209 126 255
6,90 f0,30 9,80 12,80

1,00 1,40 1,30 2,10

-20

-15
6
-5

-20
.15

3

-5

187,00 361,00 191,00 473,00
278,00 452,00 321,00 404,00
35,10 72,70 40,70 95,30
132,00 248,00 146,00 342,00
22,40 43,30 24,60 57.40
0,99 1,31 0,68 2,20
24,40 39,10 23,30 58,80
3,60 5,40 3,50 8,20
21,50 29¡0 20,30 45,70
4,60 5,60 4,20 9,00
13,30 t5,10 11,90 24.10
r,84 2,06 1,73 3,27

'1 1,90 12,70 10,30 19,80
1,92 t.82 1.51 2.73

.20 29
-15 -15

43
-5 -5



Amostla

s¡o2
1lo2

4t203
Fe2O3T

MnO
Mso
CaO
Na2O
K20
P2()5
LOt

TOTAL

Ba
Rb
S¡
Cs
Ga

Ta
Nb
Hf
Zr

Th
U

Cr
Ni
Sc

Lâ
Ce

Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb

Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

74,94

0,22

l3,l I
2,18

0,05

0,15

0,77

4,15

4,98
0,04

0,28

t00,87

506

251

57

8,20

2,83

30

7,80

245
46

23,50
4,98

-10

-10

4

-5

45,20

90,70
9,03
33,70
6,31

0,64

6,02

1 ,'t3
6,33
'l,35

4,66

0,87

5,17

0,78

OM 888 OM 691 OM 679 OM 672 OM 740 OM 1058 OM 7/A

71,62 72,27 74,72
0,32 0,33 0j2
13,93 13,32 13,46
2,86 2,59 1,30
0,06 0,06 0,03
0,19 0,3r 0,21

1,02 1 ,14 0,88
4,38 3,80 4,80
5,10 5,26 4,09
0,09 0,08 0,04
0,66 0,52 0,43

100,23 99,69 100,08

742 716 550
214 203 210
81 93 110
3,50 4,00 2,10
24 21 24

1,60 2,70 0,60
24 29 10

11,10 9,10 4,40

439 298 168
68 51 45

11,50 10,70 9,90
2,20 2,60 2,60

-20 18 -20
-15 't0 -15

672
-588

76,30 57,70 44,60
t34,00 r 11,00 84,60
15,70 12,50 9,07
s4,70 42,50 28,60
9,70 8,60 4,50
1,14 1,05 0,22
9,70 7,70 3,40
I,60 I ,40 0,88

9,80 8,20 2,40
2,00 1,s0 0,50
6,20 5,40 1,40
0,93 0,80 0,21

5,90 5,20 5,30
0,85 0,76 0,19

75,87 76,1? 76,28
0,13 0,10 0.14
'12,85 t2,84 12,49
1,23 1,53 1,42
0,03 0,04 0,03
o,12 0,05 0,11

0,5't 0,62 0,60
3,60 3,97 3,7s
5,32 4,64 4,A2
0,03 0,03 0,03
0,60 0,48 0,71

100,29 100,42 100,38

3'11 t25 258
228 36,t 221
62 21 51

1,50 s,to 2,70

2,60 3,10 2.10
26 41 27
5,70 8,30 6,80
160 178 172
58 81 48

18,70 27,00 20¡0
2,80 6,60 3,40

.20

't5

3
-5

20 -20
.15 -15

23
-5 -5

72,20 3r,30 59,70
128,00 66,60 115,00
14,10 7,92 12,40

45,10 28,00 40,20

7,70 7,00 7,50
0,46 0,27 0,40

7,70 7,70 7,10

1,40 1,50 1,20

8,30 10,50 7,60

1,80 2,40 1,60
5,40 8,10 5,f0
0,78 1,35 0,80

4,80 9,30 5,10

0,69 1.31 0.72



Amostra

sio2
Tio2

4t203
Fe2O3T

MnO
Mso
CsO
Na2O
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Cs
Ga

Ta
Nb
Hf
Zr

Th
U

Cr
N¡

Sc

La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

102 1'1

283 250
18 12

3,20 5,70

23 33

oM 649 0M 610

76,S9 78,72
0,09 0,05
12,35 11,60
I,39 1,37
0,02 0,0?

