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Com o intuito de se estabelecer a evolução cruslal e termocronológica
do Complexo Costeiro, no Estado de São Paulo, foram utilizadas diversas
áreas do conhecimento geológico, que, de forma integrada, forneceram a
caracterização geocronológ¡ca, petrográfica e litoquímica dos gnaisses
kinzigÍticos e dos ortognaisses presentes.

Este segmento da Faixa de Dobramentos Ribeira iniegra os setores
paraderivados a leste e ortoderivados a oesle, organizados segundo uma
estrutura de cisalhamento dúctil em flor positiva, cujo eixo, que se orienta ENE-
WSW, aloja as principais ocorrênc¡as dos corpos anfiboliticos que ocorrem no
interior dos predominantes gnaisses kinzigíticos. As rochas básicas intrusivas,
que deram origem à estes anfibolitos se cristalizaram próximas de 580 Ma (U-
Pb SHRIMP), em estruturas tabulares ou em câmaras magmáticas
secundárias, sendo que, pelo menos a ocorrência de Boissucanga, ainda
preserva as características de loleiÍtos continentais.

Os métodos U-Pb SHRIMP, em zircões, Sm-Nd e Rb-Sr, em rocha total
e em concentrados minerais e K-Ar em minerais, permitiram a determinação
das idades de cristalização magmática e do p¡co metamórf¡co, que afetou este
complexo, assim como forneceram subsídios para o acompanhamento do
processo de resfriamento reg¡onal que se implantou após o ápice do
metamorfismo.

A determinação U-Pb, para os sobrecrescimentos dos cristais detriticos
de zircão, que ocorrem nos paragnaisses, em 570 Ma, retrata a proximidade
entre o magmatismo básico e o ápice do processo melamórfico regional,
favorecendo a interpretação do ambiente tectônico, como sendo uma bacia
sedimentar de retro-arco, sobre crosta continenlal. As áreas fonte envolveriam
rochas d¡ferenc¡adas enlre o Paleoproterozóico e o Neoproterozóico.

A dinâmica convergente, geradora da Cordilheira Ribeira, estabeleceu
temperaturas de até 800" C e pressões de cerca de 5,5 Kb, no Complexo
Costeiro, cujo trajeto P-T-t foi acompanhado através de estudos
geotermobarométricos.

O processo de colisáo continental evoluiu, no máximo do achatamento e
empilhamento do orógeno, para os movimentos de cizalhamento direcionais,
com a presença de estruturas transpressivas em flor, descritas ao longo da
faixa. Apesar da cinemática da Faixa Ribeira ser descrita como
predominantemente destral, pelos autores que nela trabalharam, foram
encontrados claros ind¡cadores cinemáticos sin¡strais, presenles principalmente
nos flancos da estrutura em flor, assoc¡ados às rochas representativas do ápice
metamórfico e às fases mais tardias. Este fato pode significar um particular na
dinâmica do orógeno.

A localização dos núcleos anfibolÍticos, ao longo do eixo da estrutura em
flor, assim como o pos¡c¡onamento das manifeslações magmáticas do
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Mesozóico, parecem conferir à esta estrutura uma importância especial,
podendo ter favorecìdo a recorrência de eventos geológicos.

As temperaturas, neste segmento crustal, indicadas pelos estudos
termocronológicos, se mantiveram em níveis elevados no intervalo de 580 a
480 Ma, passando de 800" C para 450" C, configurando uma taxa de
resfriamento lenta de -3" C/Ma. Este dado concorda perfeitamente com as
taxas de resfriamento eslabelecidas através das trocas difusivas FeeMg, entre
granadas e suas inclusöes de biotitas. Após este período, os dados detectam
um forie incremento no processo de resfriamento das rochas deste complexo,
interpretado como uma expressiva fase de soerguimento regional, concordante
com a época em que atividades pegmatíticas afetaram ¡ntensamente a área de
esludo.

A concordância do soerguimento do orógeno, identificado no Complexo
Costeiro e que pode ser extensivo à outros setores da Faixa Ribeira, onde
estudos neste sentido foram desenvolvidos, com a instalação e preenchimento
das bacias molássicas Neoproterozóicas-Eopaleozóicas e das seqüências
sed¡mentares da Bacia do Paraná sugere, fortemenle, a associação entre estes
processos geológicos.



Geochonological, petrographic and litochemical data have been used to
characterize the crustal evolution and the thermochronology of the Coste¡ro
Complex in the state of São Paulo This part of the Ribeira Folded Belt is

composed of paraderived rocks on the east and orthoderived rocks on the west,
which are organized in a ductile shear zone forming a positive flower structure,
whose axis runs ENE-WSW. Main amphibolite occurrences are found within
predominanl kinzigitic gneisses along this axis. The intrusive basic rocks which
originated the amphibolites have a 580 Ma (U'Pb SHRIMP) age of
crystallization. They formed tabular intrusions and a secondary magmatic
chamber. The amphibolite occurrence al Boissucanga still preserves its
cont¡nental tholeiitic characteristics.

The U-Pb SHRIMP melhod on zircons, Sm-Nd and Rb-Sr of both whole
rock and mineral concentrations and K-Ar of minerals yielded the age of
magmatic crystallization and the age of the highest metamorphism which
affected this complex. The above methods also permitted interpretalion of the
regional cooling history after the peak in metamorphism.

The close proximity of the basic magmat¡sm and the peak in the
metamorphism is evident from the 570 Ma, U-Pb age determination of
overgrowths on delritic zircon crystals of the paragneisses. This delermination
suggests teclon¡c environment of a back-arc sedimentary basin over cont¡nental
crust- The source areas were probably rocks differentiated from the mantle
between the Paleoproterozoic and Neoproterozoic.

The convergent dynamics responsible for the Ribeira monta¡ns reached
temperatures of 800 "C and pressures around 5,5 Kb in the Costeiro Complex.
The P-T-t path of this process was established by geothermobarometric studies.

At the maximum of compressive shortening of the orogen, the continental
collision process evolved into directional shear movements with the presence of
transpressive flower structures. Despite the predominant dexlral kinematics of
the Ribeira Belt, this study found several sinistral kinematic markers, observed
mainly along the flanks of the flower structure, associated with rocks
representative of the melamorphic peak and later stages.

The distribuition of amphibolitic bodies along the axis of the flower
structure, as well as the positioning of the Mesozoic magmat¡sm, in this region,
imparts special significance to this structure, as evidencing recurrent geologic
events due to strong tectonic inheritance of an older master structure.

According to thermochronologic studies, the temperatures of this crustal
segment were high between 5BO and 480 My, decreasing from 800 'C to 450
oC (a rate of around 3 'ClMy). This rate is coherent with the cooling rate
indicated by the Fe<+Mg diffusion between garnets and their biotite ¡nclusions.
After this period, the data indicate a strong increase in the cooling process of
this complex, inlerpreted as an important regional uplift phase, concordant with
a period of pegmatitic activity which strongly affected the study area.
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The penecontemporaneity and localization of the orogenic uplift and
development of the Neoprolerozoic-Eopaleozoic molassic basins followed by
the sed¡mentary sequences of the Paraná Basin suggest that these geological
processes are closely related.
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ítr¡olce das FIGURAS

Área de Estudo
Figura 401 - Localização e acessos da área de estudo.

Figura 402 - Mosaico de imagens TM - Landsat (218176C e 21Bl76D),
na composição 4Rl3Gl2B.

