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RESUMO

A compartimentação geológico-estrutural da região de Piên (PR) e adjacências

apresenta dois segmentos crustais de composições e idades distintas, separados pela

Zonø de CÍsølhamenlo PÍên (ZCP), com rerÅ aprgximado N45-50E. O compartimento

a norte, é constituído pela" Suíle Granilo-Mílonítíca Rio Píên, composto por
granitóides miloníticos de idade Neoproterozóica e outro a sul constituído de Gnaísses

Anfibolíto-Granulíticos, de idade Paleoproterozóica.

Dois principais corpos, lentiformes, de uma suíte de rochas nr¿i'fico-ultramiificas,

ocoÍem à none (Campina dos Crispins, C.C) e a sul (Campina dos Maias, C'M) da
ZCP. Na parte leste da região estudada ocorre, a porção meridional do Maciço Granítico
Agudos do Su! a sudeste é coberta por rochas vulcanossedimenta¡es da Bacia de Campo
Alegre e a oeste por sequências sedimenta¡es da Bacia do Pa¡arui.

Os granitóides dz Suíte G¡aníto-Milonítica Rio Píên representanL o limite
meridional de um ter¡eno granítico, com continuidade a norte por aproximadamente 20
Km. Mostram coloração avermelhada a cinzenta, granulação normalmente média a
grossa, geralmente com megacristais centimétricos de K-feldspato, biotita e homblenda

e, variando em termos composicionais entre granodioritos a quartzo-monzodioritos e

subordinadamente monzogranitos. Apresentam caniter c¡íióio-alcalino de médio a alto K
e são predominantemente metaluminosos, A estrutura principal nestes g¡anitóides é uma
foliação milonítica Sn concentrada em N66E/64NW e catacteltzada pela orientação
preferencial de quartzo, biotita anñbolio e alongamento de porfiroclastos de feldspatos.

Junto a ZCP, ocorre uma faixa de biotit¿-ultramilonitos.

O Macìço G¡unltico Agudos do Sul representa uma expressiva atividade
granítica e apresenta, na regiäo estudada, quatro ûcies isotrópas' A principal seria do
tipo Sienogranítica e Alcali-feldspato-granitica e, subordinadamente, granodiorítica-
Monzogranítica. Corpos gabro-dioríticos ta¡dios ocorrem associados e enclaves de

serpentinitos e gnaisses, GeoquÍmicamente apresentam tendência alcalina

Na s¡¡lf¿ mdJíco.ultramófica, Os litotipos predominantes são principalmente

serpentinitos. Subordinadarnente ocofrem xistos magnesianos, harzburgitos

serpentinizados, metaortophoxenitos e metagabronoritos. As relações de cont¿tos destes

corpos com a¡¡ encaixantes são essencialmente tectônicas e estão fortemente deformados,
apresentando um ca¡áter b'rechóide-milonítico. No corpo ultra¡náfico de C.C, as

foliações apresentam-se concentrada¡r em.torno de N64E/50-70NW e i¡dicam a

imposição de um dobrramento cillndrico assimétrico com eixos inclinados para W e SW e
lineações minerais associadas neste sentido. No corpo de C.M, o comportamento

estrutu¡al com baixos mergulhos das foliações (N66E/20NW) e lineações minerais l0o-
30'/1.I20-60W tipo ¡, sugerem a colocação deste corpo por sobrre os gnaisses ar¡fibolito'
granulíticos, em forma de "klippe".

O Conte:ito geológico, o tipo de rochas presentes, as ca¡acterísticas geoquímicas,

em termos de elementos rnenores, principalmente Ti Cr e Ni e comportamento de terras

raras, sugerem que estas rochas seriam geradas em ambientes de margens continentais

ativas e relacionadas a zonas de suMucçäo (SSZ, Supra-Subduction Zone)' Os dados K-
Ar em plagioclásio de gabronoritos revelam idades Neoproterozóicas enquanto idades

Sm-Nd em rocha total apontam idades Paleoproterozóicas.
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Os Gnøisses Anfibolito-Granulítícos cottstituem-se em ampla diversidade

litológic4 com predomínio de gnaisses granulíticos felsicos e máficos com freqüentes
lentes de félsicos e nuiûcos granatíferas, gnaisses granulíticos anfibóüticos e anfibolitos
ricos em grarøda gnaisses anfibolíticos e anfibólio gnaisses, gnaisses granulíticos ricos
em biotita e pôrções chamoquiticas, chamoenderbíticas e enderbíticas associadas.

Apresentam-se maciços, foliados e/ou com ba¡ldamento gnrüssico milimétrico a

centimétrico, caracterizado pela alternância heterogênea de nÍveis de plagiocltisio f
qua¡tzo + Fk e níveis de hornblenda, biotita" granad4 ortopiroxênio e/ou clinopiroxênio .

A partir da ZCP, em direção ao sul, observa-se uma faixa de 4 a ó Km de largur4
caracterizada pela destruição parcial a total das paragêneses granulíticas e a formação de
novas, retrógradas dentro do limite inferior da åcies anûbolito acompanhadas pela

imposição de estruturação em tomo de E-W48N e N60-80E/50-70NW que diferem da

estruturação regional de aproximadamente N64W60NE dos $aisses granulíticos

atribuída a épocas Paleoproterozóicas (dados Rb-Sr e K-Ar em minerais).

Ao longo da ZCP, pode ser observada uma foliação milonítica" impressa nos

litotipos graníticos, ultranuiûcos e gnaissicos, de idade Neoproterozóica, heterogênea e
gerada em regimes dúctis e condições metamórficas variáveis compatívies com a frcies
xisto-verde, znnz da biotita até, o limite inferior da fácies anfibolito. O seu
desenvolvimento estaria associado, em seu início, ao processo de cavalgamento dos
granitóides miloniticos sobre os gnaisses granulíticos, no sentido NNW para SSE, do
qual teria panicipado a suíte nlíûco-ultramáfica, principalmente o corpo de C.M. Há
indicações de manifestações transcorrentes ta¡dias com sentido dextral e de caniter
dúctil.

Os dados geoquímicos apontarn, para os gnaisses biotíticos, biotita-anfbólio
gnaisses e gnaisses anfibolíticos, que ocorrem junto a ZCP e ao norte do corpo
rlltramríûco de C.C, características geoquímicas compatlvies com associações andesito-
basaltlcas calcio-atcalinas de alto K a slroshoníticas, tlpicas de margens continentais
ativas. Dados K-Ar em biotita nestas rochas revelam idades Neoproterozóicas.

Os dados U-Pb em zircões, as isócronas Rb-Sr em rocha total bem corno os
resultados K-Ar em biotitas indicam que, os granitóides da suíte granito-milonítica Rio
Piêq no intervalo enl¡e 650 e 595 Ma, tiveram sua geração, defonnação, colocação em
níveis crusøis superiores e seu resfüamento abaixo da isoterma de 250-300"C. As razões
iniciais Sr8?Srt6 suge¡em participação mantélica e da crosta inferior na geração destes

corpos. A idade em tomo de 650 Ma (Rb-Sr e K-Ar em anfibólio) é interpretada como a
melhor aproximação da idade principal da geração desses granitóides. As idades K-Ar
em biotita entre 605 e 590 Ma, representam o período de resfriamento e de estabilizaçÍio
tectônicq pós deformacional dest¿ suíte.

Os dados geocronológicos, petrológicos e estruturais ¡eferentes ao lvlaciço
Granítico Agudos do Sut quando comparadas, aos dos granitóides miloníticos mosFam
claramente i geração ta"dia deste racþ (entre 590-570 Ma). As razões iniciais Srt?Sr86
mais altas sugerem maior participação crustal, na geração destes, em relação aos
miloníticos.

Um perfil regionat K-Ar t¡ansversal a ZCP demonstra que, a sul da ZCP, as

idades das rochas grriíissico anfibolito-granulíticas gi¡am em tomo de 1800 Ma, e que, na
medida em que ocorre uma aproximação da ZCP estes valores tomam-se
Neoproterozóicos (650-600 Ma), independente das ca¡acterísticas e da idade da rocha
original. A tendência do decréscimo das idades K-Ar nas rochas granitóides, em direçäo
a NNW pode ser explicada como função do distanciamento da frente do cavalgamento.
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No compartimento gnríLissico anfibolito-granulitico ocorre o contrário, idades mais
aritigas quanto rnais distante da ZCP. Este fato é possivel somente, se os granitóides
reprcsentarem uma superposição tectônica sobre rochas bem mais antigas, que já se
encontravam.frias, quando deste evento deformacional.

Dados Sm-Nd em rocha total e minerais (plagiocftisio e granada) em gnaisses
anfiboliticos e granulíticos grariatíferos revela¡anL valores entre 1,7-1.8 G.a" semh,antes
aos K-A¡ em minerais e são indicativos do ¡esfriamento das paragêneses granulíticas.

As informações petrológicas, estrutu¡ais e þeocronológicas disponíveis até o
momento sobre os litotipos da região de Piên permiten¡ a caracterização e o
enquadramento da região dentro de r¡m processo geodiniâmico de margem continental
ativa" no ceruírio geotectônico do Ciclo Brasilia¡ro.



ABSTRACT

The Pien í¡¡ea presents two major geotectonic domains separated by the pien
Shea¡ Zone (PSZ). The northem one is the Rio Pien Granite-Mylonitic Suite composed
by calc-alkaüne granitoids of neoproterozoic age. The southem domain is represented
by the Amphibolite-Granulite Gneisses where high grade metamorphism tooli place at
the end of paleoproterozoic time.

Two lenses of a disrupted Mafic-Ultramafic Suite can be found north (Campina
dos Crispins, C.C) and south (Campina dos Maias, C.M ) of the Pien Shear Zone. The
eastern part ofthe mapped area is occupied by the Agudos do sul granitic massif and the
westem and southern parts a¡e covered by the Pararuí and Campo Alegre basins
respectively.

The Rio Piên granite-mylonitic suite represents the southern limit of a 20 km
wide granitoid tenain in which medium-coarse grained, red-greyish granitoids with K-
feldspar megacrystâls predominate. These biotite or amphibole granitoids are
metaluminous with medium to high-K calc-alkaline afrnities, Most granitoid rocks a¡e
afected by a strong shearing deformation represented by a mylonitc foliation with N66E
direction dipping 64" to NW. Near the PSZ biotite-ultramylonites predominate.

Th. alkaline Agudos do Sul granitoid represents an important magmatic activity
where four major isotropic igneous åcies were mapped. The principal one is
characterizrd by reddish syenogranite to alkali feldspar-syenogranite. subordinately
granodiorite-monzogranitic facies and late gabbno-diorite stocks are also be found,

The mafic-ultramafic suite is composed predominant by serpentinites, magnesian
schists, serpentinised harzburgites, metaorthopyroxenites and metagabbronorites. These
rocks are strongly deformed always presenting trend NE and a tectonic contact with the
host rocks. The campina dos crispins occurrence is located in the psZ while the other
major body, Campina dos Maias, represents an allocthonous klippe over the southem
granulite gnaisses. The h1'pothesis that these two bodies were part of a previous single
unit dismembered during the evolution ofthe pSZ carurot be disca¡ded.

Considering the identified lithotypes, their geochemical atrnity þanicularly the
Ti, Cr, Ni and REE content) and the geological context observed in the area" a
geotectonical model of active continental margin related to suMuction SSZ (Supra-
SuMuction Zone) is proposed. K-Ar on plagioclase ûom gabbronorites gave
Neoproterozoic ages although sm-Nd whole rock isochron lelded paleoproterozoic
ages.

The amphibolite-granulitic terrain is composed by several different orthogneissic
units with Iow-K calc-alkaline affinity. In this domain felsic to mafic granulites
predominate and are accompained by amphibolite gneisses, biotite-rich granulites, and
portions with charnockitic, chamoenderbitic and enderbitics cha¡acteristics. Gamet-rich
lenses are often observed. These rocks usually show a milimetric-centimetric banding
formed by alternance of felsic þlagioclase, quartz, k-feldspar) and mafic (homblende,

liotiç, Samet and pyroxene) Ievels, but sometimes they are almost massive with a very
fine foliation.
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From the PSZ to the south there is a 4-ó km wide zone affected by the shear
zone where the granulite pa¡ageneses were totally destroyed by the retrogression
imposed by the shear process which occurred at lower amphibolite metamorphic facies.
A NE trend modifting the regional NW di¡ection typical of the granulite domain is
cha¡acteristic of this zone.

In the PSZ a heterogeneous mylonitic foliation can be recognized developed
under a ductile regime under metamorphic conditions in the greenschistJower
amphibolite transition. It is possible that the PSZ development took place ar
Neoproterozoic time when the granitoids, thrust towards the granulite tenair¡ were part
ofa genera.l collisional process. Dextral reactivation ofthe PSZ can be observed affecting
the Agudos do Sul granitoid.

Based in geochemical data, it is proposed that the biotite gneiss and biotite-
amphibole-gneiss which occr¡rr nea¡ the PSZ have a shoshonitic to high-K calc-alkaline
features which are characteristic of active continental margins. K-A¡ on biotite eKracted
from these rocks gave Neoproterozoic ages.

The available radiometric data for the Rio Piên mylonitic granitoids show that
between 650-595 Ma the generation, deformation and cooling below the isotherm of250
oC occurred. On the other hand, the geochronological data for the Agudos do Sul massif
are in the 590-570 Ma interval showing its younger generation. The Sr87 / 5186 initial
ratios for both g¡anitoids suggest more involvement of the continental crust in the origins
of Agudos do Sul granitic massif

The analyses ofthe entire set of the available data for the Piên area allows the
suggestion of a geotectonic scenery related to the evolution of an active continental
margin during the collages associated to the Brasiliano Cycle.
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I - INTRODUÇÃO

A compartimentação geológico-estrutural da região de Piên-PR (Mapa em anexo),

apresenta dois domínios crustais de composições e idades distintas: um domínio a norte

constituído principalmente por granitóides miloníticos e um a sul caracterizado por

ocorrência de gnaisses anfibolito-granulíticos.

A Zona de Císolhamento Píên (ZCP), com trend aproximado N45-50E e

extensão em tomo de 20Km na região mapead4 faz o contato entre os dois domínios.

Juto à ZCP ocorrem diversos corpos lenticulares de rochas máfico-ultranriíûcas

segundo um trend semelhante ao da ZCP. Na parte leste da região ocorre a porção

meridional do Maciço Granítico Agudos do Sul, intrusivo tanto nos granitóides

miloníticos quanto nos gnaisses anfibolítico-granuliticos. A porção sudeste da ¿irea esta

coberta por rochas vulcano-sedimentares da bacia de Campo Alegre e a oeste por

seqilências sedimentares da Bacia do Pa¡aná.

A região foi objetivo dos estudos de Girardi (1974), que concentrou seus estudos

na associação nriiûco-ultramáûca e, posteriormente Machiavelli (1991)' o qual enfocou

os aspectos petrológicos dos granitóides deformados da regiäo de Piên. Basei et al.

(1992) discute a importância da região, propondo que a me$na represente a sutura

colisional entre dois microcontinentes, a norte dî ZCP (Mícroplaca Curitiba) e a sul

(Microplaca Luís Alves). Recentemente Siga Jr. (1995) trouxe um acervo de dados

geocronológicos com implicações geotectônicas dos ter¡enos eritre os Cintuões Ribei¡a

e Dom Feliciano, no qual a regiäo insere-se.

Novos dados geológicos são apresentados neste trabalho sobre a regiäo de Piên e

adjacências.



r - LocALrzAÇÅo DA,{REA E VLAS DE ACESSO:

A região estudada situa-se na divisa dos estados do Pa¡arui e Santa Catarina e está

irserida nas Folhas planialtimétricas do IBGE 1983, Folhas Curitiba (SG.22-X-D/SG.23-V-

C) e Joinville (5G.22-Z-B), Escala l:250.000 (Figura l l). Os limites geográficos são os

meridianos 49o16' e 49"29' Oeste e os paralelos 26o00' e 26"14' Sul.

O acesso a área se faz através de BR 116, a partir de Curitiba em direção ao sul e no

trecho entre Mandirituba (PR) e Quitandinha (PR), utiliza-se a PR 419 com destino aos

municípios de Agudos do Sul, Piên e São Bento do Sul (SC), respectivamente. Destaca-se,

na região estudad4 os municípios e localidades de: Agudos do Sul, Piêr\ Poço Frio, Campo

Novo, Doce Grande, Campina dos Crispins, Campina dos Maias, Trigolândia, Fragosos de

Piên, Palnital, Avencal e Colônia Padre Paulo, no estado do Pa¡ana e; Bateias de Baixo,

Avenquinha de Santo Antônio, Capinzal, Fragosos, Oxford e São Bento do Sul, no estado

de Santa Catarina.

æ

I
Figura l.l - Mapa de localização e acsssos.



1.2 - OBJETIVOS:

O objetivo deste estudo é realizar um levantamento geológico de detalhe, na

escala aproximada de 1.30.000, utilizando-se de fenamentas como:

. Levantainento de elementos estruturais, planares e lineares dos litotipos que ocorrem

na região de Piên e adjacências e aniilise petrogrrífica destes.

r Estudos geocronológicos tais como: K-Ar em minerais (biotita, anfibólio e

plagiockisio) dos granitóides miloníticos, gnaisses biotíticos, anñbolíticos e

granulíticos, plagioclasio dos corpos gabronoríticos da suite máfico-ultramáfica e

biotit¿ do granito Agudos, Rb-Sr em ¡ocha total dos granitóides miloníticos e dos

gnaisses granulíticos e Sm-Nd em minerais (granada" plagiocltisio) e rocha total de

anfibolitos e gnaisses anfibolíticos granatíferos, granulitos ganatíferos e serpentinitos.

o Levantamento geoquímico (elementos maiores, menores e terms raras) dos

principais litotipos presentes na região.

A intenção do trabalho é agrupar informações e dados geológicos para escla¡ecer

a evoluçäo geológica da região e a sua importância na construção do ceruirio

geotectônico regional.



2 - MÉTODOS, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

Com a intenção de alcançar os objetivos propostos, foram realizadas as seguintes etapas:

2.1 - CONSULTA BIBLIOGR/LFICA:

Levantamentos bibliogriiLficos dos dados geológicos locais e regionais e consulta

perrnanefte de publicações de ordem didática e comparativa de diferentes temas

geológicos, que aqui tratamos.

2.2 - TRABALHOS DE CAMPO:

Os t¡abalhos de campo tiveram por ênfase:

- Reconhecimento dos litotipos presentes, a partir dos perfis realizados, com coleta de

amostms, por vezes orientadas, para fins petrográûcos, geocronológicos e geoquímicos.

Foram estudados aproximadamente 420 afloramentos na região mapeada e adjacências e

coletadas cerca de 320 amostras.

- Identificação do componamento estrutural dos diferentes compartimentos. Coleta

de informações sobre foliações e suas relações temporais, lineações minerais e de

estiramento, possíveis estruturas reliquiares magntiticas e, reþão porfiroclastos ou

blastos versus foliação circundante, dobras e ser¡s estilos, quando existentes, clivagens de

fraturas,. etc. Atenção especial foi dada à procura de indicadores cinemáticos, tais como

relações entre superficies Ss e Sc, sombras de pressão assimétricas, assimetria de

porfiroclastos ou blastos e dobr¡as ålha

2.3 -MrcRoscoPuÓnct:

Lâminas petrogÍíficas confeccionadas a partir de cortes normais à foliação

principal e paralelas à lineação de estiramento em amostras de rochas orientadas, com o

objetivo de:

/. Melhor caracterização a nível microscópico das feições estruturais

mencionadas no item anterior.



2. Identificação das paragêneses minerais prinriirias e secundiírias.

Estabelecimento das possíveis condições metamórficas, quando existentes e as

trarnformações impostas pela ZCP.

3. Descrição das relações entre os minerais e seus hábitos e formas e' ainda,

reþões temporais entre formação-deformação e o crescimento dos minerais e, aind4 as

caracterÍsticas texturais e estruturais das rochas

Devido à grande diversidade dos tipos litológicos em cada compartimento foram

confeccionadas e a maioria analisadas; em tomo de 180 lâminas petrográficas.

2.4. TRATAMENTO ESTATíSTICO DOS DADOS ESTRUTURAIS LINEARES E

PI¿INARES:

O tratamento estatístico foi aplicado àrs foliações, lineações minerais e de

esti¡amento das diferentes fases de deformação de cada compartimento, com o emprego

de diagramas de Schìmdt-Lømben de projeção estereográfica e análises estatísticas,

utiliz¡ndo um "software" denominado "Stereonet". Os dados estrutu¡ais lineares e

planares de cada compartimento e dos corpos da suíte n¡¡ífico-ultramrifica, foram

analisados separadamente.

2.5 - EI.AßORAÇÃO DO MAPA GEOLÓGICO:

Na confecção de mapa geológico-estrutural na escala de l:30'000, utilizou-se

como base as folhas topogniûcas de Mandirituba, Tijucas do Sul e Campo Alegre (escala

1:50.000, IBGE -1992) e fotos aéreas (escala l:60.000, ITCF). O mapa foi elaborado a

partir de descrições de inúmeros perfis geológicos de detalhe, na direção NW-SE

perpendiculares a estrutuaçäo das rocbas e exame petrognifico macro e microscópico

das rochas.

2.6 - SELEQúO DE AMOSTRAS PARA AN,4LISES GEOCRONOLÓEICOS'

Os critérios de escolha das amostras pæa datações foram determinados em

função do tipo da informação geológica desejada, tendo em vista o potencial da

resolução dos métodos e as possibilidades da aplicação do método e slas limitações.



O método Rb-Sr em rochø total foi aplicado nos granitóides miloníticos com a

finaiidade de se obter a idade aproximada da formação destes ou a idade do

metamorfismo-deformação e complementá-los com os dados U-Pb em zircões. Nos

gnaisses granulíticos, procr¡ra-se obter a idade do metamorfismo.

O enfoque em análises geocronológicas concentrou-se ao método K-Ar em

minerøis: biotita e anfibolio dos granitóides miloníticos e dos gnaisses-anfiboliticos-

granulíticos, biotita de granitos do Maciço Granitico Agudos do Sul e plagiocliásio dos

corpos gabronoríticos da suíte nuífico-ultram¿ifica. Procurou-se, através desta

metodologia, caracterizar os últimos eventos térmicos que os litotipos de cada

compartimento sofreram e a idade aproximada da Zona de Cisalhamento Piê:n ( ZCP).

A metodologia Sm-Nd em minerais e rochø total foi aplicada a gnaisses e

granulitos granatíferos e somente em rocha total foi aplicada aos serpentinitos e

harzburgitos serpentinizzdos. A aplicação desta metodologia nestas rochas teve por

finalidade obter-se a idade da rocha a partir das aniílises em rocha total e no caso de

minerais, idades próximas da idade da cristalização da paragênese mineral. Foram ainda

obtidas idades modelo, calculadas a partir de análises em rocha total.

2.7 - SELEÇ,4O DE AMOSTRAS PARA ÀNÁLISES GEOQUúMICAS

Foram efetuadas 39 andlíses qulmícøs inéditøs, no Activation Laboratories-

Canad4 ab'rangendo os principais litotipos da região, sendo distribuídos, do seguinte

modo:

- 8 análises químicas dos granitóides miloníticos.

- 1 1 a¡uiLlises químicas da Suíte Máûco-UltranriiLûca.

- 17 aníLlises químicas do compartimento gnrüssico anfibolítico-

granulítico.

- 3 aruíüses químicas do granito Agudos do Sul.

Foram reavaliados igualmente os dados geoquímicos dos granitóides miloníticos

(Machiavelli l99l ), da suíte rn¡ífico-ultrarniíûca (Siga Jr. 1995) e da suíte nr¡ífico-

ultranlífica, homblenda-metagabros € granulitos (Girardi 1974), apesar de neste r timo

ter somente aruilises de elementos maiores e alguns elementos traços.

O objetívo das anólises foi o de verifica¡ se o comport¿rmento geoquímico, a

nível de elementos maiores, menores e terras raras leves e pesadas, das distintas rochas



da região. além de verifica¡ suas assinatwas geoquímicas relacionadas aos processos

geológicos tais como posicionamento geotec6nico, processos magnriiticos e

metamórficos,,etc.

Na separação das rochas, procÌ¡rou-se amostras não afetadas por processos

hidroteÍnais ou intempéricos e sempre que possível, não porfiríticas. A seleção das

amostras enviadas para aruílises geoquímicas foi precedida de um estudo das lâminas

delgadas, para avaliar-se a. paragênese mineral destas rochas e as possíveis alterações

existentes. O mesmo aconteceu com as amostras separadas para geocronologia.

Quanto à suíte rniifico-ultramáfica, preferimos analisar principalmente os

serpentinitos e os harzburgitos serpentinizados dos corpos da Campina dos Crispins,

Campina dos Maias e aqueles em meio aos gnaisses granulíticos já que, em aruíLlìses

anteriores, foram analisados principalmente metapiÌoxenitos e gabronoritos, somados a

serpentinitos e harzburgitos serpentinizados. Foi priorizada a analise de rochas, apesar

das dificuldades, com a menor proporção possível de serpentina e maior de olivina e

evitadas aquelas com maior proporção de espinélio. Na literatura especializada, as

seqüências de serpentinitos e harzburgitos serpentinizados tem sido frequentemente

utilizados para comparações, quando em complexos ultramáficos.

No compartimento gnaissico-granulítico foram selecionados, a part ir das

descrições petrograficas microscópicas, algumas variedades faciológicos de gnaisses que

se encontram em f¿icies granulito. AssinL foram analisados quimicamente gnaisses

melanocniticos granulíticos, gnaisses granulíticos ricos em granaÅ4 gnaisses granulíticos

ricos em biotita" gnaisses e granulíticos máficos tonalíticos. Dos gnaisses que se

encontram próximo aZCP, foram analisados gnaisses anfibolíticos, gnaisses anfibolJticos

gra¡ratífeÌos, xistos anñbolíticos, anûbolitos, plagiockisio-biotita gnaisses, gnaisses

biotíticos, anfibolio-biotita grraisses e plagioclisio-anfbolio grraisses.

Do Maciço Granítico Agudos do Sul além das an¡i{ises existentes de Siga Jr.

(1995), do ficies principal, foram separados amostÍas de outras distintas ficies para

verifica¡ as diferenças geoquímicas entre estr¡s e os granitóides miloníticos da suíte

granítica Rio Piên. Este maciço granítico mostrå uma ampla diversidade de litotipos

graníticos, dentro do qu¡is foram escolhidos os mais representativos das diversas ficies

observadas.

A preparação das amostrøs para a análise química foi ¡¿qlizadv da seguinte

forma:



- Retirou-se a possível alteração existente na superficie da amostra, que foi quebrada em

pedaços para facilita¡ a sua britagem (por meio de britador de mandíbulas). Foram

tomados o máximo de cuidados na limpeza do britador, entre a britagem de cada

amostra, para evitar possiveis contaminações entre as dfferentes amostras.

- Utilizou-se o Pulverizador de Tungstênio para transformar a amostra em Pd que, em

seguida, foi colocada em saco pkistico e encaminhado ao laboratório químico.

2,8 - METODOS GEOCRONOLóGICOS APLICADOS:

2.8.r - MÉTODO ß"h-Sr

2,8. I. I - Gene¡alìdades

As aniíLlises RþSr foram realizadas em rocha total (RT) e interpretadas em

diagramas isocrônicos. A interpreøção destas aruílises é feita a paftir da construção de

diagramas que representam a melhor reta construíd4 com as razões Rb8?Sr86 (x) e

Sr87/SrE6 (y). para a construção destas isocronas são necessárias várias amosüas de

rochas cogenéticas (de um mesmo corpo, de um mesmo afloramento ou de uma mesma

associação) e que apresentem entre si as maiores variações nz razãa Rb/Sr (bom

espalhamento ao longo da abcissa X), previamente obtida a partir de dados de

Fluo¡escência de Raío X. Em fi¡rção destes resultados, seleciona-se Íü¡ r¡rnostra¡¡ que

produzem o melhor espalharnento, para encaminhá-las ao ataque químico e

espectrometria.

São adequadas para o método Rb-Sr processos petrogenéticos diversificados que

levam à formação de rochas tais com magmatismo, anatexia, metassomatismo,

rngnatizaçio, processos metamórficos' etc (Faure 1986 e Cordani 1980).

A nzÁa inicial (&) (srE7/sr86)¡, obtida a pa¡tir da isócrona" pode ser ultilizada

como indicador petrogenético, sendo que as rochr¡s com & > 0.710 indicam fontes

crustais e aquelas com R¡ < 0.710 indicam origem de material a partir do manto superior

ou crosta inferior. suportes adicionais na utilizaçifo desta razÍio, tais como dados

isotópicos de Nd e Pb, são sempre necessiírios.



Os modelos de cálculo de idades isocrônicas Rb-Sr foram analisados por

Kawashita et at. (1990), com comentários sobre possíveis erros analíticos e

experimentais devidos a causas geológicas e laboratoriais. Deûnem ainda isócronas,

errócronas e pseudoisócronas. Para o ciilculo de isócronas Rb-Sr, tem sido

recomendado, no CPGeo, o uso do modelo de Williamson ( 1968). As consta¡rtes de

desintegração utilizadas são aquelas de Steiger & Iaeger (1978): Iru = 1,42x 10-rr anos-

I e (Rb85/Rb87)N =2,59265 .

2.8.1.2 - Preparação de Amoslras:

A etapa inicial no emprego de qualquer método geocronológico é a seleção e

preparação de amostras para o ataque químico. No caso da datação pelo método Rb-Sr

em rocha total o procedimento foi da seguinte maneira:

. As a.mostras, a serem datadas por método Rb-Sr em rocha totat foram separadas

evitando, ao ntáximo, rochas com alteração hidrotermal ou intempérica' porfiríticas

(procurando sempre rochas preferencialmente equigranulares e não muito grossas),

gnaisses com bandas muito heterogêneas, etc' É importante que se tenha lâminas

delgadas das rochas a serem datadas para avaliar a paragênse mineral destas rochas e

as possíveis alterações existentes.

o Retirou-se a possivel alteração existente na superficie da amostra que foi

quebrada em pedaços, para facilitar a sua bitagem por meio de brítado¡ de

mandíbulas. Tendo-se o nr¡áximo de cuidados na limpeza do briador entre a britagem

de cada amostra para evitar-se possíveis contaminações entre as diferentes amostras.

¡ Utilizou-se o Pulverizador, com cápsula revestida de tungstênio, para lransformar

a amostra em Pó para posterior arui{ise em Fluo¡escêncfu de Raio X. Inicialmente é

realizada uma dosagem semi-quantitativa do conteúdo do Rb e Sr. Com os resultados

selecionam-se as amostr¿r¡i que apresenterL entre si, as maiores variações tta tazãa

Rb/Sr (os que apresentam bom espalhamento ao longo da abcissa X), Feito isso, as

amostras foram analisadas em laboratório químico (o ataque químico) e

posteriormente as dosagens isotópicas.



2.8.1'3 - Procedimento Pora o Alaque Químico:

No procedimento químico, as amostras com teores de Rb e/ou Sr < 50ppm são

analisadas através do método de Diluþão Isofuipico, que consiste na mistura da amostra

com traçadores ("Spikes") para determinação dos elementos a serem dosados. Para

amostras com teores > 50ppm utiliza-se o método Nalural. O procedimento para o

ataque químico utiliza" principalrnente, os ácidos: Nítrico (HNO¡) a 500/o concentrado e

destilado, Clorídrico (HCl) 2,62N e 6N, Fluoridrico (FIF) e Perclórico (HClOa) a 50%.

. Coloca-se aproximadamente l00mg (caso haja Sr acima de I 500ppnr, colocar

somente 50mg) de amostra em cada béquer "savillex".

o Adiciona-se trnl de Ácido Nítrico (HNOr) concentrado e destilado e 2d de Ácido

Fluoríd¡ico (FIF) destilado.

. Coloca-se em ultrassom por aproximadamente 45 minutos. Dei:ra-se em

aquecimento (t60'C) sob lâmpada em evaporador, por aproximadamente uma noite,

pa¡a aquecer e acelerar as reações,

r Coloca-se para evapora¡ até a secura e dissolve-se com HCI 2,62N destilado.

Deixa-se por uma noite em aquecimento de (t60"C) sob lâmpada em evaporador

. Se não houver resíduo, evaporar até a secura e, em seguid4 dissolver com HCI

2,62N.

r No caso de aníLlise de Sr Natural (SrN), transfere-se a amostra para um tubo de

centrífuga. No caso de diluição isotópica" deixa-se o béquer "savillex"em repouso por

7 a l0 dias.

. No caso de aruilise por diluição isotópic4 para. a determinaçtio dos teo¡es de Rb e

Sr da amostr4 deve se proceder a 3 anólßes especl¡ométricas dessa mesrna amostra:

,S¡ N : Estrôncio natural ou da amostr4 para a análise da composição isotópica

do estrôncio

Sr Sp : 5.1t6n"io natural + Estrôncio do traçador ("spike"), para a determinação

do teor de Sr da amostra.

Rb Sp = Rubídio natural + Rb do traçador, para a determinação do teor de Rb da

fimostra.

Nas alíquotas para SrSp e RbSp, adiciona-se uma quantidade previamente

calculada de Spike.



Para este procedimento, separa-se da amostra que ficou em repouso! 3 aliquotas

conforme esquema acima e transfere-se as alíquotas para tubos de centrífuga e, em

seguid4 passa-se as amostras nas colunas de troca iônica.

2.8.1.4 - Procedimento de Trabalho com As Colunas de Troca lônica:

o Procede-se a centrifugação du¡ante o tempo suficiente pa¡a que o liquido fique

transparente e com o resíduo totalmente depositado no fundo'

o Com uma trompa de vácuo e com HC|2,62N îaz se o refluxo em todas as colunas

de resina catiônica do tipo AG 50W X8 (200-400mesh)'

o Deixa-se escoar todo o ácido e inicia-se a deposição da amostra na coh¡na e a

eluição com HCI 2,62N (de acordo com a calibração)'

o Quando o Rb não interessar (anráIse Sr Nat.) despreza-se os primeiros 37ml e

coleta-se somente os l3ml restantes que contém o Sr.

o Adicionam-se algumas gotas de ácido perclórico HCLO¿ a 50oá e coloca-se para

secar em evaporadores até a secura total. Este ácido tem a finalidade de queimar toda

a resina que possa ter escapado da coluna,

. O resíduo seco é levado para o espectrômetro de Massa para a análise isotópica,



2.8.2 - MÉTODO K-Ar

2.8,2. I - Generulidades

A metodologia K-A¡ é feita em minerais isolados, onde os preferidos são as

micas, anfibólios e feldspatos (biotita em torno de 6-7%o de I! anfibólio em tomo de lo¿

e plagioclisio em tomo de 0.2%).Isto se deve ao fato de alguns minerais apresentarem

temperatu¡as críticas de difusão/retenção do gris Ar dentro do retículo cristalino de cada

mine¡al e que são va¡iáveis para cada mineral. Por exemplo, nos anfibólios esta

temperatura é da ordem de 450-500.C e nas micas, principalmente na biotit4 é da ordem

de 250-300oC (Faure 1986 e Haner 1991). A temperatura crítica para a retenção do

argônio é um intervalo muito restrito, de apenas alguns graus, na qual se passa de uma

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

retenção completa (abaixo da temperatura crítica), podendo haver situações de perrtas

parciais de Ar.

A datação através método K-A¡ em minerais fomece importantes info¡mações

geológicas:

. Épocas relacionadas ao resfriamento drs roclus, ou sej4 idades mínimas de

rochas, que podem ser r¡m pouco ou muito mais jovens do que as idades da

cdstalização magmática ou recristalização metamórñca.

o O ultimo evento térmico que a rocha em quest¿lo soñeq independentemente da

idade da geração da rocha.

o A utilização conjunta de biotitas e anûbólios, por terem diferentes tempeÉtura¡r

de fechamento, fomecem infomrações geológicas importantes sobre a rocha datada

A extração do Argônio é feita em ruridades de alto vácuo, sob pressões inferiores

a

l0-7nunHg, sendo o gás argônio purificado em fornos de Cobre e Titrânio.

O críLlculo de idades foi ¡ealizado po¡ um program4 destinado para este fin¡
utilizando as constarÌtes de desintegração recomendados por Steiger & Jaeger (197g):

L: 4,962 x 10-ro anos'l

2rk: 0,581 x 10-ro anos'l

(Ar aol A136¡*, = 295,5

Arao = 0,01167% Ktotal



2.8,2.2 - Prepøração e SepøraçiÍo de Amostras para Análise K'Ar

(Minerais):

. As amostras a serem datadas foram separadas evitando, ao máximo, rochas com

alteração hidrotermal ou intempérica. É ìmponønle que se tenham lâminas delgadas

das rochas a serem datadas para avaliar o mineral (biotita, anfibólio e plagiocftisio), a

quantidade e as possíveis alterações existentes deste.

o Foi retirada a possível alteração eKistente na superficie da amostra. Após ser

quebrada em pedaços, foi passada no britador de mandibulas. Cuidados na limpeza do

britador, entre o tratamento de cada amostr4 são firndamentais para evitar

contaminações entre as amostras.

. Combinações entre o uso de Moinho e um jogo de peneiras de 60, 100 e

150meslr, permitem a obtenção de concentrødos granulométrtcos de 60-100mesh e

100-150mesh dentro dos quais estariam os minerais de biotita" anfibólio e

plagiockísio a serem datados. A utilizaçäo das referidas granulometrias, para a

separação de cada mineral isoladamente, dependerá da qualidade e do grau da

desagregação do mineral, definido a partir de sua verificação com o auxfio de Lupa.

o Os concentrados granulométricos são lavados e posteriormente deixados sob

lâmpada para seca¡em totalmente. Em seguida passa-se o Imã por todo o concentrado

pa¡a retirar os minerais magnéticos.

o A seguir o concentrado é passado por vrn Separador Eletro-møgnétíco (FranlQ,

que tem a propriedade de separar os minerais em firnção de sua susceptibilidade

magnética. Assim teremos de um lado concentrados magnéticos e do outro, não

magnéticos.

r A separação final da biotita dos demais minerais é feita com o auxílio de um papel

do tipo sulfite, pois este mineral, por ser placóide, se fixará no papel. Retirando-se a

biotita, separa-se em seguida o anfibolio e outros minerais, quando presentes e

requeridos também para a aplicação desta metodologia.

o Quando o separador eletromagnético não conseguir uma boa pureza dos

minerais, utiliza-se líquido denso (Bromofórmío) para melhorar a separação.

o Deve-se obter em tomo de I grama do mineral a ser datado, que será utilizada no

ataque químico (anríTse de VoK) e m extração e dosagem do argônio, e ainda fazer

gyg¡tnais repetições.



2.8,2,3 - Procedimeto para Andlke Química do K em Minerais:

. Numa balança analítica e dentro de um béquer de "Savillex" pesar, em duplicat4

0.09 a 0.1 grama do mineral (biotit4 anfibolio, plagiockisio).

¡ Adicionar, em cada savillex com a amostr4 0,5m1 de H:SO¡ a 50yo,3rd, de HF e

deixar no ultrassom por aproximadamente 45-50 minutos e posteriormente, colocar

dentro do aquecedor por uma noite.

. Evaporar durante aproximadamente 3 horas e adicionar 0,5n¡l de HNO¡ destilado e

deixar aquecer em evaporador sob lâmpad4 até que a solução fique com aspecto

gelatinoso. Hidrolizar com HzO tri-destilada até cerca de 213 do volume do béquer e

deixar no aquecedor por um período de uma noite, até dissolver totalmente a amostra.

. Transferir a solução para um frasco Erlenmeyer de l25ml e neutralizar com

hidróxido de amônio NH4OH até a mudança do papel de tomassol de vermelho para

azul. Adicionar 5ml de ca¡bonato de amônio (NlI4)rCO3 a 107o. Ocorrendo a

neutralização, forma-se um precipitado de AI(OH)¡ branco e/ou Fe(OHþ alaranjado.

. Filtra¡ a solução por meio de papel de filtro, em balão volumétrico de 200rnl.

o Completar a solução existente no balão volumétrico com água tri-destilada até a

marca do 'înenisco" do balão e homogeneizar e transferir a solução para um ûasco de

polietileno para arnìanezamento (solução mãe),

. A partir da solução mãe, é preparada uma soluçÍio simples ot d¡luída (e$.a pa¡a

amostras de minerais com alto teor de K) que terá o conteúdo de K (em ppm) medido

emfolômelro de chøma (tipo Micronal, modelo B-262).



2.5.3 - MI|TODO Sm-Nd

2.8.3. I - Generølídades

Com o conhecimento do comportamento dos isótopos do Sm e Nd nos processos

geológicos e de suas ca¡acterísticas geoquímicas no manto superior e na crosta

continental, o método Sm-Nd tem demonstrado ser una importante fenamenta

geocronológica. O sistema Sm-Nd, ao contrário do sistema Rb-Sr, possui caraterísticas

químicas (raios iônicos próximos, 0.96 e 1.0Ä,) semelhantes, com baixa mobilidade em

escala de rocha total. A nível mineral, geralmente ocorre urna redistribuição do Sm e Nd

entre as fases minerais neoformadas, durante os processos de recristalização metamórfica

(Faure 1986 e De Paolo 1988).

O Sm e o Nd são encontrados em quase todos os tipos de rochas, ocorrendo em

piroxênios, anfibolios, granadas, micas e feldspatos e, principalmente, em minerais

acessórios como apatit4 allanita. A metodologia pode ser aplicada a nível mineral ou

rocha total ou ainda ambos, tendo assim isócronas em rocha total, isócrona mineral ou

isócrona mineral-rocha total

Pelas razões expostas anteriormente, este método tem permitido datação de

qualquer tipo de rocha e solucionado problemas de datação de rochas, principalmente

daquelas que contém baixo conteúdo de Rb, Sr e K e ausência de minerais a serem

datados por método U-Pb, a exemplo das rochas ultramificas da região de Piêr¡ onde

aplicamos este método em rocha total.

Apesar dos problemas de interpretação de dados geocronológicos Sm-Nd e das

vantagens da aplicação deste método, o signiñcado geológico de idades isocrônicas Sm-

Nd em rocha total é similar muitas vezes ao do RÞSr em rocha total e U-Pb em zhcões.

O sistema Sm-Nd é dificilmente perturbado por eventos geológicos superpostos, devido

à pouca mobilidade destes elementos (De Paolo 1988), Existen¡ porén¡ publicações que

demonstram a invalidade desta afirmativa.

Devido à razão Sm/lrld modiñcar-se significativamente somente durante a

diferenciação manto-crost4 é permitido calcular ldades Modelo, interpretadas

normalmente como a época da diferenciação dos precursores crustais (protólitos) a partir

do manto.