0,05 0,02
0,50 0,42

3,62 3,99

4,87 4,39
0,03 0,0í
0,62 " 0,38

100,43 100,97

3,20 3,38
32 45

6,00 7,50
142 182
41 72

23,90 20,90
4,50 3,57

-20 -10

-15 -10

-1 2
-5 -5

28,20 36,80

59,70 85,10
6,67 9,29
21,80 40,10
4,60 't0,50

0,21 0,04
4,50 8,33

0,80 1,91

5,s0 11,10

1,30 2,12

4,20 6,57

o,72 1 ,32
4,80 8,!1
0,71 1,07



Granito Rio Negro (GRN)



Amoslra

sio2
T¡O2

4t203
Fe2O3T

MnO
Mgo
CaO
Na20
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Ca

Ga

Ta
Nb
Hf
Zr

Th
u

Cr
N¡

Sc
V

La
Ce

Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
E¡
Tm
Yb
Lu

52,65

2,22

15,03

11,15

o,17

4,22

7,20

3,92

1,78

0,69

0,45

99,48

892

34

464

-0,50

16

0,90

13

6,90
326
43

1,80

0,40

74

-15
26
181

38,90

82,90
10,70

42,10
8,60

2,64

8,50

1,30

7,40

1 ,50
4,30

0,58

3,70

0.55

53,22

2,20

14,76
r'1,55

o,17

4,20

7,16

4,04

2,14
0,65

0,39

100,48

966

493

0,50

21

o,82

17

6,90

287

44

1,83

0,32

6'l

68

206

42,90
87,10

9,52

43,00

9,84

2,80

7,83

1,40

7,68

1,49

4,05

0,63

4,11

0,56

oM 600 0M 200 0M 428-A OM 450 0M 473 0M 607 0M 547-8

48,08 49,96 51,37
1,21 2,63 2,33
15,66 15,45 15,27

10,99 12,46 11,74

0,17 0, t9 0,17
10,22 5,'t9 4,82
7 ,09 A,41 7 ,43
3,08 3,85 3,89

1 ,21 1 ,06 1,82

0,40 0,9t 0.75
0,65 0,26 0,82

98,71 100,37

599 9S2

18 14

581 675
1,10 0,80

10 21

0,40 0,s0
6 15

2,70 4,40
129 184

18 40
0,60 0,70

0,20 0,20

413 88

86 16

15 30

98 237

100,41

919
39

508

0,50
21

0,90

16

6,70
292
44

1,90

0,40

69
31

25
211

53,22 54,25

2,22 2,12
15,15 14,58
11,13 10,47

0,18 0,15

4,05 3,74

6,72 6,47
4,03 4,03

2,10 2,27

0,75 0,65

0,61 0,51

100,í7 99,26

1140 794
50 48
572 412
0,60 -0,50
21 B

0,90 1,00

16 I
7,40 e,60

315 353

43 57

1,90 3,10

0,60 0,70

51 44
-15 -15

24 24
't 88 118

46,60 45,30

97,70 96,10

12,50 12,30

50,20 48,30
9,60 9,90

3,02 2,70

9,60 10,10
1,40 1,60

7,80 9,30

1,50 1,90

4,40 5,70

0,61 0,79

3,80 4,90

0,s5 0,71

'19,40 37,30 40,80
40,70 80,70 86,20
5,17 10,70 11,20

20,80 45,00 45,40
4,20 9,r 0 9,30
I,58 3,08 2,A5
4,10 8,90 9,30
0,60 1,30 t,40
3,40 7,50 7,80