Geologia Regional
Figura G01 - Mapa Geológico Regional (fonte: Campos Neto 2000)

Rochas
Figura RO.l - Padrão metamórfico P-T-t para os pelitos anatéticos do

Complexo Costeiro, na região de São Sebastião, SP.
Este padrão está combinado com a malha petrogenética
do sistema NaKFMSAH (adaptado de Spear et al.

1999), modificado de Dias Neto et al' (2000a)

Estrutural
Figura E01 - Contorno do litoral da área de estudo, com a localização

dos pontos invest¡gados e seus principais elemenìos
estruturais.

Figura E02 - Estereogramas, apresentados por Maffra (2000),
indicando as variações nas atitudes da foliaçáo gnáissica,
com as respeclivas lineações de estiramento, ao longo
da estrutura em f lôr.

GeoQu Ím ica
Figura QO1 - Anfibolitos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ'

posicionados no diagrama de Leake (1964)' que
relaciona os parâmetros c e mg de Niggli.

Figura Q02 - Anfibolitos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ, locados
no diagrama de Pellogia e Figueiredo (1991), que
delimita os campos relativos aos orto-anf ibolitos, aos
para-anf ibolitos e aos meta{ufos básicos.

Figura Q03 - Anfibolilos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ,
posicionados abaixo da curva, que separa as amostras
que foram alteradas no conteúdo de sódio e potássio, no
diagrama de MiYashiro (1975).

Figura Q04 - Anfibolitos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ, dlstantes
da linha de mistura epidoto-clorita, que identifica
alterações químicas durante espilitização e intemperismo
submarino, segundo FloYd (1976).

Figura Q05 - Rochas anfibolíticas de Boissucanga BC e de JuqueÍ JQ,
com composições compatíveis com as de lÍquldos
basálticos, segundo o diagrama de Pearce (1982).
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Figura Q06 - Classificação químlca das rochas meta-básicas de
Boissucanga BC (círculos vermelhos) e de Juqueí JQ
(tr¡ângulos verdes), segundo Le Maiire (1989). B -
Basalto; 01 - Basallo andesítico; S 1 - Traqui-basalto; 52 -

Traqui-andesito basáltico.

Figura Q07 - Diagrama AFM de lrvine & Baragar (1971) com os
anfibolitos de Boissucanga BC (círculos vermelhos) e de
Juqueí JQ (lriângulos verdes).

Figura Q08 - Diagrama de Miyashiro (1974), com a definição dos
campos calcio-alcalino e tholeiÍtico, onde se acham
posicionados os anfibolitos de Boissucanga BC (círculos
vermelhos) e de Juqueí JQ (triângulos verdes).

Figura Q09 - Diagrama sílica x álcalis, de lrvine & Baragar (1971), com
o limite entre os campos alcalino e sub-alcalino, no qual
se distinguem os anfibolitos de Boissucanga BC (cÍrculos
vermelhos) e de Juquei JQ (triângulos verdes).

Figura Q.l 0 - Diagramas de variação binários, com índice de
diferenciação MgO, para os elementos maiores. BC -
anf¡bolitos Boissucanga; JQ - anfibolitos Juqueí.

Figura Q1 1 - Diagramas de variação binários, com índice de
dif erenciação MgO, para os elementos traços. BC -
anfibolitos Boissucanga; JQ - anfibolitos Juqueí.

Figura Q12 - Diagramas de concentrações normalizadas para condrito
(Boynton 1984), de ETR dos anfibolitos de (a)
Boissucanga BC e de (b) JuqueíJQ.

Figura Q13 - Relação enTre a razáo Th/Nb e TiOz (% em peso) para os
anfibolitos de Boissucanga BC (círculo vermelho) e de
Juqueí JQ (triângulo verde).

Figura Q14 - Relação entre Th (ppm) e Rb (ppm) dos anfibolitos de
Boissucanga BC (círculo vermelho) e de Juqueí JQ
(triângulo verde).

Figura Q15 - Relação entre a razão Th/Nb e KzO (./" em peso) dos
anfibolitos de Boissucanga BC (círculo vermelho) e de
Juqueí JQ (triângulo verde).

Figura Q16 - Relação entre Th (ppm) e P2O5 (/" em peso) dos
anfibolitos de Boissucanga BC (círculo vermelho) e de
Juqueí JQ (triângulo verde).

Figura Q17 - Diagramas dos elementos incompatíveis normalizados
(Pearce 1983), dos anfibolitos de (a) Boissucanga BC e
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Figura Q1B - Diagrama Zr-Ti-Sr apresentando as áreas preferenciais
de distribuição dos basaltos de fundo oceânico OFB; dos
basaltos de arco de ilhas IAB; e dos basaltos calcio_
alcalinos CAB, segundo pearce & Cann (1973). Os
anfibolitos de Boissucanga BC estão representados por
círculos vermelhos e os de Juqueí Je, por triângulosverdes. 67

Figura Q19 - Diagramas (a) Th-Hf-Ta, (b) Th-Hf-Nb e (c) Th-Zr-Nb com
as delimitações dos campos, proposlos por Wood (19g0),
referentes às rochas basálticas de cadeia oceânica,
normais (A) e enriquecidas (B), rochas vulcânicas intra_
placa (C) e rochas vulcânicas relacionadas com
subducção (D). Os anfibolilos de Boissucanga BC estão
representados por círculos vermelhos e os de Juqueí Je,
por triângulos verdes. 67 e 68

Figura Q20 - Diagrama dos elementos incompatíveis Th, Nb, Ti e y
acompanhado a normalização de Thompson et al (1984)
e os ETR, normalizados pelos condritos (Masuda et al
1973), dos anfibolitos de Boissucanga BC. 69

Figura Q21 Relação entre Ni (ppm) e a razâo Ih/Nb, onde os
anf ibolitos de Boissucanga BC se organizam em
correlação positiva. 69

Figura Q22 - Classificação química das rochas graníticas no diagrama
QAP normativo de Le Maitre (1989). Círculos vermelhos
representam os ortognaisses de Juqueí Je04A;
triângulos e quadrados amarelos retratam,
respectivamente, os gran¡tó¡des orientados da ponta das
Galhetas, no Guarujá, GUA02, e os ortognaisses da
confluência entre as rodovias piaçagüera e Rio_Santos,
GUAO1. Os enclaves dioríticos destas duas últimas
litologias estão representados por triângulos e quadrados
verdes.
3b - monzogranito; 4 - granodiorito;
g* - quartzo-monzodiorito; g-monzodror¡to Z1

Figura Q23 - Disposição das rochas graníticas no diagrama AFM de
lrvine & Baragar (197.1). Os sÍmbolos acompanham a Fig.Q22. 71

Figura Q24 - Diagrama sílica x álcalis, com o limite entre os campos
alcalino e sub-alcalino, segundo lrvjne e Baragar (1971),
para as rochas graníticas. Os símbolos acompanham a
Fig. Q22. 73

Figura Q25 - Caráter fracamente peraluminoso do ortognaisse de

de (b) JuqueíJQ.



Juqueí JQ04A (círculo vermelho) e do granitóide
orientado da Ponta das Galhetas, GUA02 (triângulo
amarelo), e levemente metaluminoso do ortognaisse
GUA01 (quadrado amarelo), com as enclaves dioríticas
GUA01 e G U402, f rancamente metaluminosas, no
diagrama de Maniar & Piccoli (1989).

