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"Não me iludo
Tudo permanecerá do jeito
Que tem sido
T ra n sco rren do, tran sfo rm a ndo,
Tempo e espaço navegando
fodos os senfidos
Päes de Açúcar, Corcovados
Fustigados pela chuva
E pelo etemo vento
Agua mole, pedra dura
Tanto bate que não restará
Nem pensamento
Tempo Rei, Ó Tempo Rei
Ô Tempo Rei..."
(Tempo Rei, Gilberto Gil)

Ao homem que me ensinou tudo na vida
Sua alma estará sempre ao meu lado

Ëu te amo Pai!
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RESUMO

o Pré-cambriano da porção N-NË paranaense é constituído por um conjunto de
unidades metavulcano-sedimentares deformado e metamorfisado no fácies xisto verde-
anfibolito, afetado por granitóides com ¡dades, composições e tamanhos distintos, dentre os
qua¡s se destacam os complexos Graníticos cunhaporanga (cccp) e Três córregos (cGTc).

O presente trabalho tem como objetivo principal a análise geocronológica U-pb
(zircão e titanita) dos principais litotipos graníticos destes complexos. Foram também realizadas
análises petrográficas, litogeoquímicas e isolópicas (Nd, sr e pb), com ¡ntu¡to de melhor
caracterizar os aspectos relacionados à evolução crustal destes granitóides. Corpos menores
representados pelos Gran¡tos cerne (GC) e Morro Grande (GMG) complementam este estudo.

O CGCP está representado pelas seguintes unidades graníticas: Piraí do Sul
(592 Ma), biotita monzogran¡tos; santa Rita (sBB Ma), biotita monzogranitos porfiróides e
Ribeiråo do Butiá (592 Ma), anfibólio-biotita monzogranitos porfiróides. No CGTC ocorrem
termos tonalít¡cos a monzograníticos representados pelas un¡dades graníticas Paina (636 Ma),
tonalitos fracamente defomados; Atrieiros (633 Ma), granodioritos a monzogranitos podìróides;

sáo sebastião (604 Ma), quartzo-monzonitos porfiróides e, conceiçäo (s60 Ma, idade mínima),
constituída por monzogranitos. o GC (569 Mâ) é representado por s¡enogrån¡tÕs, e a porçäo

investigada do GMG (56a Ma) por monzogranitos a sienogran¡tos, porfiróides.

Geoquimicamente os l¡totipos investigados do CGCP e CGTC são classifìcados
como do tipo I, com forte tendência cálcio-alcalina. O CGCP caracteriza-se por rochas cálcio-
alcalinas de alto K, metaluminosas a fracamente peraluminosas, e o CGTC por granitóides

c¡á¡lcio-alcalinos de médio a alto K, predominantemetìte metaluminosos.

As idades modelo Nd(¡y) entre 1 .Z a 2.1 Ga para o CGCP e 2.2 a 2.4 Ga para o
CGTC, sugerem o envolvimento de fontes distintas na geração desses complexos,
interpretaçåo essa corroborada pelos dados isoiópicos de pb. Adicionalmente, a herança
crustâl presente em todo magmatismo estudaclù ó também evidenciada pelo comportamento

dos zircöes, pelos valores altamente negat¡vos d€r r.Nd, e pelas altas razões iniciais sÉ1str.
É sugerido que as diferenças get ru írnico-isotópicas, bem como as idades mais

jovens observadas no cGtP, tenham sido prorluzidas pela migraçåo rumo w do arco

magmático cunhaporanga-Três córregos. Tal corrportamento seria a resposta ao mergulho

oontínuo de uma placa oceånica subductante par¿ì v\/ em direçäo ao Bloco paranapanema, por

sob uma crosta continental paleoproterozóica.

Ainda no contexto evolutivo, um outro evento termal é sugerido pelos dados U_

Pb em titanitas ao redor de 560 Ma, podendo corresponder a fase colisional entre os Blocos
euritiba e Paranapanema. o processo magmático terminaria com a instalaçäo da Bacia pós-

orogênica de Castro.



ABSIRACT

The Precämbrian terrånes of the N-NE Paraná Ståte are composed of deformed

metavulcanosedimentary units metamorphosed at greenschist to amphibolite facies, affected by

granitoids with different ages, compositions and sizes, where the Cunhaporanga (CPGC) and

Três Córregos (TCGC) granitic complexes predom¡nates.

The aim of the present work is the geochronological and petrological study of

lhese complexes. They were also accomplished petrograf¡c, litogeochemical and isotopic (Nd,

Sr and Pb) analyses, to characterìze the crustal evolution of these gran¡toids. Smaller bodies

represented by the Cerne (CG) and Morro Grande (MGG) granites complement this study.

CPGC is composed by the follow¡ng granitic units: Piraí do Sul (S92 Ma), biotite

monzogranites; Santa R¡ta (588 Ma), porphyroid biotite-monzogranites and Ribeirão do Butiá

(592 Ma), porphyroid amphibole-biotite monzograniles. ln GCTC tonalitic and monzogfanitic

terms predominate, composed by the gran¡tic units Paina (636 Ma), deformed tonalites;

Arrieiros (633 Ma), porphyroid granod¡orìtes to monzogranites; Såo Sebastiäo (60a Ma),

porphyroid quartz-monzonites and, Conceiçáo (560 Ma, minimum age), composed by

monzogranites. CG (569 Ma) is represented by sienogranites, and the investigated portion of

MGG (564 Ma) for porphyroid monzogranites to s¡enogranites.

The investigated rocks of CPGC and TCGC are classified as ltype, with strong

calc-alkaline affinity. CPGC is characterized by calc-alkal¡ne rocks of high K, metaluminous to

weakly peraluminous, and TCGC for metalum¡nous calc-alkal¡ne granitoids of medium to high K.

The model Nd (¡M) ages ranging from 1.7 lo 2.1 Ga for CPCG and 2.21o 2.4 Ga

for ÏCCG, suggest the involvement of different sources in the generation of those Complexes,

¡nterpretat¡on that fully corroborated by the Pb ¡sotopic data. ln addition, the crustal inheritance

observed in the magmatism studied is also evidenced by the zircon behavior, the highly

negalive values of erud, and for the high SÉ1Sf6.

It is suggested that the geochemical-isotopic differences, as well as the youngest

ages observed in CPGC, have been produced by the western migration of the Cunhaporanga-

Três Córregos magmatic arc. Such behavior would be a consequence of a subducting oceanic

plate dipping toward wesi under a paleoproterozoic continental crust, in d¡rection to the

Paranapanema Block.

Another thermal event, around 560 Ma, is suggested by the U-pb data (titanites)

probably associated wiih the collision between the Curitiba and Paranapanema Blocks. The

magmat¡c evolution finished with the post-orogenic Caslro volcanosedimentary bas¡n.



I. |NTRODUçÃO

1.1 -APRESENTAÇÃO

As rochas graniticas constituem um dos principais liiotipos da crosta continental.

Guardam importantes informações relat¡vas à natureza e à história de suas fontes envolv¡das,

caracterizando ambientes tectônicos próprios. Por essas razóes, as rochas graníticas têm sido,

desde o século passado até os tempos atuais, objeto de inúmeras pesquisas geológicas. os
estudos isotópicos em rochas granlticas, permitem resgatar essas heranças, constitu¡ndo-se em

importante fonte de dados que, quando corretamente interpretados, auxiliam no entendimento da

evolução de áreas geologicamente complexas.

O Pré-Cambriano paranaense apresenta uma evoluçåö policíclica resultante da

superposição de uma série de eventos tectono-metamórficos. Esses eventos foram responsáveis
pela geraçåo de dois grandes batólitos graníticos: Cunhaporanga e Três Córregos que, por

apresentarem uma composição heterogênea, foram elevados a sfafus de Complexos. O objeto de

estudo do pÍesente trabalho, tem como enfoque principâl a anålise geocronológica e isotópica

desses batólitos.

1.2 - LOCALTZAçÃO E V|AS DE ACËSSO À ÁneR Oe ESTUDO

A área de estudo situa-se na porção sudeste do Estado do Paraná, limitada por um

polígono com vértices dados pelas coordenadas em urM 6001/290; 63ot7270; 6jot727oi
690n27O; 6901722O: 67O17220:630/7190; 600n230, englobando parte das folhas topográficas SG-
22X4, SG-22XC, SG-22XD e Sc-22X8, na escala 1:250.000 (IBGE, 1976). Cobre uma área

aproximada de 6800 Km2 que abrange as cidades de Piraí do Sul, Castro, Socavão e Abapå (setor

NW); ltaiacoca (setor SW); Rio Branco do Sul (setor SE); e Cerro Azul (setor NE).

Os acessos, partindo-se de Curiliba-PR, sáo fe¡tos principalmente pelas Rodovias

Estaduais PR-090 (Estrada do Cerne), principal acesso aos setores NW e SW e pela pR-092

(Rodovia dos Minérios), principal acesso aos setores SE e NË (Figura 1.1).
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Figura 1.1 - Mapa de localizaçäo e v¡as de acesso à área de eetudo.

1.3 - OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS

A presente Dissertaçåo tem por finalídade pr¡ncipal contribuir para o melhor

conhecimento geocronológico e isotópico dos Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três

Córregos, e secundariamente, de corpos menores como os Granitos Cerne e Morro Grande. A

proposta deste estudo é, na realidade, uma tentativa de determinar, com prec¡säo, a idade dos

granitÓides intrusivos nas sequências supracrustais (Faixa de Dobramentos Apiaí), procurando

analisar isotopicamente as fácies ma¡s ant¡gas e as mais tardias, para uma melhor caracterizaçåo

da história de colocaçåo desses corpos. Apesar da grande área de exposiçåo (ca. 4500 Km2¡ e da



importância no contexto tectônico do sudeste brasileiro, poucos estudos geocronológicos foram

realizados em ambos os complexos graníticos.

Além das determinaçóes geocronológicas, foram realizadas análises petrográficas,

l¡togeoquímicas (elementos maiores e terras raras) e de parâmetros isotópicos (eNd, SP?/Sff,

Pb/Pb) com intuito de melhor caracter¡zar aspectos relac¡onados à evoluçáo crustal desses

granitóides.

Unidades da Faixa Apiai e grande parte das rochas graníticas, objeto deste

trabalho, säo cortadas transversalmente (NW-SE) pela Estrada do Cerne, motivo pelo qual foi

realizado um perfil geológico de mais detalhe ao longo deste percurso, É importante salientar que

o presente estudo näo teve por objetivo efetuar mapeamentos geológicos, limitando-se à

apresentaçåo de uma síniese geológica na escala 1:250.000 com base em mapeamentos já

disponíveis.

1,4 - MËTOÞOLOGIA

Com o intuito de se alcançar satisfatoriamente os objetivos pretendidos neste

trabalho foram realizadas as seguintes etapas listadas abaixo:

a) Levantamento Bibliográfico

Existem inúmeros dados disseminaclcls em periódicos, dissertaçóes, teses, e outras

publicaçôes. Nesse sentido foi realizada uma revisão bibliográfica com intuito de ¡ntegrar os

principais dados geocronológicos existentes.

b) Trabalhos de campo

Compreendeu a realizaçáo der pr;rfis ao longo das estradas que cortam

transversalmente os corpos graníticos na região. l\ (ìnfase durante as etapas de campo foi a coleta

das rochas graníticas e quando possível a obsen,ração das relaçóes de contato entre as rochas

graniticas e as supra-crustais adjacentes.

c) Petrografia

Foram confeccionadas 50 lâminas clelgadas para estudo petrográfico, Este envolveu

o reconhecimento mineralógico, fextural e estrutural dos principais tipos de rochas. As rochas

supra-crustais próximas aos corpos granít¡cos foram analisadas petrograficamente afim de se

verificar a presença de metamorfismo de contato. Tais estudos foram fundamentais e precederam



às análises químicas e isotóp¡cas. lnúmeras rochas coletadas na área de estudo classificadas em

função de uma análise modal (Strekeisen, 1976). Na determinaçåo da moda de l¡totipos com

granulometria grossa (35 amostras), foram confeccionadas 'fatias' de rochas com áreas de 100

cm2 ou 200 cm2, e cerca de 1 cm de espessura. Estas foram submetidas à tintura de Cobalton¡tr¡to

de Sódio, permitindo uma distinçáo colorimétrica entre o feldspato poiássico, o plagioclásio e o
quartzo, facilitando as análises modais.

Pela substância Cobaltonitrito de Sódio ser difícil de ser encontrada e possuir custo

elevado, optou-se em preparar o composto com uma solução de Nitrito de Sódio e Nitrato de

Cobalto afim de se obter a tintura de Coballonitrito de Sódio, Essa metodologia viabiliza

economicamente a técnica de colodmetria e pode ser facilmente reproduzida. O procedimento e

materiais utilizados descritos a seguir é uma compilaçåo da iécnica realizada por Sartori (1978) e

adaptada às fatias de rocha por Passarelli (1996):

" Primeira etapa - preparação do composto Cobaltonitrlto de Sódío

1) Dissolver 36 gramas de Nitrito de Sódio numa quantidade de água destilada até perfazer 100

ml;

2) Dissolver 10 gramas de Nitraio de Cobalto em 10 ml de ácido acético, acrescentando água

destilada até completar 100 ml;

3) Juntar as duas soluções, agitando com um bastão de vidro, para a obtençâo de 200 ml de uma

solução de Cobaltonitrito de Sódio. Essa quantidiirde é suficiente para 50 fatias de rocha;

o Segunda etapa - coloraçáo das fatias de rocha

I ) Após a confecção das fatias de rocha, mergulhar as fatias dentro de uma bandeja plásiica,

contendo ácido fluorÍdrico (HF) concentrado por aproximadamente 50s. Näo recomenda-se

emergir a fatia inteira, mas somente a superfíi:ie a ser colorida. Essa etapa deve ser feita em

capela de exaustäo;

2) Lavar a fatia de rocha em água corrente; ¿ì esperar secar, Quando a fatia estiver

completamente seca, despejar a soluçåo de Orrbaltonitrito de sódio em uma outra bandeja

plástica e emergir a fatia na solução durante 5i1s;

3) Lavar a fatia em água corfente com pouca vazão para retirar o excesso. Deixar secar e

recomenda-se aplicar spray acrílico ou verniz n¡:l fatia para não se perder a coloraçåo obtida, O

feldspato potássico adqu¡re uma coloraçáo am¿rrela, o plagioclásio uma cor esbranquiçada e o

quartzo maniém-se transparente.

Esse procedimento deve ser efetuado em tempo inferior a 4 horas, tendo em v¡sta

que, a soluçáo de Cobaltonitrito de sódio, após esse período, apresenta reação incompleta. A



contagem modal é efetuada com uma malha transparente, cujo iaûìaf ir.: :.::)ende da

granulometr¡a da rocha.

d) Análises químicas

Foi selecionado um conjunto de rochas graníticas representativas dos Complexos

Graniticos Cunhaporanga (9 amostras), Três Córregos ('16 amostras) e GranitÕs Cernc (1 amostra)

e Morro Grande ('1 amostra), para análises em rocha total de elementos maiores, tTaccs, e Terras

Raras (Apêndices 1 e 2). Estas análÍses foram realizadas em laboratório do Canadá (Activation

Laboratories Ltda). As amostras selecionadas passaram por um pTocesso de britagem,

quafteamento e moagem em moinho de ágata. Para tratamento dos dados obtidos e confecção de

diagramas litogeoqu ímicos, utilizou-se o programa MINPET for Windows versão 2.02. A
combinação dos resultados obtidos pelas análises geoquímicas e isotópicas, constituiu uma

ferramenta essencial na caracterizaçåo do contexto gerador do magmatismo em questáo.

e) Dataçöes radiométricas

Este trabalho teve como ênfase a geocronologia, abrangendo idades radìométricas

e geoquimica isotópica, A combinação das dìferentes sistemáticas isotópicas atualmente

disponíveis nos laboratórios do Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) da Un¡versidade

de São Paulo (USP) permitiu utilizar as técnicas U-Pb, K-Ar, Sm-Nd, Rb-Sr e Pb-Pb em minerais e

rocha total, com o intuiio de melhor compreender a histór¡a evolutiva do magmatìsmo granítico da

porçåo sudeste paranaense. Os métodos ut¡lizados e seus potenciais interpletatrvos encontram-se

listados a seguir.

ô U-Pb - Estabelecer com precisão as épocas de cr¡stalizaçåo dos zircões das rochas anal¡sadas

e, por conseguinte, a idade de formação desses corpos. Esse método foi adicionalmente apl¡cado

em titaniias, Neste caso, representa a época de cristal¡zaçåo deste mineral, que tem o sistema U-

Pb fechado para temperaturas da ordem de 500"C, ìndicando portanto, épocas relacionadas ao

resfr¡amento desses corpos a isotermas superiores a esse valor.

e Rb-Sr * Estabelecer, quando interpretado através de diagramas Ísocrônicos, épocas de

formaçåo desses maciços, que normalmente têm esse s¡siema isotópico fechado em idades pouco

jnferiores às obtidas através do método U-Pb (zircöes), A relação inicial (Sf i/S186), isocrônica,

pode ser utilizada como traçador petrogenético, dìferenciando fontes crustais de fontes mantél¡cas

ou de crosta lnferior.



. Sm-Nd - Perm¡te o cálculo de idades denominadas modelo, interpretadas como da época em

que os precursores crustais (protólitos) se diferenciaram do manto superior. O parâmetro sNd

permite a caracterização quanto a residência crustal dessas rochas.

o Pb-Pb - De um modo geral o padråo Pb207lPb206 em rocha iotal, obtido em conjuntos

cogenéticos tem valor interpretativo relativo à formação de rochas graníticas ou assemelhadas. O

parâmetro p, 1U238lPb2o4¡ constitui importante parâmetro petrogenético, ind¡cando fontes

mantélicas, crosta inferior ou crosta superior.

c K-Ar - lnformação sobre o padråo de resfriamento dos maciços estudados, indicando, com

precisäo, isotermas superiores a 500oC (anfibólio) e 250-300oC (m¡cas).

f) Confecçåo de mapa geológico

O mapa geológico apresentado (Apêndice - 3) foi elaborado na escala 1:250.000 a

partir de uma integraçäo de mapas geológicos pré-existentes (Biondi ef a/,, 1983, Campanha ef. a/.

1988 e Reis Neto, 1994, escâla 1:250.000; CPRM, 1977; Fiori, 1990 e Silva ef a/. 1998a, b, escala

1:100.000 e Prazeres Filho ef. a/. 1998, escala '1:50.000). Foram também utilizadas imagens de

radar (RADAM, 1974 escala 1 :250.000) e satélite (LANDSAT, MSs 7, 1981 , escala 1 :500.000) que

auxiliaram a identificaçäo de estruturas regionais e delimitação, dos corpos graníticos.

g) Confecço do Volume

Para a confecção do mapa geolclgico, figuras, diagramas geoquímicos e

geocronológicos foram ut¡lizados os programas Autocad versåo 14, Corel Draw versäo 7.0, MinPet

versåo 2.02, Excell e lsoplot (Ludwing, 1999 versåo 1.0). O texto foi escrìto no programa Word for

Windows, versåo 7.0.



2. SISTEMÁNCA GËOCRÕNOLéGIOA Ë ISOTéPICA ADOTADA

A geoquímica isotópica possib¡lita, além do cálculo de idades, a obtenÉo de
importantes informações petrogenéticas, que possibilítam traçar a história evolutiva de terrenos
geologicamente complexos. No caso de rochas graníticas, pode-se obter informaçöes relat¡vas

å idade de seus precursores, possíveis fontes desses materiais, bem como dados relativos ao
resfriamento e conseqüente colocação desses corpos. Essas informações quando reunidas,
auxiliam o pesquisador a compreender a evoluçåo de uma área estudada. A Figura 2.1 mostra
um resumo dos vários métodos geocronológicos e isotópicos que säo comumente aplicados à
interpretaçåo da evolução das rochas graníticas.

Pb/Pb; Sm/Nd e Rb/Sr

Pb-Pb
Sm/Nd

KIAl
U/Pb(em t¡tanitas)

F¡gura 2.1 - Gráfico h¡potét¡co P-T para um gran¡to e seu respectivo protólito. o aumento da pressåo e
temperâtura do protólito causa fusåo em M, acima da curva do so/IdUs (curva L); o fundido migra e cr¡stal¡za,
se em C; cristalizado o gran¡to é tecton¡camente exposto e resfr¡ado na superfíc¡e S (Mod. Har;¡s, 1996).

As seguintes premissas devem ser obedecidas para que os resultados obtidos
por qualquer uma das sistemáticas, descr¡tas a seguir, sejam válidos:
(a) não pode ter havido perdas ou ganho de nuclideos pais e filhos a nåo ser através de

processos de deca¡mento radioativo espontâneo do nuclídeo pai;

(b) a meia vida do nuclídeo pai tem que ser conhecida com exatidáo;

(c) a quaniidade original do produto final tem que ser perfe¡tamente conhecida ou calculada,

isto é, todo o sistema deve possuir a mesma razão iníciaf ; e
(d) a formaçâo do mineral ou rocha tem que ser processäda num intervalo de tempo que sejâ

considerado pequeno quando comparado com sua idade real.

Os principais aspectos teóricos dos métodos geocronológicos e isotópicos
ufilizados neste trabalho seråo descr¡tos a seguir. Seråo discutidos ainda os procedtmentos

laboratoriais utif izados para obtençåo dos resultados obtidos neste trabalho.



2.1 - MÉroDo uRÂNro (u) - cHUMBO (Pb)

A ocotrênc¡a de minerajs detentores do elenrento urånjo em grande pane das

rochas de composição ácida, intermediária e por vezes básica, permite que o sistema

geocronolégico U-Pb seja amplamente reconhecido como um dos métodos de datação mais

preciso e eficaz para obtençäo das idades de cristalizaçåo de rochas ígneas e também na

identificaçáo cronológiæ de uma sér¡e de eventos geológicos superpostos durante toda a

história de uma regiáo em estudo.

Em uma dataçåo U-Pb, os z¡rcóes são os minera¡s preferidos, pois apresentam

qualidades físicas e químicas que justificam o seu uso, tais como: resisiência intempérica e

estabilidade geocronológica, po¡s mesmo em condiçöes metamórfìcas de alta intensidade,

câpazes de rehomogeneizar isotopicamente outros cronômetros radioméir¡cos, os zircóes

podem preservar idades ma¡s antigas; r¡queza em urânio e incompatibilidade com o chumbo,

sendo este quase todo radiogênico (Basei ef.a/., 1995), Minerais como a titanita e monazita

também säo utilizados pelo método U-Pb em estudos geocronológicos, e os dados obtidos

podem fornecer idades de eventos geológicos tardios à cristalização da rocha,

lndependente do sistema mineral adotado, seja em zircöes, titanitas ou

monazitas, o métÕdo Ll-Pb haseia-se nas seguintes características:

O elemento U possui dois isótopos naturais, o U235 e U238. Esses isótopos

originam duas séries de desintegração, tendo como produto os isótopos radiogênicos estáveis

de Pb207 e PbÆ respectivamente. Para os isótopos de U as meia-vidas e as constantes de

desintegração são dadas por:

l)235: T 1p = 0,7038 x 1Oe anos l,(1) = 9.3a6u x 10r0 ano"1

lJ'u'. f ,p= 4.468 x 10s anos ?"(2) = 1.551ru x l0-10 ano-1

No cálculo das idades radiométr¡cas utiliza-se o seguinte
procedimento:

Pb2æ = U238 x (en -1¡ f)b207 - U235 X (en _1 )

que resolv¡das na equação abaixo, fornece o ternpo t ou a idade rad¡ométr¡cal

t = 1 /¡"{LnIl +(pb,m/pb,*¡,..1pb20t/pb204)oy(u238/pb204)]],

onde o Pb20a é o chumbo comum do materi¿Tl analisado, somado com o Pb presente no

laboratório. Esse mesmo raciocínio é utilìzado t¿¡nrbém para o par U235-Pb207. Verifica-se entåo,

e quando comparado å outros métodos, que cr sistema geocronológico U-Pb é o único a

fornecer dois cronômetros rad¡ométricos pära urn mesmo par de elementos obt¡dos de um

único material. Além disso, a idade Pb207/Pb206 tanlbém pode ser calculada.

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

conceito de Curva Concórdia, que representa o lugar geomét¡ico dos pontos com idades



concordantes, obi¡dos através dos dois cronômetros u23./pb2o6 e l)23s lpb2D7 e, por conseguinte,
também do par Pb2,7lPb'ot, caso o sistema u-Fb tenha permanecido fechado, os dados
analíticos devem estar situados sobre essa curva. Normalmente os dados obtidos não
encontram-se sobre a curva concórdia, portanto as três idades cleixam de ser iguais.

A reta que contém os diferentes pontos discordantes, recebe o nome de
Discórdia, e sua intersecção com a curva corcórdia (intercepto superior) é interpretada, como a
idade de um evento geológico (crisializaçáo da rocha, metamorfismo, etc...). A iclade definida
pelo ¡ntercepto superior será mais confiável quanto mais concordante forem as análises (Figura
2'2). Para o intercepto inferior da curva Concórdia existem interpretaçöes que o relacionam a
uma perda contínua de Pb (sem significado geológico) ou a uma perda episódica de pb,

associada a um evento tectônico (com sign¡ficado geológico).

F¡gura 2.2 - Diagrama Concórdia com pontos analíticos pos¡cionando-se segundo a reta D¡scórd¡a. euantoma¡s afastado da curva maior sêrá o grau dê discordânc¡a do mater¡al anal¡saão (Mod. e"".i ãi. ál- rsss¡,

Ëntretanto, a difusão contínua de pb pode estar associada, muitas vezes, a
processos de metamictização que refletem instabilldades na rede cristalina dos z¡rcöes. Neste
caso, o intercepto inferior só terá significado geológico se suportado por uma outra evidência
geológica confirmada por outra metodologia (Dickins, 199s). Em determinados casos, a
discordância dos zircöes devido a perda de Pb pode indicar idades dos interceptos superior e
inferior sem s¡gnifícado geológico (Figura 2.3).
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F¡gura 2.3 - Os zircðès pr¡már¡os perdem Pb por difusão. Caso algum evento termal afete esses z¡rcões (t= 0
Ma), èles perderão ma¡s Pb durante esse evento em que os cristais recr¡stálizam, lsso pode resultar numa
regressão dos z¡rcões dev¡do a perda parcial de Pb def¡nindo idades do intercepto superior e inferior sem
signif¡câdo geológico (Mod. ceabuer & Grunênfeldêt 1979 apud. Mezger & Krogstad ,1997),

Outro aspecto muito comum da análise U-Pb em zircões está relacionado a

herança. Os zircões, ou muitas vezes seus núcleos, preservam a memória isotópica de rochas

pretéritas, mesmo em condiçöes de alto grau mertarnórfico. Essa característica pode ser uma

lim¡taçäo do método quando o estudo está voltado ao estabelecimento da ¡dade de

cristafização de uma rocha. Muitas rochas graniticas podem possuir zircões neoformados com

um núcleo antigo (preservando as caracterist¡cas isotópicas preléritas). Ao analisar esses

cristais, os pontos analíticos se distribuem ao longo de uma discórd¡a, cujo intercepto super¡or

com ã Curva Concórdia indicará a época de crintaiìzação primária (do protólito), e o inferior a

idade de recristalizaçåo do zircåo (Figwa 2.4). Essâ interpretaçáo é simplista e o pesquisador

deve ter em mente o problema da metamìctizaç¿ío (perda de chumbo) que pode ocorrer nos

estágios de evolução do zircão, levando-cr a conclusöes erradas. Nesses casos é
imprescindível a utilização de outras técnicas que cìnvolvem o s¡stema U-Pb, bem como outras

metodologias (Muir el al. 1994', Dickin, 1995; Roddick & Bevier, 1995).
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Figura 2,4 - Exemplo de zircões herdados de gran¡tó¡de Neoproterozóico em dìagrama concórdia. O
intercepto ¡nfer¡or ind¡ca a idade de cr¡stal¡zaçäo dos zircðes neoformados e o superior a provável idade do
protól¡to.

Titanitas e monazitas são sistemas que freqüentemente resultam em idades

concordantes (pontos analíticos sobre a curva Concórdia). As idades obtidas poclem ser as

mesmas ou mais jovens em relação às dos zircões. No segundo caso, os dados podem indicar

a idade de eventos geológicos superpostoc em áreas policÍclicas, desde que estes tenham

at¡ng¡do temperaturas entre 550 a 75ooC (Basei ef. a/. 1995; Viana ef a/., 1995i I\4achado ef. a/.

'1996; Pidgeon ef a/., 1996; Zhang & Schärer, 1996).

A metodolog¡a U-Pb é uma técnica em constante aprimoramenlo. Até pouco

tempo atrás o Laboratóno U-Pb do CPGeo-USP, contava com análises em zìrcões uiilizando-se

o traçador isotópico (splke-Pb208). Atualmente a utìlização do sprke-Pb205 repTesentou um

reflnamento da qualidade dos dados obtidos. As análtses U-Pb em zircÕes e titanitas

apresentadas neste trabalho, configuram os dados pìoneiros da nova metodologia.

2.2 - METODO POTÁSStO (K) - ARGÖNtO (Ar)

O elemento químico K possui três isótopos naiurais: utK, toK e o'K. Desses

apenas o aoK é radioativo, Iogo o isótopo de interesse para a geocronologia.

O método baseia-se no decaimento do ¿oK para o elemento estével 404r. Na

literatura é citado que somente 11,2o/o dos átomos de aoK desintegram-se para doAr, enquanto

que os outros 88,8olo desintegram-se para aoca, Cada uma destas formas de deca¡mento

possui sua própria constante de desintegração (î,), no valor de 0,581 x 10-10 ano'1 para o

sistema aoK-aoAr e 4,962 x 10"10 ano-1 para o sistema ooK-ooCa. A constante de desintegraçäo

total do 40K será a soma das duas constantes 14oK-4oAr e a0K-ooCa¡, ou seja 5.543 x '10-10 ano-1,

11



com meia v¡da igual a 1,250 x 10s anos. Dessa forma desenvolve-se dois métodos de datação,

o K-Ar e K-Ca. Este último não está nruito difundido e sua aplicação é restrjta não cabendo

aqu¡ a sua explanaçäo.

O crescimento do aoAr radiogênico com o tempo deve levar em consideraçäo a

fração de átomos de ooK que se desintegram para ooAr, que é dada pela relação (Àel},)aoK , onde

Àe é a constante de desintegraçáo do toK para aoAr. Assim, a fórmula do crescimento

radiogênico é dada por:

4oAr 
= (Àe/I)4oK (e2-t-1),

onde t é a idade do mineral em análise.

As idades obtidas pelo método K-Ar só terão valor geológico se algumas

condiçöes forem respeitadas: a) certeza de que não houve fuga nem acréscimo do aoAr através

de qualquer processo físico ou quimico no mineral datado; b) o mineral datado deve

permanecer, desde a sua formação, como um sistema químico fechado; c) a concentração do
aoAr for determ¡nada com precisão durante o procedimento laborator¡al e com as devidas

correçöes à contaminação.

O Argônio, por ser um gás nobre, fica preso mecanicamente no retículo

cristãlino, podendo se difundir quando há umå fusão, recristal¡zåçåo ou aquecimento do

mineral. A temperatura de fechamento ou temperatura crítica (temperatura abaixo da qual

ocorre a retenção completa do Argônio) dos minerais usados no método K-Ar varia entre 450-

5O0oC para a hornblenda e 250 a 300oC parâ a hiofita. Acima dessas temperaturas o Argônio

encontra-se l¡vre no retículo cristalino e se dìfunde (cronômetro K-Ar é zerado). Trata-se

portanto de um cronômetro de grande imporlância na determìnação de processos geológicos

¡mpostos sobre as rochas após sua cristalização. Os valores obt¡dos por essa metodologia såo

sempre mais jovens que idades de crista¡¡zaçìão da rocha (Torguato & Kawashita, 1994a),

podendo ser bastante próximas quando o resfr¡anl,nnto é rápido.

O método K-Ar, quando aplicatJc às rochas graníticas, além de determinar

épocas relat¡vas ao resfriamento dos corpos, é muito útil aos estudos voltados ao cálculo de

taxas de soerguimento.

2.3 - MÉToDo sAMÁRro (sm) - NEODÍMro (Ni:r)

O sistema isotópico Sm-Nd, utilizado na última década por muitos

pesquisadores, constitui uma das ferramentas mais importantes no estudo relacionado à

evoluçäo crustal. Deve-se isso, o fato que o Srn e o Nd, se comportam praticamente como



elementos isoquímicos, sendo encontrados nâ grande totalidade das rochas, como os demais
Elementos Terras Raras (ETR), res¡d¡ndo em seus constituintes mineralógicos, tais como
feldspatos, m¡cas, anfibólios, granadas, e em muitos minerais acessórios corno as alanitas,
t¡tanitas, zircões, apatitas e fluoritas,

Adicionalmente, o sistema isotópico sm-Nd dificilmente é perturbado por
processos geológicos superpostos, devído a pouca mobilidade desses elementos em escala de
rocha total (Faure, 1986; DePaolo, 'l9g'l). por essas razôes, diagramas isocrônicos (em rocha
total e/ou mineral) sm1a7/Ndlaax Nd143/Nd144 sáo utilizados para obtenção da idade de formaÇão
das rochas.

o método de datação sm-Nd está baseado no decaimento radioativo do 1a7sm,

por desintegração alfa, para 1a3Nd, estáver que apresenta uma meia vida (T172) de 106 x 10s
anos, o que fornece umâ constante de des¡ntegraçäo (À) paralotsm de 6.54 x 10-12 anos-1.

O fato da razåo Sm/Nd modificar-se significativamente somente durante a
diferenciaçåo manto-crosta permite o cálculo de idades denominadas modelo (Depaolo, 19gi;
Faure, 1986 e sato en at 1995), As idades modelo são inierpretadas, como o tempo em que
uma amostra tinha a mesma composição isoióp¡ca em relação à sua fonte, isto é, a idade de
formação da crösta. A precisão dessas idades depende do modelo de evolução assumido para
a área-fonte do manto (ov e cuun), O primeiro modelo assume um reservatório mantélico
empobrecido (Di/) e o segundo um reservatório uniforme do t¡po condr¡to (cHun) como mostra a
Figura 2.5.
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Figura 2.5 - Modelos de evoluçðes ¡sotópicas de Nd no manto condrítico (TCHUR), no manto empobrecido
(TDM) e nâ crosta Dependendo do modelo assum¡do, as idades podem variâr em ai¿ ooo Na (Þe paolo, 19ggapud Sato of. â/. 1995).



Para se obter uma idade modelo de Nd é necessário conhecer-se as razÕes

SmtoT/Nd144 e Nd1o3/Nd1# atua¡s da amostra e calcular a regressão até o intercepto com a
curva de evolução isotóp¡ca do Nd em função do tempo geológico, estabelecida para um

modelo de evoluçäo do manto. Dependendo do modelo assumido, DN¡ ou CHUR, ¡dades

modelos (T¡y ou T¿¡1up) de uma mesma amostra podem variar em 600 lvia (Arndt & Goldstein,

1987; F¡gura 2.5). As idades modelos Tey sáo as mais comumente usadas. lsso se justifica

pelo fato do otvt apresentar maiores razões Sm/Nd em relaçåo ao Ctun (Rollinson, 1993).

Alguns autores citam que as idades modelos devem ser utilizadas com

ressalvas, pois quando náo interpretadas cuidadosamente, podem levar a conclusÕes errôneas

com a obtençäo de dados sem signif¡cado geológico (Arndt & Goldstein, 1987; Pimentel, 1992;

Sato ef a/. 1995). lsso pode ser facilmente verificado, uma vez que a rocha anal¡sada pode

esconder uma história muito complexa, envolvendo enriquecimento de minerais acessórios

como alanita, granada (minerais que causam o fracionamento do Sm em relaçåo ao Nd), de

fontes heterogêneas, a exemplo de mistura de magmas de diferentes composiçöes isotópicas

(F¡gura 2.6). Como citado por Dantas (1996) ..."ldades modelos derivadas de mutt¡-estágios são

difíceis de interpretar, caso nâo se conheça a tempo em que a modificação ocorreu."

Figura 2.6 - Diagråma sistemát¡co de Sm-Nd, ilustrando como as idades modelos são calculadas e como
rochas de d¡ferentes fontès nåo correspondem ao eve.íTxo de formação crustal. Granito a é uma combinação
de matêr¡al juvènil e de um gran¡to Arqueano, e o grünito b forma-se a partir de duas d¡ferentes fontes
crusta¡s sem participação de um componente juvenil, Nll,.nhuma das ¡dades modelos tem qualquer relação
com o evento de formaçåo crustal (Arndt & coldstein, 10{i7).

Os valores Smla7/Nd1a'a de rochasi graníticas geradas em ambiente de arco

magmático, se distribuem no intervalo de 0.085 a 0.125. Valores distintos desse intervalo

¡ndicam que a idade modelo obtida pelo métodcr de estágio único (Figura 2.5), provavelmente

não terá s¡gnificado geológico. Esse comportamento é devidc ao fracionamento adicional entre



o Sm e Nd. O grau desse fracionamento pode ser estimado para se obter valores
geologicamente coffetos, desde que se conheça a idade do evento de formaçáo da rocha,

através de outras metodologias (U,Pb em zircões, isócronas Rb-Sr e pb-pb, etc.), e a razåo

smla?Ndraa (inicial) que é calculada a partir do valor méd¡o de vár¡as determinações da mesma

regiáo estudada. Tal procedimento permite o cálculo de idades modelos pelo método em
estágio duplo (Sato, 1998), Figura 2.7 .

Figura 2'7 - D¡agrama de evolução isotóp¡cã de Nd em função do tempo geológico. Em 3.2Ga o magma
separou-se do manto. A 1,7Ga ocorreu Ìêfusåo deste mater¡al, com novo fracionamento entre Sm e Nd (Rrz),
No tempo presente o valor de êNd é igual a Nç.. A regressåo direta do eNd=Nc eom ¡ncl¡nação de R12 até DM
indica um valor sem s¡gn¡ficado geológiao de TD,rj,| (Sato, .1998).

A meiodologia Sm-Nd também possibilita a obtenção de um parâmetro

petrogenético de grande imporiânc¡a, denominado de eNd. Esse paråmetro é calculado através

da comparação do valor atual da razão Ndlß/Nd1aa da amostra analisada com a mesma razão

representativa do cHun, para qualquer época da h¡stória geológ¡ca da amostra, segundo a

equação:

rNd=(143Nd/144Nd)i"i"i"r/lt ch,,-11 x 104

onde, Itsh,, é a razáo 143Nd/144Nd da CHUR no fempo (t) de formação da rocha,

Os valores numéricos obtidos sáo positivos ou negativos, dependendo da rocha

analisada. Os valores positivos (maiores ou iguais a zero) de eNd indicam derivação mantélica

(crosta juvenil) e valores de eNd negativos ¡ndicam resídência crustal do material analisado.

RÞ0,219



É imporlante ressaliar que processos geoquímicos e iectônicos superpostos

durante a evolução de um terreno, podem ocasionar oscilações nos valores de eNd, levando o

pesquisador, como no caso das idades modelos, a conclusöes equivocadas.

2 4 - MÉTODO RUBÍDTO (Rb) - ESTRONCTO (Sr)

O 87Sr presente em uma determinada rocha pode ser expresso em função da leì de

decaimento rad¡oativo:
utsr 

= 
ut$ro + ,7Rb(ert-1),

onde 87Srs é o número de átomos de 87Sr inicialmente presentes, em um tempo t-0 e 87Rb é o

número de átomos de Rb instáveis que desintegrarão em um tempo t. Usando o isótopo

estável 865r como razão de referência, pode-se rescrever a equação da seguinte maneira:
uTsr/8usr=87sro/uusro+u7Rb/uusr 

1et-t-l ¡

Ëscrita na forma indicada, a equaçáo é do tipo y = yo +ax, Em diagrama de

coordenadas em que os valores de RbBi/SÉ6 (abscissas) såo acoplados a valores de SPTiSPo

(ordenadas), os pontos analíticos de amostras cogenéticas estaráo situadas sobre a mesma

reta, denominada de isócrona. Logicamente tratam-se de amostras de rocha total que

pertencem à mesma unidade litológica, e formad¿¡s durante o mesmo processo petrogenético,

e que, consequentemente, possuem a mesma idiìde t, e mesma composição isotópìca inicial

de sÉ7/SP6.