0,70 1 ,50 1,50

1,90 4,10 4.40

0,26 0,54 0,60

1,70 3,40 3.90
0,25 0,48 0,56



Amostra

sio2
Tio2

4t203
Fe2O3T

MnO
Mgo
CaO
Na2O
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
S¡
Ca

Ga

Ta
Nb
Hf
Zt

th
U

Cr
N¡

Sc

La
Ce
Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
ïb
Dy
Ho
E¡
Tm
Yb
LU

oM 602 oM 545 OM 428 OM il30 OM ,169 OM 519

57,03 61 ,96 62,26
2,05 1,43 1,3r

14,31 14,24 13,96
9,19 7,29 7,41

0,r 9 0,13 0,r 1

2,05 2,55 2,38
5,04 4,24 4,22
3,89 4,69 4,1S
3,31 3,16 3,53
0,60 0,41 0.39
0,77 0,37 0,58

99,22 100,47 100,33

s98 726 706
86 53 81

368 s17 322
1,00 -0,50 -0,50
19 26 26

1 ,30 1,80 1,60
18 34 28

8,80 15,00 15,60

394 611 652

56 A2 71

4,60 3,00 4,50
1,00 1,00 1,20

-20 42 34
-15 32 -Í5
22 15 16

155 Í9 124

60,90 69,50 64,00
125,00 148,00 135,00
15,20 18,40 16,90

58,10 70,50 63,90
11,20 14,60 12,50

2,58 2,07 1,90
10,90 14,00 12,70

1 ,70 2,40 2,10
9,70 14,10 12,00

2,00 2,90 2,50
5,80 8,60 7,40
0,82 1,25 1.06

5,30 7,80 6,80
0,76 1,09 0,95

63,85 63,48 63,55
1 ,28 1 ,21 r ,08
13.35 14.6t 15.52

6,51 6,24 6,38
0,í0 0,09 0,11

í,66 1,57 1,02
3,20 2,98 2,61

3,98 5,21 4,61

4,07 3,79 4,71

0,38 0,39 0,30

0,23 0,38 0,26

98,61 99,97 100,15

711 964 2130
66 57 87

235 336 258
-0,50 -0,s0 1,00
27 26 17

I,80 1,50 1,40
32 29 20

18,80 14.50 13,50

828 616 595

84 76 58

3,20 3,20 3,70
0,90 0,80 1,10

-20

-15

101

1l
86

-20
-15

14

23

78,90 64,20 57,80

166,00 133,00 '!20,00

20,60 '16,90 .15,10

78,00 64,40 58,80
15,30 13,40 11,40

1,92 2,14 3,38
14,80 13,20 10,80

2,40 2,10 1,70

14,30 12,60 10,20

3,00 2,70 2J0
8,80 7,80 6,10
1,25 1,09 0,88

8,10 6,70 5,70

1,'15 0,98 0,84



Amostrâ

sio2
fio2

4t203
Fe2O31

MnO
Mso
CaO
Na20
K20
P205
LOt

lOlAL

65,25
1,32

13,50

6,58

0,10
I,59
3,36

4,O2

3,84

0,44

0,80

100,80

607
161

289
1,30

29

2,02

5,20

189

98

I,71
2,49

13

12
't04

66,30
r09,00
14,49

65,30
'13,80

1,95
't2,80

2,60
14,50

2,92

8,94

1,49

8,05
'1,08

OM 6E9

76,30

0,17

r1,62
1,95

0,04
o,12

o,42

3,92

4,64

0,03

0,44

99,65

197

226

2,90

29

2,96

45

10,00

324

't8,30

3,81

13

1

65,60

109,00

12,67

46,80
10,10

0,46

9,10

1,76

10,70

2,27

6,94

1 ,25
7,39

1,05

oM 499 0M 42s OM 67

Ba
Rb
Sr
Cs
Ga

ïa
Nb
Hf
Zr

Th
u

Cr
Ni
Sc

65,28 68,94
I,13 0,93

13,31 13,78

6,72 4,73
0,09 0,08
r,84 1,03

3,05 2,24