Figura Q26 - Diagramas de Harker, para os elemenlos maiores, com
os ortognaisses de JuqueÍ Je04A, em azul, os
ortognaisses da confluência das rodovias
Piaçagüera/Rio-Santos, com enclaves diorítjcas, GUAO1,
em rosa e os granitos orientados da ponta das Galhetas,
GUA02, com suas enclaves dioríticas, em amarelo.

Figura Q27 - Diagramas de Harker, para os elementos traços, com a
legenda acompanhando a Fig. Q26.

Figura Q28 - a) Diagramas de concentrações normalizadas para
condrito (Boynton 1 984) de ETR e b) Diagramas dos
elementos ¡ncompatíveis normalizados (pearce 1 983),
para os ortognaisses de Juqueí Je04A.

Figura Q29 - a) Diagramas de concentrações normalizadas para
condrito (Boynton 1 984) de ETR e b) Diagramas dos
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1. TNTRODUçAO

l.l. Apresentação

O presenle trabalho representa um dos produtos da cooperação Luso-
Brasileira enire pesquisadores do Departamento de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa e do lnstituto de Geociências da
Universidade de São Paulo, no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa
"Termocronolog¡a em Modelação Metamórfica", sustentado pelo convênio
CAPES - llCTl. Esle proieto se originou das atividades do projeio "Evolução
Crustal do Complexo Costeiro", que por sua vez se enquadra nas atividades do
Projeto Temático "Evolução Crustal da América do Sul", ambos apoiados pela
Fundação de Apoio à Pesquisa do Eslado de São Paulo (FAPESP).

Os núcleos anfibolíticos, que ocorrem no interior das rochas gnáissicas
do Complexo Costeiro, ao longo da costa do Estado de São Paulo,
despertaram o primeiro inleresse pelo estudo da evolução crustal desta região.

As descrições litológica-estrutura¡s dos trabalhos de campo,
complementando os dados dispon íveis, foram seguidas de análises
petrográficas, dos litotipos presentes, as quais norlearam os estudos
litoquímicos, petrogenéticos, geocronológicos e termocronológicos,
aproximadamente nesta ordem, com inlerações entre eles.

Pretendeu-se esboçar o caminho da evolução crustal, deste segmento
do Complexo Costeiro, alravés das informações da diversas áreas do
conhecimento geológico, interpretadas, sempre que possível, de forma
conjunta e integrada, sem pretensões de se esgotar o assunto nos campos
lrabalhados.

Com o intuito de facilitar a leitura e compreensão do texto, os pontos
investigados e, consequentemente, suas amostras e análises, são
caracterizados com letras emprestadas da denominação de cada localidade
estudada (BC - Boissucanga).

As observações estruturais permitiram novas interpretações a respeito
da cinemática que atuou na ârea, assim como sugestões de interações entre
tipos litológicos e seus condicionantes estruturais, com possibilidades de
recorrência.

Os dados litoquímicos favoreceram a caracterização das rochas
magmáticas presentes, com indicativos coerentes de possíveis ambientações
tectônicas, reforçadas por informações de geoquímica isotópica.

O padrão P-T-t do processo metamórfico que afetou esta região pôde
ser estabelecido, através das análises de química mineral, desenvolvidas no
Cenlro de Geologia da Universidade de Lisboa.



Os dados geocronológicos, processados em grande quantidade,
envofveram os métodos U-Pb SHRIMP, em zircões, Sm-Nd e Rb-Sr, em rocha
total e em concentrados minerais e K-Ar em minerais. Estes resultados
perm¡tiram a determinação das idades de cristalizaçäo magmática e do pico
metamórfico, que afetou este complexo, assim como forneceram subsídios
para o acompanhamento do processo de resfriamento regional que se
implantou após o ápice do metamorfismo.

Através das trocas difusivas Fe<+Mg, entre granadas e suas inclusões
de biotitas, foram determinadas as taxas de arrefecimento para as rochas
paragnáissicas presentes, as quais se mostraram concordantes com os valores
alcançados através de ensaios termocronológicos, que, em conjunto, permitem
esboçar a histór¡a térmica do Complexo Costeiro, na ârea de estudo.

1.2. Objet¡vos

O principal oblelivo deste trabalho é a caracterização geocronológica,
geoquímica e petrográfica dos paragnaisses kinzigíticos e da rochas
granitóides, assim como dos núcleos de rochas máf icas q ue ocorrem
deformados e rompidos, no interior de ambos, os quais se const¡tuem nas
principais unidades litológicas do Complexo Costeiro, do Estado de São paulo,
visando o eslabelecimento da evolução crustal e termocronológica deste
segmento da Faixa de Dobramentos Ribeira.

Os estudos petrográficos, juntamente com os dados de campo, orientaram
a escolha das amostras para as análises litoquímicas e de química mineral, as
quais forneceram os parâmetros necessários à definição dos ambientes
tectônicos relacionados à geração deslas rochas.

A cronologia destes eventos, bem como a evolução termocronológica da
área foi investigada através das análises isolópicas Sm-Nd e Rb-Sr em rocha
total e em mlnerais separados para as rochas orto-derivadas e
metassedimentares, incluindo seus núcleos anfibolíticos, assim como das
idades K-Ar nos litotipos máficos e rochas gnáissico-migmatíticas. Além disto
foi utilizada tambem a metodologia U-Pb em zircões, através de análises por
SHRIMP (Sensitive High-Resolution lon Microprobe), dos paragnaisses
kinzigíticos e de seus núcleos anfibolíticos.

Os parâmetros isotópicos tr.ro, tsr, 1875r/8654¡, além do fator de
frac¡onamento f(Sm-Nd), tambem foram utilizados para a caracterização das
fontes das rochas estudadas, bem como de suas respectivas condições de
formação.

Além disto, acompanhou-se o esludo de termometria em granadas e
biot¡tas, dos paragnaisses, para se obter as taxas de resfriamento das
unidades metamórficas da área e complementar as interprelações das idades
Sm-Nd, Rb-Sr e K-Ar, em minerais.



Estes dados, utilizados de forma inlegrada, em conjunto com as
informações geológicas disponíveis, perm¡t¡ram a caøclerização da evolução
crustal e iermocronológica no Complexo Costeiro, em São Paulo.

1,3. Área de Estudo e Acesso

A área de inleresse deste estudo se localiza na região SE do Estado de
São Paulo (Figura 401), entre os paralelos 23 30' e 24 O0' S e meridianos
45' 15' e 46' 15' W, em especial, ao longo dos costões rochosos situados entre
as cidades de São Sebastião e Guarujá, onde os tipos litológicos pretendidos
se acham melhor expostos.

O acesso à área se faz, a partir da cidade de São Paulo, pelo sistema
das rodovias Anchieta - lmigrantes, até Cubatão, para então ingressar na área
pela rodovia Piaçagüera - Guarujá (SP055) e percorrê-la pela rodovia Rio -
Santos (BR 101), até a cidade de São Sebastião. Outra possibilidade de
acesso é através do sistema das rodovias Dutra (BR1 16) - Ayrton Sena
(SP070), fazendo-se a ligação com a rodovia Rio - Santos/Cidade de São
Sebastião, pela rodovia Mogi ' Bertioga (SP98) ou pela rodovia do Tamoios
(sP ee).