O método de datação Rb-Sr mais corretamente usado é aquele que estabelece

uma isócrona pafa uma suíie do sistema (rocha total ou mineral) a qual deve obedecer as

premissas básicas da geocronologia.

Os pontos correspondentes às ijiferentes análises, quando plotados em

diagrama 87Rb/8usr x ttsr/*Sr, definiráo uma reta (isócrona). A idade de fechamento do sistema

(ou da homogeneizaçáo isotópica) no tempo 1 (idade isocrônica), pode ser calculada, bem

como a razåo isotópica inicial 875r,/865r,

Na literatura e na maior¡a das pesquisas realizadas aplicadas ao método Rb-Sr,

o exemplo mais encontrado com relação à origerrn e petrogênese das rochas graniticas é a

razåo inicial ttsr/tusr.

A exemplo de uma cristalização fracionada de um magma basáltico, o Sr tende a

ser concentrado em cristais de plagioclásio, enquanto o Rb permanece no magma residual,

Consequentemente, a razåo Rb/Sr do mägma äumenta gradualmente durante o curso da



cristalizaçáo progress¡va. Contudo, desde que o sistema tenha permanecido fechado, todos os

membros de uma suíte ígneã cogenética devem ter razóes iniciais idênticas, embora

apresentem razôes atuais diferentes, dependendo de sua idade e da razão Rb/Sr (Wilson,

198e).

Admite-se que a Terra se formou num intervalo de idade 4,5+0,1 Ga com razåo

¡n¡cial SP?Sff de 0,699. Esse valor é conhecido por BABI (Basattic Achondrite Best Initial). Se

a Terra tivesse evolufdo como um sistema fechado, com uma razáo Rb/Sr constante de 0,O27

äté os dias de hoje, teríamos uma razäo SP1SÉ6 de apenas 0,7040 que é típ¡ca dos basaltos

de cadeias oceânicas modernas (MORB: Figura 2.8). Dessa forma é possível definir um

parámetro petrogenético eSr semelhante ao defìnido para o Nd:

6g¡=11 Sr87/sff )inicìa/( Sr81Sr86)tRU-1 1x 1 0a,

onde RU representa o "reservatório uniforme" equivalente aa CHUR.

A crosta continental encontra-se enriquecida em elemenlos ¡ncompatíveis, tais

como Rb e Sr. Uma vez que o Rb é mais ¡ncompatível que o Sr, a razào Rb/Sr é maior nas

roohås crustâ¡s em relaçåo ao manto.

Faure (1986) faz uma compilação de valores médios da razão 875r/865r como

parâmetro petrogenético em rochas vulcânicas modernas e em materiais terrestres ou nåo,

usualmente aceitas. Normalmente, as razöes in¡ciais 67sr/uusr menores que 0,705 (menor

quantidade de Sr radiogênico), indicam materiais provenientes de diferenciaçäo do manto ou

crosta inferior, enquanto que razões iniciais superiores a 0,705 (maior quantidade de Sr

radiogênico) indicam rochas originadas da fusão de materiais crustais. Ressalta-se que, razöes

inferiores a 0,705 podem ser oriundas de material proveniente do manto superior ou de fusão

de rochas derivadas da crosta ¡nferior e empobrecidas em Rb e Sr.

Como na sistemática Sm-Nd alguns cuidados devem ser tomados ao interpretar

essas razões. Por exemplo, uma fusåo de grauvacas vulcanoclásticas, num período ocorrido

em dez milhóes de anos após sua deposiçáo, poderá produzir magmas félsicos com razöes

inic¡ais muito próximas do manto. lsso ocorre, pois há uma predominância de Sr derivado do

manto em muito desses sedimentos (Vital, 1987). Outro aspecto que deve ser abordado é o

fenômeno de misturas de diferentes fontes. Muitas rochas graníticas podem ser originadas da

mistura de fontes diferentes em uma câmara magmática ou da fusäo de um protólito com um

contaminante qualquer.

Faure (1986) estabelece critérios para distinguir granitos derivados do manto e

dos derivados de crosta continental. Quando razöes iniciais SÉ1Sf6 de rochas graníticas caem

abaixo da reta A (Figura 2.8), o Sr dessas rochas deve ter sido derivado diretamente ou

indiretamente do manto, sem contribuiçÖes exteriores. Caso a razâo inicial Sr87/Sfc caia acima



do campo representado pela evoluçåo do manto (Figura 2.8), duas interpretaçÕes säo

possíveis: a) o Sr foi derivado inteiramente de rochas crustais de composição s¡ál¡ca, das qua¡s

foram enriquecidas em SP7 radiogênico em função das suas idades ou pela razão elevada de

Rb/sr, ou ambos; b) o sr or¡ginado de fontes mantélicas, mas sua composiçäo ìsotópica foi

sìgnificativamente modificada pela adição de material crustal exter¡or enriquecido em SP7

radiogênico. Resumindo, as rochas graníticas com altas razôes SÉi/Sf6 representam fusåo de

rochas crustais ou configuram granitos "híbridos" com proporçäo signiftcat¡va de mater¡al siál¡co

assimilado por um magma originado do manto superior. Nesse último caso o modelo de mistura

é passível de interpretação.

Alguns autores sugerem a aplicação de diagramas SP1Sf6 vs 1/SÉ6x1 02 para

identificaçåo de componentes de mistura, entretanto essa ferramenta só poderá ser útil se o

conteúdo de Sr não sofreu qualqueÍ mudança durante o processo de cristalização fracionada

após um evento geológ¡co superposto (Vital, 1987). Por essa razâo é que diagramas

Nd1'{3/Nd144i x Sf7/SP6i tem sido amplamente utilizados. Rochas que trazem em sua história

evolutiva composiçöes resultantes de mistura, normalmente formam uma curva hiperbólica

(Langmuir et. at. apud. vital, 1987). A curvatura ascendente de uma h¡pérbole de mistura

confirma que a contribuição crustal normalmente possui baixa razáo Sr/Nd, típica de

sedimentos (De Paolo, 1981).

Figura 2,8 - Evolução isotópica do Sr terrestre. A l¡nhä curva representa a evolução h¡potét¡ca média do Sr

no manto super¡or de modo a representar o valor atual O,7O4fO,0O2. A curvatura da l¡nha está ligada ão
progress¡vo åecréscìmo de Rb no manto. A linha reta que une o BABI ao valor 0,702 a evolução de regiões
Oo ñanto empobrêc¡das em Rb. O diagrama também nìostra uma linha de evolução para uma rocha que foi
derivåda do manto há 2,9 Ga e que se manteve desde então num sistema qu¡mico fechado com uma razão

(Rb/Sr¡ =0,15 ltPrd Torquato & Kawash¡ta, 1994b pag' 117),

-lempo 
Ga



2,5. USO COI4BINADO DA SISTËMÁTICA Nd _ Sr

A relação entre as razöes isotópicas de Sr e Nd de basaltos oceânicos

modernos, demonstrada por Allègre & Othman (1980), Faure (1986) e Wilson (1989), configura

uma ¡mportante e d¡stintiva assinatura da evoluçåo do manto. Assim sendo, diagramas

combinados de Nd-Sr (Figura 2.9) podem claramente d¡scrimìnar se os componentes geradores

das rochas, no caso aplicado aos granitos, vieram do manto, da crosta inferior e superior

(crostas juvenis ou retrabalhadas), ou da interaçåo (mìstura) dessas fontes (AIlègre & Othman,

1980; McCulloch & Chappe¡l, I 982).

Figura 2,9 - Compos¡ção ¡sotóp¡ca de Nd ê Sr dê rochas crusta¡s cont¡nentais, mostrando o uso do d¡agrama
como agente discr¡minante de reservatórios ¡sotóp¡cos. (De Paolo & Wasserburg, 1979 apud. Rollinson,
1993).

2,6 - MÉTODO CHUr\¡BO (Pb) - CHUMBO (Pb)

O método Pb-Pb em muito se assemelha ao método U-Pb e como nos métodos

Rb-Sr e Sm-Nd possui um traçador petrogenético que const¡tu¡ uma ferramenta muito útil na

discr¡minação de reseruatórios isotópicos.

Com relaçåo aos concertos básicos, o chumbo natural contém quatro isótopos:

'ooPb,'ouPb, 
207Pb e æBPb, sendo que os três últimos são produtos do decaìmento de U e Th:

238u-+ 2*u-+ 206Pb 235u->207Pb; e 232Th-+208Pb. Desses, somente o'ooPb nåo é radìogênico e

por essa razåo, assim como o uGSr e 144Nd, é usado como isótopo estável de referêncìa.

:j
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A composição isotópica do Pb em s¡stemas (rochas) contendo U é dada pelas

duas equaçóes:

206Pb/204Pb-(206Pb/204Pb)iniciar + 238u/204Pb (e)'1t -1 )
2a7 p b p04 p b= (207 pb/20ap b) ¡n¡"¡"1 + 235u1204 p b (e'-1 r _ 1 )

A razäo 23BtJlæAPb é conhecida como pPb, caracterizando um paråmetro petrogenético,

indicador de fontes mantélicas (valores entre 7.5 e 8,1), crosta inferior (<7.5) e crosta superior

(> 8.1 ) na geraçáo de rochas graniticas.

A compos¡çåo primordial de Ph é considerada como: æ6Pb/20oPb=9,3066 e

N'Pb/o4Pb=1},293, assumindo que a Terra possui 4.55 Ga,

ldades isocrônicas são obtidas em diagramas 2o7Pbl2o4Pb vs 2mPb/2oaPb onde

amostras cogenéticas de mesma idade e razöes iniciais 207Pb e'ouPb distribuem-se segundo

uma reia.

O método Pb-Pb permìte datar as idades de intrusáo de rochas graníticas,

usando rocha total e feldspatos (k-feldspato e plagioclásio). Outra vantagem do método é que

pode ser utilizado em rochas alteradas (Geyh & Schleicher, 1990).

U, Th e Pb encontram-se concentrados na crosta superior com U e Th

enriquecidos em relação ao Pb, com isso a crosta super¡or desenvolve Pb radiogênico em altas

taxas quando comparadas com a crosta inferi6r e manto. Na crosta inferior o forte

empobrecimento de U e Th levam a uma evoluçåc isoióp¡ca do Pb fortemente retardada. O

manto tem teores de U, Th e Pb ma¡s ba¡Xas do que a crosta continental, mas tem razóes U/Pl:

e Th/pb das quais se encontram entre os dois reservatórios crustais e entáo produz Pb com

uma característica intermediária.

As variaçöes isotópicas de Pb del;i'yritam três reservatórios principais (manto

superior, crosta continental inferior e crosta contincntal superior), e a m¡stura de Pb oriundo

desses três reservatórios dá origem a um quarto reservatório conhecido como "orogenese" Tal

faio serviu de base para criaçäo de um modelo .:orrhecido na l¡teratura por plumbotectôn¡ca o

qual evidencia o poder petrogenético discriminfìtÕrio do Pb (Zaftman & Doe, 1981). Sua

aplicação às rochas graníticas enfatiza as seguinteei fontes (Figura 2 10):
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quãtro reservatór¡os pêlo modelo daFigura 2.10 - Diagrama Pb-Pb mostrando a evoluçåo isotópica de
plumbotectôn¡ca (Zartman & Doe, 1981),

2.7 - DESCRIçÃO ORS TÉCNICAS UTILIZADAS NO CPGeo

2.7.1 - Aqulsiçäo de dados geocronológicos em minerais

As dataçôes em minerais no presente trabatho envolveram as metodolog¡as u-

Pb (zircóes e titanitas) e K-Ar (biotitas e anfibólios). O procedimento na preparação das

amostras, na primeira etapa é semelhante às duas metodologias:

- Coleta, britagem e preparação das amostras analisadas:

Asamostrascoletadasnasetapasdecampo,entrelSa20kg,sáoquebradas,

fragmentadas no briiador de mandíbula e moídas no moinho de disco, o material resuliante é

peneirado mecanicamente numa sequência de peneiras que cobre o ¡ntervalo de 60, 100 e 250

mesfi, onde os minerais a serem analisados encontram-se desagregados. os concentrados

finos da fraçao 60-1OO mesh sáo guardados para poster¡or separaçåo das b¡ot¡tasì as fraçóes

entre 100-250 nesh såo separadas para obtençåo dos zircöes, titanitas e anfibólios As fraçóes

escolhidas säo passadas na mesa vibratória para separaçáo dos minerais pesados (zircöes,

titanitas, magnetita, alanitas, apatitas, anfìbólio) dos minerais com densidade < 2,6 (quadzo e

feldspaios). Embora a bistita possua densidade entre 2,7 a 3,3, o seu hábìto placóide permite

que ela se separe dos demais minerais pesados, concentrando-se junto com os leves. um

novo concentrado é obtido e após secagem passa-se imá de mão para ret¡rar os minerais

magnéticos (magnetita). Após isso, uma outra etapa de separaçåo magnét¡ca é realizada no

aparelho Frantz com ampefagem de 0,5, påra uma melhor purificaçåo dos minerais näo



magnéticos (zircöes e titan¡tas) dos magnéticos (bioiitas e anfibólios). A partir dessa úliima

etapa ås técnicas de separaçáo clos minerais para as duas metodolog¡as geocronológicas

seguem rumos diferentes,

2,7 .1a) Metodologia U-Pb

Após a etapa de separação magnética a 0,5 A, o material näo magnético é

iratado em lÍquidos pesados como o Bromofórmio 1d=2,45 g/cm3) e o lodeto de Met¡leno (d=3,2

g/cm'¡, para uma melhor purificaçåo dos zircóes e titanitas que possuem densidades de 4,2 a

3,5 respectivamente. O concentrado pesado é novamente passado no separador 'Frantl a 1.0

e 1.5 A para separaçáo dos zircôes e das tit¿rn¡tas. As tiianitas possuem uma suscetibilidade

magnética maior do que os zircões. Quando necessário realiza-se a lavagem com ácido níirico

(HNC)3) à frio, principalmente para eliminaçäo de sulfetos. As titanitas já eståo devidamente

separadas e prontas para a cataçäo.

Após a lavagem, os zircóes são passados novamente no separador'Frantz' com

diferenies inclinaçöes para realização do 'SplT' (obtenção de fraçöes com diferentes

susceptibilidade magnéticas conhecidas por Ml0, M6, M4...M0, M-1' M-2, etc) Êsse processo

é importante, pois geralmente existe uma relaçäo inversa entre â susceptibilidade nragnética e

a concentraçåo de Pb nos zircóes.

A purificação final de cada uma das fraçóes magnéticas (preferencialmenfe as

menos magnéticas- M-3, M-4, etc) é realizada por cataçåo manual criteriosa sob lupa b¡nocular

dando preferencia a uma mesma poputação e aos cristais mais limpos (sem inclusöes). Nesta

etapa, é ou náo real¡zada (dependendo da amostra) a abrasão de pequena quantidade de

zircões com quantidade semelhante de p¡ritas, por aproximadamente 1 a 2 horas. Em seguida,

a fraçåo é lavada com HNO3 (50%) a quente para retirada de piritas e posteriormente com

água (mili-Q), no ultrassom. Já para as titanitas o t)rocesso de seleção dos cristais, através da

cataçåo, é feito nos indivíduos mais escuros, por eLìtes possuírem maior quantidade de urânio,

A pesagem dos zircões, norma¡mi?nte real¡zada através da relaçáo Volume/

densidade, näo deve ultrapassar 100pg (ca. 60 clistais, dependendo da amostra). As t¡tanitas

são pesadas em balânça de alta precisäo, com um conteúdo de cristais em média de 0,5m9

(ca. 80 cr¡stais). Após a pesagem, é realizada i:l lavagem com HNOg (50%) para limpeza de

eventual material orgånico, e poster¡or condìcion¿trnento em HN03 (coneentrado).

O ataque quimico é realizado conr Ácido Fluoridrico (HF) e HNO3 em micro-

bombas de Teflon para os zircóes e bombas médias para as t¡tanitas. O conjunto, já com sprke

Pbæ5 (7pl) é colocado em estufa a 200" C, por irês dias para total dissolução dos minerais.

Poster¡ormente evapora-se o HF e adiciona-se HCI (6N) dentro däs bombas de teflon, voltando



à estufa por mais 24 horas. Após a verificação da total dissolução do material, a soluçäo é

transferida para um savilex de 7ml; evaporada a seco e retomada com 2 gotas (-80 ¡rl) de HCI

(3N). A soluçáo resultante é entáo passada em colunas de troca iônica previamente lavadas,

utilizando resina aniônica Eichrom '1 x 8.200 à 4OO mesh, para separaçåo e purificação do U e

Pb, através da lixiviação de outros elementos químicos por diferentes concentrações de HCl. O

U e Pb sâo coletados com I gotas de água MlLLlQ. No caso das titanitas a passagem na

coluna é realizada duas vezes, para eliminação da grande quantidade de Ca presente nesses

minerais, que pode inibir a leitura do Pb no espectrômetro.

A soluçåo fìnal da etapa das colunas é depositada em filamentos de Re, para

posterior leitura no espectrômetro de massa, que fornece as medidas das razões isotópicas.

Utiliza-se o espectrômetro Finnigan MAT 262 com multicoletores, e os resultados obtidos säo

tratados em programas de software pbDAT (1993) e ISOPLOT de Ludwing (1999), para

confecção dos diagramas. As constantes utilizadas nos cálculos das idades säo as

apresentadas por Steiger & J¿ieger (1978):

Àu'* = I ,55125x10-10 anos-1 Àu"u = 9,8485x10-10 anos'1

U238/u235 * 137,88

2.7.1b) Metodologia K-Ar

Após a concentração de cadâ mineral (anfibólio e biotita), deve-se proceder a

purificação dos mesmos. Para essa etapa é aconselhável, primeiramente a utilizaçáo de líquido

denso (Bromofórmio), afim de separar os minerais de mais baixa densidade. Ëm seguida, para

ambos os minerais, uma nova etapa de purificaçäo é feita com o separador magnético Frantz

com d¡ferentes inclinaçóes e amperagens para se obter um concentrâdo mais puro. A etapa

final de purificação é feita em placa vibratória (para as biotitas), permitindo uma concentraçäo

eficiente dos minerais placóides que tendem a ficar retidos e os pr¡smáticos a rolarem com a

vibração. Para os anfìbólios recomenda-se a purificaçåo final através de cataçäo manual em

lupa binocular.

Os procedimento para obtenção das análises de K e Ar aqui citadas, é uma

compilação da rotina do laboratório de K-Ar realizada pelos técnicos do CPGeo-USP:

Para as análises de K, primeiramente o material a ser analisado (anfibólio e

biotita) é pesado, cuja a quantidade é determ¡nada anter¡ormente, porque depende do mineral

a ser anal¡sado. Para o anfìbólio foram pesados 200 mg e para as biotitas 150 mg, devido a

concentração de K em cada mineral. O ataque químico das amostras é realizado seguindo os

padrões laboratoriais convencionais e a quantif¡cåçäo do K é obtida pelo fotômetro de chama,

modelo 8-262. As análises de K são sempre feltas em duplicatas.
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A extração do Ar é obtida em unidades de ultra vácuo e sua quantificação

isotópica é mensurada em êspectrômetro de massa de gás nobre, modelo VG-1200C,

utilizando sprke Aff enriquecido.

Os cálculos das idades K-Ar são realizados em programa de computador

desenvolvido pelo CPGeo, com a utilizaçåo das constantes recomendadas por Ste¡ger &

Jäeger (1978):

Àfl= 4,962x10-10 anos-1

Arao/Af6,*= 295,5

Àr= 0,581x10-ro anos-1

Kao= 0,01 167% Kt t"r

2.7.2) Aqu¡sição de dados isotópicos em rocha total (RT)

As amostras selecionadas para estudo da geologia isotópica foram quebradas

em pedaços inferior a 5 cm, buscando eliminar as crostas alteradas. Posteriormente foram

lavadas e trituradas no britador de mandíbulas. Como a maioria das rochas analisadas såo

grân¡téides porfiríticos (fenocristais de feldspato), usou-se uma quantidade de rocha 10 vezes

maior que o maior fenocristal da rocha para obter um material mais homogêneo. Esse mater¡al

é "quarteado" e pulverizado a pé em moinho de ágata. Novamente é feito outra "quarteaçãó" e

o pó de rocha final está pronto para o procedimento analítico para obtenção de dados

isotópicos.

É importante ressaltar que a utilizaçåo das metodologias Sm-Nd, Rb-Sr e Pb-Pb

em rocha total no presente estudo näo envolvenr o estabelec¡mento de ¡dades isocrônicas, mas

a obtençäo das razões isotópicas de Nd, Sr e Pt¡ na busca de informações sobre a gênese e

caracteríSticas do magmatismo granítico gerador dos Complexos Cunhaporanga e Três

Córregos. Os teores de Sm e Rb utilizados nos cálculos das demais razöes, são aqueles das

análises químicas obtidas no Activation Laboratori(-'s Ltda, Canadá (Apêndices I e 2).

2.7.2a) Metodologia ivd-A/d e Sr-Sr

Após a dissolução total da amÕslra rcalizada em béquer "sav¡lex" com HNO3 e

HF, segu¡da da utilizaçåo de HCI 6.2N e 2.51".l em d¡ferentes etapas para eliminaçäo de

resíduos, a solução final é encaminhada para as colunas de troca iônica.

A separaçåo dos elementos é fe¡lri em duas etapas, sendo a primeira realizada

em coluna com resina catiônica clo tipo AG 50\\/X8 (200-400 mesh) com a utilizaçåo de H2O e

HCt em diferentes normalidades para separaçåo tjos ETR dos demais elementos quimicos.

Nesta etapa, num primeiro estágio, coleta-se o Sr com HCI 2.5N e após a secagem o resíduo é

levado para o espectrômeiro de massa. Os ETR (no caso Sm e Nd), såo coletados no seguinte

estág¡o com HCI 6.2N que após a secagem o resíduo é levado para a coluna de pó de teflon.



Nessa Segunda etapa são separados o Nd e o Sm com HCI em concentraçöes de 0.26N e

0.55N. Coleta-se o Nd utilizando HCI 0.26N e o Sm com HCI 0.55N, No presente trabalho o Sm

foi desprezado e os resíduos contendo Nd, após secagem da solução, são levados para o

espectrômetro de massa.

As razões isotópicas foram medidas com espectrômetro de massa VG-354 e

Finnigan MAf 262. Os valores Sf?/Str foram normatizados em função da relação SPolSff =

0,1194 e as constantes utilizadas (Steiger & Jäeger, 1978) foram;

À.n¡= 1 ,42x10-11 anos-1 (Rb85/Rb87)N = 2,59265

Já para os valores de Nd143/Nd144 a normalizaçäo foi feita com base na razão

Nd146/Nd1{4- A.7219 e as constantes utilizadas (Michard ef. a/., 1985) no cálculo das idades

modelo såo as seguintes:

Àr¡z = 6,54x10-r2 anos-1

(Nd143/Nd144)o )HUR = 0,512638; DM= 0,513114

(smr47/Nd144)o cHLIR = e,1967;DM = 0,222

Os procedimentos químicos e espectrométricos podem ser encontrados com

detalhe em Sato efal (1995).

2.7.2b) Metodologia Pb-Pb

A dissoluçäo das amostras selecionadas é feito em bombas de teflon contendo

HNO3 e HF, envoltas em estrutura metálica. Esse aparato é colocado em estufa por

aproximadamente 5 dias. Após este procedimento, a soluçáo é secada completamente e

retomada com 7 ml de HCI 6N, voltando para a estufa por mais 1 dia. Poster¡ormente seca-se a

soluçáo e acrescenta-se 1 ml HBr. A soluçåo resultante é passada em coluna de trocâ iônica

com resina do tipo AG 1-X8, 200-400 /nesh, pera å purificação do Pb, Após o condicionamento

da resina com HBr 0.7N, a coleta do Pb é realizada em duas etapas com HCI 6N. Após a

coleta, a soluçåo é secada e levada para o espectrômetro de massa.



3, FAIXA DE DOBRAMENTOS APIA| (FDAI

3.1 - TNTRODUçÃO

A Faixa de Dobramentos Apiaí (Hasui et, al., 1975) encontra-se inserida nos

domínios do Cinturão de Dobramento Ribeira de Almeida et. al. (1973). Configura uma e)densa

faixa com orientação preferencial NE-SW, cujos limites de sua porçáo N é fe¡to pelas unidades

geológicas da Nappe Socorro-Guaxupé e, a NNE com o Complexo Embu (Campos Neto &

Figueiredo, 1995). A sul, mais especificamente a SSE, a FDA limìta-se com a Microplaca Curitiba

que corresponderia a terrenos formados e/ou retrabalhados durante o ciclo Brasiliano, cujo limite

com a FDA se fâz nos falhamentos de Lancin ha-Ribeira e ltariri, Na borda oeste e a SSW a FDA é

recoberta por rochas sedimentares da Bacia do Paraná. Quintas (1995), com base em

levantamentos geofísicos, estende o Cinturåo de Dobramentos Ribeira, sob a Cobertura

Fanerozóica da Bacia do Paraná, adentrando ao norte do Estado do Rio Grande do Sul, até o

paralelo 28o S.

No sudeste do Estado do Paraná a FDA, em termos regionais, é constituída por

rochas meso a supracrustais deformadas e metâmorfisadas no fácies xìsto verde a anfibolito. Esse

conjunto litológico encontra-se intrudido por diversos batólitos graníticos neoproterozóicos a

exemplo dos Complexos Cunhaporanga e Três Córtegos.

Com relaçåo ao quadro estratigráfico da FDA, o posicionamento das unidades

geológicas é ainda bastante confuso e fragmentário. Såo d¡versos os trabalhos que procuram

elucidar a evolução geológica para as unidades pré-cambrianas do leste paranaense, o que gerou

muitas denominaçöes e, por conseqüência, grände dificuldade de caracterizar a hierarquia das

unidades geológicas da FDA. Essa problemática ei¡tá bem discutida por Fiori (1990) e Fassbinder

(1996), mostrando a existência de aproximadanìentr'' 40 colunas geológicas, sugeridas ao longo de

mais de um século, para o Pré-Cambriano Þaranaense, Essa prol¡feração de propostas

estratigráficas é devido a dificuldade de remontai g empilhamento original das d¡ferentes unidades

que foi destruído por uma sucessäo de eventos tectônicos. Esses eventos foram responsáveis

pela aloctonia das unidades geológicas. Dessa fornra destacam-se os trabalhos de Soares (1987)

e os de Fior¡ ('l 990, 1 992 e 1993) que procuriîn, com base em conceitos estratigráficos e

estruturais, eluc¡dar a evoluçåo geológ¡ca do Pré-C)anrbriano paranaense.

Com o objet¡vo de posicionar a porção estudada dos Complexos Graníticos

Cunhaporanga e Três Córregos no contexto geológico-regional, faz-se a seguir uma sintese das



un¡dades l¡tolÖgicas da FDA d¡retamente envolv¡das na área estudada, sem uma preocupaçäo

estratigráfica ou geoteclônica maior. Para tanto, divide-se aquí o Pré-Cambriano paranaense

(Figura 3. 1) em quatro grandes compartimentos geográficos orientados segundo uma direçåo

preferencial NE-SW, del¡m¡tados por importantes zonas de cisalhamento, a saber são eles: 1)

CompÈrt¡mento Curitiba; 2) Compartimento R¡beira; 3) Compartimento Cerro Azul; e 4)

Compartimento Abapå.

Em cada compartimento procurou-se identificar as unidades geológicas infra-

estruturais do embasamento, referentes às unidades da FDA. Os nomes das unidades geológicas

utilizados para a FDA säo aqueles mais difundidos na literatura.

3.2 - COMPARTIMENTO CURITIBA

Está limitado a SSE pelos terrenos gnáissico-granulíticos do Domínio Luís Alves e a

NNW pela Zona de Cisalhamento Lancinha (ZCL). lnclui os terrenos gnáissico-migmatít¡cos do

Complexo Atuba e rochas metavulcano-sedimentares das Unidades Setuva e Capirú (Figura 3.1).

EUþa¡sÂnEIÍp.: É constituído predominantemente por terrenos gná¡ss¡co-m¡gmatíiicos do fácies

anfibolito com pâdrão deformacional complexo, representados pelo Complexo Atuba, inserido no

Domínio Curitiba (Siga Jr., 1995 e Siga Jr. e¿ a/. 1 995). Seu conteúdo litológico é formado por

gnaisses bandados, migmatíticos, a mesossoma de biotita-anf ibólio gnaisses e leucossoma de

composiçäo tonalito-granodiorítica. Freqüentemente ocorrem, intercalados a essas rochas, corpos

máficos (anfibolitos, b¡otita-granada anfibol¡tos e xistos magnesianos). Feições relacionadas a uma

segunda fase de migmatização (mobilizados róseos fìnos a médio, foliados ou náo) são comuns.

Uma mega estrutura representacla pela Antiforma do Setuva é a feição mais

importante desse compartimento, dominando toda a ocorrência de rochas supracrustais. Seu

núcleo tem sido airibuído por vários autores como janelas estruturais, em meio às rochas

metavulcano-sedimentares, pertencentes ao Conrplexo Pré-Setuva (Ëbert, 1971; Schöll ef a/.,

1980; Fritzsons Jr. et al., 1982) ou na concepçáo de Biondi ef. a/. (1989) Complexo ApiaÊMirim. É

constituído por rochas granito-gnáissicas e migmatíticas, e subordinadamente anfìbolitos e xistos

associados. Sua cortelaçåo com o Complexo Aiui¡a tem sido abordada por Silva ef. a/. (1998a),

propondo a extensåo do Complexo Atuba para esse núcleo. As idades de formaçåo atribuídas

para o Complexo Atuba såo paleoproterozóicas (2000t200 Ma) com intenso retrabalhamento

durante o Neoproterozóico (migmatização) a 600t20 Ma (Siga Jr. ef a/. 1995).
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Destaca-se ainda, nos domínlos SSË do Compartimento Curitiba, a presença de

maciços gran¡ticos anorogênicos representados por pequenos sfocks a grandes batólitos

peralcalinos a peraluminosos da serra do Mar (Kaul & cordani, 1994, 1999), intrudidos em meio

ao Complexo Atuba com idades U-Pb entre 600-570 Ma. (Siga ú. et.at.,1997). Mais ao sul são

encontrados, em contato com os terrenos gnáissico-g ranulíticos do Domínio Luís Alves,
granitóides cálcio-alcalinos deformados (ca,700 Ma) representados pela Suíte Granítica Rio piên

(Machiavelli, 1991 ; Mach¡avelli ef. a/., 1993; Harara et.al., 1997).

Basei ef. al. (1992, 1997) definem para esse terreno a Microplaca Curitiba e

sugerem que as coberturas da FDA, ao norte da ZCL, devem ier seu referencial paleogeográfico

em uma outra entidade (Cráton do Paraná), Dessa forma as unidades metavulcano-sedimentäres

do Compartimento Curitiba não fariam parte da FDA.

-Unidades Metavulcano-sedimentares: Estão representadas pelas unidades Seiuva e Capirú cujos

litotipos dominam os flancos da Antiforma do setuva. Ëncontrãm-se em contato com a ZCL

dispondo-se segundo uma direção preferencial NE-SW. A primeìra seqüência foi considerada

eomo Formação Setuvã por Bigarella & Salamuni (1956, 19SSa, b), unidade basal da ,,Série

Açungui", representada por gnaisses, xistos e quartzitos, Esses mesmos autores (1 959, i 967)

concluem que a seqüência capirú sobrepor-se-ia à Formação setuva, separadas por uma grande

discordância angular e erosiva. Ebert (1971), suoere um contato tectônico (nappes) e näo

estratigráfico, representado por deslizamento de um¡¡ nappe superior sobre uma unidade inferior,

Trabalhos poster¡ores dividem a Ëormação Setuva em quatro seqüências definidas da base para o

topo como: Clástica Basal, micaxistos, xistos aluminosos, paragnaisses e quarlzitos (litologias

predominantes na Antiforma do Setuva); Química lnfenor, pacotes espessos de metacherts; e

Química Superior, metapelitos carbonát¡cos a c¿i¡lrrnosos e ocorrência de lentes de mármore

(Schöll ef al., 1982; Campanha, 1991).

A Unidade Capirú, definida e desorití: como Forma$o por Bigarella & Salamuni
(1956), e incluída no Grupo Açungui por Marini û'f. a/. (1967), tem como característica litológica

principal a alternância de pacotes carbonáticos psamlticos e pelíticos. Os mármores são

predominantemente dolomíticos, maciços e localrn.qnte silicosos, destacando a presença de

estruturas primárias como estromatólitos, pisólitcs, Êstrutura cruzada, plano paralela e brechãs

intraformacionais, Ocorre também quartz¡tos, filitos. filitos grafitosos e lentes de hematita (Bigarella

& Salamuni, 1958a; Marini, '1970; Schöll ef. a/. 1 980).

to



Fior¡ (1994) divide a Formaçåo Capirú em quatro conjuntos litológicos separados
entre si por falhas de cavalgamento, såo eles: Juruqui, filitos avermelhados com raras
intercalaçóes de quartzitos; Rio Branco, mármores e/ou metacalcáreos (litologias predom¡nantes)
intercalados a fìl¡tos e quartzifos; Morro Grande, alternância de bancos ou camadas de quartzitos,
filitos e mármores; Bocaina, xistos, filitos e quartzitos intercalados, além de filonitos e/ou milonitos.
Este últ¡mo conjunto representaria a unidade Setuva que para Fiori, ,,...afé esfudos mals
detalhados" deve ser incluído como um conjunto litológico da Ëormaçåo Capirú e dessa forma
extinguindo a unidade setuva na Antiformâ do setuva (ver ainda Fiori, 1990; Fiori & Gaspar,
19e3).

O metamorfismo regional para as Unidades abordadas acima apresenta-se desde o
fácies xisto verde até o fácies anfibolito em algumas regiöes, proporcionando o apareeimento da
cianita (Reis Neto & Soares 1987; Soares, 1987).

3,3. COMPARTIMENTO RIBEIRA

Está limitado por duas zonas de cisalhamento: a ssE pela zcL e a NNE pela zona
de cisalhamento Morro Agudo (ZCMA). Fazem parte deste compartimento as unidades
Votuverava, Betara e Perau (Figura 3.1 ).

Ëmbasamento: No Compartimento Ribeira os nraciços considerados como embasamento das
sequênclas metavulcano-sedimentares da FDA distribuem-se como núcleos isolados denominados
de Núcleo Alto Açungui, Núcleo Ouro Fino, Núcleo Betara e Núcleo do Tigre. Diversos autores tem
atribuido a esses maciços a denominaçåo de cornplexo pré-setuva, ampliando, dessa forma, a
proposta inicial de Ebeft (1971). São descritas rochas polideformadas, constituídas por gnaisses
orto a paraderivados (protomi¡oníticos a miloníticos) com intercalaçöes de biotita-xistos, muscovita-
xistos e anfibolitos (Fritzons Jr. et. at. 1982; Hasr.ri ef a/. 1984; piekaz, .1984). salamun¡ (1991) e
salamuni ef. al (1993) resgatam a denominação cle complexo Meia Lua (popp ef.a/., 1929) para

as rochas do embasamento do Núc¡eo Betara e sugere a extinçäo do nome pré-setuva.

A correlação desses núcleos do enrbasamento, entre si, com o complexo Atubâ, e
ainda ao cráton do Paraná (na concepçáo de Basei et. al. 1992 e 1997) é alvo de especulaçöes
geológicas. São necessários maiores estudos geológicos e principalmente geocronológicos para

uma melhor catacterizaçåo desses núcleos.



O metamorfismo regional ating¡u o fácies anfibolito, com fenômenos de

retrometamorfismo no fácies x¡sto verde. A inexistência de dados geocronológicos e ¡sotóptcos nåo

perm¡te ainda uma melhor caracter¡zação do aspecto temporal e genético dessas rochas.

Unidades Metavulcano-sedimenta¡es - Eståo representadas pelas Unidades Votuverava, Betara e

Perau. Estendem-se em uma faixa de orientaçáo preferencial regional NE-SW, representando as

rochas encaixantes para maciços intrusivos como Granitos Cerne, Varginha e Morro Grande.

A Unidade Votuverava (Formaçåo Votuverava por Bigarella & Salamun¡, 1958b),

tem sido atribuída, desde a sua criaçäo, como unra seqüência metavulcano-sedimentar sobreposta

à Fomaçåo Capirú, ocupando o topo do Grupo Açungui (Marini e¿al. 1967; Marini, '1970; Fritzons

Jr. et. al. 1982). Foi correlacionada à Ëormação lporanga (Leonardos, 1934) e a Seqüência

Lageado por Campanha et. al. (1987) e Campanha (1991). Compreende uma faixa, de direçåo NE-

SW, dominando quase que integralmente a porção sudeste do Compartimento Ribeira. Seus

contatos sáo tectônicos com as demais unidades da FDA e intrusivos com os Granitos Cerne,

Varginha e Morro Grande,

Compreende uma seqüência metavulcano-sedimentar, de baixo grau metamórfico,

caraclerizada pela associação de espessos pacotes pelíticos a psamíticos compostos por filitos

carbonosos, metar¡tmitos e metarenitos subordinados, além de metacalcaren¡tos. Ocorrem

expressivas interdigitaçöes de rochas vulcano-s¡rdimentares representadas por metabasitos

diversos, rochas vulcanoclásticas e formaçôes ferríferas (Silva ef a/. 1998b; Bartosievicz &

Vasconcellos, 1998).

A Unidade Votuverava foi divida em conjuntos litológicos propostos por F¡ori (1990,

1993), sendo conhec¡dos por: Bromado- filitos, quartzitos e metaconglomerados; Coloninha-

metarenitos, metassiltitos, metaconglomerados; ,i) Saivá - filitos, mármores e metamargas. Os

contatos são definidos por falhas. O metamorfismo regional associado é integralmente de ba¡xo

grau (fácies xisto-verde).

A Unidade Betara descrita como Formaçåo por Popp et. al. (1979) ocorre como

rochas sobrepostas ao Complexo Meia Lua através de falhas de cavalgamento e os contatos com

as demais unidades circunjacentes (Votuverava e Cerpirú) säo todos tectôn¡cos. É constituida por

rochas metapelíticas/psamit¡cas (quartzo-mica x¡stos, granada-q uartzo-mica xistos, quadzitos e

metaconglomerados oligomíticos miloníticos), metavulcånicas (metatraquitos), clasto-químicas

(metamargas e mármores) e ferro manganíferas (hernatita quartzitos, quartzitos ferruginosos, ricos

em ferro e manganês, com associação de xistos granatiferos). O metamorfismo descr¡to alcançou



o fácies xisto-verde e anfibolito (zonas da biotita/granada), superior às demais unidades próx¡mas

(Capirú e Votuverava), Salamuni ef a/., (1 993).

Esse conjunto litológico foi cons¡derado como pertencente a Formaçåo Perau

(Piekarzs, 1984). Salamuni ef. a/. (1993) retomam a denominaçâo Betara, por esta não apresentar

continuidade geogfáfica com a Formação Perau.

A Unidade Perau sobrepöe-se às rochas gnáissicas do Núcleo do Tigre através de

falhas de cavalgamento. A SSE está em contato com a ZCL e a NNW mantém contato tectônico

entre as diferentes unidades. Foi designada como seqüência por Piekaz (1981) e atribuída

poster¡ormente como Formação pertencente ao Grupo Setuva por Fritzons Jr. et. al (1982). É

constituída predom¡nantemente por rochas metapelíticas (ardósias, filitos e x¡stos finos)

intercaladas a rochas metabásicas e metavulcânicas, Subordinadamente, ocorrem quartzitos,

cálcio xistos e mármores. Os metassedimentos vulcanogênicos, a exemplo de metachefts e

formaçöes ferríferas bandadas, apresentam-se como bons indicadores paleoamb¡entais (Silva ef.

a/ 1981 ; Piekaz, 1 984; Campanha ef. al. 1987). A Unidade Perau tem uma s¡gnif¡cativa

importância econômica a exemplo das mineralizaçöes de Cu, Pb, Zn, Ag e Ba. O metamorfìsmo

regional caracteriza-se pelo båixo grau (fácies xisfn verde), com preseruaçåo de diversas

estruturas primárias.