3,69 3,97

4,50 4,22
0,37 0,24
0,53 0,62

100,49 100,78

67S 532

71 196
228 200
-0,50 2,50

16 25

1,10 3,60

16 29
21,30 11,40

985 363

101 71

3,40 16,50
'l ,10 2,60

21 12

-15 3

128
67 49

73,70 92,50

169,00 201,00
22,20 0,00
85,70 78,00
18,10 11,70

1,73 1,74
't 8,00 0,00

3,00 1,80

18,00 0,00

3,60 0,00
10,40 0,00
1,47 0,00

9,00 7,63

1,22 0,96

La
Ce
Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu



Granito Agudos do Sul(GAS)



Amostra

sio2
Tto2

4t203
FezO3T

MnO

Mgo
caO

Na2O

K2()
P?O5
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Cs
Ga

Ta
Nb
HI
Zr

Th
U

Cr
Ni
Sc

75,96
0,03

13,08

0,63

0,04

0,07
0,82

4,80

3,84

0,02

0,34

99,63

503

196
265

3,00

41

0,68

15

3,90

68
4

4,84

4,91

-10

-'10

-1

-5

3,71

6,65
0,66
2,59
o,42

0,16

0,39

0,05

0,26

0,05

0,20

0,04

0,32

0,05

75,16

0,02

r3,30
0,67

0,05
0,03

0,85

5,06

3,68

0,02

0,29

99,13

407
176
231

3,80

39

2,38

59

5,90

66
4

r2,30

50,00

11

-10

-1

-5

5,07

11 ,20
0,98

3,8'l

0,78

0,t9
0,60

0,08

0,40

0,08

0,26

0,05
0,43

0,08

74,74

0,04

13,03
0,71

0,03

0,04

0,88

5,11

3,44

0,03

0,59

98,64

162
225

2,80

43

1,83

54

8,10

89

6

r6,50
40,00

-10
-10

-1

-5

2,19
4,46

0,50

0,73

o,22

0,62

0,12

0,59

0,12

0,40

0,08

0,59

0,10

oM66l OM86tA2 0M66183 0M66lcl OM66lE OMToO

75,12 75,52 75,68
0,02 ,0,01 0,02
13,f8 12,52 13,48
0,61 r,05 0,84
0,04 0,03 0,02
0,05 0,01 0,04
0,81 0,35 0,73
4,96 4,85 5,03
3,85 3,87 4,02
0,02 0,03 0,08
0,56 0,35 0,47

99,22 98,57 100,41

0,84 9,33 3,20
17 88 55

4,30 8,70 3,20
62 r19 48
3 137 3

5,15 24,50 5,14
27,50 15,50 57,50

406 27 162
183 341 199
244 14 168
3,20 1,70 5,30
,10 47 43

La
Ce

Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
Tb
Oy
Ho
Èr
Tm
Yb
Lu

-'f 0

"10
-1

-5

17

-10

-1

-5

12

-10

-1

-5

3,10 7,02 2,35
6,30 24,70 4,61

0,62 3,43 0,50
2,31 16,80 2,20
0,46 8,93 0,49

0,17 0,0s 0,13
0,40 9,03 0,38
0,05 2,71 0,06

0,23 18,30 0,28

0,05 3,92 0,05
0,20 12,00 0,18
0,03 2,39 0,03
0,30 15,00 0,24
0,06 2,05 0,04



Granito Tarumã (GT)



Amostra

sio2
Tio2

4t203
Fe2O31

MnO
Mgo
CaO
Na20
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Ca

Ga

Ta
Nb
Hf
Zr

Th
U

oM 604 0M 66 0M 80

72,14 12,35 73,80
0,26 0,27 0,24
'13,28 14,39 14.08
2,15 2,21 1,93
0,05 0,05 0,04
0,48 0,66 0,.+0