As principais unidades geomorfológicas da área em foco, definidas por
Ross & Moroz (1997), representam o Planalto de Paraitinga - Paraibuna, com
altitudes predominantes superiores a 900m, a região da Escarpa/Serra do Mar
e Morros Litorâneos com alt¡tudes entre 800 e 900m, a Planície Litorânea de
Bertioga e o setor Sul da Planície Litorânea do Litoral Norte. Estes marcantes
aspectos topográficos podem ser observados no mosaico das imagens TM -
Landsat (218176C e219/76D), apresentado na figura 402.

'1.4. Materiais e Métodos

1.4.1. lntrodução

Para se alcançar os objetivos propostos por este trabalho, foram
desenvolvidos diversos estudos, em várias áreas do conhecimento
geológico, cujos procedimentos, mater¡ais e métodos são descritos a seguir:

1.4.2. Revisão Bibliográfica e Reconhecimento da Área

Os trabalhos geológicos, de cunho regional e local, com abordagens
de levantamentos básicos, efetuando detalhamentos estruturais, ou ainda
priorizando aspectos geocronológicos e de evolução cruslal, foram,
primeiramente, relacionados.

Neste momento, procedeu-se um reconheclmento da área de interesse,
onde foram constalados os aspectos favoráveis em termos de acesso,
qualidade de afloramentos e problemálica geológica.
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Figura 401 - Localização e acessos da ârea de estudo.



Figura AO2 - Mosaico de imagens TM-Landsat 5 (218n6C e 218tr6D), na composicao falsa cor 4W5G/7B, com os pontos investigados.



1.4.3. Trabalhos de Campo

Os trabalhos de reconhecimento geológico, com detalhamentos e coleta
de amostras, se apoiaram nos levanlamentos pré-existentes. Os afloramentos
investigados, na ma¡oria em costões rochosos, onde a exposição e o estado de
preservação das rochas é mais adequado, foram designados por letras.
relativas às localidades, e números, retratando a diversidade de litotipos ao
longo dos costões. P. ex: BC05 - amostra número 05 do costão da Praia de
Boissucanga. As designações podem conter, ainda, além do exposto acima,
letras maiúsculas, representativas de variaçöes pontuais do mesmo litoiipo.
P.ex: JQ04A - termo granítico do ortognaisse que aflora ao longo da Rodovia
Rio-Santos (8R101), na localidade de Juqueí.

A localizaçáo dos afloramentos se apoiou nas cartas topográficas, em
escala 1 :50.000, produzidas, em 1971 e 1972, pelo lnstituto Geográfico e
Geológico de São Paulo - lcG SP (Folhas de Santos, Bertioga e Salesópolis),
assim como aquelas elaboradas pela Secretaria de Economia e Planejamento
do Estado de São Paulo - SEPLAN SP (Folhas de São Sebastião, Maresias,
Pico do Papagaio e Caraquatatuba).

Em função do posicionamento das estruturas geológicas da área, da
melhor exposição ao longo dos costões rochosos no setor Leste da área de
estudo, ass¡m como da presença da Planície Costeira de Bert¡oga, as
investigações se concentraram, prioritariamente, no Município de São
Sebastião, entre a localidade de Boracéia e a área urbana de São Sebastião,
com ponlos de controle nos municípios de Bertioga e Guarujá.

1.4.4. Análises Petrográf icas

As amostras representat¡vas das unidades geológicas, com suas
diversidades litológicas, identificadas, descritas e coletadas durante as etapas
de campo, foram analisadas, inicialmente, ao microscópio ótico, com a
finalidade de identificar texturas, estruturas e paragêneses minerais
diagnósticas dos evenlos ígneos e metamórficos regionais. A análise de uma
quantidade superior a 150 lâminas se reveste de importância tanto por nortear
o encaminhamenlo das amostras para as fases posteriores, como geoquímica,
geocronologia e termometria, quanto para proceder as interpretações
integradas dos resultados obtidos, nas diferentes ferramentas utilizadas.

1.4.5. Estudos Litogeoquímicos

Dois conjuntos dist¡ntos de rochas foram escolhidos, para análises
quÍmicas, com base nos trabalhos de campo e nas análises petrográficas,
sendo as anfibolíticas, presentes no interior dos paragnaisses kinzigíticos e as
rochas graníticas, com seus enclaves dioríticos.
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Foram preparadas e encaminhadas para análise 35 amostras de rochas,
sendo 16 anfibolÍticas (8 de Boissucanga BC e 8 de Juqueí Ja) e 12 de rochas
graníticas, sendo: (5 de Juqueí JQ04, 4 da confluência das rodovias
Piaçagüera- Rio Santos GUA01 e 3 da Ponta das Galhetas, no Guarujá,
GUA02), além de 7 das enclaves dioríticas dos pontos citados (2 GUA01 e 5
GUAo2).

As amostras foram cominuídas em britador de aço e moídas em moinho de
disco, para então serem enviadas para o Laboratório ACT LABS (Canadá),
para quant¡ficação de elementos maiores, traços e ETR. Os elementos maiores
foram analisados (em óxidos) por fusão e digestäo total em Plasma de lndução
Acoplado (lCP), cujo limite de deiecção é 0,01%. Os elementos traços e os
ETR foram analisados por ICP - MS.

L4.6. Análises Geocronológicas

A preparação das amostras de paragnaisses, de rochas granitóides, de
anfibolitos e de pegmatitos, para análises isotópicas, foi realizada no Centro de
Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) do lnstiluto de Geociências da USP. Os
métodos isotópicos utilizados neste centro, foram K-Ar, Rb-Sr e Sm-Nd, em
rocha total e em concentrados minerais.

O método U-Pb SHRIMP, em zircões, foi aplicado em amostras de
gnaisse kinzigítico e de anfibolilos, da área esludada, e efetuado na Research
School of Earth Science, Australian National University.

1.4.6.1. Processos de moagem e de separação mineral

As amoslras selecionadas foram submetidas tanto a processos de
moagem integral, cujos pós foram encaminhados para análises Rb-Sr e Sm-
Nd, em rocha total, quanto a processos de separação mineral, cujos
concentrados foram analisados pelos métodos K-Ar, Rb-Sr e Sm-Nd. Os
minerais separados para as análises foram: muscovita, biotita, granada,
plagioclásio, apat¡ta e anfibólio. Zircóes também foram separados para análises
U-Pb.

As arnostras, para análises de rocha total, foram britadas em britadores
de mandíbulas, e pulverizadas em moinhos de bolas. Para separação mineral,
as rochas, depois de britadas, foram cominuídas em piläo manual, até atingir a
granulometria entre 60 e 100 mesh. Neste processo ocorre a liberação dos
minerais existentes na rocha.

A abundância è dimensão das granadas, em certas amostras, mostrou
ser mais eficiente, para etapas posteriores (separação a olho nu), a seleção da
granulomelria 35-60 mesh. Nestes casos, procedeu-se a separação das
granadas manualmenle, coletando os grãos com uma pinça. A identificação foi
feita pela cor e hábito característico do mineral.
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O material obtido foi então lavado com água destilada, eliminado-se todo
o pó resultante da pulverização de alguns minerais. A secagem finaliza a fase
de obtenção da granulometria.

A separação manual das magnetitas, através do uso de imã de mäo, em
processo repetido várias vezes, antecede o uso do separador isomagnético
Frantz, o qual fo¡ utilizado em várias eiapas, com amperagens e ângulos de
inclinação d¡stintos, propiciando a separação dos minerais, em função de suas
propriedades magnéticas.