3,4. COMPARTIMENTO CERRO AZUL

Limita-se a SSË com a ZCMA e a NNW com a Zona de Cisalhamento ltapirapuä. É

constituído predominantemente pela Unidade r\gua Clara, incluindo a Unidade Antinha e o

Complexo Granítico Três Córregos (Figura 3. I ).

Embasamento - Na década de 80 houve uma tendência em interpretar que os tipos graníticos

or¡entados próximos ao Complexo Três Córregos seriam ortognaisses do embasamento

metamórfico definido por Complexo Apiaí-Mírim (Chiodi Filho, 1984). Essa mesma terminologia foi

adotada, para o Estado do Paraná, e mais especiflcamente para os termos orientados (gnaisses,

milonito-gnaisses ou granitóides com incipienie orientaçáo) que ocorrem nä borda NNW do

Oomplexo Granítico Três Córregos, por Biondi (1989).

Theodorovicz & Câmara (1988) sugerem que essas rochas foram formadas durante

o Paleoproterozóico ou Arqueano, servindo assim como o embasamento das coberturas



metassed¡mentares do Compartimento Cerro Azul. No Estado de Såo Paulo, Gimenez Filho

(1993), através de estudos geocronológicos, propóe o abandono do termo ApiaiMirim para os

litotipos tidos como ortognaisses do embasamento e os incluem como rochas pertencentes ao

Complexo Granítico Três Córregos, com idade Neoproterozóica.

No Estado do Paraná, Reis Neto (1994), concorda com Gimenez Filho (op. clf. ) e

c¡tå que os granitóides orientados do Complexo Granítico Três Córregos seriam na realidade

rochas formadas durante o Neoproterozóico. Afinal, que entidade geológica representaria o

embasamento das coberturas metassedimentares do Compartimento Cerro Azul, uma vez que

estas não esiäo expostas? Cordani et. al. (1984) aventaram a possibilidade da existência de um

núcleo cratônico abaixo dos sedimentos da Bacia do Paraná, definido por Cráton do Paraná (ver

também Brito Neves & Cordani, 1991 ; Basei ef.a/. 'l 997, 1999),

Reis Neto (1994) def¡ne o Bloco Paraná e propöe idades Paleoproterozóicas (1.800

a 1 .700 Ma). Quintas (1995) define, através de estudos geofís¡cos, os limites deste bloco crustal e

o denomìna de Bloco Paranapanema.

lJni<Jacles Metavulcano-sedimentares - A Unidade Água Clara ocorre numa faixa alongada de

direçåo NE-SW, bordejando o Complexo Granítico Três Córregos em contato pnr falhas ou

intrusivo. A SSE está localizada ao lado da Unidade Votuverava em contato tectônìco com a

ZCMA; a SW é recoberta pelos sedimentos da f;ìacia do Paraná. Ocorrem ainda como teios

pendentes em meio às rochas graníticas do Complexo Três Córregos-

A Unidade Água Clara (termo Formação ut¡l¡zado por Marini et. at., 1967 e Marini,

1970), é composta por uma associação litoestratigráfica predominando três litologias principais: a)

rochas cálcio-silicáticas (mármores impuros, cálcio xistos e ocorrência subordinada de quartzitos,

metapelitos, metabasitos e formaçöes ferríferas) þor vezes podem apresentar grandes injeçóes

representadas por leucogranìtos com o mesmo p drão estrutural; b) xistos representados por

muscovita xistos, granada-muscov¡ta xistos e anfìbólio xistos, ainda com ocorrências de

metacherts, quartzitos e metabasitos; c) rùrhas anfiboliticas que englobam desde orto

(interpretadas como possíveis sl//s) a para-anfil,rr:litos, ocorrendo como corpos alongados e

concordantes à estruturaçåo das rochas cálcio-siìlicáticas e xistos. Quanto a estruturação são

citadas três fases deformac¡ona¡s que aiingiranr e$sas rochas assocìadas ao metamorfismo no

fácies xisto verde a anfibolito e um retrometamorfismo no fácies xisto verde, zona da clorita

(Pontes, 1982; Fritzons Jr. et. a\.,1982: Reis Neto & Soares, 1987; Reis Neto, 1994).



No quadro estratigráfico regional, essa unidade ainda náo obteve um consenso

entre a maioria dos autores, as vezes posicionando-a (no topo) acima do Grupo Açungu¡ ou na

base, por vezes ocupando o topo do Grupo Setuva e até mesmo sendo referenciada a outro Grupo
(ver principalmente Reis Neto, 1994; Fassbinder et. al., 1993; Fassbinder, 1996 e Fassbinder &

Machado, 1998).

A Unidade Antinha foi definida originalmente como Seqüência Antinha por Pontes

(1982), para um pacote de metassedimentos clásticos encontrados ao norte da Zona de

Cisalhamento Morro Agudo, considerando-a mais jovem que a Formaçáo Votuverava. O autor não

incluiu nessa seqüência os mármores que ocorrem na Serra do Vutuvuru, mantendo-os à

Fomaçåo Votuverava, enquanto que Dias & Salazar Jr. (1987), posicionaram os mármores da

Serra do Vutuvuru junto a Seqüência Ant¡nha.

Fiori (1990 e 1992) eleva a Seqüênc¡a Ant¡nha a sfafus de Formaçáo e a divide

(Fiori, 1993) em três conjuntos litológicos: Tacaniça, Capivara e Vutuvuru. A primeira constitui-se

por metaritmítos, com intercalaçöes de metassiltitos arenosos e metaritmitos síltico-arenosos,

metaren¡tos e meta-conglomerados; o Conjunto Capivara é formado exclusivamente por

metacalcários calcíticos, geralmente rítm¡cos, de coloraçåo cinza-escuro; e finalmente o Conjunto

Vutuvuru representado por metar¡tmitos arenosos, níveis mefaconglomerados, metassiltítos,

quartzitos e metarg¡litos.

Toda essa unidade foi metamorfìsada no fácies xisto verde (zona da clorita) e, em

muitos casos, próximo ao contato com os granitos do Complexo Três Córregos, desenvolve termo.

metamorf¡smo (Dias & Salazar Jr., 1987).

3.5 - COMPARTIMENTO ABAPÃ

Ocorre na porçåo NNW do Pré-Cambriano paranaense, limitado a SSE pela ZCMA

e a NNW pelas rochas metavulcano-sedimentares do Grupo Castro. lnclui predominantemente a

Unidade ltaiacoca que encontra-se intrudida pelo Complexo Cunhaporanga (Figura 3.1).

-Embasamento - No Compartimenio Abapá as rochas descritas como gnaisses e migmatitos de

ocorrência restrita entre o Complexo Cunhaporanga e o Grupo Castro, foram, durante duas

décadas, consideradas como unidades infra-estruturais do embasamento das unidades

metavulcano-sedimentares, a exemplo do Complexo Apiaí-Mirim. Reis Neto (1994), ao estudar



geocronologicamente essas rochas c¡ta idades de formaçäo neoproterozó¡cas, pertencentes ao

Complexo Cunhaporanga. A entidade geológica defin¡da como embasamento do Compartimento

Alrapã, nåo encontra-se aflorante.

Unidades Metavulcano-sed¡mentares - O Compartimento Abapã é constituido predominantemente

pela Unidade ltaiacoca (Faixa ltaiacoca) que foi primeiramente considerada como Formaçäo por

Almeida (1956). Representa um espesso pacote de quartzitos, filiios e mármores encaixados entre

dois batólitos graníticos. Posteriormente foi elevada ao sfafus de Grupo por Bistrichi ef.a/. (1985) e

Souza (1990).

Ocorre numa faixa alongada de direção preferencial NE-SW desde a reg¡ão de

Itaiacoca (PR) até ltapeva (SP). Está delimitada a oeste pelo Complexo Graníiico Cunhaporanga

(contato intrusivo) e a leste pelo Complexo Granitico Três Córregos (contato pela ZCI).

Possui uma litologia diversificada constituída por: metarcósios (subordinadamente

metaconglomerados, metarenitos e metapelitos) intercalados a metavulcânicas (metatraquitos

potássicos); meiadolomitos esiromatolíticos e subordinadamente metamargas. Pelo seu conteúdo

de estruturas biogenéticas a Unidade ltaiacoca foi correlacionada à Formaçåo Capirú (Bigarella &

Salamuni, 1956; Marini, et. al., 1967), porém Fairchild ('1977) sugeriu que se mantivessem como

unidades distintas. Todo esse conteúdo litológico foi reconhecido por associações em Soares

(1987) e sintetizadas em unidades por Prazeres Filhc¡ ef. a/. (1 998).

Souza (1990), na regiäo das folhas Or¡ro Verde e Barra do Chapéu, divide o Grupo

Itaiacoca em quatro formaçöes: Formação Bairro da Estìva (metarenitos arcoseanos, metassiltitos

e metabasitos); Formação Água Nova (metassiltitos, filitos, ardósias e mármores impuros);

Formação Serra do Macaco (ortoquartzitos finos, nletarenitos, quartzitos impuros e metassiltitos); e

Formaçåo Bairro dos Campos (metadolomitos e irrr:tacalcários argilosos, com intercalaçóes de

quartzitos).

Em trabalhos na porção centro sul da Faixa ltaiacoca (PR), Reis Neto (1994) difere

de Souza (1990) quanto à denominação do cc/r¡jr,lnlo vulcano-sed¡mentar (Formaçäo Bairro da

Estiva) e adota Formaçäo Abapâ (Trein e¿al., 1985) para uma seqüência onde predominam rochas

metavulcânicas sobre os metassedimentos. lnclui a Formaçäo Água Clara no Grupo ltaiacoca,

correlacionando-a cóm a Formaçäo Água Novi:, $endo constttuida por rochas metabásicas

intercaladas com fTlitos e metadolomitos.



O metamorfismo regional pode variar do fåcies xisto verde a anfibolito e, localmente,

o aparecimento de andalusitas, tremolitas e talco está associado ao metamorfismo de contato
gerado por intrusöes de granitóides do Complexo Cunhaporanga.

Próximo a cidade de Piraí do Sul (PR) e dentro dos domínios do Complexo

Cunhaporanga, a Serra das Pedras se destaca como uma feiçåo geomorfológica mârcante,

constituída por quartz¡tos friáveis rlcos em muscovitas, denominados Quartzito Serra das Pedras.

Sua posiçáo estratigráfica foi discutida por Fuck et. al. (1967) e Kaefer & Cunha (1974) como

rochas pertencentes ao Grupo Açungui. Reis Neto (1994) situam-nas ao Grupo ltaiacoca,

correspondendo a um grande teto pendente no Complexo Cunhaporanga.

Digno de ser mencionado são as rochas Eo-Paleozóicas do Grupo Castro que

ocorre ao extremo NNW do Compartimento Abapã em contato com o Complexo Granítico

Cunhaporanga por falha. Trata-se de uma seqüência moláss¡ca pós-orogên¡ca representada por

três associaçóes litológicas (da base para o topo): a) Tronco - andes¡ios, riolitos, rochas

piroclásticas e eonglomerados; b) Piraí do Sul * arenitos arcosianos, siltitos e lamitos; e c) Tirania

- riol¡tos, rochas piroclásticas e conglomerados. A origem do Grupo Castro é associada a uma

tectônica de colapso do cinturáo orogenético no final do ciclo Brasiliano (Soares, 1987; Moro ef. ä/.

1994; Bonacim et. al. 1994). Com relaçäo a geocronologia Moro ef a/. (op.cú) ciiam idades Rb-.Sr

(Rr) em riolitos de 488t8 Ma, e Cordani ef a/. (1999), idades U-Pb em zircöes (SHRtMp) em torno

de 540 Mâ.

Os diques básicos, posteriores a toda tectônica Pré-Cambriana, de idades

mesozóicas, eståo presentes em todas as unidades da FDA. Apresentam direção principal

em torno de N50-60W, com extensöes que podem chegar a vários quilômetros.

Litologicamente predominam diabásios, dioritos pórfiros e quartzo dioritos, que integram o

"enxame" de diques do Arco de Ponta Grossa.



4. EOMPLEXOS GRANÍTICO$ CUNHAPORANGA H TRÊS CÓRRËGOS: UMA SiNTESE

GEOLÓGICA

Dentre as rochas graníticas que afloram no sudeste bras¡leiro, do¡s complexos

destacam-se por suas dimensöes e conteúdo litológico. Esses complexos, denominados de

Cunhaporanga e Três Córregos, afloram em grande parte no Estado do Paraná. Ambos

complexos ocupam uma área superior a 1\o/o (ca.5800 km2) dos litot¡pos que formam o pré-

Cambriano paranaense. Regionalmente eståo dispostos paralelamente, segundo uma direção

preferencial NE-SW, separados por uma seqüência metavulcano-sedimentar conhecida por

Faixa ltaiacoca (Figura 3.1).

Por se tratarem dÕ objetivo direto da presente Disserlação, optou-se descrever

os Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três Cónegos em um capítulo a parte, com base na

bibliografia ex¡stenle, afim de promover um estudo sobre o atual estágio do conhecimento

geológico e geocronológico desses complexos. Neste capítulo também såo referenciadas

intrusöes graníticas menores como os Granitos Cerne, Piedade, Morro Grande e Varginha.

A maioria dos trabalhos disponíveis têm caráter regional, tornando o

conhecimento geológico dos Complexos GranÍticos Cunhaporanga e Três Córregos precário.

Os trabalhos específicos mais recentes devem-se a Guimarâes (1995), Guimaråes & Ulbrich

(1999) e Guimaråes (inédito) para o Complexo Granítico Cunhaporanga e Gimenez Filho

(1993) e Gimenez Filho ef al (1995) para o Conrplexo Granítico Três Córregos.

4.1 * COMPLEXO GRANíTICO CUNHAPORANGA (CGCP)

O Gran¡to Cunhaporanga, assim tj,lfinido originalmente por Oliveira (i927),,foi
considerado como Complexo Granítico Cunirap<lranga por Alga¡te & Kaefer ('1972) pelå

justificativa que essa unidade apresentava o!'í,¡nde d¡versidade em termos composicionais,

texturais e estruturais.

Este corpo batolítico chama a alenq:äo pela sua área de abrangência. Estende-

se por aproximadamente 110 km, na direçråo NË-SW desde a região conhecida como Serra

Abaixo, norte da cidade de Ponta Grossa - PFì, até próx¡mo ao limite entre os Estados do

Paraná e Såo Paulo, cobrindo uma área de aproxirradamente 2.800 km2.



Os limites do CGCP com as demais unidades geológicas do Esiado do Paraná

såo feitûs a noÍe, nordeste e sudeste com as rochas metamóficas do Grupo ltaiacoca (borda

leste do Complexo); na borda oeste, limita-se com as rochas do Grupo Castro; e a sudoeste e

norte-noroeste as rochas sedimentares da Bacia do Paraná (Formaçåo Furnas) cobrem o

Complexo (Figura 3.1).

O CGCP é constituído por diversos corpos graníticos, predominando monzo a

sienogranitos de coloraçäo rósea a cinza médio, sobre granodioritos e quartzo-monzonitos

(Algarte & Kaefer, 1972; Biondi ef.a/., 1989). Subordinadamente ocorrem corpos subvulcânicos,

de composição álcali-granítica a sienogranítica, intrus¡vos no CGCP, a exemplo dos Granitos

Carambeí (Fuck ef. al., 1967) e Joaquim Murtinho (Guimaråes, 1995). Outra característ¡ca

assinalada säo as ocorrências de enclaves diorít¡cos e quartzo-dioríticos (Fuck op. cit.).

Os coniatos do CGCP com as rochas metassedimentåres são descr¡tos como

tectônicos com as rochas do Grupo Castro e intrusivos com as litologias da Faixa ltaiacoca,

desenvolvendo nessa porçåo termo-metamorfismo (Reis Neio, 1994; Prazeres Filho ef. a/.

1998). Além disso, diversos septos metamórficos da Unidade ltaiacoca ocorrem como tetos

pendentes ao norte do Complexo, sendo notável a ocorrência do Quartzito Serra das Pedras

na sua porçåo noroeste.

Com relaçåo ao aspecto textural, há o predomínio de granitóides porfiríticos a

porfiróides, com fenocr¡stais de feldspato potáss¡co (aproximadamente 2 cm em média,

podendo chegar excepcionalmente a I cm) e secundariamente texturas equigranulares média

a grossa (Fuck ef. a1.,1967; Guimaråes, 1995). Estruturalmente ocorrem rochas isótropas, por

vezes desenvolvendo feiçöes de fluxo magmático. De ocorrência restrita, såo citadas estruturas

migmatíticas, gnáissicas, miloníiicas e cataclásticas (Fuck ef. aI.,1967; Fiori ef. a/., 1987; Reis

Neto, I 994).

O caráter cálcio-alcal¡no do CGCP pode ser assinalado pela observaçåo dos

dados petrográfìcos (paragênese mineral, analise modal em diagrama QAP e tipologia de

zircåo) como discutido por Wernlck & Ferreira (1990), Wernick ef.a/ (1990) e Guimarães (1995).

A petrografia associada à analise química (elementos maiores e traços) confirmam a tendência

cálcio-alcalina para o CGCP e mostram ainda que os constituintes graníticos pertencem a série

de alto K (em parte shoshoníticos), com características de granitos do tipo I e do tipo A

(granitos tipo Joaquim Murtinho e Carambeí), formados, respectivamente, em ambientes de

arco vulcânico e intra-placa. (Reis Neto, 1994; Guimarães & Ulbrich, 1999).



4.2 - COMPLEXO GRANÍÏCO TRÊS CÓRREGOS (CGTC)

O nome Granito Três Córregos foi proposto poÍ Fuck (1966) e Murator¡ (l 966),

em irabalhos realizados no leste do Paraná, para um batólito granítìco que se estende, com

direção preferencial NE-SW, desde a região de ltaiacoca - Três Córregos, onde é capeado

pelos arenitos da Formaçäo Furnas, até o rio ltapirapuá, onde adentra no Estado de Såo Paulo

(Fuck ef.a/., 1967). Diversos autores reconheceram a heterogeneidade textural, composicional

e estrutural do Granito Três Córregos, que seria constituído por diversos corpos graníticos

intrusivos (Melcher et.al.,1973). Devido a essas caracterísiicas, e a sua área de abrangéncia,

Paiva et.al. (1977) passaram a denominá-lo de Complexo Granítico Três Córregos.

O CGTC domina uma área de aproximadamente 3.000 km2, estendendo-se,

numa direção NË-SW (concordante com a estruturaçåo regional do Pré-Cambriano

paranaense), por 180 km desde a regiåo de Três Córregos-ltaiacoc€ (PR), até ao sul da região

de Capäo Bonito (SP). Os limites com as demais unidades geológicas são feitos nos extremos

N e S com as coberturas da Bacia do Paraná (Formaçåo Furnas) e as bordas E e W do CGTC,

com as unidades Água Clara e ltaiacoca, respect¡vamente (Figura 3.1 ).

Os contatos geológicos com as unidades metavulcano-sedimentares s¡ão na

maior parte tectônicos. Com a Unidade ltaiacoca, o contato é feito pela ZCI (Reis Neto, 1994;

Prazeres F¡lho ef. a/., 1998; Campanha & Sadowski, 1999). Já com a Unidade Água Clara o

CGTC mantém contato irregular (intrusivo), evidenciado pela grande quantidade de restos de

teto (septos metamórficos da Unidade Água Clura), pelo desenvolvimento de metamorfismo de

contato e ocorrênc¡a de inúmeros filöes e erpófises graníticas que cortam as rochas

encaixantes. A NE e próximo a cidade de Cerro Azul (PR) o contato do CGTC com a Unidade

Água Clara se faz pela ZCMA (Santos & Felipe, 1980; Campanha ef.a/., 1985; Kops ef.al,

1993).

Como todo e qualquer comple;ro hatolítico o CGTC é constituído por uma

variedade de rochas graníticas (multi-intrus¡vo) que se diferenciam em termos compos¡c¡onais,

texturais e estruturais. A característica típicá cio CGTC é o domín¡o de rochas porfiróides,

graníticas, granodioríticas a quaftzo-monzonitìcas, com fenocristais de feldspato alcalino

(geralmente microclineo) que variam entre 2 a 10 cm. Subordinadamente ocorrem granitóides

equigranulares de granulaçáo fina a grossa, por vezes leucocráticos, de composiçäo entre

sienogranít¡ca a monzogranítica (Fuck et.al., 1967: Paiva eú.a/., 1977; Santos & Felipe, 1980;

Janasi & Ulbrich, '1992; Gimenez Filho, 1 993). tl comum a ocorrência de enclaves que

apresentåm composiçáo desde monzodiorítica à diorítica.



O CGTC é formado predominantemente por granitóides isótropos, e de

ocorrência restrita, são descr¡tas rochas migmatiticas e gnáissrcas (ortoderjvadas) de
composição granodiorítica a tonalítica (Janasi & ubrich, 1992; Gimenez Filho, 1993, Reis Neto,

1994). zonas de brechaçäo e de milonitização associadas às zonas marginais do OGTC, säo
interpretadas como feiçöes de tectônica de borda durante a intrusão dos corpos graníticos
(Fuck ef.a/., 1967).

A análise conjunta dos dados petrográficos e geoquímicos disponíveis mostra
que o conjunio de granitóides (deformados ou não) e enclaves constitui em termos de
elementos maiores, uma seqüência básica-intermediária-ácida, cálcio-alcalina de médio a alto-
K, de granitóides tipo - l, gerados em amb¡ente de arco vulcânico (wernick & Ferreira, 1990;

Wernick et. al.,1990; Gimenez Filho, 1993; Gimenez Filho ef a/., 1995; Reis Neto, 1994).

4.3 - CONHECIMENTO GEOCRONOLÓGICO DOS COMPLEXOS GRANITICOS

CUNHAPORANGA E TRÊS CÓRREGOS

4.3. 1 ) Complexo Granítico Cunhaporanga

O conhecimento geocronológico e isotópico do Complexo Granítico

cunhaporanga é escasso e resume-se aos estudos realizados por Re¡s Neto (1994), Tabela

4.1.

O referido autor, procurando estabelecer a evoluçåo geocronológica e isotópica

do OGCP apresenta idades Rb-sr (RT) de 746Ì4s Ma (r¡ 0,7069) para as rochas gnáissicas,

617x406 Ma (ri 0,7164) para os granitos e 626+14 Ma (ri 0,7164) para os r¡olitos. Essas idades,

apesar do forte desequilíbrio isotópico observado nos diagramas isocrônicos, são interpretadas

como relativas à época de formaçåo do magmalismo granítico pré a sintectônico (gnaisses) e
pós a tardi-tectônico (granitos e riolitos) do complexo. ldades modelo Tor,¡ (sm-Nd) entre 1.8 a
2.7 Ga caracterizam o período de incorporaçåo das fontes (protólitos) clo cGCp à crosta, e pelo

estudo isotópico dos isótopos de Nd, sr e Pb, Reis Neto (1994) conclui que o conjunto granítico

do CGCP é proveniente de uma mesma fonte, com composiçäo de crosta ou manto do t¡po

sub-continental. Além dos dados de Reis Neto (op. cÍ) uma determinaçäo K-Ar (em biotita) de

586+14 Ma é citäda por Biondi e¿al. (1989) para os granitóides anorogênicos tipo Carambeí
(Tabela 4.1).
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4.3.2) Complexo Granítico Três Córregos

O conhecimento do ponto de vista geocronolégico do CGTC é muito superior

quando comparado ao CGCP, devìdo aos estudos realizados por Gimenez Filho (1993),

Gimenez Filho ef.a¿ (inédito) e Reis Neto (1994), que propuseram, com a utilização da
geocronologia e da geologia isotópica, uma nova v¡são sobre a história geológica deste

Complexo.

Reis Neto (1994) considera que as idades modelo Sm-Nd (TÞM) de 2.OS a 2.19
Ga, representam a época de incorporação à crosta dos protólitos que originaram as rochas
pertencentes ao cGTC. Gimenez Filho (1993) datou alguns Augen-gnaisses e interpretou-os

como "mega-enclaves/xenólitos englobados pelos granitóides do complexo Três córregos".
Para tais rochas a idade de formação (Rb-sr, RT), segundo o referido autor, é em torno de 1.79

+ 86 Ga (r¡ 0.7068).

O conjunto de dados rad¡ométficos obtidos pelo método Rb-Sr (RT) apontam,
para o CGTC, idades que variam entre 790 a 480 Ma. O perÍodo compreendido entre 790 a
650 Ma é interpretado como a formação do magmafismo granítico sintectônico do CGTC. Na

região a NW da cidade de Apiaí (sP), Gimenez Fitho (1993) apresenta idades de formaçåo das

seguintes suítes graníticas s¡ntectônicas: a) Granitóides orientâdos, 788+76 Ma (ri 0,7128); b)

Potlíróide (Gran¡to Córrego do Butiá), 664162 Ma (r¡ 0,71S9). Já para porçäo paranaense do

CGTC, Reis Neto (1994) cita a idade de 658+49 Ma (r¡ O,7O9B) para formaçåo dos granitóides

deformados, representados pelos Gnaìsses Paina e Rio Morcego. Neste mesmo período uma

idade u-Pb em zircões de 719+162 Ma (Gimenez Filho, op.cit.), é interpretada como o pico do

magmatismo sintectônico caracter¡zado pelo Granito Saival (Suife Portiróide). As idades do
resfriamento desse magmatismo, obtidas pelo método K-Ar em biotitas, estão delimitadas no
período entre 658 a 600 Ma (ver Tabela 4.2).

A época de formação do magmatisn'rn tardi a pós tectôn¡co do CGTC encontra-

se entre 540 a 480 Ma. Para Gimenez Filho (1993) tal evento está registrado nos Granitos

Cóneas e Sguário com idades de formação de 480+19 Ma (ri 0,7289) e 523t21 Ma (ri 0,7171)

respectivamente. Reis Neto (1994) cita idade de so9+31 Ma (ri 0,7128) como "idade mínima"
para as rochas graníticas tardi a pós{ectônicas. As idades K-Ar (em bioiitas) desse

magmatismo, observadas nos Granitos Córreas (564119 Ma) e Sguário (S7B1B Ma), såo

notavelmente mais antigâs que as obtidas pelo métorio Rb-Sr (Tabela 4.2).
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O estudo geocronológico do CGTC pelo método U-Pb em zircões foi

recentemente explorado por Gimenez Filho et.al. (inéditn) na regìão mapeada por Gimenez

Filho (1993). Os dados apontam para o Gran¡to Saival (Suife Porfiróide) ¡dade de cristalização

de 605.112.0 Ma, Para os Augen-Gna¡sses e os Granito¡des Orientados as idades 2oTpbfo6pb

citadas são respectivamente 6081s Ma e 610+3 Ma, interpretadas como "¡dades máximas" de

cristalizaçáo pâra esses litotipos. Prazeres Filho et.at. (inédito) citam para as fácies porfiróide

do CGTC idade U-Pb de 604f3.5 Ma.

O estudo integrado dos isótopos de Sr, Nd e Pb promovido por Reis Neto (1994),

permit¡u determinar que o CGTC é proveniente de fontes (protólitos) com forte contribuição

crustal na origem de suas rochas, demostradas pelos altos valores negativos do Epsilon Ndr (-

16 a -20), altas razões Sr/Sri e também pelas heranças isotópicas observadas em análises de

zircöes realizadas por Pråzeres Filho ef a/. (inédito) e Gimenez Filho ef. a/. (inédito).

4.4 - MODELOS TECTÔNICOS

A análise eonjunta dos dados geolégicos referentes aos Complexos Graniticos

Cunhaporanga e Três Córregos permite afirmar que se tratam de mac¡ços granÍticos, multi-

intrusivos, cálcío-alcalinos, gerados em ambientes compressionais associados ao ciclo
Brasiliano. Esses dados, integrados a aspectos estruturais, geocronológicos e
paleogeográfìcos, serviram de base para a formulação de modelos tectônicos que consideram

os Complexos como representantes de arcos magmáticos. Entre esses modelos desiacam-se

os de Soares (1987), Campanha et. al. (1987), Fiori (1990), Campanha (.1991), Base¡ ef.a/.

(1992, 1997) e Reis Neto (1994). Para esses autores, a geraçåo das rochas graníticas está

vinculada a interação de placas l¡tosféricas (modelo Himalaiano e/ou Andino), cujo o produto

(magma) ascendeu para formar o arco magmático. Um modelo alternativo para o Complexo

Três Córregos foi proposto por Ëassbinder (1996) que propóe uma origem das rochas

granÍticas vinculada a um cinturão transpressivo, com ascensåo durante uma fase transtrativa.

4,5 * DEMAIS INTRUSÕES GRANÍTICAS NA FDA

Os Granitos Cerne, Piedade, Morro Grande e Varglnha encontram-se

cartografados em vários mapas geológicos do Pré-cambrìano paranaense. No entanto, poucos

såo os trabalhos específicos que retratam as consl¡tuiçöes litológicas e gênese desses



maciços. Dentre os trabalhos mais ¡mportantes destacam-se os de Fuck ef.a/. ('1967), Ëiori

(1985a, b) Ë Chiodi Filho ef al. (1987). Com relaçäo a geocronologia sáo quase inexistentes os

dados d¡sponiveis na literatura, destacando-se um dado Sm-Nd (TDN¡) de 2.063 Ma para o

Granito Cerne (Siga Jr., 1995).

Esses maciços granít¡cos sáo intrusivos nas unidades metavulcano-

sedimentares do Compartimento Ribeira (Figura 3.1). Devido a suas áreas de abrangência, sáo

classificados como sfocks, e como característica comum, possuem formas elípticas com a

direção de maior estiramento concordante com a estruturaçäo geral da FDA (NE-SW).

Segundo Fiori (1985b) e Fiori (1997) esses corpos graníticos estáo alojados em dobras de

arrasto antiformais originadas pela mov¡mentação, caracteristicamente dextral, das falhas ou

ZC Lancinha e Morro Agudo. Em seu modelo, Fiori (op. c,f) sugere que as intrusões foram

contemporâneas ao desenvolvimento das falhas e deformaram-se, em condições dúcteis,

através de um processo de cisalhamento simples, ådquirindo a forma elíptica atual.

4.5.1)Granito Cerne

O Granito Cerne (Muratori, 1966), iocaliza-se a NW do município de Bateias (PR)

entre as localidades de Cerne-Ouro Fino de Ba¡xo, até Conceiçáo dos Correas, cobrindo uma

área de aproximadamente 45 km'?(Figura 3.1).

O contato geológico intrusivo com as unidades metavulcano-sedimentares é

evidenc¡ado pela ocorrência de xenólitos de rochas metassedimentares e pelo

desenvolvimento de termo-metamorfismo superposto às rochas encaixantes (Fuck et,a/., 1967).

Ao sul do Granito Cerne o contato se faz tectonicamente através da Falha do Cerne (Fiori,

19e0).

Constitui-se predominantemente por granitóides leucocráticos, de coloraçåo

avermelhada, equigranulares, de granulaçåo média a grossa e composiçåo sienogranítica a

álcali-feldspato granít¡ca. Säo rochas isótropas, [;or vezes desenvolvendo orientação mineral

de fluxo magmático (Fuck ef.a/., 1967; Silva ef.arl, i098b). No contato com a Falha do Cerne, a

rocha apresenta-se cataclasada (Sanios & Felipe, 1980).

4.5.2) Granito Piedade

O Granito Piedade, denominado originalmente por Marini (1970), abrange uma

de área 15 km2 a norte da cidade de Rio Branco do Sul (Fìgura 3.1).

Os seus contatos com as encaixantes (Unidade Votuverava) såo marcados, a

leste, por cisalhamento transcorrente e a oeste intrusivo, associado a metamorfismo de contato

(Fuck ef.a/., 1967; Chiodi Filho et.al., 1987; Spoladore & Hackspacher, 1993).

O Granito Piedade é constituídcr por uma diversidade lìtológica marcante,

agrupada por Chiodi F¡lho ef. â/. ('1987) em dois domínios principais: 1) Atcali-granitos,
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representado por álcali granitos, s¡enogran¡tos e monzogranitos, de granulaçåo fina å grossâ,

coloração cinza a cinza avermelhado, isótropos a levemente foliados; 2) Atcali-sienitos,

compreende o conjunto litológico dominante e const¡iu¡-se por álcal¡-s¡enitos a quaftzo-sienitos

cinza claros, textura hipidiomórfica granular e estrutura tanto maciça quanto orientada (ver

também Silva ef. a/. 1 998b).

Chiodi Filho (op.cit), realizaram análises de elementos terras raras para os

domínios litológicos do Granito Pìedade e interpretam, a partir dos dados obtidos, que o
magma primário teve origem no manto superior, com coniaminação da crosta inferior.

4.5.3) Gran¡to Morro Grande

O Granito Morro Grande (Trein, 1968) aflora acerca de 7 km a sudeste da cidade

de Cerro Azul (PR), com uma área de exposiçâo em torno de 70 km2, configurando o maior

corpo granitico do Compartimento Ribeira (Figura 3.'1).

É intrusivo em rochas da Unidade Votuverava, com auréolas de metamorfismo

bordejando todo o corpo (Fuck ef al-, 1967: Chiodi Fitho et.al.,1gA7). Chiodi Fìlho (op.cd.)

descrevem cinco domínios faciológicos y1, yz, w, T¿ ê ys, onde os três primeiros såo

representados por monzogranitos a sienogranitos, com variedades albitizadas de caráter álcali,
granítico. Os dois últimos são classificados como biotita-g ranilos porfiríticos. É ciiado ainda

pelos autores a presença de rochas subvulcânicas no domínio y5. Sugerem iambém, uma

derivaçáo crustal para esse maciço, com base na anál¡se de elementos terras raras.

4.5.4) Granito Varginha

Assim denominado por Trein (1968), aflora numa superfície de 25 km2, entre as

cidades de Tunas e Adr¡anópolis, PR, (Figura 3 1)

Trata-se de um corpo granítico composto pr¡nc¡palmente por rochas

monzograníticas e subordinadamente s¡enograniticas a q uartzo-monzoníiicas. Apresentam

textura porfiróide a equigranular, de granulaçäo média a grossa. Estas rochas foram divi<jidas

em cinco domínios por Chodi Filho e¿al. (f 987). A estrutura predominante é a isótropa, por

vezes ocorrem granitóides cataclásticos e miloníticos na porção norte do Granito (Fuck efal.,
1967; Chiodi Filho (op.clf.). Com relaçáo ao compoftamento dos Ern, Chiodi Filho (op.clt)

interpretaram umâ mistura de fontes (erustal e mantélica) para a or¡gem do Granito varginha.



5. CARACT'ËRíSTICAS PETROGRÂFICAS DOS COMPLËXOS GRANiTICOS

CU¡.¡I-IAPORA}.IGA E TRÊS CÓRREGOS

5.r - TNTRODUÇÃO

Este capítulo apresenia uma sintese das principais caracterísiicas petrográficas

das rochas graniticas investigadas nos Complexos Granít¡cos Cunhaporanga e Três Córregos,

incluindo aìnda os Granitos Cerne e Morro Grande. Os objetivos do presente estudo náo

incluíram o mapeamento geológico destes complexos graníticos, no enianto, em funçåo dos

estudos de campo, é sugerida uma representação cartográfica dos principais litoiipos que

compõem ambos complexos. Os litotipos graníticos destes complexos, de acordo com os

dados petrográficos, tais como texturas, estruturas, constituição mineralógica, tìpos de minerais

máfìcos e acessórios presentes, foram agrupados em diversas Unidades Graníticas (Mapa

Geológico, escala 1:250.000 - Apêndice 3) que se mostraram coerentes quando da

interpretaçåo dos dados geoquímicos, geocronolégicos e isotópicos.

Deve-se ressaltar que a subdivisão litológica adoiada neste trabalho é uma

tentativa de delimitar no mapa geológico a distribuiçåo espacial dos diversos corpos graníticos

estudados, e nåo englobam a ampla diversidade litológica presente nestes complexos.

As unidades metavulcano-sedimentares, encaixantes das rochas graníticas

investigadas, apresentadas no Mapa Geológico (Apêndice 3), tem sua cartografia integrada a

part¡r de mapas geológicos já publicados (B¡ondi, et.al., 1983; Campanha ef. a/., 1988 e Reis

Neto, 1994, escala 1:250.000; CPRM, 1977:Fiori,1990 e Silva ef. a/., 1998b, escala l:100.000

e Prazeres Filho ef. a/., 1998, escala '1 :50.000).

O magmatismo Mesozóico-Cenozóico intrusivo nas diferentes unidades

geológicas do Pré-Cambriano paranaense é representado pelos enxames de diques de gabros,

monzodioritos a dioritos, alojados numa direçåo preferenc¡al N40-45W e por ¡ntrusöes alcalinas,

a exemplo do Maciço Alcalino de Tunas.

A Figura 5.1 mostra a d¡str¡buiçåo das unidades graniticas identificadas nos

Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três Córregos, e os Granitos Cerne e Morro Grande na

área estudada, conforme apresentado no Mapa Geológico (Apêndice 3). O Complexo Granítico

Cunhaporanga está representado por três grandes unidades: Piraí do Sul (1), Santa R¡ta (2) e

Ribeiråo do Butiá (3); O Complexo Grânítico Três Córregos é representado pelas unidädes:

Paina (4), Arrieiros (5), Såo Sebastião (6) e Conceiçåo (7), dividida em duas fácies: 7a - Fácies

Arroio Taquaral e 7b - Fácies Vista Bonita; Granito Cerne (8) e Granito Morro Grande (9).
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Figura 5.1 - Distribuiçåo dos Complexos Granltiaos Cunhaporanga e Três Córregos
e suas unidades graniticas. lnclui Granitos Ccme e Morro Grande. A legenda não rcflete e rcal¡dade estretigráfioa.



s.2 - coMpLEXO GRANíTICO CUNHAPORANGA (CGCP)

Os trabalhos de campo para o reconhecimento dos principais litotipos graníticos

do CGCP, realizados ao longo do perfil da Estrada do Cerne (PR-090), permitiram a subdivisäo

em três unidades principais. Estas unidades graníticas, alojadas numa direçao preferencial

N40-60E (Figura 5.1; Mapa Geológico - Apêndice 3), são:

e Unidade Granftica Piraí do Sul (UPS), ocorre na extremidade NW do CGCP, e é const¡tuída

principalmente por biotita monzogranitos c¡nzentos, equi a ineq uigran ulares isótropos;

ôUnidâde GranÍtica Santa Rita (USR), é a unidade do CGCP de maior expressäo em área,

ocorrendo na porção central do mesmo, constituída principalmente por biot¡ta monzogranitos

podiróides róseos isótropos, ocasionalmente deformados;

o Unidade Granftiea Ribeirão do Butiá (URB), aflora ao longo da extremidade SE do CGCP,

numa faixa com cerca de 5 km de largura, em contato com as rochas metavulcano-

sedimentares da Faixa ltaiacoca. Nesta unidade predominam anfibólio-biotita monzogranitos e

raramente anfìbóf ¡o-b¡otita granodioritos cinzenios, podiróides e isótropos.

As composiçôes moda¡s dos principais litotipos graníttcos das unidades do

CGCP, encontram-se em diagrama QAP (Streckeisen, 1976), Figura 5.2.



5.2.1 * Unidade Granítica Piraí do Sul (UPS)

No domínio da UPS, diversos autores citam a ocorrência de rochas gnáissicas e

migmatíticas atribuídas ao possível embasamento do CGCP (ver ¡tem 3.5, Capítulo 3). Reis

Neto (1994) cita a ocorrência e define rochas ortognáissicas, como neoproterozóicas e

pertencentes ao CGCP, denominadas informalmente de Gnaisses Piraí do Sul. Durante os

trabalhos de campo, realizados na Estrada do Cerne, na suposta porçåo aflorante desses

gnaisses, näo foram encontradas rochas com as características descritas por Reis Neto (1994).

A pouca quafidade e quantidade de afloramentos observados, não permitiram no presente

trabalho, a identificaçäo de rochas gnáissicas e/ou migmatíticas nessa regiåo. Guimarães

(comunicaçåo verbal; inédito), através de um mapeamento geológico de detalhe, descarta a
possibilidade de ocorrência de rochas com tais feiçöes. Portanto, sugere-se no presente

trabalho o abandono do termo "gnaisses" e que, as rochas observadas nessa área, sejam

incluídas no CGCP sob a denominaçao de UPS.