1,55 1,88 1,23
3,58 3,70 3,47
4,3r 4,41 5,31

0,08 0,09 0,04
0,71 0,80 0,01

98,63 100,81 100,55

1230 1580 10.10
'187 160 154
285 407 215
3,00 3,20 2,40
22 't9 19

1,32 2,90 3,10
22 16 20
5,00 5,70 7,40
197 173 207
19 16 24

14,50 13,60 20¡0
2,32 2,00 3,00

30 24 43
-1032
343
18 17 10

67,40 58,10 93,50
96,20 1't5,00 172,00
1'! ,05
41,40 44,00 58,00
6,39 5,67 6,91

0,83 1,17 0,91

5,42 0,00 0,00
0,70 0,50 0,50
3,28 0,00 0,00
0,59 0,00 0,00
1,90 0,00 0,00
0.31

1,73 1,54 2,60
0,25 0,21 0,34

Cr
N¡

Sc

La
ce
Pr
Nd
Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu



Suite Granítica Piên-Mandirituba (SGPM)

(Quartzo Monzodioritos a Granodioritos sem epídoto i

magmático)



Amostra

sio2
T¡02

41203
Fe203T

Mno
Mso
CaO

Na2O
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
S¡
Cs
Ga

49,69
0,71

19,05

0,83
0,15
3,45

6,98
3,98

2,97

0,43

1,30

97,54

3254
36

'1032

0,60
18

0,60

1,90

1iI

0,20
o,20

l9
I
0

1,t3

7

20
8S

36,90
75,00

40,00
6,99
2,10
0,00

0,90

0,00
0,00

0,00

't,87

0,27

oM 369 0M SA OM 165 0M 206 0M 414 0M 1106 0M 409

52,43 52,54
0,32 0,56
5,30 18,76
8,83 7,38
0,21 0,14
16,25 2,78

11,3f 6,13

1,10 4,18

1,04 3,47
0,02 0,34

1,53 1,59

98,34 97,A7

562 3610

26 48

221 1329
-0,50 0,50
11 18

1490 f8
267 I
560
40 17

100 93

11 56

525
98 77

12,00 40,20
3l,90 77,00
4,25
18,80 34,00
3,90 5,50

1 ,07 1 ,94
3,40 0,00
0,40 0,80
2,10 0,00

0,40 0,00
1,10 0,00
0,14

0,90 1,25
0,11 0.17

24 80

7 3l
036
612
56 93

7 14

14 19

48 66

60,97 61,42 63,07 64,63
0,40 0,66 0,56 0,49
17,47 15,60 15,80 15,07
4,80 5,68 4,92 ¡1,38

0,10 0,09 0,09 0,10
1,60 2,87 2,51 2,07
4,21 4,88 4,23 3.50
4,77 4,32 4,05 4,13
3,36 2,82 3,11 3,53
0,27 0,40 0,37 0,29
0,59 0,81 0,97 0,84