Duas assembléias minerais principais foram trabalhadas. Para as rochas
ácidas; granitos, pegmatitos e biotita-gna¡sses, os minerais constitu¡ntes são
basicamente feldspatos, quartzo, biotita, muscovita e granada. Para as rochas
básicas; anfibolitos, meta-dioritos, meta-gabros e gabros, a mineralogia básica
é: plagioclásio, biotita, anfibólio e piroxênio. A regulagem do aparelho foi feita
de acordo com a assembléia mineral existente e com os objetivos da
separação.

Em uma primeira etapa, para as rochas ácidas, com amperagem de 0,5
A e um ângulo vertical de 10 graus foram separados dois grupos de minerais.
No setor magnético se concentraram as biotitas e granadas, enquanto no não
magnético se misluravam, principalmente, feldspato, quartzo e muscovita.

As amostras de rochas básicas, submetidas ao franlz, com a mesma
regulagem citada acima, forneceram um concentrado de anfibólio, com
piroxênio quando presente, e biotila. Na porção não magnética foi obtido
plágioclásio, predominantemente.

O concentrado de granada com biotita volta ao franlz, agora regulado
com 0,25 A e ângulo de no máximo 5 graus. Esta regulagem permite a
concentração da granada no setor magnético, enquanto a biot¡ta é separada no
setor não magnético. Uma purificação final, realizada nos lÍquidos densos para
as granadas, e no método do papel para a biotita, comentados à f renle,
complementam este procedimento.

Os concentrados não magnét¡cos, foram trabalhados para a separação
das muscovitas. Com regulagem de 1,5 A e 5 graus, a muscovita foi alraída
para o setor magnético, enquanto no não magnéiico obteve-se feldspato e
quartzo, basicamerite. O concentrado de muscovita foi finalmente purificado no
papel,

Os concentrados não magnéticos, com agregados minerais, contendo
biotita, granada ou anfibólio, além dos constituinles básicos de feldspatos,
quartzo e muscov¡la, foram passados no frantz, com máxima amperagem e
ângulo de inclinação de aproximadamente 2 graus, favorecendo o
agrupamento dos agregados e da muscovita no setor magnético, e feldspatos e
quartzo no não magnético. No caso da não ocorrência de K{eldspatos, este
concentrado de plagioclásio representa o produto finai, caso contrário utilizou-
se líquidos densos para a devida separação.
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Os líquidos densos utilizados foram bromofórmio, metileno e uma
mislura de bromofórmio com dimetil cujas densidades são, respectivamente,
2,85-2,88, 3,3 e 2.59 g/ml a 20' C.

Concentrados de granada que possuíam grãos de agregados minerais
foram purificados com o uso de metileno. Com o uso do bromofórmio com
dimetil, cuja densidade (2,59) é menor que o do bromofórmio puro (2,SS-2.88),
separou-se feldspato-potássico do plagioclásio.

Os concentrados de bíotita ou de muscovita foram purificados com o uso
do método do papel. Devido ao hábito placóide esles minerais aderem à
superfície do papel de filtro, com facilidade, enquanto os minerais granulares
tendem a "rolar" sobre esta superfície. O produto final, biotita ou muscovita, foi
então recuperado do papel.

O processo de separação dos zircöes envolveu a britagem e moagem de
grande quantidade de rocha, cuja granulometria de 100-200 mesh foi passada
na mesa vibratória de separação, concenlrando os minerais pesados. Etapas
de purificações no frantz e com líquidos densos forneceram os concentrados
de zircões, onde, posteriormente, foram selecionados, com o uso de lupa, os
cristais submetidos às datações.

1.4-6.2. Método K-Ar

A determinação de idades segundo este método envolve a separação da
amostra em duas panes, uma utilizada para a dosagem do teor de potássio e a
outra para a extração do argônio. Os procedimentos analíticos estäo descrilos
com detalhe em Torquato & Kawashita (1992).

O argônio está na forma gasosa retido nos retículos dos cristais, para a
conservaçáo deste gás, é essencial ev¡tar a moagem dos minerais, que
provocaria a liberação do argônio. A granulometria utilizada neste trabalho é de
60 a 100 mesh.

Para a extração do argônio, o concentrado mineral é acondicionado em
cadinho de molibdênio e fundido em sistema de ultra-alto-vácuo (pressão
inferior a 10-7 mm de Hg) a temperaturas da ordem de 15000 C. Durante a
fusão, adiciona-se uma quantidade conhecida (geralmente inferior a 10-5
ccSTP) de spike enriquecido em'oAr (99,98% de pureza).

Os gases liberados durante a fusão são purilicados ao passarem por
forno de Cu-CuO, que oxida o H e o CO, seguida da passagem por
condensadores com carvão ativado mantidos à temperatura do nitrogênio
líquido, e finalmente por forno de Ii, com temperaturas de até 8500 C, em que
os gases ativos são retidos. No final do processo restam unicamente os gases
inertes, que não produzem interferências isobáricas com os isótopos de
argônio, não necessitando serem eliminados do produlo final.
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Este produto é então analisado em espectrômetro de massa de fonte
gasosa Nuclide, tipo Reynolds modificado.

A dosagem do teor de K é realizada através de análises em duplicata
pelo processo de f otometria de chama, em aparelho Micronal B.262, com
precisão melhor que 1"/". Para a leitura no fotômetro de chama utiliza-se uma
soluçäo contendo potássio, obtida após um tratamento químico efetuado nas
amostras. As amostras são atacadas com ácido HzSO¿ (50%) e HF, em
aquecedor, por uma noite. A seguir, são evaporadas sob lâmpada fraca por
três horas, adicionando-se então HNO3 ao resíduo. A mistura é aquecida sob
lâmpada alé alingir aspecto gelatinoso. Completa-se enláo 213 do volume do
sav¡llex com água tri-destilada, e o mesmo retorna ao aquecedor por uma no¡te.
A solução é transferida para o frasco Erlenmeyer, onde é neutralizada com
NH4OH e recebe (NH4)2CO3 (10%). Deve entáo f icar em repouso por um
período mínimo de quatro horas, após o qual é filtrada, coletando-se o lÍquido
da filtragem em balão volumétrico. O balão tem seu volume completado com
água tri-destilada. A solução é em seguida homogeneizada, transferida para
frasco de polietileno, e preparada para leitura no fotômetro de chama mediante
adição de padrão de Li.

O cálculo da idade acompanha a equação geral do método:

t = 1,804 x 10e ln (1 + 9,54 4o\r'.l4oK),

onde aoAr*/aoK é a razão aiômica ou molecular.

O valor do teor total de potássio é multiplicado pela abundância molar do
aoK, igual a0,01167 %.

Os teores de aoAr radiogênico (404r.) da amostra são calculados
segundo a equação de Dalrymple e Lanphere (1969).

1.4.6.3. Método Rb-Sr

Os procedimentos analíticos para o método Rb-Sr estão descritos em
maior detalhe em Torqualo & Kawashita (1994).