As melhores exposiçöes dos granitos da UPS, encontram-se na Estrada do

Cerne, afloramentos HP-17 e HP-21 (cortes de estrada ou em forma de diversos matacöes),

extremidade sul do CGCP. Devido ao espesso manto de intemperismo nåo foi possível

determinar o tÍpo de contato geológico que a UPS mantém com as demais unidades do CGCp.

Náo foi observado o contato da UPS com as rochas do Grupo Casiro, ent¡etanfo, através da

anál¡se de imagens de radar, sugere-se um contato tectônico evidenciado por forte lineamento.

A UPS é constituída por b¡otita monzogranitos equi a inequigran ulares, de cor

cinza claro a cinza róseo e, castanho escuro quando alterados, leucocráticos, e de tenura
granítica com granulaçåo média a fina (Prancha 1 , Foto 1). São constituÍdos por feldspato

potássico (microclíneo), plagioclásio (oligoclásio), quartzo e bioiita. Nas porçöes mais

inequigranulares destacam-se, de forma isolada, fenocristais de feldspato potássico com até

1,5 cm de comprimento.

A or¡entaçâo incipiente dos cristais de biotita e a relaçäo textural deste mineral

com os demais constituintes da rocha, sugerem unra estrutura de fluxo magmático.

A análise modal, efetuada por corìtâgem de pontos em låminas delgadas, indica

valores de 20 a 25o/o de quartzo, 33 a 35% de feldspato potássico, 28 a 33 o/o de plag¡oclásio e

7 a 12o/o de biot¡ta. Em diagrama QAP (Figura 5.3) os granitóides da UPS siåo plotados no

campo dos monzogranitos

Microscopicamente as rochas da UPS apresentam textura hip¡diomórfica

caracterizada pela presença de fenocristais de microclíneo em matriz média constituída por

quaftzo, oligoclásio, microclíneo e bjotita (Prancha 1 , Foto 2).
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O quarlzo nessas rochas é precJominantemente xenomórfico (entre 1 a smm),

geralmente interstic¡al aos cristais de microclíneo e oligoclásio, apresentando por vezes

extinção ondulante. O microclíneo ocorre geralmente como fenocrislais ou cristais menores,

hipidiomórlicos a xenomórfrcos, normalmente pertíticos (filmes) (Prancha 1, Foto 2), e
geminaçáo em grade bem desenvolvida. Apresentam inclusóes de cristais hipidiomórficos de

plagioclásio, e ocas¡onalmenie biotita e ztcäo. Encontram-se comumente fraturados com ou

sem preenchimento de sericitas. Cristais menores (3 a smm) de microclíneo xenomórficos

encontram-se dispersûs åleätor¡amente pela matriz. O plagioclásio (oligoclásio) ocorre como

cristais idiomórficos a hipidiomórficos, menores (1 a Smm) do que os de microclíneo,

geralmente com zoneamento oscilatório indicât¡vo de núcleos mais ricos em cálcio,

normalmente alterados (núcleos sericitizados).

O mineral máfico predominante ne$les monzogranitos é a biotita, apreseniando-

se como cristais (2 a 3mm), idiomórficos a hipidiomórficos, ocasionalmente ou raramente

xenomórf¡cos, com pleocroísmo amarelo claro-castanho escuro. Os cristais de biotita

apresentam alteração parcial ou total para clor¡ta (Prancha '1 , Foto 3), onde a subslituição

ocorre gradaiivamente ao longo da clivagem do rlrineral. lnclusóes de zircão (desenvolvimento

de halos pleocróicos) e apatita sáo comuns. Os cr'¡tais de titanita e alanita ocorrem geralmente

assoc¡ados com a bioi¡ta ou inclusos nestas.

Os principais minerais acessórios são zircáo, apatita, alanita, titaniia e opacos

como a magnetÌta e pir¡ta. Cristais geralmente icliornórficos de titanita, por vezes fraturados, de

até I mm, ocorrem freqüentemente associados aos cristais de biotita. Apresentam uma

concentraçåo de até 3% dcl volume dos minerais e ocasionalmente apresentam inclusóes de

zircão e opacos (Prancha 1, Foto 3). Cristais de nruscovita, sericita, clorita e epídoto aparecem

como produtos de alteração dos cristais de feldspaio e biotita.

Uma característica marcante na UPS é a ocorrência de uma unidade

metassedimentår com direçáo N30-50 E, corrhecida como Quartzito Serra das Pedras,

¡nterpretada como 'teto pendente' preservado nas l¡ordas do CGCP.

do Sul i



PRANCHA 1

Foto 1 - Biotita monzogranito. Amostra do afloramento
HP-21tUPSl.

Foto 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25X), aspecto textural geral. euartzo (e),
Microclineo (Mi), Plagioclásio (Pl), Biotita (Bi). Afloramento
HP-21(UPS).

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 200X). Cristais de biotita (Bi) alterados para clorita.
Cristais de titanita (Ti) fraturados com inclusões de minerais
opacos. Afloramento HP-17 (UPS).
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Esta unidade metåssedimentar, aflora no extfemo noroeste da área de estudo,

limitado a leste pela UPS e a oeste pelas rochas do Grupo castro. Apresenta largura de
aproximadamente 6 km e comprimento na ordem de 30 km (Guimarães, 1995).

Fuck efal (1967) descreve esta unidade como ectinitos do Grupo Açungui que

sofreram processos térmicos quando da formação do "Granito cunhaporanga". Kaefer & cunha
(1974) sugerem que este seja constituinte da Formação Setuva, interpretada como unidade
basal do Grupo Açungui, configurando um grande teto pendente nas rochas granitóides.

Guimarães (1995) sugere que o Quartzito serra das pedras represente uma unidade

metassedimentar, que ocorre como um 'feto-pendente' no complexo cunhaporanga.
Atualmente, a pos¡ção tectono-estratigráfica desta unidade é ainda alvo de especulaçöes.

A melhor exposiçäo do Quartzito Serra das pedras é uma grande saibreira (Hp_

18; Prancha 2, Foto 1), localizada à margem da Estrada do cerne. Neste afloramento, ocorre

uma rocha de coloração branca, granulaçáo média a grossa, constituída essenciafmente por
quarlzo e em menor volume muscovita. Em alguns locais é possível ainda verif¡car um

acamamento sedimentar (s¡) preservado, definido por nÍveis métricos mais quarlzosos

intercalados a níveis centimétricos mais micáceos. Os cristais de muscovita estão orientados

segundo um plano preferencial, definindo uma foliação metamórfica incipiente (s1) presente

nestes quartzit$s. Essa foliação, é paralela a Se, cuja orientaçåo está em tomo de N6sE/ 75"
NW.

Uma característica marcante nestes quartzitos é o alto grau de fraturamento

imposto. As fraturas não seguem um padräo preferencial, ramificando-se em diversas direçôes
(Prancha 2, Foto 1). Algumas dessas fraturas são preenchidas por material muito fino, de
composição quartzo-feldspática, muito alterado. Såo prováveis injeções graníticas, alojadas

nas fraturas das encaixantes do CGCP, quando da colocaçåo deste.

Microscopicamente o Quartzito Serra das Pedras é composto por cristais de até
smm de quartzo (aproximadamente 95% do volume da rocha), xenomórficos, com forte

e)dinção ondulante, e na sua maioria apresentando evidências texturais de recuperaçáo,

tendendo a recr¡stalizaçáo (Prancha 2,Fo1o 2). cristais de muscovita com até 2mm (prancha 2,

Foto 3), e em menor quantidade biot¡ta apresentam-se orientados e definem a foliaçáo s1. os
cristais de zircäo aparecem como o principal mineral acessório.

O metamórfìsmo imposto ao Quartzito Serra das pedras, atingiu, provavelmente,

o fácies xisto verde médio a alto, conforme a assembléia mineralógica - metamórfica quartzo +

muscovita + biotita presente nestas rochas.
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Foto I - Exposiçäo do Quartzito Serra das
Estrada do Cerne. Afloramento HP-í8.

Pedras.

Foto 2 Fotomicrografia com
cruzados (aumento 25x). Cristais
recuperaçäo. Quartzito Serra
Afloramento HP-18.

polarizadores
de quartzo em
das Pedras.

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 200x). Detalhe dos cristais de muscovita.
Quartzito Serra das Pedras. Afloramento HP-18. 54



5.2.2 - Unidade Granítica Santa Rita (USR)

A USR é a principal unidade granítica do CGCP, ocupando a porçáo central do

complexo, e aflorando entre a UPS (NW) e a URB (SE) (Figura 5.1; Mapa Geológico - Apêndice

3). A denominação informal de Un¡dade Granítìca Santa Rita deve-se ao afloramento tipo desta

unidade (Prancha 3, Foto 1) que ocorre às margens do Córrego Santa Rita, na Estrada do

Cerne, definido anteriormente por Re¡s Neto (1994) como Gran¡to Santa Rita. Os demais

afloramentos dessa unidade são cortes de estrada alterados e matacôes, que se encontram

pouco alterados preservando as caraterÍsticas originais da rocha.

Na USR predominam biotita monzogranitos porfiróides de coloração rósea a

avermelhada e granulação méd¡a a grossa. Såo constitufdos por fenocristais de k-feldspato

idiomé¡ficos, com até 1,5 cm de comprimento, distribuídos em uma matriz equigranular média a

fina constituída por cr¡stais de quartzo, plagioclásio, k-feldspato e biotita. Algumas rochas, a

exemplo do ponto HP-0í, possuem uma ¡ncip¡ente foliaçåo de fluxo magmático caråcter¡zada

pela orientaçäo dos fenocristais de k-feldspato e dos cristais de biotita (Prancha 3, Foto 2).

Rochas monzograníticas deformadas ocorrem numa estreita faixa na porçåo

central da USR, próximo ao Ribeiråo da Onça (Ëigura 5.1 e lrJlapa Geológico - Apênd¡ce 3) e

såo petrograficamente semelhantes aos granitéides com foliaçåo de fluxo magmático

(afloramento HP-o1). Desenvolvem uma marcånte foliaçâo com d¡reção predominante N 1O-2OE

com altos mergulhos (75 a 80) ora para SE, ora para NW. Ëssa foliação é definida

principalmente pela or¡entaçåo dos cristais der biotita e pelo estiramento dos cristais de k-

feldspato e quartzo (Prancha 3, Foto 3).

A contagem mineral modal efetuada em lâminas delgadas, para o conjunto de

granitóides da USR (deformados ou não), ¡ndicam valores de 24 a 30% de quartzo, 32 a 3ío/o

de k-feldspato, 30 a 38olo de plagioclásio e 2 at ,Lo/o de biotita. Os granitos deformados, em

relação aos não deformados, possuem teore$ ddr quartzo e k-feldspato mais elevados. Em

diagrama QAP (Streckeisen, 1976) os granrtos da USR são plotados no campo dos

monzogranitos (Figura 5,4).



Ao microscópio, os granitos não deformados (tipo santa Rita) possuem textura
porfiróide caracterizada pela presença de fenocristais de microclíneo distribuídos em matr¡z de
granulaçåo média constituída principalmente por quaftzo, microclineo, plagioclásio e biotita
(Prancha 3, Foto 4).

os cristais de quartzo de até smm, säo xenomórfìcos, exibem extinçåo ondurante
e ocorrem de forma interst¡cial aos feldspatos. Os cristais de microclíneo da matriz (de 3 a
Smm), sáo hipidiomórficos a xenomórficos, enquanto os fenocristais (com äté l Bmm), são
idiomórfieos a hipidiomórficos, pertíticos (filmes), e sempre apresentam geminaçåo em gråde.
Por vezes os cr¡stais de k-feldspato encontram-se sericitizados, e hospedam, na forma de
inclusões, crisiais de plagioclásio e biotita. Os cristais de plagioclásio (oligoclásio), apresentam
dimensöes enlre 2 a smm e säo gerarmente idiomórficos a hipidiomórficos, zonados,
normalmente com â presença de mimerqu¡tas em suas bordas. A alteraçåo (sericitização) é
mais comum nos núcleos dos cristais de plagioclásio.

A biotita, com forte preocroísmo de amarelo craro a marrom escuro, ocorrem
como cristais idiomórficos a xenomórficos, entre 2 a 3mm. É freqüente, pr¡ncipalmente nas
rochas deformadas da USR, a substituição parcial a total por clorita. As inclusóes minerais mais
comuns na b¡otita såo cristais de zircäo.

Minerais acessórios mais comuns sáo zircão, aranita, apatita, opacos (magnetita,
pirita) e titanitas (identificadas na separaçäo de minerais para metodologia U-pb). os cristais de
muscov¡ta-ser¡cita e epídoto ocorrem como produtos de alteraçåo de feldspatos e biotitas.

A principal característica dos granitos deformados da USR é o desenvolvimento
de uma foliação incipiente definida pr¡ncipalmente pela oriéntaçåo preferencial da biotita e o
est¡ramento de quaftzo e k-feldspato (prancha 4, Foto 1). Apesar da deformação rmposta e
consequente foliação produzida, a constitu¡ção mineralógica destes monzogranitos deformados
é semelhante a dos monzogranitos não deformaclos (tipo Santa Rita). O reequilíbrio ocorreu no
fácies xisto-verde, associado à paragênese: quartzo + clorita + k-feldspato * epídoto * seric¡ta.



Foto 1 - Biotita-monzogranito (USR) com enclavi
constituído por cristais de biotita. Afloramento Hp-01.
Estrada do Geme, às margens do Rio Santa Rita.
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Foto 3 - Biotita-monzogranito (USR). Fotiação definida
pela orientação da biotita e estiramento dos fenocristais
de k-feldspato e quarEo. Amostra do afloramento Hp-29.

Foto 2 - Biotita-monzogranito (USR). Orientação
incipiente dos minerais de feldspato e biotiÍa. Amostra-do
afloramento HP-01.

Foto 4 Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x). Aspecto textural geral do monzogranito:
fenocristais de microclíneo (Mi) em matriz de quarÉo (e),
microclíneo, plagioclásio (pl) e biotita (Bi). Afloramento Hpbt.



Foto 1 - Fotografia de lupa binocular (aumento 5x). Biotita-
monzogranito deformado (USR). Foliação definida pela
orientação da biotita e estiramento dos cristais de quartzo
e feldspato. Afloramento HP-29.
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Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 50x). Biotita-monzogranito deformado (USR)'
Cristal de plagioclásio fraturado sericitizado manteado
parcialmente por microclíneo. Desenvolvimento de bordas
albíticas e mirmerquítas. Afloramento HP-29.
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Foto 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x1. Biotita-monzogranito deformado (USR).

Recristalização preferencial de quartzo e microclíneo nas
bordas dos gräos indicada pelas setas. Afloramento HP-29.

Foto 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 50x). Biotita-monzogranito deformado (USR).
Cristal de plagioclásio deformado e fraturado circundado
por cristais de biotita que refletem a deflexão da foliação.
Afloramento HP-29.



Os cristais de quartzo são xenomóficos e a grande maioria está em processo de

recuperação e recristalizaçåo, porém apresentam ainda extinção ondulante

Os cristais de m¡croctíneo são hipidiomórficos a xenomórficos, geralmente

pertít¡cos (t¡po filmes). Os fenocristais apresentam inclusöes de cr¡stais de biotita e plagioclásio.

Recristalizaçåo de cristais de microclineo é comum, e os cr¡sta¡s neoformados encontram-se

sempre associados com os grãos microgranulares de quartzo (Prancha 4' Foio 2).

Os cristais de plagioclásio (oligoclásio) são hipidìomórflcos a xenomórfìcos,

apresentam-se zonados, e normalmente com fraturamento intracristalino e ocorrência de

saussuritização. Formação e desenvolvimento de mirmequitas são comuns, geralmente no

contato entre os cristais de plagioclásio e microclíneo (Prancha 4, Foto 3)

Os cristais de biotita, com pleocroismo amarelo claro a marrom escuro, ocorrem

cOncentradoS em niveis descontínuoS, apresentando-se bem orientados, MuitaS Vezes,

circundam fenocrisfais de k-feldspato ou cristais de plagioclásio, em função da deformaçåo

imposta (Prancha 4, Foto 4). Os cristais de biotita âlteram-se normalmente para clorita e

póssuem inclusöes de cristais de zircão, apatita e titanita.

5.2.3 * Unidade Granítica Ribeiråo do Butiá (URB)

A URB aflora ao longo de toda extremidade NE do CGCP sendo delimitada a

NW pela USR e a SE pelos metassed¡mentos da Faixa ltaiacoca (Figura 5.1 e Mapa Geológ¡co

- Apêndice 3). Na regiåo compreendida entre Abapä e såo Lourenço, o contato intrusivo da

URB com as rochas metavulcano-sedimentares é evidenciado pelo aparecimento de cristais de

andalusitas não orientados nos metapelitos (Prancha 5, Foto l), e crislais de tremolita e talco

näo orientados nas rochas meiadolomíticas. Estes minerais são frutos do metamorf¡smo termal

de contato imposto nestas rochas encaìxantes, já metamorfisadas, quando do alojamento e

resfriamento do CGCP.

As rochas da URB såo represerntürdas por anfibólio-biotita monzogran¡tos a

ocas¡onalmente granodioritos, de granulação méciia a grossa, aflorando na forma de matacões

arredondados, a exemplo do ponto HP-02, afloramento tipo dessa unidade. São rochas

leucocráticas de coloraçáo cinza méd¡o, textu ra ¡rorfiróide, com fenocristais de feldspato

potássico (com até 2cm) idiomórficos e, ocasion¿llmente fenocristais de plagìoclásio (Prancha

5, Foto 2). A matriz destas rochas, de composiçår: granodiorítica, possui granulação média e é

constituída pr¡ncipalmente por plagioclásio (mineral predomìnante), cristais menores de

microclíneo, quartzo, biotita e anfibólio. Os principais minerais acessórios sáo zircão, titanita,

alanita, apatita e opacÕs, Nas imediaçôes da localidade de Abapá, ocorrem, nestas rochas,



enclaves m¡crogranulares máficos, de composiçåo dror¡tica, com formas ovaladas, const¡tu¡dos

prìnc¡palmente por biot¡ta, anfiból¡o e plagioclásio.

A contagem mineral modal dos granitóides da URB foi efetuada em lâminas

delgadas e em fatias de rocha submet¡das a ensaio por colorimetria. Os valores modais

ind¡caram 18 a 260/o de quartzo, 26 a 30o/o de feldspato potássico, 35 a 52o/o de pìagioclásio e

10 a 15o/o de máficos (biotita 4 a 10o/o e anfibólio 3 a 7ok). Em diagrama QAP (Figura 5.5) as

rochas da URB ocupam o campo dos monzogran¡tos e raramente (uma amostra) granodioritos.

j
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A análise petrográfica de seções delgadas mostra para o conjunto dos

gran¡tó¡des da URB, texturas porfiróides com fenocristais de microclíneo distribuídos em uma

matriz de granulação média composta por quartzo, oligoclásio, microclineo, biotita e

hornblenda (Prancha 5, Fotos 3 e 4).

Os cristais de quartzo, com dimensóes de 2 a 5 mm, possuem hábito

xenomórfico, geralmente com extinçåo ondu¡ante. Ocorrem dispersos caoticamente e

consiituem a maliz da rocha, de forma intersticial aos fenocr¡stais e cristais menores de

feldspato (Prancha 5, Foto 3).

Os cristais de oligoclásio, com 5 a lomm, são normalmente idiomórficos e

alterados (núcleos sericitizados), por vezes ex¡bem zoneamento oscilatório sugestivo de núcleo

com maior componente anortítico. No contato entre os cristais de oligoclásio e os de

microclíneo, normålmente ocorrem intercrescimentos mirmerquit¡cos (Prancha 5, Foto 3).

Alguns cristais idiomórfìcos menores (até 1mm) de oligoclásio ocorrem como inclusöes nos

fenocristais de microclíneo (Prancha 5, Foto 4).

Além dos fenocristais, de até 2 cm, os cristais de microclineo da matriz podem

alcançar dimensóes de até 7mm, såo idiomórficos a xenomórficos e, nåo raramente,

apresentam-se ser¡citizados. Os fenocristais são pertit¡cos (tipo filme), e as inclusÕes minerais

de plagioclásio, anfiból¡o e biotita dispöem-se normalmente paralelas às linhas de zoneamento

do cristal (Prancha 5, Foto 4).



Foto I - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 50x). Unidade ltaiacoca. Cristal de andalusita
em metapelitos. Afloramento HP-37 - Abapã.
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Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x1. Monzogranito (URB). Constituído por
quartzo (Q), plagioclásio (Pl), microclíneo (Mi), biotita (Bi),
hornblenda (Hb) e titanita (Ti). Afloramento HP-02.

Foto 2 - (a) Anfibólio - biotita - monzogranito (URB).
Fatia tingida com soluçäo de Cobaltinitrito de Sódio
(b). Afloramento HP-02 - Ribeirão do Butiá.

Foto 4 Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x), Monzogranito (URB). Fenocristal de
microclíneo poiquilítico com inclusões de plagioclásio (Pl),
hornblenda (Hb) e biotita (Bi) dispostos paralelamente às
linhas do zoneamento do fenocristal. Afloramento HP-36.



A b¡otita, com pieocroísmo de amarelo claro a castanho escuro, ocorre como

cristais idiomófficos a xenomóficos, com tåmanho máximo de 3mm, geralmente associados

aos cristais de hornblenda e t¡tanita. Alteram-se para clorita e podem conter inclusóes de

cr¡stais de zircáo e apatita.

Os cristais de hornblenda, com pleocroísmo de amarelo claro a verde escuro,

atinge dimensöes entre 2 a smm, são idiomórfìcos a h¡p¡d¡omórficos. Geralmente associam-se

aos cristais de biotita, em intercrescimento simplectítico. Os cristais de hornblenda podem

apresentar ¡nclusöes de zircåo e apatita, e alteraçáo parcial para clorita, principalmente nas

bordas.

Os cristais de titanita ocorrem excepcionalmente em grande proporção (mais de
3%), såo idiomórficos e apresentam dimensôes de até 2mm. Alguns cristais de titanita contém

inclusóes de zircão e de minerais opacos (Prancha 5, Foto 3).

Os principais minerais acessórios nas rochas da URB, são alaniia, apatita,

titan¡ta e zircão. Epídoio, carbonato, ser¡c¡ta-muscovita e clorita säo os principais minerais de

alteraçåo dos feldspàtos, biotita e hornblenda.

5.3 - COMPLEXO GRANIT|CO rRÊS CóRREGOS (CGTC)

As invêst¡gações pêtográfiôas, geoquímicas e geocronológicas dos gran¡tóides

do CGTC foram baseadas no estudo de três perfìs geológicos principais: a) Estrada do Cerne
(PR-090); b) Açungui-Säo Lourenço; e c) Ce¡ro ,Azut-Caraguatá (Mapa Geológico - Apêndice

3). Dessa forma foi possível reconhecer, principalmente com base nos estudos petrográficos

destas rochas, quatro unidades (Figura 5.1 e Mapa Geológico - Apêndice 3):

rUnidade Granítica Paina (UPN), ocorre na extremidade NW do CGTC, em contato com os

meiassedimentos da Faixa ltaiacoca, e reorlìsenta a menor unidade do CGTC, com

aproximadamente I km de largura e de '15 lirn de comprimento. É constituída principalmente

por tonalìtos fracamente deformados. correspondem aos Gnaisses Paina de Reis Neto (19g4);

+Unidade Granítica Arrieiros (UAR), é a unidade granítica de maior expressäo em área,

ocupando toda a porção NW e N do CGTC. Esta unidade é constituída por granitóides

porfiróides de composição granodiorítica a moni:ogranítica deformados (protom¡lonitos) ou nåo;

o Ljnidade Granítica Säo Sebastião (USS), ocorre na porção central do CGTC, totalmente

intrusiva na Unidade Água Clara, configurando um corpo batolítico, com dimensöes de

aprox¡madamente 250 km2. Esta unidade é constituída por quartzo-monzonitos a

monzog ranitos porfìróides ;



ô Unidadë Granftie a Gonceição (Ue N), ocorre na enremidade sul do CGTC, totalmente

separada das demais unidades e intrusiva nas seqüências metavulcano-sedimentares da

unidade Agua clara. É constituída principafmente por monzogranitos, e apresenta uma área de

aproximadamente 260 km2.

As análises minerais modais para o conjunto dos granitóides das quatro

unidades estudadas estão plotados em diagrama QAp (Figura 5.6).

Figura 5.6 - granÍticos do CGTC.

5.3.1 - Unidade Granítica Paina (UPN)

A UPN engloba os litotipos descritos anteriormente como rochas gnáissicas de

idade mesoproterozóica a arqueana do Complexo Apiaí-Mirim (Biondi ef.a/., l9B9). Reis Neto

(1994) ao estudar a porção aflorante dessa unidade, define informalmente o nome paina para

as rochas gnáissicas de composição trondhjemítica-tonalít¡ca, de idade neoproterozóica,

associadas ao magmaiismo do CGTC.

No presente trabalho, por tratar do mesmo corpo estudado por Reis Neto (1994),

fo¡ mant¡da a denominaçåo Paina. A relação e o tipo de contato da UPN com as demais

unidades graníticas que compöem o CGTC, ainda nåo foram caracter¡zados. No entanto, com

os metassedimentos da Faixa lfaiacoca o contato tectôníco da UPN é bem definido através da

Zona de Cisalhamento ltapirapuá.

O afloramento analisado dessa unidade (HP-06) refere-se às rochas que

ocorrem próximas a regiáo de Paina e do Rio Socavåo (Mapa Geológico - Apêndice 3). Tratam-

se de tonalitos homogêneos, de granulação média, com textura inequigranular e coloração

cinza escura (Prancha 6, Foio l). Såo constituídos por plagioclásio, guartzo, anfibólio e biotita,

1â Quadzolito (Silêxrto)
lb Gran¡tóde rico 6m quârÞo
2 Alcah f€ldspâto g¡anrto
3a Sionogranito

Y Unidade Grân{ticå Paing

^ 
lJñidede Glan¡tica Arrieiros
X Enclev6

¡ Unidedo Granltica Såo Sebastìâo
eUnidade Granfticâ Conceiçåo

+Enc¡ave
3b MohzogrÊnito
4 Grãnodionto
5 Tonalito
7 Sie¡ito
I l\¡onzonito
9lì¡onzodiorito
l0 Dior¡to
" prefìxo O¡rarÞo

Diagrama aAP (streckàìiãn, i976) com os
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e subotdinadamente cristais de k-feldspato. Os principais mtnerais acessórios são zircão,

t¡tanita, apatita, alanita e minerais opacos (magnetita e sulfetos).

Os ionalitos apresentam uma foliaçåo incipiente def¡nida pelo estiramento e

orientaçåo de cr¡stais de quartzo e feldspato e pela or¡entação preferenc¡al dos cristais de

biotita e hornblenda (Prancha 6, Foto 2). A foliação apresenta orientaçåo preferenc¡al N02 -

05W / 68 - 75o NE. Veios graníticos hololeucocráticos, apresentam cerca de l0 cm de ìargura,

sendo alojados em direçöes transversais às foliaçóes destes tonalitos.

A contagem mineral realizada em uma única seçåo delgada mostra a seguinte

composiçáo mineralógica: plag¡oclásio (oligoclásio) 55o/o, quarlzo 28%, b¡otita 8%, microclíneo

5% e hornblenda 4o/o. Em diagrama QAP (Figura 5.7) esta rocha situa-se no campo dos

tonalitos.

Ao microscópio os tonalitos da UPN, apresentam texturas levemente

deformadas. A mineralogia princ¡pal é representada por quartzo, plagioclásio, m¡croclíneo,

biotita, hornblenda (Prancha 6, Foto 3). A deformaçáo tectônìca imposta nos ionalitos está

caracterizada pelo desenvolv¡mento de uma fol¡açáo incipiente (Prancha 6, Foto 2), definida

principalmente pela orientaçåo preferencial dos nritterais máficos (biotita e hornblenda).

O quartzo ocorre como cristais ¡renomórficos estirados, com até Smm de

comprimento, sáo intersticiais aos feldspatos er rninerais máficos. Apresentam forte extinçáo

ondulante e evidências texturais de recuperaçãl'l e¡ recristalização, resultando na formaçåo de

gräos submilimétricos com contatos poligonais elltre si.

Os cristais de plagioclásio (oligocl,ásio), entre 2 a 10mm, såo xenomódicos'

geralmente estirados, a hipidiomórflcos, por vozes apresentando-se muito saussuritizados.

Ex¡bem freqrlentemente zoneamento e hospedam inclusöes de cristais de anf¡bél¡o, zircåo e

alanita.



PRANCHA 6

Foto I - Tonalito (UPN). Amostra do afloramento HP-06,
Estrada da Paina.

Foto 2 - Fotomicrografia, obtida em lupa binocular
(aumento 7,5x). Tonalito (UPN). Foliação incipiente definida
pela orientação e estiramento dos cristais de quartzo e
feldspato e orientação dos minerais máficos (Corte XZ).
Afloramento HP-06.

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x), Tonalito (UPN), aspecto geral. Rocha
constituída por quartzo (Q), plagioclásio (Pl), microclíneo
(Mi), biotita (Bi), hornblenda (Hb) e acessórios:. zircão,
alanita (Al) e titanita (Ti). Afloramento HP-06.
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Os cristais de microclíneo apresenta-se normalmente xenomórficos (entre 2 a
3mm) e desenvolvem geminação em grade.

Os crista¡s de biotita (1 a 2mm), são xenomórficos a hipidiomórficos com

pleocroísmo de amarelo pálido a marrom escuro. Associam-se aos cr¡sta¡s de hornblenda, em

níveis descontínuos orientados podendo formar simplect¡tos, sugest¡vos de formação da biotita

a partir da hornblenda. Vários cristais de biotita possuem inclusóes de cristais de zircão e
apatifa, Normalmente a biotita altera-se parcialmenle ou totalmente para clorita.

Os cristais de hornblenda säo idiomórficos a xenomórfcos (enire 2 a 6mm) com
pleocroísmo de amarelo pálido a verde escuro. Ocorrem como cristais isolados e orientãdos, ou

associados com cristais de biotita, e normalmente encontram-se parc¡almente alterados para

cfor¡ta,

Os principais minera¡s acessór¡os são litanita, geralmente xenomóú¡ca, zircåo,

apatita, minerais opacos e notável concentração de cristais de âlanita, Minerais secundános,

resullantes da alteração da mineralogia principal, tais como, carbonatos, epidoto e clor¡ta sáo

comuns

5.3.2 - Unidade Granítica Arrieiros (UAR)

É a unidade de mâior expressåo nâ área estudâdâ, predominando nâs porções

N e W do CGTC (Figura 5.1 e Mapa Geológico - Apêndice 3). Ëngloba os g ranito-g naisses

desfi¡tos como pertencentes ao complêxo Apiâí-Mirim por B¡ondi e¿al. (1989). As rochas

graníticas desta unidade foram incluídas no CGTC por nåo ser possível diferenciá-las das

demais rochas graníticas do complexo, principalmente no aspecto mineralógico-químico. A
presença subordinada de gran¡tóides deformados (geralmente protomilonitos) nesta unidade,

está relacionada a atuação de importantes defonrraçóes tectônicas.

A UAR (melhor caracterizada no pofil Cerro Azul-Caraguatá, Mapa Geológico -

Apêndice 3), aflora quase sempre na forma de ntatacões ln slfu (Prancha 7, Ëoto 1) e está

representada por um conjunto de granitóides norfiróides. Os granitóides são constituídos por

fenocristais de feldspato potássico poiquilíticos, com até 2cm de eixo maior, d¡str¡buídos em

uma matriz de granulação média, coloração cinza médio, de composiçäo granodiorítica a

tonalítica, formada por cr¡stais de plagioclásio, quaftzo, microclíneo, biot¡ta e anfibólio (Prancha

7, Foto 2). Veios aplíticos são de ocorrência comum nesta unidade e representam

manifestações granÍticas tardias. Na porçäo norte e sul da uAR, são identificados grandes

tetos pendentes representados por septos metamórf¡cos da Unidade Água Clara, a exemplo do

afloramento HP-52, (Figura 5.1 e Mapa Geológico - Apêndice 3), que ocorrem como xenólitos

em meio às rochas graníticas com d¡mensöes métricas (Prancha 7, Foto 3).
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O contato geológico enire a UAR e a UPN é inferido, já que suas características

nåo foram evidenciadas em campo. Na região de São Luís do Machado (Mapa Geológìco -

Apêndice 3) os granitóides típicos da USS encontram-se alojados nos domínios da UAR. O

contato da UAR com a Faixa ltaiacoca (borda W da UAR) é tectôn¡co, marcado pela Zona de

Cisalhamento ltapirapuã. Com as l¡tologias da Un¡dade Água Clara os contatos geológicos säo

em parte intrusivos e em pade tectônicos.

A contagem modal de minerais (fenocristais e matr¡z; Prancha 7, Fotos 2 e 4)

dos granitóides da UAR mostram teores de 55 a 38% de plagioclásio, 32 a 15o/o de feldspato

potássico, 28 a 15o/o de quartzo, 10 a 4o/o de biotita, I a 3% anfibólio e em algumas rochas

teores de aI'ê 2o/o de titanita. Em diagrama QAP esses granitóides variam composicionalmente

entre granodioritos a monzogranitos (Figura 5.8).

Figura 5.8 - D¡agrama QAP (Streoke¡sen, 1976) - UAR.

Os granitóides da UAR, ao microscópio, apresentam textura porfiróide

caracterizada pela presença de fenocristais de microclíneo em matriz de granulação média

(Prancha I, Folo 1).
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Os cristais de quartzo (entre

ondulante, ocorrendo geralmente de forma

anfibólio (Prancha 8, Fotos 2 e 3).

Os cristais de oligoclásio, alé smm de tamanho, säo normalmente

hipidiomórficos, e geralmente apresentam zotìeamento oscilatório (Prancha 8, Foto 3).

Normalmente apresentam-se sericitizados nos nricleos ou em todo cristal, Em contato com

cristais de microclíneo podem desenvolver bordas; albíticas e mirmequitas. Cristais menores (<

2mm) idiomórfìcos de plâgioclásio ocorrem como inclusöes nos fenocristais de microclíneo.

2 ra 3mm), såo xenomórficos com extinçáo

intersticial aos cristais de feldspato, biotita e

2 Acåfíleldspato granito
3a Sienogr¿nito I
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Foto I - Granodiorito (UAR). Afloramento HP-73, cidade
de Cerro Azul.

PRANCHA 7

Foto 3 - Monzogranito (UAR). Presença de xenólitos da
Unidade Agua Clara. Afloramento HP-52 - Estrada do
Geme, próximo a ponte sobre o Rio Ribeira.

Foto 2 - Homblenda-biotita granodiorito porfiróide (UAR).
Acima, sua fatia tingida com solução de Cobaltinitrito de
Sódio. Amostra do afloramento HP-73.

Foto 4 - Hornblenda - biotita - monzogranito
(UAR). Amostra tingida com solução de
Gobaltinitrito de Sódio. Afloramento HP-83a.



PRANCHA 8

Foto 1 - Fotomicrografia de lupa binocular (aumento 5x).
Granodiorito (UAR). Textura porfiróide. Notar inclusöes
dispostas paralelamente às linhas de crescimento do
fenocristal de microclíneo (seta). Afloramento HP- 73.

Foto 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x). Monzogranito (UAR), aspecto geral.
Constituído por fenocristais de microclíneo poiquilíticos
(Mi) em matriz de quartzo (Q), plagioclásio (Pl), biotita (Bi),
hornblenda (Hb) e titanita (Ti). Afloramento HP-88.

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x) Granodiorito (UAR). Quartzo intersticial (Q),
microclineo (Mi), plagioclásio zonado (Pl), hornblenda (Hb),
biotita (Bi) e titanita (Ti) associadas. Afloramento HP-73.
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O microclíneo apresenta-se como fenocristais (até 2cm), pertíticos (tipo filme) e
geralmenle hipidiomórficos. Cr¡stais menores (2 a 5mm), geralmente xenomómcos encontram-

se dispersos caoticamente na matr¡z da rocha e associam-se aos cristais de quartzo. Os

crista¡s de microclíneo exibem geminação em grade e ocasionalmente textura poiquilítica,

caracterizada pela presença de inclusöes de cristais de anfìbólio, biotita, plagioclás¡o e titanita,

sugest¡va da cristalização anterior dos m¡nerais inclusos (Prancha B, Fotos 2 e 3). Esses
minerais dispöem-se paralelamente às linhas de crescimento do microclíneo.

Os cr¡stais de biotita, com pleocroísmo amarelo claro a verde escuro, são
idiomórfìcos a xenomórficos (entre 2 a 4mm) com freqüentes inclusöes de crisiais de zircáo,
apatita e minerais opacos. Encontram-se normalmente associadas aos crista¡s de anfibólio em

simpleci¡tos, e alteram-se para cloriia (Prancha B, Fotos 2 e 3).

Os cristais de hornblenda (2 a 3,5 mm) säo geralmente hipid ¡omórficos, com
pleocroísmo de amarelo claro a verde escuro, associadas aos cristais de biotita nas texturas

mencionadas, e apresentam inclusões de cristais de apatita e mìnerais opacos. Cristais de

hornblenda submìlimétricos idiomórfìcos, ocorem como inclusöes nos fenocristais de
microclíneo (Prancha 8, Fotos 2 e 3).

A titanita ocorre como pr¡ncipal mineral acessório. Nos granitóides da UAR

apresentam um volume aproximado de alé 2o/o dos constituinies mineralógÍcos, são
geralmente .cristais id.iomórficos, entre 1 a 2mr''i , excepcionalmente podem chegar a 4mm
(Prancha I, Foto 2). Ocorrem associados aos cristais de anfibótio e biotita. Os demais minerais

acessórios säo cristais de zircão, apatita, alanita e minerais opacos. Cristais. de seric¡ta, cloriia,

epidoto e carbonatos ocorrem como produtos de alieråçäo de feldspatos, biotita e hornblenda.

Feiçöes sugestivas de intereçäo magmáticas entre rochas félsicas e máficas
ocorrem localmente, a exemplo do afloramento HP-zl, onde observa-se uma forte associaçåo

entre os granodioritos da UAR com rochas de urmposiçåo monzonít¡ca (prancha 9, Foto 1).

Essas últimas são rochas caracterizadas por teÕres dos máfÌcos superior a 30% do volume

total dos mÍnerais constituintes e de granulaçåo fi¡ra a média (prancha 9, Foto 2). A contagem

mineral efetuada numa única seção delgada indícou a seguínte concentração mineralógíca:
quartzo (3%), plagìoclásio (oligoclásio? - 40%), k-feldsp ato (2ío/o), biotita (6%), anfib'lio (2zo/o),

titanita (2%) e opacos (2%), alem dos acessórios <je zircão, apatita, alanita (?). Em d¡agrama

QAP (Figura 5.8), são classifîcados como monzonitcs.
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Foto I -contato magmático irregurare@¡
e rocha monzonltica (Hp-7T1. Em detalhã, canto suierioi
direito, observar a corrosão de fenocristal de FK incorpärado
pela rocha monzonftica (ampliaçäo gx).

Foto 2 - Detalhe de fenocristal de k-feldspato no
contato entre granodiorito porfiróide (UAR) e
monzonito mesocrático (a direita). Afloramento Hp-27.

Foto 3 - Detalhe da Foto 1, mostrando estruturas de
interação entre granodiorito e monzonito, apresentando
foliações magmáticas concordantes, indicädas pelas
f inhas traceJadas. Aflorament o Hp-lT.
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o contato entre os dois tipos de rocha, granodiorito e o monzonito, em interaÇão
é caracter¡zado por: a) zona de interface irregurares e em cúspide (prancha 9, Foto 1); b)
foliaçóes magmáticas concordantes em ambos tipos de rocha (prancha 9, Foto 3); c)
¡ncorporação de fenocristais de k-feldspato do gtanod¡or¡to pela rocha monzonít¡ca (prancha g,

Fotó l); d) evidências de corrosäo das bordas dos fenocr¡stais de k-feldspato incorporados
(Prancha 9, Foto 1); e) concentrados de fenocristais de k-feldspato que distribuem-se ao longo
do contato entre o granodiorito e o monzonito; (prancha 9, Foto 2); e f) fortes inferações entre
os dois tipos de rochas em pontos localizados (prancha 9, Foto 3).