A comparação d,a razão Ndr43^ldl44 da amostra e do reservatório condrítico
(CHUR)' para a época de formação da rocha ou mesmo para o periodo atual, possibilita

a utilização ,dos isótopos de Nd como indicadores petrogenéticos. Este par¡âmetro,

denominado e¡v¿, indica fonte mantélica quando for zero e contribuição crustal, quando

negativo,

Trabalho sobre a implantação desta metodologia no cpGeo-usp, com os
procedimentos químicos e espectrométricos utilizados, encontra-se em sato et al.
( 1994). Para o c¿ilculo de isócronas tem-se utilizado o modelo de wendt ( 1972). As
constantes utilizadas no ciálculo de idades, foram as seguintes (Michard et at. l9g5):

),t47 = 6,54 x l0-r2 anos'l

1Ndr43/Ndr44)o CHUR = 0,5112638 - DM = 0,513¡4

1smro7Â.ld'4n¡6 CHUR=0,1967 -DM= 0,222

2.8.3.2 - Preparação de Amoslras :

o procedimento para a preparação de amostras na metodorogia sm-Nd em rocha
total é semelhante ao do Rb.Sr em rocha total, em termos de separação e escolha de
amostras. No caso do Sm-Nd em minerais (granadq e plagioclásio) utilizado para
gnaisses anûbolíticos granatíferos e granulitos mrificos granatíferos, o procedimento foi o
seguinte:

¡ Foram sepa¡ados os concentrados férsicos não magnéticos e máficos magnéticos, por
meio do separador Eletromagnético. No concentrado felsico foram encontrados
praticamente quartzo e plagiocrásio e no concentrado miífico, granadas, anfibolios e
piroxênios. A g¡anad4 por âpresentar coloração avermerhad4 frcilita a sua
identificação visual dr¡rante a cataçãa.

¡ A concentração final destes minerais foi feita por catação, repetidas várias vezes,

com auxílio de uma Lupa" isolando concentrados de plagioclásio e de granada" Deve-
se obter em tomo de 1 grama de cada minera! para efetuar o ataque químico e
refàze¡ evenÍ,âis repetições devidos a erros experimentais.

A g¡anada separada apresentou, com Êequênci4 inclusões. por esta razão, foram
eliminados totalmente os cristais com Ìestos de incrusões impregnadas para não
interferi¡em nas dosagens isotópicas.



2.8.3.4 - Procedimenlos Parø o Atoque Químico:

O procedimento químico é semelhante ao do Rb-Sr, porém utili.am-se ácidos

HCI 6.2N e 2.5N. A quantidade do "spike" combinado Sm-Nd depende da amostra e da

concentração do spike. Caso haja resíduo, deixar em aquecimento por mais tempo e, se o

resíduo persistir, secar e aøcar de novo com HNO3 e HF (usar bomba digestora do tipo

Parr).

Na metodologia Sm-Nd, os elementos são separados em duas etapas, sendo a

primeira em coluna de Troco Iônica, (coluna primaria) e a segunda em Coluna de Pó de

TetI o n (cohtnz securdriria)

Como coluna primóría, utiliza-se uma coluna de quartzo com diâmetro de 5mm

e altu¡a de l80mm preenchida com resina catiônica do tipo AG 50W X8 (200-400mesh).

Para a coluna secanddrìa, utiliza-se uma coh¡na de quartzo com diâmetro de 5mm e

altura de l00mm preenchida com pó de teflon (200mesh).

Na coluna prirníria separa-se o conjunto das terras raras dos outros elementos e,

na secundiiri4 separa-se o Sm e o Nd dos demais terras raras.

Usando uma trompa de vácuo e com HCI 2.5N, faz-se o refluxo em todas as

colunas de troca iônica. Após escoar todo o rícido, inicia-se a deposìção da amostra na

colun4 aguardando sempre, entre uma etapa e outr4 o escoarnento da solução. A

deposição é feita utilizando-se HzO e HCI 2.5N. Após deposição da amostr4 iniciar ¿

eluição, feita com HCI 2.5N e HCI 6.2N, coletando Sr para a espectrometria de massa e

terras ra¡as para a coluna de pó de teflor¡ que então separa o Sm e o Nd das demais

teras raras. Os volumes dos ácidos usados na eluição são determinados por calibração e

podem ser diferentes de coluna pa¡a coluna. O trabalho com as colunas é feito em capela

de fluxo laminar.

Pa¡a o trabalho com as colunas de teflon, dissolver o resíduo de terras raras com

HCI 0.26N e iniciar a deposição da amostra com HCI 0.26N. Após deposição da amostra

prosseguir a eluição com HCI 0.26N e HCI 0.55N, coletando primeiro o Nd e em

s€guida o Sm Os volumes de ácidos usados na eluição são determinados previamente

por calibração das colunas. Após a secagerrl os resíduos são analisados em

espectrômetro de massas.



3. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

O presente levantamento pretende analisar aspectos relacionados a evolução dos

conhecimentos geológicos do setor sudeste do Pararui e nordeste de Sanø Catarina

abordando sua compa¡timentação tectônic4 nurna tentativa de melhor posicionar a

região estudada no contexto geológico regional.

3.1 HISTORICO DA TRAJETÓR]A DOS CONHECIMENTOS GELÓGICOS

REGIONAIS

Enl¡e os trabalhos píoneiros que datam desde o inícìo deste século, destacam-

se os seguinles:

Derby (1878) subdividiu em "Cristølinas Arqueoaíícøs" as rochas que ocorrem

no Litoral, na Serra do Mar e na porção leste do primeiro planalto paranaense e "Nlio

Crístalinas Cømb¡o Ordovicìanas " os xistos e nriirmores da região do Açungui.

Oliveira (1916) em seu trabalho "Geologia do Estado do Paraná" descreveu as

grandes unidades , agrupando rn "Complexo pré Devoniano" as rochas metamórficas

do leste paranaense .

Oliveira (1925) apresentou mapa do estado do Pararuí na escala 1:1.000.000 e

Oliveira (1933), na escala de 1.2.000.000 . Separou as rochas metamórficas em "Sé¡íe

Assungu¡Ì' ordoviciana e *Complexo Crßlalíno" arqueano.

Moraes Rego e Guimarães (1926) fizeram referências a alguns granitos e gnaisses

de Santa Catarina.

Dutra (1926) fez referências à Sene "Itajahy", à rochas graníticas do complexo

"Cryslallino" e a gnaisses variados de idade "arqueana" na região de São Bento do Sul-

sc.

Carvalho e Pinto (1938) trouxeram referências ao Complexo Brasileiro, à Série

ItajaíeàSérieBrusque.

Maack (19af apresentou síntese sobre a geologia do Pararui e Santa Catarina.

No litoral paraftlense, descreveu gnaisses arquearios com granitos intrusivos, xistos

micáceos, quartzitos, itabiritos, siltitos e calc¿irios. Almeida (1949) fez referências ao

Grupo ltajaí, rochas metamórficas arqueanas do Complexo Crìstalìno B¡osílei¡o e

l8



riolitos e sedimentos pirockisticos no planalto de Cømpo Alegre, sendo que esta foi a

primeira referência a rochas wicânicas nesta região.

Maapk (1953) publicou o "Mapa Geológico do Estado do Paraná" reunindo as

informações geológicas até então disponíveis, na escala t:750.000, concentrando lodo o

conhecimento geológico existente na época. Na porção leste do estado, representou o

"Complexo Cristølíno Brasileí¡o" com gnaisses, granitos gnaissificados e granitos mais

antigos.

Takeda (1958) apresentou um esboço geológico de Santa Catarina na escala

l:2.000.000.

Fuck ¿r al. (1967c) reabzaran trabalhos sobre os migmatitos do "Complexo

C¡islalìno B¡asileiro* no Pa¡aná.

Fuck et al. (1967a) correlacionaram a Formação Guaratubinha ao Grupo Castro,

e ao Grupo Itajaí, incluindo as rochas wlcano-sedimentares de Campo Alegre.

Schulz ¿r al. (1969) cartog¡afaram na escala de 1:250.000 a quadrícula Rio do

Sul, designando o embasamanto desta região de Grupo Tabaleiro.

Basumallick et al. (1969) identificaranl na proximidade de Serra Negra-PR,

ocorrências de C h arnoq uitos.

No final da décadø de 60, ìnicío de 70, ocorreu a grande conlribuìção dos

i¡abalhos da Comissão da Carta Geológica do Paranó, responsável pelo acemo

cailognÍftco de grande pørle do eslado, resu ando nø regíão de inleresse na

eløboraçõo das folhøs geoûigícas de Píên (Trein et aL 1969ø), Tijucas do Sul (Treìn

el aL 1969b) e Mandí¡ítuba (Møríní el aL 1970), todas na escølø de I:70.000,

Identiftcaram, entte outtos, os macìços grunílícos de Agudos do Sul e Mono

Redondo e uma seqllêncía de rochas bósíco-ullrabdsicas na região de Piên,

designøndo-a de uComplexo BiÍsíco-Ult¡abdsíco de Piên".

Minioli (1972) estudou os corpos míûco-ultram¿idcos de Ba¡ra Velha-Piçarras

(SC). Pelo método K-Ar foram identificados padrões geocronológicos de 3.4;2,8;2.O e

0.65Ga.

Cordani (1974) comentou posteriormente tais padrões, assinalando a presença de

uma área cratônica na região de Barr¿ Velha, com rochas formadas no Arqueano e

afetadas por fenômenos tenno-tectônicos do ciclo Transamazônico.



Cameiro et al. (1974) formularam a existência de Allo Estrutu¡al Pré

Brosiliano, separando o Grupo Açrurgui (norte) e o Grupo Brusque (sul) e o

denominaram de "Maciço Børrø Velhø- Morreles".

Importantes contribuições à região estudada foram apresentadas por Girardi

(1974 e 1976) e Girardi & Ulbrich (1978 e 1980), com trabalhos sobre "geolagia e

petrologia do Complæo Btisico -Ultrøbdsico de Píên-Pr " e rochas adjacentes.

Segundo estes autores, tais rochas seriam comagnuíticas, submetidas a metamorfismo de

fücies granulito num evento Transamazônico e de f;lcies anñbolito e ústo verde no ciclo

Brasilia¡ro. Datararn, por métodos Rb-Sr e K-A¡, as rochas nr¡ificas, granulíticas e

graníticas da região de PiêrL apresentando os primeiros dados geocronológicos.

Em termos geotectônicos, Hasui ef al. (1975) propuseram o termo "Maciço

Mediano de foínvílle" para as extensas áreas gruiússico-migmatítico-granulíticas com

intrusões graníticas relacionadas à infta-estrutura do Cínturão Ribeira de Almeida et al.

(1973). Segundo Hasui et al. (op cit.), o Maciço Mediano de Joinville é constituído

principalmente por gnaisses das flicies granulito e anfibolito, migmatitos e seqüências

ultranriificas e aind¿ rochas catacListicas, intrusões graníticas e diques de diversas

composições e idades. Localmente é recoberto por seqüências vulcânicas e sedimentos

(Formação Gr¡a¡atubinha e Bacia Campo Alegre, etc). Seus limites com a Faixa de

Dob,ramentos Apiâí a noroeste e com a Faixa de Dobramentos Tijucas a sudeste ocorrem

por meio de lineamentos transcorrentes ,

Almeida (1977) enquadrou a região nas províncias estruturais brasileiras

*Província Mantiqueírø'e Wernick (1979) no "Cinlu¡do G¡anulítico Atlônlico".

Na região de Luís Alves-SC, a partir de estudos petrogníficos, Hartmann (1976 e

1979) cancteÅz.ou as rochas granullticas e sugeriu pertencerem a um núcleo atqaeøno

ou Cinlarão Móvel Proteruuííco.

A nordeste de Piên, na região de Agudos do Sul-PR, Fiori (1978), através de

estudos fotogeológicos, caracterizou o ca¡áte¡ polidiapírico do Graníø Agados do Sul

na região homônima mapeando cinco ftcies distintas para este maciço,

Soa¡es et al. (1978) abordaram aspectos petrológicos das rochas ultrarn¡íficas de

Barr¿ Velha e lhe atribuíram r¡rna natr¡reza ortometamórfica" sendo totalmente

¡scri$nlizqdaq sm condições de fácies granulito.

Através de novos dados radiométricos e na reavaliação dosjá existentes, Teixeira

(1979 e 1982) apresentou uma compa¡timentação geocronológica" no âmbito das Folhas



ao Milionésimo. Assunción. Curitiba e Iguape. Reconheceu umø províncìa ønÍigø pré-

Brasilianø, representada pelos gnaisses granuiíticos do setor nordeste de Santa Catarina.

Hartnann et al. ( 1979) propôs a designação de "Complexo Grønulítico de Santa

Calarina" ao conjunto de rochas metamórficas de fìícies granulito e anfibolito que

ocorrem no segmento setentrional do Escudo Catarinense, inserido no Maciço de

Joinville e reconhecido como una porção da crosta pouco afetada por processos termo-

tectônicos brasilianos. Admitiram a correlação de tal complexo com o Cinturão

Granulítico Atl¿ìntico.

Kaul (1979 e t9E0) propuseram a denominação de "Crálon Luís Alves" para a

porção compreendida entre os Lineamentos de Blumenau e Corupá Essa mesma região

referida por Ha¡tma¡n (1979) e Basei (1987) estende o Complexo Luís Alves (Kaul e

Teixeira 1982) alé o Cráton Rìo de Lø PIøta (Almeida 1973).

Nos snos 80, deve se destaca¡ os lrabalhos de Kaul e Teixeira (1982), Ilerniclt

e Olivei¡a (19E2), Sìlva (1981 e 1987) e Basei (1985), Foi designado o temo "Mocþo

Mørginøl de Curitiba" para os lerrenos gndíssíco-migmatítícos a sadesle da porçõo

sul da faixa Ribeirø por Basei e Teixeira (1987), Basei et aL (1988) e Hartmønn el aL

(1e8e).

Moreira e Marimon (1980) realizaram estudos petrogriificos e geoquímicos nas

rochas granulíticas de Santa Catarina atribuindo uma origem ígnea para estas.

Silva e Dias (l98la, b e c), com base em cartog¡afia, estudos de petrograûa e

petrogênese da região cent¡o-norte de Santa Ca¡aÅrw apresenta¡am o Complexo

Granulítico de Santa Catarina como pertencente a uma ¡írea cratônica arqueana.

Delimitaram uma importante zona de Cisalhamento (L¡neamento Gøruva), separando os

tenenos migmatíticos a norte do Cinturão Granulítico a sul.

Hartmann (1981) mencionou a existência de rochas ultramiiLficas, em forma de

lentes, nos gnaisses granulíticos na região de Luís Alves.

Kaul e Teixeira (1982) apresentaram síntese dos dados geológico-

geocronológicos do no¡deste de Santa Catarina e sudeste do Pa¡aná. Estenderam o

Complexo Luls Alves à região de Serra Negra-PR e ltatins-SP.

Kaul et al. (1984) redefiniu os limites do Cróton Luß Alves, estendendo-o ao

norte até o Sístema de Doh¡amento Apial. I{aul (1984 e 1985) denominou os corpos

graníticos pós tectônicos do sul do B¡astl de Suíle Inlrusiva Sena do Ma¡.



Fragoso César ( I 980), Soliani Jr. ( 1984) e Soliani Jr. et al. (1984) consideraram

o Cráton Luß Alves como sendo a extensão setentrional do Crálon Rio de Lø Plata e

utiliza¡am o termo Btoco Luß Alves para sua denominação.

Silva (1984) propôs a denominação "Cintarão Móvel de Joinvìlle" para toda a

extensão dos terrenos de alto grau metamórfico do Escudo Catarinense, isolando

porções que denominou de Proto-Crdtons de Sõo Francisco e de Piên (setor

setentrional).

Basei (1985) propôs uma compartimentação interna dos terrenos do nordeste de

Santa Catarina e sudeste do Paraná em duas unidades maiores denominadas de "Maciço

Marginal de Curitibø" e Crdton Rìo de La Plata. Apresentou dados isotópicos U-Pb,

Pb-Pb, Rb-Sr e K-Ar, caracteriza¡rdo um magmatismo precursor anterior a 2.óG4 um

metamorfismo regional de ficies granulito a 2.4 + 0.2Ga, com alçamento e resfriamento

a 1 .8 + 0.1Ga e reativações localizadas a 0.ó-0.8Ga .

Góis et al. (1985), Fassbinder et al. (1985) e Fiori (1985) caracterizaram os

principais compartimentos e lineamentos tectônicos do Pré-Cambriano dentro do

contexto da ocorrência dos Grupos Setuva e Açunguí.

I(aul (1985) sugeriu um esquema evolutivo da crosta no sul-sudeste do Brasil

du¡ante o Proterozóico Superior - Eopaleozóico, através do desenvolvimenlo de um

fundo oceânico (Sistema de Dobramentos Apiaí) com subducção do tipo B, seguida de

colisão continental.

No texto explicativo relativo ao mapa geológico de Santa Catarina (1.500.000),

Silva (1987) caracterizou o Craton "Ga¡uva-São F¡ancìsco do S4Ì' e o "Cínturão

Móvel G¡anulílìco" de provável idade Transamazônica.

Uma integraçäo e reavaliação dos dados geocronológicos de Santa Catarina foi

feita por Basei e Teixei¡a (1987) distinguindo três entidades geotectônicas maiores: a

oeste a Bacía do Paranó, a norte os terrenos antigos Transamâzônicos e pré-

Transamazônico s do Complexo G¡anulílÍco de Santa Catarina e, a sul, o Cìntu¡õo

Dom Felíciano, desenvolvido no Proterozóico Superior.

Maritovani sf al. (1987), utilizando isótopos de Nd e Pb, obtiveram valores entre

3,3 e 2.6Ga para os terrenos granulíticos de Santa Catarina e do Rio Gra¡rde do Sul, Este

intervalo é interpretado como o principal período de acresção de material diferenciado

do ma¡¡to à crosta.



FioÅ et al. (1987) caracterizaram. na região próxima a Curitiba. três principais

fases de deformação para os metasedimentos do Grupo Açungui. originadas por

cavalgamentos e transcorrências.

Lopes (1987) apresentou um mapa geológico da Sena da Prata" onde caracteriza

os granitóides Morro Inglês, Rìo tlo Poço, Rio Cønøvieiras, granitos catacl¿isticos

Cubøtãozinho, granito Estrela e os metasedimentos da formação Río das Cob¡as.

Sugeriu uma evolução geológica du¡ante o Arqueano para a região.

Campanha et al. (1987) e posteriormente Campanha (1992) apresentaram urna

reorganização da Faixø de Dobramenlos Apiaí e sugeriram um modelo geodinâmico

envolvendo subducção de uma placa oceânica de SE para NW e conseqüente colisão

continental, representando o Macþo Cstas A as como parte de um arco magmiítico.

Em 1987 e 1988 foram realizados, na região de Piên (PR) e adjacências,

trabalhos de mapeømenlo geológico, na escala de 1:25.000, pelo Departamento de

Geologia da Universidade Federal do Pa¡arui.

Soares (1987 e 1988) apresenta¡am um quadro geotectônico evolutivo na região

sul do Brasil envolvendo as bacias de Selavø e Açungui, sugerindo transporte tectônico

pæa sudeste, associado a processos de colìsõo do tipo arco-conlìnenle drrante o

Mesoproterozóico e conl¡nente4ontinente dwufie o Neoproterozóico.

tlartmann (1988) caracterizou, através de termo-geobarometria em granulitos de

Santa Maria Chico (RS), temperaturas da ordem de 800'C e pressões da ordem de 7-

9Kb, para a formação destas rochas e, em Santa Catarin4 obteve temperaturas similares

admitindo pressões da ordem de 7Kb.

Em termos cartográûcos, Biondi et al. (1989) lançaram um novo mapa geológico

do Estado do Paraná integrado na escala 1.750.000, com diversas correções e

reinterpretações das informações disponíveis. Enquadraram a região em estudo, dentro

do Bloco Costeiro.

Mantovani et al. (1989), com base em dados de perfil gravimétrico entre os

Cinturões Ribeira e Dom Feliciano, apresentam um modelamento envolvendo, do sul

para o norte, o Cínturão Dom Felícìano, o Crálon Luís Alves e o Macíço Margínal de

Curilibø, utiliza¡rdo ainda os dados geológicos disponiveis. Através do padrão obtido

individualizaram duas unidades crustais distintas sob'repostas ao "Bloco Luís Alves".

Indicaram uma forte anomalia grattinretnca positivø (nas regiões de Agudos do Sul-Pr e

Jaraguri do Sul-Sc) entre o Maciço de Curitiba e o Cráton Luís Alves atribuída ao



soerguimento de panes da crosta inferior durante os processos da justaposição destas

unidades. A existência de um bloco crustal índependenle 4 nofte do Bloco Luís Alves

foi anteriormente sinalizada por Haralyi et al. (1982), que atribuíram a estruturaçä,o do

mesmo ao Evenlo Jeqaié,, fato esse não comprovado pelos dados geológicos e

geocronológicos posteriores (Siga Jr. et al. l99l e Basei et al. 1992).

Nos ønos 90, deslacømos a grande contribuþão dos trubalhos de Sigø Jr el aL

(1990a e b), Basei et al. (1990 a, b, c, d e I99I), Figueiredo et øL (1991), Bøsei et aL

(1992), Machíavelli (1991), Machiavelli et aL (1993), Siga Jr et aL (1991a e b)' Køul

e Cordani (1994), Harøra et aL (1994 e 1995) e Sìga Jr (1995).

Uma compartimentação geotectônica para o Maciço de Joinville em três

entidades geológicas foi apresentada por Siga h. et al. (1990a), com base em dados

geológicos, estrutr¡rais e geocronológic os:. Meridional (ortogranulitos) correspondente

ao Cráton Luís Alves (Kaul 1980) ou Complexo Grønulílico de Santa Catarina

(Hartmann et al. 1979); Setentrìonal (rochas granito-gníLissico-migmatiticas) e o

Cìnturão G ranìtííde Coslei¡o (granitóides porfiríticos).

Siga Jr. et al. l99O a e Basei et al. 19904 caracterlzaram, através de Perfìl

Térmìco f-l¡ envolvendo os domínios setentrional e meridional referidos e o Cintu¡ão

Dom Feliciano, diferenças mri¡cantes entre os limites destes domínios, apontando um

conlsb fionlal a frío paÎa o limite sul e uma justaposição com conlalo a quenle para o

limite norte.

Basei el al. (1990 q b, c e d Basei et al. l99l) apresentaram novos dados

geocronológicos principalmente sobre o Bøttílìto Paranagwí e denominaram os terrenos

granito-gnaisses-migmatíticos do domínio Setentrional de "Nappe RÍo lguaçu", sendo

representantes da infra-estrutura do C¡nlutão Ríb¿ir¿ e teriam sido jogados por sobre os

te¡renos granulíticos do Cráton Luís Alves à sul. Sugerem vergência para o sul. O limite

sul do maciço de Joinville com o Cinturão Dom Felicia¡ro é representado pelas Nøppes

de Brusque e FlorianópolÍs com vergência para NW. Levantæam a idéia de que a atual

configuraçilo do Maciço somente tenha sido alcançada ao final do Proterozóico

Superior, como resultado de aglutinação e amalgamento de diferentes fragmentos

crustais .

Machiavelli (1991) e Machiavelli et al. (1993) apresentar¿rm estudos sobre ¿s

granítóídes deformødos da região de Píên, enfatizando seus ¿üipectos petrológicos e

publicaram os primeiros dados geocronológicos sobre estes. Propuseram que estes



granitóides representassem um arco magmático formado e deformado durante o

Neoproterozóico.

Figrfiredo et al. (1991) caracteri.u¡aÍL através de dados geoquímicos dos

granulitos do Cráton Luís Alves, una evolução cogenética para os terrnos biísicos e

ácido-intermediários. Apontaram um ambiente de Atco Insular para a formação desses

tenenos, em ñrnção das ca¡acterísticas geoquímicas e o tamanho reduzido do Crátor¡

Campos Neto (1991) e Campos Neto & Figueiredo (1994) registraram episódios

orogênicos cambrianos relacionados à evolução do Cinturão Costeiro do sudeste

brasileiro e os denomina¡am de "Orogênese Rio Doce". Esta se desenvolveria entre 590-

480Ma.

Os dados geocronológicos, geofisicos (Mantovani et al. 1989) e geológico-

estruturais levaram Basei et al. (1992) a proporem um modelo geotectônico, onde

individualiza¡am a Microplacø Curìtiba (cuja os limites são o Cintu¡ão Apiaí a norte e

os granitóides deformados da região de Piên a sul), a Microplaca Luß l/ves (que se

estenderia desde a margem norte do Cinturão Dom Feliciano rumo a norte até a região

de Serra Negra (PR) e ltatins (SP)) e o Cinturäo G¡anítóìde Costeiro a leste.

Demonstra¡am uma evolução geotectônica através de processos de suMucção, seguidos

de colisão, de mícrocontínenles qlJe passariam a constituir as referidas microplacøs,

durante o Neoproterozóico, com sentido predominante de acresção de E para W.

Expressiva granitogênese de natureza alcalina a peralcalina e wlcanismo iicido-

intermedi¡írio seriam resultados da colisão entre as microplacas de Luís Alves e Curitiba.

Ribas (1993) relatou a existência de corpos de meøperidotitos, metaphoxenitos,

serpentinitos, xistos magnesianos e gabros na região de Vossotoca-Tijucas do Sul (PR).

Hara¡a et al. ( 1994) apresentaram novos dados estruturais para as rochas m¡iûco-

ultranrilûcas, os granitóides miloníticos e os gnaisses anfibolíticos e granulíticos, da Zona

de Cßulhamento Piárr. Demonstra¡am o paralelismo existente entre ås estruturas dest¿s

rochas e sugeriram o envolvimento leclãno-metamórJico da margem Norte-Noroeste do

Domínio Luús Alves durante o Neoprolero4íÍco. Posteriormente, Harara et al. (1995)

mostraram dados geocronológicos (Perfil K-Ar na direção N35 W) nesta região,

confirmando sugestão inicial.

Siga Jr. ef al. (1994b\, Kaul e Cordani (1994) e Siga Jr. (1995) apresentaram

dados geológicos, petrológicos e geocronológicos Rb-Sr, U-Pb, K-Ar e Sm-Nd (T¡y),

para os maciços graníticos de natureza alcalino-peralcalina da porção nordeste de Santa



catarina e sudeste de Paraná. caracterizando a geração destes durante o

Neoproterozóico.

siga Jr._(1995, tese de doutorado) apresentou um acervo de dados geológico-

geocronológicos, com implicações geotectônicas para os tenenos gnáissico-migmatitico-

granulíticos, os cgrpos graníticos e as bacias lr¡lcano-sedimenta¡es situadoS entre os

cintu¡ões Ribei¡a e Dom Feliciano, permitindo assim avanços significativos na

compreerìsão desta região. o autor sugeriu o uso dos termos Domínios curilibø, Luís

Alves e Paranaguá sem conotação geotectônica (tais como Microplacas,

microcontinentes ou crátons). e ainda modificou suas interpretações anteriores quantO à

evolução geotectônica da Região. Propôs uma colisão entre o Domínio Luís Alves e o

Cráton do Pæaná. Os terrenos pertencentes ao Domínio Curitiba representariam a

margem do microcontinente Luís Alves intensamente deformada e migmatizada em

função da tectônica colisional. A justaposição do Domínio Costeiro teria se dado tardia à

colagem dos terrenos Luís Alves e Paraná. Durante esta justaposição ocoffeu' no âmbito

dos terrenos adjacentes já relativamente estabilizados, uma expressiva granitogênese de

natureza alcalino-peralcalina e vulcanismo ácido- intermedi¡irio'

Novos dados petrológicos sobre o granito Morro Redondo foram apresentados

por Góis (1995). Demonstra a rÊtweza alcalina a peralcalina deste corpo e discute a

gênese e a relação temporal de rochas wlcânicas þi¡¡sdais associadas'

3.2 DESCNÇ,ÃO DAS PNNCIPATí UNIDADES GEOLÓerc.¿s nneto¡'.tlts

A evolução tectôno-teÍnal dos terrenos entre os cinturões Ribei¡a e Dom

Feliciano, é reflexo de uma evolução policíclica, com eventos de reestruturação,

remobilização, rejuvenescimento isotópico e adição de material juvenil em diferentes

épocas.

As diferentes unidades serão descritas de acordo com a recente subdivisäo de

siga Jr. (1995) em Domínío curílìba, Domínío Lals Alves e Domlnio Pamnaguú

(Figura 3.1). Adicionalmente, seräo abordados os principais maciços graníticos e as

bacias vulcanosedimentares que ocorrem no contexto dos domínios Curitiba e Luís

Alves, dentro dos quais está inserida a fegiâo da pesquisa do presente trabalho.



Principais Unidades Geológicas da porção Sudeste do Paraná e Nordeste de Santa Catarina

Depósitos Cenozóicos. Baciade Curitiba. *

Cobertura Paleozóica da Bacia do Paraná.

Corpos Graníticos Neoproterozóicos Tardi-
Tectônicos. Graciosa (l) Anhangava (2)
Marumbi (3) Serra da lgreja (a) Agudos do Sul
(5) Morro Redondo (6)Dona Francisca (Z) piraí
(8) Corupá (9).

Cinturão de Dobramento Ribeira.
Seqüências Meta-vulcanosedimentares dos Grupos
Setuva e Açungui e granitos Neoproterozóicos
associados.
Dominio Tectônico Paranaguá. C¡naisses,
migmatitos, xistos e Cnanitóides Cálcio-Alcalinos.
Morro Ingles , Rio do Poço, Canaviei¡as e Eshela.

Domínio Tectônico Curitiba.

Suite Granito-Milonítica Cálcio-Alcalina Rio piên

Gnaisses Anfibolíticos, migmatitos, mobilizados
quartzo feldspáticos e restos de núcleos de
gnisses granulíticos.

Corpos máfico-Ultramáficos, principalmente
serpentinitos e subordinadamente ústos
magnesianos, metaharanrgitos,
metaortopiroxenitos e Gabronoritos.

Domínio Tectônico Luis Alves
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m {oKm FIGURA 3.1

I Principalmente Gnaisses e anfibolito-Granulítioos
félsicos e máficos oom ooorrências restritas de,
corpos máfioo-tJltramáfic¡ts, quartzitos, fornnções
fenífemas e paragnaisses.

Bacias Vulcanosedimentares: Quaratubinha (10),
Campo Alegre(ll) e Corupá(I2)

Domínio Tectônico Dom Feliciano

Bacia ltajaí (13).

Seqüências Metasedimentares do Grupo Brusque.

Gra¡ritóides lntrusivos Neoproterozóicos.

Núcleos de Embasamento

Cinturão Granitóide de Ftorianópolis.
Migmatitos, gnaisses e granitos intrusivos.

t
I
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Modificado de Siga Jr (1995)



3,2.1. DOMíNIO CUNTIBA

Os limites deste domínio a norte-noroeste (Basei et a/' e Siga Jr' et al" op cit')

são os metasedimentos do Cinturão Ribeira (Grupos Açungui e Setuva) e a sudeste' as

rochas pertencentes ao Domínio Luís Alves' Seus contatos são realizados por

importantes zonas de cisalhamentos (Figura 3' 1)'

Litologicamentepredomina4nestedomínio(Baseietal'1990b'Baseietal.

1992 e Siga h. et al. 1994a), rochas gnáLissicas e migmatíticas (mesossoma de biotita-

anfibólio-gnaisseseleucossomadecomposiçãotonalitogranodiorítica)ondeasunidades

de biotita-anfibolio-gnaisses e anfibolitos dividem as ii¡eas de exposição com gnaisses

g¡aníticos e migmatitos cirøentos e róseos' folhados, maciços ou bandados e núcleos de

gnaisses granulíticos. São comuns os mobilizados quartzo-feldspáticos foliados e

isótropos, que seccionam o bandamento destas rochas'

Próximo ao limite sul deste domínio, oconem granitóídes deÍormados

(Machiavelli 1991 e Machiave lh et al. 1993) bem como corpos mdfico'ullramáftcos de

Pìên compadrão estrutural concordante com o observado nos gnaisses deste domínio'

marcando a parisagem deste domínio para o domínio Luís Alves, a sul'

Nas rochas nr¡íûco-ultramáficas destacam-se metaperidotitos, serpentinitos, xistos

magnesianos, metapiroxênitos e corpos gabróides' Os corpos possuem estrutr¡ração NE-

SWeconsistememumaseqüênciadeintrusões,pfovavelmentecomagÍüíticas,

diferenciadas de uma série toleítica submetidas a um metamorfismo de alto grau durante

o ciclo Transamazônico e um segundo metamorfismo de mais baixo grau' durarìte o ciclo

Brasiliâno (Girardi 1974, Gîañi et at. 1974 e Girardi & Ulbrich 1980)'

O pødrão esl¡utu¡al (Basei ¿¡ al' 1992, Siga Jr' el al' 1994b e Siga Jr' 1995)

mostra urna foliação Sn Íìarcante nestas rochas gruüssico-migmatíticas' notadamente de

direção NE-SW e marcada pelo estiramento e achatamento de minerais com

desenvolvimento de ..augen" de quartzo e feldspato. Esta foliação de transposiçäo,

pa¡alela ao bandamento, representada em grande parte das rochas gnaissicas' deve estar

associada ao desenvolvimento da Nøppe Rio lguaçu, que teria vergência para o sul'

Indicado¡es cinenr¡íticos sugerem um sentido de transporte para sul-sudeste'

Dobramentos amplos cilíndricos, admitindo uma direção axial NE-SW observados na

escala regiond seriam desenhados pelas superficies Sq em fases tardias ao seu

desenvolvimento. Nos gnaisses e migmatitos deste domínio seria um dobramento D3



enquanto nos granitóides deformados no limite sul deste domínio seria um dobramento

D2. Os eixos corstruídos destes dobramentos e as lineações de esti¡amento se orientam

N30-60E/05'-40o e S50-70E/20o-40o.

Os principais dados geocronológicos (U-Pb em zircões, Rb-Sr em rocha total e

Minerais, K-A¡ em biotita e anfibolio e Sm-Nd em rocha total e minefal) deste domínio

estão relacionados na Tabela (3. 1) e são reportados principalrnente por Basei el ai. 1988'

Basei et al. 1990a e b, Siga Jr. et at. 1990 a e b, Basei et al. 1992, Siga h. et al' 1994a e

Siga Jr. 1995.

Os digramas concórdia U-Pb em zircões revelam idades em tomo de 2'lGa' Os

diagramas isocrônicos Rb-Sr, obtidos a parth de rochas gruíissicas e migmatíticas deste

domínio, indicam idades enfie 2.2-l.9ãa, com razões iniciais entre 0.703-0.708. Tais

valores ca¡acte nzatn a fonnação dessas rochas no Paleoproterozóico (ciclo

Tra¡samazônico). Idades Rb-Sr em rocha total e minerais mais jovens, entre 577 e

6l7wa e & mais elevadas, acima de 0.710, foram obtidas em leucossoma de migmatitos

e mobilizados quartzo-feldspáticos.

os dados K-A¡ em biotita e anñbolio distribuem se entre 620-560M4 indicando

que as rochas deste domínio sofreram processos termo-tectônicos Neoproterozóicos,

sugerindq que grande parte desses tenenos se encqntravAm a isotermas superiores a

500oC em épocas anteriores.

Idade isocrônica Sm-Nd em minerais (granada plagioclásio e anñbólio) e rocha

total de gnaisses, indicaram idade de 585 t30Ma, interpretada como relacionada à época

de reequilibrio das paragêneses minerais às novas condições . de P-T' durante o

Neoproterozóico .



Método

Rb-Sr

Kb-ST

Rb-Sr

Material

t(Þ-ST

R. Total

Rb-Sr

Tabela (3.1) Relaçíta ilos híncipaìs Dados Geocronofuígicos do Domínío Curitíba"

R. Total

Kb-Sr

R. Total

Rb-Sr

R. Total e Mineral

R. Total

Rb-Sr

Rb-Sr

Gnaisses Granulítico s

R. Tota!

Rocha

Gnaisses Granulíticos

R. Total

U-Pb

R.Total

Bio-Anfib-Gnaisses

Mesossoma-Migmatitos

U-Pb

Minerais

Mesossoma-Migmatitos

Sm-Nd

Anfibólio-Gnaisses

Zircã.o

Idade (Ma)tErro

Leucossoma.Mgmatito

Zicão

K-Ar

Mesossoma.Mgmatito

R. Total e mineral

1826 + 96

Mobiìizados Graníticos

2lt6 +95

ljlotlta e Anlibolro

2220 +26

Gnaisses Granulíticos

Razão Inicial

srff/sre

598 + 48

Anñbólio-Gnaisses

617 +14

2010 + 60

0.7105 t

Gnaisses Migmatíticos

595 + 4l

0.70160

Biotita e Anfbólio gnaisses

1868 + 89

0.70660

577 +77

o.71670

0.71594

Norte de Curitiba

Locrl

2095 + 5

0.7032t

2138 + 6

0.71308

Graciosa

Norte de Curitiba

0.70584

Ped.Atuba. Curitiba

585 + 30

0.71'191

Ped.Atuba. Curitiba

Fonte

SigaJr. 1995

entre 620-560

Mandirituba

Siga Jr. 1995

Quitandinha

Siga Jr. 1995

Qurtandmha

SigaJr. 1995

Quitandinha

0.51190

Siga Jr. 1995

Ped.CESB, N.Curitiba

Siga Jr. 1995

Siga Jr.

Mandirituba

Siga Jr.

Siga Jr.

99s

Mandirituba

995

995

Siga Jr. 1995

Domínio Curitiba

SigaJr. 1995

Siga Jr. 1995

Ka|.ll er al- 1994.

B3rolla Jr l9?7. sigå

lr. 1995



Quanto aos granitóides deformados de região de Piên (Machiavelli 1991 e

Machiavelli et at. 1993) que ocorrem na borda meridional deste Domínio' os dados

geocronológicos U-Pb, Rb-Sr e K-A¡ indica¡am idades neoproterozóicas'

Pelo exposto, segundo os referidos autores! os dados U-Pb' Rb-Sr entre 2'2-l'8Ga'

revelam a formação destas rochas durante o Cíclo Transamazônico' enquanto as idades Rb'

Srmaisjovens,dosleucossomasrosadosdosmigmatitosedosmobilizadosgtaníticos'

aliadosaosdadosK.A¡eSm.Ndemmineraiserochatotal'cafacterizamaatuaçãode

processos lermo'leclônicos brasilianos, e aind4 a exposição e conseqüente resfriamento

destas rochas abaixo de isotermas de 500'C'

3.2.2- DOMíNIO LUIS ALVES

Os limites deste domínio (Baseiet al' 1992eSigaJr' et al 1994a) anorte e noroeste

sãooDomínioCuritiba(cavalgamentodoDomínioCuritibaporsobreoDomínioLuís

Alves) a nordeste; a leste o contato é em parte com o Batólito Paranaguár por falhas

transconentes e de cavalgamento; a sul os seus limites são definidos pelas ûentes de

cavalgamento (Basei 1985) do Cintu¡ão Dom Feliciano e a oeste' encontra-se recoberto

pelos sedimentos da Bacia do Pararui (Figura 3'1)'

Silva&Dias(l9Elabec)eSilva(1984e1987)apfesentafamoComplexo

GranulíticodeSantaCatarinacomopertencenteauma¡íreacrâtônicaarqueana.Assþseria

composto de gnaisses granulíticos leucocniticos, milonitos granulíticos' blastomilonitos de

derivação granulítica" ultrarnaftos, gnaisses calcosilicatíticos, gnaisses kirzigíticos,

anortositos, quartzitos, formações ferríferas e gnaisses cataclåsticos'

De acordo com Basei et at. (1988), Basei sf at' (1992)' Siga lt' et a/' (1990b)' os

terrenos granulíticos do domínio do cráton de Luís Alves (Ifuul 19S0) ou complexo Luís

Alves (Kaul & Teixeira 1982), na porção sul do Maciço de Joinville (Hasui et al' 1975)' são

constituídos principalmente por gnaisses granulito-tonalíticos, cujo metamorfismo de alto

graudeu.senoiníciodoPfotefozóicolnferior,sobrerochasígrreasdepossívelidade

afquefina,



Segundo Figueiredo et at. (1991) representam terenos de alto grau que estariam

constituídos originalrnente por urna Suíte Ígnea Basico-Intermedia¡io-Ácida, incluindo' em

menor parte, diferenciados basicos em meio a granitóides tonalito-granodioríticos'

De acordo com siga !r. et al. (1994a) e siga Jr. (1995), o dominio Luis Alves é

representado principalmente por ortognaisses granulíticos bandados a maciços, de

composição tonalito-granodiorítica com frequentes variações a granulitos básicos' Ocorrem

adicionalmente migmatitos, ultranuíficas, granulitos piroxeníticos, quartzitos, gnaisses

kinzigíticos, formações ferríferas.

os corpos mdJíco-ultramálicos, que ocoffem neste domínio, apresentam dimensões

variadas, desde pequenas inclusões a nível de afloramento até grandes corpos quilométricos'

como o caso das rochas ultranrificas de Ba¡ra Velha (SC) e nriifico-ultranriificas de Piên

(pR) e Tliucas do Sul (PR). Hartmann (1981) menciona a existência de rochas ultranriificas,

como lentes nos gnaisses granulíticos, na região de Luis Alves'

Os efeitos termo-tectônicos brasilianos neste domínio teriam se manifestado pot

reativações localizadas em zotus de falhas intemas e nas bordas' granitogênese tardi-pós-

orogênica à anorogênica com geração de diversos corpos g¡aníticos, tais como Subid4

Graciosa" coruprá, Anhangav4 Dona Francisca, Agudos do sul e Morro Redondo e, ainda'

wlcanismo ácido-intermédiario Guaratubinha" Campo Alegre e Corupá. Estes terrenos,

internamente, tiveram comportamento "relativamente" estável quando o desenvolvimento

dos Cinturões Ribeira e Dom Feliciano, que foram jogados por cavalgamentos sobre este

domínio.

o pødrão esttuturul (Basei et al. 1992, Siga Jr. e/ al. 1994a e siga Jr. 1995) deste

domínio mostra um bandamento Sn de orientação francamente noloeste' identificado

facilmente em diversos locais e caracterizado por alternância de niveis félsicos e máficos e

uma superficie de transposição sn+l, muitas vezes paralela a este bandamento. Este

bandamento, uma superficie 52 gerada em condições de fícies granulito' apresenta'se

dobrada com atitude do plano axial predominante NWSE e eixos com orientação S30-

508t40" a 60" N20-60w400-800. Encontra-se deformada em dobras arnplas e abertas,

regionais, identiñcada principalmente em estereogramris e bons afloramentos'

Silva (1984 e 1987) distinguiu nos granulitos de santa catarin4 três fases

deformacionais superimpostas nestas rochas. A primeira mostra um padrão de dobramento



aberto Dl, com foliação Sl de baixo e médio ângulo, a segturda ligada à fenômenos de

cisalhamento dúctil, com transposições, resultando em urna foliação de alto ângulo e a

terceira origþou uma foliação milonítica, transpondo as duas anteriores.