Os teores de Rb e Sr säo inicialmente determinados por fluorescência de
raios X, através de análise semi-quantitativa. O erro admitido para os valores
entre 50 e 500 ppm é de 2 o/o. A partir destes dados, seleciona-se aquelas
amostras passíveis de gerar boa distribuição no diagrama isocronico, ou
aquelas cujas razões Rb/Sr sejam suficienlemente altas a ponto de minimizar a
dependência das ídades obtidas em relaçáo às razões iniciais de Sr
((8?5r/865r)) arbitradas, no caso do seu uso para o cálculo de idades
convencionais. Nesta situação, o teor de 87Rb é calculado pela fórmula:

BTRb 
= Rb,n,,r x0,278346,



onde o valor de 0,278346 representa a fração do isótopo 87Rb presente no
rubÍdio natural.

Amostras cujos teores de Rb e de Sr estiverem fora do intervalo b0-S00
ppm deverão ter as concentrações dos referidos elementos, medidas por
diluição isotópica, utilizando-se traçadores (spike) enriquecidos em stRb e B4Sr,

segundo orientação descrita em Kawashita (1972).

Nas amostras com teores dentro do intervalo citado foi realizada a
dosagem quantilativa do Rb e do Sr, por fluorescência de raio X. A seguir foi
efetuado o ataque químico das amostras e posterior separação do Rb e do Sr
em colunas de troca iônica (catiônica), sendo utilizada resina do tipo AG50W-
X8, em meio ácido. Finalmente, as amoslras secas são levadas ao
espectrômetro de massa VG 354 Micromass, totalmente computadorizado,
com, filamentos de Ta para a deposição das amostras, onde são determinadas
as razões isotópicas.

Os cálculos das idades Rb-Sr foram realizados com base nas constantes
de desintegração recomendadas por Steiger & Jäeger (1977), que para o Rb é:

À 87Rb 
= 1 ,42 x 10 -t 1 anos -t

Os valores obtidos para a razáo uTSr/86Sr foram normalizados com a
razáo:

86sr/88sr 
= 0,1194

Para os cálculos dos teores de Rb e Sr por diluição isotópica utilizou-se:

18sRb/87Rb¡" = 2,50761 o,oo37

As idades foram calculadas com o Programa ISOPLOT de Ludwig
(1999). Adotou-se a opção de erro absoluto de 20 na razão ItSr/B6Sr.

A reprodutibilidade analílica para o método geocronológico Rb-Sr, no
Centro de Pesquisas Geocronológicas, é controlada pela repetição de análises
do padrão internacional NBS- 987 (carbonato de estroncio), cujo valor médio é
de 0,710280 r 0,00003 (1o). O valor médio refere-se às médias distintas de
vários grupos, cada um com, no mínimo, 100 valores de razões isotópicas, em
diferentes dias e do padrão interno S 1 0.

O valor do "branco" do laboratório de química do Centro de Pesquisas,
na época de realização das análises deste traba¡ho foi de 0,003 ¡"ig Sr.

1.4.6.4. Método Sm-Nd

Os procedimentos analíticos para o método Sm-Nd estão descritos em
detalhe em Sato el al. (1995).
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Para as análises de Sm-Nd foram utilizadas rochas e concentrados
minerais pulverizados (granulometria >200 mesh). As amostras recebem o
spike e são submetidas à digestão química, através da mistura ácida HF/HNO3,
na proporção 2:1. Na presença de altos teores de minerais acessórios e
refralários, como zircão ou granada, como é o caso, o ataque químico é feito
em bomba digestora, do tipo Parr a 180" C, durante dois a três dias. Com a
amostra completamente dissolvida, procede-se a separação dos elementos,
com o auxílio, primeiramente, de colunas de resina cat¡ônica do tipo AG50W-
XB, com granulação entre200 e 400 mesh, onde se obtém, separadamente, os
elementos terras raras, o Sr, entre outros que são dispensados. Colunas de pó
de teflon, prev¡amente tratado com ácido Di(2-etilexil) fosfórico, separam o Sm
e o Nd do conjunto das terras raras. As extrações de Nd foram acompanhadas
da coleta de Sr, visando os cálculos de t¡lo e ts¡, pârâ as mesmas amostras.

O Nd, dissolvido com HNO3, é depositado sobre filamento simples de Re
e analisado na forma de (NdO)*. O Sm é dissolvido com H3POa e depositado
sobre filamento de arranjo simples de Ta, onde é analisado na forma de Sm
melálico. As razões isotópicas de t43Nd/144Nd, assim como as concentrações
de Nd e Sm, säo obtidas através de análises isotópicas no espectrômetro de
massa, tipo VG-354 Micromass, mult¡coletor.

Durante o desenvolvimento das análises os valores de branco total de
Sm ficaram restr¡tos ao intervalo de 100 - 300 pg, enquanto para Nd est¡veram
em cerca de 50 pg.

As idades Sm-Nd modelo foram calculadas segundo as equações de
DePaolo (1gBBa), utilizando-se o modelo de estágio simples. Para o cálculo de
estágio duplo, utilizado em situações especiais de fracionamento,
acompanhou-se o estabelecido por Sato (1998). Para os cálculos do parâmetro
truo e das idades modelo Tov, foram utilizadas as seguintes constantes
(DePaolo 1988; Faure 1987):

146Nd/144Nd

Às. = 0,654 x 10-11 ano-1

1143Nd/ro4Nd¡ .HUR (o) = 0,s12638
1'o7sm/144Nd¡ c¡run rol = 0,1967
1143Nd/1ooNd¡ Dr,4 {o) = o,s1 s1 14
11a7Sm/'aoNd) ov lot = o,222

A média do padrão La Jolla, medido no CPGeo, durante o
desenvolvimento deste trabalho, foi de 0,51 1857 10,000023 (1o) e o padrão
BCR-1 foi de 0,512662 t 0,000027 (1o).

As idades Sm-Nd foram calculadas com o Programa ISOPLOT de
Ludwig (1999). Adotou-se a opção de erro absoluto de 2o na razão
143Nd/144N.

= O,7219
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Condições de operação do SHRIMP (Sensitive High-Resolution lon
Microprobe) e calibração dos dados, erros analíticos e cálculo das idades.

Dados isotópicos de U/Pb de zircâo toram oblidos do SHRIMP da
Australian National University, usando spot de 25¡rm com feixe de Oz filtrado.
Detalhes do procedimento analítico, bem como dos cálculos dos erros säo
apresentados em Stern (1998) e Willians (1998), sendo que os erros de medida
nas razões 206Pb/238U, foram da ordem de 1,5 a 2,0 %, em relação aos padrões
utilizados.

As contagens de decaimento e o valor atual de 23Bl)12351J, fornecidos em
Steiger & Jager (1997) foram ulilizadas para calcular as idades.

Para as su ¡tes de zircões neoproterozóicas, com teores de urânio
menores que 1500 ppmr-,as id-ades mais prováveis consideradas são aquelas
derivadas das razões 206Pb/238U, seguindo correção para Pb comum pelo
método 20tPb 

lCompson et al 1994) e os zircões com teores mais elevados, a
correção para chumbo comum foi feita a partir do 20aPb

lmagens de catodoluminiscência foram utilizadas para seleção dos
melhores pontos para datações U/Pb, ou seja, foram escolhidos os locais para
o spot, que possuem teores de U mais baixos, evitando-se os efeitos da
micmitização, que produzem perdas de Pb e, consequentemente, idades
discordantes. As idades foram calculadas usando o programa ISOPLOT
(Ludwig 1999).

Abundância de U e razões Th/U dos sítios analisados são discutidas
somente quando consideradas importantes para a interpretação de dados
isotópicos.