Tais características estruturais e texturais evidenciam a coexistência de dois
díferentes magmas, um máfico (monzon¡to) e um férsico (granodiorito), contemporâneos, bem
como a m¡stura dos mesmos, a exempro cfe casos semerhantes reratados em compiexos
graníticos por Neves & Vauchez (199S), no Nordeste brasileiro.

os granitóides deformados da uAR eståo associados a ¡mportantes
deformaçôes tectônicas que impuseram nestas rochas foriaçoes protomiloníticas, com
orientaçáo principal N40-508/70NW. Estas foliaçóes são definidas pela or¡entação preferencial
dos cristais de biotita e anfibólio, estiramento e orientação dos cr¡stais de quartzo, plag¡oclásio
e dos fenocristais (porfiroclastos) de k,feldspato, estes, por vezes âpresentam-se orientados
mantendo-se idiomórficos (prancha 10, Foto I ).

Ocas¡onalmente, na porçäo norte da UAR, e ma¡s precisamente o afloramento
HP-86 (Mapa Geológico - Apêndice 3), aparecem faixas miloníticas centimétricas de coloração
cinza escuro, granulação fina a média, constituídas por cristais de biotita, anfÌból¡o,
porfiroclastos de k-feldspatos estirados e crista¡si de quanzo e plagioclásio também estirados
(Prancha 10, Foto 2). É comum a ocorênc¡â de forte epidot¡zação, caracterizada pero acúmuro
de cristais de epídoto em fraturas, nos granitóides deformados (prancha 10, Foto 3).

Ao microscópio, a deformação imf,nsta a esses graniió¡des (prancha 10, Foto 4)
está registrada pelo estiramento dos grãos de q,.rartzo (com até smm) que apresentam forte
ext¡nção onduiante e em recuperação. Cristais submilimétrcos recristalizados de quartzo
formam contatos pofigonais entre sí. os; fernocristais hipidiomórficos de k-ferdspato
(microclíneo), apresentam freqüentemente fraturas internas preench¡das por cristais de quaÉzo
e sericita. Evidências de recr¡stalizaçáo ocorreffr pr¡ncipalmente ao longo da borda desses
cristais os cristais de plag¡oclásio (oligoclásio), r;rpresentam-se mujto fraturados e åssumem,
devido a deformaçåo' formas xenomórfrcas. Os cristais de biotita e hornblenda encontram-se
orientadas e associadas em simplectitos, em níveis heterogêneos preferencrais paralelos à
foliação nestas rochas.
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folo.f. - Monzogranito protomilonítico (UAR). Fotiaçãodefinida por estiramento do quarÞo e- Fk, e ãri""t"ðãã
dos demais minerais. Afloramento (Hp_g6).

PRANCHA 1O

-{(,

'i 1&/

,.ta

)m monzogranitoprotomilonítico (UAR). Afloramento Hp-g6.

Foto 4 - Fotomicrografia obtida Oe tupa binocular(aumento sX). iextura proiãmäonitica demonzogranito deformado (UAR). Afloramento Hp-g6.



Na regiåo próxima a rocaridade de Arecrim e às margens do Rio Morcego
(porção sur da UAR), os granitóides deformados que ari afroram (afroramentos Hp-07 e Hp-1s),
foram definidos por Reis Neto (1994) como Gnaisses Rio Morcego. Na ¡ealidade tratam_se degranodioritos deformados de cororação cinza médio, que ex¡bem uma for¡ação protomíronítica
(sm) Esta fol¡ação caracteriza-se pelo estiramento e orientaçâo de porfÌroclastos (l a 2 cm) dek-feldspato e orientação de minerais máficos, concentrados em níveis preferenciais ehelerogêneos' Pela observaçào dos lndicadores cinemáticos, fajs como porfiroclastos de k-feldspato sigmóides sugerem uma movimentaçâo dextrar (prancha 1 I , Foto 1). Esta foriaçäoprotomilonítica possui direçåo gerar NB0-85E124-2BSE. Esta deformaçåo é dist¡nta da presente

na porção norte da UAR (afloramento Hp-86) por ser caracteristicamente de baixo ånguro demergulho.

Nos pranos destas foriaçöes ocorrem rineações minerais (Lm) definidas pero
alinhamento dos cristais de quartzo e feldspato e orientaçáo preferencial dos cristais de b¡otitae hornbrenda, e estiramento monomineráricos dos porfirocrastos de k-ferdspato, em gerar
bastanre proeminenfes corn rumo em torno de s'S'/go_ A orieniação da sm (Ng0_g5E/24_
28sE), o caimento da Lm (s058/9o), juntamente com a indicaçäo cinemática dextrar defin¡dapelos sigmóides de k-ferdspato, indicam um transpofte tectônico para N-NW associado a umacomponente de cavargamento, onde esses granítóides encontram-se empurrados para NW
sobre as rochas cárcio-silicáticas da unÌdade Água crara {Mapa Georógico - Apêndice 3),

Microscopicamente nestas rochas (prancha.11, Foro 2) observa-se uma texturaprotomilonítica formada por porfiroclastos defor¡lìaclos de microclíneo em meio a uma matrizdeformada de granuìação méd¡a, constituída por quartzo, piagioclásio, microcrineo, biotita ehornblenda os principais minerais acessórios são titanita apatita, aranita , zircão e opaco
(magnefita).

os cristais de microclíneo pertític's ocorrem como porfirocrastos (1,5 a 2 cm),
hipìdiomórficos a xenomórficos, geraìmente rotacionados e fraturados (prancha 11, Foto 2)preenchidas pfinc¡palrì1ente por quarÍzo. A recriståli¿açäo de microclíneo é evidente nas bordas
destes porf¡roclastos Apresentam textura poiquiliticêr, com inclusões de cristaís de plagioclásio,
biotita, anfibório e titanita. ocorrem aindêì cr¡stais xenomórficos est¡rados, com
aproximadamente 3mm assoc¡ados ao quartzo e plaEioclásio da matriz.

os cfistais de origocrásio ôcorrem como porfir.ocrastos, (até I cm) ou, cristais
menores milimétricos (entre 3 a 5mm) constituintes rla matriz, são idiomórficos (principalmente
quando incrusos nos fenocristais de microcríneo) a xenomórf¡cos, quando estirados. Arguns
crista¡s encontram-se zonados e normarmenfe no contato com os cristais de mícrocríneo. sãoæmuns intercrescirnentos mirmequ ítjcos.



Fotol Granodiorito protomilonítico (UAR).
lndicação de movimentação dextrat. Corte
positivo XZ. Afloramento Hp-07 - Rio Morcego.
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Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x). Granodiorito protomitonítico (UAR).
Detalhe dos cristais de quartzo com extinção ondulante ã
forte estiramento (Q). Afloramento Hp-07, Rio Morcego.

Foto 2 - Fotomicrografia de lupa binocular
(aumento 5x). Granodiorito deformado (UAR).
Foliação protomilonítica. Afloramento itp-Oi,
Rio Morcego. Corte XZ orientado positivo.

Foto 4 Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x). Granodiorito protomironítico (uAR). cristais
de biotita cloritizadas (Bi) e hombrenda (Hbi, ciräundando
porfiroclasto de pragiocrásio (pr). presencà oä aranita (Ar) e
titanita (Ti). Afloramento Hp-07, Rio Morcego.



O quartzo ocorre te)dura¡mente de dois modos: 1) cristais xenomórficos (até
smm) estirados, exibindo forte ext¡nçåo ondurante e em recuperaçåo; 2) cristais
submilimétr¡cos, recristalizados com contatos poligona¡s (prancha 11, Foto 3).

Os cristais de biotita e hornblenda são geralmente hipidiomórftcos, e
concentram-se em níveis preferenciais heterogêneos que, circundam os porfiroclastos de k-
feldspatos e definem a foliação. Ocasionalmente encontram-se alterados para clor¡tas (prancha
11, Folo 4).

Os cristais de t¡tanita encontram-se em níveis preferenc¡ais associados à bìotita
e hornblenda. såo cristais idiomórflcos a hipidiomórficos, com até 3mm, e ocorrem em
quantidades superiores a 1o/o (prancha I 1 , Foto 4),

A defomaçåo observada no c'njunio dos protomiJonitos da uAR pode ter
atingido, a fácies xisto verde evidenciado pela paragênese: quartzo + clor¡ta + epídoto + sericita
+ microclíneo (?).

Localmente, próximo ao Rio conceiçäo (afloramento Hp-s3), em contato com a
Unidade Água Clara (porçao sul da UAR), ocorrern rochas deformadas, distjntas das deseritas
anteriormente såo monzogranitos ricos em quaftzo, reores em torno de 4s% (Figura s.g), de
granulaçäo fina a média, coloração rósea clara, intensamente cleformados. Apresentam uma
foliaçâo penetrativa de direçáo N4o-65E/75-82 NW, definida pela orientação dos cristais de
biotita e €stiramento dos cristais de feldspato € quartzo (prancha 12, Foto 1)

A contagem minerar efetuada em seção dergada indicou a seguinte
concentração mineralógica: quartzo (45%), plagiocf ásio (oligoclásio - 23o/o), k-feldspato (29%),
biotita (2%), ânfibólio (1%), além dos acessórios tiian¡ta, zircão, apatita, alanita e minerais
ûpacos (magnetìta).

Ao microscóp¡o, em compareÇâo aos protomilon¡tos da UAR, esses
monzogranitos caracterizam-se por unìa textura granoblásticä (prancha 12, Foto 2) com
intensa recr¡stalizaçåo dos minerais de quartzo cj n.ticroclíneo.

Os cristais maiores de quaftzo apre€ientam-se estirados com ext¡nçáo ondulante
e em recuperação, tendendo a formar subgft"lnc (prancha 12, F olo 2). os cristais menores
encontram-se recristalizados com contatos poligcrnais (Prancha 12, Foto 3), lmportante notar o
fenômeno de recristalizaçåo do microclíneo que ocofre na borda dos fenocristais e também na
matriz, onde såo bem rresenvolvidos, com .-ìûntatos porigonais associados ao quãftzo
recr¡stalizado (Prancha 12, Foto 3).

Essa deformåçåo, possivermente associada ao uma zona de farha que coroca
esses gran¡tos em contato tectônico com as rochas metassedimentares da unidade Água
Clara, provocou o reequilíbrio da associação mineralógica, provavelmente no fácies anfiboltto,
evidenciado pela notada recristalizaçáo do microclíneo.
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Foto I - Anfibólio-biotita monzogranito deformado
(UAR). Foliação penetrativa definida pelo estiramento do
quartzo e orientaçäo preferencial dos minerais máficos.
Afloramento HP-53.

Foto 2 - Fotomicrografia obtida em lupa binocular
(aumento 5x). Anfibólio-biotita monzogranito deformado
(UAR). Aspecto geral da textura granoblástica, com
cristais estirados de quartzo em recuperaçäo, e
recristalizados (setas). Afloramento HP-53.

(aumento 50x). Monzogranito deformado (UAR).
Recristalização de microclíneo (Mi) associado ao quartzo
(Q) recristalizado. Afloramento HP-53. 77



5.3.3 - Un¡dade São Sebasiião (USS)

A USS engloba os gran¡tóides porfiróides mapeados como Granito São

Sebastiäo por Santos & Fel¡pe (1980). Trata-se de um maciço granítico com forma ovalada,

ocupando uma superfíc¡e de aproximadamente 250 km2 e localizado na porçäo central da área

estudada (Figura 5 e Mapa Geológico - Apêndice 3). Seu eixo maior, com extensão de 25 km,

possui orientaçåo preferencial NE-sw, concordante com a orientação geral do CGTC e suas

encaixantes. O contato geológico da USS com a Unidade Água Clara é intrusivo e indicado
pela presença de tetos pendentes próxímo a localidade de Jacarezinho e o contorno irregular

deste corpo granítico (Mapa Geológico , Apêndice 3).

Outro aspecto importante é o caráter intrus¡vo da USS em meio aos domínios

dos granitóides da uAR, confirmado pela presença de um corpo guartzo-monzonitico, possível

sfock (HP-û4), aflorante nas imediaçöes da região de Säo Luís dos Machados (Mapa

Geológico - Apêndice 3).

Esta unidade aflora geralmente na forma de matacões arredondados, onde é

facilmente notada a "feiçåo dente de cavalo" na superfície dos matacöes (prancha 13, Foto 1).

Tratam-se de granitóides porfiróides de coloraçåo cinza médio, granulação grossa, isótropos e
por vezes, apresentam foliaçäo incipienfe definida pela orientaçåo dos fenocristais de

feldspatos, atribuída a fluxo magmático (Prancha 13, Foto 2).

A textura porfiróide, dominante nos quarizo-monzonitos da USS, é caracterizada
pela presença de fenocristais idiomórficos de k-feldspato poiquilíticos que podem atingir,

excepc¡onalmente, alê 12 cm de eixo maior, com predomínio de fenocristais entre 3 a 4 cm,

com freqtientes inclusöes de biotita e anfìbólic¡. A mat¡'iz de composição granodiorítica é

constituída por cristais xenomórfìcos de quaüzo, plagioclásio, k-feldspato, biotita e anfiból¡o

(Prancha 13, Foto 3).

Säo freqüentes e, notadamente nc¡ afloramento HP-43, a ocorrência de enclaves

máficos, com dimensóes variadas e formas ovaladas, coloraçåo cinza escuro e granulação fina

de composiçáo provavelmente dioritica (Prancha "l 3, Foto 4).

A análìse mìneral modal dos fÉìnccrìstais e da matriz realìzada através da

contagem em fat¡as submetidas a colorimetria, indicam teores de piagioclásio (jZ a 43o/o), k-

feldspato (30 a 43o/o), quarlzo (14 a 200/o), anfib(;licr (5 a 15%), biotita (7 a 160/o) e ainda como

minerais acessórios, titanita, zircão, apatita, alanitír e m¡nerais opacos (magnetita e sulfeto). No

diagrama QAP (Figura 5.9) são classificados como q uartzo-monzonitos.



Figura 5,9 - D¡agrama QAP (Strecke¡sen, 1976) - USS.

Microscopicamente essas rochas são caracterizadas pela textura porfiróide com

fenocristais de microclíneo, distribuídos em uma matriz de granulação grossa (Prancha 14,

Foto 1).

Os cristais de quartzo, sempre xenomórficos, com ext¡nção ondulante

intersticiais aos feldspatos, biotita e hornblenda.

Os fenocrista¡s pertíticos (tipo filme) de micrcclíner såo geralmente, ¡d¡omédicos

com geminaçâo em grade. Såo cristais poiquilíticos com inclusóes de plagioclásio, biotitâ,

anfibólio e titanita. Ëm alguns fenocristais, essas inclusóes onenlam-se conforme as linhas de

crescimento dos mesmos. Cristais hipidiomórficos a xenomórficos, entre 5 a 10 mm, fazem

parte da matriz destas rochas.

Os cristais de oligoclásio que fazern parte da matriz grossa, são hipidiomórficos

a xenomórficos. Cristais idiomórficos ocorrem t mbérn como inclusðes nos fenocristais de

microclineos. Geralmente apresentam zoneamento oscilalór1o, e, normalmente saussurilìzados.

No contato com cristais de k-feldspato é comum a ocorrência de intercrescimento mírmequítico

(Prancha 14, Foio 2).

Os cristais de hornblenda com pl,.rccloísmo amarelo pálido a verde escuro, estão

sempre associada aos cristais de biotiia e titanrta. Såo cristais prismáticos idiomórfÌcos a

hipidiomórfìcos, entre 5 a lomm e excepciofli¿lß1ente com até zomm. Alguns indivíduos

encontram-se zonados (Prancha 14, Foto 3), Apresentam inclusöes de cristais de zircåo,

apatita e titanila (Prancha 14, Fotos 2 e 3).

Os cristais b¡ot¡ta (entre 3 a 7míï). são geralmente hipidiomórficos, lamelares,

com pieocroísmo amarelo pálìdo a rnaffom. Cnstais de zircáo sáo as principais inclusões

(Prancha 14, Foto 3).

Os minerais acessórios, geralmente idiomórfìcos são: zircåo, titanita alaniia,

apatita e minerais opacos (magnetiia e sulfetos). Os minerais secundários são clorita,

cårbonätos e epídoios, ocoÍrendo geralmente associados aos cristais de biotita e hornblenda.



Foto I - Quartzo-monzonito porfiróide (USS). Afloramento
HP45.
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Foto 3 - (a) Quartzo-monzonito porfiróide típico da (USS). Fatia
tingida com solução de Gobaltinitrito de Sódio (b). Afloramento
HP.4/,.

Foto 2 - QuarEo-monzonito (USS). Foliação magmática
caracterizada pela orientação de fenocristais idiomórficos
de k-feldspato. Afloramento HP-43.

Foto 4 - Quartzo-monzonito (USS) Detalhe
máfico de forma oval. Afloramento Hp.43.

de enclave
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Foto 1 - Fotomicrografia de lupa binocular (aumento 5x).
Quartzo-monzonito (USS). Textura porfiróide: fenocristais de
k-feldspato em matriz média constituída por quartzo,
plagioclásio, hornblenda e biotita. Afloramento HP-44.

Foto 2 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 50x). Quartzo-monzonito (USS). Plagioclásio
zonado (Pl), quartzo (Q), hornblenda (Hb)com inclusões de
titanita (Ti). Afloramento HP-04.

7'r{:

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x1. Quartzo-monzonito (USS). Plagioclásio
idiomóffico (Pl), hornblenda zonada (Hb) com inclusöes de
titanita e opacos, biotita (B¡) com inclusão de zircão,
microclíneo pertítico (Mi)e quartzo (Qz). Afloramento HP-44.

I
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5.3,4 - Unidade Granítica Conceiçáo (UCN)

Ocorre ao suì da USS e tem sua representação cartográf¡ca na forma de um

corpo batolít¡co, de aproximadamente 260 km2, alojado nas rochas metavulcano-sedimentares

da Unidade Água Clara (Figura 5; Mapa Geológico - Apêndice 3). As melhores exposições

desta unidade localizam-se próximas às regióes conhecidas como Vista Bonita (Estrada do

Cerne) e Três Córregos. Afloram na forma de imensos matacöes, localizados em diversas

pedreiras, explorados como rochas ornamentais ou para pavimentaçåo.

Na UCN foram reconhecidas duas fácies graníticas, uma predominante,

representada por granitos inequigranulares de cor avermelhada, denominada de Fácies Arroio

Taquaral e, outra de menor expressäo em área, constituída por granitos equigranulares de

coloraçáo róseo claro, denominada de Fácies Vista Bonita. Esta, identificada e definida como

Gran¡to Vista Bonita por Santos & Felipe (1980), teve sua área de ocorrência (Mapa Geológico

- Apêndice 3), delimitada de acordo com estes aufores.

Em diagrama QAP as rochas da Fácies Arroio Taquaral mostram composição

predominantemenie monzogranítica, com apenas uma amostra de composiçäo sienogranít¡ca,

e as rochas periencenies a Fácies V¡sta Bonita ocupam essencialmente o câmpo dos

monzogranitos (Figura 5. 1 0).

uhldad€ Granllica Conceição
,r Fácies Arroio Tsquaral
+EnclaYe
. Fá¿lês Visra Bonita

--Ëisn;a rìõ"r Diäóiama qAFltr{reckãÈ;ñ; le76)': úCñ.

o F ácies Arroio Taquaral

A Fácies Arroio Taquaral aflora nes imedìaçÕes da localidade de Três Córregos,

em cortes de estrada muiio alterados ou como grcndes matacöes, onde diversas pedreiras

foram instaladas para exploração do granito (Prancha 15, Foto 1).

Predominam anfibólio-biotiia monzogranìtos isótropos, inequigranulares, de

coloração ävermelhada, de granulação média. Sõr¡ constituídos por plagioclásio, k-feldspato,

quartzo, biotita e traços de anfibólio (Prancha 15, Foto 2). Fenocristais idiomórfìcos de k-

feldspato (entre 1 a 1,5 cm) ocorrem de forma esparsa e, conforme a escala analisada, a rocha

adquire um aspecto porfiróide.
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Foto I - Monzogranito - Fácies Arroio Taquaral (UCN).
Pedreira em atividade. Afloramento HP-68.

Foto 2 - Anfibólio-biotita-monzogranito - Fácies Arroio
Taquaral (UCN). Amostra do afloramento HP-68.

(aumento 25x). Monzogranito Fácies Arroio Taquaral
(UCN). Aspecto geral da textura hipidiomórfica.
Plagioclásio zonado (Pl), quartzo (Q), microclíneo (Mi),
biotita (Bi) e hornblenda (Hb). Afloramento HP-66.
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As anárises modais foÍam obt¡dôs p'f coniagem minerar em seçóes dergadas e
indicaram 21 a 28o/o de quartzo, 21 a iao/o de pragiocrásio, 4o a 47% de k-ferdspato e s a 6% de
máficos (biotita e anfibólio), além de traços de muscovita, t¡tanita, zircáo, apat¡ta, alanita,
epídoto e minerais opacos. Em diagrama eAp (Figura 5.10) o conjunto de rochas da Fácies
Arroio Taquaral ocupa principalmente o campo de monzogranitos e subordinadamente
sienogranitos.

Ao microscóp¡o apresentam textura hipidiomórfica e uma assembréia
mineralógica principal constituída por quartzo, oligoclásio, mlcroclíneo, biotita e anfiból¡o
(Prancha 15, Foto 3).

Os cristais de quaftzo såo xenomórficos e exibem ex{inção ondulante. ocorrem
em agregados ou intersticiais aos feldspatos, ê possuem 1 a 5 mm de tamanho.

os cristais de microcríneo ocorem na forma de fenocristais (até 10 mm)
pertíticos (peftitas tipo filme ou maculada), com tendência a forma idiomórfica, e apresentam
inclusôes de plagioclásio, titanita, anfibólio e biofita. Na matriz, os crista¡s entre 3 ä smm de
microclineo säo geralmente hipidiomórfìcos a xenomórficos, e associam-se aos cristais de
plagioclásio e quartzo (prancha 15, Foto 3).

Os cristais de oligoclásio maiores (até 7mm), são crista¡s idiomórllceis zonados
(Prancha 15, Foto 3) ou não. A grande maioria (até s mm) sáo hipidiomórficos (forma
predominante) a xenomórficos. ocasionalmente, no contato dos cristais de oligoclásio com de
microclíneo ocorre intercrescimento do tipo mirmequÍtico.

os cristais de biotita (preocroismo amarero craro a verde escuro), ocorrem
pnncipalmente associados aos cr¡stais de anfibólio, såo xenomórficos a hipidiomó¡îtcos, com
dimensões de até 3mm. Subordinadamente ocorrem sob a forma de cristais isolados. Cristais
de alan¡ta, titanitå, äpat¡ta ocorrem inclusos ou associados à b¡otita.

os cristais de hornbrenda (até 3iì1m), subordinados em reraçáo à biotita, säo
idiomórficos a hipidiomórficos e possuem pleocrr]íiitmo de amarelo claro a verde escuro.

Os principaís minerais acessórÍos na Fácies Airoio Tâquarâl são z¡rcäo, apat¡ta,
fitanita, alanita, turmal¡na, fluorita e minerais on?ìccjs. Cristais idiomórficos a hipidiomórficos com
alê zmm de muscovita ocorrem isoladamente ou ¡:rssociados à bìot¡ta e feldspatos, Apresentam
relações te)Íurais indicativas de substituição parcial da biot¡ta por muscovita. Clorita, epidoto,
sericita e carbonatos são minerais secundárlos, produtos da alteração da mineralogia pr¡nc¡pal
da rocha.



Nos afloramentos HP-68 e Hp-72 (p.rçao sw - ucN) ocorrem encraves
microgranílicos, com formas arredondadas a ovaladas, de dimensões cent¡métricas, em
conlato nítido com a rocha hospedeira sienogranitica (prancha '16, Fotos 1e 2). são rochas
mesocráticas, de granulaçåo média, constituídas por quartzo, k-feldspato, plagioclásio,
ânf¡bólio, b¡otita e t¡taniia.

A análise mineral modal efetuada por contagem de minerais em låmina delgada,
indicou 20% de quartzo, 8% de plagioclásio, 41yo de k-feldspato, 10o/o de biotita, ls% de
anfibólio, 3% de titanita e 3% de opacos. Em diagrama eAp (Figura 5.10), o enclave ocupa o
campo dos sienogranitos. o aspecto textural m¡croscóp¡co destes enclaves, bem como a
mineralogia principal são apresentados na (prancha 16, Foto g).

Nos enclaves, o quartzo ocorre como cr¡stais agregados, xenomódicos e
também de forma intersticial aos feldspatos. Os crisiais de plagioclásio (oligoclásio?) são
hipidiomórficos (3 a 5mm), por vezes zonados e com núcleos sericitizados. No contato com
cristais de microclíneo desenvolvem iniercrescimento mirmequítico. Os cristais de microclÍneo
entre 2 a 5mm, com geminaçåo em grade bem desenvolvida, såo ìdionnórficos a xenomórfìcos
e distrihuídos caoticamente nestes enclaves (prancha 16, Foto 3).

A b¡ot¡tâ, com pleocroísmo amarelo claro a verde escuro, ocorre associada ao
anfibólio, titanita e alanita, em simplectitos ou como cristais isolados. säo cristais
hipidiomórfTcos a xenomórfìcos (2 a smm). Apresentam freqüentemente ínclusÕes de cr¡stais de
zircão (halos pleocróicos) e apatita. Ao longo dos planos de clivagem, alteram-se
gradativamente para clor¡ta, os cristais de hornblenda (entre 3 a 5mm) são geralmente
idiomérfìcos a hipidiomérficos, prismáticos em intercrescimento com a bjotita, sugerindo a
formação deste último a part¡r dâ hornblenda. A titanita, predominantemente idiomórfica, ocorre
como cristais isolados ou associados aos cr¡stais de biotita e hornblenda.

Zircão, apatita, alanita e fluorita ¡ão os principais minerais acessórios que
ocorrem nestes enclaves.

A mineralogia essencial e ac;essória destes enclaves, a compos¡çáo
sienogranítica, a alta quantidade de anfibélio e hiotita, e a granulação, são sugest¡vas de fases
minerais cumuláticas dos sienogranitos da Fácie¡i Arroio Taquaral da UCN.
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Foto 1 - Enclave máfico microgranítico (lgcm de diåmetro),
formato arredondado e contato nítido com sienogranito'-
Fácies Arroio Taquaral (UCN). Afloramento Hp-72.

Foto 2 - Detalhe do contato entre sienogranito - Fácies
Arroio Taquaral (UCN) e enclave microgranítco,
mesocrático sienogranítico. Afloramento Hp -7 Z.

Foto 3 - Fotomicrografia - polarizadores cruzados (aumento
25x). Enclave - Fácies Arroio Taquaral (UCN). Constituídopor quartzo intersticial, microclíneo, plagioclásio,
hornblenda, biotita e titanita. Detalhe: hornblenda
intercrescida com opacos e quartzo. Afloramento Hp-72.
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"Fác¡es Vista Banita

A melhor exposiçáo desta fác¡es granítica localiza-se nê Ped[eirå ltaôca,
contendo matacöes, com d¡âmetros de até 2s metros por l0 metros de altura, explorados para
rochas ornamentais (afloramento Hp-s6; prancha 17, Foto 1). ocupa a porçáo NW da ucN,
confìgurando um corpo c¡rcunscrito alojado nos domínios da Fácies Arroio Taquaral.

Sáo granitos equ¡ â ¡nequigranulares, ¡sótropos, por vezes deformados, de
coloraçáo rósea claro, hololeucocráticos, constituídas por k-feldspato, quartzo, plagioclásio, e
biotita (Prancha 17, Folo 2). A rocha pode adquirir um aspecto porfiróide, pelos cristais de
quaftzo ocor[erem comÕ agregados (prancha 17, Fotos 2 e 3).

A anárise mineral modar realizada em fatias de rocha e em seçöes dergadas,
indicou (21 a 44o/o) de quartzo, (2s a 43o/o) de nlicroclíneo, (22 a 33%) de plagioclásio (1 a 2o/o)

de biotita e traços de titanita, anfibólio, zircão, apatita, alânita e minerais opacos. Ëm riiagrama
QAP (Figura 5.10) essas rÕchas ocupam ú campo dos monzogranitos.

Em lâmina dergada, os monzogranitos såo caracterizados por textura
hipidiomórfica (Prancha 17, Foto 4).

Os cristais de microclíneo geralmente pefiíticos (tipo filmes), såo hipidiomórficos
a xenomódicos, com d¡mensões variáveis entre 7mm pãra os cristais hipicJiomórficos corn
inclusöes de plagioclásio e, smm para os cristais xenomórficos (prancha 17, Folo 4).

os cristais de origoclásio são idiomórfìcos a hipìdiomórficos, e também
xenomórficos, com até 5mm de tamanho, e podem apresentar-se zonados. ocasionalmente
apresentam ¡nclusões de titanita e alanita. No contato com cristais de microclíneo podem
desenvolver intercrescimento do tipo mirmequítico e bordas albíficas.

Os cristâis de quartzo, normalmente com extinçäo ondulante, são
essencialmente xenomórficos, com até smm, ocorrendo isoladamente ou como cristais
agregados intersticiais aos feldspatos.

os cristais de biotita (preocioísmo amarero craro/verde escuro), são
hip¡diomórficos a xenomórTicos, entre 2 a 4mnr, podem apresentar inclusöes de cnsta¡s de
zircåo, formando halos pleocróicos. Alteraçöes.lÐ b¡otita para clorita são freqüentes. Os traços
de cristais de hornblenda ocorrem ¡solados ou i--rssociados aos cristais de biotita. São cristais
idiomórficos a hipidiomórficos, ocasionalmente xr:lr¡omórficos, com até Smm (prancha 17, Foto
4).

Os principais minerais acessórios nestas rochas säo: titånita, alanita, apatita,
zircão, e minerais opaæs. Clorita, epídoto e sericita sáo minerais de alteração da mineralog¡a
principal destas rochas.



Foto 1 - Monzogranito - Fácies Vista Bonita (UCN).
Pedreira de exploração de rocha omamental. Afloramento
HP-56.

PRANCH A 17

Foto 3 - Anfibólio-biotita monzogranito - Fácies Vista
Bonita (UCN). Afloramento HP-56.

co
@

Foto 2-Anfi ból io-bi otita-monzogranito-Fácies Vista
Bonita (UCN). Notar cristais de quartzo agregados
(a). Fatia tingida com solução de Cobaltinitrito de
Sódio (b). Amostra do afloramento HP-54.

Foto 4 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x1. Anfibólio-biotita monzogranito Fácies
Vista Bonita (UCN). Aspecto textural: quartzo (e),
microclíneo (M¡), hornblenda (Hb) e biotita (B¡).
Afloramento HP-56.



s.4 - GRANITO CERNË (cc)

o Granito cerne aflora a noroeste do município de Bateias-pR, como um sfock
granítico com aproximadamente 45 km2, e formato elipsoidal, com comprimento máximo de 19 km
e largura máxlma de 4,s km (Figura s.1 ; Mapa Geológico - Apêndice 3). Estruturalmente, ocupa o
núcleo de uma anticlinal (Fuck ef.a/,, 1967; Fiori, 1g8sb e 1990), e a sua forma de alojamento
(N40-45E) encontrå-se concordante com a d¡reçáo pr¡ncipal das rochas metassed¡mentares
(Unidade Betara) encaixantes,

Ao longo da borda sul do GC o contato tectônico com a Unidade Betara, é definido e
controlado pela Falha do Cerne, Nas demais margens o GC é intrusivo, nos metassedimentos da
Unidade Betara. No afloramento HP-60, são encontrados xenólitos de rochas metassedimentares,
possivelmente pertencentes à Unidade Betara.

Os principais afloramentos do GC são de coftes de estradas (geralmente muito
alterados) e blocos ou matacées m slfu, mais preservados. Trata-se de um corpo homogêneo,
constituído b¡ot¡ta r hornblenda sienogranitos, de granulação média, equigranular e coloração
avermelhada (Prancha 18, Foto I ), ê Çastânho claro, quando alterados. Os constituintes
mineralógicos principais são k-feldspato, plagioclásio, quaúzo, biot¡ta e iraços de anfibólio.
Apresentam uma incipiente orientação (originada por fluxo magmático) e definida princ¡palmente
pela orientaçáo dos cristais de biotita (prancha 18, Foto 1).

A anáiise mineral modal, obtida por contagem em três seçôes delgadas indicaram,
(37 a 47o/o) de microclíneo, (28 a 23ok) de oligoclásio, (2o a 25o/o) de quartzo, (4 a 6%) de biotita,
além de traços de hornbrenda, titanita, zjrcåo, apatita, aranita, fluorita e minerais opacos
(magnet¡ta). Em diagrama eAp (Figura 5.11) as rochas analisadas plotam no campo dos
sienogranitos, próximo ao ljmite com o campo de ntiJnzog ranitos.

Figura 5.11 - Diagrama QAP (Streickeisen, 1976) - cran¡to Cerne.
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Foto 1 - Hornblenda-biotita
Cerne. Foliação de fluxo
caracterizada pela orientação
de biotita. Afloramento Hp-58.

sienogranito - Granito
magmático incipiente

preferencial dos cristais

(aumento 25x). Granito Cerne. Aspecto textural: quartzo (e),
microclíneo pertítico (Mi), ptagioclásio (pt), biotita 1ei¡ e
hornblenda (Hb). Aftoramento Hp-sg.

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cr*aAos
(aumento 25x1. Granito Cerne. Detalhe de biotita
xenomórfica e intersticial (Bi), com inclusões e associada à
fluorita (Fl), zircão (Zr) e titanita (Ti). Aftoramento Hp-S8.
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Ao microscópio as tochas exibem uma te*ura xenomórf¡ca caracterizada pelo

hábito e forma dos cristais de feldspato, quartzo e biotita (Prancha '18, Foto 2).

Os cristais de microclineo, entre 4 a Smm, perlíticos (tipo filme ou maculada), são

geralmente xenomórficos. Os cristais de plagioclásio (oligoclásio) são idiomórficos a
hipidiomórficos, por vezes xenomórfìcos entre 2 a smm, M¡rmerquitas e bordas albíticas ocorrem

no contato com o microclíneo. Os cr¡stais de quartzo ocorrem xenomórficos, com até 3mm, com

extinçåo ondulante e por vezes fraturados, e intersticiais aos feldspatos, com até 2mm.

Os cristais de biofita, até 3mm, såo geralmente xenomórficos e ocasionalmente

idiomórficos e intersticiais aos feldspatos e possuem inclusöes ou associados com cristais de

zircåo, titan¡ta e fluorita (Prancha ',l8, Foto 3). Os poucos criståis hip¡diomórficos a xenomórficos de

hornblenda eståo sempre associados com a biotita, com dimensões de até 4mm.

Os principais minera¡s acessórios no GC såo: zircão, t¡tanita, apatita, fluor¡ta e

minerais opacos, e estäo geralmente associados aos crisiais da biotita ou inclusos nestes. CIorita,

epídoto, e carbonato são minerais de alteração dos cristais de biotitâ, hornblenda e plagioclásio.

5.5 - GRANIïO tu1ORRO GRANÞE (Gr\tG)

O Granito Morro Grande aflora a sudeste da cidade de Cerro Azul, cobrindo uma

área de aproximadamente 70 km2, com uma dircçâo preferencial N30E, concordante com a

or¡entaçäo geral das fol¡açóes das rochas encaix¡¡ntes metavulcano-sedimentares da Unidade

Votuverava (Figura 5.1; Mapa Geológico - Apêndice 3). O GMG está inteiramente alojado nas

rochas enca¡xantes apresentando contato intrusivo com a formação de auréolas de metamorfismo

de contato no fácies albita-epídoto hornfels nas rochas encaixantes (Chiodi Filho et.a|.,1987).

Como já mencionado no Capítulo 4., ìiem 4.5.3, o GMG mapeado por Chiodi Filho

(op.cÉ) em cinco domínios granit¡cos. Duranfe a etapa de campo realizada no GMG foi investigado

somente uma única fácies granÍtica nas proximidades da localidade de Boi Perdido na extremidade

sudeste do GMG (afloramentos HP-40 e HP-41), que aflora na forma de matacóes rn sifu ou como

lajes em córregos (Prancha 19, Foto 1), A descrição a seguir assemelha-se ao domínio ya

reconhecido por Chiodi Filho (op.clf).

A porção aqui investigada do Gl\,4G é constituída por biotita monzo a sienogranitos,

porfiróides, Ieucocráticos, isótropos, de coloraçãc crrìza claro, com fenocristais de k-feldspato

idiomórficos de até 3 cm, distr¡buídos em matriz de granulação média, composta por k-feidspato,

plagioclásio, quadzo e biotita (Prancha 19, Foto 2).



A análise mineral modal efetuada em duas fatias de rocha indicou, (30 a 35%) de

quartzo, (19 a 21%) de plagioclásio, (35 a 38%) de k-feldspato, @ a 5%) de biotita. Em diagrama

QAP essas rochas såo class¡f¡cadas como monzo a sienogranitos (Figura 5.12).

DGranito N4ono GrandÊ

F¡gura 5.12 - Diagrama QAP (Stre¡ckeisen, 1976) - Granito Morro Grande

M¡croscopicamente essas rochas apresentam uma textura porfiróide, caracierizada

pela presença de fenocristais de microclíneo em meio a uma matriz de granulaçäo média,

constituída prìncipalmente por cristais de quaftzo, microclíneo e biotita (Prancha 19, Foto 3).

O quartzo ocorre comumente como cr¡stais (entre 3 a 5 mm) xenomórficos com

extinção ondulante e su bordinadamente cÍ¡stais menores (1 a 2 mm), intersticiais aos feldspatos.

Os cristais de microclíneo ocorrem como fenocr¡stal hipidiomórficos, pertíticos (tipo

filme) e cr¡sta¡s xenomórficos (entre 3 a 5mm) consifituintes da matriz. Apresentam inclusões de

bioiita, plagioclás¡o e titan¡ta.

Os cristais de plagioclásio (oligoclásio) apresentam-se geralmente xenomórficos

(Prancha 19, Foto 3) a idiomórficos, quando incluscs nos fenocristais de microelÍneo, e encontram-

se ocasionalmente zonados.

A biotita, com pleocroismo de arni¡rt;io claro a marrom escuro, entre 2 a 3mm,

predomina como cristais xenomórficos (Prancha '19, Foto 3), sendo raros os cristais idiomórfìcos.

Ëncontram-se associados aos cristais de titanitas, ,,,' ¿ìËìresentam freqûentes ¡nclusões de cristais de

zircáo e apatitä.

Os principais minerais acessórios r;äcr zircão, apatita, t¡tanita, fluorita, alanita e

minerais opacos (magnetita). Crìstais de clorìta, e¡rír1oto e carbonato são minerais secundários,

produtos da alterâÇåo da mineralogia principal da roch¿¡.
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Foto 1 - Monzogranito - Granito Morro Grande.
Afloramento HP-41. Região de Boi Perdido.

Foto 2 - (a) Biotita-monzogranito porfiróide Granito
Morro Grande (b) fatia tingida com solução de
Cobaltinitrito de Sódio. Afloramento HP-41.

Foto 3 - Fotomicrografia com polarizadores cruzados
(aumento 25x1. Monzogranito - Granito Morro Grande.
Aspecto textural geral: quartzo (Q), microclíneo (M¡),
plagioclásio zonado (Pl) e biotita (Bi). Notar alanita (Al) com
1,5mm. Afloramento HP-41. 93



5.6 - CONSTDERAçOES FtNAtS

Os estudos de campo e das características petrográficas realizados nos principais

litotipos graníticos dos Complexos GranÍticos Cunhaporanga e Três Córregos, Grarritos Cerne e

Morro Grande, permitiu tecer as seguintes observações:

a) O CGCP e o CGTC foram subdivididos em Unidades Graníticas com base nas distintas

características petrográficas ¡nerentes aos seus ìitotipos constituintes;

b) Os contatos geológìcos do CGCP com as rochas encaixantes a sudeste (Unidade ltaiacoca)

säo irregulares e definidos como ìntrusivos, enquanio as relaçöes de contato do CGTC com os

lìtotipos da Unidade ltaiacoca sáo tectônicos (Zona de Cisalhamento ltapìrapuã) e intrusivo

com as rochas encaixantes da Unidade Água Clara;

e) Petrogrâficamente as assembléias mineralógicas dos diferentes granitóides em ambos os

complexos, sugerem uma t¡polog¡a granít¡ca cálcio-alcalina. O CGCF possui litotipos granít¡cos

mais homogêneos (raros granodior¡tos e predominantemente monzogran¡tos). O CGTC

apresenta litotipos mais heterogêneos sendo raros os tonalitos e sienogranitos € mais

comumente quartzo-monzonitos a monzogranitos;

d) Os termos Gnaisse Rio Morcego e Gnaisse Paina, foram abandonados por tratarem-se

respect¡vamente de granodiorito protomilonítico da UAR e tonalito pouco deformado da UPN.