O padrão geocronológíco (Tabela 3.2) mostra-se em geral compatível com rüna

estabilÞação tectônica no Paleoproterozóico.

Os dados U-Pb em zhcões. de gnaisses granulíticos e migmatitos da porção sul deste

domínio, indicaram idades em torno de 2.8 e 2.2-2.4Ga (Basei 1985 e Siga Jr. 1995), sendo

as mais antigas interpretadas como de incorporação de material ígneo à crosta e as mais

jovens como pico do metamorfismo do ûicies granulito.

Estudos isocrônicos lá-Sr (Hartmann et al. 1979, Basei 1985, Basei øt al. 1992,

Siga Jr. ef al. 1994a e Siga Jr. 1995) realizados em gnaisses granulitos do Domínio Luis

Alves, principalmente em sua porção sul indicaram idades entre 1.9-2.0Ga e 2.3Ga,

Sugerem a presença de rochas antigas formadas no ¿rqueano e parcial ou totalmente

rehomogeneizadas no Paleoproterozóico, com idades distribuídas principalrnente no

intervalo entre 2.2 e l.9Ga e razões iniciais Srtt/ 5186 ettre 0.702-0.704.

Na região setentrional deste domínio (região sul de Piên e Serra Negra) os gnaisses

granulíticos apresentaram idades distribuídas entre 2.0-2,2Gq com & em tomo de 0.702

(Girardi et al. 1974, Machiavelli 1993 e Siga Jr. 1995). Teixeira (1979) salientou que a

região de Luís Alves-Barra Velha apresenta isócrona de referência Rb-Sr de 2600M4

enqu¿mto a regiilo de Piên mostra idades isocrônicas de 2300Ma, De um modo geral o

intervalo entre 2.0-2.2Ga é interpretado como referente a época do metamorfismo de alto

grau a que foi submetido este domínio.

A idade isocrônica Pb-Pb em rocha total de 2l00Ma (Basei 1985) obtida em

granulitos félsicos e máficos, reforça a importância do Ciclo Transamazônico na evolução

geológica deste domínio. O valor de p1, próximo . a 8.9, canctet'tza rochas oriundas de

reservatórios crustais que não teriam sido incorporadas à crosta nesta époc4 confnnando

indicações de outros métodos.

Os dados ff-,4r, obtidos em mine¡øß (principalmente biotita" a¡ûbólio e

plagioclisio), distribuídos por todo o domínio (Siga Jr. 1995), mostram concentr¿ções de

idades no intervalo entre 2000-1700Ma. Tais valores são indicativos do resfriamento destes

terenos granulíticos durante o Ciclo Transamazônico e que a região foi preservada dos
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processostermo.tectônicosBrasilianos.osdadosapresentadosporGirardietal.(1974)rc

regiãodeenfoquedestetrabalho,distribuem.seentrelg60et5TOMaemplagioclásiose

anfibólioseaindaduasidadesmaisjovensdel0lsel554Maobtidasemplagioclrísio.

cordani et al. (1974) com base em datações K-Ar concluíam que a região de Barr¿ velha

foi uma região estável durante o ciclo Brasiliano, tendo sofrido metamorfismo de f;ícies

granulito, ao final do Arqueano e de fácies anfibolito no Transamazônico'

o perfil K-Ar realizado por siga Jr. et al. (1990b) mostra agrupamento de idades em

torno de 1 700- I 900Ma pa¡a todo o fragmento granulítico, exceto na proximidades da região

de Piên, onde as idades se mostraram hibridas (Mesoproterozóicas a Neoproterozóicas)'



Método

l(þ-ST

Tabela (3.2) Relaçãn dos Princìpais Dados Geocronokígicos do Domínio Luís Alves

Rb-Sr

Material

RþSr

R. Total

Rb-Sr

K. I otal

Rb-Sr

K. l otal

RÞSr

R. Total

Rb-Sr

R. Total

Rocha

Gnaisses Granulítico s

Rb-Sr

R Total

Gnaisses Granulíticos

Rb-Sr

R. Total

Mesossoma-Migmatito

RÞSr

K. I otal

L€ucossoma-Migmatito

Rb-Sr

R-

Idade (Ma)

Gnaisses Granulíticos

T

Rb-Sr

otal

R. Total

Gnaisses Granuliticos

2663 +72

R Total

Gnaisses Granulítico s

2478+ 37

Razão

Inicial

sr8?/Srs

R. Total

Gnaisses Granulíticos

2581+

Gnaisses Granuliticos

1900+ 200

Gnaisses Granulíticos

0.70397

277

2700+ 90

Gnaisses Granulitico s

0.70129

1900+ 70

Gnaisses Granuliticos

0.704t8

Local

2169 + 177

0.70460

Luís Alves

1970+ 36

0.70409

Pomeróide

2184+ 48

o.70451

Luís Alves

2067 + 199

0.701

Luís Alves

2107 + 69

o.70245

Ha¡tmman et al. 1979

50

Dona

2200+ 100

Fonte

0.70257

SigaJr. 1995

Dona Francisca

Francisca

0.70244

Basei 1985

Blumenau

0.70284

Basei 1985

Luis Alves

0.70850

Siga Jr. 1995

Jaraguá do Sul

SigaJr. 1995

Piên

Basei 1985

S- Bento do Sul

Siga Jr. 1995

Serra Negra

Siga Jr. 1995

Gtrardi et al. 1974

Machiavelli 1991

Siga Jr. 1995



(continua)

Método

l'b-Pb

Material

U.Pb

R. Total

U-Pb

U-Pb

Zitcão

u-Pb

Lrcão

U-Pb

Zircão

Rocha
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Luís Alves

Luís Alves

2000- 1700

Basei 1985

Dona Francisca
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0.509724

Dona Francisca

Basei 1985

Dona Francisca

Basei 1985

SigaJr. 1995

Barra Velha

Siga Jr. 1995

Siga Jr. 1995

Domínio Luís

Alves

Haftmann et al. 1994

Harmafm ¿¡ aL 1919, Mítioli 1972.

Bartorelli ef d¿ 1969. Kavl et aI. 1984,

Bzæi et ø1. 1985, cir¿rdi ¿f dt.

l974Maúiåveli l99l e Sisa Jr. 1985.
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3.2.3. DOMíNIO PARANAGUÅ OA CINTUR/íO GRANITÓIDE COSTEIRO

Os terrenos deste domínio (Figura 3.1) foram reconhecidos parcial e inicialmente por

Bigarella (1965), Fuck et al. (1968), Fvck et al. (1969b, c e d) e descritos, em parte, por

Lopes (1987) que identificoq na Serra da Prata e arredores, cinco variedades graníticas

denominadas de Mono Inglês, Rìo Canovieiras, Cuhalãozinho,, Rìo do Poço e Estrela,

para os quais, juntamente com os metasedimentos encaixantes (Formação Rio das Cobras),

atribuiu idade arqueâ¡ra. Siga Jr. (1995) manteve o uso das denominações destas variedades

graniticas, estendendo-as para os setores a norte e a sul da Sena da Prata

Os seus limites destes terrenos a norte e oeste com o Domínio Luis Alves se däo por

falhas de cavalgamento, que colocam este domínio por sobre o do Luís Alves. Os limites a

sul e a sudoeste com o domínio Luís Alves são representados por expressivas zonas de

cisalhamento dos lineamentos PalmitåI, Alexand¡a e Ga¡uva.

A sua designação de Batólíto Paranaguó e Cinturão Granìlóíde Coslei¡o deve-se a

Basei et al. (1990d 1992) e Siga Jr. et al. (1990a) e Domínío Pø¡anøgrd' a Siga Jr. (1995).

Segundo estes autores, é um complexo lgneo polìfiísico que inclui uma grande va¡iedade de

rochas graníticas distribuídas ao longo de uma faixa oriental, com mais de 100lfun de

extensão (da Ilha de São Francisco-SC ao sul de ltatins-SP), tendo em média cerca de 30Km

de largura. Localiza-ss na torção nordeste dos estados do Paraná e Santa Cats¡inÀ.

Entre os seus litotipos predominam anfibólio-biotita granitóides porfiríticos, tendo

como encaixantes xistos aluminosos, seqi¡ências paragnrüssicas com biotit¿ gnaisses, mica

xistos, quartzitos, com frequentes intercalações de anfibolitos e unidades de ortog¡aisses,

onde se destacam biotiø-anûbólio g¡eissss bandados' Faixas miloníticas espessas såio

frequentes em meio aos granitóides. O tipo mais comun, apesar das frequentes variações, é

um granitóide a base de quartzo, plagioclísio, microclínio, biotita e/ou hornblenda. Opacos,

nrcão, apatita e titânita são os principais minerais acessórios.

Est¡ulu¡almente. os granitóides deste domínio mostram-se heterogênicamente

deformados com os megacristais, principalmente de FK na forma de "augen"' Em certos

locais observa-se uma fina clilagenr, subordinada as feições ígneas, de fluxo magmritico.

Faixas mitoníticas, desenvolvidas a partir de zonas de cisalhamemo säo frequentes e est¡io

relacionadas a falhas tranricorrentes ou de cava.lgamento, com sentido de tiansporte para



oeste. A principal foliação observada nestes granitóides é uma superficie Sn, heterogênea" de

direção nordeste e associada a uma lineação de esti¡amento 5' a 30o para sudeste. Esta

foliação cogesponde a uma segunda fase de deformação nos gnaisses e xistos encaixantes.

Verifica-se, na maioria desses corpos, o dobramento cilíndrico da foliação principal Sn,

admitindo uma direção axial predominante NE-SW.

Na tabela (3.3) encontram-se os dødos geocronohígicos (U-Pb em zircões, Rb'Sr em

rocha total, K-A¡ em biotita e anfibolio e Sm-Nd (Tpy) existentes e publicados por Teixeira

(19S2) Kaul & Teixeira (1982), Basei et al. (199Od), Basei e¡ al. (1992), Siga Ir. et al.

(1994b) e Siga Jr. (1995)

Determinações radiométricas Rb-Sr em rocha total e U-Pb em zi¡cões, de anfibólio-

biotita granitóides, definiram idades entre 620-570uae razões iniciais 5187/5186 entre 0,707

e 0.708. Estas idades são interpretadas como relativas à época do período principal da

formação e deformação destas rochas e a razÁo inicial é considerada como alta demais para

representar derivação ma¡rtélica.

Em diagramas isocrônicos de referência, Teixeira (1982) obteve idades mais antigas

com & mais altas. A primeira" com três pontos co¡respondentes à um granodiorito, um

granitóide e um gnaisse coletados na Ilha de São Francisco do Sul' forneceu idade de 607 +

2M4 com & de 0.7101 e a segunda, obtida por acréscimo de mais dois pontos à primeira'

um migmatito da região de Monetes e um protomilonito da regiäo de Garupg forneceu uma

idade de 621 + l3Ma, com & de 0.7101.

Idades modelo Sm-Nd (To¡r)' relativas ao setor ocidental deste domínio (tipo Rio

Canavieras e Estrela), indica¡am idades entre 2.6 e 2.4Ga" distintas das obsenradas para os

granitóides da porção centro oriental (tipo Mono Inglês), de ir¡tervalo 2.2-l '9 Ga. Tal

padrão sugere épocas distintas para a derivação do manto dos precursores crustais dessas

rochas. Os valores de e¡¡¿ calculados para uma idade de 615Ma fomeceranL

respectivamente, valores de -12.1, -16.4 e -20.3, que sugerem um longo período de

residência crustal dos protólitos que dera¡n origem aos granitóides deste batólito.

As idades K-Ar em biotita e anfibólio destes granitóides concentfam-se entre 560-

480Ma e ca¡acterizam o período do resfriamento regional deste Domínio, que âtingiu parte

dele, o Eopaleozóico.

Desta forma verifica-se a expressiva atuaç¿lo do Ciclo Brasiliano neste domínio.



Método

Rb-Sr

Tøbela (3.3) Reloçílo dos hincipaß Dados Geocronológícos do Domínio Graniajide Costeiro.
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3,2.4- COR.POS GRANíTICOS NOS DOMúNIOS LUtS ALVES E CT]RITIBA

O primeiro trabalho sobre estes corpos graníticos foi elaborado por Fvck et al.

(1967b). Posteriormente, seguiram-se estudos de Fuck et ql. (1969c), Trien e¡ al. (1969a e

b), Marini et al. (1970), Issler (1979), Kaul et al- (1982), Wemick (1982), Issler (19S2),

Silva et al. (1982), Issler e Freire (1985), Kaul (1984 e 1987), Siga Jr. er at. (1994b), Kaul

& Cordani (199a) e Siga Jr. (1995), com dados perrográficos, geoquímicos e

geocronológicos, a maio¡ia associando-os a atividades ígneas orogênicas e anorogênicas.

No contexto geológico dos Domínios Curitiba e Luís Alves, os ìmportantes

alividødes plulônicas, tardi a pós-tectônicas e ønorogênicas, de caráter notadamente

alcalino e peralcalino (Kaul et al. 1982, Kaul 1984, Kaul 1987, Kaul & cordani 1994, siga

h. et al. 1994b e Siga Jr. 1995), encontram-se representadas por inúmeros ,,Stocks,, e

"Batuililos" graníticos, tais como os Maciços de Agudos do Sul, Dona Francisca, Corupá,

Arhangava, Graciosa, Serra Alt4 Mor¡o Redondo, Ma¡umbi, Piraí, Subid4 Alto Tuvo,
Mandira" Serra da lgreja, Ilha do Cardoso (Figura 3.1).

A geometria dos co¡pos ( Ifuul 1982) varia de circulares até elipsoidais. Estas formas

estariam em maior ou menor intensidade alongadas na direção geral NE-SW, coincidentes

com a direção principal de alinhamento das intrusões. A dimensão dos corpos varia desde 15

até apro ximadamente 400Km2.

Representam parte da Suíte Intrusivø Senø do Mør (Kaú et al. 19g2 e Ifuul l9g4),

ca¡actenzada como um conjunto maior de stocks e batólitos graníticos. os tenenos

encaixantes destes maciços serianr, segundo estes autores, o domínio do "arqueano e

Proterozóico Inferior" geograficamente correspondente ao então Maciço de Joinvüle.

Os dados petrológicos (Kaul 1984 e 1987, Siga Jr. et al. 1994b e Siga Jr. 1995)

revelam que estes corpos graníticos são, na maioria, alcalinos a peralcalinos, meta-

aluminosos a peraluminosos,

chiodi Filho et al. (1989), através de estudos petrogenéticos utilizando padrões de

teras raraso sugeriram que os Maciços Graníticos Morro Redondo, Sena da Igreja,

Anhangava, Marumby, Gracios4 Mandira e Guæaú são derivados de fusão de crosta

continental e caracterizam esses corpos como de natureza pós-colisional.



Siga Jr. et al. (1994a) associam a maioria destes corpos graníticos a atividades ígneas

de geração de granitos tardi a pós tectônicos, resultantes da colisão entre os domínios Luís

Alves, Curitiba e Paranaguá. Siga Jr. (1995) associa a colocação desses corpos graníticos a

regimes tectônicos dister¡sivos relacionadas a processos de adelgaçamento crustal ocorrido

no âmbito dos terrenos gruíissicos-migmatíticos do Domínio Curitiba e envolvendo parte do

Domínio Luís Alves.

Destaca-se aq\ti o Maciço Granítìco Agudos do Sul qlue ocorre na região mapeada,

tendo sido cafografado pela Comissão da Cata Geológica do Paraná (T:jren et al. 1969aeb

e Marini et ol. l97O) e descrito por Fuck et al. (1967c), Fiori (1978), Siga Jr. er al. (1994b)

e Siga Jr. (1995). Fiori (1978), através de estudos fotogeológicos, sugere um caráter

polidiapírico deste granito, na região homônima mapeando cinco f;ícies distintas pa¡a este

maciço, colocados em três fases de intrusões sucessivas.

Ocupa uma superficie superior a 400Km2 e é intrusivo na ¡nargem norte dos gnaisses

granulíticos do Domínio Luís Alves e na nìargem sul do Domínio Curitiba, junto aos

granitóides da região de Piên.

A Tabela (3.4) mostra os principais dados geocronológicos (tJ-Pb em zircões, Rb-Sr

em rocha total, K-Ar em minerais (principalmente biotita e anfibólio) e Sm-Nd (T¡y),

existentes para os maciços graníticos intrusivos nos Domínios Curitiba e Luís Alves. O

intervalo de idades 600-550Ma representa o principal período de colocação destes corpos

(U-Pb em Zi'rcão e isócronas Rb-Sr em rocha total). O intervalo entre 550-500Ma

represerita o período principal de resfriamento dessas rochas conforme indicam as idades K-

Ar em biotitas e anfibólios.

As idades modelo (T¡¡a) indicam o intervalo 2.1-1.85Ga (Ciclo Transamazônico)

como principal período de diferenciação dos protóiitos que originaram estes granitos, no

Ciclo Brasiliano.



Tabela (3'4) Reløçãa dos híncipaìs Dados Geocronohí,gicos itos Grønitäiles intrttsívos nos ilomínios Luís Alves e Curitibø
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Gr¡nito

Agudos do Sul

U-Pb

(Ma)
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594+26

Rb-Sr

(Ma)
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570!22,Ri= 0.70735

54418, Ri = 0.709

596t22,Rì = 0.705

601Ð3, Ri = 0.70401

580(6

Anhangava

Morro

Redondo

594l:64

Sm-Nd (T¡ru)

(M¡)

550!26, Ri:0.70703

ZUÜ5

584x12, Ri = 0.70796

589ú7

600120, Ri = 0.7193

K-Ar

(Ma)

t942

-580 Ri- 710

Anf:585124

Bio = 541t28

Anf= 533t21

^nÈ 
523!20

Fonte

l8s2

Siga Jr. 1995

Kaul & Cordani 1994

Gtrardt et al. 1974

Bio = 587+1 I

569Ì11

519+13

1978

Bio=549+17

SþJr. 1995

AnF565t20

Siga Jr. 1995

Siga Jr. 1995

Siga Jr. 1995



Incluso no contexto georógico da região pesquisada, oco..e a porção meridional do
corpo granítico Agudos do sul. Gtraúi et al. (1974) obreve uma isócrona Rb-s¡ de três
pontos, de 601 t 23Ma com R; de 0.704, pa¡a este granito enquanto Kaul & cordani ( 1g94)

obtiveranl na porção norte do mesmo, idades de 596 + 22Ma com R¡ de 0.705 e 544 + 8Ma
com R¡ de 0.709.

A maior parte das aniílises radiométricas existentes caracterizam épocas de
alividades graníticas neoprotero4óicas relativas ao Ciclo Brasiliano.

3.2.5 - BACUS VALCANO - SEDIMENTARES

Expressivas seqüências vulcanosedimenta¡es oco.,em na porção sudeste do paraná e
nordeste de santa catarina, representadas peras bacias de campo Aregre, G'aratubinha e
corupá (Figura 3.1). são um importante marco geotectônico dentro da evolução dos
domÍnios cu¡itiba e Luís Alves. porén¡ até o momento são pouco conhecidas suas
evoluções tectôno-sedimentaf es,

caracteristicas com,ns a estas bacias são a presença de sedimentos variados,
representando diferentes ambientes deposicionais e importantes contribuições de rochas
rulcânicas (lavas, predominando ácidas-intermedi¿irias e rochas piroclásticas).

3.2.5J - Baciø de Campo Alegre:

situa-se no extremo norte do estado de santa catarina (próximo a região estudada)
e cobre uma ¿írea de cerca de 4g0Km'z, com formato bacinal grosseiramente elipsoidal e
encaixada no râmbito do Domínio Luís Alves. os primeiros autores a estudarem a região
(carvalho & Pinto 1938 e Maack 1947) rño identifica¡am as rochas da bacia como urna
nova unidade e correlacionaram-na à ,.Serie ltararé".

Almeida ( I 949) foi o primeiro a assinalar a presença de rochas r,ulcânicas e
piroclásticas na região, comparando-as com as reconhecidas na Bacia de Itajaí e castro,
atribuindo uma idade eopaleozóica a estas seqüências. Ebert e Brochini (1971) definiram as

formações Bateias inferior, campo Alegre e Rio Turvo e os correlacionaram com o Grupo
Castro (PR).



Daitx (1979a e b) e Daitx e Carvalho (1980) analisaram detalhadamente os depósitos

das bacias de Corupá e Campo Alegre. Para esta última definiram um empilhamento

estratigráfico de seqüências deposicionais vulcano-sedimenlores: Seqüência conglomerática

e arenítica inferior, seqüência wlcânica inferior, seqüência sedimentar intermediária,

seqüência wlcânica superior e seqüência sedimentar superior.

Os dados geocronohígicos U-Pb e Rb-Sr devem-se a ( Basei et al. 1992, Siga Jr. er

al. 1994a e Siga Jr. 1995). A idade U-Pb em zircões de ó02 t llMa (Siga Jr. 1995) de

riolitos das bacias Campo Alegre e Guaratubinha, obtida em um mesmo diagrama concórdia

é interpretada como relativa à época da cristalização destes zircões e conseqüente formação

das rochas rulcânicas destas bacias. Os dados Rb-Sr em rocha total (Siga Jr. 1995) dos

riolitos da Bacia de Campo Alegre, mostraram imprecisão em diagrama isocrônico, não

permitindo definição quanto à idade da formação destas rochas (499 + l3Ma, para uma R¡

de 0.70856 e 570Ma, para uma R¡ de 0.707).

Os dados K-Ar obtidos em rocha toral de traquitos (Ebert & Brochini 1971)

indicaram idades de 45 8 t 23Ma e 481 t 25 .

3.2.5,2 - Baciø de Guørøtubínha:

A ocorrência de rochas vulcânicas nesta região já tinha sido referida por Oliveira

(1927),Maack (1947), Almeida (1947) e Barbosa(19s7).

Foi originalmente reconhecida durante os trabalhos da Comissão da Carta Geológica

do Pararuí (Fuck ef al. 1967a, 1969a e 1971). Segundo estes autores, a Formação

Guaratubinha é constituída por üna associação de rochas sedimentares e wlcrânicas (ácidas

e intermediririas), assentando-se em discordância angular sobre os migmatitos, granulitos e

granitos do embasamento.

Detalhada por Daitx & Carvalho ( 1 980) a seqüência ocupa runa ¿írea de

aproximadament e 2l0Kn2, na forma de uma faixa de direção aproximada NNE-SSW,

localizada a sudeste de Curitiba e a nordeste da Bacia de Campo Alegre. Suas rochas

mostram-se afetadas por falhamentos e basculhamentos, com as camadas mergulhando

geralmente para sudeste e por vezes verticalizadas, Estes autores reconheceram seqüências



sedimentares, wlcânicas ácidas, intermediárias e rochas pirocliísticas, sem entretanto

estabelecer as relações estratigráficas entre essas unidades .

castro er al. (199a) estabelecem uma estratigrafia composta por cinco associações

litológicas, predominando rochas wlcânicas, wlcanoclásticas e pirockísticas, reduzindo a

importância de seqüências sedimentares e salientando o predomínio de wlcânicas.

A idade u-Pb em zi¡cões de 602 + 1lMa (siga Jr. 1995), conforme já comentado, é

interpretada como relativa à época de formação das rochas r,ulciânicas destas bacias. os
dados isocrônicos Rb-sr em rocha total de riolitos (Siga Jr. 1995) indicaram idade de 570 t
10e&de0.70947.

3.2.5,3- Bøcìa de Corupá:

ocupa uma area de aproximadamente 50I(m2, encaixada nurna zona de falha com
direção geral NE-sw. os estudos geológicos realizados na bacia de corupá se devem a
Albuquerque et al. (1971), Ebert & Brochini (1971), Ebert (1971) e Daitx & carvatho
( 1e80).

De acordo com Daitx & ca¡valho (19g0), as rochas de natureza wlcanosedimentar
pertencentes à bacia de corupá mostram identidades litológicas e estratigráficas com as

presentes na bacia de campo Alegre, tendo conglomerados, arcóseos, siltitos, wlcânicas
ácidas e brisicas e tufos' Nesta bacia observa se uma intensa atividade tectônica demonstrada

pelas atitudes das camadas sedimentares com mergulhos mais elevados, entre 20 e 40o
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4. - A SUÍTE GRANITO.MILONÍTICA RIo PTÊN

4.1 -ASPECTOS GEOLÓGICOS GERAIS

As rochas granito-miloníticas desta suíte, estudadas no anedores de piên,

represent¿¡m o limite meridional de um terreno granítico maior, que se estende a norte,

numa largura rniáxfunâ, da o¡dem de 22 KnL dentro de uma faixa de direção aproximada

N40-50E. O contato deste terreno a norte-noroeste com os gnaisses de Domínio curitiba
(Siga Jr. 1995) e a sul-sudese com os gnaisses a¡fibolíticos se dá por meio de zonas de

cisalhamento e com o Maciço Granítico Agudos do Sul, que ocofre a leste da ¿ítea

mapeada mostra relação "intrusiva", com indicação de atuação de falhamentos

transcorrentes rupteis (traçado retilíneo do contato com os granitóides miloníticos,

concordante grosseiramente com a foliação Sn principal destes).

Os granitóides são em geral, de granulação média a grossa, de coloração

avermelhada e cinzenfa,leuco a mesocráticos, com foliação milonítica heterogeniamente

desenvolvida na maioria dos corpos. Geralrnente com megacristais centimétricos de

feldspatos e com participação corstante de biotita e anfibólio, em proporções variadas.

As principais composições destes granitóides são reconhecidas petrogriifica e

geoquimicamente (Figura 4.1 e 4.2) ocorrendo, principalrnente, granodioritos, quartzo-

monzodioritos e subordinadamente, monzogranitos, representando uma série magmÁtica

calcioalcalina- granodiorítica de médio K.

Por critérios petrogni'ficos dividiu-se os granitóides desta suíte em :

o Fácies biotita-ultramilonitos, de cor avermelhada, de granulação fina, concentrada ao

longo da ZCP (Fotos 4.1 e 4.2) e representa o limite sudeste desta Suíte Granito-

Milonítica.

. Fácies granitóides miloniticos a protomiloníticos, de granulação média a grossa, cor

avermelhad4 com porfiroclastos de K-feldspatos, biotita e anfibolio (Fotos 4.3 e 4.4).

¡ Fácies granitóides miloníticos a protomiloníticos, média a grossa, cinzenta, com

porfiroclastos de K-feldspatos, biotita e anfibólio (Fotos 4.5 e 4.6) e, representa o

limite Noroeste desta Suíte Granito-Milonítica. É notável a existência nestes

granitóides de blocos ou lentes de serpentinitos (Foto 4.7), gnaisses anfibolíticos e



xistos magnesianos, que devem representar, enclaves da Suíte Máfico-ultramiifica e

dos terrenos gnáissicos-anfibolito-granulíticos da porção sul.
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Figura 4. t- Diagrama QAP, com as séries magmáticas de Lameyre e Bowden 1982
e utilizando os calculos de Le Maitre 1989, parø as rochas da Suito Granito-
Milonítica Rio Piên,

Concentrados miíficos de biotita e anfibolio (Foto 4.8), são comumente

encontrados na f¿cies cinzenta. Ocorrem ainda nestes terenos diques de microgranitos

com largura variável atingindo, 4 metros.

O termo Milonito, que adjetiva estes granitóides é usado aqui, de acordo com a

classificação de Sibson (1977) e Higgins (1971), onde 50-90% da n,atnz é recristalizada

dinamicamente, Ultramilonitos entre 90 a l00Vo e os Proto-Milonilos tem entre l0 a 50

Yo de matilz recristalizada. Todos estes produtos miloníticos oconem dentro desta suíte,

em proporções variadas, destacando-se os ultramilonitos, que distribuem-se

principalrnente ao longo da ZCP. A designação da denominação "Suíte Granito-

Milonítica Rio Piên' utilizada aqui, incorpora inicialmente o tipo de rochas mapeadas

(granitos) e o terrno médio (milonito) das feições proto a ultra-miloníticas apresentadas

por estes granitó ides.



Q=S¡/3-(K+Na+2Ca,/3)
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Figura 4 2 Diågrama de Íazões cationic¿s Q-P (Debon e Le Fort 1983) ultilizado
para a descriminação dos granitóides da Surte Granito-Milonítica Rio piên.

4,2 - PETROGRAFIA

os principais minerais constituintes das rochas da suíte granito milonírica Rio piên

são, K-feldspato (ortoclásio e microclínio), plagioclásio (normalmente albita), quartzo,

biotita, anfibólio (homblenda), clorit4 sericita e muscovita. Entre os acessórios ocorïem

zircão, titanita, epidoto, apatita e magnetita. os minerais mostram variados e diferentes

estágios de microestrutu¡as, em ñmção do variável grau metamórfico-deformacional a

que foram submetidas estas rochas. A seguir serão descritas as principais características

dos principais minerais constituintes destes granitóides.

4.2.1 -Feldspøtos (FK e Plogioclfuìo)

Estes minerais ocorrem principalmente sob a forma de porfiroclastos subhédricos a

anédricos e raramente euhédricos, de tamanhos centimétricos, normalmente orientados e

alongados com caudas simétricas a assimétricas, segundo a foliação milonítica, com

cla¡as evidências de rotação ( Fotomicrograña 4.1), formação de subgrãos e

desenvolvimento de sombras de pressão. Estas últimas preenchidas por cristais de



quartzo extremamente recristalizados com forte extinção ondulante ou por concentração

de biotita e anfibolio (Fotomicrografia 4.2) e que podem estar presentes também ao

longo das nurgens dos porfiroclastos (Fotomicrografia 4.3).

O grau de trituramento, quebramento e rompimento destes porfiroclastos em

muitas amostras é elevado, desenvolvendo microfraturas dispostas paralelamente,

obliquas e perpendiculares a foliação (Fotomicrografias 4.4 e 4.5). Por vezes observa-se

a formação de pequenos subgrãos finos de feldspatos ao longo destas microfraturas, ou

pdncipalmente contornando suas bordas, resultado de recristalizações dinrâmicas e que

consequentemente causam o arredondamento dos rnargens dos feldspatos

(Fotomicrografias 4.6 e 4.7). A ocorrência da deformação intracristalina nestes

porfuoclástos é observada através de, encurvamento ou destruição das lamellas de

geminação (simples ou em grade) e a formação de microfraturas (Fotomicrografia 4.4),

bandas de deformação ou geminação mecânica (Fotomicrografia 4.8), forte extinção

ondulante e deslocamentos que aparecem em direções cristalográficas principais.

Nas rochas mais deformadas, os porfiroclastos denotam evidências de rotação,

recuperação e recristalização em forma de pequenos grãos que concentram-se ao longo

de microfratu¡as e, principalemnte, nas margens dos porfiroclastos. Estas feições,

segundo Simpson (1985) indicam alta taxa de deformação responsável pela redução dos

porfiroclastos e consequente recristalização.

As feições micro-estruturais observadas sugerem para os porfiroclastos, rotação

envolvendo deformação não-coaxial, servindo como eixos de rotação para o

desenvo lvimento da foliação milonítica.

A sericitização dos FK e saussuritização nos núcleos dos plagiocftísios, bem como,

inclusões de quartzo, apatita e epidoto, são feições comumente observadas.

4.2.2 - Quartzo:

O quartzo ocorre geralmente como pequenos cristais, anédricos, ¡ecristalizaclos e

dispersos na mafiiz da rocha e mostram-se, estirados e orientados segundo a foliação

milonítica (Fotomicrogra.fias 4.6 e 4.9) ou nos bordos dos porfiroclastos dos feldspatos,

prenchendo sombras de pressão. Apresentam-se ainda, em níveis descontínuos estirados,

intercalados heterogenicamente com níveis descontínuos de biotita e anfibólio e

paralelizados a foliação (Fotomicrograña 4. 10).



O quanzo, por vezes, ocorre nestas rochas em forma de sigmóides de quartzo

"Ribbons" normalmente esthados, desenvolvendo muitas vezes caudas alongadas,

Apresentam-se orientados paralelamente e/ou obliquamente a foliação, dentro das quais,

observa-se subgrãos poligonizados com extinção ondulante moderada à forte, frutos da

intensa recristalização deste mineral, feições características da maioria dos cristais de

quartzo presentes, nestes granitóides.

4.2.3 - Biotita:

Este mineral tem presença ûrarcante em todos os granitóides, presente em maior

proporção nos granitóides ultramiloníticos que ocoffem próximos a ZCP. Apresenta-se

em forma de lamelas orientadas, mostrando cores de pleucroísmo com tons esverdeados

a fitaron, suHdriccas a anédricas, que se rurânjam, com ou sem anfibólios, em faixas

descontínuas e anastomosadas, contornando cristais de feldspatos e quartzo, e orientados

definindo principalmente a foliação milonítica. Os cristais de biotita mostram forte

deformação, recristalização e neoformação de finos cristais de biotita, a partt de cristais

maiores, concentrados principalmente ao longo dos planos de clivagem ou nas bordas

(Fotomicrografia 4.11). Kink bands forurn observados em diversas amostras, denotando

reorientação e deformação desses minerais.

A recristalização metamórfica associada a elevada deformação resultou na

formação de "Mica Fish" e sigmóides de biotita (Fotomicrografia 4.12), qrue se dispõem

paralelos a foliação. Os cristais de biotita geralmente se associam aos anfibólios em

faixas ou em sigmóides, mostrando contatos interdigitados ou difüsos sugerindo

substituição metamórfica parcial a total, de homblenda por biotita (Fotomicrografia

4.13). Em algumas rochas, este mineral mostra alteração parcial para clorita, seguindo

preferencialmente a clivagem do mineral (Fotomicrografia 4.14) ou concentrando-se ao

longo de suas bordas.

A biotita gerada durante o processo magnriitico, foi posteriormente deformada e

intensamente recristalizad4 com geração de novos cristais, durante o processo tectôno-

metamórfico responsável pelo desenvolvimento da foliação milonítica. A geração da

biotita a partir da hornblenda seria ømberr¡ associado a este processo metamórfico.



4,2.4 - Anfibólio:

O anfibolio destes granitóides é do tipo hornblenda. Ocorrem em forma de cristais

euhédricos de hábito prisnuítico e até subhédricos a anédricos, geralmente em associação

com a biotit4 alongados e orientados subparalelamente, segundo os planos da foliação.

Nos granitóides miloníticos e ultramiloníticos apresentam-se intensamente deformados

com freqüente aparecimento de sigmóides orientados de hornblenda (Fotomicrografia

4.9). Ocorrem também em níveis anastomosados e dentro de sigmóides associados ou

não com a biotita (Fotomicrografia 4.13) que contomam os porfiroclastos de feldspatos.

Os cristais da hornblenda mostrarn, nas Íra¡gens e acompanhando os planos da clivagem,

freqüente alteração para biotita (Fotomicrografias 4.15 e 4.16) e é intetpretada como

resultado de substituições metamórficas, sin e por vezes ta¡di-tectônicas ao

desenvolvimento da foliação milonítica. Em algumas amostrÍrs, verificou-se a alteração

parcial deste mineral para a clorita.

A hornblenda aqui descrita, seria gerada em processos magrruíticos, sendo

posteriormente deformada e por veszes substituida por biotita durante o processo

metamórfico.

Os minerais de muscovit4 quando presentes, ocorrem normalmente associados a

biotita. A serecita aparece como resultado da alteração dos K-feldspatos e a clorita

como resultado da alteração da biotita e/ou homblenda. Os minerais acessórios são

principalmente titanitq magnetit4 zncãa e apatita e ocorrem dispersos nestas rochas, em

forma de cristais, euhédricos a subhédricos, geralmente com indícios de fratwamento,

isolados ou como inclusões nos principais minerais constituintes.

Os granitóides da Suite Granito-Milonítica Rio Piên apresentam textur¿rs, grario-

þidoblristicas ou porfiro-þidobkísticas. Nos ultramilonitos, que acompanham a ZCP,

os processos da milonitização são extremos, alterando a mineralogia e textura original da

roch4 passando a predominar principalmente biotita-ultramilonitos.



4.3 - RECONHECIMENTO ESTRUTURAL

A estrutura de maior distribuiçaõ nestÍrs rochas, é uma foliação milonítica Sn com

aspecto anastomosado (Fotomicrografia 4.17), bem observada na maioria dos

granitóides e caructerizada pela orientação preferencial, paralela a subparalela"

principalmente de porfüoclastos de feldspatos (FK e plagioclásio), quartzo (cristais finos

esthados e em sigmóides), biotita (lamelas orientadas e em forma de sigmóides) e

homblenda (em formas de cristais isolados e em sigmóides).

Figura 4.3.- Diagama Schimdt-tanbert, hemisfé¡io inferior, de freqilência dc pólos da
foliação principal Sn da Suite Granito-Milonttica Rio Piên

A foliação milonítica destes granitóides, quando analisada em estereograma (figura

4.3), mostra r¡Íia concentração rn áxima em N66E /64NW com caimentos tambm para

sudeste. Este padrão sugere a possibilidade desta foliação estar afetada por um

dobramento cilíndrico, assimétrico, com eixos NE/SVr' subhorizontais (em tomo de

16"/S6oW).



O controle da lineação de estiramento, ressaltada principalmente pelo quartzo,

tomou-se dificil, em função do elevado grau da alteração dos afloramentos, que

dificultou muitas vezes até a identificação da foliação.

O par de foliações Ss-Sc (Lister e Snoke 1984; Simpson e Schmid 1983, Simpson

1985) é freqüentemente observado, principalrnente em blocos, dando aspecto

anastomosado à foliação. Tal feição se desenvolve devido a deformação ocorrer em

rochas graníticas porfiríticas, onde o estiramento dos cristais associado a movimentos

interestratos diferenciados, promove ondulações e heterogeneidades das superficies

desenvolvidas.

O desenvolvimento da foliação, nos granitóides miloníticos, poderia estar

associado, em seu inicio, a um processo de cavalgamento de N-NW para S-SE, em

direção aos gnaisses a sul. Os dados disponíveis indicam aind4 a possivel evolução dessa

tectônica, ainda em regime dútil, para condições onde predominaria o caráter

transconente. Lineações minerais escassas, definidas pela orientação de biotita com

caimentos de 10-25" paÌa SW e inflexões das foliações dos gnáisses anfibolito-

granulíticos para posições paralelas a direção da foliação milonítica dos granitóides

sugerenL a atuação dos movimentos transcoffentes também neste domínio.

Reativação tectônica com caracteristicas transcoffentes de caráter essencialmente

ruptil dextral, já oconida após a colocação do Granito Agudos pode ser identificada

através de algumas estrias de falha subhorizontais na direção NE-SW deslocamento do

corpo granítico Agudos do Sul ao longo do traçado da ZCP, contato retílineo deste

granito com os granitóides miloníticos e desenvolvimento generalizado de forte clivagem

de fratura.

Deve-se ressaltar que os mergulhos da foliação milonítica destes granitóides, a

norte e a nordeste deste teneno granítico, encontram-se ainda mais suaves.

4.4 - METAMORFISMO

As condições metamórficas durante o desenvolvimento da foliação milonítica

nestes granitóides podem ser determinadas pela intersidade das mudanças fisicas e

quírnica dos minerais e associações mineralógicas ora presentes, tais como:

¡ Formação de subgrãos e intensa recristalização, principalrnente de quartzo e

subordinadamente, de feldspatos.



Recristalização e formação de novos cristais de biotita, processo não presente em

condições metamórficas de muito baixo grau e indicativo de temperaturas mínimas em

torno de 300" C (Simpsom 1985a) e a e formação de biotitas a partir de hornblenda.

Permanência da homblend4 frente ao evento tectôno-metamórfico sofrido por estas

rochas, com feições. tais como, homblenda em forma de sigmóides e substituições

parciais por biotita.

Transformações parciais da biotita para clorita e da hornblenda para clorita.

Os dados mencionados acima, indicam que, a adaptação das fases minerais

prirruírias (feldspatos, qxartz.o, biotita, anfibolio) püa ns novas condições

termodinâmicas da milonitização, variaram desde facies xisto verde, zona da biotita até o

limite inferior da facies anfbolito. As feições da alteração parcial da homblenda para

clorita e da biotita para clorit4 acontecerianL quando as condições metamórficas foram

as mais brandas possíveis. Dados da literatura indicam temperaturas da ordem de 300o C

para a formação de subgrãos e a recristalização dinâmica do FK (Simpson 1985) e 450"

C para o plagioclrisio (Tulis 1979 e 1983, White 1975). Bell (1979),Etheridge et al.

(1973), Etheridge e Hobbs (1974), Wilson e Bell (I979)demonstram que, a biotita

qnando deformada em processo de milonitização da facies xisto verde produz kink

bands com recristalização parcial e na facies anñbolito inferior é completamente

recristalizada.

Com o acréscimo da taxa de deformação, os granitóides deformaram-se por

fiagmentação, rotação e achatamento dos feldspatos, recristalização do quartzo e da

biotita. A rotação dos porfiroclastos foi seguida pelo desenvolvimento de microfraturas

com o contínuo esrnagamento e a recristalização dos bordas dos feldspatos. A formação

dos ribbons de quartzo ocorreu em função da continuidade de sua recristalização e

esti¡amento e, dos novos cristais de biotita, por recristalização e formação a partk da

hornblenda. Ocorreu aind4 o forte estiramento de biotita e hornblenda resultando na

formação de sigmóides destes minerais. A progressiva deformação com o incremento da

taxa da defonnação, que atuou va¡iavelmente sobre o terreno granítico (gerando

protomilonitos e milonitos), e a transformação mineral intens4 localizou-se

principalrnente ao longo da ZCP gerando os biotita-ultramilonitos e, em poucos locais ao

longo da ZCP, até granito xistificado.



A história tectono-metamórfica dos granitóides mostra que a foliação milonítica foi

gerada durante o Neoproterozóico (dados geocronológicos), possuindo caráter

heterogêneo e não-coaxial, em regime dúctil, e em condições fisico-químicas da facies

xisto verde, zona da biotita até o limite inferior da facies anfibolito e associada aos

movimentos tectônicos mencionados.