98,54 99,55 99,67 99,03

1864

1727
0,50

20

1630 1780 18e6
66 75 78

1240 1230 t067
1,30 1,40 0,90
21 21 21

2,80 0,50 0,80 3,10
14 12 11 1s

4,70 5,50 5,40 4,20
140 233 230 184
13 14 16 f5

8,10 11,s0 10,60 11,10
0,20 0,54 1,30 1.50

0,40 1,00
66

1,80 2,20
58 98

11 17

2,20 0,40

0,40 0.20

Ta

Nb
Hf
Z¡

Th

U

Cr
Ni
Co
Sc

Cu

Pb
Zrt

La
Ce

Pr
Nd

Sm
Eu

Gd

Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

69
21

50

10

82
-t0
44

86

49

16

0

I
57

I
26
5ð

63,20
95,00

35,00

5,08
'I ,15
0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,96

0,'t 3

52,80 72,70 66,30
f02,00 106,00 105,00

I 1,98 11 ,80
38,00 43,00 39,80

5,85 6,78 6,00
1,73 1,87 1 ,61

0,00 5,91 4,60
0,50 0,61 0.50
0,00 2,65 2,60
0,00 0,49 0,50
0,00 1,44 1,30

0,16 0,16
't,25 0,94 1,t0
0,17 0,14 0,16



Amostiâ

s¡02
fio2

4t203
Fe2O3T

MnO

Mso
CaO
Na2o
K20
P205
LOt

TOTAL

69,49 70,37
0,28 0,27

15,81 15,73

2,26 215
0,04 0,04

0,78 1,02
2,26 2,87

4,83 4,08

3,60 3,14
0,14 0,14
0.56 0.49

oM 406 0M ll20 0M tl08

Ba
Rb
Sr
Cs
Ge

67 ,24
0,37

11,77

3,30

0,06

1,45

3,00

4,26

3,32

0,22

0,75

98,78 100,05

'1340 1910 1820
90 84 62
901 1270 1010
1,70 I,00 1,40
20 19 17

1 ,40 1,00 0,80
14 109

5,00 4,10 3,70
168 136 136
11 11 I

14,40 3,80 6,10
2,60 0,60 1,20

-20
-15

37

4

26
-10

l5
-30

52,20 26,30 35,10
88,80 45,20 60,í0
8,88 5,24 6,42
30,80 21,20 21,20
4,90 4,00 3,20
1 ,38 1,24 0,71
4,30 4,50 2,40
0,40 0,60 0,30
2,10 3,90 1,40
0,40 1,00 0,30
1,10 3,40 0,80
0,16 0,51 0,10
1,00 3,00 0,60
0,12 0,46 0,10

lå
Nb
Hf
Zr

Th
U

44 24
-20 3l
62 51

74
50 26
15 -t0
35 19

53 37

Cr
Ni
Co
Sc

Cu

Pb
Zn

La
Ce
Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Ím
Yb
Lu



Suite Granítica Piên-Mandirituba (SGPM)

(Quartzo Monzodioritos, Granodioritos e Leucogranodioritos
com epídoto magmático)



Amostra

si02
Tio2

4t203
Fe2O3T

Mno
Mso
CaO
Nazo
K20
P205
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Cs
Ga

Ta
Nb
Hf
Zr

Th
U

Cr
N¡

Sc

Lâ
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

60,16
0,52

17,35

5,45

0,12

1,89

5,01

4,74
2,50

0,34

0,82

98,90

1690

69
'1410

1,00

23

0,90

11

5,00
188

20
6,30
0,50

-20

-20

76

69,00
124,00

12,8s
46,90
7,20

, 2,12
6,30

o,70

3,30

0,60
1,80

0,25
1,60

o,22

oM t83-105 0M 180 0M 182 0M 04 0M 881 0M 629 0M 432 0M 705

62,01 63,82 64,08 67,74 67,85 68,59 69,84
0,52 0,47 0,42 0,34 0,25 0,27 0,26
'17,17 16,56 15,75 15,54 15,72 15,97 14,48
s,59 4,72 4,31 3,43 2,51 2,97 21A
0,13 0,12 0,09 0,07 0,06 0,07 o,o4
I ,64 r,48 1,60 1,00 0,71 0,76 0,86
4,67 4,11 3,21 2,90 2,57 2,82 r.89
4,62 4,78 4,12 4,61 5,49 5,17 5,02
2,83 2,69 3,58 3,74 3,00 3,40 3,52
0,33 0,30 0,23 0,20 0,14 0,15 0,.15

0,82 0,84 0,9,t 0,71 0,39 0,37 2.22

99,89 98,33 100,28 98,68 100,53 100,46

14s7 1451 1533
77 76 85

1416 1254 964
0,50 0,50 2,20
21 21 18

1,90 2,10 3,20 1,10

12 12 13 11

5,50 4,20 4,90 4,40
167 151 198 r 80

16 18 15 13

4,40 5,40 8,90 7,90

2,00 0,20 4,30 1,10

15 f6 25 -20

2 4 3 -15

7764
53 44 47 49

1390 1680 1220 1230
82 7A 90 85
1060 í100 1170 918
1,10 1,10 2,60 2,50
21 21 23 22