Do mesmo modo, foi abandonado o termo Gnaisse Piraí do Sul, por predominar na regiáo

estudada monzogran¡tos näo deformados da UPS;

e) O Granito Cerne trata-se de um corpo de composição homogênea sìenogranítica e o Granito

Morro Grande é composto por rochas monzograníticas e s¡enog raniticas.



6" CARAETERIZAÇÅO LITÕGËO8UíMIEA

6.1 - TNTRODUÇÃO

No presente capítulo são apresentadas, ana sadas e discutidas as pr¡ncipais

característrcas químìcas dos litotipos graníticos estudados dos Complexos Graníticos

Cunhaporanga e Três Córregos e, dos Granitos Cerne e Morro Grande. As 27 amostras

selecionadas para as análises quimicas dos elementos ma¡ores, traços e Terras Raras (ETR),

representam os pflncipais litotipos existentes em cada complexo granít¡co. A localizaçäo dos

afloramentos das amostras quimicamente investigadas, encontram-se assinalados no lvlapa

Geológico (Apêndice 3) e os resultados analiticos obtidos estáo listados nos Apêndices 1 e 2.

A relaçåo dos lìtotipos, de cada unidade granítica, analisados, via química de

rocha total, no presente trabalho, compreende:

a) Complexo Granítico Cunhaporanga (CGCp) * total de I amostras;

-Unidade Piraí do Sul (UPS) - uma amostra de biotita-monzogranito (afloramento HP-21);

-Unidade Santa Rita (USR) - três amostras, sendo duas amostras de biotitâ-monzog ranitos

porfiréides isétropos (afloramentos HP-01 e HP-33) e uma amostra de biotita-monzogranito

deformado (afloramento HP-29) ;

-Unidade Ribeiråo Butiá (URB) - cinco amostras de anfibólio-biotita monzogranrtos

(afloramentos HP-02, HP-03, HP-08, HP-09 e HP-36);

b) Complexo Granítico Três Córregos (CGTC) - lÒtal de 16 amostras;

-Unidade Paina (UPN) - uma amostra de tonälito (HP-06);

-Unidade Arrieiros (UAR) - é a unidade granítica com maior número de amostras anal¡sadas

sendo, duas amostras dos afloramentos (HP-0.i" e HP-86) que correspondem respect¡vamente

a granodiorito e monzogran¡to protomiloníticol!; r.:inco dos granìtóìdes isótropos, anfibólio-biotita

granodioritos (afloramentos HP-48, HP-73, HP-77) e anfibólio-biotita monzogranitos

(afloramentos HP-83 e HP-88) e uma do encl¿rve rnonzonítico (afloramento HP-77);

-Un¡dade Sáo Sebastiåo (USS), as duas amostras selecionadas são de quaftzo-monzonitos

dos afloramentos HP-04 e HP-44:

- Unidade Conceição (UCN) - quatro amostras rjos anfibólio-biotita monzogranitos isótropos dos

afloramentos HP-54 e HP-56 (Fácies Vista Bonit¿ì), HP-68 e HP-72 (Fácìes Arroio Taquaral) e

uma amostra do enclave micro-sienog ran ítico, do afloramento HP-72.



c) Granitos Cerne (GC) e Morro Grande (GMG) - 1 amostra de cada granito, e såo,

respectivamente, anfibólio-biotita-sienogranito (afloramento HP-58) e biotita-monzogranito

(afloramento HP-41).

Os resultados das análises químicas dos litotipos graníticos estudados, foram

tratados em conjunto, na grande maioria dos diagramas geoquímicos, afim de promover uma

análise comparativa facilitando uma melhor e ampla observação das assinaturas e

características geoquímicas das rochas. Vale salientar que o tipo da investigaçåo geológica

aplicada neste estudo, e o extensivo magmatismo granitico presente na área, näo permitiram

uma profunda extraçåo de informaçÕes petrogenéticas conclusivas sobre o magmatismo em

questão.

6.2 - DIAGRAMAS DISCRIMINANTES BASEADOS NOS PRINCIPAIS ÓXIDOS

O caráter cálcio-alcalino dos litotipos graníticos em geral, pode ser observado

pela relação triangular dos óxidos Na2O + KzO - FeOt - MgO (Diagrama AFM de lrvine &

Baragar, 1971), apresentando um frend similar às suítes graníticas cálcio-alcalinas (Figura 6.1).

CGCP
o UPS
  USRr URB

CGTC
V UPN

^ UAR
x enclave
r USS
o UCN
+ enclave
eGC
LI GMG

Na2O + K2O

(írtt'
! cátcio-Atcalina

Figura 6.1 - Diagrama triangular NazO + KzO - FeOt - MgO (AFM lrvine & Baragar, 1971) para os
litotipos graníticos do CGCP, CGTC, GG, e GMG.
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Ëm diagráma de SìOz x K2O (Figura 6.2), as rochas do CGCP såo típicos

granitó¡des de alto K, enquanto as do CGTC, säo granitóides de médio K (UPN), de médìo a

alto K (UAR e UCN), e alto K (USS e os enclaves da UAR e UCN), este último, com teores de

potáss¡o maiores que 5%. Os Gian¡to MÕrro Grande (SiOr = 71¿,, é de alto K, com teor de K2O

em torno de 4o/o, e o Granito Cerne (SiO2 = 71o/") e de alto K a shoshonítico, com teores de K2O

acima de 5% (Figura 6.2).

Kz0

sÍo2

CGCP
@ UPS
A USR
E URB

CGTC
V UPN
A UAR
X enclave
ø USS
o UCN
-i- enclave

n GMG

F¡gura 6.2 - D¡agrâma SiO2 x KzO para as rochas graníticas do CGCP, CGTC, GC e cMG. Fonte: Le
Ma¡tre ef â/. (1989). Såo discr¡m¡nados os campos das rochas graníticas de baixo, méd¡o e alto K.

No Diagrama de Na2O x KrO (Figura 6.3), as rochas graníticas do CGCP, CGTC,

GMG e GC situam-se predominantemente no cämpo das séries potáss¡cas. A UPN (CGTC),

caracteriza-se por granitóides da série sódica e, a amostra do enclave sienogranítÍco da UCN

(CGTC) plota no campo das séries shoshonfticas. Nesse mesmo diagrama (Figura 6.3), é

impoÌ1ante notar a existência de dois diferentes conjuntos, um formado pelos l¡totipos graníticos

do CGCP (mais alto KzO, entre 4 e 5oÂ e mais baixo Na2O, entre 3 e 4o/o) e outro pelos ìitotipos

graníticos do CGTC (mais alto Na2O, entre 4 e 5%, alcanÇando 6% na UPN, e mais baìxo K2O,

entre3eSTo,esomente2%naUPN).OsGranitosCerneeMorroGrande,eaUPSdoCGCP,
plotam no campo dos granitóÌdes da série potáss¡ca próximo aos da série de alto potássio.
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Figura 6.3 - Diagrama NazO x K2O para o conjunto das rochas graníticas do CGCP, CGTC, GC E GMG.
Fonte: Middlemost (1975). São discriminados os campos das séries sódicas, potássicas e de alto K.

É importante notar na relaçåo Na2O x K2O (Figura 6.3) entre os litotipos

graníticos estudados do CGCP e CGTC, que, de um modo geral, o magmatismo granítico da

regiåo apresenta-se menos potássico e mais sódico no CGTC e mais potássico e menos

sódico no CGCP.

No Diagrama das razöes moleculares A/CNK x ANK (Figura 6.4), pode ser

observado no CGCP, uma clara separaçåo entre as suas unidades graníticas discriminadas

neste estudo. A URB é metaluminosa (A/CNK=0 9 e ANK=1.4), enquanto que a UPS

(A/CNK=1-1.1 e ANK=1.4) e a USR (A/CNK=1-1.1 e ANK=1 .1-1.2), såo fracamente
peraluminosas.

No CGTC, nota-se o caráter metaluminoso para todas as unidades, UPN

(A/CNK=0.9 e ANK=1.6), UAR (A/CNK=0.8-0.9 e ANK=1.5-1.6), USS (A/CNK=0.75-0.9 e
ANK=1.3-1.4) e UCN (A/CNK=0.9-1 e ANK=1 .1-1.2). O Granito Cerne mostra também um

caráter metaluminoso (A/CNK=O.9 e ANK=1.1) e o Granito Morro Grande apresenta caráter

metaluminoso a fracamente peraluminoso (fucNK=1 e ANK=1.3) (Figura 6.4).

98



3,0

2,8

2,6

2,4
2,2

2,0

1,8

CGCP
O UPS
A USRr URB

CGTC
V UPN
A UAR
x enclave
r USS
. UCN
i enclave

() GC
I] GMG

Yz
1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0.4 t-' 0,5

A/CNK

Metaluminous I Peraluminous

Figura 6.4 - Diagrama de razöes moleculares A/CNK x ANK (Fonte: Maniar & Piccoli, 1989) para os
litotipos graníticos do CGCP, CGTC, GC e GMG.

6.3 - DTAGRAMAS DE VARIAÇÃO

Nestes diagramas de correlaçäo, SiO2 é utilizado como o melhor índice de

diferenciação, de anál¡se e comparaçåo, pois as rochas graníticas estudadas da região,

apresentam teores de SiOz entre 60 e 75 o/o (Figuras 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8). Esses diagramas

indicam que, na porção estudada do CGCP, as rochas são de composiçäo predominantemente

ácida com teores de SiOz entre 65 e 73 o/o, enquanto que a porção estudada do CGTC é

constituída por rochas de composiçåo intermediária a ácida, com teores de SiOz entre 60 a
75%. Essa constatação, e a forma da observaçåo e análise, baseados na variação da SiOz

independem das unidades graníticas estudadas pertencerem ou nåo a um mesmo e único

curso de diferenciaçåo magmática, dentro de cada complexo. Portanto as correlaçöes

negativas e positivas entre SiO2 e óxidos, traços e ETR mencionadas adiante, não indicam

obrigatoriamente uma cogeneticidade magmática das rochas de cada complexo ou entre

ambos. As únicas rochas analisadas dos Granito Cerne e Morro Grande, apresentam teores

similares de SiO2, em torno de7lo/o.

6.3.1 - Diagramas de SiOz x Óxidos

6.3.1a - Complexo Granítico Cunhaporanga

Nos diagramas de variação e correlação de SiOz x óxidos (Figura 6.5) nota-se

para o CGCP uma correlaçåo negativa descontínua nos teores de óxidos de Ti, Ca, Fe e Mg

(aumento de SiOz com a diminuiçäo no conteúdo destes óxidos), entre a URB, UPS e USR.

Porém em diagramas de SiOz x P2O5, Fe2O3 e MrìO, a amostra da UPS (SiO2 = 71o/o) dispersa-
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se do trend definido pela URB e USR (Figura 6.5 B, D, F) mostrando-se em relaçäo à USR,

mais enriquecida, nos teores destes óxidos. A URB (SiOz = 64-66%) corresponde à unidade

granítica menos diferenciada, ou 'mais primitiva' do CGCP, enquanto a USR (SiO2 = 73-74 Yo )

corresponde a unidade granítica mais diferenciada do mesmo.

Figura 6.5 - Diagramas de variagão SiOz x óxidos para o conjunto das rochas graniticas estudadas
do CGGP, CGTC, GC e GMG.
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Correìações posÌiivas entre as unidacjes do CGCP s:ìi: lrt:,r':'; :tdas em

diagramas de SiO2 x K2O e SiO: x NazO (Figura 6 6 ir,, 8J. i\-^sle últtrîo ir'i..::iìr ocorre

dispersáo da amostra representat¡va da UPS, que aprese nta, etr¡ relacäo â Ui1; i. ....:..i1 teores

mais baixos em NazO. Nos diagramas SiO2 x AltO, (Fjgur¿r 6.6 c) säo obseri';,r:::::: valores

praticamente constantes de Al:O: para a URB e USR, corr valores relaiivân.ì âììi: ,.lrr pouco

mais baixos para a UPS.

6.3.1tt - Complexo Granítico Irés Córregos

Ëm diagramas de SiO2 x óxidos da Figura 6.5, observa-se r-rnra correlação

negativa entre a UAR (SiO, = 62-69 %, unidade granítica menos diferenciada do CGTC), USS

(SiO2 = 62-67o7o) e UCN (SiOr = 7¡-75U, unidade gtanítica mais difèrencrada clo CGTC).

üomporlamento distinto é observado na única amostra representativa da UPN (SìO, - 59%)

que encontTa-se dispersa ao trend preferencial definido pelas demais unidades (Figuiá 6.5 A, B,

D, E, F), apresentando valores um pouco mais baixos neste óxicios, em relaçäo ò amostra com

menor conteúdo em SiO2 (62%) da UAR.

Os enclaves da UAR (SiO, = 5307"; e da UCN (SiOr = 6tyn¡ mostrarn feores mais

elevados nestes óxidos em relação aos seus hospedeiros (Figura 6.5), e podem ou não

representar amostras do magma máfico progenitor, fases restíticas ou possível resultado de

mistura de magmas máficos e féls¡cos, representando, neste caso, expressivamente a

componente máfica.

Em diagramas de SiO, x K2O (Figura 6,6 A) notå-se uma corelaçiåo negativa

dentro da UAR (SiO, = 62-69ok) e tendência de correlação posìtiva entre a UAR e UON, com

alguma dispersåo das amostras, No diagrama SiOz x Na:O (Figura 6,6 n) obserua-se uma

correlaçåo positiva dentro da UAR e dentro da UCN, porém sáo constatados valores

constantes de Na2O entre essas duas unidades do CGTC, Com relaçáo a USS, as duas

amostÍas ånalisadas fornranr uma correlaçäo pÒsitiva em K2O e Na2O. Cot]l poÍar'ìr ento distinto

e observado para a amostra representativå da UPN, que em relação à arnostra com menot teor

de SiO2 (620lo) da UAR, apresenta teores bem mais elevados de Al2O3 (-18%) e Na.,O (-60l<,) e

bem mais ba¡xos de K2O (-2%) (Figura 6.6). No diagrama SiO2 x Al2O3 (Figura 6.6 c). observa-

se uma correlaçåo negativa entre a UAR e UCN, porém ìnternamente a cada unidade, os

valores de Al2O3 permanecem constântes. Obserua-se ainda entre as duas ämostlas da USS

uma'correlação positiva'.

O enclave da UAR âpresenta teores semelhantes de KrO, Na:O e Al:O¡ em

relaçäo a seus hospedeiros (Figura 6,6). Por outro lado, o enciave da UCN, apresenta este



componamento apenas em rcläçåo aos teores de Al2O3 (Figura 6.6 c), configurando uma rocha

enriquecida em K2O e empobrecida em Na2O em relação a hospedeira UCN (Figura 6.6 A, B).
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Figura 6.6 * Diagramas de var¡ação de S¡O2 x óx¡dos (KzO, Na2O e Al2O3) parå o cóniunto das
rochas graníticas estudadas do CGCp, CGTC, cC e c[4G.

6.3.1c - Granitos Ceffe e Morro Grande

As duas amostras dos Granitos Cerne e Morro Grande, ambas com 71% de S¡O,

(Figura 6.5) revelam valores semelhantes de TiO2, CaO e l\lgO (Figura 6.5 A, c, E). Teores

ma¡s elevados de Fe2O3 e MnO (para Si)r=71o¡o¡ såo obselados pära o GMG, enquãnto o

GC, neste mesmo ¡ntervalo de SiO:, apresenta teores mais altos de P2O5 (Figura 6.5 B, D, F).

Nos diagramas, SiOz x K:O, Na2O e Al2O3 (Figura 6.6), nota-se que o GC é mais enriquecido

em K2O (-6%), NarO (-4o/o) e Al2O3 e14ok) em relaçáo ao GMG (KrO = 4.5%, Na2O = 3olo, e

AlzO¡= 13%).



6,3.2 - Diagråmas de S¡lica x Elementos Traços

6.3.2 a - Complexo Granítico Cunhaporanga

As unidades granít¡cas do CGCP, quando analisadas em diagramas de SiO2 x

Ba, Zr, H'f , Ta, Sr e Nb (Figura 6.7 A, B, c, D, F, c), mostram correlaçöes negativas e

conelações positivas somenie em diagramas de SiO2 x Rb e Ga, entre a USR e URB,

ocorrendo evidente dispersåo da amostra representativa da UPS em relação ao ãl¡nhamento

definido por estas unidades, pr¡ncipalmente em Ta, Nb e Ba,

lnternamente a URB, observa-se, para SiO2 entre 64 a 660/o, uma variaçäo nos

ieores de Bã (1900 a 1200 ppm), Rb (110 å 150 ppm), Sr (1100 a 800 ppm) e Nb (13 a'10

ppm), Figura 6,7 (4, E, ¡=, G). Nestä mesma unidade, uma constância nos teores de Zr, Hf, e Ta

é obseryada, com exceçáo da âmostra HP-36 (SiO, = 65%) que apresenta-se relativamente

maìs enriquecida nestes elementos, Figura 6.7 (8, c, D). Já internamente na USR (S¡O2 73-

7 4o/o), ocorre uma constância nos teores de Ba, Sr e Ga, Figura 6.7 (4, F, H), e variaçoes nos

teores de Zr (enlre 100 e 140 ppm), Hf (entre 3.4 e 4.6 ppm), Ta (entre 0.2 e O.4 ppm), Rb

(entre 210 e 250 ppm) e Nb (entre 3 e 6 ppm), såû nôtädâs entre ás três amosträs analisadas,

Figura 6.7 (8, c, D, E, c).

6.3,2 b - Complexo Granítico Três Córregos

Em geral, no CGTC, os diagramas de SiOz x Zr, Hf , Ta, Sr e Nb (Figura 6.7 B, c,

D, F, c) mostram uma sugestiva correlaçåo negativa entre a UAR e UCN. Formaçäo de dois

frends, um definido pelo compoñamento da UAR e outro pela UCN, é observado em vários

diagramas de SiO2 x traços. Ëm dìagratna de Sir.:¡. x Ba, internamente às duas unidades UAR e

UCN, ocorrem correlações negativas (Figura ô.7,ril
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Nota-se uma tendência de formação de dois frends distintos em diagramas de

SiO2 x Rh, Sr e Ga (Figura 6.7 E, F, c). No diagrama S¡O2 x Rb enquanio o teor em Rb

permanece prat¡camente constante na UAR (em torno de 60 ppm) para valores de SiO2 entre

68 e 62 o/o, na UCN ocorre uma correlaçåo negat¡va com o decréscimo do valor do Rb de 180

ppm (em SiO, = 767"¡ para 60 ppm (em SiO2 = 75%). No diagrama SiOz x Sr, enquanto ocorre

uma correlaçåo negativa na UAR (Sr decresce de 1300 para 800 ppm, para SiO, 62-68%),

observa-se internamente a UCN correlação positiva com o aumento do teor de Sr de 650 ppm

(SiO, = 767"¡ para 900 pÞm (SiO2 = 75o7"¡.

Ëm diagrama SiO2 x Ga (Figura 6.7 H), há uma tendência da constância nos

valores de Ga (21-25 ppm) para todas as unidades do CGTC, porém ocorre uma sugestiva

correlaçåo negaliva ¡niernamente a UCN.

A USS, quando comparada a UAR, que apresenfa similar intervalo de SiOz,

mostra valores mais elevados princ¡pålmente de Rb e Nb (Figura 6.7 E, c) e subordinadamente

de Zr, Hf e Ta (Figura 6.7 B, c, o). Apesar de apenas analisadas duas amostras na USS,

correlaçóes negativas säo observadas em Ba, Zr, Hf, Ta e Nb (Figura 6.7 A, B, c, D, c) e
positivas em Rb, Sr e Ga (Figura 6.7 E, F, H).

A única amosfra da UFN, como já obseruado em diagramas de SiO2 x óxidos

(Figuras 6.5 e 6.6), mostra valores distintos em relação às rochas menos diferenciadas da

UAR, apresentando valores menores de Ba, Zr e Rb e mais elevados principalmenie em Ga

(Figura 6.7).

O enclave da UAR (SiO, = 52%), mostra dispersåo na distribuição de

praticamente todos os elementos traços em relação ao frend geoquimico definido por sua

rocha hospedeira. o enclave, em relaçåo a sua rocha hospede¡râ, apresentå uma constância

nos teores da maioria dos elementos traços apresentados, com exceçâo do Zr e Hf (Figura

6.7). O enclave da UCN (SiO, = 63"7"¡, tende a apresentar vaìores mals elevados em Hf, Rb e

Ga (Figura 6.7 c, E, H) em relaçåo à rocha hospr:deira e valores menores, principalmente em Sr
(Figura 6.7 F).

6.3.2 c - Granitos Cerne e Morro Grande

As amostras analisadas dos GC e GMG (S¡O, = 71%) possuem teores sim¡lares

somente de Zr (-290 ppm) e Hf (-7-8 ppm), Figura 6.7 (8, c). O GC, possui ieores bem mais

altos em Ba (-3000 ppm) e Sr (-1 100 ppm) em relação ao GMG, que apresenta teores mais

elevados de Rb (-280 ppm), Ta (-1.5 ppm) e NkJ (-lS ppm). A diferença no conteúdo destes

elementos para estas duas rochas graníticas com similar conteúdo de SiO2, sugere tratarem-se

de dois corpos gråníticos resuliantes de h¡stór¡as petrogenét¡cas distintas.



6 3 3 - Dragramås de s¡o2 x Erementos Terras Raras Leves (ETRL) e pesados (ETR') e perfis
de Elementos Terras Raras normalizados de Nakamura (1974)

6.3.3 a - Complexo Granítico Cunhaporanga

As amostras das unidades URB e USR do CGCP quando analisadas em
diagramas de sioz x ETRL e FTR' (Figura 6.g), apresentam-se arinhadas segundo uma
correlação negativa caracterizada pela progressiva diminuição <io conteúdo dos ErRL e ETRP
com o aumento da sírica desde a URB até a usR. Amostra representativa da ups (sio, =
71%) apresenta um generalizado enr¡quecjmento relativo em ETRL, somente em relação a USR,
e em ErRp, em reraçåo a usR e a uRB. rnternamente na usR, obserya-se um fracionamento
de ETRL e ETR', aparentemente sem reraçåo com sioz, com forte empobfecimenfo,
princ¡parmente de ETR'. A exceção é a amostra Hp-33 que para o mesmo teor de sio2 (73-
74%), apresenta um enriquecimento de ÈïRp, em reraçáo às demais amostras da usR (Figura
6.8, 6.9 A),

Ëm diagramas de perfis de ETR, a comparaçáo entre os padröes de ETR das
amostras analisadas na USR (SiO2 = 73-7 4o¡o), mostra evidente diferença no fracionamento
interno em E.RL E ËTRp (Figura 6.9 A), sem correração com sio2 (Figura 6.8), Enquanto as
amostfas HP-0'1 e Hp-29 apresentam-se fortemente fracionadas com [La (60),yb (1.2)]N -50,
com evidente empobrec¡mento de ETRp, ybN < 2, a amostra Hp-33, em reração às demais é
caracletizada por marcante enriquecimento em ETRp, e possui um fracionamento na ordem de
[La (100)/Yb (s)]ñ -20.

Os padröes de distribuição dos ËrR internamente à URB (S¡O, = 64_66%)
(Figura 6 9 e) mostram-se semerhantes, com significativo fracionamento lla (18O)/yb (5,5)l* -
32 entre os ETRL e ETRP.

A única amostra representat¡va d.¡ UpS (SiO, = 7.1o7o¡ se diferencia das outras
unldades do CGCP (URB, Yb.=S-10, USR, \/rr.,,*1 .2_S) por apresentar_se s¡g nificativamente
ma¡s enr¡quecida em ErRr' (yb^=2¡¡ e fracrona'rento [La (1 Bo)/yb (1 5)]N -12, e por exibir uma
suave ånomalia negativa de Ëu (F¡gura 6.9 c)

comparando-se o padräo de dist[ibuição dos ErR das unidades graníticas do
CGCP (Figura 6.9 D) o perfil dê uRB mostra-se nrilis enriquecido em EIRL e ETRp em relação a
USR Este comportamento em ËÌR pode ser eLiperado também se for admitida uma fonte
comum às duas unidades, onde a USR representaria o produto final de cnstalização fracionada
partindo-se da uRB. Neste caso, a ups com rrilitro enriquecimento em ETRP em reraçáo às
outras un¡dades, e anomaria negativa de Eu, representaria um produto granítico distinto
submet¡do a condiçóes petrogenéticas distintas rlas demajs uniclades.
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Figura 6'9 - Diagramas de Elementos Terras Raras do CGCP normalizados ao condr¡to (Nakamura, 1g74).A) USR; B) URB; C) UpS e D) todas as amostras.

6.3.3 b - Complexo Granítico Três Córregos

As unidades UAR e UcN do CGTC mostram correlaçåo negativa nos diagramas
de Sioz x ETRL e ETRP (Figura 6.8), ocorrendo somente d¡spersåo da UpN, que apresenta
padräo pouco distinto, com teores em ETRL mais baixos e similares em ETRe em relaçåo,
pr¡ncipalmente, aos termos graníticos com menor conteúdo em sílica da uAR. lnternamente na
uAR, observa-se uma correlaçäo negativa caracte rizada pelo decréscimo em ETRL e ETRp, com
o aumento da sílica' lnternamente a UCN (sto271-74o/o), ocorre uma correlaçåo negativa em
Sioz x ETRL e variaçäo dos erRp x Sio2, principalmente Yb e Lu, sem evidente correlaçåo com
sio2' (Figura 6'8)' A uSS, com somente duas amostras analisadas, apresenta conteúdo em
ETRL (exceção de La e Ce) e ETRP geralmente um pouco ma¡s elevado que a uAR, e
correlaçÕes negativas em sio2 x ETRL (exceçåo de La) e ETRP (exceçåo de Lu).

O enclave da UAR (SiO2 = 52%) quando analisado em d¡agramas de SiOz x erRl
e ETRP, (Figura 6.8) apresenta-se mais enriquecido em ETRL e ETRp em relaçåo a todo o
conjunto das amostras do seu hospedeiro (uAR). Por outro lado, o enclave da ucN é bastante
enriquecido em ETRL e ETRP em relaçäo ao seu hospedeiro (Apêndice 2), não estando
representado nos gráficos.
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Em diagramas de perfis de ETR normalizados aos valores do condrito
(Nakamura, 1974), a única amostra analisada da UpN, com SiOz = 5go/o (Figura 6.10 A), mostra
um forte enriquecimento e fracionamento de Ernl em relaçåo aos ErRp lLa (220)Nb (s)lN- 44.

As rochas graníticas analisadas da UAR (SiO, = 62_6g0/o) comportam-se de
forma homogênea, com perfil semelhante ao da UPN, apresentando um forte fracionamento
interno de rrnl e ETRP [La (240)lYb (4.5)]N-53, correlacionável negativamente com a SiOz
(Figura 6,10 a, r). Padråo similar é notado para seu enclave (SiO, = 52o/o), porém apresenta
generalizado enriquecimento em ETRL e ETRe, em relaçåo a hospedeira UAR (Figura 6.10 B).

Comparativamente, a USS com SiO2 entre 62 e 670/o (Figura 6.10 c), mostra
comportamento dos padröes de Ernl similar a UAR, porém apresenta-se mais enriquecida em
Ernr (exceto La e ce) e Ernn (com Tb¡¡ - 20 e ybru - 7) do que a uAR (com Tb¡, - 1s e yb¡
-30) (Figura 6.10 r).
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A ucN difere-se crârêmente, no pefir de EïR, das demais unidades do cGîc,por apresentar mais baixo c.nteúdo de ETRL e subordìnadamente ETR' (Figura 6.10 D, E). Arémdisso, esta unidade está caracterrzada, principarmente, por um fraciônamento interno
heterogêneo dos ETR', sem evidente correraçåo com s¡o2 (Figura 6.8). As amostras Hp-56 e
HP-68 (SiO, = 71 e 73 %) mostram empobrecimento de ErRp yb¡r=2, (Lalyb)¡r = 83 em retação
as amostras HP-54 e HP-72, com sio2 = 74 e 7lolo, fþr=,lQ a 20, (Lâ/yb)N=12 (F¡gura 6.10 D),
Na UCN, obserua-se no compodamento do perfir de EïRL, um evidente fracionåmento de ËR'L(Figufa 6 10 0) correracionáver negativamente com a sio? (F¡gura 6.8). o encrave
microgfanítico da ucN, mostra um padrão distinto de sua rocha hospedeira por apresentar_se
bem mais enriquecido em ETRL e Ë'Rp com evidente e fraca anomaria negativa de ce (Figura
6. 1ü D).

6.3,3 c - Gran¡tos Cerne e Morro Grande

O GC apresenta teores pouco maiores em ETRL quando comparado ao GMGque' por sua vez, encontra-se craramente mais enriquecido êm Ê'Rp parê teores se¡¡erhanfes
de S¡O, (-71%) em ambos os granrtos (Figura 6.11),

Nos perfis de erR normarizados aos varores d0 concf rrto (Nakarnura, 1974) asamost*s anarisadas do GC e GMG com teores de sioz de 71%, apreseniam comportamento
nos padrões dos ETR visivermente dist¡ntos, A amostra do Gc possui um fracionamento de
ETRP (ïb/Yb)¡=g muito mais pronunciado quando comparado ao GMG (Tb/yb)r=1 4 Fnquanto
no GC observa-se um empobrecimento em ËTRp (yb* =2g¡, o GMG, com presença cle anomalia
negativa de Ëu, apresenta enr¡quecimento Ém ETRP (yb*=2 5¡ (F¡gura 6.11). Esta cliferença, no
compoñamento dos Èr-R, pr¡ncÍparmente ETR' enrre o GC e GMG, somadas às diferenças em
elementos traços e óx¡dos, indicam tratarem de produtos granít¡cos com dlstintas h¡stórias
petrogenét¡cas.
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F¡gura 6.1 1 * Ð¡ãgramå de ETR do GC e cMG normalizados åo condr¡to (Nåkamura, 1gZ4).



6.4 - DTAGRAMAS DTSCRTMINANTËS TËCTôN|COS (pearce et. at. 1gB4)

os dados químicos dos granitó¡des das d¡ferentes unidades do cGCp, .GTC edos Granítos cerne e Morro Grande, foram anarisados em diagramas de variação demult¡elementos normar¡zados aos varores h¡potéticos de um granito de cade¡a oceânica (oRG),e comparados aos perfis dos diferentes t¡pos de granitos apresentados por pearce er ar(1e84).

os padróes dos perfis geoquÍmicos principarmente da usR e subordinadamenteda UPS no cGCp (Figura 6.12 a, c) quando comparadas aos perfis geoquÍmicos,
apresentados por pearce et.at. (1gg4), se assemerham tanto aos perfis dos granitó¡des sin_colisionais quanfo pós-colisionais. No entant., o caráter fracamente pera¡uminoso dessas
rochas (Figura 6.4), cujo único máäco é a b¡ot¡ta, bem como os seus teores erevados de Rbenire 200 e 300 ppm (Figura 6.7 r) sugerem tratar-se de granitos sin-corisionais. A uRB (Figura612 A) apresentä padräo de perfil geoquímico semelhante aos granitóides cálcio-alcalinos dealto K que constituem arcos magmáticos (vAG) em margens continentais at¡vâs (pearce e¿al,
op.cif.).
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F¡gura 6 12 - D¡agramas de var¡ação de murtierëmentos das un¡dades graníticas do cccp.normat¡zados aos vatorss do oRG (Éearce ;r;; irro), TilRq"") ,ru, 
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com reração ao .GTC (Ëigura 6.13), a upN, uAR e a uSS assemerham_se aosgranitóides cárcio-arcarinos c,e arcos magmáticos (vAG), A ucN apresenta um padrão de perfir
geoquímico muito próximo aos dos granitóides pós-corisionais de pearce et. ar. (1984).

0.

0,01

0,001

Figura 6.i3 - Diagramas de_ var¡ação de mu¡tielqrrre¡tos-- da-s unidades graníticas do CGTC,normalzados aos vatores do oRG (plarce *"1" ìõäii. rii'ui,N; B) uAR; c) uss; D) ucN.

o padráo do perfir geoquímico observado para o Granito Morro Grande (Figura614), assemerha-se aos gran¡tó¡des do tipo iiìtra-praca (wpG) de pearce e¿al (1984) oGranito cerne, apesar do forte enr¡quecimento (.ìrn Ba, pode ser correracionado aos do t¡popós-colisionais.

No CGCp, a relaçåo Rb x (y+Nh). Figura 6,1S, indica que a USR trata-se degranitos do tipo sin-corisionais, e a uRB de granitos de arcos magmátrcos (VAG). rndicação
dislinta é sugerida para a ups, que se situa no rirnite entre os campos dos granitóides do tipo
arco magmático e os de intra-placa.

As unidades graníticas do CGTC, posrcionam_se predominantemente no c€mpo
dos granitóides de arco magmático de margenl continentar ativa (VAG), em diagrama de
elementos traços Rb x (y+Nb), Figura 6.1S.



Esse mesmo diagrama, sugere granito pós-corisionar para o Granito cerne. A
amostra representativa do Granito Morro Grande, da mesma rorma que a ups (cGCp), prota
no l¡mite dos campos dos granitóides de arco magmát¡co e dos de intra-praca (Figura 6.15).
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Figurs 614 .' Diagramas de vâr¡ação de murtieremerltos dûs GråÍìitoe cerne e Morro Grandenormafizados aos våfores de oRG lpearce 
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Figura 6'15 - D¡agfama Rb x (y + Nb) de d¡scr¡m¡naqão tectôrì¡ca de fochas gran¡ticas (pearce efå/" 1s84) apricado parao cccp. ccîc, êò;Cüèl (ä;;-coLG, cran¡tos s'inìäìiãøîä¡i, wpc,Grånitos rntra-präcas; vAG, Granitos u" arco vrr"åni"l'òne, eranit"s de cadeia oceánica.

6.5 - CONSTDERAÇÕES ËrNAts

o estudo comparativo das assinaturas ritoquímicas das rochas graníticas
peftencentes ao CGCP, CGTC, GC e GMG, permite tecer as seguintes considerações:
a) CGCP: é constituído por granitóides cárcio-arcarinos de arto K, metaruminosos a fracamente

peraluminosos. Quando anarisados o conteúdo e a concruta dos erementos traços
prÌncipâlmente Ba, Zr, Ta, Sr, Nb e Ga, obsen¿am-se diferenças marcantes, entre å URB



(monzogran¡tos a granodioritos poffiró¡des) e usR (monzogranitos porf¡róides), foriemente
sugestivas da não cogeneticidade magmática entre ambas. A ups por sua vez, äpresenta
um padrão bem distinto, em reração a uRB e a usR, na maioria dos erementos traços, tais
como, Ta, Nb, Ba, e ETR, sugerindo gênese distinta das outras duas unidades, portanto,
sugere-se que a formação destas unidades a part¡r de um processo de cristalizaçåo
fracionada produzindo inicialmente a uRB,unidade mais primitiva, e fìnarmente a usR
'unidade mais evoruída', e até mesmo a ups, nåo se apr¡ca aos ritotipos granÍticos aqui
investigados no CGCp;

b) CGTC: é constituído por granitóides cárcio-arcarinos de médjo a arto K, predominantemente
metaluminosos. A conduta e o conteúdo da maioria dos elementos traços e etR observados
entre a UPN (tonaritos) e a UAR (monzogranitos a granod¡or¡ros porfÌróides), permitem
sugerir cogeneticidacre magmática entre ambas, partindo-se da upN até a uAR. por outró
lado, quando anarisados a conduta e o conteúdo dos erementos traços (principarmente Ba,
Rb, sr, Nb, Zr, Ta) sugere-se que as três un¡dades a uAR, uss (quartzo-monzonitos
porfiróides) e a ucN, nåo seriam produtos de mesmo curso cie uma possíver cr¡starização
fracionada;

e) Em linhas gerais, a separâção entre o cGCp e CGTC é indicada quando ohserva_se o
conteúdo e comportamento dos árcaris Na20 e K20. sugere-se a exisfência de produtos
gråníticos d¡stintos, um caracter¡sticamente mais sódico e menos potássico a sE (cGTc) e
outro mais potássico e menos sódico a NW (cccp), onde a upN do CGTC seria o registro
do magmatismo granítico t¡picamente sódico cJa região;

d) A distinção entre os produtos graníticos, ¡nternamente ao cGCp e CGTC, pode ser
obseryada em diagramas de sio2x erementos traços (Ba, Rb, sr, Zr e Ga), comparando-se
sempre a URB (cGcp) em relação à uAR e uss (cGTc) e eventuarmente usR em
relação a UCN;

e) O GC (sienogranito) e o GMG (monzograriito) são rochas cálcio-alcalinas de alto K a
shoshoníticas (GC) metaruminosas a fråcånlenie peraruminosas, respect¡vamente. As
diferenças no conteúdo e no comportamento cfe arguns óxidos e pr¡nciparmente traços e
ETR, ¡ndicäm craramente condiçöes petrogenétic¿rs distintas para a geração destas rochas.
lndependente do rocar do arojamento do (;jMG e da ups (cccp), e da idade da
cristalizaçiåo, as assinaturas químicas em óxidos, traços e rrR, sáo praticamente
semelhantes e sugerem forles af¡nidades petr.genéticas para a geração destas duas
disiintas (?) unidades graníticas.



7. GEÕCRONOLOGß Ë GËOI-OGIA ¡SOTÓPIçÁ,

7.1 - TNTRODUÇAO

Neste capitulo são apresentados e d¡scutidos os resultados geocronológicos e

isotópicos adquiridos através das diferentes metodologias, disponíveis no CPGeo-USP,

empregadas na presente Dissertaçáo para o reconhecimento dos processos relacionados à

geração dos Compfexos Grâníticos Cunhaporanga e Três Córregos e Granitos Cerne e Morro

Grande.

Para a cåracterização da cronologia dos litotipos graníticos estudados, foram

empregadas técnicas geocronológicas em minera¡s, a saber U-Pb (zircäo e titanita) e K-Ar

(biotita e anfibélio). Com relação a geologia isotópica, as técn¡cas Sm-Nd, Rb-Sr, e Pb-Pb

foram aplicadas em rÕcha totãl (RT), com a finalidade de se reconhecer as características

petrogenéticås dos precursores do magmatismo granítico da região estudada.

Os afloramentos das amostras selecionadas para o presente estudo,

abrangeram os principais litotipos graníticos (agrupados em unidades grâníticas) em câda

Complexo e encontram-se assinalados no Mapa Geológieo (Apêndice 3). A relaçåo das

amostras selecionadas com as respeclivas técnicas empregadas está disponível na Tabela 7.1 .

Tabela 7.1 - Relação das amostras e metodolog¡as ut¡lizadas.

l(-Ar
B¡otita

" Dados Sm-Nd, Rb-Sr e Pb-Pbde Reis Neto, 1994; "'Dâdos Sm-Nd de SigaJr. 1995



Para a metodologia U_pb, as frações <ie zircöes atacaclas passaram por uma
critef¡osa sereção, onde os cristais bem formados, de mesma popuração e de aspecto ígneo
tiveram preferência. Para cada fraçåo anarisada foram separados de 60 a g0 cr¡stais, com
exceÇão da amostra Hp-01 representativa da usR (fraçåo M(o), Tabera 7.2) que, em fase de
implementação da metodolog¡a u-pb com sprke pbru, foram atacados 3 cristais,

o critério de separação das titanitas, também seguiu àqueres obedec¡dos para
os zircões, onde foram separados os cristais mais rimpidos e com coloração mais escura,
porém em uma quantidade maior ou igual a 0,500 mg.

Os cristais de biotiia e anfibólio selecionados para datações K-Ar, apreseniaram-
se livres de agregados e com uma pureza maior que 95%.

Para as metodorogias em RÌ (sm-Nd, Rb-sr e pb-pb) foram serecionadas as
âmostÍês represenfativas das unidades com menoÍ indice de alteraçåo, previåmente
analisadas geoquimicamente para elementos maiores e traços.