- A Su{te Granito-Miloníticø Rio Piên

Prønchø Fotogrdrtcu Q)

Folos 4,1 e 4.2 - Aspectos macroscópicos da facies biotita granitóides-ultramiloníticos
avermelhados. Amostras (OM03) e (OM04)

Fotos 4.3 e 4.4 - Aspectos macroscópicos da facies granitóides miloníticos a

protomiloníticos, avermelhados, com porfuoclastos de K-feldspato.
Amostras (OMl 83) e (OMl 81)



F otr 4.2



Prsncha Fotogrófica (2)

Fotos 4.5 e 4.6 - Aspectos macroscópicos da facies granitóides miloniticos a
protomilonitos, cinzentos com porfuoclastos principalrnente de K-
feldspato. Amostras (OMl83) e (OM206)

Folo 4.7 - Enclaves com forma de blocos, de serpentinito, em meio aos granitóides da

Suíte Granito Milonítico Rio Piên. Amostra (OMl77)

Foto 4,8 - Concentrados de biotita e anfibólio (homblenda) que ocorrem na facies

granitóides miloniticos a protomiloníticos cirzentos. Amostra (OM371 )



Foto 4.8



Fotomicrogratias

Pruncha Fotogrúfica (3)

Fotomicrografia y'./ - Porfiroclasto euhédrico de K-feldspato (centro da foto) com evidências de deformação com rotação, em meio a uma matriz
milonítica caracterizada pela orientação de biotita e anfibólio, geralmente em forma de sigmóides, forte orientação e intensa recristalização de
quartzo. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 406.

Fotomicrografia 4.2 - Porñroclasto de K-feldspato (centro da foto ) em forma aproximada sigmóidal, desenvolvida por efeito da intenso
estiramento e deformação- Observa-se a concentração de biotitas e anfibólios somente em uma margem do porñroclasto, indicando locais de alivio
da deformação. Aumento de 25X- Nicóis Cruzados- Amostra OM 406.

FotumicrograJia 4.J - Porfrroclasto de K-feldspato contornado, em suas margens, por cristais orientados de biotita. Aumento de 25X. Nicóis
Cruzados. Amostra OM 409.

FotomicrogrøJia 4.4 - Porfrroclasto de microclina (observa-se a geminação em grade na borda do cristal) quando submetido a deformação,
desenvolvendo f¡aturas em duas direções preferenciais, uma oblíqua em relação a outra. Observa-se ainda o trituramento da borda do cristal.
Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. OM 180.
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Prunc ha FotogrdJica (4)

Fotomicrogra;fia r'.i - porfiroclasto de K-feldspato, apresentando fraturas intemas paralelas à direção do fluxo e perpendiculares a esta. Observa-

se ainda a formação de subgrãos nas margens do cristal. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 182

Fotomicrogrøfia y'.ó - Processo de formação de subgrãos a partir de porfiroclasto de K-feldspato (parte superior da foto) e conseqüente

anedondamento da sua margen. Observa-se ainda o estiramento de cristais de quartzo e finos níveis de biotita. Aumento de 25X. Ñcóis Cruzados.

Amostra OM 324.

FotomicrograJia 4.7 - Detalhe da formação de subgrãos (centro de foto) a partir das bordas de porfiroclasto de K-feldspato. Aumento de 100X.

Nicóis Cruzados. Amostra OM 179.

FotomicrograJía y'.8 - Desenvolvimento de bandas de deformação ou geminação mecânica em um porfiroclasto de k-feldspato. Aumento 100X

Nicóis Cruzados. Amostra OM 416.
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Fotomicrogrøfia r'.9 - Detalhes de anfibólios, em forma de sigmóides, orientados segundo a foliação. Observa-se ainda cristais estirados e finos

recristalizados de quartzo. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 408.

Fotomicrcgrarta 4.10 - Detalhe .da foliação de um granitóide xistificado, ocorrente no traçado da ZCP. O processo da deformação intensa

imprime uma estrutura filonítica. É uma feição pouco comum a estes granitóides. Observa-se a orientação de quartzo em nívies heterogeneamente

intercalados a níveis de biotita e muscovita. Aumento de 25X, Nicóis Cruzados. Amostra OM 214-

FotomicrograJiø y'.Il - Processo de recristalização de biotita. Nota-se um cristal maior de biotita (lado direito da foto) em processo de

deformação e conseqüente geração de novos cristais de biotita nas margens do cristal. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 405.

Fotomicrografiø 4-12 - Detalhe de forte estiramento de cristal de biotita resultando na formação de sigmóides, orientados de acordo com a
foliação. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 416.

Prancha Fotográfica (5)





Prancha Fotogtúîrca (6)

Fotomicrografia 4.13 - Biotita (manom) e anfibólio (verde) constituindo sigmóides e "mica fish", orientados e dentro de nívies anastomosados,

de diferentes dimensões.Observa-se no centro da foto "Mica Fish" constituído de biotita e anfibólio com contatos difusos sugerindo, substituição
incompleta de anfibólio por biotita. Aumento de 25X, Nicóis paralelos. Amostra OM 414.

Fotomicrogrøfiø 4.14 - Biotita em processo de substituição parcial por clorita" ocorrendo ao longo dos planos da clivagens. Aumento de 25X.
Nicóis Cruzados. Amostra OM 417.

Fotomicrografia 4.15 - Cristal de homblenda, orientado segundo a foliação, substituído nas margens por cristais de biotita (a substituição
ocorreria, quando do desenvolvimento da foliação milonítica Sn). Aumento de 25X. Nicóis paralelos. Amostra OM2l2.

FotomicrogrøJiø 4.16 - Fomtação de biotita por substituição de hornblenda, ocorrendo preferencialmente ao longo dos planos da clivagem (esta

biotita se formaria tardiamente ao desenvolvimento da foliação Sn). Aumento de 100X. ñcóis paralelos. Amostra O}d217.
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Prancha Fotográfica (7)

FotomicrograJia 4,17 - Aspecto microscópico da foliação milonítica presente' na

maioria dos granitóides. da Suíte Granito-Milonítica Rio Piên. Aumento de 25X. Nicóis
paralelos. Amostra OM 182.
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5.. MACIÇO GRANÍTICO AGUDOS DO SUL

5.1. Aspeclos geológicos Gerais:

Representa uma expressiva atividade granítica na regrão, que se estende a norte e

a nordeste até os arredores do municipios de Mandirituba e Tljucas do Sul. A porção

meridional deste corpo ocoffe na parte leste da região mapeada, onde apresenta relação

aparentemente inrusiva com os gnaisses -anfibolito-granulíticos e com os granitóides

miloníticos. Com este último, se dá tambenu através de um contato retílineo,

aparentemente tectônico (transcorrência rúptil possivelrnente dextral).

Litologicamente apresenta uma variedade de facies dos litotipos corìstituintes,

tendo ainda enclaves de diversas origens. Entre os principais tipos graníticos ocorrenL

alcali-feldspato-granito, sienogranitos, monzogranitos e granodioritos.

5,2 - Principøis Ftícies Granílicus

Por critérios de campo e análise de composição mineral por estimativa visual

(Figura 5.1), foram divididas em facies que serão descritos a seguir.

a

AI

Figu¡â 5.1 - DiågrÊns QAP ( Sfrcckeisc¡ 197ó ) desc¡iEinåtrdo Os principais
Tipos s¡âDiticos do Måciço Graúitrco Agudos do Sul. eslimåtiva visùã1.
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5. 2. I - FtÍcies Sìenogrønílica-Alcøli-Feldspato Grønílica:

É a principal facies deste maciço granítico, predominando em extensa ¿írea. As

rochas apresentam-se isótropas com textura inequigranular porfirítica, granulação grossa

e cor predorninante avermelhada a rosada (Fotos 5.1 e 5.2). São constituidas

predominantemente por K-feldspato (geralmente microclina), quartzo, pequenas

proporções de plagioclásio (albita) e biotita. Como acessórios são comuns, zircão,

apatita, fluorita, muscovita, carbonato e opacos. A presença de anfibólio (homblenda) é

rara e quando este ocorre encontra-se associado a biotita. O quartzo ocorre sob a forma

de cristais anédricos, inequigranulares com dimensões que alcançam o nuíximo de 0.5

cÍì, em contatos nítidos e irregulares com os K-feldspatos ou como inclusões neste.

Normalmente não apresentam extinção ondulante, exceção ,quando próximo ao contato

com os granitóides miloniticos e em zona de falha localizadas, internas ao maciço.

O k-feldspato ocorre geralmente sob a forma de megacristais, normalmente

subhédricos, com geminação em grade, ocasionalmente pertíticos, apresentando contatos

nítidos e irregulares com o quartzo. Mostram-se dispersos caóticamente na rocha, com

evidências de sericitização, apresentando inclusões de diversos minerais principalmente

quartzo, zircão e apatita. O plagioclisio albítico ocor¡e em quantidade normalrnente

inferior a l0olo do volume da rocha, em forma de cristais milimétricos, subhédricos,

zonados e saussuritizados, principalmente nos núcleos. A biotita ocone em quantidade

inferior a l0%o, em forma de cristais subhédricos lamelares, dispersos caóticamente na

rocha, intersticiais ou circundando os cristais do quartzo e com ûeqüente alteração para

clorita nas bordas ou ao longo da clivagem.

5.2.2 - Ftícies Granodioríticø - Monzogranltica, Cínzenta e Fìnø:

Apresenta-se como wna facies isótropa, de cor cinza claro, equigranular e de

granulação fina (Foto 5.3). A mineralogia principal é constítuida, basicamente, por de

K-feldspato (microclínio), qvartzo, plagiockísio (albita a oligoclásio), biotita e anfibólio'

O quartzo ocorre sob a forma de cristais finos anédricos e em contato irregulares com os

feldspatos e com rara extinção ondulante. Os feldspatos (FK e plagioclásio), ocorrem em

forma de cristais finos, geralrnente euhédricos a subhédricos com geminação em grade



(FK) e simples e ocasionalmente polissintética nos plagioclásios. A biotita ocorre em

forma de cristais euhédricos a subhédricos, sem orientação, em associação com

hornblenda e com freqüente alteração parcial ou total para clorita. Como acessórios são

comuns, zitrcão, fitanita, apatita e opacos.

Manchas má6cas com formas retangulares e dimensão da ordem de 1 a 2 cm,

estão freqüentemente presentes. Estas, são constituidas por biotita e anfibólio e

distribuidas caoticamente na maûlz. Foram observados cristais de quartzo arredondados,

vistos a olho nú, contomados por biotita e anfibólio formando aglomerados ao redor

destes. São feições típicas desta facies e e também de diversas facies do Granito Agudos.

Ocorrem ainda em alguns locais, megacristais de K-feldspato rosados a avermelhados

dispersos numa matriz cnnenta fina, típica desta facies.

5.2.3.- Ftícies Biotíta-GranodiorílÍca- Monzogrøníticø, Avermelhøda-Cinzenla e

Grossa:

Apresenta-se como, facies isótropa, granulação média a grossa (Foto 5.4) e

mineralogia a base de K-feldspato (microclina), plagioclásio (albita), quartzo, biotita e

homblenda. Oconem ainda epídoto, opacos, zircão, apatita e titanit4 como minerais

acessórios.

O k-feldspæo ocorre sob a forma de cristais subhédricos a anédricos, com formas

tabulares que alcançam até I cm de diâmetro, normalmente serecitizados. O plagioclásio

(albita) apresenta-se em forma de cristais menores anédricos a subhédricos. O quartzo

ocorre como cristais anédricos e inequigranulares, dispersos caóticamente na rocha e

com contatos nítidos e constantes com os feldspatos. Ocasionalrnente, mostra feições de

rnanteamento, onde minerais rruíficos (biotita e anfibólio) concentram-se ao longo de

suas bordas. A biotita (10-20%) ocorre sob a forma de cristais maiores bem

desenvolvidos, dispersos na matÅz da rocha, bem como, em cristais menores finos

anédricos, com processos de alteração para clorita, concentrando-se ao longo da

clivagem. O anfibolio (hornblenda) ocofl'e na forma de cristais prismáticos, dispostos de

forma caótica e associados geralmente a biotita.

Em certos locais, foram observados concentrados máficos em tomo de, no

nuiximo 2 cm de diâmetro, constituídos predominantemente por biotita e anfibolio (Foto



5.5), sugerindo representar processos de mistura de magmas ? (Magma Mi"i"g),
envolvendo termos graníticos e gabróides.

Esta facies, quando analisada geoquímicamente sem a presença dos concentrados

r¡riíficos, apresenta um comportamento geoquímico distinto das demais facies

principalrnente em seu contéudo de elementos menores (Y e Nb) e tenas raras.

5, 2.4 - Ftícies S ienogranítico-Monzogrønítica Rosa-Acizentada e Fina:

Apresenta-se como facies isótropa, granulação fina, equigranular (Foto 5.6)

tendo como principais minerais, K-feldspato (microclínio), plagioclásio (albita), quartzo,

biotit4 anfibolio e clorita. Como acessórios, são comuns, titanita, magnet ita, zncão,

apatita e opacos. O k-feldspato ocorre sob a forma de cristais subhédricos a anédricos

com dimensão da ordem de 0.3 mÍ¡ normalmente em contato irregular com cristais de

quartzo. Este se apresenta em forma de cristais anédricos, límpidos e sem extinção

ondulante. A biotita ocorre dispersa caóticamente na rocha, em forma de cristais

subhédricos lamelares finos, com freqüente alteração parcial para clorita e encontra-se

associada ao anfibolio, quando presente.

5.3 - Corpos Gabro-Dioríticos :

Dentro da porção rnapeada do Maciço Granítico, ocorrem corpos de composição

gabróide, do tipo piroxênio-homblenda gabro e hornblenda-gabro (Figura 5.2).

Apresentarn formas aproximadamente lenticulares e dispersas, onde as rochas são de cor

cirva a ciwa esverdeada, mesocráticas, granulação variável, de fina a médi4 e estrutu¡a

isótropa (Foto 5.7). Em alguns locais, observa-se r¡ma foliação incipiente. São

constituídos basicamente por plagioclísio (andesina), piroxênio (principalrnente

clinopiroxênio), anfibólios (homblenda, tremolita-actinolita), além de biotita, epídoto e

clorita. O quartzo e k-feldspato são traços ou ausentes.
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O plagioclísio (andesina), apresenta-se em forma subhédrica, geminação

polissintética, caoticamente distribuidos na rocha, mostrando-se parcialmente

saussuritizados e em contato constante com os piroxênios. Estes últimos ocorrem na

forma de cristais anédricos, em contato irregular e gradacional com tremolita- actinolita.

Por vezes observa-se somente núcleos reliquiares de piroxênio ou pseudomorfos deste

totalmente substituidos por tremolita-actinolita que imprimem uma foliação incipiente na

rocha. A biotita ocorre como cristais lamelares, apresentando contatos nítidos com os

piroxênios, homblendas e plagioclásios, Sua proporção varia de 5%o chegando aré lsyo

do volume da roch4 apresentando freqüente alteração para clorita. A homblenda ocorre

em forma de cristais prisnliticos associados aos piroxênios e a biotita.

Foram encontrados neste maciço granítico, diversos enclaves, em forma de

blocos de serpentinitos e talco-xistos que, provavelhente, representam partes da Suíte

Máfico-ultranuifica e aind4 gnaisses nriificos que poderiam pertencer os compartimento

gniíissico anfibolito-granulítico.

Entre as facies graníticas e os corpos gabro-dioríticos, são observadas rochas de

composição intermédiaria" de dimensões métricas, a exemplo de rochas com pórfiros de

k-feldspato e matnz ruifica (biotita, anfibolio e piroxênio) e feições como, porções

graníticas em meio a uma matriz nr.iûca. Estas feições são interpretadas como possíveis

facies de mistura (?), entre os ternos gabrodioríticos e graníticos.



FoÍos S.l e 5.2 - Aspectos macroscópicos da facies principal sienogranítica alcali-feldspato-granítica avermelhada e grosseira. Amostra (OM104)

Foto 5.3 - Aspecto macroscópico da facies granodioritica-monzogranítica cinzenta fina. Amostra (OM66)

Muciço Granltico Agudos do Sul

Prøncha Fotográftca ( I )

Foto 5.4 - Aspecto macroscópico da facies biotita grano-monzogranítica avermelhada-cinzenta grosseira. Amostra (OM67)
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Foto S.S - Concentração de máfrcos (biotita + anfibólio) que ocorrem nas facies biotita granodiorítica-monzogranitica avermelhada-cinzenta e

grosseira. Amostra (OM67)

Fokt 5.6 - Aspecto macroscópico da facies sienogranítica-monzogranítica rosa acinzentada fina. Amostra (OM80)

Foro 5.7 - Aspecto macroscópico dos corpos gabro-dioríticos, inclusos no Maciço Crranítico Agudos do Sul. Amostra (OM65)

Prsnchu FongráJìca (2)





6 - A SUÍTE MÁFICO-ULTRAMÁFICA

6,I - Aspeclos Geológicos Gerais:

As rochas Máflrco-ultramáficas desta suíte, constituem corpos lentiformes e sinuosos,

distribuidos, principalrnenæ entre os granitóides miloniticos e os grraisses-anfibolito-

granulíticos, se posicionando ao longo e próximo a Zona de Císalhømento Piên (ZCP) . As

principais ocorrências na area mapeada são:

¡ Campina dos Crßpins (C.C.): Corpo alongado na direção aproximada N45-50E

alojado, entre os granitóides e os gnaisses anfibolítico granulíticos, apresentando

comprimento aproximado de 6 kn e largura variável entre,0.2 e l, 5 km.

. Cømp¡nø dos Maias (C.M.): Ocone em meio aos gflaisses anfibolito-granulíticos,

próximos à ZCP, com direção aproximada E-W, com comprimento aproximado de 5 km e

largura variável de 0.5 a 3 km.

São freqüentes ainda, lentes esteitas, dispersas e entremeadas aos gnaisses anfìbolito-

granulíticos, alcançando um comprimento miiximo de 1 krn e ainda, corpos de dimensões

menores não mapeáveis na escala desæ trabalho distribuídos, entre os dois corpos

princþais.

o Enclaves, em forma de lentes ou blocos de dimensões variáveis, de centiméEicas a

méticas, distribuídos intemamente, tanto nos granitoides miloníticos, como no Maciço

Granítico Agudos do Sul, são comuns.

\ Os litotipos predominantes nesta suíte são serpentinitos, ocorrendo em proporções

menores e associadas a estes, metaperidotitos serpentinizados þrincþalrnente harzburgitos),

metapiroxenitos (principalrnente ortopiroxenitos), metagabronoritos e xistos magnesianos. Os

serpentinitos e os xistos magnesianos representam os produtos tectôno-met¿mórficos das

rochas peridotíticas e piroxeníticas e apresentam, constantemente, uma foliação milonítica,

bem desenvolvide, caûctertzada pela orienøção da serpentina. Os xistos magnesianos e os

gabronoritos, concenfam-se preferencialnent€ junüo a borda sul do corpo C.M. As relações

de contato entre os gabros e os termos ulEamrificos adjacêntes, são desconhecidas, podendo

os primeiros representårem tanto formas em diques ou s//s.

Os contatos destas rochas ultramáficas com as encaixantes são essencialmente

tectônicos (falhas de cavalgamento e transcorrentes) envolvendo tanto os gnaisses anfibolito-

granulíticos, a sul, quanto os granitóides miloníticos, a norte. Não foram observadas feições
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que sugerem uma relação ígnea intrusiva destes corpos. As bordas desses corpos e suas

porções intemas mostr¿rm-se fortemente deformadas, dobradas, ou até mesmo

desmembradas, assumindo um caráter brechóide-milonítico.

Num perfil gravimétrico, de direção NW, entre os terrenos do Dominio Curitiba e Luis

Alves, uma anômalia positiva foi detecøda por Mantovani et al. (1989), com valor em tomo

de l0 mgal. Tal anomalia foi interpretada como resultado da presença destes corpos,

sugerindo ainda, segundo estes autores, um contato inclinado relacionado a uma

descontinuidade crustal profunda entre os domínios mencionados.

6.2 - PETROGRAFIA DOS CORPOS M.4FICO.ULTRAM.4FICOS

Serão tratados aqui os dados petrográficos macro e microscópicos das principais rochas

desta suíte. O estudo petrográfico realizado, envolveu a descrição de inúmeras amostras e

lâminas perograficas com o intuito de verificar, os principais minerais constituintes da cada

litotþo e as feições estnrturais e texturais presentes.

6,2, I - Melaperidolílos Serpentini4,ados e Serpentìnitos:

Nos corpos ultramáficos de C.C. e C.M, ocorrem rochas com composições variáveis

enEe meta-dunitos e meta-harzburgitos, serpentinizados (Figura 6.1). Apresenøm coloração

cirøa escuro, de granulação fma e são constituídas predominantemente por olivina (forsærita),

serpentina, ortopiroxênio (enstatita), clinopiroxênio (diopsídio-augiø), espinélio (hercenita-

paleonasto, Girardi 1974), e opacos. Carbonato, tremolita, talco e clorit¿ são minerais

secund¿írios. Não foram observadas nestas rochas plagioclásio, g¡anada ou anfibólio. A

serpentinização predomina, onde a concentração de olivina é maior. Isto propicia o

aparecimento de niveis de olivina-serpentina (mais susceptíveis a serpentinização) e de

olivina-piroxênio (menos susceptíveis a serpentinização) com menor proporção de olivina.

Microscopicamenæ, a olivina ocorre como cristais anédricos, com freqüente extinção

ondulante, em um arranjo granular com o piroxênio, espinélio e opacos, caracterizando uma

textura granoblastica. Os cristais da olivina mosfam-se freqüentemente com expressivo

fraturamento e com, aparecimento de serpentina ao longo das fraturas intemas e nas bordas

(Fotomicrografia 6.1). Freqüentemente, os cristais maiores de olivina, deformados e

triturados, formam subgraõs com núcleos reliquiares de olivina contornados por serpentina. A

substituição por serpentina ocorre preferencialrnente ao longo das fraturas e em tomo dos
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subgraões, se processando a parti¡ das bordas em direção ao centro dos cristais e com os

núcleos de olivina mostrando-se orientados, segundo os planos da foliação (Fotomicrografia

6.2).

O piroxênio apresenta-se como cristais subhédricos a anédricos com dimensões

semelhantes ou maiores do que os da olivina, sem alterações e em contatos nítidos e

irregulares com este último (Fotomicro$afia 6.2) ou intensamente fraturados e por vezes

comínuidos nas bordas. Mostra freqüenæ extinção ondulante, lamelas de deformação,

alterações e fraturas intemas múltiplas, normalmente preenchidas por serpentina

(Fotomicrografia 6.3). O prenchimento destas fraturas por serpentina é, muitas vezes, o

resultado do fluxo desta a path dos cristais, de olivina serpentinizada, adjacentes.

O espinélio ocorre sob a forma de crist¿is anédricos, cor normalmente verde clara

(mais comum) ou levemente m¿urom! normalrnente preenchendo os interstícios irregulares

entre os cristais de olivina e/ou piroxênio. Observa-se ainda, por vezes, o talco como

resultado da alteração de piroxênios. Os crisøis de olivina e piroxênio se dispõem

normalnente em uma textura gfanular, cortada, freqüentemente, por planos de foliação ou

clivagens de fratura preenchidos por serpentina.

Mercier e Nicolas (1975) utilizam o espinélio para a distinção de ultramáficas residuais

e cumulátícas. Segundo estes, o espinélio em ultamáficas residuais é normalmente anédrico,

tende a se agn¡p¿r com orto e clinopiroxênios, apresenta coloração avermelhada-escura a

m¿urom e é aluminoso. Em cumulatos ultramáficos, o espinélio é euhédrico, associa-se a

olivina, rico em Cr e opaco em seções delgadas. A cor verde do espinélio é normalmenþ

atribuida a processos metamórfìcos.

Os metaperidotitos, quando fortemente serpentinizados, apresentam-se com foliação

bem desenvolvida (Foto 6.1), cuja a superficie é caracterizada pela orientação de serpentinas.

Tais superficies, mosfiam-se normalmente anastomosadas e subparalelas, definindo a foliação

Sn, observada na maioria dos corpos ulÍamáficos. Esta foliação, por vezes, concenEa-se

segundo planos preferenciais, onde há incremento da foliação e consequentemente, maior

serpentinização (Foûo 6.2).

A altemância de níveis piroxeníticos e de olivina-serpentina, defrne, em algumas

rochas, um bandamento observado macro e microscopicamente (Fotos 6.3 e 6.4). Este,

possivelmenûe representaria um antigo bandamento composicional de origem ígrrea.
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Ollvtn¡

Olivinå-Orlopiroxenlo

oPx

OÍopiro¡e¡ito

Figura 6.1 - Diagrama triangula¡
composição, por estimativa visual,
Ol=olivina + serpentina.

Cl¡¡opiroretrito

Opx-OI-Cpx (Streckeisen 1976) indicando a
das rochas ultramáficas da ¡egiâo de Piên.

Os serpentinitos apresentam ganulação fina a muito fina, coloração cinza escuro a

cinza esverdeado, sendo constituídos principalrnente por serpentina, espinélio, opacos, restos

de olivina e piroxênlo. Análises realizadas por (Girardi 1974) atavés de difração de raio X,

aruílise térmica diferencial e de dissoþão seletiva, revelaram que o tipo da serpentina mais

comum das ultamáficas dest¿ região é a lrr,ardita, ocorrendo subordinadamenæ a antigorita.

Enne as feições texturais reliquiares em serpentinitos, quando a deformação é ausente

e ocone somente serpentinização total, observam-se pseudomorfos de olivina em contato

poligonal, caracterizando ainda uma æxtura granoblastica preservada (Fotomicrografìa 6.4).

Nos serpentinitos, ainda é observada uma textura onde ocorrem núcleos de olivina envolvidos

por um entrelaçado composto de serpentina e que, quando deformados, mostram-se

orientados acompanhando planos de cisalhamento que imprimem uma foliação cataclástica

(Fotomicrografia 6.5). Nestes serpentinitos, observa-se ainda restos da textura g¡anoblastica.

Quando a serpentinização ocorre acompanhada de uma forte deformação, há o

desenvolvimento $omente de frnos cristais de serpentina, recristalizados e orientados

(Fotomicrografia 6.6), defnindo uma foliação milonítica. Pelo exposto, as estruturas

presentes nestes serpentinitos variam entre cataclásticas a miloníticas.

São presentes ainda, vênulas milimétricas a centimétricas preenchidas por serpentina,

que a nivel macro e microscópico, formam um sistema complexo de fraturas em rede,
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cortando desordenadamente a foliação principal da rocha dificultando, muitas vezes, a

identifrcação desta.

Em certos locais e, principalmente, no corpo de C.C., é identifrcada uma foliação Sn+l

que corta oblíquamente a foliação princþal Sn e/ou bandamento (Foto 6.5). Esta foliação é

caracterizada pela orientação de serpentina em planos irregulares do tipo flaser,

6, 2. 2 - Mef ap iroxên íto s

São rochas de granulação fina a média por vezes grossa, de coloração cinza a crna

escuro, compostas principalrnente por ortopiroxênio (ensøtiø), clinopiroxênio (diopsidio-

augita), olivina (forsteriø) e serpentina. Em proporções menores, ocorrem espinélio, opacos,

anfibólio þargasita-homblenda), talco, tremolita, carbonato e clorita.

Entre os meøpiroxênitos, oconem variedades (Figura 5.1) tâis como, olivina-

ortopiroxênito serpentinizados, websterito, olivina-websteriûo, espinélio-ortopiroxenito

(cumuláticas ?) e ortopiroxenitos. Quando serpentinizados, a proporção de serpentina alcança

nestas rochas 15 a 20%o de volume.

Os metapiroxênitos ocorrem tanto como camadas concordantes, intercaladas nas

seqüências metaperidotíticas/serpentiníticas ou em forma de diques tardios que cortam

discordantemente essas seqüências, posteriormente deformados, com desenvolvimento de

foliação na rocha hospedeira (Foto 6.6a) ou eventualrnente, dobrados desarmonicamente

(Foto 6.6b).

O piroxênio apresenta-se sob a forma de cristais subhédricos a anédricos, incolores,

com intenso fraturamento inæmo preenchido por serpentina, arredondamento de suas bordas

e a presença de lamelas de deformação. Observa-se, em algumas amostras, a alteração de

piroxênio para carbonato, serpentina e tâlco. A olivina ocorre em forma de crisøis anédricos,

triturados formando subgraões com substituições constantes por serpentina. O espinélio,

ocorre sob a forma de cristais anédricos, preenchendo os interstícios ente os cristais de

piroxenio (Fotomicrografia 6.9) e apresenta coloração verde (mais comum) ou levemente

malTom.

Os metapiroxenitos, quando pouco deformados, apresentam textura g¡anular

deformada (Fotomicrografia 6.7) carccterøtda ainda pela poligonização entre os crist¿is

subhédricos a anédricos de piroxênio (predominanæmente Opx), geralmente triturados.

Quando intensamente deformados desenvolvem uma foliação cataclástica-milonítica,

caracterizada pelo intenso fraturamento e trituramento desordenado dos crisøis do piroxênio



e da olivina (Fotomicrografia 6.8), com os planos preenchidos principalrnente por, serpentina,

talco e carbonato.

Há feições em forma de "Colunas" ou "Charuto"de composição piroxenítica, conforme

observado no corpo de C.M. Est¿s colunas mostram-se perpendiculares a foliação, sendo

contomados por uma matriz foliada de composição serpentina-peridotítica. Essas colunas,

possivelmente, de cumulatos piroxeníticos, alcançam aproximadamente 7 cm de

comprimento e 3-4 cm de largura e apresentam textura granoblastica, com os interstícios

entre os cristais do piroxênio preenchidos por espinélio. Devem representar estruturas

reliquiares magrnáticas modificadas, por processos tectôno-met¿mórficos posteriores,

relacionados a serpentinização.

Geralmente, os phoxenitos desta suite contém espinélio, fato que os diferencia de

outros corpos pioxeníticos que ococrrem no cofupartimento gráissico anfibolito-granulítico a

sul, estes últimos apresentando ainda, hornblenda, plagioclásio, ortopiroxenio (hiperstênio) e

clinopiroxênio em proporções mais elevadas.
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Figura 6.2 - Diagrama triangular Piroxênio-Plagioclásio-Hornblenda
( Streckeisen 1976 ) indicando, a composição(por estimativa visual)
das rochas gabróicas da suite máfica de Piên.
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6.2.3 - Rochas Gabróìcas

São rochas que apresentam composições variáveis (Figura ó.2 e 6.3) enfe

gabronoritos, olivina-gabronoritos, ortopiroxênio-norito, noritos e espinélio-gabronoritos,

concentrando-se preferencialrnente no corpo C.M. As relações desæs corpos com as

encaixantes ultramáficas, são pouco conhecidas (em razão, possivelmente, da situação

alóctone do corpo C.M.), podendo representâr intrusões em forma de diques e/ou

intercalações com os litotipos ultramáficos.

São rochas constituídas por ortopiroxênio (enstatiø), clinopiroxênio (diopsídio-augiø),

anfibólio þargasiø-homblenda), plagioclásio (andesinalabradoriø), espinélio e, em menores

proporções, serpentina, cloriø, ølco, epidoto, opacos e carbonatos. Apresentam esrutura ora

maciça ora frnamente bandada, est¿ defmida pela alternância de níveis furos, descontínuos,

milimétricos ricos em þiroxênio e anfìbólio) e níveis felsicos (essencialrnenæ de

plagioclásio). A textura é granular-cataclástica, caracterizada pelo arranjo poligonal, enae os

cristais de plagiolásio, ortopiroxênio e clinopiroxênio.

Quando deformados, apresentam uma estrutura milonítica, paralela a subparalela e por

vezes, oblíqua ao bandamenûo mencionado e caracteÍtzada pela orientação de planos

preenchidos por serpentina, bem como, dos minerais constituintes triturados e alongados.

Pl¡giocló.io
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oPx cPx

Figura 6.3 - Diagrama triangular Opx-Plag-Cpx ( Streckeisen 1976 )
indicando, a composição (por estimativa visual) das rochas gabróicas
da suite máf¡co-ultramáfica de Piên.
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6.2,4 - Xislos Magnesianos:

Este grupo de rochas está representado principalrnente por talco-xisto, talco-serpentina-

xisto, serpentina-talco-xisto e, subordinadamente, clorita-talco xis0o e tremolita-xisto. A

mineralogia principal é a base de ølco (50-90%), tremoliø (10-30%), clorita (10-40%),

serpentina (5-20%) e opacos (0-5%). Oconem intercalados nos serpentinitos e concenram-se

preferencialmente, ao longo da borda meridional do corpo de C.M. e, em menor proporção,

nas bordas do corpo de C.C.

Apresentam coloração esverdeada a cinza-esverdeada, granulação fura a muito fina e

texturas nemato-lepidoblásticas (Fotomicrografia 6.10). Observam-se núcleos de serpentina

contomados por coroas de ølco, por vezes totalmente talcificados. Em certos locais, ocorrem

porftoblastos de temoliø distribuídas caoticamente na rocha, à exemplo de lentes próximas

aZCP.

A foliação normalmente apresenta padrão anastomosado sendo defmida pela orientação

de talco, Eemolita, clorit¿ e serpentina, denotando estiramento pronunciado, bem como, a

intensa moagem dos minerais. Esta unidade da suíte, parece resultar do metamorfismo de

rochas ultram¡íficas (peridotíticas, piroxeniticas e até estas mesmas serpentinizadas) em

contato com as zonas de falhas e poderia estar relacionada e justificada sua ocorrência

princþal no corpo ultramáfico de C.M, pela posição tectônica deste último.

6.3. RECONIIECIMENTO ESTRUTURAL

A intensa deformação destes corpos é uma feição marcante, faûo este, possivelmente,

ocasionado por serem essas rochas menos competentes que suas encaixantes e terem

concentrado grande parte dos esforços deformacionais ocorridos na região. Cuidados

especiais foram ûomados visando evita¡-se considerações crono-estrutu¡ais equivocadas. O

fato d¿ existência, em alguns locais de planos serpentinizados com padrão caótico, cortando

ou acompanhando a foliação, se tomam muitas vezes fatores complicadores na determinação

da foliação e seu real posicionamento.

Em geral, as rochas M¿ifico-ultramáficas mosEam uma foliação Sn, bem desenvolvida

(Foto ó.1), com aspecto freqùentemente anastomosado, caractÊÅzad^ pela orientação, de

superficies serpentinizadas. Esta foliação apresenta-se, notadamente no corpo de C.C.,

subparalela e por vezes oblíqua ao bandamento (Fotos 6.4 e 6.5). Este bandamento, é

oonstituído por intercalações de níveis de composições harzburgitícas/duníticas



serpentinizadas e olivina-piroxeníticas e piroxeníticas, com passagens gradacionais entre

esses tþos. Uma segunda foliação Sn +l (Foto 6.5) foi observada, notadamente nas rochas do

corpo C.C. e cractþrlzada por finos niveis de serpentina, oblíquos a Sn. As atitudes desø

foliação Sn *l são semelhantes aos da Sn e foram tratados conjuntamente, sem denotar,

qualquer diferença, nas suas atitudes.

Quando analisadas em estereogramas, as superficies Sn mostram, no corpo de C.C,

concentrações m¿íximas em tomo de N64E /50-70NW (Figura 6.4) e defurem uma guirlanda

indicativa de dobramentos cilíndricos assiméticos com eixos constn¡ídos inclinados para W e

SìW.

Figura ó.4 - Diagrama Schimdt-La$bert, hemisfério inferior, de freqüência de
pólos da foliação principal Sn do corpo C.C.

As lineações minerais, cæacterizadas pela oríentação de serpentina e medidas nas

superficies Sn e analizados em conjunto com os eixos de mesodobras estäo distribuidos

(Figura 6.5) ente 20o-50"/ S43-89W. As lineações minerais com caimentos variáveis, ente

10o a 50o para N40W a N70'W (Fþra 6.5) e que se enconûam transversais à direção das

foliações do corpo C.C. (Figura 6.a), representâm possivelmenæ lineações do reliqueares tipo
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a cinemáticas e estariam relacionadas ao processo de cavalgamento de Nr para S-SE, que

envolveria também os granitoides miloníticos.

&¡[o. qmdr¡'do¡.CHldnr
itl .r . i:. ' .r . i - :: l:.. ..rr'. I -::r.:llr)

v¡Ë;a¡.' ' ':Lj

Figura 6.5 - Diagrarna dos principais lineações mirærais no corpo
ultamáfico de Carpina dos Crispins

No corpo de C.M., os planos da foliação apresentam baixos mergulhos (Sn mríximo em

tomo de N66E/ 20NW) com freqüentes ondulações e dispersões ente N40E/ 40NW e

N54W 29NE (Figura 6.6). São observadas mesodobras intrafoliais simétricas a assimétricas

(Fotos 6.7 a e b) com eixos NE/SW subhorizonøis. O comportamenûo estrutural deste corpo

indica a existência de dobramentos recumbentes que, associados às lineações minerais do tþo

(a) cinemáticas que variam enre 10"-30o/N20-60W (Figura 6.7), sugerem um processo da

colocação do corpo C.M. sobre os gnaisses-granullticos em forma de klippe.
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Figura 6.6 - Diagrama Schimdt-I¡mbert, hemisfério inferior, de freqllência de pólos
da foliação principal Sn do corpo r¡lt¡amÁfico de Canpiru dos Maias.

Figura 6.7 - Diagrama dos principais lineações minerais no corpo de
Campina dos Maias.



Foram observados em campo relações de cont¿to entre as ultramáficas do corpo de

C.M. e os gnaisses subjacentes. As rochas ultramáficas se encontram tectônicamente por

sobre os gnaisses, apresentando superficies onduladas e de baixo angulo (Foto 6.8).

Os dados planares e lineares dos corpos de C.C. e C.M., sugerem a colocação destes

por processos associados a tectônica tangêncial.

A verticalização das foliações observada em alguns locais, nos corpos C.C. e C.M, é

atribuída a uma tectônica transconente t¿rdia.

Os corpos ulEamáficos encontados em meio aos graisses anfibolíticos-granulíticos,

que se distibuem na porção sul da rárea, ocorrem como lentes e exibem foliações em diversas

direções (Figura 6.8) denotando, em parte, similaridades com o padrão estrutural regional dos

gnaisses granulíticos encaixantes.

Figura 6.8 - Diagrama Schimdt-t¿mbert, hemisfério inferior, de freqüência de pólos da
foliação principal Sn dos corpos ulûamiificos que ocorrem enremeâdos aos gnaisses-
anfi bolito-ganullticos.
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6.4 - METAMORFISMO

As observações petrográficas indicam que a serpentinização se desenvolveu

predomirnntemente em rochas de composição peridotítica, a partir de reações metamórficas

envolvendo principalrnente a olivina e possivelrnente o piroxênio (reações indiretas). Este

processo ocorreria como consequência da adição de fluidos aquosos, ricos em água,

principalrnente em dunitos, peridotitos e olivina-piroxenitos, promovendo a serpentinização.

Uma rocha constituída princþalrnente por olivina e piroxênio, quando submetida a

hidratação, em temperaturas ao redor ou abaixo de 500'C, sofreria reações diretas e

indiretas, propiciando a serpentinização e esteatização (E'tans 1977, Jenkins 1981, Winkler

1979). Entre as reações que podem ter ocorrido considerando-se a mineralogia destas rochas

e as observações petrográficas, pode-se relacionar as seguintes:

¡ Olivina + áryta = serpentina + brucit¿ ( fHzO é alto. reação enfre 400 e 450'C)

o Enst¿tita + ágpa = talco + olivina

Olivina + árypa = serpentina ( reação em 300"C, formação indireita de serpentina a

partir de piroxênio)

o Olivina + talco + água : serpentina (reação em tomo de 400-450'C)

. Serpentina + áryw + CO2: talco ( formação de talco em f COz mais alto)

. Serpentina + quartzo = lalco + COz (reação em 300oC, formação de ølco por assimilação

de silica, possiveknente, a partir das encaixantes)

¡ Serpentina + COz = talco + magnesita

. Serpentina + diopsidio = Eemolita + olivina + água (400 a 500"C).

A paragênese magnrática primiíria, no caso dos serpentinitos, meøperidotitos e olivina-

piroxenitos sepentinizados, seria constituída, predominantemente, por olivina, ortopiroxênio

(enstatita), clinopioxênio (augiø-diopsídio), espinélio e opacos (cromita ?), ananjados em

uma textura granoblastica, formada em ambiente da geração dos protólitos ultramáficos. A

paragênese secund¿iria é o resultado da deformação e metamorfismo destas rochas e ocorreria

apôs, ou durante, a colocação destas rochas em níveis crustais superiores e seria formada por

minerais como serpentina, t¿lco, Eemolitâ, carbonato, clorita e opacos.

As observações petrográficas nas rochas desta suíte e as reações apresentadas (que

ocorrem em temperaturas em tomo de 400 a 500'C), indicam um metamorfismo, no intervalo

da facies xisto verde (zona da biotiø) aæ o início da facies anfibolito, responsável pela



generalizada serpentinização. Os dados sugerem ainda, a possibilidade da oconência de duas

fases de geração de serpentinas, em ambos os corpos de C.C e C.M. A primeira atinge a

maioria dos corpos, apresent¿ndo serpentinas orientadas segundo a foliação Sn e ainda,

gerando os xistos magresianos nas bordas destes corpos. Na segunda, tem-se a formação de

cristais maiores de serpentina que preenchem fraturas e clivagens de fraturas, oblíquas e

caóticas em relação a foliação Sn.

Os xistos magresianos, principalrnente os talco-xistos, mostram feições texturais de

substituição de serpentina por talco, sugerindo uma origem a partir de serpentinitos por

transformações posteriores ou associadas à serpentinização, em zonas de falhas. Tal processo

pode ter ocorrido por reações, já apresentadas, envolvendo variação de COz ou adição de

SiOz a partir das encaixantes. As encaixantes granulíticas (rochas conhecidas por elevados

conteudos em COz, Newton 1980), podem ter contribuido para a formação e a localização

destas rochas preferencialmente no corpo C.M.

Alguns aspectos tais como, paragêneses de olivina, ortopiroxênio e clinopiroxênio que

ocoffem em uma textura original granoblástica, þroduto de recristalização met¿mórfica em

alto grau ?), bem como, os dados de geotermo-barometria, apresentados para os piroxênios

desta suíte por Gtatdi (op cit.) com temperaturas em tomo de 750-800"C e pressões de 5-7

Kbares, seriam indicativos da passagem destas rochas por um metamorfismo na facies

granulito (?). Mesmo este último ocorrendo, isto não implica em relação temporal com a fase

metamórfica granulítica dos terrenos gniiissico-granulíticos, porque tal grau e feições

t€xturais poderiam até ocorrer em ambiente de geração dos protolitos ulEamáficos

mantelicos, com paragêneses formadas em alta temperatura.