1.4.6.5. Método U-Pb

As análises minerais foram obtidas com uma microssonda eletrônica
JEOL JCXA 733, do Centro de Geologia da Universidade de Lisboa, sob a
supervisão da Prof. Dra. Teresa Palácios, operando com um potencial de
aceleração de 15 kV, corrente de emissão de 25 nA e um feixe eletrônico fino
de 5 micra.

Utilizaram-se padrões de minerais natura¡s (Si, T¡, Al, Fe, Mn, Mg, Ca,
Na e K) e de material sinlético puro (Cr). A precisáo analítica, estimada por
repetição das deterrnìnações nos padrões, é melhor que 2k para os elementos
maiores.

As fórmulas eslrutura¡s dos minerais foram calculadas em conformidade
com os métodos propostos no programa MINFILE (Afifi & Essene 19BB).

1 .4.6.6, Análises de Microssonda



2. O SETOR CENTRAL DA FAIXA DE DOBRAMENTOS RIBEIRA

2.1. Conlexto Geológico Regional

O Cinturão Móvel Ribeira (Almeida et al. 1973) ou Faixa Ribeira (Cordani
et al. 1973) se const¡tui em um complexo cinturão orogênico, que se
desenvolve por mais de 1400 Km ao longo da margem atlântica brasileira. Esia
importante unidade geotectônica participou do episódio de colagem, que
originou a parte oeste do paleocontinente Gondwana, do Neoproterozoico ao
Eopaleozóico (Brito Neves & Cordani 1991).

Ebert & Hasui (1998) sugerem a geração da Faixa Ribeira, juntamente
com a Faixa Brasília, através do fechamenlo, em junção tríplice dos blocos
Vitória, São Francisco e Paraná. Os processos que orientaram estas colisöes
envolveram mov¡mentos laterais, oblíquos e frontais, durante a convergência
dos blocos, assim como subducção do tipo A.

A região central da Faixa Ribeira, envolvendo o Sudeste do Estado de
São Paulo, foi compartimentada por Tassinari & Campos Neto (1988), com
base em informações geocronológicas, em três domínios tectônicos, separados
por expressivas zonas de cisalhamento, dispostos, de NW para SE, em São
Roque, Embu e Costeiro (Fig. G01). O Domínio São Roque integra rochas
geradas entre 1,8 Ga e O,7 Ga, com dois episódios melamórficos, sendo um a
1,4 Ga e outro entre 0,8 e 0,7 Ga, e plutonismo granítico entre 700 - 550 Ma.
As rochas mais antigas do Domínio Embu, forneceram idades de 2,5 Ga com
um evento metamórfico em 1 ,4 Ga e migmatizaçáo a 750 Ma. Rochas
granílicas foram geradas em 700 - 600 Ma. No DomÍnio Costeiro as idades das
rochas apontam o Neoproterozóico (600 - 650 Ma), com plutonismo tardi a pós-
teclônico, de caráter charnoquítico, a -550 Ma. Flesultados K-Ar, em minerais,
indicam que o resfriamento regional ocorreu, neste domínio, entre 500 - 4SO
Ma.

Focando, em especial, a região central da Faixa Ribeira, no Estado do
Rio de Janeiro, Machado et al. (1996) caracterizam quatro domínios tectônicos,
separados por zonas de cizalhamento, os quais se acham estruturados com
vergência para NW, em fácies anfibolito. Estes domínios, Andrelândia, a
noroeste, Juiz de Fora, Paraiba e Costeiro, a sudeste, sofreram um importante
evento tectono-termal entre 590 e 565 Ma, com fusão parcial e remobilização
das rochas gnáissicas pré-existentes, cujos protolitos foram gerados a -2,1 Ga,
seguido de intrusões graníticas com a ¡mplantação de empurrões e de zonas
de cisalhamento deslrais. Associada à estes cisalhamenlos, entre 535 - 520
Ma, estes autores ¡dentif¡cam uma nova fase metamórfica, que teria afetado,
somente, os domínios Paraíba e Costelro.

Outra compartimentaçáo, também no Estado do Rio de Janeiro, e
abrangendo o segmento central da Faixa Ribeira, é proposta por Heilbron et al.
(2000) e por Trow et al. (2000), onde ficam caracterizados quatro terrenos
tectono-estrat¡gráficos principais. No limite Sul do cráton do Säo Francisco se

14



encontra o "Terreno Ocidental", que representa, internamente, duas escamas,
em escala crustal, sendo o Domínio Juiz de Fora, a leste, cavalgando o
Domínio Andrelândia, a oeste, e ambos jogados sobre o cráton.
Metassedimentos plataforma¡s meso a neo-proterozóicos, com embasamento
paleo-proterozóico, constituem este terreno. Uma nova escama, cavalgando as
anteriores, representa o próximo terreno, denominado de "klippe Paraíba do
Sul", pelos aulores citados, e constituido por metassedimentos metamorfisados
na fácies granulítico, com embasamento paleo-proterozóico. Este terreno se
localiza no centro de uma mega-sinformal tardia, com eixo NE-SW, que dobra,
também o Domínio Juiz de Fora, que aflora, novamente, a SE, mergulhando
para NW. A seguir o "Terreno Oriental", em contato com o Oc¡dental, através
de importante zona de cisalhamento (Almeida et al. 1998), é caracterizado por
duas unidades litoteciônicas representadas pelos ortognaisses do Arco
Magmático Rio Negro (Tupinambá et al. 1998) e pelos paragnaisses e
granilóides s¡n a tardi-colisiona¡s do Domínio Costeiro. Finalmente, a Leste, o
"Terreno Cabo Frio" constituido por metassedimentos proterozóicos e
embasamento paleo-proterozóico, cavalga o "Terreno Oriental", a oeste.

O Domínio Tectônico de Cabo Frio ("Terreno Cabo Frio" de Heilbron et
a|.2000 e Trow et a|.2000) foi detalhadamente estudado por Schmitt (2001),
que definiu a Orogenia Búzios e caracterizou, na área, um embasamento
gnáiss¡co, com protolitos de 1,9 a 2,Q Ga, recoberto por supracrustais, que
foram depositadas durante o Neoproterozóico. Estas rochas se submeteram às
condições metamórfìcas de alto grau, com pressöes mínimas de 9Kb e
temperaturas acima de 780" C, cujo ápice se localizou entre 525 e 520 Ma.
Escamas do embasamento são empurradas sobre as supra-crustais, com
transpode tectônico para NW. A partir do início do Ordoviciano, segundo o
autor, o Domínio Cabo Frio e o "Terreno Oriental" apresentam uma evolução
tectônica similar, em função da colagem. Zonas de cisalhamento transcorrentes
destrais, ainda em condições de fácies anfibolito, afetaram esta área a cerca de
500 a 490 Ma. Até esla época as rochas deste orógeno se resfriavam a taxas
de 10' C/Ma, entretanto, após 480 Ma, a laxa de resfriamento diminuiu para 5"
C/Ma, segundo Schmitt (2001).