A seguir seråo apresentados os resultados obtidos nas diferentes metodolÕg¡as
para cada unidade granítica do cGCp, CGTC e Grânítos cerne e Morro Grande.

7.2 - COMPLEXO GRANÍTICO CUNHAPORANGA. CGCP
7.2.1 - Geocronologia em minerais

Da UPS, foi anarisada a amostra do afroramento Hp-21, representado por um
biotita-monzogranito, em zircões e titan¡tas pelo método u,pb. Foram analisadas 4 fraçöes de
zrrcóes, sendo uma fração abradada por cerca der 2 horas (M-a b) e três fraçóes näo abradadas
(M-3, M-4 a, M-5). os pesos de cada fração variam de 0,079 mg a 0.13 mg (Tabera r.2). As
fraçóes atacãdas são constituídas por cristais transparentes, bipiramidais, idiomórficos,
límpidos, por vezes apresentando-se com incrusðes. Apresentam uma razåo média de
comprimento/largura de 3.S (Foto 7.1a).

A fração de titanita anarisada ([110), não abradada, com peso de 0.69 mg
(Tabela 7 2) constitui-se por cristais de coloração ùastånho escuro, e sem inclusões, por vezes,
podendo conter fraturas (Foto 7.1 b). Esses crristais, como mencionado no capíturo s, item
5.2.1 , são de origem magmática.

Os dados obtidos (Tabela 7.2) foram tratados em Diagrama pb2o7 

^)235 
x

Pb2m/u238 1Êigura 7 1) e apresentaram idades discordantes parâ os zircões e concordante para
titanita,

As fraÇões M(-3)' M(-5) e Mþ4 tr) mostraram fÕfte componente de herança
crustal com idades Pbm/Pb,o, de714 Ma,646 fula e 1..153 IVla respect¡vamente (Tabela 7.2). A
fraçáo mais concordante, M(-a) a, possrvermorrte possui menor componênte de herança e
apresenta ¡dade pb2m/ pbmT de 60.i Ma (Tabela 7,2).
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Dados analíticos referentes à sistemát¡ca U_pb (zircão e t¡tanita).
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lo_t9_1't - Fotomicrografias de lupa binocular de zircões e titanitas da amostra Hp-21 (UpS-
GGCP): a) Cristais de zircão da fração M4(a) não abradada (aumento 220x); b) Gristais de
titanita da fraçäo M 10 (aumento 107x).
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Figura 7.1 - Diagrama concórdia 207Pb/U236 x 206Pb/238U em zircões e titanita do afloramento Hp-21 (UpS-
CGCP); l) lntercepto inferior S57 +S.il+.¿ Ma e lntercepto superior 22TB +81/_73 Ma (MSWD=O,3}¡; Z¡
lntercepto superior em 601t6.6 Ma.
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A complexidade na tnterpretação dos resultados obtidos pode ser conståtada

quando observa-se o diagrama da Figura 7.1 A idade de cristalização do granito tipo UpS de

557 + 5.1¡-5.4 Ma, é indicada pelo intercepto inferior, obtida pela regressåo das fraçóes lv'l(-4)

a, M(-3) e M(-a) b que apresentam uma forte componente de memór¡a isotópica pretérita em

cerca de 2.278 +811-73 Ma (¡ntercepto superior). No entanto, outra idade de cristal¡zaçäo, em

iorno de 590 Ma, é sugerida pela fração MCs) com idade pb206/U238 de S92 Ma e pela fraçáo
concordante de titanita em 589 Ma. Adicionalmente, quando se trabalha com a fraçáo (M-4a), a
idade de 601 * 6.8 Ma é obtida pelo par cronológico pb201pb2m.

A partir desta problemática que envolve herança crustal, a idade de SE7 +5.1t-

5.4 Ma deve ser interpretada com ressalvas, devido à provável perda de pb, tornando-a sem

significado geológico. o valor de 601 Ma é interpreiado como uma idade máxima, sendo a

melhor estimativa da época de cristalizaçáo deste cotpo granítico, a idade pb2m/U238 de S92

Ma, obtida pela fraçáo maìs concordante de zircåo, M(-5). Um rápiclo resfriamento deste corpo
granÍtico é sugerido pelo valor obtido em titanitas de s8g Ma, muito próximo à idade de

cristalização da rocha.

Na USR, a amostra analisada do afloramento HP-01 é representada por um

biotita-monzogranito porfiróide, aflorãmento tipo desia unidade.

A dataçáo pelo método U-Pb do granito tipo Santa Rita foi realizada em cinco

fraçöes de zircöes e uma em titan¡ta, ¡ncluindo uma determinaçâo pelo método K-Ar em biotita.

As fraçöes magnéticas (zircôes) utilizadas foram M(0), M(-j), M(-2), lt/þ3) e M(- ). Esta úttima,

foi abradada por aproximadamente 2 horas, ató o arredondamento dos cristais. As demais

fraçöes não foram abradadas. O peso de cada ,lração varia de 0.OO179mg (M0, 3 zircões) a

0.1 3 mg (Tabela 7 .2). Os zircÕes såo transparentes, bipiramidais, límpidos, por vezes com

inclusöes, e idiomórficos, com uma razáo média de compr¡mento/largura de 2.5 (Folo7.2a).

A fração de titanita analisada (lvì10) com peso de O.S4 mg, é constituída de
cristais de coloração marrom escuro e sem incirjslìes (Foto 7.2b).

Os resultados obtidos (Tabela T .z) em diagrama pb2o7lJ235 x pb2æ/U238 lFigura
7 .2) para os zircões foram idades discordantes. 0 alinhamento das frações M(-1), fra(-2) e M(O)

de zircöes com a fraçáo concordante da titanita jndicou idade de 564 * 120 lvla, ¡nierpretada

como a idade mínima de geraçáo deste corpr:r Eranítico, intercepto superior com a Curva

Concórdia. Náo foi considerado o possível al¡nh¿lmento com as fraçöes M(-1), M(-2) e M(0) de

zircóes, pois estas apresentam forte perda de []lr e precário alinhamento. As frações MC3) e

fVl(-4) não se alinharam com o conjunto acima rnencionado por uma provável componente de

herança, indicando a presençå de zircöes com núcleos que preservaram memória isotópica
pretérita, observado principalmenie pela fração Mþ4) que foi abradada. A regressão linear

dessas duas fraçôes (Figura 7.2), com a fÊção M(0) aponta idade (intercepto inferior) cie 4sB *
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7 Ma sem significado geológico. Por outro lado, a idade do intercepto superior de 2.487 +98Ê97

Ma, pode representar, em caso de granitos gerados por refusåo crustal, uma importante

componente isotópica paleoproterozóica para esta herança.
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Figura 7.2 - Diagrama concórdia 207Pb/U236 x 2otPb/2ttu em zircões e titanita do afloramento Hp-01 (uSR-
ÇpCP): 1) lntercepto inferig¡-458t7 Ma e lntercepto superior 2487+98147-üa ; 2) lntercepto superior em
564É120 Ma; 3) ldade 2otPb/'otPb (fração M 0 na) de sBB'Ma; 4¡ tdade206pblttdu it¡tân¡t"iã¿'ô u".

Folo 7.2 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircöes e titanitas da amostra HP-01 (USR-
GGCP): a) Cristais de zircåo da fração M-3 näo abradada'(aumento 330x); b) Cristais de titanita da
fração M 10 (aumento 107x).
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Quando observa-se a idade pb2Õ71pb206 para a fraçào l,li(O) <1e 5BB :r 70 Ma,
(Ïabela 7.2) sugere-se que esta seja considerada como a época mais provávef de cnstalizaçáo
dos zircões neoformados e conseqüentemente a idade de colocaçáo do corpo granítÍco.

A fraçäo de titanita analisada (Figura 7.2), mostra icjade 206pb/238u de 5S0 Ma.
Essa idade quando comparada à provável idade de cristalização dos zircöes (SB8 I\4a), mostra
uma diferença de 38 Ma. Essa diferença temporal pode ser admitida como muito longa para o
tempo de resfriamento deste corpo granitico, acima da ¡soterma de soo'c. Neste caso, a idade
de 550 Ma pode refletir uma abertura do sistema U-Pb em titan¡tas devido um eventô termal,

outro aspecto impoftante é a idade K-Ar, em biotita, obtida para a amostra Hp-
01 de 470,3 r 11,7 iÃa (Tabela 7.3).

Pelo exposto, adm¡te-se que estes gran¡tos foram gerados por processos de
refusão crustä|, com cr¡stalizaçäo dos zircöes neoformados há sBB Ma, e por conseguinte, o
emplacement do corpo granítico. Ëm ssO Ma pode ter ocorrido um evento termal (u-pb em
t¡tan¡tas) e resfriamento acima da ¡soterma de 2s0'c, em 470 Ma (K-Ar, biotitas), Esta idade
obtida em biotitas, deve ser considerada com ressalvas, pois analiticamente a amostra
apresentou baixo ieor de potássio obselado na análise química da biot¡tê e o alto erro
referente ao Ar atmosféricÕ (Tabela 7,3).

Tabela 7.3

Dados analílicos em biotita e anfibólio da sistemática K-Ar no CGCp

Un¡dade

Grânitica
Amostra

Mater¡al
%deK Erro o/o ccSTP/g

(10")

Ar4o
T máx.

(¡da)

lda de

(Ma)

Erro

máx,

(Ma)
Analisado

USR HP-01 Biot¡ta 5.O142 0,5 104.65 19 07 442 470 3 1L7
URB HP-02 Anfiból¡o 1 .0139 ?_.137 2A 94 12.34 638 616.8

o corpo granítico analisado da URB refere-se ao afloramento Hp-02 que ocorre
nas rmediaçóes da localidade de Abapå. TÍata-se de um anfibólio-biotita monzogÍanito.

Para esse corpo granítico foram feitas análises radiométricas em zircöes e
titanitas (u-Pb) e anfibólio (K-Ar). As fraçóes magnéticas datadas nos zircões foram: M(-4 a)
M(-4b)' M(-5), e NM(-s) (Dados analíticos Tabela 7.2). A rraçãrc M(-4 a) foi abradada por
aproximadamente 2 horas, obtendo-se o arredondamento das arestas dos cristais (Foto 7.3 a).
o peso das fraçöes analisadas varia de 0,0s0 mg a 0.095 mg (Talrela 7,2). os cristais
selecionados para dataçäo pertencem a uma mesma populaçäo e sáo transparentes,
bipiramidais, normalmente com inclusões e presença de microfraturas. Apresentam ainda, uma
razão média de compr¡mento/largura de 3 a 5 (Foto 7.3b), A fração de titanita (M10) constitu¡-se



por cristais idiomórficos, de coloraçåo castanho escuro, por vezes com inclusÕes de opacos e
de origem magmática (Foto 7.3c). Para a análise cronológica foi utilizado aproximadamente
0.805 mg. Os dados obtidos encontram-se na TabelaT.Z.

As idades obtidas nos zircöes foram discordantes, e mostram forte tendência de
herança crustal (Figura 7.3). A regressåo dos pontos plotados das fraçöes M(-4)b, M(-S) e M(-
4)a apresenta um bom alinhamento, com idade no intercepto inferior de 571 .4 +g.Sl-11 Ma e
2''136 +610/-308 Ma, para a possível idade do protólito, para o intercepto superior. A fraçåo
NM(-S) é o ponto mais concordante em relaçåo as outras fraçöes, porém apresentando
também um componente de herança, indicando uma idade Pb206/U238 de aproximadamente 592
Ma, interpretada como a provávelépoca de cristalização da rocha.

Foto 7.3 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircöes e titanitas da amostra Hp-02 (uRB-GGCp):a)
cristais de zircåo da fraçåo M.4(a) abradada por 2h (aumento 220x); b) cristais de zlrcão oa rraiaó
NM-S näo abradada (aumento 137.5x); c) Cristais de titanita da fração M i0 (aumento 107x).

A titanita (Figura 7.3) apresenta uma idade Pb206/U238 de s63 Ma. Esta idade,
com uma diferença temporal de 30 Ma em relação a época da colocação do corpo granítico,
pode ser interpretada como, no caso da amostra HP-01, a época associada a um evento termal
que possibilitou a abertura do sistema U-pb nas titanitas.

A idade K-Ar em anfibólio para essa rocha é de 616,8+21.5 Ma, muito mais
antiga que as obtidas em zircÕes e titanitas, mostrando uma incoerência geológica. Entretanto,
essa idade deve ser interpretada com ressalvas, devido ao alto erro embutido, bem como ao
alto teor de Afl atmosférico (12.34o/o- Tabela 7.3).
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Figura 7.3 - D¡agrama concórdia 'otPb/Uttu *'otPb/zsU em zircões e t¡tan¡ta do afloramento HP-02 (URB-
CGCP) 1) lntercepto infer¡or 571+8.5/-11 Ma e lntercoi}to super¡or 2136 +630/-380 Ma (MSWD=o,69).
Considerando a titan¡ta, lntercepto infer¡or 570+6.6/-9.4 Ma e lntercepto super¡or 2O7O +4201-34O Ma
(MSWD+0,49;2¡ ldade?06Pb/238u ifraçâo NM-5) de 593 llla; 3) ldade206Pb/238u (tiùn¡ta) 562 lvla.

7,2.2 - Geologia isotópica em Rocha Total

7 .2.2 a - Assinatura isotópica de Nd e Sr

Os resultados obtidos pela sisteßríitica Sm-Nd (Tabela 7,4) indicam, para as

unidades graníticas do CGCP, idades paleoproter¡ozóicas e valores de rNd (0) e ctrtd (t=590 Ma)

negativos.

A amostra representativa da UPS (l'{P-21, biotita-monzog ranito) quando plotada

em diagrama de evoluçáo de Nd (Figura 7.44) nrosrtra uma ¡dade modelo TDM de 2.180 lMa e

valores negativos de ¿rud (0), de -17,48, e de erd (para t =590 Ma) de -1 1 .9.

As amostras analisadas da USR (HP-01, HP-29 e HP-33, biotìta-monzog ranitos

porfiróides) mostram idades modelo Tov que variam de 1.82 a 2.1 Ga (Figura 7.48) e valores

de end (0) entre -18 e -2 1 e de cNd (t=590 Ma) enire -l I e *13.
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lnnml
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URB
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-fabelaT.4

Dados analíticos da sistemática Sm-Nd para o CGCP.
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O conjunto dos anfibólio-biotita monzogranitos porfiróides da URB analisado

(HP-02, HP-08 e HP-36) apresenta idades modelo Torr¡ entre 1.7 e 1.9 Ga, valores de erud (0)

entre -19 a-21e de eNd (t=590 Ma) entre -11 e -13 (Figura7.4c).

Pelo exposto, sugere-se que os protólitos das unidades graniticas do CGCP se

diferenciaram do manto em épocas paleoproterozóicas, entre 1.7 e 2.1 Ga. Os valores

altamente negativos de eNd (0) entre -21 e -17, indicam um longo período de residência

crustal para estas rochas graníticas.

Adicionalmente, é sugerido no tempo t = 590 Ma (idades U-Pb) uma forte

contribuiçåo de fonte crustal na geraçåo do magma fonte destes granitóides, evidenciada pelos

valores de eNd (t) entre -11 e -13 (Figura7.4a).

Figura 7.4 - Diagrama de evolução de e¡¡d x tempo (Ga) para o CGCP. A) UPS, B) USR, C) URB e D)
Todas as amostras.

As unidades graníticas do CGCP, mostram comportamento não homogêneo nos

valores das idades modelo TDM, como pode ser observado no diagrama da Figura 7.4o.

As razÕes isotópicas de Sr obtidas pela sistemática Rb-Sr (Tabela 7.5) para as

unidades graníticas do CGCP, mostram valores Oe 1Sf'ZlsÉ6)i entre O.7OB e 0.717, sugerindo a

origem destas rochas, como observado na assinatura de Nd, a partir de reservatórios crustais.
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Em diagrama de SÉ7/Sfu x tempo , nota-se um padrão de evolução de Sr

distinto paÍa cada unidade granítica do CGCP (Figura 7.5). Apesar da pouca quaniidade de

amostras analisadas, pode-se sugerir, com ressalvas, a evolução a part¡r de fontes crusta¡s

distintas para a USR (com valores de SP?/Sff entre 0.714 a0.717) e para a URB e UPS (com

valores de SflSÉ6 similares em torno de 0.710). Comportamento anômalo é observado para a

amostra HP-33 (USR) que parece ter-se or¡ginado a partir de fontes com razöes inìcìais de Sr

bem mais baixas (0.708). Este comportamento pode ser em pade atribuído ao alto erro de

0.007 da razåo SÉ7/Sf6 (Tabela 7.5).

lnteressante notar a evolução isotóp¡ca de Sr (de 590 Ma até o presenie)

bãstänte diferenciada para ãs três unidades graníticas (Figura 7.5). A USR mosira razöes

SÉi/SÉ6 mais elevadas, ente A]27 e 0.732, a URB, razóes 5É7/SÊ6 mais baixas, entre 0.713

e 0.714, e a UPS com razöes SP?/SP6 intermediárias (0,723), Tabela 7.5.

Adic¡onalmente, em diagrama de el'ld x esr (t=590 Ma) as unidades graníticas do

CGCP, plotam no 4o quadrante, ¡ndìcativo de uma vivência crustal relativamente longa para

estas rochas, com valores negat¡vos de e¡rd e positivos de esr (Figura 7.6).

7 .2.2.b - Assinatura isotópica do Pb

Os dados isotópicos de Pb das unìdades do CGCP (Tabela 7.6) såo analisados

em d¡agrama Pb2ffi/Pb204 x Pb2o'lPbzoo (Modelo de Plumbotectôn¡ca, Zartman & Doe, 1 981 -
F¡gura 7.7). Neste diagrama, as amostras represerrtativas da USR (HP-01 e HP-33), da URB

(HP-02 e HP-36) e da UPS (HP-21), encontram-se plotadas com o conjunlo das amostras

analisadas por Reis Neto (1994) no CGCP, com a finalidade de ser apresentado um quâdro

mais representativo para o Complexo.

Os pontos plotaram entre as curvas de evolução para os materìais da crosta

superior (C) e orogene (B), sugerindo uma s¡ç, ¡1¡rativa participaçåo destes reservatórios na

constitu¡çäo dos granitóides estudados. A exceç:äiL é dada para amostra HP-02 (URB), que

apresenta um comportamento distinto das rochas pertencentes à sua unidade, provavelmente

devido a problemas analíticos, onde obserr';:r-se comparat¡vamente valores baixos de

Pb2m/Pb204 e erros relativamente elevados de Pb206/Pb204 e Pl¡2a7lPb2a4 (Tabela 7.6).

A distr¡buição das amostras anal¡sadas, no presente trabalho mostrou-se

bastante concordante com às analisadas por Reis fleto (,1994).
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Tabela 7.5

Dados analíticos da s¡stemática Rb-Sr para o CGCP
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Figura 7,5 - Þiagrama dê evolução da rclação SrBT/SrÛc dos litotipos granif¡cos invest¡gaclos no CGCP,

Tabela 7.6

Dados analíticos da s¡stemática Pb-Pb (CGCP).
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Figura 7.6 - D¡agrama esr (t) x etnd (t) para t= 590 Ma (U-Pb) para os litot¡pos
granlticos invest¡gados no CGCP.
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F¡gurâ 7.7 - Diâgrâma Pb2o6lPb2o4 x Pb207Pb/2@ (Modêlo de Plumbotectôn¡ca de zartman & Doe, 1981)
paraosl¡tot¡posgranfticosinvestigadosnoCGCP.C-CrostãSuperior,B-Orogene,A-l\4anto;D-
Croata ¡nfer¡or. Símbolos vazados referem-se a amostras anal¡sadas por Reis Neto (1994).

7.3 - COMPLËXO GRANiTICO TRÊS CéRRËGOS - CGTC

7.3.1 - Geocronologia em Minerais

Na unidade UPN, foram realizadas somente dataçöes em cr¡stais de zircão e

titanita pela metodologia U-Pb. A amostra datada é representat¡va desta unidade (afloramento

HP-06) constituindo-se de um tonalito.

Foram analisadas 5 fraçðes de z¡rcöes, sendo, NM (-5), M(-5), M(-3)b, M(-3)a e

M(-a). As duas últimas abradadas por aproximadamente 1 Hora e 30 minutos, sem o completo

arredondamento dos cristaís, Os pesos das frações analisadas variam entre 0.085 a 0,118 mg

(Tabela 7.7). Os cristaìs constituìntes de cada fração analisada sáo transparentes,

ocasionalmente com coloraçáo cor de mel, bipiramidais, id¡omórficos, podendo apresentar

inclusöes. As relações comprimento/largura esfão em torno de 3.5 (Foto 7.4 a).

A fraçåo de litanita analisada, M(10), com peso de 0,7'l mg, é const¡tuida por

cristais de coloração castanho escuro com raras inclusöes e normalmente sem fraturas (Foto

7.4b).

Os resultados obtidos (Tabela 7.7) apresentaram boa qualidade analítica, e

foram tratados em Diagrama PbnT tuns x Pb2o6/U238 (Diagrama Concórdia - Figura 7.8). As

fraçôes M(-3)a, M(-a) e M(-5) apresentaram-se muito mais radiogênicas que as demais

ocasionando resultados discordantes com idades Pb207lPb2o6 de 1.051 f 5.5 Ma, 763 r 3.8 Ma



e 693 * SlMa respectivamente, sugerindo um fofte componente de herança (Tabela 7.7). por

outro lado, as frações NMCS) e MC3)b, também discordantes, mostram idades pb207/Fb206 de

639 * 4,6 Ma e 625 r. 5.2 Ma respectivamente.

A regressão obtida pelo alinhamento das fraçóes M(-5), M(-4) e MC3)a, rnostra

para o intercepto inferior uma idade de 595 +6.4/-6.5 Ma e no ¡ntercepto superior, uma idade

arqueana, em torno de 3,049 Ma, sem significado geológico em termos numér¡cos. porém,

mostra impoftante componente de herança isotópica pretérita rìestes z¡rcóes, do seu prolólito.

A idade obt¡da de 595 Ma é interpretada como uma idade mínima de formaçåo da rocha,

gelada a partir de processos de fusäo crustal.

Em contrapartida, a regressão das fraçöes NMCS) e M(-3)b, forçada a zero,

sugere uma idade de 636.5 +313.2 Ma, aqui interpretada como a melhor estimat¡va de

cristalizaçåo dos zircÕes neoformados.

A fração de titanita analisada, mostrou-se discordante com uma idade pb2m/U238

de 556 Ma. Essa idade quando comparada à idade de cristalizaçåo dos zircões possui uma

diferença temporal e¡evada, para se admitir um longo tempo de resfr¡amento acima da isoterma

de 500 "C.

ffiw
@

Foto 7.4 * Fotomicrografias de lupa binocular de zircões e títanitas da amostra Hp-06 (UpN-
CGïC): a) Cristáis ds zircão da fração NM-5 não abradada (aumento Zz'xl; bl Cr¡stais de
titan¡ta da fração M 10 (aumento 107x).
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Tabela 7 .7

Dados analíticos referentes à s¡stemática U-pb (zircão e titanita).
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Pelo exposto, adm¡te-se que esta idade discordante em tìtan¡tas de 556 Ma,

deva refletir um processo de rehomogeneização do sistema U-Pb em titanita, em decorrência

de um evento tectono-termal imposto a estas rochâs.
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Figura 7.8 - D¡agrama concórdia 207Pb/235U x to'Pb/t*U em zircöes e titan¡ta do afloramento Hp-06 (UpN-
CGTC). 1) lntercepto inferior 595165 Ma 

^e^lntercepto 
super¡or 3049 Maj 2) lntêrcepto super¡or em 636.5+3/-3.2

Ma (fraçðes M-3b e NM-s); 3) ldade ""Pb/"'U (t¡tan¡tal 556 Ma.

Na UAR, foram analisadas frações! cie zircão e titanita pela metodologia U-Pb, do

afloramento HP-07, representado por grancdìorito protomilonítico. As fraçöes de zircôes

selec¡onadas M(-3), M(-4)b e M(-5), nåo foram abradadas, e a MC4)a foi abradada por 1 Hora.

Os pesos das fraçóes analisadas variam entre 0.093 a 0.28 mg (Tabela 7.7). Os cristais

analisados sâo z¡rcöes transparentes, límpidos, raramente com ¡nclusões, bipiramidais e

idiomórfìcos, com uma razåo comprimento/largura em torno de 3.5 (Foto 7.5 a).



Foto 7.5 - Fotom¡crografiås dê lupa b¡nocular de z¡rcões e titanitas da amostra HP-07 (UAR-CGTC): a)
Cr¡sta¡s de ¿ircão dâ fraçäo M-5 nåo abradada (aumento 165x); b) Criståis de titanita da fração fr4 '10 (aumento
'107x).

As t¡tanitas analisadas, fraçåo M(10), såo de coloraçáo castanho escuro,

normalmente sem fraturas e de ôr¡gem magmática (Foto 7.5 b), com peso de 0.069 mg,

Os resultados obtidos pelas frações de zircáo e titanita, såo de excelente

qualidade analítrca, e foram tratâdos em D¡agrama Concórdia (F¡guÍa 7.9).

As frações M(-3), M(-4)b e Mþ5) mostraram-se discordantes, porém näo

apresentando traços de herança. Os pontos analít¡cos destas frações apresentam um bom

alinhamento indicando idade (íniercepto superjor) de 633 + 3 Ma (MSWD = 0,82). Tal idade é
jntelpretada como relativa a época de crjstal¡zação dos zircöes.

A fração M(4)a, mosirou-se bastante discordante, náo sendo utilizada na

regressão efetuada (Figura 7.9), indicando um componente de herança em sua composiçäo

isotópica, Pb207/Pb206, de 1.890 r 380 Ma.

A titanita plotou de forma discordante, e apresenta idade Pb206/U238 de s92 l\/la,

idade esta podendo estar associada a em evento tectono-termal imposto a estas rochas.
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F¡gura 7.9 - D¡agrama concórd¡a 2o7Pbl23õU x'?!-¡ul]-q em zircöes e t¡tan¡ta do afloramento HP{7 (uAR-
ccTcì. lntêrceoto suoer¡or êm 633*3 Me, ldade 206Pb/238U ltitan¡taì 592 Ma.

Quando observa-se conjuntamente os resultados obtidos da UPN (HP-06) e

UAR (HP-07), nota-se uma grande semelhança no comportamento das fraçöes analisadas de

ambas unidades, tanto em relação à idade de cristalizaçäo dos zircões (em torno de 633 Ma),

como em relação a tendência de herança crustal, em iorno de 2.9 Ga (Figura 7.10). Tal

comportamento sugere a contemporaneidade na c:rlocaçåo destas duas unidades graníticas, A

regressäo das fraçóes que apresentaram componentes de herança, indica idade de 592 +514.9

Ma, intercepto inferior na Curva Concórdia, que coincide com a idade obtida em fração de

titanita da amostra HP-07 (UAR) podendo, dssfa forma, representar um ¡mportante evento

tectono-termal que rehomogeneizou o sistema U-Pb como um todo.
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F¡gura 7,10 - Þ¡agrama concórd¡a 206Pbr/230U 

^ 
totPlr/"uu em z¡rcöes e titanitas do conjunto analítico

ôbt¡do das amostras HP-06 lupNì e HP{7 IUARI do CGTü.

Pela metodologra U-Pb em zircöes e titanitas, foram anal¡sadas as amostras dos

afloramentos HP-04 e HP-44, da USS, sendo consiituídos por q uartzo-monzonitos.

Adicionalmente, foi realizada análise K-Ar em anfibólìo na amostra HP-04.

Na amostra HP-44 foram atacadas 3 fraçôes de zircões, não abradadas, sendo,

N[¡(-5), M(-5), MC4), com pesos em torno de 0,09 mg (ïabela 7.7). Na amostra HP-04 foram

estudadas 3 fraçóes de zircöes Mþ3) e Mþa), não abradadas e M(-5) abradada por 2 Horas,

com arredondamento parcial dos cristais. Os cristais de zircão analisados de ambas amostras

se mostraram bastante semelhantes, sendo bipiramìdais idiomórficos, transparentes, límpidos,

por vezes apresentando inclusóes ou microfraturas. A razäo compr¡mento/¡aigura apresenta-se

entre 2.5 e 3 (HP"44), Foto 7.6 a, e 4 (HP-04), Foto7.7 a.

As fraçóes de titanita analisadas de ambas amostras possuem coloração

castanho-escuro com inclusões de opacos e são caracteristicamente de origem magmática

(Foios 7.6 b e 7.7 b), com pesos de 0.68 mg (HP-44) e 0.927 mg (HP-04)

As frações MC4) e N¡(-5) de zircões da amostra HP-44, quando plotadas em

Diagrama Concórdia, mostrafam-se discordantes, exibindo uma forte caracterisiica de herança

isotópica com idades Pb2o7 JPb2o6 de 695 * 3,9 Ma e 669 * 5.5 Ma respectivamente (Tabela 7.7).

A fração Nlvl(-s) não mostrou traços de herança, apresentando-se concordante com a Curva

Concórdia em 604.2 t 3.6 N¡a (Figura 7.11).
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Foto 7.6 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircöes e titanitas da amostra HP44 (USS-CGTC): a)
Cristais de zircão da fraçäo M-5 não abradada (aumento 165x); b) Cristais de titanita da fração M i0
(aumento 107x).
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Foto 7,7 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircóes e titanitas da amostra HP-04 (USS-CGTC): a)
Cristais de zircão da fraçåo M.4 nåo abradada (aumento 110x); b) Cristais de titanita da fraçäo M l0
faumento l07xl.

A regressåo das três fraçöes analisadas, indica idade de 603.2 t 4.5 Ma para o

intercepto inferior e 2.771 +1000/-560 Ma para o intercepto superior, sugerindo derivação de

uma crosta antiga. A idade de 603.2 + 4.5 Ma é aqui interpretada como a melhor estimativa da

época de cristalizaçåo dos zircÕes neoformados.

A idade Pb206/U238 obtida em titanitas (HP-44) de 569 Ma, pode representar a

época da rehomogeneizaçåo isotópica do sistema U-Pb nestes minerais.
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F-¡gurâ--7.11 - D¡agrama concórd¡a 207Pbl236U x 'otPb/t"U em z¡rcões, amostra HP-44 (Uss-cGTc). ldada
20Þb/238u (t¡tanita;) de s69 Ma.

As fraçóes de zircöes da amostra HP-04, M(-3), MCa) e M(-5), mostram-se

fortemente discordantes e com traço de herança rsotópica, com idades Pb2o7lPb2æ de 784 f '13

Ma, 887 * 6.4 Ma, e 1.210 x 8.9 Ma, respectivarrrente. A regressão destas três fraçôes, indica

para o intercepto inferior a idade de 599.7 r 7 Ma e intercepto super¡or de 3.502 +500/-340 Ma

Figura 7.12).

A fraçåo de titanita analisada, posrìui uma idade Pbm/U238 de 497 Ma (Tabela

7.7) plotando ac¡ma da Curva Concérdia. Por c¡Lrtro lado, a análise da sistemática K-Ar em

anfìbólio para a åmostra HP-04, mostra idade de 5$7.7 *.12.8 Ma (Tabela 7.8).

fabelí,r 7.8
Dados analíticos em anfibólio da si$temática K-Ar na USS - CGTC

]l
lc
ì

,t,

lJnidade
Granftica Amostra Måteriål

Anal¡sádo %deK E¡ro a/o

I tss HP.O¿ Anfiból¡o 17ît?, 0.50

Rad
0cS Ar4o

T máx.
(Ma)

Ida de
(Ma)

Erro
máx.
lMâl

9.64 61 0.5 597 7 124



Como é comum em casos de idades obiidas no intercepto tnferior, o valor de 599

Ma nns zircóes (Figura 7.12) poderia ter ¡ntefpretação complexa devicjo à perda de Pb.

Entretanto, com o controle da idade K-Ar em anfibólio de 597 Ma, bem como idade obtida de

outra amostra representat¡va da mesma unidade (HP-44,603 Ma), pode-se considerar a idade

de 599 Ma coerente com a época de cr¡stalização da rocha.
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207Pb/23su

Figura 7.12 - D¡agrama concórd¡a 'o7Pb/ttuu x 206Pb/2i¡rÌlt em zircões da amostra HP-04 (USS-CGTC). ldade
Ititen¡tasl 497 Ma.

Se considerarmos que a idade de 597 Ma, represente a época de resfriamento

deste corpo granítico abaixo da temperatui¿ì de 500"C, então este ocorreu logo após a
formação deste corpo granítico (599 Ma). Considc¿rerndo-se a comparaçåo entre a idade de 497

Ma obt¡da nas titan¡tas com o valor de 597 Ma dc, anfibólio, nota-se uma incoerência geológica

e provâvelmente a idade U-Pb (titanitas) nåo possui significado geológico,

Para verificar se a idade de 599 Ma (afloramento HP-04) tem consistêncìa

geológica, optou-se em tratar os dados U-Pb (enr zircöes) das amostras HP-44 e HP,O4 em

conjunto. Justifica-se tal procedimento por se tratarem de rochas de uma mesma unidade,

como já definido pelas relaçöes de campo, e análises petrográfica e geoquímica.
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3502 +5001340 [4a
MSWD = 1,6



Plotando-se as frações analisadas de ambos afloramentos, em Diagrama

Concórdia, nota-se um razoâvel alinhamento entre os pontos analíticos, obtendo-se umä idade

do ¡ntercepto inferior de 605 ù 2.3 Ma, MSWD = 2.2 (FiguÊ7.13 a). Como a fraçäo NMCS)

(HP-44), apresenta-se concordante, e consequentemente força o intercepto para seu ponto

concordante (idade 604.2 È 3.6 Ma), optou-se em ret¡rar esta fração, analisando-se somente as

fraçóes discordantes. A regressão destas frações indicou uma idade do ¡ntercepto inferior de

607 * 3 Ma, MSWD = 2.4 (Figura 7.13 b), muito próxima das idades obtidas individualmente

interpretadas para as épocas de cristalização destas rochas (HP-44, 603 Ma e HP-04, 599 Ma).

Desta forma, conclui-se que o pico magmático responsável pela geraçåo da USS, foi em torno

de 604 Ma. Ademais, no caso da amostra HP-04 (Figura 7.12) a idade de 599 Ma (intercepto

inferior) confirma o caráter intrusivo, observado em campo, da USS (604 Ma) na UAR (630 Ma).

F¡gura 7.13 - Diagrama concórd¡a 'o'Pbl""uu x 'otPb/238u em z¡rcões do conjunto anâlít¡cô obtido das
amostras HP-44 e HP-04 (USS - ccTC. a) cálculo da idade do intercèpto super¡or inclu¡ a fração
concordante NM-s (HP44); b) Cálculo da idade sem a fração NM-s (HP-44),

Na UCN foram analisadas 4 fraçöers de zircão e uma de titanita na metodolog¡a

U-Pb, e uma determinaçáo K-Ar em biotita para ¿¡ Fácies Arroio Taquaral (FAT), representada

pelo afloramento HP-68 (anfibólio-biotita monza(Jran¡to) e 4 frações de zircão e uma de titanita

(U-Pb) para a Fácies Vista Bonita (FVB) representadâ pelo afloramento HP-56 (anfibólio-biotita

monzogranito).

Foram atacadas as fraçóes NM(.4)b, Mþa), e M(-3) näo abradadas e NN/lþ4)a

abradada por cerca de 2 Horas, da FAT, com p6sos entre 0.04 e 0.150 mg (Tabela 7 7). Na

FVB, foram atacadas as frações M(-1), M(-2) M(-ll) e M(-a), todas näo abradadas, com pesos

enire 0.06 e 0.08 mg. Os cristais de zircão analisados de ambas as unidades, sáo

transparentes, bipiramidais, idiomórficos, com inclusões, por vezes fraturados, Apresentam

razão comprimento/largura entre 3.75 e 4 (Fotos 7.8a e7.9a).
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As duas fraçÕes M(10) de titanitas analisadas, tanto na FAT quanto na FVB, säo

de origem magmática, coloração castanho escuro e poucas inclusöes foram observadas, e
normalmente nåo ocorrem fraturas (Fotos 7.8b e 7.9b). O peso das fraçöes såo de 0.SB mg

(FAT)e de 0.80 mg (FVB).

Os resultados obtidos das fraçöes de zircäo da amostra HP-68, FAT (TabelaT.T)

em diagrama U-Pb (Concórdia) da Figura 7.14, mostraram-se discordantes com importante

componente de herança isotópica, cujas idades Pb2o7lPb2o6 såo de 1.316 t 4.5 Ma (NM-a a),

854 t 9.7 (M-4b), 970 * 21 Ma (M-4) e 1,220 r 9.9 Ma (M-3 a), Tabela 7.7. A regressão tinear,

com exceção da fraçåo M(-3), indicou idade do intercepto inferior de 503 +131-12 Ma e no

intercepto superior idade de2.289 +1301-110 Ma, sugerindo uma fonte paleoproterozóica para

esta herança.

rq

J
na

J
Fo19 7.8 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircöes e titanitas da amostra HP-68 (UCN, FAT -
CGTC): a) Cristais de zircão da fração M.4 não abradada (aumento 137,5x); b) Cristais de titanita da
fração M 10 (aumento 107x).

Foto 7.9 - Fotomicrografias de lupa binocular de zircöes e t¡tanitas da amostra HP-56 (UCN, FVB -
CGTC): a) Cristais de zircão da fração M4 näo abradada (aumento 107.7xl; b) Cristais de titanita da
fração M 10 (aumento 107x).
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A fraçáo de t¡tan¡ta plotou acima da Curva Concórdia, com idade Pb2æ/U23u de

552 Ma (Figura 7.14). Entretanto, o resultado da análise K-Ar em biotitas (Tabela 7.9) ¡nd¡cou

uma idade de 604.8 f 13.8 Ma, muito mais antiga que a obtida em titan¡tas e zircóes.

A partir do exposto, a idade de 552 Ma obtida em t¡taniias, é considerada como a

idade mínima de cristalização desta rocha, sen<jo àquela obtida pela regressåo das frações de

zircão (intercepto inferior cle 503 Ma) provavelmente sem significado geológico, refletindo

possrvelmente uma perda coniínua de Pb. A idade K-Ar em b¡otita mais antiga (605 Ma)

possivelmente nåo possui significado geológico quando comparada com as demais idades U-

Pb em zircôes dos corpos graníticos viz¡nhos.

CGTC . UCN
Fácles Arrolo Taquaral

Afloramento HP-68

Pcrda de / ,'
eoç¡ / .it'

l./

, '/ *'u' "'

Þ

0

0,10

Intercepto Inferior

503 +13^12 Ma
lntercepto Superior

2289 +130/-1 10 t\4a

iISWD = '1 ,9

0,9

207Pb/23siI j

Tabela 7.9

F¡gurå 7.14 - D¡agrama c-oncóIO-¡a 2o'Pbl""ul) 
^ 'otPb/tttu em zircões e t¡tan¡ta da amostra HP-68

trÀr. uclrl - cGTc. tdade 206Pb/?3su ttitan¡taì 552 Ma.



As fråçÕes de zÌrcäo analisadas da FVB, amostra HP-56, eståo forlemente

discordantes, apresentando'se dispersas, sendo os resultados oþt¡dos precários e

inconclusivos (Figura 7.15). Entretanto, a fraçáo de t¡tan¡ta analisada apresentou idade

Pb206/U2s8 de 555.5 + 8.4 Ma, concordante com a idade obtida em t¡tan¡tas da FAT (552 Ma).

Tal idade, também é aqui interpretada como uma idade mínima de cristal¡zaçáo destas rochas.
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lntercepto Superior
2680 +86/-85 Ma

æ
êt

Þi\o
(.|

/ r-" n^

0,9 1 ,1

,otPh/fiutl

F¡gurâ 7.15 - D¡âgrama concórdia to7Pb/tuuu x'otPl¡,t238U em zircöes e titanita da amostra Hp-56 (FVB,
UCN - CGTC. ldade ""Pb/"'U (titanita) 555 Mâ.