O tipo de associação litológica, (serpentinitos, metaperidotiûos do tþo harzburgitos

serpentinizados, ortopiroxenitos entercalados com harzbwgitos e em foma de diques, xistos

magnesianos), rochas gabróicas (que possam representar diques e/ou sills), conøtos

tectônicos þor cavalgamentos e fanscorrências), texturas essencialmente f¡¡las e estruturas

miloníticas (Nicolas et al. 1980), serpentinização intensa, aloctonia dos corpos, concentrâção

maior ao longo e próximos da ZCP (separando terrenos de composições e idades distintas),

são condizentes com atuais traços de colunas ofiolíticas pré-existentes deslocadas em sua

base, obduct¿das e possivelmente erodidas em zonas de descontinuidades, resultantes de

colagens ou colisões. (Jackson e Thayer 1972, Coleman 1977 a e b, Coleman e Irwin 1974,

Dewey 1974, Nicolas 1989).

Os dados geoquímicos apontam afrnidades com corpos gerados em ambientes

tectônicos relacionados a margens continentais ativas.



Para efeito de comparações e conhecimento, a tabela (6.1), retirada e taduzida do

Pearce et at. (198ó) apresenta, os principais dados geológicos, dos principais complexos

máfico-ultramáficos Paleozóicos e Meso-Cenozóicos que ocorrem em diversos locais do

mundo. Mesmo não tendo todos os dados possiveis que a tabela apresent¿, a Suíte Máfico-

ulfamáfica de Piên mosta semelhanças em parte (litotipos manælicos, assinaturas

geoquímicas, a provável seqüência de crisølização) com as do tþo SSZ (Supra-Subduction

Zone).
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Prancha Fotogrútica ( 1)

Foto 6.1 - Detalhes da foliação milonitica, desenvolvida nos serpentinitos, caractenzada pela orientação de

serpentina. (Afl oramento OMI 92)

Foto 6.2 - Concentração de deformações segundo planos preferenciais e paralelos e conseqüênte desenvolvimento da foliação,

segundo estes, causando maior serpentinização. (Afloramento OM149)

Foto 6.3 - Detalhe do bandamento composicional, altemando níveis com maior participação do piroxênio e níveis de olivina-

serpentina. (Afloramento OM I 9 1 )

Foto 6.4 - Nesta foto observa-se a foliação subparalela a oblíqua ao bandamento anteriormente mencionado. (Afloramento

oMl91)





Foto 6.5 - Foliaçao Sn + I subparalela à oblíqua à foliação Sn. Nota-se ainda o bandamento composicional. (Afloramento
OM193). Corpo de C.C

Foto 6.6 (4å) - Piroxenitos em forma de diques, posteriormente deformados, com desenvolvimento de foliação na rocha
hospedeira (a), ou desarmonicamente dobrados (b). Corpo de C.M. Aforamento OM 348.

P r anc ha Fotogr áJic a (2)



Foto 6.5 - Foliaçao Sn + I subparalela à oblíqua à foliação Sn. Nota-se ainda o bandamento composicional. (Afloramento
OM193). Corpo de C.C

Foto 6.6 (4å) - Piroxenitos em forma de diques, posteriormente deformados, com desenvolvimento de foliação na rocha
hospedeira (a), ou desarmonicamente dobrados (b). Corpo de C.M. Aforamento OM 348.

P r anc ha Fotogr áJic a (2)





Folo 6.7 (a,b) - Dobras simétricas e assimétricas, intrafoliais, de eixos aproximados N70E/l2o e flancos em baixo ângulo
localizadas no Corpo de C.M. (Afloramento OM 38 e OM 348)
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Foto 6.8 - Rochas serpentiníticas do corpo C.M posicionadas sobre os gnaisses anfibolíticos-granulíticos. Apresentam superficies
onduladas e de baixo ângulo. (Afloramento OM 398)

Prancha fotugflúfrca (3)
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FotomicrogrøJìa ó.1 - Detalhe de cristars de olivina serpentinizados segundo as fraturas intemas do cristal, desenvolvendo-se a partir

das bordas em direção ao centro de cada cristal. Na parte inferior da foto observa-se um cristal de ortopiroxênio sem alterações, exceção

do preenchimento de suas fraturas por serpentina. Aumento de 100X. Nicóis cruzados. Amostra OM 190 . Corpo de C.C.

Fotomicrogralia ó.2 - Subsútuição parcial de olivina por serpentina desenvolvendo-se preferencialmente acompanhando as fraturas

intemas, dos cristals de olivina- Observa-se os núcleos de olivina preservados e onentados que a nível de aumento maior acompanham os

planos da fotiação. No canto direito da foto nota-se um cristal de ortopiroxênio inalterado- Aumento de 100X. Ncois cruzados. Amostra

OM 188. Corpo de C.C .

Fotomicrografiø ó.3 - Detalhe de cristais de ortopiroxênios com desenvolvimento de intenso micro-f¡aturamento. Observa-se no lado

direito inferior da foto, fraturas múltrplas preenchidas por serpentin4 resultado do fluxo destes minerais a partir do cristal de olivina

adjacênte. Aumento de 100X. Nicóis cruzados. Amostra OM 55. Corpo de C.C.

FotomicrogrøJias

P¡ancha Fotográfica (4)

Fotomicrogrøfiø ó.y' - Processo de serpentinização total . Observa-se ainda pseudomorfos de olivina dispostos em uma textura

granoblástica preservada. Aumento de 100X. Nicóis cruzados. Amostra OM 193. Corpo de C.C.
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P¡ anc ha Foto gr áftc a (5 )

Fotomìcrogrøfia ó.J - Processo de serpentinização total. Nota-se a preservação parcial da textura granoblastica e o aparecimento de

uma estrutura catackistica, caraterizada pelo intenso trituramento dos crjstais de serpentina- Observa-se arnda o alongamento de

pseudomorlos de olivinajá serpentinizados com formação de bandas de deformação. Aumento de 100X. Nicóis cruzados. Amostra OM

308. Corpo de C.M..

Folomicrografiø 6.ó - Formação de finos cristais de serpentina resultado da intensa deformação e conseqüente recristalização,

orientados definindo a foliação em serpentinitos . Observa-se a ausência completa de pseudomorfos de oliuna. Aumento de 25X. Nicóis

cruzados. Amostra OM 38. Corpo de Campina dos Maras.

FotomicrogrøJiø 6.7 - Aspecto geral da textura granoblastica em piroxenitos da Suíte Máfico-ultramáfica pouco deformados, com

presença de fiaturamentos intracristalinos. Nota-se a presença de alguns cristais de olivina. Aumento 25X. Ncóis cruzados. Amostra

OM 192. Corpo de C.C.

FotomicrogrøJia ó.E - Aspecto microscópico da textura granoblastica em piroxenitos da Suíte Mrifico-ultramiifica. Observa-se o

contato entre os piroxênios preenchido por espinélio. Textura cumulática (?). Aumento de 25X. Nicóis cruzados. Amostra OM 344.

Corpo de C.C.

{



"lrtr¿ ).

.:z
,';.

Ffl

,/l
F{

'1, 1

r- lì,.,
þ.:{F



Prønc hø F oto g r áfrc ø (6)

FolomicrograJìa 6.9 - Aspecta Geral da estrutura caøclástica desenvolvida em olivina-

piroxenito. Observa-se o intenso fraturamento e trituramento dos cristais de piroxênio e

deformação e substituição parcial por serpentina, em cristais de olivina (cor avermelhada e

azul). Aumento de 25X. Nicóis cruzados. Amostra OM 349. Corpo de C.M.

FolomicrograJia 6,10 - Aspecto textural microscópico de tremolita-serpentina-talco-xisto.

Aumento de 400X. Nicóis cruzados . OM 347 . Corpo de C.M.





7-COMPARTIMENTO GNÁISSICO ANFIBOLITO-GRANULíTICO

7,1 - Aspectos Geoùigìcos Gerais:

As rochas deste compartimento compõem a margem norte-noroeste do Complexo

Granulítico de Santa Caø¡ina (Hartmann et al. 1979\ ou "Domínio Tectônico Luis Alves (

Siga Jr. 1995) e se distribuem a partfu da ZCP em direção ao sul. Uma pequena porção ocorre

a none desta zona. Constituem-se em ampla diversidade de gnaisses, tendo muit¿s vezes

passagens bruscas e complexas entre seus litotipos. Afloram descontinuamente,

apresentåndo-se muitas vezes alterados, o que dificultou uma melhor divisão e compreensão

geológica desæ comparrimento.

Próximo à ZCP, numa faixa de direção NE de aproximadamente 4 a 5 Km de largura,

as rochas presentes são caracterizadas pela desruição parcial-total das paragêneses minerais

da facies granulito e geração de novas paragêneses, retrógradas, de mais baixo grau, cujos

principais litotþos são: graisses felsicos a anfibólio, gnaisses felsicos miloníticos, gnaisses a

anfibólio e plagioclásio, anfibolitos e gnaisses granatíferos e ainda biotiø-homblenda

gnaisses, gnaisses biotíticos e gnaisses anfibolíticos. Apresentam rejuvenecimentos isotópicos

K-A¡ e estruturação tectônica com direção predominante E-W e NE-SW, distinø da

observada mais a sul e afastada da ZCP, com orientações francamente NW. Nesæ setor, entre

os litotipos, predominam gnaisses granulíticos félsicos com ocorrências restritas de níveis

granatíferos, graisses granulíticos máficos ricos em biotita, gnaisses granulíticos máficos com

porções indeferenciadas da série chamoquítica (enderbitos, chamo-enderbitos e chamoquitos)

e gnaisses granulíticos máficos ricos em granada. Em digrama QAP essas rochas granulíticas

(Figura 7.1), mosEam composições chamoquíticas, chamo-enderbíticas, enderbíticas,

quartzo noriticas, noríticas e quartzo jutoníticas.
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Figura 7.1 - I)iagrama QAp (Streickeisen 1974) discriminando osprincipais litotipos do CompaÌtimento Gnaissico Anfìbolito-
O ranulltico.(E stimativa Visual).

7.2 - Descfição dos principais Litotipos

são abordados aqui as princþais características macro e microscópicas das principais

rochas que compõem este compartimento. As porcent¿gens dos minerais, quando

apresentadas, são resultantes de estimativas visuais.

7,2.1 - Gnaßses G¡anuhtìcos Férsìcos e Gnaßses Féßícos e/oa Mílonírìcos a
AnJìbtílio com lentes de Gnaisses Granulítìcos Félsicos Granatíferos:

Estas rochas concentram-se princþarrnente na porção norte e leste deste

compartimento numa faixa aproximadamente E-w. Mosfam coloração cinza esverdeada

clara (Foto 7.1) e possuem estruturas gnaissicas fmas a grossas e/ou revemente foliadas a

maciças e textwas geralmente granoblásticas. os princþais minerais constituintes são

plagioclásio, por vezes antþertítico e microclínio, por vezes pertítico (60-700/o,

predominando o plagioclásio), quarv,o (>20þ, biotita (0-5%), anfibólios (5_15%;o), ganada
(0-5 o/o), ortopiroxênio e clinopiroxênio (5-lo%), normalmente hiperstênio e diopsídio.

Estes últimos, ocorrendo em forma de cristais subhédricos a anédricos, dispersos na massa
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quartro-feldspática ou em níveis furos e associados aos anfibólios. A biotiø, quando presente,

apresenta pleocroísmo casta¡ho-escuro a avermelhado escu¡o e ocorre sob a forma de cristais

Iamela¡es, subhédricos, orientados e associados geralmente aos ortopiroxênios e anfibólios.

os graões de quartzo apresentam-se na forma de cristais anédricos, freqüentemente com

extinção ondulanæ. Oconem ainda, epidoto, apatita e zircão.

Associados a estes litotipos ocorrem lentes de granulitos felsicos granatíferos (granada

> 5%), levemenæ foliados ou maciços; serpentinitos, gnaisses anfibolíticos, granulitos

máficos levemenæ foliados e injeções quarøo-feldspáticas

Quando próximos à zcP, apresentam-se geralmente com estrururas miloníticas (Foto

7.2), cun forte estiramento mineral, principalrnente de quartzo, oconendo freqüentemente,

formação de subgraõs e recristalizações. ocorre ainda alæração parcial (concentrando-se nas

bordas ou segundo os planos de clivagem) ou total dos orto e clinopiroxênios para anfrbólio

fibroso do tipo tremolita-actinolita e/ou cumingtonita, formação de epídoto ao redor dos

plagioclásios e alæração de granada, quando ocorre, principalrnente em opacos.

7.2,2 - Gnaisses Granulíticos MtÍficos e Gnaisses ø Anfibólio e plagiocltÍsio

Representam uma expressiva parte deste compartimento. Apresentam coloração cinza

esverdeada (Fotos 7.3, 7.4 e 7.5), geralmente foliados ou com bandamento gnáissico fino a

grosso heterogêneo, caracterizado pela altemância de níveis de composição (tquareo, tFk e

essencialmente plagioclásio) e níveis constituídos principalrnente por hornblenda, biotiø e

piroxênio. A maioria dest¿s rochas é constituída de plagioclásio (30-60 %), quarzo (5- I 5%),

k-feldspato (5- l0 %), anfibólio (15-25 %\, biotita (5-10 %o), granada (o-5%) e onopiroxênio-

clinopiroxênio (10-20%). os minerais menos comuns são da série tremolita-actínolita e/ou

cumingtonin. opacos. zircâo e apatita.

o onopiroxênio ocorre sob a forma de crist¿is subhédricos a anédricos com

pleocroísmo verde claro a ama¡elado ou m¿urom claro. Geralmente não apresent¿ alteração e

quando ocorre concentra-se em suas bordas ou segundo os planos de clivagens. originando

anfibólio fibroso de cor esverdeada. Apresenta-se geralrnente em contato poligonal com os

demais minerais (plagioclásio. biotiø, homblenda) ou em inrercrescimenro simpletítico com o

plagioclásio e a biotiø. Esø última apresena pleocroísmo castanho escuro a avermelhado e

ocorre em forma de lamelas orienødas subparalelamente. definindo principalmente a foliação.

o anfibólio fibroso resufta t¿mbém da alteração secundária da homblenda. Est¿ última

apresenta-se geraimente em forma de cristais anédricos com pleocroísmo verde oliva.



frequentemente sem alterações e em contatos nitidos com a biotita e os pioxênios e, por

vezes, com inclusões de quareo.

A granada concentra-se princþalrnente nos gnaisses granulíticos máficos, ricos neste

mineral þroporção em volume alcarga 5o/o\ e que ocorrem como lentes espr¡rs¿rs.

Apresentam-se sob a forma de cristais anédricos, fraturados, frequentemente com inclusões

de biotita plagiocl¿isio e quareo ou em intercrescimeno com biotiø e piroxênio na presença

de quarøo e/ou plagioclásio.

Quando próximos a ZCP, principalrnente à noræ do corpo ultramrifico de C.M.

tomam-se gnaisses a anfibólios (homblenda tremolita-actinoliø e/ou cumingtonita) e
plagioclásio. Apresentam-se milonitizados (Foto 7.6), com forte estir¿rmento e recrisølização

mineral principalrnente de quartzo, quando este último está presente. Exibem textu¡as grano-

nematobl¡ísticas produzidas pela intensa alteração parcial (núcleos relictuais de piroxênio

contomados por anfibólios fibrosos) ou total, dos orto e clinopiroxênios para anfibólios do

tipo tremolita-acrínoliø-cumingtonita, dispostos subparalelamente, defmindo a foliação. Esæs

anfibólios ocorrem também como resulødo de alteração de homblendas.

Intercalados aos gtaisses granulíticos máficos ocorrem lentes de serpentinitos. gnaisses

félsicos, gnaisses granulíticos máficos associados com anfibolitos e gnaisses anibolíticos

graratíferos (descritos a seguir), graisses biotíticos, biotiø-homblenda-gnaisses e biotiø-

gnaisses. Esæs últimos apresentam bandamento, caractenzado pela alternância de níveis

grosseiros quarøo-feldspáticos com níveis ricos em biotia, intensamente recristalizada, com

geração de novos cristais orientados paralelamente e, em posição oblíqua, ao bandamento

(Foto 7.7).

Ainda dentro desø unidade, a sul e a leste do corpo ultramáfico de C.M. ocorrem

porções indiferenciadas enderbíticas. charno-enderbíticas e chamoquíticas (Foto 7.g) com

texturas granoblásticas e estruturas levemente foliadas ou maciças.

7,2.3 - Gnaisses Granulíticos MrÍJicos Granøtíftros e Anjìbotilos e Gnaìsses

unJi bolíticos gra n atífercs ussocìødos,

Ocorrem principalrnente a norte dos corpos ultramáficos de C.M e C.C sob a forma de

corpos lenticulares e intercalados aos gnaisses granulíticos máficos. na direção aproximada E-

W. com cerca de 2 km de comprimento e 0.6 km de largura.

Estas rochas apresenam coloração ci¡øa escura (Fotos 7.9 e 7.10) e constituem-se de

plagioclásio do tipo andesina a labradorit¡ (20-40%), ortopiroxênio do tipo hiperstênio (10-

25%), clinopiroxênio ( I 0-20 %). anfibólio (20-30%), granada (5-l5o/o) e opacos (8- I 0%). A



biotiø (pleocroísmo cast¿nho escuro a avermelhado escuro), apatiø, quartzo e actínolita-

tremolita perfazem 50% do volume da rocha. Nos termos melanocráticos, a granada alcança

altas proporções, apresenta¡do-se preferencialmente em níveis, ocorrendo sob a forma de

porfroblastos, com diâmetro entre 2-5 cm, rotacionados, orientados ou não, segundo a
foliação destas rochas. A estrutura gnríissica é matelølnada por niveis miliméricos a
centiméEicos, descontínuos de plagioclásio, altemando-se com níveis de homblenda e/ou
piroxênio e/ou piroxênio e plagioclásio. Neste último h¡i concentração preferencial de granada

que possui freqüentes inclusões de piroxênio e plagioclásio. As rochas exibem, dentro destas

bandas, texturas granoblásticas caracterizadas pelos contornos relativamente retos entre os

minerais subhédricos a anédricos de homblenda, piroxênio e plagioclásio, com a granada

crescendo principalrnenæ em níveis, contendo estes dois últimos minerais. A foliação é
definida principalrnente pela disposição em formas relativamente alongadas dos minerais da

homblenda, segundo a direção do bandamento.

Dentro do contexto da ocorrência destas rochas est2Ío associados, anfibolitos e gnaisses

anfibolíticos granatíferos, estes últimos de coloração cinzenta escura, granulação f¡ra a média

e constituídas por plagioclásio, homblenda, ortopiroxênio, clinopiroxênio, granada, femolita-
actinolita, epídoto, biotita e opacos. os anfibolitos granatíferos apresent¿m-se constituídos

principalrnente por plagioclásio, anfibólios e granada e, apresentam textura porf'o-
nematoblástica. constituem as partes mais próximas à zcp e mosEam feições claras de

processos re8ometamórficos, tais como: alteração total ou parcial de piroxênios em anfibólios
fibrosos do tipo actinolita-tremolita e/ou cumingtonita, formação do epidoto, plagiocliísios da

variedade albiø-oligoclásio e a presença da ganada com alteração em suas bordas para

opacos e, em suas inclusões, de piroxênio para anfibólios fibrosos mencionados.

7.2.4 - Gnaßses Granulltícos MtíJïcos ricos em BÍotita

Estas rochas situam-se na porção sudeste deste compartimento, a sur do corpo granítico

Agudos do sul, e ocorrem como lentes, na direção Nw-sE, intercaladas aos gnaisses

granulíticos máficos. Se diferenciam destes últimos por conterem maior quantidade de

biotitas, que se apresentam orientadas paralelamenæ ao bandamento, defnindo a foliação da

rocha. Possuem coloração cinza esverdeada a cirza escura (Fotos 7.11, 7.12 e 7.13) e são

constítuidos por plagioclásio (40-50%), ortopiroxênio e clinopiroxênio (25-30%), homblenda

(10'20%) e biofita (20-30o/o) de cor castanha-escura a avermelhada. euarøo, apatita, opacos

e ganada são os minerais acessórios mais comuns. Apresentam bandamento milimétrico a

centimétrico, heærogêneo, caracterizado pela altemância de níveis com maior concentração



de plagioclásio e níveis com plagioclásio, biotiø, ortopiroxênio, clinopiroxênio e hornblenda,

em uma textura lépido-granoblástica. A granada, quando presente, ocorre associada aos

minerais de plagioclásio, piroxênio e biotiø e quartzo, estes, muitas vezes, em forma de

inclusões. A orienøção mineral destas rochas é definida principalrnente pela disposição

paralela a subparalela dos cristais lamelares de biotit¿ e, secundariamente, pelo alongamento

dos cristais de homblenda.

7,2.5 - Gnaisses Anfìbolíticos

Ocorrem ao norle do corpo ultramáfico C.M e são compostos principalmente por

plagioclásio do tþo olþclásio a andesina (40-60%), anfibólios do tþo homblenda, actinolira

e cumingtoniia (40-50%) e epídoto. Ente os minerais de menor expressão, oconem biotita,

quarøo, FK (microclina), clorita e apatita. São de coloração cinza a ci¡za escuro e

apresentam-se foliados (foto 7.14) ou com bandamento fmo, caracterizado pela alternância de

níveis finos, heterogêneos e miliméricos de plagioclásio com níveis de homblenda, actinolita

e/ou cumingtoniø. Pseudomorfos de piroxênio são observados, com alteração toral para os

anfibólios fibrosos mencionados.

A homblenda ocorre sob a forma de cristais anédricos, por vezes prismáticos, com

pleocroísmo verde escuro a ma¡rom, orientados de acordo com a foliação e exibem

fieqüentemente alteração em em suas bordas para actinolita, Esæ último mais a cumingtonita

dispõem-se em forma de crist¿is aciculares, orientados segundo a foliação ou concentrando-

se acima e ao redor dos pseudomorfos de piroxênios, em forma de agregados. o plagioclásio

ocorre em forma de cristais subhédricos a anédricos com contatos geralmente poligonizados,

geminação polissinætica, mostando freqüentemenûe feições de fraturamenro intemo,

trituramento das bordas, bandas de deformação e alærações. o epídoto ocofie em forma de

crist¿is anédricos, dispersos caoticamente na rocha e associados principalrnente aos

plagioclásios.

7. 2, 6.- Gnøisses Biotltícos e Biotìtø-An!ìbtílÍo Gnøisses

Ocorrem junto e próximos à ZCP, sob a forma de lentes descontínuas, de no máximo

2.5 lcn, distribuídas em um tend aproxímado N40-50E e, em pa¡te, embutidos nos gnaisses

anfibolíticos. são rochas de coloração esverdeada, ctua a cit¡za escl.¡ro e exibem bandamento

frno a grosso, heærogêneo, caracterøado pela alærnância de níveis de tFK + plagioclásio

(albiø-oligoclásio) e quartzo (5-10%) e, níveis de homblenda, tremolit¿-actinoliø e biotita
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(20-30 %). Este último mineral possui pleocroísmo esverdeado e ocoffe em forma de cristais

lamela¡es intensamente recristalizados, orient¿dos, segundo a foliação que, normalmente, é

paralela ao bandamento. Além destes, ocorrem ainda cristais maiores de biotita deformados,

com encurvamento das superfrcies de clivagens e em forma de "kink bands", exibindo bordas

com recristalização e geração de novos cristais finos de biotiø. A homblenda, de cor amarelo

escuro a cast¿nho, ocorre em forma de cristais subhédricos a anédricos ou em forma
prismática, associada à biotiø e, por vezes, alterando-se para tremolita-actinolita.

O quarøo, quando presente, apresenta-se intensamente recristalizado, em forma de

sigrnóides ou cristais dispersos na rocha ou em forma de inclusões. os feldspatos se

apresentam em forma de cristais fraturados, com fortes extinções ondulantes. ocorrem ainda,

freqüentemente, crisøis anédricos de piroxênio com alteração total para anfibólios tþo
tremolita-actinolit¿. os crisøis de epídoto apresentam-se sob a forma de grãos arredondados,

distribuídos caoticamente na rocha. A foliação nestas rochas é defrnida princþalrnente pela

orient¿ção subparalela de anfibólios e biotitas.

7.2,7 - Xíslos Anjìbolítìcos

Localizados junto a ZCP, são rochas de coloração cinza esverdeada, granulação frna,

constituídas por homblenda, actinolit¿, biotita e epídoúo. Apresentam uma xistosidade fu:a

bem desenvolvida, caractenzada pela orientação de homblenda, tremolita-actinolita e biotita.

Este último ocorre sob a forma de finas lamelas, com pleocroísmo ma¡rom, orientadas

segundo a foliação e associadas aos anfibólios, que apresentam formas normalmente

prismáticas (homblenda) e aciculares (tremoliø-actinoliø), em æxturas do tþo lepido-

nematoblásticas. A hornblenda" apresenta normalmente pleocroísmo castanho, apresentando

alterações para actinolita. A remoliø e a actinolita ocorrem em forma de crist¿is aciculares

bem orientados com contatos interdigitados e difusos entre ambos.

Em campo, estes xistos anfìbolíticos gradam, em direção ao norte (iá no Íaçado da

ZCP), para xistos anfibolíticos com quartzo, intensamente recrisølizado, com forte extinção

ondulante e concentrando-se em níveis intercalados as concentrações de anfibólio e biotita,

em texturas grano-nematoblásticas.

7, 2,8 - G naßses G¡an ulíto-Pi¡oxenítìcos

são rochas de coloração cinza escuro a preø, granulação média a grossa, ocorrentes

restiûamente em meio aos gnaisses granulíticos máficos, em forma de blocos. são



constítuidas por hornblenda (20-25 %), plagioclásio (10'20 %)' biotiø (0-5), ortopiroxênio

(hiperstênio) e clinopiroxênio (diopsídio). Estes dois últimos somados perfazem até 600/0 do

volume da rocha. Mostram bandamento caracterizado pela alternância de níveis finos

milimétricos de plagioclásio e níveis gosseiros, centimétricos, de homblenda, ortopiroxênio e

clinopiroxênio.

7.2.9 - Hornblendìlos

Freqüentemente ocorïem como lentes ou blocos associados tanto aos gnaisses félsicos

quanto aos máficos. São de coloração verde clara, granulação grossa, constituídos

essencialmente por hornblenda. Microscopicamente, mostram texturas grano-nematoblásticas

com freqüentes inclusões de quarøo nas homblendas, indicando possivelmente geração a

parti¡ de protólitos essencialmente piroxeníticos.

7,2,10 - Veìos Quartzo -Feldsptílìcos

São de granulação média a grossa e constituidos princþalrnente por microclínio e

quartzo com níveis finos de homblenda e cloriø. Estão encaixados dentro da porgão próxima

à ZCP em forma de veios cortando a foliação. Devem fepresentar material gerado por fusões

anateticas.

7.3 . RECONHECIMENTO ESTRUTURAL:

A estruturação principal neste compartimento é defurida por uma foliação ou um

bandamento gnáissico heterogêneo frno, por vezes, grosseiro, caracter:tzado pela intercalação

de níveis de plagioclásío, quarøo e Fk com níveis milimétricos a centiméEicos de

ortopiroxênio, clinopiroxênio, homblenda, biotita e granada. Os constituintes mineralógicos

nestes níveis mostram-se orientados ou não, acompanhando geralrnente o banda$ento.

Quando próximo da ZCP , a fofiação é defÚrida por seu caráter milonítico, paralela e por vezes

oblíqua ao bandamento e caractþrøada pela orientação principalemte de biotita, anfibólios e

estiramento de quartzo.

Na porção sul deste compartimento, a foliação Sn (bandamento) se concenEa

principalrnente em torno de N64W60NE mostando oscilações para SW (Figura 7.3)'

sugerindo caractertzar um dobramento desø foliação com, eixos subhorizontais, se



posicionando em torno de N50-60w e direção axial neste sentido,Freqüentes mesodobras

intrafoliais com eixos N50-60w subhorizont¿is e lineações minerais 20"-40"^I40-60w

(Figura 7.4), caracterizadas pela orientação de biotiø e anfibólio, subparalelas a esses eixos,

têm sido encontradas.

Figu¡a 7.2 - Diagrånìâ Scknidr-tå¡rùe4 hcmisfédo irferror, de
frcqrterria dos polos da foliação Sn æ CoÍpffrinEffô cnaissico
A¡ûboliûc-granulitico. Foliaçð€s dislarúcs då ZCp.

Quando próximo à ZCP, os litotipos exibem uma mudança na estruturação, mostrando

foliações Sn de caráter milonítico, superimpostås paralelamenæ e por vezes oblíquas, ao

bandamento e concenradas, variavelmente, em torno de E-w48N e N60-g0E/50-70NW

(Figura 7.3). Ainda ocorrem variações para sE concentradas principalrnente, na parte deste

compartimento, oconente a norte do corpo ultramáfico de C.C.

As lineações minerais, medidas nas superfîcies sn e caracterizadas pela orientação de

biotita e a¡fibólio e estiramento do quartzo, próximas a zcp, se dispoêm em tomo de 40.-

50"/s50-70w (Figura 7.4). A similaridade estrutural planar e, em parte linear, desta porção

norte do compartimenûo gnriissico anfibolito-granulitico com os granitóides da Suíte Granito-

Milonítica Rio Piên e os corpos ultamáficos, é bem evidente, enquanto na porção sul deste

compartimento, os gnaisses exibem uma distibuição espacial NW, característica do padrão

regional do Domínio Luis Alves.
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Figura 7.3 - Diagrama Schmidt-LambeÍ, hemisfério inferior, de freqüência
dos polos da foliação Sn no Companimento Gnaissico Anfibolito-
granulítico. Foliações próúmas da ZCP.

Figt-u:a 7.4 - Principais lirrações minerais rn Conpartimento Gnaissico
Anfibol i to-Crranul ítico.



7,4 - Paragêneses Mìnerais e Melamorfismo

A análise petrogfáfica permitiu identificar, neste compartimento, um primeiro evento

metamórIico principal, com paragêneses típicas de facies granulito presentes,

preferencialrnenæ, nos litotipos mais afastados da ZCP. Condições metamórficas do limite

inferior da facies anfibolito ømbém são verificadas afeøndo posteriormente as porções mais

próximas e ao longo d¡ ZCP. As principais paragêneses formadas e equilibradas durante o

metamorfsmo granulítico, observadas nos litotipos felsicos, inærmediários e máficos deste

compartimento, são as seguintes:

Plag + Fk+ Qø + Opx + Cpx + Bio

Plag + Qtz + Opx + Cpx + Gr + Fk

Plag + Qø + Hb + Opx + Gr + Cpx

Plag + Qtz +Bio+Opx+Cpx+Hb+Qø+Gr

Plag + Opx + Cpx + Gr + Hbt Bio

Plag+Qp¡+Cpx+Bio+Hb

Plag + Bio + Hb +Grt Cpx

As paragêneses formadas e/ou equilibradas durante o metamorfismo retrógrado em

condições de facies anfibolito, nos litotþos próximos à ZCP, em decorrência do

refiabalhamento metamórfico e infiltração de fluidos por processos tectônicos relacionados a

ZCP , sio as seguintes :

Hb + Plag + Gr + Tremoliø-Actinolita + Cumingtoniø t Opx + Cpx

Hb + Plag + Gr + Epidoto * Tremolita-Actinolita +Cumingtonira + Opx

Hb + Plag + Bio I tremolita-actinolita + Opx + Cpx

Hb + Plag + Actinolita + Bio + Epidoto + Cumingtonita

Legenda: (Bio = Biotit¿, Opx = Ortopiroxênio, Cpx = Clinopiroxênio, Plag = Plagioclásio, Itb =
Homblenda, Gr = Granada, Qø = Quanzo, Fk = K-Feldspato).

A maioria das paragêneses mencionadas da facies granulito (Harþ 1939),

caractorlzal:;. a zona regional do hþerstênio de Winkler (1976). As texturas mais fieqüentes

nas rochas deste compartimento são granoblásticas (Fotomicrografia 7.1 e 7.2), lé:pido-

granoblásticas, grano-poiquiloblásticas, grano-nematoblásticas

(Fotomicrografia 7.3).

e nematoblásticas



As duplas de pìroxênío, Opx (hiperstênio) e Cpx (diopsídio) estão presentes em boa

parte dos gnaisses granulíticos félsicos e máficos. São crist¿is essencialmente subhédricos a

anédrìcos, incolores a pleucróicos, com pleocroísmo verde pálido a amarelado. Encontram-se

dispostos caoticamente na rocha, princþalrnente nos graisses granulíticos félsicos ou, se

alinham segundo à foliação ou bandamento em contato poligonal entre si e com homblenda,

biotiø e plagioclásio. Podem ainda apresentar-se em interc¡escimento simpletítico,

principalrnente com biotita e plagioclásio (Fotomicrografia 7.4). Estas duplas aparecem como

inclusões em granadas, principalrnente nos graisses granulíticos gmnatíferos. Nos litotipos

gnaissicos mais próximos da ZCP, oconem como crisøis parcial ou totalmente alûerados para

tremolita-actinolita e cumingtonita, com a substituição concentrando-se em suas bordas e

acompanhando os planos de clivagem do mineral (Fotomicrografia 7.5).

os anfibólìos são geralmente do tþo Homblenda, tremolita-actinolita e cumingtonita.

A hornblenda da facies granulítica ocorre sob a forma de crist¿is subhédricos a anédricos

com pleocroísmo verde oliva em contato geralmente poligonal entre si e também com os

demais minerais, principalrnente biotit¿ e piroxênio (Fotomicrografia 7.6) e ainda inclusa

neste último sob a forma de grãos arredondados. Esø feição de inclusão sugere envolvimento

em uma reação incompleta de desidraøção do tipo, Hb + Qzo = Opx + Çp¡ + plag + água (

winkler 1976). A homblenda aqui, esøria em equilíbrio químico e termodinâmico com as

biotiøs e piroxênios, ambos cristalizados, em condições de facies granulito. A referida reação

se desenvolveria também nos homblenditos (OM ZBZ, 246), poÉm em direção inversa,

restando o quarEo como inclusões em homblenda.

A lremolitø-øctìnolitø ocone como produto da substituição parcial ou total de

piroxênio (Fotomicrografias 7.7 e 7 .B) e, a cumingtonìta como do piroxênio

" (Fotomicrografia 7.9), provavelrnente por reações de hidraøgão do tipo Opx + Cpx + plag +

água = Hb + Qzo e piroxênio + á!Wa: cumingtoniø + ezo. Estes anfrbólios de hábito

fibroso ocorrem nos litotipos mais próximos da ZCp e são formados, provavelmente, por

abaixamento das temperaturas e soerguimento tectônico destes terrenos, em fase bem

posûerior ao pico do metamorfismo granulítico. Muiøs homblendas da facies granuliûo,

quando presentes em rochas que ocorrem próximas a ZCp, apresentam, com freqüência,

substituições parciais por temolita-actinolita ou permanecem sem alterações.

Um tþo de homblend4 com pleocroísmo ora verde escuro ora m¿ulom, ocone nos

gnaisses anfibolíticos, biotita-anfibólio gnaisses, graisses biotíticos e os xistos anfibolíticos

(Fotomicrografia 7.10) com evidências de substituição parcial por actinoliø-temolita ou



somente associada a estes. É possível que esta homblenda não tenha sua geração associada a

facies granulito.

A Biolíta oconesob a forma de crisøis subhédricos a anédricos, lamelares, em contato

nítido e irregular com a homblenda, piroxênio e plagioclásio (Fotomicrografia 7.6) ou sob a

forma de palhetas orientadas definido a foliação (Fotomicrografia 7.4). Em ambos os casos,

estão em equilíbrio com os piroxênios e homblendas, indicando que foram estabilizadas

durante o met¿morfismo granulítico.

Este tipo de biotiø, com pleocroísmo castanho escuro e avermelhado-escuro, ocorre

somente no compartimento gnáissico-granulítico desø região. É típica da facies granulito

(Winkler, 1976) e parece conter teores elevados de TiOz, enta;e 5yo e 6 7o sendo freqüenæ em

vririos granulitos do mundo. A existência de biotita em alta quantidade (a exemplo de OM 70,

OM 242), deve indicar variações nas condições fisico-quimicas durante o metamorfismo

granulítico caracterizado pelo não consumo total destas, nas reações da granulitização.

Este mineral ocorre ainda nos biotita gnaisses, presentes na proximidade da ZCp

(OM 216-b), apresentando-se orientadas e com intensa recristalização e geração de novos

cristais (Fotomicrografia 7.ll). o fato de somente ocorrer recristalizações de biotita, neste

caso durante a aÎ:.;øçáo do metamorfismo retógrado, indica condições metamórfrcas que

alcançam a facies anfibolito.

Nos graisses granulíticos (principalrnente os máficos), feições como inclusões de

crist¿is de biotita em ortopiroxênio (hþerstênio) ou intercrescimento simpletítico com Opx e

plagioclásio (Fotomicrografia 7.4), sugerem reações incompletas e progressivas (Winkler

1976 e Harley 1989) do tþo Bio ou Hb + Qzo = Opx + Plag + água.

Ouno tþo de biotiø com pleocroísmo esverdeado a marrom é encontrado em biotita-

homblenda graisses e gnaisses biotíticos que ocorrem ao longo da ZCP. Ocorre como

pequenos cristais, resultantes de recristalizações de cristais maiores, alongados e paralelos

aos planos da foliação e geradas quando da ocorrência da facies retrógrada anfibolítica.

A Grønada é encontrada somente neste compartimenúo, gerada quando da ocorrência

do metamorfsmo granulítico e permanecendo esüível durante o metamorfismo anfibolítico

retrógrado. Geralmenæ se apresenta sob a forma de porfiroblastos, subhédricos a anédricos,

freqüentemente com inclusões de hornblenda, plagiocftísio, piroxênio, biotita e quarøo,

geralmente com suas bordas alteradas para principalrnente opacos. Girardi (1974) defuriu

estas ganadas por química mineral, como da série almandina.



Nos gnaisses granulíticos ricos em porfiroblastos de granada (exemplos de OMl73 e

oM174), este mineral está grosseiramente orientado ou não, crescendo associado aos níveis

de plagioclásio e ortopiroxênio, tomando estes como inclusões. Estå granada é formada

du¡ante o metamorfismo granulítico, provavelmente por elevação da pressão (um dos

principais faûores que conEolam a formação da granada em facies granulito, além da razão

Fe/Mg) sugerindo reações do tþo Opx + Plag + H2O = Gr + Cpx (ou Hb) + ezo ou Opx *
Plag=Gr+Qzo.

Outras feições envolvendo a granada em gnaisses granulíticos máficos (OM 421) são

present€s, onde a granada cresce em forma de cristais anédricos na presença de biotiø e

quartzo, incluindo-os na forma de inclusões (Fotomicrografia 7.12). Nos gnaisses e

a¡fibolitos granatíferos, a granada perrnanece estrível quando da oconência de substituições

retrometâmórficas que resultam na quebra dos piroxênios formando tremotiø-actinoliø

(Fotomicrografia 7.13), inclusive, os que ocorrem como inclusões na granada

(Fotomicrografi a 7. I 4).

A maioria dos plagiocùÍsìos se apresenta sob formas subhédricos a anédricos, com

geminação polissintética, por vezes antþertíticos, freqüentemente em contato poligonal com

os demais minerais. Apresentam composição de andesina a andesina-labradorita. os
plagioclásios associados à fase retrometamórfica mostram composicões de oligoclásio. os rl-
feldspatos, estäo presentes principalrnente nos gnaisses granulíticos felsicos, por vezes

pertíticos, geralmente do tþo microclina, com geminação em grade.

O qua zo ocorre sob a forma de cristais anédricos, sem extinção ondulante

(Fotomicrografia 7.1) ou em níveis alongados e estirados, dentro dos quais, há formação de

subgrãos e recrisølizações.



Co mp artimento Gnáissico AnJib olito-Granulltico

Pranchafotogrdficø (1)

Foto 7.1- Aspecto macroscópico dos gnaisses granulíticos félsicos. Amostra (OM 315)-

F¿¡t¿¡ 7.2 - Aspecto macroscópico dos gnaisses félsicos miloniticos, ocorrentes próxima àZCP. Nota-se o forte estiramento de quartzo.

Amostra (OM 321).

Fotos 7.3 e 7.4 - Aspecto macroscópico dos gnaisses granulíticos máficos. Amostras (OM 298 e OM 390). Observa-se o bandamento (foto
7.3) e quando estas apresentam-se somente foliados (foto 7.4).
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Foto 7.5 - Aspecto macroscópico dos gnaisses granulíticos máficos. Amostras (OM242).

Foto 7.6 - Aspecto macroscópico dos gnaisses a anfibólio e plagioclásio, observavdo-se o forte estiramento mineral (quartzo, a¡fibólio e

plagioclásio). Estas rochas ocorrem próximos à ZCP. Amostra (OM36).

Foto 7.7 - Aspecto macroscópico dos charno-enderbitos, com ausência de foliação e o bandamento que ocolIem em meio aos graisses

granulíticos máficos. Amostra (OM 398).

Fot¡¡ 7.8 - Aspecto macroscópico de biotita-gnaisses que ocorrem próximo a ZCP. Observa-se o bandamento, caracterizado pela orientação

de biotitas que também posicionam-se em posição oblíqua e, por níveis félsicos. Amostra (OM 216).

Pranc ha Fotográftca (2)





Foto 7.9 - Aspecto macroscópico dos gnaisses granulíticos miâficos- Observa-se a disposição de níveis de granadas orientadas
grosseiramente, segundo a foliação da rocha, tendo ainda granadas dispersas caoticamente. Amostra (OM 09).

Foto 7.10 - Aspecto macroscópico dos gnaisses granulíticos máficos granatíferos. Observa-se a presença de porfiroblastos de granada da
ordem de 2 cm de diâmetro. Amostra (OMl74).

Prancha FotogrdJica (3)
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Foto 7.13 - Aspecto macroscópico dos gnaisses ricos em biotita. Amostra (OM 342).

Fott¡ 7.14 - Aspecto macroscópico dos gnaisses anfiboliticos. Amostra (OM 185).

Foto 7.15 - Aspecto macroscópico dos gnaisses biotiticos. Amostra (OM 369).

Foto 7.16 - Aspecto macroscópico dos biotita-hornblenda-gnaisses . Amostra (OM 323).

Prønc ha FotográJica (4)
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FotomicrogrøJÍas

Pr anc h a Foto gr óftc a ( I )

Fotomicrogrø;fta 7.I - Aspecto textural do tipo granoblastico em gnaisses granulíticos félsicos- Observa-se a distribuição caótica dos

piroxênios è os cristais xenomórficos de quartzo, sem evidências de deformação ou alteração. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra

oM 399

Fotomicrogrøfta 7.2 - Aspecto textural do tipo granoblastico em gnaisses granulíticos máficos- Observa-se a distribuição caótica dos cristais

de piroxênios e em contato poligonal com os do plagioclásio. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 128.