1,10 0,91 0,40

11 12 7

3,90 3,20 3,40

137 123 104
8 10 5

4,50 4,19 5,70
1,40 2,69 1 ,30

-20 13 -20
-15 -10 -15

433
30 32 30

50,20 48,20 53,90 54,50 25,80 28,80 17,10
109,00 89,00 99,00 7r,30 47,10 49,90 31,90

10,60 5,15 5,25 3,64
47,00 35,00 48,00 39,70 18,30 21,70 13,90
7,11 5,75 8,34 7,50 2,90 3,86 2A0
2,06 1,51 2,22 1,38 0,72 1 ,09 0,63
0,00 0,00 0,00 9,10 2,20 2,83 1,90
0,55 0,45 0,48 0,42 0,30 0,35 0,20
0,00 0,00 0,00 7,70 1,40 '1,68 1,00
0,00 0,00 0,00 1,70 0,30 0,29 0,20
0,00 0,00 0,00 5,20 0,80 0,87 0,40

0,78 0,11 0,12 0,06
1 ,64 r ,55 1,20 0,88 0,70 0,83 0,40
0,25 0,17 0,23 0,f8 0,12 0,13 0,06



Amostra

sio2
Tio2

41203
Fs2O3T

MnO
Mso
cao
Nâ2O
K20
P206
LOt

TOTAL

Ba
Rb
Sr
Cs
Ga

Ta
Nb
Hf
Z¡

Th
U

Cr
N¡

Sc
v

oMr35 0M36 0M959 0M942 0M933 0M26

69,96 71,62 72,76 72,97 73,72 74,41

0,16 0,17 0,16 0,13 0,15 0,13
't5,60 15,02 14,67 14,60 14,52 14,40

1,53 ,l,84 1,43 1,18 0,79 1,18

0,05 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02

0,43 0,17 0,43 0,33 0,32 0,29

1.83 2,06 1,49 1,23 1,33 1,',t0

5,16 4,77 5,43 5,47 5,17 5,45

3,07 3,21 3,34 3,59 3,76 3,47

0,07 0,08 0,09 0,08 0,04 0,08

0,66 0,49 0,37 0,68 0,61 0,39

98,52 99,79 100,19 100,29 r00,43 f00,92

'1945 1161 '1760 19'10 1300 1560

72 52 67 63 77 84

1256 1043 1190 1240 S29 1130

0,80 1,40 0,70 1,10 -0,50 0,90

21 18 21 20 21 19

0,50 0,50 0,30 0,30

7655
3.30 3,50 2,70 3,00

125 87 87 89

8543
2,70 1,70 r,80 1,80

0.20 0.20 0,60 0,60

19 -20 -20

2 -15 -15

231
14 16 10

't,00 0,91

2,70 2,90

84 99

36
2,80 4,20

0,70 1,12

-20 -10

-15 -10

9 10

La
Ce
Pr
Nd

Sm
Eu

Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

12

3

11

14,70

31,00

12,00

2,06
0,81

0,00

0,28

0,00

0,00
0,00

0,66

0,16

12,00 13,50 14,60 22,10

22,10 24,50 26,50 28,30

2,60 2,86 3,01 3,38

9,50 10,30 10,70 14,70

1,70 2,00 1,90 2,98

0,37 0,40 0,47 0,55

1,30 1,50 1 ,50 1,60

0,20 0,20 0,20 0,25

0,70 0,70 0,70 1,83

0,10 0,10 0,10 0,34

0,30 0,30 0,30 0,96
-0,05 -0,05 -0,05 0,16

0.30 0,20 0,30 0,25

0,05 -0,04 0,04 0,12



Suite Granítica Piên-Mandirituba (SGPM)

(Monzogranitos)
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