Analísando-se em conjunto as frar;Ões de zircão e titanitas das duas unidades

(FAT e FVB), Figura 7.16, pode se observar a fofte herança isotópica dos zircões das duas

unidades, que apresentam um razoável alinhamenio, cuja regressáo ¡ndica uma idade do

intercepto inferior de 528 * 6.3 Ma. O processo de perda de Pb, pode ser aventado para

CGTC - UCN
Fác¡es V¡sta Bonita
Afloramento HP-56



explicar o fato das idade dos zircöes serem mais jovens que às obt¡das em t¡tanitas e, poñanto,

sem significado geológico. Ëste mesmo diagrama ainda mostra uma forte contribuição de

fontes paleoproterozóicas (intercepto superior) nas heranças dos zircões, observadas nas

Figuras (7.14 - FAT e 7.15 - FVB).

A idade em torno de 555 Ma (titan¡tas) para a UCN, é aqui interpretada como a

melhor estimat¡va da época de cristalizaçäo destas rochas (idade mínima).

Þ
$ o,oss

\â
êì

0,085

ù,1 15

0,105

0,075

0,065

EGTE . UÜN
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MSWD = 0,20

0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1 ,3 1 ,5

207Pb/235u

F¡gura 7.16 - Þiagrama concórdia zo7Pblz3\J x 'otpl¡/'38u em zircões do conjunto analftico obtido das
amostrâs HP48 (FAT) e HP-56 (FVB), UCN - CGTC, tdades 206Pb,/?38U (t¡tân¡tås) 5S2 Ma (FAT) e 555 Ma
(FVB).
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7.3.2 - Geologia isotépiea em Rocha Total

7 .3.2 a - Assinatura isotópica de Nd e Sr

Os resultados obtidos pela sistemática Sm-Nd (Tabela 7.I 0) indicam, para as

unidades graníticas do CGTC, idades paleoproterozóicas e valores de erird (0) e ÊNd(t),

calculado para diferentes épocas de formaçåo, de cada unidade, negativos.

A amosira representativa da UpN (Hp-06, biotita monzogranito) quando plotada

em diagrama de evolução de eNd (Figura 7-17A) mostra uma ¡dade modelo TDM de 2.270 Ma e

valores de eNd (0) de -26.28. o eNd para t =6s0 Ma também apresenta valor negativo de -
18.'16.

As amostras analisadas da UAR (Hp-73, Hp-27, Hp-86 e Hp-07, granodioritos,

sendo as duas últimas protomilonitos, e HP-48, b¡otita monzogranito) mostram idades modelo

Tov que variam de 2.2 a 2.3 Ga (Ëigura T .1za) e valores de rNd (0) entre -2s.3 e -2s.8 e de

etld (t=630 Ma) entre *17.6 e *18.25.

As amostras de quartzo-monzonìtos da USS anal¡sadas (Hp-04 e Hp_44)

äpresentâm ldades mocjelo TDM de 2.2 e 2.4 Ga, respectivamente, valores de e r.rd (0) em torno

de -25.3 e de s¡ld (t=600 Ma) de -17.6.1 e -18.3f (Figura7.17c).

Finalmente, quando analisa-se as amostras representativas das fácies FAT (HP-

68 e HP-72) e FVB da ucN (HP-54, HP-56), mostram idades modelo Torrir que variam de 2.2 a

2.6 Ga (Figura 7.17D) e valores de erud (0) entre ^25.4 e -27.2 e de eNd (t=550 Ma) entre -
19-24 e -19.75. A idade arqueana de 2.6 Ga observada na amostra Hp-54, pode não ter
sign¡ficado geológico, por apresentar uma razåo Sm14?Nd144 de 0.11s6, maior que as

observadas para o conjunto das rochas graníticas na ucN (0.10). para esses casos, é
sugerida a utilizaçáo do método de esiágio dr-rplo (sato, 1998). para tal cálculo, utilizou-se a

razão Smla?Nd'aa de 0.10, méd¡a das razões observadas nas rochas da UCN, obtendo-se uma

idade modelo TDM de 2.28 Ga (Figura 7.1 7o).

Pelo acima exposto, sugere-se que os protólitos das unidades graníticas do

cGïo se dlferenciaram do manto em épocas paleoproterozóicas, entre 2.2 e 2.4 Ga, indicando

um longo período crustal para estas rochas graníticas (Figura 7.17e),

Adicionalmente, é sugerido no tempo de formaçåo das rochas granít¡cas do

GGTC uma forte contribuição de fonte crustal na geração do magma fonte destes granitóides,

evidenciada pelos valores altamente negativos de e rrrd (t) entre *17.28 e -19.7s (Figura7.17É.).
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As unidades graníticas do CGTC, mostram comportamento similar nos valores

das idades modelo TDM, como pode ser observado no d¡agrama da Figura 7.1Tr paÍa eNd

(t=600Ma). É importante salientar o longo tempo de residência crustal dessas rochas,

Figura 7.17 - Diagramas de evolução ettd x tempo (Ga) para o CGTC. A) UPN; B) UAR; C) USS; D) UCN,
Totu da amostra HP-54 recalculado segundo modelo de estágio duplo; E) Todas as amostras.

As razÕes isotópicas de Srobtidas pela sistemática Rb-Sr (Tabela 7.11) para as

unidades graníticas do CGTC, mostram valores Oe lSflSfu)i1ooo n,,"¡ entre 0.70901 e 0.712,
sugerindo a origem destas rochas, como observado na assinatura de Nd, a partir de
reservatórios crustais.

Em diagrama Oe Sf7/Sf6 x tempo, nota-se um padräo de evolução de Sr distinto

da unidade granítica UCN em relação às demais unidades do CGTC (Figura 7,18). Apesar da
pouca quantidade de amostras analisadas, pode-se sugerir, a evoluçäo de fontes crustais

distintas para a UCN, com valores de SÉ7/Sf6 entre 0.710 a 0.711, com exceçåo da amostra
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HP-54, que se assemelha às demais unidades com valores cle S187/5186 similares entre 0.708 e

0.710.
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Figurä 7.18 - Diagrama de evóluçåo da re¡ação $rt7/Srt6 dos litotípos ¡nvest¡gados no CGTC.

lnteressante é notar a evoluçåo isotópica de Sr (Figura 7.18) bastante

diferenciadå para estes dois conjuntos de unidades granÍticas, onde a ucN mosträ razóes

51815186 mais elevadas, entre 0.714 e 0.718, com exceçåo da amostra Hp-54 que mostra

üompoftamerlto s¡milår às outras unidades, UPN, UAR e USS, com råzões SÌ87/SrBG ma¡s

baixas, entre 0.711 e 0.713.

Adicionafmente, em diagrama de ¿sr x rNd para t=600Ma, as unidades graníticas

do CGTC, plotam na porção inferior do 4" quadrante, indicativo de uma vivência crustal longa

para estas rochas, com valores bâsiânte negativos de e¡¡d e positivos de esr (Figura 7.19), e

possível fonte em níveis crustais profundos.
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F¡gurâ 7.19 - Diagrama ssr x sNd (t=600 [4a] para os l¡tot¡pos granít¡cos investigados no CGTC
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7.3.2.b * Ass¡natura isotópica do Pb

os dados isotópicos de Pb das un¡dades do CGTC (r abela 7.12) såo analisados
em diagrama Pbm/Pb204 x pbnT /pb2o4 (Modelo de plumboteclônica, zartman & Doe, 198i -
Figu,a 7.20). Neste diagrama, as amostras representativas da UpN (Hp-06), UAR (Hp-07),

uss (HP-04 e HP-44) e ucN (HP-54 e 68), encontram-se plotadas com o conjunto das
amostras analisadas por Reis Neto (1994) no OGTC, afim de se comparar os dados do referido
autor com os obtidos no presente trabalho.

Os pontos plotaram logo abaixo da curva de evolução para os materiais do tipo
orogene (B) com exceçáo da amostra representativa da UAR (Hp-07) que plotou logo acima da
curva de evolução para mater¡ais do manto (A). Tal comportamento sugere a participação dos
três reservatór¡os (manto, crosta continental inferior e crosta continental superior) na
constituiçåo dos granitóides estudados. No diagrama pbæu/pb2e x pb2os lpb2oa (Figurê 7.21), os
pontos analíticos posicionam-se logo abaixo da curva de evoluçåo para os mater¡ais da crosta

inferior (D), sugerindo uma significativa pãrt¡cipação desse reseryatór¡o na constituição dos
granitóides estudados no CGTC.

A distribuiçäo das amostras analisadas do CGTC no presente trabalho, mostrou-
se bastante concordante com às analisadas por Reis Neto (1994).

latsela 7 .12

Dados analíticos da sistemátìca Pb-Pb (CGTC)

Unidade
Granlfica Amostra Pb206/Pb204

o/o E¡ro
,ret p*207lPb2x{

o/o Êrro
f2s) Pb2o8/Pb2tr %" Erro

l2sl
UPN-

HP-06 0.004 t5.363 0 004 37,610 0.009
HP.06 16.913 0.0009 5 382 0.001 37 .523 0.009

UAR HP-07 16 7A? o011 5.400 0.011 37 547 o.01'1

USS
HP-04 o.o12 5.477 o o12 38.076 o.013
HP-44 6 839 o oo8 5 487 0.007 37 .674 o no8

I. VH
UCN

FAT

HP,54 b.5vb 0.015 t 5.429 o o17 36.959 -o-01ã-
HP-68 16.875 0.01 1 t3.4õl 0.011 37.399 0011

Neto 11994
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F¡gura 7.20 - D¡agrama Pb'ou/Pb'* x Pb207/Pb2( (Modelo de plumboteotônica de zartman & Doe, 198i)
para os litotipos graníticos invêstigados no CGTC. C- Crosta super¡or; B- Orogène; A- Manto; D- Crosta
inferior. Símbolos vazados referem-se aos pontos ånalíticos de Rêis Neto (1994).

Figura 7.21 - Diagrama Pb206/Pb2@ x Pb20B/Pb2ø (MocilGrlo de Plumbotectôn¡ca de zartman & Doe, 1g6i) para
os litot¡pos grânfticos ¡nvest¡gados no CGTC, C- Crosta superior; B- Orogene; A- Manto; D- Crosta inferior.
Símbolos vazados referem-se aos pontos analíticos de Reis Neto (1994).
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7.4 - GRANITO CERNE E MORRO GRANDE - GC e GMG

7.4.1 - Geocronologia em Minerais

No Granito Cerne (sienogranito com biotita e anfibólio-afloramento HP-58) foram
realizadas datações pela metodologia U-pb (zircåo) e K-Ar (biotitas).

Foram datâdas três fraçöes de zircöes, NM(-S), M(-S) e M(-a) (Tabela 7.13),
todas nâo abradadas. Os zircöes analisados såo cristais transparentes, com inclusöes,
bipiramidais, podendo conter microfraturas. Apresentam Êzâo comprimento/largura de 3.s
(Foto 7.10a). Os pesos das fraçôes analisadas var¡am de 0.074 mg a 0.11 mg.

Os resultados obtidos säo analit¡camente ruins, com razões pb2m/pb2e muito
baixas, entre 102 e 662, Tabela - 7.1 3. Ern cJiagrama concórdia as idades obtidas säo
diseordantes e apresentam valores de pb201pb2o6 de 15s2 * 7.9 Ma (NM,s), 138s * zB Ma (M-

5) e 1241 t. 12 Ma (M-4). observêndo o compodamento destas fraçöes na Figura 7.22, nota-se
uma forte herança crustal impostå nos zircões.

A regressäo das fraçöes NM(-S), M(-S) e M(-a), indica uma idade de 562 Ma
(intercepto inferior) e 2.525 Ma (intercepto superior). pelo fato da fraçåo MC5) apresentar a

razão Pltzæ/PbM= 1 02.8 mais baixa (Tabela 7.1 3), realizou-se a regressáo apenas com as
fraçóes NM(-S) e M(-a), que mostrou idade de s69 +32l-30 Ma (intercepto inferior) e 2.674
+250^ I 80 Ma (intercepto superior), Figr/a 7 .22.

Estes dados U-Pb em zircóes, quando analisados isoladamente, sem o controle
de outra metodologia cronológica tornam-se e de difÍcil interpretaçäo,

Entretanto, pela metodolog¡a K-Ar, a ¡dade obtida em biotitas foi de 547,4+10 Ma
(Tabela 7.14), interpretada como idade de resfriamento deste corpo granítico abaixo da
isote¡ma de 250oc. comparando-se esta idade com a melhor idade obtida em zircöes (569

Ma), assume-se que este ¡ntervalo pode representar a idade mínima de cristalização dos
zircÕes e consequentemente a ¡dade de cristaliz¿¡(:ião destas rochas,

No Granito Morro Grande (biotiia monzograniio - afloramenio Hp-41) foram
analisadas as frações NM(-4), M(-4) e M(3) (Taheta 7.13), todas nåo abradadas. os zircões
analisados såo transparentes, caracteristicamente ricos em inclusöes, e por vezes,
microfraturados. Apresentam razão média de comlJrinlento/larg ura de 4 (Foto 7.lob), os pesos

das fraçöes ana sadas variam de 0.081 mg a 0.088 mg e os dados analíticos (Tabela 7.13) säo
de ótima qualidade.
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untqaqe

GCN

amostra

GMG

HP-58

M¡neral

HP-41

Zitcáo
Z\1câo

Tabela 7.13
Dados analíticos ieferentes à sistemática U-Pb (zircão e titanita)

Fração

Zitcâo
Zircão
7ì1.ä.'

NM-5 na
M-5 na
M-4 nê

Peso

NM-4
[¡-4

0.081
0.074
0110

U

0.081
0.088

189.7

331.5

YO

370.1
302.5
,o1 Â

¿ö.þ4
40.62
âJ qR

Unidade
Granít¡ca

?ot
ox2B

Tabela7.14
Dados analíticos em biotita da sistemática K-Ar no Granito Cerne.
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Foto 7.10 - Fotomicrografia de lupa binocular de zircöes. a) Cristais da fração NM-S não abradados,
aumento 165x (amostra HP-58, Granito Gerne). b) Cristais da fraçäo M-3 não abradados, aumento 1O7.Tx
(amostra HP41, Granito Morro Grande).
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1,71,51,31,10,90,7
207Pb?ssu

Figura 7'22 - Diagrama concórdia Pb207 

^)236 
x Pb206/Uæ8 em zircöes da amostra Hp-58 (Granito cerne).

A fraçäo M(-5) nåo foi utilizada nos cálculos.
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Os dados obtidos, quando tratados em Diagrama Concérdia, mostram-se
discordantes em relação à curva concórdia, porém com ¡dades pb201pb2m muito próximas,
564 t 4 Ma (NM-a), 561 l6 Ma (M-a) e 565 * I Ma (M-3) o que resultou em um bom
alinhamento destas fraçöes. A regressão obtida, forçada a zero, indicou uma idade de s63.9
+3-21'3.1 Ma, MSWD=0.55 (intercepio superior) interpretada como a época de cristalização dos
zircões (F¡gura 7.23).

Granito Morro Grandè
Afloramento HP-41

57 0-,'J

Þ

0,092

0,090

0,088

0,086

0,084

5

0,082

0,65 0,69 0,71 0,73

2o7pbÊ35L1

F¡gura 7.23 - Diagrama concórd¡a pb207/U23u x 206pþ/U238 em z¡rcões da amostra Hp44 (GMG).
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7.4.2 - Geologia isotopica em Rocha Total

Anál¡ses isotópicas em rocha total pelas sistemáticas Sm-Nd, Rb-Sr e pb-pb,

foram reafizadas somente na amostra HP-58, representativa do GC. Dados analíticos

adicionais na sistemática Sm-Nd (amostra Cerne 2) referem-se aos obtidos por Siga Jr. (199S)

no Granito Cerne.

7 .4.2 a - Assinatura isoiópica de Nd e Sr

Os resultados analíticos obtidos pela sistemática Sm-Nd (Tabela 7.1S) para o

Granito Cerne ind¡cam, idades modelo Tov paleoproterozóicas e valores de erud (0) e erud

(t=569 Ma) negativos.

A amostra HP-58 e Cerne 2 quando plotadas em diagrama de evolução de eNd

(F¡gura 7.244) mostra uma idade modelo TDM de 2.015 Ma e 2070 Ma, valor de er,,rd (0) de -
23.8 e -24,O1, e de e rud para t =569 Ma valor de *16.11 e -16,49.

Pelos resultados obtidos, sugere-se que o protól¡to das rochas do Granito Cerne,

se diferenciou do manto em épocas paleoproterozóicas, e que este granito apresenta um longo

tempo de vivência crustal, por possuir valores bastante negativos de eld (0).

Adicionalmente, é sugerido para tempo de formação destas rochas uma

contribuiçåo de fonte crustal, ev¡denciada pelos v¿¡lores negat¡vos de etd (t) (-r 6.1 1 e -16,49).
As razões isoiópicas de Sr obtidas pela sistemática Rb-Sr (Tabela 7.16) para o

Granito Cerne, mostrãm valores de (SÉ7/SPG)i156, r"ra de 0.70922, sugerindo a origem desias

rochas, como observado na assinatura de Nd, a ¡;artir de reservatórios crustais (FiguÊ7.248).

Em diagrama de esr x eNd para 1.. 569 Ma a âmostra (Hp-59) analisada do

Granito cerne, mostra valores positivos de esr e negativos de erud plotando no 4" quadrante,

indicativo de longa vivência crustal durante a e\í)fução destas rochas (Figura7.24c).



7.4.2.b * Assinatura ¡sotépica do Pb

Os dados isotópicos de Pb do Granito Cerne, apesar de uma única análise

realizada ('labela 7,17) em diagrama pb206/pb204 x pbnT lpb2u (Modelo de plumbotectônica,

zarlman & Doe, lg81 - Figura 7.24D) plota um pouco acima da curva de evolução da orogene
(B). Tal comportamento sugere a interaçåo de uma crosta continental e, possivelmente, com
uma contribuição mantélica na formação deste granito.

""'l B ;;"*'" 
--|

o.ß j roTs l,'"11.^l
"* I t"',
",,.1i","t'"t+",1
"'*l l"'*ii"ìl-"'lù¡.ì. -.---- - I r, .. -- -ì- '- -ÞJ o.r.o 0., 02 .1.1.. 0.. _.- o.s 06l

n- D 
Ittl--:- I"'z2r 
I

")"-- int

Figura 7.24 - Amostra representativa do Granito Ceme: A) D¡agrdma de evoluçåo de eNd x tempo (ca). A
amostra cerne^2, refei€-sé aos dados anal¡t¡cos obtidos por siga Jr (1995); B) D¡agrâma de ev-olução da
r€lação srslsrs c) D¡agrama esr (t) x sNd (t) para t= soo nna Ju-eu¡ oi p¡ué..-" pËro./pbr* * p6zrhlo,iu
(Modelo de Plumbotectônica de Zartman & Doe, l98l). C- Crosta Super¡or, B- Orogene, A-Manto; D-
Crosta lnferior.
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Unidade
Granítica

GL;

Cerne 2.

Amostra

HP-58

Tabela 7.1 s
Dados analíticos da sistemática Sm-Nd para o Graniio Cerne.

HP-58

Snr
f ooml
7,410

Nd
fnnml

9.170

49,400

Un¡dade
Granítica

Âo

totsm/t*Nd

,900

GC I HP-ss

0,0907

0,0931

Amostra

Iabele7.16
Dados analíticos da s¡stemát¡ca Rb-Sr para o Granilo Cerne.

r€Nd/sNd

0,511418

Rb (ppm)

o,511407

1êÃ

Erro

Sr (ppm)

0.000012

Unidade
Granítica

I

i

0.000020

1 .110

€(o)

87Rbffsr

-23.80

Tabela7.17
Dados analíticos da sistemática Pb-pb para o Granito Cerne
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2015,9
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ETTDM)

Erro
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7.5 - CONSTDËRAÇOES FtNAtS

A investlgação geocronológica e isotópica cjos princrpais litoiipos grrniiicos dos
Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três Córregos e dos Granitos Cerne e I!4orro Grande,
permitiu tecer as seguintes considerações sistematizadas nas Tabelas 7 .1g e 7 19:

â) Geocronologia em minerais

A sistemática U-Pb em z¡rcões, ut¡lizada para se obter as idades de cr¡stalizaçåo
dos litotipos graníticos estudados, indicou a presença de heranças isotópicas em m uitas das
frações analisadas. Nesses casos, o exercicio interpretativo do significado de um dado
numérico que reflita uma realidade geológica deve ser visto com muito cuidado. Autores comÕ
Rogers e¿al. (1989), Dickin (199s) Rodd¡ck & Bevier (1995) e Mezger & Krogstad (r997),
mostram que idades em zircóes com herança, podem nåo possuir significado georógico, umâ
vez que a ocorrência da perda de pb causa idades aparentemente mais jovens.

Apesar de toda complex¡dade interpretat¡vå que envolve a defintção de idades U-
Pb em zircões, sugere-se para o cGCp um curto intervaro de tempo para a corocaçåo de seus
constituintes litológicos ao redor de s90 Mâ (Tabela 7..18), Esse valor, apesar dos problemas
mencionados acima, é interpretado como o pìco do magmatismo granitico no cGCp, que
mostrou-se muito mais jovem em reraçáo às idades isocrônicas Rb-sr (Rr) obtidas por Reis
Neto (1994) de 746 Ma para os Gnaisses Pirai do Sul (UpS) e 617 Ma para o Granito Santa
Rita (USR).

No .GTC os varores u-pb em zircôes indicaram um ¡ntervaro bem ma¡s ampro
para a cristalização de suas rochas graníticas. Na upN e uAR o período de cristarizaçåo dos
seus litotipos ocorreu ao redor de 63s Ma oabela 7.18). Reis Neto (1994) obteve idades
isocrônicas Rb-sr (Rr) de 6s8 Ma para os Gnaisses paina (upN), o quar dentro do erro
analítico superpÕe-se com os resultados U-Pb. Gimenez Filho ef.a/. (inédito) apresentam idade
de 608 Ma (U-Pb em zircão) para termos litológicos mais sódicos (quartzo monzodiorito augen
gnalsse) na região próx¡ma a Apiaí-sp (cGTc), sendo 28 Ma mais jovem em reraçäo aos
litotipos sódicos da UpN (afloramento Hp_06).

As duas amostras de quartzo monzon¡tos porfiróides da usS (Hp-04 e Hp-44)
mostram idades de cristarização entre s99 Ma e 604 Ma, respectivamente (Tabera 7.18). para
litotipos semelhantes Gimenez F¡lho ef. al. (op.cit) citam idade de 6os*2 [Vla para o Granito
Saival (Apiaí-SP).

Na ucN os dados obtidos para ambas as fácies (FVB e FAT) indicam idades de
intercepto inferior em 528 Ma e s03 Ma, respect¡vamente, sem significado geofógico (Tabera
7.18) Porém, com o contro¡e das titanitas que apresentam idades de ss2 tura (FVB) e sss Ma



(FAT)' estima-se uma idade mínima de geração para esses litotipos graníticos da ucN ao redor
desses valores (5SS Ma) (Tabela 7.18).

No GC a idade de 569 Ma (intercepto inferior) é a melhor estimativa da época decfistalizaçåo dessa rocha, corroborada em parte pela idade de 545 Ma na sistemática K_Ar embiotita. O GMG possui uma idade de crisfalização de 564 Ma (Tabela 7.18).
A memória isotóp¡ca observada, em muitas frações dos zircões anar¡sados,

sugere fontes crustais pareoproterozóicas (resgatada em parte pero ¡ntercepto superior nosdiagramas concórdia) para os l¡totipos granít¡cos investigados no presente trabalho.

As idades obtidas em fitanita (Tabera 7.18) refretem o resfriamento dos corposgraníticos a temperaturas abaixo de soooc e, portanio, deveriam indicar varores próximos asidades u-Pb obtidas em zircões, o que se observou na maioria dos casos foram criferenças
temporais significativas que tarvez náo reflitam somente o tempo gasto pafa um resfr¡amento
continuo. se considerarmos a hipótese de que ail idades em titanitas refretem um período deaquecimento regionar imposto aos granitóides eítudados e, poúanto, rehomogeneizando osistema u-Pb, este fenômeno termar deveria ter atingido no mínimo a fácies anfiborito, uma vezque a temperatura de fechamento da titanita é ria ordem de 5000c a 7500cr (v¡ana e¿al., l9g5;
Pidgeon e¿al., 1996; Zhang & Schärer, 1996).

Regionalmente na FDA no EstaclÕ do paraná, o metamorfismo da fácies
anfibolito é principarmente encontrado em r¡toroqias da unrdade Água crara (ver capíturo 3¡. r
como estas rochas encontram-se afetadas peros granitóides do CGTC, e ocorrendo também
como xenóritos, que já estavam deformados e metamoffsados na fácies anfiborito quando deseu aprisionamento, é necessário pensar-se em ouiro eúento desse grau metamórfìco, que
seria o responsável pela rehomogeneização do s¡stema u-pb nas titanttas. o período entre 5g2

Tabela 7. '18

Dados Geocronológicos em minerais do CGCp, CGTC, GC e GMG.



l\4a a 550 Ma seria a merhor estlmativa da época de atuacão cJeste evento, cori irn.ì p¡co em
560 [¡a (Figura 7.25) período semerhante, porém com pico metamórfrco pouco niar-: antigo, é
discut¡do por Machado et. at- (1996) que determinou, baseado em dataçÕes u-pr] r:iir titanitas,
o metamorf¡smo de arto grau entre 5g0 Ma a 565 Ma em gnaisses da porcåo centrai do
Cinturäo Ribeira

F¡gura 7.25 - Distr¡buição das idades obt¡das em titan¡tas (u-pb) nos comprexos GraníticosCunhaporanga e Trés Córregos.

Pór se tratar de um exercício interpretativo e baseado nos resurtados u_pb a
plogressão de um possível evento térm¡co iniciou-se com a colocaçäo dos litotipos granít¡cos
da UPN e UAR em 630 Ma. A idade de sg2 Ma em titan¡tas registraria a rehomogeneização do
sistema u-Pb na uAR, e a geração da uss (600 Ma) e cGCp (590 Ma). A idade entre 570 a
550 Ma em titanitas marcaria o pico desse evento termar, com a corocação dos Granitos cernee Morro Grande (entre 56g e 564 Ma), acarretando na rehomogeneização ¡sotópica das
t¡tanitas na UpN, USS (Hp-44) e no CGCp (URB e USR).

No entanto, é evidente que se faz necessário um merhor controre da
interpretação acima apresentada para as idades u-pb obtidas em t¡tan¡tas. As rimitaçÕes para
se admitir um evento térmico capaz de "zerar o cronômetro,, u-pb em t¡tanitas são as idades K_
Ar que sistematicamente mostraram-se mais antigas (Tabera 7.l g) e, em escara regionar, a
falta de um metamorfismo de alto grau imposto em todas as unrdades metavurcano-
sedimentares da FDA que, na grande ma¡oria, såo consrderadas ma¡s antigas que 560 IVla e
alcançam somente a fácies xisto-verde, para merhor caracterizar a ocorrência ou não de um
evento termal ¡mposto, se faz necessário a obtençåo de um maior número de dados K-Ar em
minerais e U-pb em titanitas.

b) Geologia lsotópica em Rocha Totar - Assinatura isotópica de Nd, sr e pb
os resurtados isotópicos de Nd (Tabera 7.18) incricam que os protórrtos do cGCp

e CGTC se diferencraram do manto em épocas pareoproterozóicas distintas, entre 1.7 a 2.1 Ga
para o .GCP e 2 2 a 2 4 Ga parä o .GTC. Quando observa-se o padrão de evoruçâo de Nd,



do CGCP e CGTC, nota-se um comportamento distinto, sugerindo épocas e provavermente
fontes distintas na geraçäo de ambos os comprexos (Figura 7.26A). No tempo de 600 Ma,
assumido como uma idade média de cristarizaçåo do magmatismo granítico na região, observa_
se os varores artamente negativos de srud (t=6oo Ma) entre *11 a -13 para o cGCp e _17 a _
19 para o CGTC. Estes varores indicam um tempo rerativamente rongo de residência crustar
deste materiar, desde sua saída do manto até a geraçâo dos comprexos estudados (Tabera
7.19 e Figura 7.26A).

Tabeta 7. i 9

Dados isotópicos Nd e Sr em Rocha Total do CGCp, CGTC e GC

rjq Re¡s Neto (1994); ."Dâdoa

As altas razöes iniciais de SÉ7,,¡,;¡e<, (t=600 Ma), sistemat¡camente maiores que
0.709, são indicativas de forte contribu¡ção cru$tar na geração do magmatismo granÍtico do
CGCP e CGTC (Tabera 7.19). Ëm diagrama ssr x €Nd (t=600 Ma) as unidades graníticas do
CGCP e CGTC protam no 40 quadrante (Figu'a '2.268), confírmancio importante componente
crustal na formação destas rochas.

R' $îi;sr t=



O diagrama de plumbotectônica (Zaftmam & Doe 1981), Figura 2.26c, sugere
novamente fontes distintas ätuantes na geração do magmatismo granítico da ârea estudada,
onde o campo rerativo aos dados pb-pb do cGCp sugere uma contribuição de reservatór¡os da
crosta super¡or, enquanto para o CGTC, os dados são indicativos de uma forte contribuição da
crosta Ìnferior.
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O Granito Cerne apresenta idade Tov de 2.0 Gâ ¡ndicando que o protólito
dessas rochas se diferenciou do manto em épocas pareopfoterozóicas. A geração do
magmatismo granítico cerne se deu com parlicipaçåo crustar, ev¡denciada peros artos varores
negativos de erud (t) e razões iniciais srsT/sÉ6 de 0,7092 (Tabera 7.19 e Figura 7.26A). Tais
valores sugerem uma ronga residência crustar para estas rochas e possivermente a ¡ntefação
crosta ¡nfer¡or/manto na geração destes granitos (Figura 7,26c),

Pelo exposto, sugere_se que o magmatismo granitico estudado na reg¡ão é
proven¡ente de fontes situadas em uma crosta continentar pareoproterozóica que teria sido
fundida durante o Neoproterozóico. Ëstas af¡rmações encontram apoio nas heranças dos
zircÕes e pelo comportamento dos isótopos de Nd, Sr e pb.



8. CONCLUSÖES

Neste capíturo são resumidas as principais concfusões obtidas na presenteDissertação. As característ¡cas ritogeoquimicas, geocronorógicas e isotópìcas c,0s ritoriposgraníticos estudados encontram-se sumarizadas nas Tabelas g.I e g.2.

Em decorrência dos estudos de campo e petrográficos foi possíver determinar tiposgraníticos distintos dentro dos complexos estudados, definidos por un,dades granít¡cas, cuja acartografìa é sugerida no Mapa geológico do Apêndíce 3.

o cccp está representado por três grandes unidades. unidade Grenitica piraí doSul (UPS), constituída pr¡nc¡palmente por biotita monzogranitos; Unidade Granítica Santa Rita(usR)' onde predominam biotita monzogranitos porfiróides, por vezes deformados, e unidade

ff;ï::, 
-*irão do Butiá (URB), onde predominam hornbrenda_biotita monzosraniros,

O CGTC é composto pela Unidade Granítica paina (UpN), constifuídaessenc¡almente por hornblenda_biotita tonalitos fracamente deformados; Unidade GraníticaArrierros (uAR), constituída por hornbrenda-biotita monzogranitos a granodioritos, por vezes,desenvolvendo foriação protomironítica; unidade Granítica såo sebastião (uss), constituída porhornblenda-biotita quartzo-monzonitos porfrróides e unidade Granítica conceição (ucN),const¡tuída principarmente por hornbrenda-biotita monzogranitos, equ¡ a ineq uigran urares.
Os termos Gnaisse Rio Morcego e Gnaisse paina, foram abandanados portratarem-se respectivamente de granodior¡to protomilonítico da uAR e tonalito pouco deformado daUPN Do mesmo modo, foi abandonado o termo Gnaisse p¡raí do sur, por predominar na regiãoestudada monzogranitos não deformados da UpS.

O Granito Cerne é um corpo de composição sienogranít¡ca homogénea, e noGranito Morro Grande predominam rochas monzo a sienogran íticas.

os contatos georógicos do cGCp com as rochas encaixantes a sudeste (unidadeItaiacoca) são irregurares e definidos como ¡ntrus¡vos, enquanto as reraçöes de contato do CGTCcom os fitotipos da unidade ltaiacoca são tectôn¡cos (zona de c¡sarhamento rtapirapuã) e intrusivocom as rochas da unidade Água clara, evidenciado por grande número de xenóritos e,tetospendentes' de rochas c¿llcio_siljcáticas pertencentes a esta unidade.



Geoquimicamente os ritotipos graníticos investigados no cGCp e CGTC podem ser
classif¡cados como do tipo l, com forte tendência cálcio-alcalina. o cccp caracteriza-se por
granitóides cárc¡o-arcarinos de arto K, metaruminosos a fracamenre peraruminosos, o cGTc é
caracterizado por granitóides cárcio-alcarinos de médio a arto K, predom¡nantemente
metaluminosos.

A distinção geoguímica entre os comprexos Graníticos cunhaporanga e Três
córregos é indicada quando observa-se o conteúdo e comportamento dos árcaris Na2o e K2o.
Nota-se a existência de produtos graníticos distintos, com o CGTC caracteristicamente mais
sódico e menos potássico (sE) e o cGCp mais potássico e menos sódico (NW), onde a upN do
CGTC seria o registro do magmatismo granítico tipicamente sódico da região (ïabera 8.1).

A distinção entre os produtos granít¡cos, internämente ao cGCp e CGTC, pode ser
observada em diagramas de sio2 x erementos traços (Ba, Rb, sr, Zr e Ga), comparando-se
sempre a URB (cccp) em reraçâo à UAR e uss (cGTc) e, eventuarmenle, a usR em reraçäo a
ucN. É possíver que as unidades graníticas uss e ucN, mantidas no cGîc, com um maior
conhecimento geológico venham a ser excluídas deste complexo.

O GC (sienogranito) e o GMG (monzogranito) são rochas cálcio-alcalinas de alto K
metaluminosas a fracamente peraluminosas, respect¡vamente. As diferenças no comportamento
geoquímico dos óxidos, traços e ETR, indicam, provavermente, que estas rochas foram geradas a
partir de condiçóes petrogenét¡cas distintas entre si.

o conjunto dos dados u-pb em zircöes anarisados nas unidades graníticas do
CGCP sugerem uma contemporaneídade na corocação destes corpos graníticos em tomo de 590
Ma No CGTC os resultados u-Pb, indicaram d¡stintas idades para a cristalização das rochas
graníticas o início desse magmatismo representûrio pela UpN e UAR ocorreu ao redor de 63s
Ma. Na uss, os dados indicam idades de cristarizaçäo entre s99 Ma e 603 Ma. o varor de sss Ma
obtido em titanrtas na ucN, é interpretado como a icrnrie mínima de formaçåo de seus r¡totipos.

No Granito cerne a idade de 569 Ma (intercepto inferior) é a melhor est¡mativa da
época de cristalização dessa rocha o Granito Morro Grande possui uma idade de cr¡stalização de
564 Ma.

As idades u-Pb em titanitas obtidas nos litotipos granítrcos estudados do cccp e
CGTC mostraram-se, em gerar, mais jovens do que às obtidas em zircÕes (diferença de -30 Ma),
intervalo esse muito amplo para ser atribuído exclusivamente ao resfriamento. A possibilidade de



um evento termål regionãl ¡mposto nestas rochas graníticas, näo é descåriad<¡. Porém, se faz

necessário a obtenção de um maior número de dados K-Ar em minerais e U-Pb em titaniias, e a

caracterização das possíveis transformaçöes ¡mpostas nesses granitó¡des associadas a esse

fenômeno. Esse evento iérmico teria ocorrido, provavelmente, quando da colocação dos Granitos

Cerne e Morro Grande ao redor de 560 Ma.

Os resuliados isotópicos de Nd indicam que os protólitos do CGCP e CGTC se

diferenciaram do manto em épocas paleoproterozóicas distintas, entre 1.7 a 2.1 Ga para o CGCP

e 2.2 a 2.4 Ga para o CGTC, sugerindo o envolvimento de fontes distintas na geração desses

Complexos. Essa interpretaçåo é plenamente corroborada pelos dados isotóp¡cos de Pb.

Adicionalmente, a herança crustal presente ern todo magmat¡smo estudado é

também evidenciada pelo compoftamento dos zircöes (espalhamento dos pontos analíticos), bem

como pelo fato de que, em várias ocasiöes, as frações posicionaram-se próximas ao intercepto

inferior da curva concórdia. As altas razões in¡ciais Sf7/Sfo (entre 0,709 e o,717) também apoiam

tais interpretações.

Pelos resultados apresentados no presente capítulo, pcrde-se tecer algumas

consideraçóes tectônicas sobre a regiäo estudâda:

A aiual disposição das un¡dades geológicas que compöe o Pré-Cambriano

paranaense é o resultado da atuaçåo da superposição de uma série de eventos tectono-

metamórficos, Durante a evolução desses evenios no tempo geológico e, mais precisamente, ao

final do Neoproterozóico (entre 640 a 550 Ma), um ¡mportante evento de acresção crustal

(Megaciclo Brasiliano) foi o responsável pela geraçäo de um grande volume de rochas graníticas,

em ambiente de arco magmáiico, destacando-se os Complexos Graníticos Cunhaporanga e Três

Córregos.

O período de atuaçäo do arco magmático Cunhaporanga - Três Córregos (AMCTC)

entre 750 a 600 Ma, sugerido por vános autores, dentre os quais se destacam Soares (1987),

Baser ef.a/. (1992) e Reis Neto (1994), não foi confrrmado neste trabalho. Os resultados obtidos

permitiram delimitar o periodo principal do desenvolvimento do AMCTC ao intervalo de 635 a 590

Ma.

Os dados isotópicos dos litotipos granít¡cos investigados apontam fontes djstintas na

geraçâo do CGCP e CGTC. Essas fontes, estariam situadas sobre um bloco cont¡nental

(paleoproterozóico) em parte caracterizado por Reis Neto (1994). Apesar dos dados obtidos neste

trabalho concordarem com grande parte dos dados apresentados por Reìs Neto (op, crT.) que
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suger¡u fonles distintas para o magmatismo Cunhaporanga e Três Córregos, o modelo aqui

proposto difere do apresentado pelo refer¡do autor que sugeriu a existência de uma zona de sutura

(Zona de Cisalhamento ltapirapuä) entre esses dois complexos.

No modelo aqui proposto, é sugerido que a idade mais jovem (cerca de 30 Ma) e o

enr¡quecimenlo em K observados no CGCP, estejam associados à migraçåo do AMCTC como

resposta ao mergulho continuo de uma placa oceânica subductante para NW por sob uma crosta

continental paleoproterozóica, rumo ao Bloco Paranapanema (Quintas, 1995). A migração do

magmatismo com sentido NW é evidenciada pelas idades mais jovens do CGCP e pelo seu

caráter geoquím¡co de alto K, em relação ao CGTC.

As características geoquímicas, geocronológicas e isoiópicas adquiridas no

presenie trabalho, indicam que o evento gerador do AMCTC, inic¡ou-se com o consumo de um

oceano rumo a NW, responsável por um grande período de encurtamento ffuslal e, colocação da

UPN e UAR em aproximadamente 635 Ma. Com a continuidade desse processo ocorreu a geração

da USS e provavelmente UCN (?) entre 604 e 599 Ma. Após esse período houve a m¡graçäo do

processo magmático, culminando na geraçåo, em 590 Ma, de um exiensivo magmatismo granílico

de alto potássio representado pelo CGCP.

Ainda no contexto evolutivo, um outro evento iermal é ind¡cado pelos dados U-Pb

em titanitas que afetou regionalmente a área em 560 Ma, cujo pico térmico estar¡a registrado pela

colocação dos Granitos Cerne e Morro Grande, com idades de cristalização de 569 e 564 Ma,

respectivamente. É aqui sugerido, a¡nda mu¡to preliminarmenie, que esse evento poderia

corresponder à fase de colisåo continental.

Desta forma, o comportamenfo isotópico do Arco Magmático Cunhaporanga'Três

Córregos é bastante distinto do observado para o Inagmatismo dos arcos Mara Rosa (GO) e para

região de Bom Jardim (RS), onde predominaria ir aüresção de material juvenil Neoproterozóico,

com idades TDru neoproterozóicas e valores de 0Ncl positivos. Por outro lado, ó comportamento

observado no AMCTC assemelha-se aos demais arcos magmáticos da região SSE brasileira (a

exemplo de Piên),
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