Fotomicrogrøfiø 7.3 - Aspecto textural lepido-nematoblastico em ústos a¡fibolíticos caracterizado pela orientação de tremolita-actinolita e

subordinadamente biotita. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 171-C.

FotomicrograJia 7.4 - lntercrescimento simpletítico entre ortopiroxênio e biotita (cor castanho escuro), manteados por plagioclásio. Na

pu.t. rup"tioidu foto observa-se a relação de contatos nítidos entre hornblenda (cor verde) e biotita. Há cristais de biotita e hornblenda que

p"..uné""^ em forma de inclusões no ortopiroxênio. A foliação é definida pela orientação dos cristais de biotita. Aumento de 25X. Nicóis

Cruzados. Amostra OM 70.





P r anc ha Fotogr úftc a (2)

Fotomicrograjia 2.5 - Cristais de ortopiroxênio em processo de substituição parcial por anfibólios do tipo cumingonita que concentramse

preferenci jmente nos planos de clivagàs. A actinotiia ocorre substituindo principalmente as bordas do ortopiroxênio. Aumente de l00X'

Nicóis paralelos. Amostra OM 44.

Fotomicrogra;fia Z.ó - paragênese mineral, ortopiroxênio-hornblenda-biotita-plagiclásio, da facies granulito em equilibrio' denotada pelos

contatos nitidos e irregulares entre ortopiroxênio (cor amarelada, lado esqueràoìa foto), biotita (centro da foto), homblenda (cor verde

oliva, parte inferior daioto) e plagioclásio (cor cirzenta). Aumente de 100X. Nicóis Cruzados- Amostra OM 298'

FotomícrogrøJia 7.7 - Cnstatsde piroxênio em processo, de substituição parcial por tremolita-actinolita, concentrado ao longo dos planos

de clivagem. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 42'

Fotomicrografiø 7.g - Substituição total de piroxênio por tremolita-actinolita, preservando o contato poligonal entre os pseudomorfos de

piroxênio. öbr.*u-r. ainda a permanência dá biotita (cèntro cla foto), entre os piroxênios sem qualquer tipo de alterações ou substituições.

Aumento de 100X- Nicóis Cruzados. Amostra OM 36.





P r anc h a Fotog r átic a (3 )

Fotomicrografia 79 - 
^specto 

textural do tipo grano-nematoblastico dos gnaisses anfibolíticos que ocorrem a norte da ZCP. Nota-se a

formação di agregados de cumingfonita e actinolita que substituem totalmente piroxênios pré existentes, Aumento de 25X. Nicóis Cruzados.

Amostra OM 185.

Fotomicrogrøfia 7.10 - Aspecto textural de quartzo-biotita-anfibólio-xisto que ocorrem junt o aZCP. Observa-se a presença de hornblenda

de cor mañom, em meio a uma matriz constituída por quartzo intensamente recristalizado e finos cristais de biotita. Aumento de 100X.

Nicóis Cruzados. Amostra OM 1714.

Fotomicrografiø 7.II - lnterßa recristalização de cristais maiores lamelares de biotita e conseqüente formação de novos cristais finos de

biotita em biotita-gnaisses. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 216-8.

Fotomicrografiø 7.12 - Crescimento de um cristal xenomórfico de granada (parte superior da foto) preferencialmente em locais onde há

biotita e quã.tio e subordinadamente plagioclásio, que se tornam inclusões. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 421
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Prunc h s F otogr dfic ø (4 )

Fotomìcrografta 7.13 - Permanència da granad4 em gnaisses e anfibolitos granatíferos
enquanto, ocorre a substituição maciça dos orto e clinopiroxênios por tremolita-actinolit4
presentes na ma¡nz da rocha. Observa-se ainda a presença de cristais de biotita (cor
marrom) sem alterações. Aumento de 25X. Nicóis Cruzados. Amostra OM 379-B.

FotomícrograJìø 7.14 - Detalhe de inclusão em granada formada por plagioclisio,
hornblenda e pseudomorfos de piroxênio. Enquanto a granada, a homblenda e o plagioclisio
penûinecem estáveis, ocorfe a substituição total dos piroxênios por tremolita-actinolita
devido aos processos retrometamórficos. Aumento de 100X. Nicóis Cruzados. Amostra OM
3 85.





8. DADOS GEOCRONOLÓGICOS DA ÁREA

Os dados radiométricas anteriores relativos a região em estudo foram obtidos

principalrnente por Girardi et al. (1974), Machiavelli (1991) e Siga Jr. (1995), visando o

reconhecimento geocronológico dos litotþos da região. Neste trabalho foram efetuadas

deærmirnções isotópicas pelos métodos Rb-Sr em rocha total, K-A¡ em minerais, Sm-Nd em

rocha total e minerais e U-Pb em zircões, envolvendo rochas dos diferentes compartimentos

geológicos da região, a frn de esclarecer a evolução geocronológica de seus litotipos.

Os critérios para o emprego de cada método foram em função do tipo da informação

geológica desejada, tipo de rocha e minerais a serem submetidos às dosagens isotópicas, as

possibilidades e limiøções de cada método.

Devido aos minerais utilizados no método K-Ar apresentarem diferentes temperaturas

para abertura do sistema K-Ar (biotiø 250-300'C, a¡fìbólio 400-500'C e plagioclásio 200-

250"C), preferimos trabalhar, quando possível, com o par a biotiø-anfibólio. Utilizá-los em

conjunto em rochas cogenéticas pode fomecer det¿lhes de processos geológicos, tais como

rejuvenecimentos isotópicos, idades do resfriamento do último aquecimento registrado por

cada mine¡al utilizado, indicações do grau metamórfico,.etc.

A seguir serão discutidos os principais dados geocronológicos inéditos e os já

existentes nesta área.

8.1 - A Sutte Grsnito Milonltics Rio Piên:

- A idade de 716 + 30 Ma, (Figura 8.1) obtida em zircões dos granitóides miloníticos

deve-se a Machiavelli ( l99l ) e foi realizada quando da implanação da metodologia no centro

de pesquisas geocronológicas do IG-USP. Apresenta, dispersão dos pontos analíticos, sendo

a idade obtida calculada a partir de zircões de duas amostras, que pertencem ao coqjunto dos

granitoides miloníticos.

Siga Jr (1995) apresentou novas análises em zircões da amostra OM 409-MJ 649, um

granodiorito de facies milonítica cfi:r,enÍa, e os resultados se enconfi¿rm na (Figura 8.2 ). O

dado é de excelente qualidade analítica e fomeceu idade de 615!29llla.. A idade é

inærpreøda como relativa à época de cristalização dos zircões, provavelmente associada à

colocação desses granitóides.



F¡g-8.1 - Diagrams U-Pb em Zircões - Grstritóides Milotríticos

2 - Dlagrama Concórdia U-Pb em drcões - Graritóideo Milo¡ítico¡

Os dados Sm-Nd (Tp¡a) de Siga Jr (1995) revelam valores de 1992,2057 e 2104 Ma

para estes grariitóides sugerindo que a diferenciação dos protólitos desses granitoides ocoffeu

no paleoproterozóico.

Machiavelli (1991) obteve uma isócrona a partir de três dados analíticos de granitóides

localizados próximos da ZCP (Figura 8.3), idade de 609+36 Ma para uma razão inicial de

0.70437, que foi interpreøda como relacionada à época da deformação, destes granitóides.

Siga Jr (1995), utilizando-se de diversas amostras destes granitóides feitas em

diferentes épocas e laboratórios, diferenciou dois alinhamentos paralelos com idades de 600 +
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30Ma, porém com razões iniciais 3187/5186 distintas, 0.704 e 0.706. A razão mais alø foi

obtida em rochas graníticas distantes da ZCP em direção a N-NW .

Para os granitoides localizados próximos daZCP, foi obtida uma isócrona de 6 pontos

(Figura 8.4 e Tabela I em anexo 1) com baixos erros analíticos, com idade de ó05 + 24 Ma e

razão inicial sr87/Sr86 de 0.70462.

Todas as amostras constituintes da isócrona são da porção sudeste dos granitóides,

colet¿das paralelamente à ZCP, pefiazendo um alinhamento aproximado N458. As amosEas

OM 135 e OM 206 não se alinharam com as demais, mostrando razões 518?5186 mais

elevadas e foram desconsiderados no cálculo da isócrona. É, possível que, por estarem

posicionadas próximo ao contato com o Maciço Granítico Agudos do Sul, este deve ter

causado disturbios isotopicos nestas rochas durante sua colocação. O mesmo acontece com a

amostra OM 04, que representa um ulfiamilonítico, e está no taçado daZCP. As idades Rb-

Sr são inærpretadas como representativas da época da deformação e metamorfismo destas

rochas.

A deformação heærogênea desøs rochas, e conseqüente disturbio isotópico diferencial,

tem afet¿do as isócronas e consequentemente as idades, sempre denfro de inærvalos

consistentes. A maioria das amostras apresentåm razões Rb87/Sr8ó enfie 0.1 e 0.3. Se

eliminarmos a amostra 03 (Figura 8.4 ), a única com alta razão RbtT/Sr86 (em tomo de 0,65),

e calcularmos uma isócrona somente com as demais cinco amostras, obteremos uma idade de

662+50eRi de0.704450, (Figura 8.5). O pequeno espalhamento dos dados, na abcissa do

8.3 Di¡gratr¡¡ isocrônico Rb-Sr em rocha tot¡l pâr¡ os Grâùltóldes Mllotrítlcos
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diagrama, provoca um elevado efro na idade, em torîo de 7.60/0. A idade obtida poderia estar

relacionada à época de colocação desæs granitóides sendo, portânto, anteriof ao evento

deformacional que estaria próximo a ó00Ma.

Fato interessante é que a tazão inicial esrá sempre baixa, em tomo de 0'704, para os

granitóides próximos a ZCP e indica a participação, da crosta inferior e/ou manto na geragão

destas rochas.

85 Di"gra-" isocrô¡ico Rb-Sr em roch¡ tot¡l pôr¡ os Granitóidcs Milonlticos
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Os dados K-A¡ em minerais desæs granitoides se encontam listados na Tabela 2 (em

ariexo l) e mostram idades de 605-600Ma em biotiø para os granitoides miloníticos que se
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posicionam próximos e no traçado da zcP e 595-590 Ma para os granitóides distanciados da

ZCP, em direção a N-NW, indicando resfriamento e a estabilidade tectônica atingida após o

processo deformacional destes granitóides. As idades em anfibólio mosaam valores mais

altos. em parte semelhantes aos Rb-Sr, indicando que tiveram, com a deformação, perdas

parciais. Dados petrográficos reforçam esta interpretação com transformações totais e

parciais deste mineral para princþalrnente biotita e por vezes clorita.

Em suma, levando-se em consideração os erros devido às causas geológicas e

experimentais, os dados U-Pb em zircões, as isócronas Rb-Sr em rocha total, bem como os

resultados K-Ar em minerais indicam que os granitóides miloníticos, no intervalo entre 700 e

595Ma, tiveram sua geração, colocação em níveis crust¿is superiores, resfriamento e

estabilização tectônica abaixo da isoterma de 250'c. As razões iniciais (R), em tomo de

0.704, sugerem maior participação mantélica na geração dos corpos da porção Sul e, as Ri
mais alt¿s (apresentadas por siga Jr 1995) sugerem uma maior contribuição crust¿l na

geração dos corpos dist¿nciados da ZCP.

As variações nas idades isocrônicas Rb-sr são interpretadas em função do disturbio

deste sistema isotópico nas rochas graníticas, submetidas a diferentes graus de deformação e

de metamorfismo. A idade de 650Ma é interpretada, a partir de dados Rb-sr e até mesmo K-
Ar em anfibólio, como a melhor aproxim açio da idade princþal de colocação desses

granitóides a níves elevados na crosta, com o valor ao redor de 605 + 24 Ma representando a

época da deformação e metamorfismo desses granitoides. As idades K-Ar em biotita ente
605 e 590Ma, representam o período de resfriamento e de esøbilização tectônica dos

granitoides após o processo deformacional desæs, que associou cavalgamenûos e

transconências, de NNW para SSE.

A ændência do "decréscimo das idades K-A¡', nestas rochas em direção a NNW pode

ser sugestiva de que o cavalgamento oconeu com os granitóides ainda aquecidos þróximo
portanto a idade da sua colocação), provocando um resfriamento mais nþido jtnto a ZCp
(nþido alaçamento da pane basal) e mais vagaroso da porção NW que teria sido resfríada

mais lentamente.

8. 2 -S uíite Móftc o- U ltr amóftc a

Pa¡a as rochas do corpo de campina dos crispins pertencente a suíte Mrífico-

ulüamáfica de PiêrL Siga Jr (1995) obteve uma idade isocrônica sm-Nd em rocha total de
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2248 + 46 (Figura 8.6) e idades modelos arqueanas. Segundo este autor, a idade em rocha

total, sugere que os protolitos destas rochas, similar ao observado para os teffenos do

domínio Luis Alves, se diferenciaram do manto nesta época, sendo a formação das mesmas

relacionada ao Paleoproterozóico.

,,.Nd/,.,Nd Fonte: Siga Jr 1995

0.5 14
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0.00
r.rsm/r..Nd

Quando analisamos o conteudo de terras ra¡as destas rochas, observamos um

enriquecimento e variações em TR leves em relação à composição condrítica, devido

provavelmente ao efeito de serpentinização resultante da colocação destes corpos em níveis

crustais superiores. Este fato provoca dificuldades em aceitar-se a idade em tomo de 2.2 Ga

como a idade da diferenciação destas rochas ou de um possível evento metamórfico

granulítico, mal caracteruado, do ponto de visø petrográfico, mesmo que esta idade seja

próxima a idade do metamorfismo granulítico do Compartimento anfibolítico granulítico. Ao

mesmo tempo necessita-se de uma explicação coerente para o significado geológico e a

diferença, das idades modelo e em rocha tot¿l mencionadas.

O fato destas rochas serem pobres em K, Rb e Sr impossibilitou o emprego de outras

metodologias. O uso do método K-Ar em plagioclísio dos corpos gabronoríticos (Tabela 3,

em anexo l) associados a esta suíte, apesar do contéudo variável de K nas amostas e a

dificuldade em tabalhar com est€ mineral (frequenæ alteração), æm indicado idades

Neoproterozóicas, entre 500-600Ma, revelârido os últimos aquecimentos que estas rochas

sofreram.

Novos dados Sm-Nd em rocha total estão sendo efetuados, utilizando somente

harzburgitos serpentinizados e serpentinitos, pois a isócrona em rocha apresentada por Siga Jr

(1995) é constituída por gabros, olivina-piroxênitos e serpentinitos.

0.200.1 50.10



8.3 Comparlimento Gnaissico AnJìbolito-Granulltico

Para o Compartimento Gnáissico-granulítico, uma isócrona de 4 pontos (Figura 8.7)

utilizando três amostras de granulitos máficos e um felsico, forneceu uma idade recalculada

de 2067 + 199Ma. com Ri de 0.7024 (Gkardi et al. 1974).

l*,__

IsocrôDico Rb/Sr em rochs aolal -
Gró¡ss¡co-Gratrulíticas das proximidodes de Piên

Fonte; Girardi et al 1974 ( recålculada )

Uma outra isócrona de referência (Figura 8.8) em granulitos felsicos, próximos à região

de São Bento do Sul - SC, resultou em uma idade em torno de2107 + 69Ma. e Ri de 0.70284

(Machiavelli 1991).

em roctrt ¡otal p¡la os

Granulíticos n¡s proimid¡d$ de S. Bcnto do Sül

Fonte: Machiavelli 1991
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Esøs idades, em tomo de 2.0-2.1 Ga, são interpretadas como sendo representativas da

época do metamorfismo granulítico imposto a estas rochas. A baixa razão inicial SrET/SrE6, de

aproximadamente 0.702, pode refletir razões iniciais dos protólitos dos granulitos.

As idades K-A¡ em biotitas das rochas do Compartimento G¡r¡iissico-anfibolitíco-

granulítico (Tabela 4 em anexo l) posicionadas nas proximidades da ZCP, indicam valores

entre 650 e 620 Ma (OM 369, OM 215-B e lM 27) e caracterizam o resfriamento dessas

rochas à temperaturas inferiores a 250"C no Neoproterozóico. Assim, esses valores

caracterizam o reaquecimento ærmico da margem norte do Compartimento Gnáissico-

anfi bolito- granulítico.

Quando disøntes da ZCP, aproximadamente 5-6 Km em direção ao sul, aparecem

inicial¡nente idades híbridas entre 1000-1600Ma, seguidas de idades em biotit¿s,

plagioclásios e anfibólios, no intervalo 1750-1850 Ma (Tabela 4 em anexo I ). Esæs

resultados mosfiam claramente o resfriamento regional dos gnaisses granulíticos durante o

Paleoproterozóico após a fase do metamorfismo granulítico que os afetou, relativa ao Ciclo

Transamazônico. Os dados petográficos de rochas cujas idades K-Ar mostram-se mais

antigas, apresentam uma mineralogia a base de biotiø, a¡fibólio e plagioclásio em equilíbrio

com ortopiroxênio, clinopiroxênio e granada, em paragêneses minerais típicas da facies

granulítico.

Foram escolhidas duas amosras do Compartimento Gnáissico anfibolito-granulítico:

gnaisse anfibolítico granatífero (OM 379) e gnaisse granulítico ganatífero (OM 173) para a

realízação do método Sm-Nd, objetivando obter-se isócronas minerais à base de garøda,
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8.10 - Diagrama isocrô¡ico Sm-Nd em rocba aoasl c Einc¡sis para gnaisses
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plagioclásio e rocha tot¿l. Os resultados analíticos encontram se listados na Tabela 5

(em anexo l).

Para o anfibolito granatífero, foi obtida uma isócrona com idade de 1704 + 9 Ma,

(Figura 8.9) e para o ganulito máfico granatífero, a idade de 1831 t 9Ma, (Figura LlO).

Esses valores se revelaram semelhantes aos obtidos aÍavés do método K-A¡ em minerais

deste compartimento. São interpreødas como a idade de resfriamenûo desta paragênese. A
amosta OM 379 (Figura 8.9) apresenta idade mais jovem denotando, possivelmente,

abern¡ra do sistema Sm-Nd em função do aparecimento de alterações (substituições de

piroxênios por anfibólios do tþo tremolita-actinolita) metamórficas nesta rocha, conseqüencia

da proximidade da ZCP.

O padrão obtido no perfìl K-Ar regional em minerais, transversal a ZCP, com direção

N35W, consauído entre a Suíæ Granito-Milonítica Rio Piên, a norte e o Compartimenûo

Gnáissico-anfìbolito-granulítico, a sul (Figura 8.11) revelou que, a sul daZCP, as idades das

rochas granulíticas concenfam-se em tomo de l800Ma e que, à medida em que ocorre uma

aproximação da ZCP, estes valores se tomam mais novos com idades híbridas (1600-

l000Ma). Próximo a ZCP e nos milonitos por ela gerados, as idades se mostram francamente

Neoproterozóicas (650-620Ma), independente das características litológicas e da idade da

rocha original.

A tendência do decréscimo das idades K-Ar nas rochas granitóides, em direção a

NNW, pode ser explicada como função do distanciamento da ZCP, onde ocorreria um

soerguimento mais nþido e conseqüênte resfriamento precoce. Isto implica que a colocação
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dos corpos graníticos deve ær ocorrido próxima da idade da deformação, pois a ZCP ær-se-ia

iniciado quando estes corpos ainda estavam relafivamente quentes.

No Compartimenúo granulítico ocorre exatâmenæ o confário, idades mais antigas

quanto mais longe da ZCP. Este fato é possível somente se os milonitos sofreram uma

superposição tectônica com aquecimento de rochas bem mais antigas, que já se encontravam

frias, quando do evento deformacion¿¡, e foram parciâl ou totalmente, rejuvenecid"s

isotopicamenæ.

8.4- Maciço Granítico Agudos do Sul

Gt¡ardi et al. (197 4) obtiveram através do método Rb-Sr em rocha toøl, idades

isocrônicas de 650 + l0 Ma. e 580 + l0 Ma com R;s de 0.70ó8 e 0.7040. Após uma análise

destas isócronas, tendo a localização e a descrição de cada uma das ó amostras, verificou-se

impossível sua utilização pois as mesmas continham amostras de diferentes rochas

(granitóides miloníticos e do Maciço Granítico Agudos do Sul), com razões isotópicas

variadas e diferentes ídades geológicas. mesmo resultando em bons alinhamentos casuais.
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Fig. 8.12 - Diogramo U/Pb em zircões - Gratrito 
^gudos 

do Sül

Siga Jr (1995) apresentou dados U-Pb em zircões relativos a este graniûo, na facies

alcali-feldspato granítica princþal, com idade de 594 + 26Ma (Figura 8.12), bem como os

dados Rb-Sr em rocha total, que em diagrama isocrônico acusou idade de 570 * 22Ma e R;

em tomo de 0.7073 (Figura 8.13). Os dados K-A¡ (biotita e anfibólio), obtidos pelos mesmos

autores, registram idades no intervalo entre 580-540 Ma para este granito, indicando épocas

relacionadas ao resfriamento desse maciço.

Pela extensa expressão geográ,frca deste maciço e das facies (granodiorito-

morzogranito a alcali-feldspato granito), é possível que o mesmo tenha sua formação

associada a diversos pulsos magmáticos, traduzidos em diferentes composições, todas com

idades muito próximas.

sfl/sf
Fonte: Siga Jr 1995
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Os dados Rb-Sr e U-Pb aqui apresentados são inærpretados como relativos a formação

das rochas graniticas deste maciço. A idade de 590Ma representa a melhor aproximação da
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idade da colocação das facies prinðipais alcali-feldspato granito, sendo que as demais facies

devem ter-se colocado precocemente. As razões iniciais sr87/srE6 mais elevadas e as idades

mais jovens, mostr¿Ìm diferenças desse corpo em relação aos granitoides miloníticos,

sugerindo possivelmente, maior envolvimento crustål na geração do Maciço Granítico

Agudos do Sul.

considerando-se os dados radiométricos dos granitóides miloníticos e deste granito (u-
Pb, Rb-Sr e K-Ar), sugerem uma geração tardia do maciço granítico Agudos do Sul e,

coincidentemente ou não, a idade da colocação deste granito é mais jovem que as idades K-
A¡ em biotita dos granioides miloníticos, que representam o resfriamento e a estabilidade

tectôníca destes últimos. Quando a colocação dos litotþos do Maciço Granítico Agudos do

Sul, iniciou-se, os granitoides miloníticos ja se encontravam praticamente frios.

Dado Sm-Nd (T¡u) obtido neste granito registou idade de 20t5Ma, sugerindo

retrabalhamento de protólitos, com história geológica no paleoproterozóico. os dados sm-Nd
(Tpv) dos granitóides míloníticos e os demais granitos desø região também situam-se no

intervalo 2,0-2.2 Ga, ca¡acterizando este infervalo como a época de maior período de

acresção de material na crosta o qual, através de fusões posteriores, durante o

Neoproterozóico, teria gerado os granitóides miloníticos e o maciço granítico Agudos do Sul.



9 - os pRrNCIpArs DADos cnoeuÍMrcos DA Ánra

Neste capítulo, serão abordados os dados geoquímicos referentes às principais

unidades geológicas mapeadas nesta região. A Suíte Granito-Milonitica Rio Piên e o

Maciço Granítico Agudos do Sul são analizados em conjunto para verificar as principais

diferenças geoquímicas ent¡e estes. Serão tratados separadamente, a Suíte Máfico-

ultramáfica e o Compartimento Gnáissico-anfibolito-granulítico. Neste último o

interesse, foi de analisar os seus principais dados geoquímicos.

Foram verificados, e por vezes utilizados, alguns dados geoquímicos existentes

sobre os litotipos da região, publicados por Girardi (1974), Machiavelli (1991) e Siga Jr

(1995). Os dados geoquímicos encontrarn-se agrupados e listados em anexo 2.

9.1 - A Suíte Grønito-Milonltica Rìo Piên e o Møciço Granftico Agudos

do Sul

Nos diagramas SiO, X elementos maiores dos granitóides da Suíte Granito-

Milonítica Rio Piên (Figura 9. I . 1), observa-se uma correlação negativq Ín trend linear

.com dispersões entre o contéudo da SiOz e os elementos maiores, principalmente, nos

diagramas SiOz x TiOz, Fe2O3*, CaO e MgO, para valores de silíca entre 61 a73%o,lJnv,

relação invers4 ou seja conelação positiva é observada somente no diagrama SiO2 x

K2O. Estas conelações sugerem r¡ma possível cogeneticidade entre estas rochas.

Nos diagramas de SiOz X elementos menores (Figura 9.1.2), uma leve

conelação negativa é observada nos diagramas principalrnente de SiOz X Zt, La, Ce, e

Nd. Nos demais diagramas, a tendência da dispersão dos elementos em relação ao

contéudo da sifca é bem visível, ou seja, não luí alinhamentos claros com predominrância

de dispersões e, algrurs mantém-se constantes com aumento da SiOz.

Apesar do núme¡o bastante reduzido de arxilises efetuadas para o Maciço

granítico Agudos do Sul, com exceção da amostra OM 67, observa-se algumas

tendências em termos de elementos maiores e menores, distintos dos observados para a

Suíte Granito-Milonítica Rio Piên. Nos diagramas (Figura 9.1.1) de elementos maiores

(SiO, X TiOr, FezOr e MgO), nota-se que no intervalo entre 70 e 7 5%o de SiO:, os dados

analíticos refeÍentes a este maciço se posicionam em trend paralelo e superior ao
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observado para a Suíte Granito-Milonítica Rio Piên, caracterizando uma fraca correlação

negativa. No diagrama de SiOz X KzO e nos de elementos menores, SiOz X Ta, Nb, La"

Ce, Nd, Zr, Y e Yb, (Figura 9.1.2), observa-se uÍia tendência a fracas correlações

positivas, ou seja, aumento dos teores destes elementos em fr¡nção de aumento da SiOz.

Uma correlação negativa é observada principaknente no diagrama SiOz X Ba.

Os dados relativos a facies biotita granodiorítica-moruogranitica, avermelhada e

grosseira, do Maciço granítico Agudos do Sul apresentam valores mais elevados de TiOz,

Fe2Or, ì{b, Ga" Zr,Yb, Y e menores de Ba em relação as demais facies deste corpo.
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Figura 9. L2- Diagramas de variação SiO2 X Elementos Menores para a Suíte

Granito-Milonítica Rio Piên e o Maciço Granítico Agudos do Sul.
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De um modo geral, as rochas da Suíte Granito-Milonítica Rio piên,

posicionadas próximo à ZCP, demonstram maior contéudo, principalrnente, em TiO2,

FezO:, CaO, MgO e menor contéudo, principalmente, em K2O, em relação as rochas

posicionadas a N-NW desta zona de cisalhamento. As diferenças que ocorrem nos teores

de elementos menores são observados principalmente em diagrama de SiOe X Zr e são

devidas a composições distintas, predominando, geralrnente próximo a ZCp, rochas

quartzo-monzodioríticas e granodioríticas.

Os granitóides da Suíæ Granito-Milonítica Rio piên, quando analizados em diagrama

triangular Na2O3+K2O -FeO*-MgO (Figura 9.1.3) das séries magrnáticas, indicam um

caráter cálcio-alcalino. observa-se neste diagrama duas concentrações principais, uma cálcio-

alcalina de médio K (onde se insere a facies biotita granodiorítica-monzogranítica do Maciço

granítico Agudos do Sul) e outra, cálcio-alcalina de alto K.

No diagrama QAP das séries magmáticas de Lamerie e Bowden (1985), utilizando-se

o cálculo da norma de Le Maitre (Figura.4.l), verifica-se que os granitoides da Suíte Granito-

Milonítica Rio Piên se posicionam no campo entre as séries granodiorírica de médio K e

monzogranítica de alto K.

Quando utilizado o índice de alcalinidade de Wright (1969) em função de SiO2 (Figura

9.1 .4), os granitoides da Suíte Granito-Milonítica Rio piên apresentam caráter

predominantemente cálcio-alcalino enquanto as facies do Maciço granítico Agudos do sul

mostram-se cla¡amente alcalinas. A facies biotita granodiorítica-monzogranític4 grosseira

avermelhada" mostra ca.racterísticas intemédiarias entre cálcio-alcalina e alcalina.

FjBu¡.0.1.3 D¡.g¡ân! A¡M dr! !¿n.r nl8ùtric.r p.¡. o! grújróid.r d¡ Sutr.
cr¡¡no-Mildltjcô ¡,rc P¡€D . o M.éiço G¡ú¡t¡co a¡ùdo¡do sut.

154



íttotcE DE ¡uc¡Lr¡¡TDADE . alz o!+ cao t{Nozo'x2old.w.ohl

Iigura 9.1,4 - ar2orrcûo -(tlo2o+K2ol(le6sl

No diagrama de Maniar e Piccoli 1989 (Figura 9.1.5), utilizando o índice de Shand

(1951), amostras da Suíte Granito-Milonitica Rio Piên e a facies biotiø granodioritica-

monzogranítica avermelhada grosseira do Maciço granítico Agudos do Sul indicam um

caráter meta-alurninoso. As demais facies do referido maciço mostram afinidades meta-

aluminosas a levemente peraluminosas. Observa-se aqui uma das principais diferenças

geoquímicas entre os granitóides de cada unidade.

ALO¡/ (cro + N.rO + K:O)

Fisun 9.1.5 - Di.sÌ.m.Â12c|3/(N¡2O +K2O)XÂt2O3/(C¡O +N.2O+X2O). dcindiø
dc .luùind¡d.d. Þ.r¡ i3 roch! s d. suirô c¡rúircMito¡ iø R¡o p¡é¡ c O Mic¡ço c¡rn friø
Àgudos do Sut

Uma comparação visual dos diagramas de variações de multielementos da Suíte

Granito-Milonítica Rio Piên, normalizados segundo um hipotético granito de cadeia

meso-oceânica (ORG) definido por Pearce et al. (1984) com diagramas semelhantes

s
lLlt4l



apresentados por estes autores, pefinite associar os granitóides desta Suíte com os

granitos do tipo VAG de arcos magmáticos do tipo Andinos e em parte com os granitos

sin e pós-colisionais,. Entretanto, uma análise mais atenta mostra que os granitóides desta

suíte apresentam enriquecimento em K, Rb e Ba em reþão ao Th, Ta e Nb, de Ce em

relação ao Hî e Zr, de Sm em relação ao Y e Yb, bem como baixos valores em Y e Yb

em relação à composição normalizada (Figura 9.1.6). Estas, säo algumas das

características tlpicas dos granitos de arco magmiítico cálcio-alcalinos, não deformados,

ripo (VAG).

Os granitóides do Maciço granítico Agudos do Sul (exceção da facies biotiø

granodioritica-monzogranítica avermelhada grosseira), mostram padrões (Figura 9.1.7),

ap¿uentemente semelhantes, aos da Suíte Granito-Milonítica Rio Piên. Entretanto, em

uma análise mais detalhad4 verifica-se diferenças em relação aos granitos miloniticos,

indicando valores menores de Ba (anomalia negativa de Ba) e mais altos em Rb, K, Ta,

Th, Nb, Ce e Yb. A principal diferença se concentr4 nos principais elementos litofilos

LILE, e alguns FIFSE, onde observam-se, valores menores de Ba e mais altos de I( Rb,

Th, Ta e Nb, nos granitóides do Maciço Granítico Agudos do Sul em reþão aos

granitóides miloníticos. A facies biotiø granodiorítica-monzogranítica avermelhada

grosseira, apresenta diferentes características geoquímicas, em relação as demais facies deste

maciço, conteudos menores ainda de Ba e mais elevados de Rb, Nb, Ce,Hf,Zr, Sm Y e Yb

(Figura 9.1.7). A principal notável diferença est¿ria nos teores de Ba e dos últimos quafro

elementos mencionados.

Os granitos aqui estudados, taflto os miloníticos quanto os de Agudos do Sul, não

possuem características mineralógicas, geoquímicas e isotópicas (reþões iniciais

Srst/Sr*u) que os classifiquem como granitos sin-colisionais do tipo S.

Os dados de elementos tenas raras dos granitoides miloníticos (Fig.9.l '8)

normalizados para valores condríticos de Nakamura (1974 ) mosFam enrþecimento e forte

fracionamento de teffas raras, princþalrnente leves (ETRL), valores entre 20-200 vezes o

condrito, com aumento gradual de tenas raras pesadas (ETRP), enûe 5 a 10 vezes a

composição condrítica.



r MJ 649 ^ OM20ó ¡ OMl82 z oMl80 ' OM04

K¡O Rb Ba Th Ta Nb Ce Hî Zt Sñ Y Yb

Figura 9.1.6 - Diagrama de variação de elem€ntos para as rochas gnnlticas da

Suite Granito-Milonftica Rio Piêr¡ normalizado ao valo¡es de C)RG

( ocaan Ridgc granile) do Pearce et al 1984.

o oM 80

KrO Rb Ba Th Ta Nb Ce Hf Zt Sm Y Yb

Figwa 9.1.7 - Diagrama de Yariação de multielementos parâ as rochas

g¡aníticås do macþ g¡anítico Agudos do Sul. nomalizado ao valores de

ORG ( Ocea¡r fudge granite) do Pearce et al 1984.

Os granitos do Maciço Granítico Agudos do Sul mostram fiacionamento ainda

mais forte com valores Íìais elevados (Figura 9.I .9) quando compafados aos miloníticos'

principalmente em ETRL (SnU Nd, Ce e La) e valores menores de Eu. O comportamento

dos ETRP nos granitos do Maciço Granítico Agudos do Sul é praticamente semelhante



aos dos miloníticos. A facies biotita-granodiorítica-moruogranítica avermelhada

grosseira mostra comportamento distinto, mostrando maiore enriquecimento em ETRL e

ETRP, em relação as demais facies do Maciço Granítico Agudos do Sul e uma leve

anomalia negativa de Eu (Eu/Sm = 0.33). Nota-se nas demais facies deste maciço e nos

granitóides da Suíte Granito-Milonítica Rio Piêru a ausência de qualquer tipo de

anomalia de Eu.

c lvfløg o 0\404 . cÀ1i82 ¡ cN4Ð6 zCÌ\4180

1000

tå Ce Pl l.¡d tu Er Gd Tb ry tb Þ Tìrn lb IÌ
Frgú-¿ 9.1.8 - D[agrilm de ccnpcrtûErúo de tenas rras pøm as

rmlEs da S¡ite GmifGMbnítfua Frkr Piln l.Iornnlizcão æ
caûito, segudo os wlorcs de ¡&kamra (1974).

o OM 80

La Ce Pr Nd sn Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Figu¡a 9.1.9 - Diagrama de comportamento de tc¡ras raras para as

rochas do Maciçþ Granítico Agudos sul. Normalização ao condrito,
segundo os valo¡cs de Nakamura (1974).
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No diagrama Rb X Y + Nb (Figura 9.1.10) de Pearce et al. 1984, os granitóides da

Suíæ Granio Milonitica Rio Piên apresentam afinidades com os do tipo VAG (granitos de

arcos magnáticos, não deformados de margens continentais ativas), posicionando-se próximo

ao limirc do campo com os sin-colisionais, Deve-se ressaltar que as razões iniciais SrET/SrEó

(0.704) destes granitoides miloníticos, não são compatíves com os sin-colisionais.

SyIÞCOLG- Crento! SiÊ
Col ßioriâis.
WPG = Grglitos llúrFlæ&
VAG = Ctreritos d! Aioos

ORC = Grerito hipotctico
Médio-Occc¡ico.

r l0 100

Y + Nb (Þpm)

FiBra 9. I . l0 - Diag¡aÍB Rb x Y+Nb (Pea¡ce et al 1984) para as rochas da
Suite C'ranito-Milonítica Rio Piên e O Maciço Gmnítico Agrdos do Sul

As rochas do Maciço Granítico Agudos do Sul posicionam-se próximo ao limite de

campo (ocupado também por granitos ørdi a pós colisionais) entre os granitos do tipo VAG e

os do tipo sin-colisionais e, em posição superior aos miloníticos, diferenciando-se destes

últimos (Figura 9.1.10). A facies biotita granodiorito-monzogranito, avermelhada. grosseira

do Maciço Granítico Agudos do Sul, mostra no diagrama Rb X Y + Nb, indicações de ser do

tipo granitos innaplaca, posição esta caracterizada principalmente pelo contéudo mais elevado

em YeNb.

O diagrama mostra dificuldades, segundo seus autores. em separ¿f as rochas quando

estas se posicionam nos limites dos campos enÍe SYNCOLG e VAG, prevalecendo as

informações geológicas, geocronológicas e mineralógicas disponíveis sobre cada tipo de

granito.

O Maciço Granítico Agudos do Sul. é aqui considerado através de, evidências

isotópicas. de campo e geoquímicas. como tardi a pós-tectônico em relação aos miloníticos.

str4OLG

r59



No diagrama de Batchelor e Bowderl 1985 (Figura 9.l.ll), os granitóides da Suíæ

Granio Milonítica Rio Piên posicionam-se nos campos dos granitos de soerguimento pós

colisional e tardi-orogênicos, enquanto que os granitos do Maciço Granítico Agudos do Sul

posicionam-se no campo dos tardi-orogênicos. A princípio, este diagrama atesta o cÍ¡rát€r

orogênico desæs granitoides e descarta a possibilidade de serem sin-colisionais.

2500

o 5oo looo lioo 2ooo ,5oo looo 32io

Rl -¡Si- ¡ l(N¡+ K)-2(F.+Îi)

Figù¡ 91.¡l - Di¡8.¡nå dc dês¡b¡nr¡ção rcctò¡ic¡ (B¡tchclor c
Bo$d.! l9E5), prrå ts rocbÂs dr suitc cririb-Milo¡itic6 Rio Piê! c o
Mr¡¡ço Gr¡ri¡ico Agudo3 do Sul.

Machiavelli (informação verbal) distingue, na Suíte Granito-Milonítica Rio Piên,

através de aniilises químicas e petrográficas em granitóides posicionados rnais a norte

(designados de facies norte), diferenças nìarcarites em reþão aos que ocorrem na região

de Piên, aqui apresentados. Verificou maiores enriquecimentos principalmente em ETRL

e elementos LILE e predomin'ância de litotipos monzograníticos. Este fato pode

carac¡eriza¡ uma polaridade magmiitica nesta suíte granítica, a partir da região de Piên

em direção a N-NW,

A ausência de anomalias negativas do Eu, pode indicar que as rochas, principalrnente

da Suíte Granito Milonítica Rio Piên, não seriam, em grande parte, produzidas a panir da

fusões crusøis e sim por fusões parciais envolvendo fontes mantélicas e da crosta inferior,

com diferentes panicipações de granada, anfibólio, piroxênio e plagioclásio, como fontes

residuais. A interpretação dos dados disponíveis, bem como as razões iniciais de 5187/5186 em

torno de 0.704. permitem sugerir mecanismos para a geração dos granitóides miloníticos.

Uma considerável quantidade de fusão de crost¿ inferior, dominantemente granulítica. ou

diferenciação de magrnas basálticos mantélicos contaminados por materiais da crosta inferior.

podem ser compatível com os altos teores de Sr e Ba, ausência de anomalia negativa de Eu e

R2* 1500
6C.

2Mg
+ t000

t60



as baixas razões 5187/5186. Hipóteses envolvendo fusão da crosta em niveis mais

superficiais são difìceis de compatibilizar, pelos motivos petrogenéticos mencionados'

Hipóteses envolvendo participação ou contâminação crustal na geração do Maciço Granítico

Agudos do Sul podem ser aceitas em função das razões iniciais 5187/5186 mais elevadas

(0.707-0.708), e o carâter mais alcalino e a assinatura geoquímica deste' em relagão os

granitóides da Suíte Granito-Milonítica Rio Piên'

Os dados apresentados sugerem a geração dos granitóides da Suíte Granito Milonítica

Rio Piên em um ambiente de arco magnático' de natureza calcio-alcalina sendo

posteriormente deformados. Os granitos do Maciço Granítico Agudos do Sul Agudos

mostram diferenças geoquímicas, isotópicas e mineralógicas em relação aos miloníticos'

sendo interpreødos como tardi-tectônicos. A facies biotiø granodiorítica-monzogranítica,

caso descartada a hipótese de mistura de magrnas, seria gerada em condições de maior

contribuição crustal, apresentando assim uma leve anomalia de Eu e uma assinatura

gequímica caraclernada pelo maior enriqucimento em elementos LILE e HSFE

diferenciando-a em relação as demais facies'



9. 2 - A Suíte Málico-UltamúJica:

osdiagramasdevariaçãoMgoxelementosmaioresemenoresdemonsrama

existência de três concenEações principais dos litotipos desta suíæ, variando de acordo com

seu contéudo em Mgo: metaharzburgitos serpentinizados e serpentinitos (40'35%),

metapiroxenitos (3 5-30%) e gabronoritos (-20%).

osserpentinitos(Fþras9.2.1e9.2.2)mostrambaixosteoresdeTizo(0.01-0.05%)'

Fez}t* (-|o/o),CaO (<0.5%), AlzO: (-l%), SiO, (-40%) e H:O (10-14%, estes evidenciam

o g¡au da serpentiflização nestas rochas), cr (2000-2500ppm), Ni (1500-2000)' La (0.2-

2ppm), Sm (0-0.5pPm) e Zr (-5PPm).

os metapiroxenitos mostram valores superiores em Tioz @.1-0.2%), FezO¡*(-l0%),

CaO(1-4%),AlrO3(2a8o/o,telaçãocomaquantidadeeapresençadeespinélio)'SiOz(40-

50),HrO (2-S%),Cr(2s00-4000),Ni(1500-3s00),La(1-2),Sm(0'2-0's)eZr(2-10)'

Na grande parte dos diagramas de variação MgO X elementos maiores (a exemplo de

Mgo X TiOz, FezO¡*, CaO, Alzo¡, SiO), dentro do intervalo dos serpentinitos e os

piroxenitos, são observados correlações negativas, etn trends lineares com algumas

dispersões (Figura 9.2.1). Padrão similar é observado nos diagmmas MgO X elementos

menores (Figarra 9.2.2). A excessão ocorre nos diagramas MgO X Ni e Sm, onde observam-

se uma correlaçõo positiva para os tipos piroxeníticos.

uma lacuna composicional é observada em todos os diagramas de elementos maiores e

menores, situada enEe o inærvalo de concentração dos piroxenitos e os gabronoritos, sendo

caracterizada pela ausência de litotþos que apresentem contéudo em Mgo effte 20 a 30o/o'

Poucas amostras referentes aos gabronoritos foram analisadas, não permitindo observar

(Figuras 9.2.1 e 9.2.2) alinhamentos bem defrnidos nos diagramas' apresentando

freqüentemente dispersões, embora em continuidade com os litotipos serpentiníticos e

piroxeníticos.

As dados relativos às rochas peridotito-serpentiníticas e piroxeníticas mostam uma

continuidade de trends, com algumas dispersões, sugerindo getaçio a partir de un mesmo

magrna, de composição toleítica de alûo Mgo. os dados referentes às rochas gabronoríticas,

na maioria dos diagramas apresentados da relação Mgo X elemenms maiores e menores,

produzem quebras ou inflexões na continuidade dos trends apresentados pelos serpentinitos e

piroxenitos, sugerindo geração a partir de um magrna mais evoluído. oura hipótese possível

é a geração dos gabronoritos em um estágio ørdio da formação dos peridotitos e piroxenitos



já envolvendo a participação de plagioclásio. A lacuna composicional referida anteriormente

pode refletir esæ fato.
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'MJ.5338
'MJ-533A. MJ-527A

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

FigurÂ 9.2.3 - Diagramâ de comportåmcnto d€ tcrrss raras para os os
serpentinitos € herzburgitos serpenti¡izados da Suit€ máficeultram¡áûca.
NormÂlização pclo condrito,conforme oc välorcs de Nsksmurs (1974).

Os serpentinitos e harzburgitos serpentinizados, apresentsm valores em terras raras

(Figura 9.2.3) pesadas ETRP inferiores aos valores do condrito (0.5 do valor condrítico) e

leve fracionamento e enriquecimento de terras raras leves ETRL (0.8 a 6 vezes o valor

condrítico).

Os piroxenitos (Fig.na 9.2.Ð apresentâm effiquecimento em ETRP (valores da ordem

de2 a3 vezes o valor condrítico) e leve fracionamento e enriquecimento em ETRL, variando

entre I a 10 vezes a composição condrítica, em um padrão do tþo V. O enriquecimento em

ETRP, em relação aos serpentinitos e harzburgitos serpentinizados pode ser explicado pela

afìnidade geoquímica de piroxênios em incorporarem ETRP. A leve anomalia negativa de Eu

( Er¡/Sm = 0.25 ) observada nos metapiroxenitos é decorrente da ausência de plagioclásio

nestas rochas.

A natureza cumulática para algumas rochas piroxeníticas é sugerida pelo, padrão de

terras raras apresentado, soma do contéudo de CaO e Al2O3 de algumas amostras, textura

granular com interstícios preenchidos por espinélio e pela coffelação positiva no diagrama

MgO X Ni denno do inærvalo da oconência dos piroxenitos.

Os gabronoritos (Figura 9.2.5) apresentam noûível diferença em relação aos litotþos

anteriores, com padrão de tenas raras grosseiramente linear com enriquecimento de ETRL

(da ordem de 10 vezes o valor condritico), e ETRP (5 vezes o valor condrítico).
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Figüa 9.2.4 - Diagrama de comportamçnto de teÎras raras para os Olivina'
piroxenitos e Ortopiroxenitos d¿ Suite máfico-ultramáhca Normalização ao

condrito segtmdo os valores de Nakamura (1974).
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o MJ-523c
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Figurâ 9 2 5 ' Dia8lâsa de ca,úportameûto de tftrÂs rarss pÚt ¿s rocbas

gabróicss da Suite ûÁ,fico-ultrañÁf ca. NorÛIalização ao c¡ûdr¡to segundo os

vslores de Nåkå¡nurô (19?4),

o enriquecimento em ETI(L, dos serpentinitos e harzburgiûos serpentinizados, é

relativamente alto quando comparado a outas rochas semelhantes, podendo refletir fatores

tais como:

. Proveniência dos protólitos ulAamáficos de um manto do tþo E-MORB, já enriquecido

em terras raras, sendo que estas rochas não serviram como fontes de fusão paø a genção
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de rochas basálticas, que normalmente encontram-se associadas aos peridotitos. Assim,

seriam classificados de "peridotitos não residuais e enriquecidos". A ausência das rochas

vulcânicas, na região de Piên, poderia explicar este fato. Nesø hþótese não teria

influência a serpentinização.

o A serpentinização é considerada como uma das principais causas do eruiquecimento em

ETRL (Ottonelo 1979; Frcy & Suen 1983 e Frey 1984) em rochas peridotíticas, do tipo

alpíno e aquelas que fazem parte das seqüências basais de ofiolitos devido, pois estas

rochas possuem baixas concentrações em TR, da ordem de 0.01-0.6 em relação a

composição condrítica em ETRL e 1-2 vezes em ETRP. Assim, est¿s rochas apresentam,

muitas vezes, teores modificados por processos de serpentinÞação. A introdução de

ETRL durante este processo provavelrnente causaria o acréscimo em ETRL e o formato

em V nos padrões apresentados.

o Relação ulfiamáficas x tempo geológico (Pré-Cambriano x Mesozóico) X processos

mantelicos distintos (mantos enriquecidos, heterogeneidade mantélica)

r Conøminação a partir de encaixantes. Os corpos de Piên possuem dimensão resrita e com

encaixantes apresentando-se ricas em terras raras, a exemplo dos granitóides miloníticos e

os gnaisses anfibolito-granulíticos.

o Problemas de limites de deûecção e análise de terras raras neste tipo de rochas que,

normalmente requerem, tecnicas especiais para a dosagem.

Apesar de apresentar valores em tenas raras mais elevados (rochas de Piên), o

padrão geral desses elementos é coerente com o de harzburgitos e harzburgitos

serpentinizados de v¡ários complexos ofiolíticos ( exemplos de Semail e Vourinos)

mr¡ndiais.

Os dados geoquímicos sugerem o ca¡áter residual destas rochas, utilizando-se de

elementos como Cr, Ni e Ti. A natureza dos serpentinitos e os harzburgitos serpentinizados

de região de Piên, pode ser indicada pela relação NiO X CrzO: (Figura.9.2.6) apresentada por

Maþas e Stevens (1977) distinguindo os peridotitos residuais alpinos dos peridotitos de

complexos estratificados. O conteudo relativamente alto em NiO pode sugerir uma natureza

original, peridotítica residual (?), para estas rochas.

No diagrama Cr x TiOz (Figura 9.2.7) de Pearce et al. (1984), as rochas harzburgíticas

serpentinizadas e os serpentinitos mosfam baixos valores de TiOz (% em peso) e conteudo

de Cr enEe 2000-3000 ppm, apresentando afinidades com os corpos ultramáficos, comfabric

tectônico do tipo SSZ (Supra-Subduction Zone). Estes são relacionadas, quanto a geração, a



ambientes tectônicos do tipo Zess Arc, pré ou retro arco (Pearce et al. l98l), em margens

continentais ativas.

Fonte : N/bipas & Slwens ( 1977 )

füO (% an Peso)

0 .t .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0

CLr0¡ ( 7o Peso)

Figu-a 9.26 Diagrana NiO X Orq e/o sn p€so) pra os serp€ntinitc da Suite
NqfiÞultanidca, desoiminardo o paidditæ mdã¡drñcc do tipo Alpino e
p€fidcrtits de ccrnploræ esFalifcm€s.

Cl (ppo)

- SS,z CÞhiolit€s
I s€'nâil/ r.-¿*
/ v"rrio*

¿

- 
MORB Ophiolitcs

I ug,"iu
I f,Mo

fom

1000

0.005

ïrq ( o/o)

Fignø 9.2.7 - Dizgrwt cl X nq Prs Roc¡¡s tlhûnÁfcas efcrriad&x da Região & Pie,
dgs(tiûiû@ô, G ofiolitG rdâci(Dados r lvùg@s Coíiûotais Ati\¡È$ (SSZ) e ÀdrgeDs
Cøtitr€ol,ais Pêssi\¡rs (MORB). fod,s ( Èüco et al t984).



9. 3 - Comparlimento Gnaissico Anfrbolito-Gtønullfìco:

são abordados neste item, somente alguns dos principais dados geoquímicos deste

compartimento.

Nas análises químicas tratadas, pode-se observar características geoquímicas distintas

de algums gnaisses, a exemplo dos biotita-hornblenda-gnaisses e gtaisses biotíticos (amostras

oM 165 e 369) e anfibolíticos (oM 185) que ocoffem junto à ZcP e alinham-se segundo

estâ. De um modo geral apresentam altos teores de álcalis (Na2+K2o) em tomo de 7 '6 Yo'

K:O em tomo de 3 .5 %o, alta razáo Kzoa\lazo (maior que 0 .6 a 50o/o de s ioz e maior que I .0

a 55Yo de SiO), baixo TiO, (0.5-0'7%), baixa sílica (50-52%)' alto AlzO¡ (18-19%), P

(0.3%), Rb (36-43 ppm), Sr (1300-1330 ppm), alto Ba (3200-3600 ppm), alto Pb (25-30

ppm) e enriquecimento e leve fiacionamento principalrnente de ETRL (Figura 9.3.2). Esøs

características são compativeis com associações cálcio-alcalinas de alto K a Shoshoníúcas, de

acordo com as descrições de Monison (1980).

. (lvf3@ fuisse Biditico
o ct\r 165 E[ditÂhdú

&isse
ø 

cN4 185 C.úiso Aúfbditio

Fg¡la 9.3 1- Di¡erdra dç !ûiaÉ de dcÍslt6 p6a c gnais atfbdítim
e tidtiq do Cr@¡r¡ø Crúisico<rñhdltiegralrllticq ruÍnlizsdc6
pdcs ralcrs do lvffiB de Aearr d al 198U

Quando normalizados aos valores do MORB (Pearce et al. 1982, 1983) e plotados em

diagramas de variação de multielementos (Figura 9.3.1) mostram effiquecimento em Ba e Ta

relativo ao Zr e Hfe destes em relação ao Y e Yb. Este padrão e os correspondentes valores'

S Iço Ab Bs 1¡ Tu ìó GEq Z tf Sm Trq Y Yb So G

169



segundo Peafce eI al. (op cit,) são similares e característicos de basaltos e andesitos de alto K

que ocoftem em m¿fgens continentais ativas, a exemplo dos presentes no chile central.

Segundo Morrison (19S0) øis tipos de rochas se associam a mafgens continentais ativas e

ocorrem associados aos arcos magrnáticos. Conforme ainda interpretação de Pearce et al' (op

c,l), estes padrões indicam enriquecimento em elementos incompatíveis do tipo LILE'

principalrnente de Ba, Sr, K, Rb, Ce e P, a partir de contibuições em regiões próximas ou

acima de zonas de subducção.

""-; ;::#:"j:*"å:"*"uät- ¿. "ttø sn ;- ¡dt üti.ð sú'¡¡¡o Ndúliaçb ss'dô o

cûdrito vdG &ì¡Cø6(lgto

Os gnaisses a¡rfibolíticos (Figuras 9.3.1 e 9.3.2) apfesentâm ca¡acterísticas cálcio-

alcalinas, com padrões semelhantes àqueles apresentados pelo gnaisses biotíticos, exceto por

possuirem valores mais elevados de Th e menores de elementos litofilos LILE, como Ba, Rb

e K e ainda maiores enriquecimentos em ETRL.

NodiagramaMco(%empeso)XFeo+(%empeso),osgnaissesbiotíticose

anfrbolíticos (Figura 9.3.3) demonstram af¡ridades com os basaltos cálcio-alcalinos de alto K

e shoshoníticas de margens continentais ativas e não com arcos de ilha'

A amostra vG 131, de Girardi (197 4), localizada póximo aos gnaisses biotíticos,

apresenta características peEogtáficas e geoquímicas semelhantes, apesar da ausência de

aruilise de aþns elementos fraços e terras raras.

Existem nest€ compartimento rochas graissico-ganulíticas reÍógradas (amosfia oM

42) que mostam, empobrecimento, principalrnente, em ETRL, em relação aos demais e

ainda sinais de contaminação por Cr (428ppm). Tais rochas, se localizam próximo ao contato

com o corpo ultramáfico de c.M., fato identi{icado em outros locais (amostra VG 46 de,

Girardi 1974). Estas características podem sugerir uma contaminação de Cr nas rochas

t70



encaixantes das ultramáfrcas e, o empobrecimento de ETRL nos gnaisses pode ser devido à

assimilação destes elementos pelas ultramáficas'

.^ - +.tfo1d: / coßrr¡c¡rrsll:
t0 r llhà'": 1 ) , 

1

,, /' .)/ ]_1 l

uo 5 10 15

Feo¡ (wl%)

Figura 9.3 3 - Diagrama de variação FeO* X MgO' discriminando as séries cálcio-

alcalinas de alto K " 
,¡o.¡onitiäut basálticas, 1m margens continentais-ativas e

arcos de ilha, utilizado p"t;;;-;;;itt"; biotfticos e anfiÙolíticos Fonte : Morrison

(1e80).

No geral, os litotþos que se encontrarn na facies granulito do Compartimento gráissico

anfibolito-granulítico apresentam caniter levemente toleitico e predominantemenæ cálcio-

alcalino de baixo K (Figura 9.3.4).

NrrO + Kro Mgo

Figura 9.3.4 - Diagrama AFM das séries magmáticas'

paia os principais litotipos gnaissico-g¡anullticos
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l0 - coMENTÁRros E CONSTDERAÇÕES FINATS

Durante a apresentação das informações geológicas de região estudada,

discussões e interpretações foram feitas, separadamente ou em conjunto, envolvendo, as

principais unidades geológicas presentes na região. A Tabela 10.1 apresenta, em resumo,

os principais dados dos litotipos da região de Piên e adjacências.

Os granitóides da Suíle Granito-Miloníticø Rìo Piên, petrografica e

geoquímicamente mostram composições granodioríticas, quartzo-monzodioríticas e

subordinadamente monzograniticas. A constituição mineralógica original, pré

deformacional, destes granitóides seria por feldspatos (Fk e plagioclásio), quartzo,

biotita, homblend4 titanita" ziu.cão, apatita e m,agnetita. As relações geoquímicas em

diagramas de elementos maiores e menores, variação de multi-elementos e terras raras

indicam a cogeneticidade destes granitóides e a geração a partir de um magmatisrno

ciílcio-alcalino (série calcio-alcalina granodiorítica de médio K a monzogranítica de alto

K) cuja formação teria ocorrido no intervalo de aproximadamente 650-620 Ma (valor

interpretado a partir dos dados geocronológicos idades U-Pb, Rb-Sr e K-Ar em

anfibolio). Este terreno granítico foi acrescionado nesta época, entre os domínios Luis

Alves e Curitiba.

Posteriormente ocorreu, uma fase de deformação D1 heterogênea nestes

granitóides associad4 em seu início, ao cavalgamento destes granitóides sobre o

conjunto das ultranuificas e os gnaisses a sul, evoluindo, já no seu término, pa¡a

transcorrências. Esse processo deu-se em condições metamórficas que variaram desde

facies xisto verde, zona da biotita, até o limite inferior da facies anfibolito. Esta fase

tectôno-metamórfica alterou, variavelmente, as reþões texturais e estruturais na maior

parte destas rochas, gerando protomilonitos, milonítios e ultramilonitos, com estes

últimos, concentrados ao longo da ZCP. Nestes granitóides milonlticos desenvolveram-

se estruturas, tais como, sigmóides de biotita e anfibólio, mica fish, rotação, orientação,

intensa deformação e formação de subgrãos a partir de porfiroclastos de feldspatos,

geração de biotitas a partir de anfibolios, recristalizações de biotita, e ainda a intensa

recristalização e estiramento de quafzo, evidenciando a foliação milonítica.



10 - Relaçõo dos prìncþak dados geotógicos da Região de piên e adjacências

Compartímento
hincípais
Líøtìpos

Granítóídes
Ilfilonítìcos

Granodioritos,

Quarøo-
Monzodioritos,
e Monzognnitos.

Paragênese
Minerøl
Príncìpal
Mogriûiaa ou
Maañoíìrt

Pøragênese
Mineral

Secunddría
Eibotqñalot
ldforrretûrrto¡fco

Quarøo
Feldslato (FK e
Plagioclásio)
Biotita
Ho¡nblenda
Zirúo
Apatita
Titanita

SuíteMdfica-
Abrumófrca

Serpentinitos e
Xistos
Magnesianos.
Metaharzburgitos
serpetrtinizados
OliYina-
Metapircxênitos,
Meta-
Ortopiroxênitos e
Gabronodtos.

Biotita
Cloritâ
Sericit¿
Epidoto

Pa¿riìo
Estrutural

Esamsas Plato¡a e
Linet¡a

Olivina
Orotopiroxênio
Clinopiroxênio
Espinélio e
Opacoß

Foliação Milonitica
Sn=N668/64NW.

Fases de
DeformaçiÍo

(D1,D2,...)

Serpentina
Talco
Tremolit¿
Clorita
Ca¡bonto
Opacos

DI :

Cavalgamentos e
Transconências
dextrais associadas
de cåráter dúctil.

D2 l
Transcorrências de
cåráte¡ ruptil

FoliaÉo Cál¡c{á*icã-
Milqrftica
Co4þ C¡rnphl¡ dos
C.ßpl¡ls=N648/59
NW com IndicsÉo de
Eixo640o/WeSW.
tm = 20'-50ô /S43-t9W
tm = l0'-50o,1{40.70w

Co¡po C$mÞhs dod
M¡lsr : N66E / 20 NW.
lÆ = l0o-30o,ô120-60w

Ml :
Facies xito
Verde. Zona da
biotita até o
limíte inferior da
Facies a¡rfibolito.

Padr íio G e oc r on o I ó gi c o
Vdloes ern MiIhð6 rla Anot

D2:
Cavalgamentos e
Trarscorrências
associadas dextrais
de caníter dúctil.

D2:
Transcorrências de
caráter ruptil

U-Pb : 615 + 29
7t6 t30

Rb-S¡ :605 X24. Ri = 0.70462
662 150.tu=0.70445
609 f 36_ Ri = 0.7043
600 t 30. Ri = 0.704

K-At emBiotílz :

intervalo 605-595
K-,4¡ em Anhbólio :

644+17e600t48
Sm-Nd (îDM) : 1992,2o57 e

MlI
Facies Xsto
Verde, zona da
biotita até o
limite inferio¡ da
Facies A¡fibolito.

f-,{r em plagioclásio de
Gabronoritos : 500-600.

,S¡z-Nd em rocha total do corpo
de Campina dos Crispins :

224E + 46.

Sn-Nl (TDM) : 2700



Companimento
Gnahsico

Anfibolítíco
Gtanulfüco

Gnaisses
granullticos
félsic¡s e Gnaisses
felsicos ey'ou

milonlticos a
anfibólio.
Granulitos félsicos
granatiferos
G¡an¡rlitos máficos
ganaüferos.Granu
litos máûcos ¡icos
ern granada e em
biotita. Anfibolitos
e xistos
anfibolfticos.
Cnaisses
biotfticos.
Gnaisses a
anfbólio e
plagioclásio

Ortopiroxênio
(Hipentênio)
Clinopiroxênio
@iopsidio)
Anfibólio
(Homblenda)

Plgioclásio
(andesina)
Biotita
Graråda
Quarøo
K-Feldspato
Apatita
Zirúo

Anfibólios
(Iremolita-

Actinolira-
Cumingtonita )
Plagioclásio
(Albita a
oligoclásio )
Epidoto
Biotita
Quareo
Caúonato
Clorita
Opacos

Maciço
Granítico

Agados da Sul

Alcali-feldspato-
Granitos e
Sienogranitos.
Ooonem aind4

Monzogranitos,
Granodioritos.

Corpos Gabro-
diorlticos.

Il¡stânte da ZCB
foliação Sn = N64W
/ 60NE.
Indic¿ção do Eixo:
300400/ N50{0w
Lm = 20'-40" /N40-
60w

Próxino da ZCP,
foliação Sn =
N60-80E /50-70Nw
e E-W/4EN.
Lm = 400-50'/550-
70w

K-Feldspato

Quarøo
Plagioclásio
Biotita
Anfibólio
(Homblenda)

Hornblenda
Plagioclásio
Piroxênio
Biotita

D1: Dobramentos
cilíndricos
assimétricos

D2:
Calalgamentos e
tlanscoffências
associadas de
caráter dúctil-

D3:
Transco¡¡ências de
caráÎer ruptil.

Serecita
Clorita
Epidoto
Tremolita-
Actinolita

Tremolita-
Actinolita
Epidoto
Cloritå

MI:
Limite sup€rior
da Facies
Anfibolito a
Facies Granulito.

M2:
Facies Xisto
verde- Zona da
biotitå -g¡anada
até o limite
Médio-Inferior da
Facies Anfibolito.

ßolropia"

Ocssionalmente
clivagens de
fraturas e foliaøes
cåtaclásticås

l?ó-S¡ : 2000-2 I 00
Ri: 0.702-0.704

.tr-,4r em Biotit¿: gnaisses
próximos dâ ZCP : 650{20.
Idades hibridas entre 1000-
1600 em. princiçnlmente,
Plagioclásio.

rK-,4¡ em Biotita. Anlìbólio e
Plagioclásio: Os gnaisses
distantes da ZCP :

intervalo entre 1700-1900.

,tn-Nd em rocha total e
minerais : 1700-1800.

Dl :

Tra$corrências de
caráter ruÊil.

Nâo observado. U-Pb em Zftcões :

594 t26
Rb-S¡ : 570 r22

Ri : 0.70735
rf-.4¡ em Biotita : 54lt2E

Anfibolio : 585+24

,ln-ifd ( TDM ) :2085



O resfriamento e a estabilização tectônica que se seguiram ao soerguimento

tectônico, e a colocação deste tereno granítico em niveis crustais superiores, em

isotermas em tomo de 250-300'C, oconeu entre 605 e 595 Ma. Sugere-se que a

colocação dos corpos graníticos deve ter oconido próximo da idade de deformação, pois

a ZCP ter-se-ia iniciado quando estes corpos ainda estavam relativamente quentes. O

intervalo entre 650 Ma e 595 Ma (U-Pb, Rb-Sr e K-Ar) representa portanto, o intervalo

entre a geração, deformação e a estabilização tectônica destes granitóides. A tendência

do decréscimo das idades K-A¡ em biotita, nestes granitóides, a pafi¡ da ZCP em

direção ao N-NW pode ser explicada em função do distanciamento daZCP.

As razões iniciais Sr8? SrE6 em tomo de 0.704, destes granitóides, a presença de

composições granodioríticas e quartzo-monzodioríticas, o caráter cálcio-alcalino e meta-

aluminoso, bem como, o fato da ausência de anomalias negativas de Eu, sugerem que

estes sejam produzidos por fusões parciais envolvendo fontes mantélicas e da crosta

inferior, com diferentes participações de granada, anfibólio, piroxênio e plagioclasio

como fontes residuais. Hipóteses envolvendo fusões em níveis crustais mais superficiais

são dificeis de compatibilizar-se cor4 os dados apresentados. Os resultados geoquímicos

disponíveis para estes granitóides sugerem formação em ambientes de arcos magnuiticos

de margens continentais ativas, do tipo VAG de Pearce et al (1984). Os valores de

elementos LILE e FIFSE são semelhantes aos apresentados por este tipo de granitóides,

principalmente no que se refere aos valores relativamente altos, principalmente de Ba.

Os dados de Sm-Nd (Tp¡a) apresentados por Siga Jr (1995) entre 1.9 e 2.1 Ga

sugerem para a formação destes granitóides, o envolvimento de protólitos gerados

durante o Paleoproterozóico, que poderiam ser os gnaisses anfibolito-granufiticos dos

Domínio Luis Alves (dentro dos quais, fazem parte o Compartimento Anfibolito-

granulítico ocorrente nesta região). Assþ estes granitóides. podem ter sido gerados a

partir de participações de fusões destas rochas gnaissico anfibolito-granulíticas.

O Maciço G¡anílico Agados do Sal rcpresenta uma expressiva atividade

granític4 que oconeu ao redor de 590-570 Ma (U-Pb e Rb-Sr em rocha total) quando

houve a diferenciação e a colocação de suas facies principais. A colocação deste maciço

ocorreu quando os esforços deformadores dos granitóides miloníticos já teriam

praticamente, cessados. Os dados U-Pb e Rb-Sr neste maciço comparados com os dados

K-Ar em biotita dos granitóides ririloníticos, indicam que estes últimos já estariam



relativamente frios quando iniciou-se a atividade magmática deste maciço, cujo o

¡esfriamento ocorreu entre 580-570 M.a.

As facies identificadas neste maciço mostrarl¡ diferenças estruturais, texturais,

composiocionais, geoquímic¿rs e isotópicas, em relação aos granitóides miloníticos.

Apresentan¡ isotropia, ca¡áter alcalino e levemente pemluminoso, valores menores de Ba

e mais altos, principalmente em elementos LILE, tais como, Rb, K, Ta, Th, Nb, maior

fracionamento e enriquecimento em ETRL (La, Sn¡ Nd, Ce e valores mais baixos de Eu)

e razões iniciais Sr8? 5186 mais altas (Ri em tomo de 0.707).

Estes últimos dados geoquímicos e isotópicos sugerem maior envolvimento ou

paficipação de componente crustal na geração destes granitóides. Hipóteses envolvendo

participação crustal na geração da facies principal do Maciço Granítico Agudos do Sul,

são mais aceitas. A facies biotita-granodiorítica-movagranítica, descartando-se a

hipótese de mistura de magmas, seda gerada tardiamente em relação as demais e em

condições de maior contribuição crustal, exibindo a leve anomalia negativa de Eu e a

assinatura geoquímica, distinta das demais facies, apresentando-se mais enriquecida nos

elementos LILE e HSFE. Os dados petrográficos, geoquímicos e geocronológicos

obtidos classific¿rm esta porção de Maciço Granitico Agudos do Sul como tardi-

tectônicos, em relação aos granitóides da Suíte Granito-Milonítica Rio Piên..

Os dados Sm-Nd (Tou) sugerem a participação de protólitos paleoproterozóicos

na formação deste maciço, fato semelhante dos miloníticos, porém aqui, teria

possivelmente maior participação destes protólitos na ge:'. rçãLo deste granito. Não é

descartada a hipótese dos granitóides miloníticos terem contribuído, em forma de

contaminações, neste processo,

Os dados petrográficos e geoquímicos indicam que os corpos de Campina dos

Crispins e dos Maias da Sulte Máfico-Ulframáfrca sãa cogenéticos e diferenciados a

partir de um rÞgûr.r toleítico de alto magnésio, que gerou litotipos, com paragêneses

minerais prirnrírias a base de olivina, ortopiroxênio (enstatita), clinopiroxênio, espinélio e

opacos (cromita), arranjados em tuna textura original comumente granoblastica, gerada

em ambientes mantélicos, da formação destas rochas. Os litotipos formados seriam

harzburgitos, olivina-piroxenitos, piroxenitos (intercalados aos harzburgitos e em forma

de diques centimétricos com textrra cumulií,tica) e, tardiamente, gabronoritos,

provavelmente na forma de diques.



'J Todo o conjunto ultramiífico foi, em um processo tectôno-metamórfico

Neoproterozóico (K-Ar em plagiockísio e relações estruturais com as encaixantes)'

provavelmente . o mesmo que afetou a Suíte Granito-Milonítica Rio Piên,

heterogênicamente deformado, dobrado e desmembrado , perdendo sua reþão

estratigráfica original. Isto teria acontecido em conseqüência da colocação dos protólitos

ultramáficos em níveis crustais superiores, dentro das condições metamórficas da facies

xisto verde, zona da biotita até o limite inferior da facies an-fibolito, com o

desenvolvimento de uma foliação catacliástica a predominantemente milonítica. Durante

este processo, oconeu a serpentiniz¿ção praticamente total dos litotipos peridotíticos e a

formação de talco xistos, nas bordas dos corpos, por reações metamórficas apresentadas

envolvendo, principalmente, a olivina, piroxênio, serpentin4 talco, H2O, silica e CO2.

Embora, o padrão de terras raras nas rochas serpentiníticas apresente,

semelhanças aos observados em viá¡ias seqüências basais de complexos ofiolíticos,

observam-se contéudos mais elevados (devido a possíveis alguns fatores, discutidos

anteriormente, no capitulo 9) nas rochas de Piên; os dados de Cr, Ni e Ti sugerem a

natvrezÀ. peridotítica residual para estas rochas e os associam, por apresentarem baixos

valores de Ti, às ultrarruí"fic as comfabric tectônico gerados, em ambientes tectônicos do

Tipo "Less Arc", pré arco e retro arco, em rnargens continentais ativas.

O critério de espinélio usado por Mercier e Nicolas (1975), poderia indicar o

caráter residual, pois apresenta-se, nas rochas de Piên, anédrico e tende-se a se agn¡par

com orto e clinopi¡oxênio, apresenta coloração verde e por vezes maúom e, aluminoso

(dados de aruifises de espinélio, Girardi 1974). Caso correta a hipótese de possíveis

protólitos peridotíticos residuais, os altos valores em ETRL nos serpentinitos e

harzburgitos sepentinizados, seriam causados pelo processo de serpentinização.

Estes últimos dados, quando somados às seguintes características

e Tipo da associação litológica (erpentinitos, harzburgitos selpentinizados,

ortopiroxenitos intercalados com harzburgitos e em forma de diques com texturas

cumuliíticas, xistos magnesianos e rochas gabróicas),

o Contatos tectônicos (por cavalgamentos e transcorrências),

o Textu¡as essencialmente finas nos peridotitos serpentinizados e serpentinitos,

estrutr¡ras miloníticas e serpentinização intens4

o Aloctonia dos corpos e concentração maior e mais expressiva ao longo da ZCP (esta

separando terrenos de idades e composições distintas),
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são condizentes com lascas mantélicas representrindo traços de colunas ofiolíticas

pré-existentes, deslocadas em sua base, obductadas (transporøndo e restando somente

as partes basais destas) e possivelmente erodidas em zonar¡ de descontinuidades,

resultantes de colagens ou colisões.

É necessa¡io resaltar aqui que, dentro do contexto do Domínio Luis Alves

ocorrem ultranriíûcas serpentinizadas, somente em forma de lentes de pequena dimensä,0,

de ultranr¡iñcas e se distribuem desde a região de Luis Alves (SC) até a região estudada

aqui. São freqüentes lentes de r¡ltranriíficas em regiões de ocorrência de rochas

granulíticas (Dewey 1986, Windley 198ó). E ainda" as lentes observadas dentro do

compartimento gnaissico anfibolito-granulítico, além de mostrarem relações estruturais,

compatíveis com os gnaisses anfbolito-granulíticos, apresentam-se com texturas mais

grosseiras com cristais maiores de serpentina" não indicando provavelmente reþão

genética com os dois principais corpos ultramáficos de Piên

I A ausência na região de Piên de rochas wlcânicas e wlcanossedimentar,

normalmente associadas aos complexos nriíûco-ultranriificos, poderia ser explicada pelo

fato do enriquecimento em ETRL (comentado no capitulo 9). A presença dos xistos

anfibolíticos na ZCP, com oconência muito restrit4 representando, provavelmente,

produtos metamórficos, de protólitos do tipo sedimentos ferro-magnesianos, possuindo

atualmente alto contéudo em Ba, ETRL e ETRP, poderia representar muito

restritamente, tais litotipos vulcanossedimentares.

Nos complexos ultramáficos, onde há ausência de wlcânicas e sedimentos

associados, a explicação é dad4 pelo curto período de tempo entre a formação das

rochas ultranriificas e sua deformação, ou seja entre a divergência crustal formadora e a

convergência deformadora (Pearce et al 1986 e Nicolas 1989). Em regiões com longa

vida de zonas de subducção, normalmente as seqüências ofiolíticas apresentam-se

completas com rocchas r,ulcânicas, wlcanossedimentares e tufos vulcânicos associados.

a exemplo de Semail em Oman. O fato é atribuído que sejam somente indicios de bacias

marginais de regiões de suMucção, com evolução interrompida. Talvez, ai estaria a

explicação, nas idades próximas obtidas, por diversos métodos radiométricos, nas

encaixantes destas rochas.

A idade provável da geração deste material máfico-ultram¿ífico seria

Neoproterozóica e anterior a geração dos granitóides miloniticos, interpretação retirada

dos dados geológicos disponíveis sobre estas e contrapostos aos existentes sobre as



encaixantes, apesar, da impossibilidade em trabalhar com estas rochas' utilizando-se de

métodoscomconhecidopoderderesoluçãoesignificadogeológico,taiscomo'Rb-Sre

U-Pb.
..AidadeSm-Nddez248t46(SigaJr1995),obtidaapartirdedispersõesde

an¡ilises Sm-Nd em rocha total, do corpo de c.c. seria talvez representativa da idade do

manto da época , a partÍ do qual se diferenciaram estas rochas e não significariam a idade

da colocação destas, a exemplo dos granitóides miloníticos e do Maciço Granítico

Agudos do Sul, que apresentam dados geocronológicos (U-Pb' Rb-Sr e K-Ar)' todos

Neoproterozóicos, contra dados Sm-Nd (TDM) Paleoproterozóicos' Deve-se lembrar

dos fatos mencionados envolvendo os pontos constituentes desta isócrona e do possível

efeito de serpentinização.

Os corpos nuifico-ultramificos (peridotitos serpentinizados e serpentinitos) que

ocorrem na região de Tijucas do Sul-PR ( Ribas 1993), podem representar a

continuidåde para NE, dos ocorrentes na região de Piên' Estão encaixados em gnaisses

anfibolito-granulíticos e rochas diversas associadas. É necessiário identiûcar bem suas

encaixantes, com estudos geoquímicos e geocronológicos, para entender o seu contexto

geológico e não assumir, antecipadamente, somente que estas estariam no contexto do

Dominio Luis Alves'

É muito provável que durante a colocação dos corpos ultranuificos' foram

trazidos, em forma de lascas tectônicas, fragmentos de gnaisses granulíticos nuiûcos

ricos em megacristais de granadq que ocoffem como lentes a norte dos corpos de C'C e

C.M. Estas rochas apresentam paragêneses minerais cristalizadas em condições

metamórficas da facies granulito de alta pressão (discutidos no capitulo 7), durante o

Paleoproterozóico (Sm-Nd em rocha total e minerais )' O processo de

retrometarnorfismo em condições de facies anfibolito teria ocorrido, variavelrnente,

durante o transporte destas rochas, para níveis crustais mais elevados' Estas rochas ricas

em granada são observadas somente a norte de cada um dos corpos ultranuiûcos' são

exóticos em relação aos demais litotipos granulíticos e devem ter um significado

importante ( Variedade eclogítica ?).

O ComPørtìmento

adjacências aplesenta-se

Gnaissico AnJibolito'Granulítìco de região de Piên e

como parte de uma margem tectôno-metamorficarnente



reâtivada durante o Neoproterozóico, de um terreno gnaissico anfiboüto-granulítico

(Domínio Tectônico Luis Alves). Na região mzpead4 este terreno apresenta litotipos

onde, gnaisses granulíticos mificos compõem com felsicos, as principais unidades

mapeadas.

Exibem padrâo estruüral com a foliação e/ou o bandamento concentrados em

N64E /60NW no mínimo uma segunda foliação neste compartimento, e coerente com o

padrão regional apresentado pelo Domínio Tectônico Luis Alves. Sugere estar associada

a um dob,ramento regional cilindrico assimétrico com direção axial N50-60W. O

desenvolvimento deste padrão ocorreria quando do início do metamorfismo da facies

granulito a 2,1-2.0 Ga (dados Rb-Sr em rocha total), a que foram submetidos os

protólitos granodioríticos-tonalíticos (tenenos do tipo TTG) levemente toleíticos e

predominantemente cálcio-alcalinos de baixo K (dados geoquímicos). Nota-se a ausência

de qualquer paragênese presente que caracterÞe origem para-derivada destes gnaisses

granulíticos.

As relações iniciais 518?5186 entre 0.702-0.704 sugerem a geração dos referidos

protólitos a partir de grande participação de fontes måntélicas. As relações estruturais

atuais observadns entre os litotipos granulíticos félsicos e máficos sugerem que, os

felsicos ficarian¡ tectôno-estratigraficamente (?), sobre os litotipos predominantemente

nuificos. Durante a primeira fase metamórfica (Ml ) ocorreu, retrabalhamento

metamórfico nos protólitos e a cristalização de paragêneses de facies granulíto

(principalrnente hiperstênio, diopsídio, hornblenda, biotitq plagioclísio, K-feldspato e

quartzo) observadas principalrnente em locais, a sul da ZCP. O resfriamento e a

estabili?¿ção tectônica deste fragmento crustal ocorreu durante o Paleoproterozóico em

aproximadamente 1.8 G.a (dados K-Ar em biotitas e ainda anfibólios e plagioclásios e,

isócronas Sm-Nd em rocha total e minerais). Este companimento peûnaneceu frio entre

I .7- I .8 Ga até cerca de 650 Ma, quando houve umâ reativação tectônica concentrada em

sua porção norte.

Durante o Neoproterozóico, entre 650-620 Ma (dados K-Ar em biotita), os

litotipos gnaissico an-fibolito-granuUticos localizados na margem deste compartimento,

foram submetidos a unla nova fase tectôno-metamórfica (desenvolvimento da ZCP), que

devido ao soerguimento tectônico e infiltração de fluidos, sofreram retromeamorfismo

dentro das condições do limite inferior da facies anfibolito até, facies xisto verde. zona de

biotita. Durante esta fase ocorreu, dependendo do litotipo. a substituição de



ortopiroxênio e clinopiroxênio por cumingtonita, tremolita-actinolita" a permanência de

homblenda ou a sua quebra parcial para tremolita-actinolitq permanência da granada

com alterações ocasionais para opacos, intensa fonnação de subgrãos e recristalizações

de biotita e quartzo com forte estiramento deste ultimo, quando presente. Associado a

este metamorfsmo, ocorreu a imposição de uma foliação milonítica com direção E-W e

NE, concentrada nos litotipos gnaissicos que ocorrem ao longo da ZCP.

Foram cartograådos, gnaisses biotíticos, biotita-hornblenda-gnaisses e gnaisses

anfibolíticos, que ocorrem exclusivamente junto e ao longo da ZCP. Estas rochas são

diferentes das constituentes da associação gnaissico-granulítica e apresentam idades K-

Ar em biotita Neoproterozóicas porén¡ são desconhecidas suas idades U-Pb e RÞSr.

Ressalta-se que, até o momento, não foram identificadas ¡ochas com estas características

químicas, nos Domínios Curitiba e Luis Alves. A homblenda presente nestas rochas

apresenta pleocroísmo verde escuro e marrom e a biotita apresenta pleocrísmo verde e

por vezes ûìÍr¡ron\ assirq não tendo semelhança com a biotita típica de facies granulito

que possui cor castanho escu¡o a averrnelhado escuro,

Apresentam contéudos e assinaturas geoquímicas (descritos no capitulo 9) que

mostram afinid¿des com basaltos e andesitos c¿ilcio-alcalinos de alto K a shoshoníticos,

característicos de margens continentais ativas. É provável que estas rochas foram

geradas durante o Neoproterozóico e que representem equivalentes metamórficos de

rochas com composições basalto-andesíticas.

Um perfil regional, K-A¡ em minerais, construído desde a Suíte Granito-

milonítica Rio Piên. a norte, e o Companimento Gnaissico Anfibolito-granulítico, a sul.

revela que. as idades das rochas gnaissico anfibolito-granulíticas concentram-se em torno

de 1800 Ma e que a medida que ocorre a aproximação da ZCP, estas tomam-se mais

jovens (entre 1600-1000 Ma, denotando, perdas parciais do sistema K-Ar) e próximo a

ZCP e nas rochas por ela deformadas, as idades mostram-se Neoproterozóicas (650-

605Ma), independente das ca¡acterísticas e da idade da rocha original, observando um

decréscimo do sul para o norte. Desta forma fica evidente que no Compartimento

Gnaissico Anfibolito-granulítico. idades mais antigas ocorrem longe da ZCP. em direção

ao sul. implicando que estas rochas foram parciaimente reaquecidas. durante o

Neoproterozóico, por superposição tectônica associada provavelmente a tectônica de



cavalgamento e transconências que culmharam na superposição de rochas aquecidas

sobre gnaisses que já se encontavam relativamente tios. Dados estrutu¡ais e

metamórficos corroboram esta hipótese.

A Evoþão estrutural dos litotipos desta região esuí associada, em seu início, a

um processo de tectônica de cavalgamento, com sentido de movimento do N-NW para

S-SE, provocando a sob'reposição destes granitóides miloníticos sobre os corpos

ulfanr¡ificos e destes sobne o Compartimento gnaissico anfibolito-granulítico (mergulhos

de 60o-700 para NW das foliações nas diferentes unidades). Durante este processo

ocorreu possivelmente o rompimento da continuidade que existira entre os corpos

ultranr¡ificos de C.C e C.M e a colocação deste ultimo por sobre os gnaisses em forma de

Klippe (bakos mergulhos da foliação neste corpo e lineações minerais para NW em

baixo caimento). Os dados de lineações minerais caracterizadas pela orientação de

serpentina, no corpo de C.C, entre 10o a 50o para N40W a N70W e em C.M, entre l0o-

30" para N20-60W, que encontram-se tra¡sversais à direção das foliações nestes corpos,

representariam lineações do tipo a cinerruiticas, caracterizando esta tectônica tangêncial.

É muito provavel que, a falha do Rio Piên seja do tipo falha transcorrênte de

rasgamento, que movimentaria-se tr¿u$versalmente participando, da colocação do corpo

de C.M por sobre os gnaisses-granulíticos e destruiria a continuidade existente entre os

corpos ultramiíficos. Ocorreram Ainda, associados, dobramentos intemos concentrados

nos corpos ultramáficos, principalemte em função do diferente comportamento reológico

destas rochas em relação aos encaixantes. Estas dobras possuem eixos inclinados para W

e SW e desenvolvimento de lineações com rumo 20"-50"/ S43-89W. Como produto final

desta tectônica tangêncial, evoluiria pa¡a urra tectônica transconênte, ainda em

condições dúcties. possivelrnente transpressional e dextral, que reorientaria as lineações

existentes e esc:ßsas encontradas nos biotita ultamiÌonitos ao longo da ZCP e as

observadas nos gnaisses próximos a ZCP, em torno de 40"-50'/ S50'-70'W.

Nos granitóides miloniticos e na Suíte máfico-ultramáfica, seria uma fase de

deformação Dl, enquanto no Compartimento gnaissico anfibolito-granulítico

corresponderia a uma fase de deformação no mínimo D2.

Uma movimentação transcorrênte de caráter ruptil ocorreu após a colocação do

Maciço granítico Agudos do Sul (provável reativação da ZCP\, sendo sugerida pela

linearidade do contato entre o Maciço granítico Agudos do Sul e os gmnitóides da Suíte



granito-milonÍtica Rio Piêq sem identiûcação de foliações no primeiro e com clivagens

de fraturas.

A compartimenlaçõo alual da regìõo de Piên, foí eslabelecída du¡ante o

Neoprolemaíìco, sob¡¡e uma crosta que se encontrava estável e fria desde 1.7-1.8 Ga. As

possíveis etapas construtivas deste céna¡io geotectênico, podem ter sido as seguintes:

o A Evolução geodin'âmica da região se iniciaria com urna divergência crustal

separando a continuidade que existiria entre os Domínios Luis Alves e Curitiba

(idades U-Pb e RbSr Paleoproterozoicas), gerando uma placa oceânica enlre ambos,

do tipo Proto-Oceano, Mar Vermelho ou Golfo.

o O fechamento deste, teria ocorrido em um processo de convergência entre duas

placas oceânicas, com o sentido da subducção do sul para o norte, gerando uma Bacia

Marginal entre ambas (em ambiente de "Sea Floor Spreading"), situada acima da

zona da subducção " Supra-subduction Zone Setting". No caso de Piên, não teria

ocorrido a formação do a¡co vulcânico, tendo sido gerados somente os litotipos da

suíte mifico-ultranuífic4 nos estágios mais iniciais e primordiais da evolução desta

bacia.

A ausência de wlcânicas constituintes de Arco de Ilha associadas, normalmente,

ao inicio do desenvolvimento do arco wlcânico, seria possivelmente indicativo da

intemrpção ou a inexistência deste estágio. Talvez estas característicÍls sejam devido a

curta duração desta etapa em função da possível cuna duração da zona da subducção.

Caso tenha ocorrido a formação de a¡co wlcânico este seria, dentro desta evolução,

facilmente erodido, já que teria-se formado em níveis crustais mais superiores,

restando somente traço deste, representado, possivelrnente, pelos xistos a¡fibolíticos

já mencionados.

. O término da interação entre duas placas oceânicas, provavelmente de pequeno

tamanho, resulta no início da interação entre uma placa oceiânica e uma microplaca

continental (os terrenos gnaissicos do Domínio Curitiba a norte), num processo de

subducção do tipo B. O início deste processo da construção da margem continenÞl

ativa seria marcado pela geração, na borda do fragmento crustal a norte ( Domínio

Curitiba), dos correspondentes plutônicos de basaltos e andesitos cálcio-alcalinos de



alto K a shoshoníticos (Gnaisses biotíticos e biotita-anfibolio gnaisses) e em seguida,

ou mais a norte, adentrando a microplaca continental, se iniciaria um magrnatismo

granítico calcio-alcalino gerando os granitóides da Suíte Granítica Rio Piên, em um

ambiente de arco magmático construído e posicionado na borda do Domínio Curitiba.

Isto ocorreria ao redor de 650-620 Ma. A largura deste arco magnuítico seria em

tomo de aproximadamente 20 knu com possível polaridade magmática de sul pæa o

norte.

A contribuição de material mantélico, com prováveis de fusões da crosta inferior

(litotipos do Domínio Curitiba, sugestão dos dados TDM), gerariam os granitóides da

Suíte Granito-milonítica Rio Piêq com possível aporte e enriquecimento em

elementos tipo LILE, principalmente Ba" a pa¡tir de contribuições da zona de

subducção.

. A destruição da margem continental ativa como, resultante da colagem ou colisão

entre o a¡co magrruítico e a nra¡gem continental de um microcontinente, ocorreu entre

630-600 M4 através do metamorfismo (facies xisto verde zona da biotita até o limite

inferior da facies anfibolito) e a deformação, que se propagaram em todos os litotipos

da região de Piên, iniciando-se com cavalgamento do N-NW para S-SE e evoluindo

no seu fim para transcoûências. Nesta época seriam jogados contra o Compartimento

gnaissico anfibolito-granulítico, respectivariente, a Suíte M¡ifico-ultrarn¿ifica de Piên

(est4 como resto da bacia marginal mencionada obductada na margem do

compartimento gnaissico), os gnaisses biotíticos e anfibolíticos e tamHm os

granitóides da Suíte g¡anito-milonítica Rio Piên, causando aquecimento e

retrabalhamento metamórfico da margem norte do Compartimento gnaissico

anfi bolito - granulítico.

Mais a norte, os gnaisses do Domínio Curitiba, durante este processo, seriam

postos em níveis crustais mais elevados, sofrendo aquecimentos por posicionarem-se a

norte da zot:ø da subducção e resta¡iam como terrenos exóticos, perdendo a identidade,

entre os granitóides miloníticos e os metassedimentos da faixa Ribeira' Durante este

processo, os gnaisses do domínio Curitiba seriam colocados, devido ao soerguimento

tectônico, em níveis crustais superiores aos da firargem norte do Compartimento

Gnaissico anfibolito-granulítico, assirq tendo o primeiro apresentando idades K-Ar em

biotita e anñbolio, todos Neoproterozóicos (em tomo de 620 Ma), resultado deste

soerguimento tectônico e do aquecimento de toda porção a norte (Domínio Curitiba),



sobreposta a zoîa de suMucção existente. Os granitóides da Suite Granito-milonítica

Rio Piên se resfria¡iam por último (idades K-A¡ mais novas) em isotermas ao redor de

250-300'C, em níveis crustais mais superiores aos do Domínio Cr.ritiba'

o como resposta final, ocorreu ao redor de 590-570 Ma, já após o resfriamento e a

estabilidade tectônica dos granitóides miloníticos e das demais unidades, uma

expressiva atividade granítica (Maciço Granítico Agudos do sul), limitada

geograficamente entre a porção norte do Domínio Luis Alves até o limite sul do

Domínio Curitiba com maior participação e contribuição, na sua geração, de fusões

dos gnaisses, dos dois domínios mencionados (hipóteses discutidas anteriormente).

Sugere-se ainda a continuação da influência dazo¡ade subducção na formação destes

granitóides.

A região necessita ainda de, detalhamentos geológicos e geocronológicoS de

rochas que se encontram principalmente ao longo da zcP, a exemplo dos gnaisses

biotíticos e anfibolíticos. A continuidade na pesquisa detalhad4 da suíte granito-

milonítica Rio Piên, no Domínio curitiba e nas relações entre os domínios Luis Alves e

curitiba a verificação das rochas ultramiíficas da região de Tljucas do sul (PR) e as

relações e o tipo de suas encaixantes.

Pelo exposto e apesff das dificuldades em se trabalhar nesta fegião, novos dados

e detalhamentos permetham a caracterjza+ão e o enquadramento da região dentro de um

processo geodiniâmico de margem continental ativa, no ceri¡ário geotectônico do Ciclo

Brasiliano, sendo a Zona de Cisalhamento Piên forte candidata a ser local de subducção

seguida de colisão e amalgamento de terrenos de distintas composições, origens e idades

de geração.
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TABEr-A.t - DADos ANALincos Rb-st Dos cRANrróIDøs ttto¡tiucos.

TABEr-lt.Z -nVÁüSnS X-tn O,q SairB encNnO-Atr,OUinC.¿ ruO pÉ¡,I

No de

Campo

Rb (ppm) Sr (ppm) RbElsró Erm srtT/sr8ó Erro

oM 03 I19.0 539.8 0.6383 0.00E9 0 710030 0.000140

OM 161 103.3 1137.3 0.2628 0.0051 0.706940 0.000070

oM 04 106.2 1000.2 0.3073 0.0043 0.706680 0.000090

oM 180 65.9 1445.5 0.1319 0.0018 0.705880 0.000100

oM 182 70.4 t279.9 0.1591 0.oo22 0.705850 0.000120

oM 35 66.0 1073.2 0- 1780 0.0026 0.705980 0.000090

oM 187 91.5 946.3 0.2800 0.0040 o.707t40 0.000080

oM 135 65.9 1294.8 0.1473 0.0021 0.706680 0.000020

oM 20ó 64.9 1796.9 0.1046 0.0017 0.706020 0.000070

Nde
Campo

Mineral Rocha

K

(%\

A¡ 'o rad.

ccSTP/g *

10-ó

A/o âtm

("/")

Idâde +Erro

(M.â) Fontc

oM 04 Biotita Granito 6.8934 192.76 I _50 606 +l I Inedito

oM 335 Biotita Granito 6.2630 l 75.5 8 1.93 607 +13 lnedito

oM 180 Biotita Granito 3.0517 82.77 2.56 590 +15 fnédito

oM 182 Biotita Granito ó.5191 r78.52 2.40 595 +t2 Inédito

oM 409-

MJ 649

A¡fibólio Granito 0.9206 27.67 4.03 644 rI7 lnédito

oM 407

MJ32I

B iotitâ Granito 5.4661 158.46 3.40 625 + 20 Siga Jr. 1995

Anfibólio Granito I _0231 28.12 22.47 ó00 + 48 Siga Jr. 1995

AM 93 Biotita Granito 5.t623 131.79 4.49 561 +22 Machiavelli ( l99l )

AM 94 Biotita Granito 6.3791 173.20 4.28 593 + 30 Machiavelli ( l99l )



TABELA.s - AN,{LISES K-AI DA SUITE MÅFICO.ALTRAM.4FICA DE PIÊN

TABEI.,I 4 - ANÁLíSES K-AT DO COMPARTIMENTO GNÁISSrcO ANFIBOLíTO -

GRANULiNCO

No de

Canpo

Mlneral Rocha K
(%)

Ar'o R¡d

ccSTP/g* l0{
Ar'o Atm

(%l
IdadelErro

(M.¡)
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518-B

Plagioclásio ul-Esprne[ù

Gâbronorito

1.4934 42.tO 2.43 610!t7 lnédito

VG 79 Plagioclásio Esprnelio

Gabronorito

o.279 5.92s 68.20 456t42 ulrar(u et

al 1974

N'de
Campo

Mineral Rocha K
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Ar Råd

ccSTP/g *

10{

tu404h
(n/"\ Idadc * Erro

(M.a)

Fonte

oM215B Biotita Gnaisses -

Biotíticos

7.2832 2t2 35 ó.0ó 628 + 22. Inedito

oM 369 Biotita Gnaisses

Biotíticos

ó.013 r r72.86 6.32 620 + 13 Inedito

oÌù{242 Biotiu Granulito 6.7749 779.23 0.71 t7 52 +24 Inedito

oM 70 Biotita Granulito 6.855 5 8ó6.86 0.5 5 t861 + 38 Inedito

ANT27 Biotita Biotita-

Piroxenito

7 .7334 237 .36 t.l0 655 +9 Machiavelli

( 19e l)

AM 53 Biotita Granulito 5.1257 546.73 1.55 1672 x. '77 Machiavelli

(1991)

AM 70 Biotit¡ Granulito 7.1138 937 .61 0.71 t9t0 + 47 Machiavelli

( 1991)



Continuação

N.de
Campo

Miner¡l Rochå K
(o/"1

Ar Rsd

ccSTP/g *

10'ó

Ar*Ah
(/ol Idade(Erro

(wLa)

Fonte

MJ 13 Anfibólio Granulito 0.9256 l r5.88 3.12 1849 +36 siæ Jr

(1995)

MJ 80 Biotita Granulito 6.9082 725.53 0_93 1ó54 + 54 Siga Jr

(19es)

MJ 86 R.Tot¿l Granulito 2.2772 66.21 23.09 626 + l8 Siga Jr

(rees)

Ml92 Anfibólio Granulito 1.3077 166.73 45.46 1870 + 56 Siga Jr

(1ee5)

JC 410 Biotita Granulito 6.2720 734.20 2.19 1773 + 38 Siga Jr

(19e5)

vG24 Anfibólio HB-Gabro 1. r93 153.450 32.10 18ó6 + 56 Girardi et al

(1974)

vG 24 Plagioclásio HB-Gabro 0.47 4 25.837 4l.30 1018 + 23 Gi¡ardi a al

(r974\

VG 194 Biotita HB-Gabro 7.763 213.530 13.3 583 + 37 Gira¡di et al

(1e74)

VG 194 Plagioclásio HB-Gabro 0.576 11.529 15.2 503 + 12 Gira¡di a al

(1974)

VG 4ó Plagioclásio Granulito 0.222 2r.848 t9.70 1570 + 23 Girardi et al

(te74)

VG 97 Plagioclásio Granulito 0. r33 18.320 18.40 1955 * 3l Girardi et al

(1e74)

VG

2554

Plagioclásio Granulito 0.798 70.259 16.90 t454 + 36 Girardi et al

(1974\

VG 263 Anfibólio Granulito t.000 l.r9t 3.30 t787 + 25 Girardi et al

(t97 4)

vG 263 Plagioclásio Granulito 0.83ó l 15.380 r3.80 196l + 56 Gira¡di et al

(t974\



TABELA 5 . DADOS ANALINCOS SM-NI DO COMPARNMENTO GNÁISSrcO

AN FIBO LITO -G RAN U LíNC O

No de

Canpo

Rocha
Mincral
ou rocba

Total

Sn
(ppn)

Nd

(ppn)

smr"/¡ldr'¡ Erfo Ndtt/Ndt' Erro srtt / srú

OM

379

A¡fibolito

gfanatíf€,ro

Rocha

Total

4.35 t4.95 0.177085 0.0001 0.512040 0.000032

UM

379 Granada

3.86 3.85 0.60981 0.00030 0.517034 0.000024 0.7066741

OM

379
PlagiG

clásio

0.90 7.50 0.07297 0.00013 0.511054 0.000022 0.703845

OM

173

Granulito

gfanatífero

Rocha

Totâl

6.14 21.28 0.13698 0.00006 0.51 1836 0.000034 0.704058

OM

173

Granada 7.16 5.45 0.79988 0.00038 0.519829 0.000031 0.702909

OM

r73

Plagio-

clásio

0.88 6.75 0.79160 0.00007 0.511153 0.000036 0.702st4



AIVEXO 2

Anólíses Geoquímicus



SUÍTE GRANITo.MILONÍTICA
ruo pÉN

Simbologia:

OM + MJ 649 = Inédito
AM = Machiavelli 1991



No de Amostr¡ oM04 oM 35 oM 135 oM 180 OM IE2

s¡o, ó4.0t 71.62 69.96 62 0t 63.82
T¡O. o.42 o.l7 0. r6 o.52 o.47
At o. 15.75 15.02 r 5.60 717 16.56

4.11 1 .84 1.53 5.59 4.72
MnO 0.09 0.0ó 0.05 ol 0.t2
Iì¡foll 160 o47 0.43 t.64 1.48

CaO 3.21 2.06 1.83 467 4.11
N¡"fl 412 477 5.16 4.62 4.74
K,O 3.5t 2.67 3.O7 ), 81 2.69
P.l). o27 o08 0.07 0.33 0.30
Totrl 97.39 9t.76 97.86 99.5t 99.05
H.fl 094 0.49 o.66 o.82 0_84

Cr 25 l9 l6
Ni 2 3 2 4
Co
Sc 6 ) 7 7

v 47 t4 u 53 4
Cu t4 l5 t2
Ph ll t5 l0 9 l3
Zß 54 78 7

As 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rb t)6 s) 72 77 76
(--s 2.20 r.40 0.80 U.)U 0.50
Bå t533 n6 r 945 t457 45t
Sr 964 1043 1256 l4'16 t254
Gå IE IE 2t 2l 2l
Ts 3.20 0.50 0.50 1.90 2.10

Nb 3.0 ó.0 70 12.o 2.0
HÍ 6.10 4.50 3.30 5.50 4.20
Z1 t9E 87 t25 167

Y 24 154 II l6 I8
Th 8.90 I .70 2.70 4.40 5.40

4.30 0.20 0.20 2.00 o.20

L^ )J.YU t66.00 4.70 s0 20 48.20
Ce 99.00 13.00 31.00 109.00 89.00

Nd 48.00 174.00 2.00 47 oO 35.00
S¡n 8.34 26.30 2.06 ll 5.7 5

Eu ll.t0 0.El 106 l.5l
(ì.l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tb 0.50 ), )u 0.50 r l0 0.50
Dv
Ho
Er'
Yb 13.3 0 0.97 164
Ltl 0.3 8 L'79 0. l6 0.25 0.17



If de Amostra OM TE7 oM 206 MJ ó49
^M97

AM I1OA

s¡o, 72.72 60.97 &.63 62,70 64.E0
T¡O. 0_ l3 0-¡r0 0.49 0.29 o.34
At,o. t5.2t 17.47 15.07 r8.70 16.60
Í'ê.l¡,* 1.O7 480 4.38 3.72 3.69
MnO 0.05 0.10 0.10 o08 0.0E
Mofl o.24 r .60 2.O7 0.97 l. to
CnO t.5E 4.21 3.50 390 3.50
N¡"fl 4.68 4.77 4.13 ó.00 5.lo
K,O 3.71 3.36 3.5 2.50 3.30
P.Í|. 0.04 o.27 0.29 0. t9 0.19
Total 99.43 9 t.vJ 98.19 99.05 94.70

H,O 035 05q 0_84 0.54 0.61

Cr 26 24 49

Ni 2 l6
Co
Sc ) 6 I

8 56

Cu t9 9

Plt 22 t4 26
Zr 24 4fl 5ß

Aq 0.5 0.5 0.4
Rb to0 72 7R 69 86
Cs 0.50 0.50 0.90
Ba t66l l8ó4 r 8ß6 1522 1522
Sr 918 t727 1067 1630 t240
Gâ 7 20
TA 5_90 2-80 3. l0
Nb t2.0 14.0 t5.0 l_0 ),o.o

Hf 1.90 4.70 4.20
Zr 64 140 184 r60 50

Y l5 l4
Th 1.60 8. l0 l t0
U o20 020 1.50

LI 12.30 52.E0 63.2t) l9 45 t4.70
Cc 23.00 102.00 95.00 43.94 40.83
Nd 10.00 38.00 35.00 19 20 756
Sm r .59 585 5.08 2.79 2.80
Fl,u 0.63 t.'13 t. l5 078 0 7t

Gd 0.00 0.00 0.00 l.E5 1.90

Tb 0.50 0.50 0.ó0 000 0.00

Dv Ll4 1.28

Ho 0.22 0.00
Er' 0.56 0.65
Yb 0.71 1.25 0.96 0.53 o62
L¡r 0.06 o.l7 0.13 0.10 0.1I



lY de Amostra PP 39 Atvr 94 ÀM 93 AM 95 AM 9ó

sio, o /.vu óE.60 61.80 70.90 ó0.80
T¡O. 0.1 o.2t 0.4E 0.17 0.54
at o. t6.zo 16.10 17.60 15.10 17.70

Í'¿.O.* 1.70 2.OS 5.2t 1.55 5.68

MnO 0.07 0.07 0.1 0.07 o.t2
MaO o.42 0.52 r.50 0.49 1.50

CåO 2.20 2.20 4io lßo 4.70
N¡"O 7 .10 5 rl0 5.30 5.30 510
K,O 3.30 3.50 2.60 3.90 2.70
P"O, 0-06 0.10 0.31 0.07 0_30

Totål 99.33 98.99 99.28 99 35 99.34
H,O o.25 053 o.37 0.44 0.48
Cr
N¡

Co
S¡

v
Cu
Ph
Zû
Ãç
Rb E4 Il0 57 160 54
Cs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bå t612 t343 t6t2 734 1522
Sr t260 1350 1340 ó90 1460

Gå
Tå
Nb 19.0 I t.0 13.0 10_0 14.0

Hf
Zr t20 140 180 89 10

Y 28 t7 2t
Th
TI

La 8.20 E.97 25.50 13.21 35.54
Ce 18.85 25.72 ó0.43 27.64 83.93

Nd 9.52 t2.16 7 .59 10.46 36.34
Sm t.39 1.98 4.29 1.53 5.73

Eu 0.40 0.56 r.09 o.37 |.41
Gd 0.99 1.67 2.07 l.l 3.92

Tb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dv 0.59 1.40 t.E8 0.71 2.47

Ho 0.09 0.34 037 0.l3 0.00
F,r o.23 1.28 0.95 u.2ó t.26
Yb 0.26 t.46 o84 o.46 t.07
Lu 0.05 0.30 0.14 0.1 0.16



No de Amostre PP 10 AM 20 AtvI t6 AM 14

sio. 6t.30 64 70 64.90 71 .30

T¡O, 0.ó6 0.47 0.50 0.35
Á.t.o" l5_80 t5 90 5.90 14.30

F€,O.* 5.41 3.93 4.O4 l7
MnO 0.0s 007 0.07 0.04
MpO 2.70 1.70 1.80 o.57
f--4l} 4.30 1)O 7.20 t.30
N¡'r 4.90 5.10 5.00 4.20
K.r 120 3.90 i80 5.20
P.O. 0.37 0.27 0.25 0.14
Tnto l gß 71 98.94 99 46 99.57
H.O 0.81 o.72 o.24 o.z4
(-¡
Ni
Co
Sc

v
Cu
Ph
Zr

Rb 63 78 93 130

Cs 000 0.00 0.00 0.00
Bå t970 2239 2328 1343

Sr 190 t300 t270 440
Gs
Tâ
Nh 14.0 14.0 18.0 26.0

Hf 0.00 0.00 0.00 0.00
7¡ 220 230 260 290
Y ló I
Th
U
l,¡ 59.86 60.06 56.60 51.43

Ce I 19.8ó t00.80 107.30 102.70

Nd 43.73 17.72 40.85 32.68

Sm 6.44 5. t8 5.40 4)9
El 1.50 l.t5 1.30 (r.74

Gd 4 {}'l 3.64 2.26
Th
t)v 2.47 t.76 2.03 1.4

Ho o.47 0.32 0.40 0.27
Er l.ì L04 0.ól
Yh 0.80 0.54 0.8 5 0.45

Lu 0.12 oos 0,1 0. 10



MACIÇO GRANÍTICO
AGUDOS DO SUL



N' de Amostra oM 66 oUt 67 oM 80

Tipo de Rochr Facies Grå¡odioritic¿
ci¡z¡ fi¡¡

F¿ci€s biotib.Grsno-
MoozogrrÀiticå

Facies Sieno-gradtics
ro¡¡<i¡z¿ 6¡¡

s¡fl. 72 13 6* 94 73.80

Tio, 0.27 0.93 o.24

^¡.fl,
4i9 t', 7R l4_08

Fe.O.* 2.21 4.73 t.93
Mnfì 005 o08 0.04
MpO 0.66 1.03 0.40
Crfl lßß ?24 t.23
Nr.O 1.70 3.97 3.47
I{.fl 44t 422 5_31

P.O. 0.09 0.24 0.04
Tñtql t00.01 r00 16 00_51

H"O 0.80 0.62
Cr 24 43

Ni 3 3 2

Co
Sc 4 8 3

v t7 49 t0
C¡I 7 l0 4
Pb 20 I t9
7,¡ 38 79 40

As 0.5 0.5 05
Rh t60 196 194

Cs 3.20 2.50 2.40
B1 1580 532 l0l0
Sr 407 200 l5
G¡ tg 25 l9
Tå 2.90 3.60 3.90
Nh r6.0 29.O 20.0
Hf 5.70 I1.40 '7.40

7,¡ ,] 163 207

Y t6 7l 24

Th t3 60 t6 50 20.10

T] 2.00 2.60 3.00
58 t0 92, 50 93.50

Ce 5.00 201.00 t72.O0
Nd 44 00 78 00 58.00

Sm 5.67 l1.70 6.91

Í'.n 7 1 14 0.91

Gd
Th 050 t8() 0.50

Dv
Ha¡

Er
vh 1 .54 7.63 2.60

Lu 0.2 t o96 0.34



suÍTE nnÁrrco-
ULTRAMÁncn nn prÊ¡l

Simbologia :

OM=Harara-Inédito
MJ = Siga Jr. (1995)



ît

N' de Amostr¡ OM lOA OM 3E oM 55 oM 60 ovt t47

T¡po de Roch¡ Serpentinito S€rp€ntinito S€rpentinito S€,rperitinito Serp€ritinito

sio" 39.99 39.72 40.4t 39.15 38_8 |
Tio, 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0t
at,o, 1.07 0s3 0.96 0.ól 0-99

F'cnO.* 7.65 7.4t 6.72 6R7 7.57
MnO 0.14 0 to 0_o8 0.09 0.0ß

MsO 3E.59 38.82 39.ó0 19 36 39.3t
C¡O 0.01 oot 0.11 0.08 0_02

Nr'O <0.01 <0.01 0.02 <o ol <0.01

K"O <0.01 <0 0t 0.o2 <0.01 <0.0t
P,O. <0.01 o.o2 0.01 ool 0.01
Tôfal 87.49 a7 04 88.01 86.2 86 8S

H,O 13.07 13.56 t2.90 t3.26 13.91
Cr 2210 r 850 2170 24lO 2170
Ni t776 t664 tó6 782 1822
Cn
Sc ll 7 7 5 7

4t 41 l7 t2 20
Cu 32 5 9 ó 5

Ph R I 5 5 7

Zn 36 22 ló 9
o2 o5 0_5 0.5 05

Rb <10 <10 <t0 <to <10
l-s 0.50 0.50 0_50 0.70 0.so
Ba t2 8 5 2l 7
Sr 2,

,)
3 2

Ge
Ta <0 50 <0.50 <0_50 <0.50 <0.50

Nb
Hf <0 50 <0.50 <0 50 <0.50 <0.50

Zr 3 4 4 3

Y <l <l <l <l
Th <0. t0 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

U 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20
Lt¿ I .80 0_60 r.20 0.40 0.40
Cc 3 0() <3 00 <3.00 <3.00 <3.00
Nd <5.00 <5.00 <5.00 <5 00 < 5.00

Sm 0.3 6 0.0ó 013 0.03 0.07
Iiu <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
(ìd
Th <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Dv
Ho
Er
Yb <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Lu <05 <0.05 <0.05 <0.05



f¿

N' de Amostra OM 14E oM 188 oM r9r oM 253 oUt 294

Tlpo de Rocha Olivim-Piroxcnito Serpentinito Serpcntinito Pi¡oxenito Piroxeirito

s¡f|" 3S ß5 4t.03 4t.10 34.27 31.96
Tio, 0.06 0.01 0.05 t.33 0.51
,À1"f), 400 0.83 I84 2.26 0.63

Fe,O.* 8.50 6.47 7.16 30.o2 25.73
rt,lnfì 0 r0 0.09 0.t0 0.35 0.29
MsO 34.8r 39.77 39.07 l.l4 30_96
C¡fl 1.68 o.23 0.33 7.96 0.52
Nr,O 0.05 0.03 0.05 0.17 <0.01

K,O <0.0t <0.01 0.02 0.01 0.02
P,O. 0.02 0.00 o.02 0.1ó 0.1

Totål 89.08 EE.4E E9.74 97.67 90.76
H.O 10.94 12.48 tt.o7 2.t0 9_56

Cr 26tO 2190 2040 425 I500
N¡ t48 t 1688 1606 t99 489

Co
Sc t4 7 I 45 9

v 46 IE 25 146 143
C¡¡ I 7 l5 ll
Pb I 5 5

7,n 7 l6 24 ll0
A! 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rh <t (l <10 <t0 <to
Cs 0.90 l.l0 <0.50 <0.50 <0.50
Br l4 6 l8 26

Sr 9 9 9 59 8

G¡
Tâ <0,50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50
Nh
Hf <0.50 <0.50 <0.50 1.50 <0.50
7,¡ 95 4 20 37

Y 3 <l t3 2

Th <0 lo <o t0 <0.l0 <0.t0 <0.10
lÌ 0.?0 0.20 0.20 o.20 0.20

040 080 l0 5.'to 1.40

Ce <3.00 ó.00 <3.00 IU.UI' 5.00
Nd <5 (X) 500 <5 {)o t7.00 5.00
Sm 0.41 0.29 0.31 t.9) 0.64
F.rr <o )o <0 20 <o.20 I .02 0.20
(;d
Th <0.50 <0 50 <0.50 0.50 0.50
Dv
Hn
Er
Yh 0.41 <0 20 <().20 1.09 027
Lu <o 05 <0.05 <0,05 o.?t <0.05



s:J

No de Amostrìr oM 307 MJ sltr MJ 523å MJ 523b1 MJ 524a

Tipo de Roch¿ S€rpentin ito Piroxenito Piroxenito Piroxenito Piroxenito

sio, 37.t9 42.20 4.30 50.40 4A Ut
T¡O. 0.0t 0_09 0.1 I o.o7 0.09
At,o. 0.55 7.30 4 gfl 5_50 690

7.O4 8.87 9.00 E.66 9. r9
MnO 0.0E 0.14 0.1 0.1 0.14
Mol) 16.5 ìl 30 33.40 31.60 32.40
CâO 2.76 3.80 2.r0 r30 2.70
Nr.O <0.0t 0.08 0.13 0.10 0.06
K,O <0.01 o.02 0.02 o.o2 <0.01

P.ll. o0t <o 05 <0.05 <0.05 <0.05

Totrl E4.17 93.t5 94.t 97 8i 95.94
H.O s7 512 5_01 1.37 f .24

Cr t920 4515 4310 3968 3t99
Ni tß09 I rß6 2279 1964 122

Co
Sc 4

v t2
Cu
Ph 5

Zr t2
Ap 0.5

Rb <lo
Cs <0.50 <5_00 <5.00 <5.00 <5.00

Bâ 29 <15

Sr 168 5 t2 5

Ga
T¡ <0_50

Nb
Hf <0.50

Zr 4 6 <8 <8
<5 <5 <5

Th <0.10 <10 <to l0 < tfì
0.20

La 0.50 t.79 2.34 2.O3 1.78

Cc <3.00 9.61 4.95 5.21

Nd <5.00 .93 1.35

Sm 0.09 0_48 0.3 5 0.28 0.37
Eu <0.20 0.1 007 0.05 008
ô.1 o.46 0.37 0.39 0.45

Tb <0.50 0.00 000 0.00 0.00
I)v o.49 0.59 0.36 0.61

Ho 0.I 0.! 0.09 0.1ó
Er' 0.52 0.4 r 0.3 6 0.5 8

Yb <0.20 0.60 0.3 9 0 33 o5
l,n <0.05 0. 10 0.06 0.06 0. t3



s.j

N de Amostra MJ 524b MJ 525 MJ 530 tìd.I 5lEc MI527A

Tipo de Rocha Pirox€nito Pkox€nito Píroxenito Olivina-
Piroxenito

S€rp€ntinito

sio, 42.50 49.30 45.90 +¿.tu 39.00
T¡O" 0.0ß o05 0.07 0.10 0.06
At,o. 3.80 7.30 5.00 3.00 1.50
Í'ê.fl,* ß60 10.75 8.46 9.27 7.73
MnO 0.12 0.16 0.13 o.l2 0.t
Mrf) 74 70 30.30 i0_80 35_90 37.90
CaO 1.80 o-49 4.30 1.20 0.99
N¡.O 0 l0 0.04 0.1 0.04 0.04
K,O <0.0t <0_01 <0.01 <0.0t <0.01
P.Íì. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Totrl 91.76 98.45 94.E3 9t.79 87_39
II.rl 7.39 0.ó0 450 7.42 l l.7E
Cr 3489 5680 3489 2942 2599
Ni 2593 t572 t964 2429 3300
Co
S¡

Cu
Ph
7,n

Àc
Rh
Cs <5.00 <5.00 <5.00 5.00 5.00
Râ <t5 l5
Sr t9 5 7 5 I5
G¡
Tr
I\Ib
Hf
Z¡ 9 <5 <5 6

Y 5 <5 <5 5

Th <to <to <t0 <t{} <t0
TI

L^ 7.86 1.57 0.8 r.94
Ce 9.4'1 3.63 4.08 4-52 5.85

Nd 3.E5 t.0E 0.95 .86 2.29
Sm 0.71 o.26 0.29 0.44 o.27
Eu 0. t 0.04 0.08 0.os 0.08
Gd 0.54 o.25 0.25 0.3 3 0.2t
Tb
Dv o.52 tr 2ô 0.47 0.37 0.24

Ho 0.1 0.07 0.t2 008 0.05
Er 0.41 0.28 0.45 0.26 0.t3
Yb {) 34 0.3 {) 45 028 0.1ó
Lu 0.08 u.06 0.07 0.05 0.03



N de Amostrn MJ-533A MI-5338 M.I-523C MI-534 MIAM-T42

Tipo de Rocha Serpcntinito Serpcntinito Gabronorito Gabronorito Gabronorito

s¡o. 40.20 39.10 45.90 47.4O 47.60
T¡O. 0.05 0.05 0.16 0.34 o.25
at"o" 0.6E 0.90 t.00 l0-80 9.60

tr'e,O.r 6.8S 6.92 5.92 1.09 t5
Mnfl 0.09 0.09 0_09 o.t7 0.09
MsO 38.90 38.70 17.50 1E.50 20.90
C¡O o.23 0.36 15.00 9_30 t.50
Nn,O 0.01 0.03 1.50 0.E6 0.34
K.O <0.01 <0.01 o.22 0.03 o.o2
P,O. <0_05 <0.05 <0.05 <0.05 <0-05
Total E7.l I 86.21 97.34 98.94 98.50
H,O l2-08 t2.95 2.41 o.72 0.09
Cr 2736 2873 1094 2189 2599
N¡ 1379 3536 943 730 t02l
Co
Sc

v
Cu
Pb
Zn
As
Rh
Cs 5.00 5.00 5.OO 5.00 5.00
B¡ <0 <15 230 <15

Sr 5 5 120 23 9
G¡
Tå
Nh
TIf
7¡ <5 27 32 t8
Y 5 <5 3 8 8

Th <to <10 t0 <10 <t0
U
l,¡ .01 L30 t4.4Ít 7 .32 t.64
Ce 2.82 309 303 t7 30 7.88
N.l 0.92 1.08 4.t2 I t.04 2.80
Sm 0.1ó 0.19 oß6 2.32 o.73
EÍ 0.03 0.04 0.26 0.49 0.2
Gd 0.13 0.1 1 ?:) 7 0.77
th
Dv 0.lt 0.1 170 t.57 t. l8
Ho 0.02 0.03 0.3 8 0.33 0.27
Er 0.07 0.09 t8 0q9 0.91
Yh 0 oft 0.1 0.96 0.79 0.83
Lu o,02 0.02 0 13 0. 12 0.12



COMPARTIMENTO
GNÁISSICo ANFIBoLITO.GRANULÍTICO



N' de Amostra otll 3t5 ovt 42 oM 140 ot}l r6s oM 173

Tipo de Rocha GEsirs.r ¡!.6bo-
lltics gr¿¡¡fIfcr6

Gn¡isses máfc CEâirsaa n¡¡i6c6 Biotita-a¡6bólio
gD¡isag

G,G.r¡ùlltic6
graoatifcrc

sio, 43.29 47.57 t.76 52.54 46.35

Tio, o.76 0.3ó o.92 0.56 0.74
at o. l8-3ó r7.50 t8.l 1E.76 l8.l?
f'¡"f ì"r l.6E E.2ó 946 734 L97
MnO 0.16 0.14 0.15 0.14 o.20
MsO 8.34 E.62 15 2.74 6.03
CeO 12.17 8.88 6.93 6.t 9.35

Na'O l.E9 2.97 4ßfl 4.1 3.44
K"O 0.63 o.79 0.70 3.47 0.85

P,O. 0.09 0.03 0.39 0.34 0.17
lot¡l 97.57 95.12 96.85 96.2t 97.27
H,O 0.75 3.O2 t.8l r5s l.l E

C¡ 150 428 26 l8 70

Ni 78 174 20 g 42
Co
Sc 32 zt 20 34

225 l08 l3l 93 r80
Cu 59 5t 46 54
Ph s ló 25

Za 73 52 9l 99
0.4 0.4 o.4 0.4 o.4

Rb l0 26 l0 48 l0
Ce 050 080 0.50 0.50 0.50
Bå 303 534 Et5 3ó l0 642
Sr 1251 754 to92 t329 743
Gâ l8 t3 24 l9
TÐ og0 0.50 0_50 1.00 0.90
Nh 3.0 <2.Q 7.0 ó.0 7.0

Hf 040 o40 4.30 2.20 1.50
Zr 24 t2 t92 98 88

Y s l0 ts t7 Jtt
Th 0.30 0.10 0.50 0.40 <0.10

U 020 otî 020 <o.20 <0.20

L2 7 .60 3.00 35.90 40.20 16.40

Ce r7.00 700 71 00 77.OO 700
Nd r2.00 ó.00 35.00 34.00 23.00
Sm 2.52 t,28 568 5.50 4.91
Eu L04 0.7 5 1.82 t.94 t.25
Gd
Ttr 0.50 0.50 0.50 0.80 0.90
Dv
Ho
Er
Yh 0.8 t 0.81 l.ó5 I 2.67

Lu 00q 0l 020 ù.1'7 0.34



N de Amostra oM 174Ä OM IE5 oM 35ó oM 369 oM 379

Tipo dc Rocha C.Cr¡Àullticô
Cr¡¡¡aû-fcrñ

Olairsag
A¡fbolltis

G.an6bolíticos
gnaatiÊrw

Coairsë Biotitic6 G. a¡fboliticos
gr¡0¡dfe¡o6

sio. 42.57 46 69 45.68 49.69 41.99
Tio, l.6l 0.9t 1.08 0.71 0.73
Ât.o, r0.60 16 49 l6 35 19.05 15.93

f,'e,O.* t4.93 t0.27 13.63 8.83 5.75
Mnll o24 0.1 î24 ol o.32
Mo() 11.54 6.t2 6.27 3.45 10.o9
C¡O 7.40 to oß 8.116 6.S8 12.28
Nr,O l.ó9 3.30 2.94 3.9E 1.09
K"O 0.78 tt7 t .21 2.57 0.16
P,O. 0.04 0.55 0.38 0.43 o.t2
T.¡fîl s7 76 s5 fl? 96 44 96 24 98.46
H,O 0.84 1.99 1.58 1.30 0.05
Cr l lR 127 65 l0 t74
N¡ 253 40 69 I 7
Co
Sc 47 37 38 22 58

)49 l7E ?02 I l3 230
Cu t47 4S 94 7 29

Pb I 20 5

Zn 109 9l t04 88 4A

Ac 04 o.4 0.4 o4 0.4
Rb l0 I l6 36 l0
Cs 0.50 0.50 0.50 0.60 0.50
Br 832 494 753 3254 145

Sr 375 t225 729 to32 237
G¡ t5 t8 l8 l8
Ta 0.50 0.70 0.50 0.ó0 2.00
Nh 6.0 8.0 4.O 6.0 4.0
Hf 2.60 1.50 t.00 1.90 t.70
7¡ 86 g6 36 I l9 55

Y 28 2 26 37
Th 0.30 070 0.40 0.20 0.10
U 0.20 0.20 0.50 0.20 0.20
I,â r9 60 41 60 7.10 36.90 71ll
Ce 59.00 94.00 38.00 75.00 25.00
Nd 48.00 54.00 20.00 40.00 20.00
Sm 9.95 9.65 4.59 6.99 5.77
E¡I 2.99 2 8t .78 2_10 2.32
Gd
Th t0 0.90 0.90 0.90 0.90
Dv
Hô
Er
Yh 1 .70 1.90 2.36 t.87 J.to
Lu 0.21 o.26 ).29 0.2'l (',.44



N' de Amostra oM 171-C oM70 oM 21lB oM 216B oM 29r

Tipo de Rocba )(istos rlrfhofticc Gr¿nu.Ð¡íi6co6 ricos
er¡ biotita

Anfbolilos B iotitÂ.ß¡sisses Crra.Dulit6 ûi6c8

s¡fl. 45.O2 55.1 49.O3 67.66 53.54

Tio, 1.32 t.10 0.5r 0.63 r.35
ALfì" 8.4S 725 7.32 t4.53 t6.43

Í'afì 15.19 9.43 9.00 5.72 ¡.57
Mnf| o21 o t4 o.20 0.09 o.t7
MsO 11.24 4.46 t4.27 1.M 4.79
C¿O i04 667 l5_58 2.54 5.71

Nr.O 1.06 3.71 l.0t 1.24 3.72

K,O t54 145 o.2l 3.75 t.o2
P,O. l.t0 0.38 0.0r 0.r9 o.47
Totsl s8 91 9S 77 s7.14 99.83 gfl.77

fr"o r.68 0.40 l.E4 0.95 0.00

Cr 93 760 6l 394
Ni 8l 27 344 24 88

Co
Sc 50 25 47 ló 27

I 129 164 6l t43
C¡¡ t30 20 49 3ó 3l
Pb 6 9 5 22 t9
7,^ 89 7t 70 130

A! 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Rh 70 l0 l0 E2 40
Cs 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
RA 1976 I 104 216 1900 645
Sr 521 799 146 338 50ó
Gr 9 t8 27

Tâ 0.50 2.60 0.50 3.00 0.50
Nh 120 2.0 12.0 t7.o
Hf 6.30 5.80 1.40 10 90 6.80
Zr )12 185 3l 354 240
Y 37 29 l4 29

Th 920 070 0.ó0 25.60 3.80

IJ 3.30 0.20 0.20 0.20 0.20
La 167 00 29.60 8.40 104.00 58.40

Ce 239.00 7E.00 2E.00 204.00 140.00

Nd 100 41 .OO 26.00 80.00 62.00

Sm 23.90 8.31 6.1 g.t 9.50
E¡I 5.79 2.31 2.49 2.3 | 2.23

Gd
Th 2.10 1.00 r.00 0.50 1.30

Dv
Hô
Er
Yh 3.I 2.59 l.5l 2.00 3.40

Lu 0.50 0.3 ó 0 2'l 0.29 o4



No de Amostra oM338 oM35s

Tipo de Roche Gratruli!ß máficc Gratrulitæ móficos

sio, 59.49 60.32

Tio" 0.74 0.59

AüOr t7.30 t8.24
f'e"(l.* 7.56 6.28

MnO 0.1I 0.10
MeO 3.30 3.49

CaO 5.59 6.00

Na'O 4.16 4.22

KrO 1.42 0.99

PrO. 0.30 0.14

Total 99.97 100.37

HrO 0.62 0.54

Cr 93 96

N¡ 30 JJ

Co
Sc t7 t2
v 86 57

Cu 23 7

Pb ll ll
Zn 62 66

Ae 0.5 0.5

Rb t0 J¿

Cs 0.50 0.50
Ba 106ó 839
Sr 748 456
Ga 23 22
Ta 0.50 2.20
Nb 6.0 5.0

Hf 4.60 2.30
Zr t44 75

Y t5 6

Th 0.10 0. l0
U 0.20 0.20
Lt¡ 36.ó0 13.00
Ce 8I .00 26.00
Nd 41.00 10.00
Sm 6.20 l.ó0
Eu 1.80 0.98
Gd 0.00 0.00
Tb 0.ó0 0.50
Dy
Ho
Fl,r

Yb 1..10 0.68
Lu 0.22 ().07
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