Acompanhando a interpretaçáo tectônica dos trabalhos pioneiros de
Ebert (1957 e 1968) e Rosier (1965), os metassedimentos, de fácies anfibolito,
que constiluem o Grupo São Roque/Açungui, no Estado de São Paulo, foram
eslendidos para o Estado do Rio de Janeiro, por Fonseca et al. (1979). Neste
sentido, o Complexo Embu, definido por Hasui & Sadowski (1976), como o
conjunto de rochas paragnáissicas-migmatíticas do Grupo Açungui, se
assemelha com os litotipos que compõem o Complexo Paraiba, no Estado do
Rio de Janeiro, sendo que a relação entre ambos não está bem definida, na
literatura.

O Domínio Costeiro (Hasui et al. 1981), delimitado a node pela Falha de
Cubatão e a sul pela linha de costa e ilhas vizinhas, no Estado de São Paulo
(Fig. G1), contém as rochas de interesse para o desenvolv¡mento deste
trabalho.
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Litológicamente o Domínio Costeiro é constituido por três conjuntos
distintos const¡lu¡dos por rochas gnáissico-migmatíticas, rochas para-derivadas
e rochas granulíticas (Chiodi el al. 1983 e Sobreiro Neto et al. 1983).

O conjunto gnáissico-migmatítico se apresenta com paleossoma de
hornblenda-biotita gna¡sse e neossoma de composição granodiorítica.

Os metassedimentos são constituidos, preferencialmente, por rochas
síltico-argilosas e, subordìnadamente, quartzitos arcosianos e calcossilicáticas.
Todo o conjunto paraderivado fo¡ submetido a intenso processo de quartzo-
fedspatização durante o metamorfismo de médio a alto grau, que o afetou
durante o desenvolvimento de Ciclo Brasiliano, no final do Neoproterozóico.
Núcleos de rochas máf icas-ultramáf icas, centimétricos a métricos, em
eslruturas de "boudinagem", ocorrem no interior dos paragnaisses, em diversos
pontos, como assinalam Coutinho et al. (1991) e Campanha & Ens (1996). Foi
descrito por Silva et al. (1977) o Complexo Bairro do Marisco, que representa
um corpo de rochas meta-básicas com dimensões quilométricas, situado em
meio aos paragnaisses, com estruluras interpretadas como paleo-diques
anfibolitizados.

As rochas granulíticas, segundo Chiodi et. al. (1983), säo constituidas
predominantemente por charnoquitos e nor¡tos que ocorrem associados aos
gnaisses oftalmíticos e aos corpos graníticos presentes na área. Cabe ressaltar
que pelo menos alguns dos charnoquitos são rochas ígneas vinculadas aos
processos rnagmáticos associados aos granitóides póslectônicos que
intrudiram as rochas metamórficas do Complexo Costeiro.

Batólitos gran íticos, como o de Natividade da Serra e o de
Caraguatatuba, e corpos menores, como o charnoqu¡to de Ubatuba, são
encontrados no âmbito deste domínio. Na maioria, são corpos graníticos
porfiríticos, iard¡ a pós{ectôn¡cos, com composiçào álcali-cálcica (Janasi &
Ulbrich 1992).

As principais estruturas presentes no Complexo Costeiro, na área em
estudo, definem um "lrend" ENE-WSW (Chiodi et al. 1983). As rochas
metamórficas apresentam uma forte e penetrativa xistosidade e/ou foliação
gnáissica, em todas as escalas. Padrões de deformação impostos pelas
grandes zonas de cisalhamento NE-SW, que afetaram a região, favorecem
figuras anastomosadas, que reor¡entam as estruturas, não raramente, no
quadrante NW, corno apresentado por Carneiro et al.(1979).

Estruturas em leque relacionadas às zonas de cisalhamento dúct¡|,
sugerindo regime transpressivo destral, na evolução do Cinturão Ribeira, tem
sido assinaladas por diversos autores (Sadowski 199 1 ; Ebeil; Hasui & Costa
1991;Machado & Endo 1993; Campanha & Ens 1993; Ebert et al. 1993; Ebert
& Hasui 1998).

Segundo Campos Neto & Figueiredo (1992 e 1995), sistemas
orogênicos superpostos, durante o Neoproterozóico-Eocambriano, teriam
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amalgamado diversas microplacas, originando o atual sudeste brasileiro, no
contexto do supercontinente Gondwana. Estes autores caracterizatam a
Orogênese Rio Doce como um arco magmático que teria evoluido de 590 a 570
Ma, no interior da denominada microplaca Serra do Mar, cujos batólitos calcio-
alcalinos, representativos do estágio pré-colisional, apresentam zoneamento
químico que sugere subducção para NW. Este terreno suspeito que coincide,
na ârea do presente trabalho, ao Complexo Costeiro, se estende, no
entendimento dos autores, do Sul da Bahia ao Rio Grande do Sul. O estágio
colisional, entre 560 e 530 Ma, leria adicionado esta microplaca aos domínios
orogênicos precedentes, segundo os autores acima citados. Como resultado
desta colisão teria havido, segundo os autores, fusão de crosta continental, em
especial das rochas paraderivadas, gerando migmatitos e granitos
peraluminosos, com espessamento crustal para NW, através de expressivos
cavalgamentos. Finalmente, corpos e diques granitóides pós-colisiona¡s (520-
480 Ma), se implantaram.

Heilbron et al. (1995 e 2000) propõem cinco estágios para a evolução
brasiliana do segmento central da Faixa Ribeira. O estágio pré-colisional seria
relativo à zona de subducção para Leste, com a geração do arco magmático
Rio Negro, a 630 Ma (Tupinambá 1999). No estágio sin-colisional, teria havido
a colisáo frontal dos terrenos Oriental e Ocidental, com vergência para NW,
entre 570 e 590 Ma. O estágio tardi-colisional representaria uma compressão
oblíqua, com intrusões de granitóides, que ocorreu entre 565 e 540 Ma. Zonas
de transcorrência destrais, associadas à um evento transpressivo, com a
intrusão de pequenos plútons calcio-alcalinos, caracterizaria, segundo os
autores citados, o estágio pós-colisional, que perdurou entre 540 e 520 Ma.
Finalmente, no estágio lransicional ocorreria o relaxamento térmico do
orógeno, com transtensão no intervalo de 520 - 480 Ma, e conseqüente
intrusões calcio-alcalinas entre 503 e 480 Ma (Machado et al. 1996).

Campos Neto (2000) propõe a divisão do setor central da Faixa Ribeira,
a qual é realçada como a principal estrutura da interação das placas que
integram o Sislema Orogênico Mantiqueira, segundo os terrenos Juiz de Fora,
a noroeste, Serra do Mar e Cabo Frio. O setor Norte deste sistema teve início
com a união dos terrenos Juiz de Fora e Serra do Mar, através da Orogênese
Rio Negro, entre 630 e 610 Ma, em função da subducção, para E, da borda
Leste do cráton do São Francisco, segundo o autor citado. A inversão no
sentido da subducção, a 600 Ma, com a Orogênese Araçuaí, teria ocasionado a
colisäo, a 580 Ma, daqueles terrenos com a margem passiva Leste do cráton
do Sao Francisco. O Terreno Serra do Mar, ainda segundo o mesmo autor,
teria sido regenerado por um jovem arco magmático, entre 580 e 565 Ma,
podendo chegar a 540 Ma, no setor nordeste da Faixa Araçuaí, onde foi
definida a Orogênese Rio Doce. A total rec¡clagem da litosfera oceânica, do
Oceano Adamastor, teria ocasionado a colisão do Terreno Cabo Frio,
interpretado como um promontório a Oeste da Placa do Congo, pelo autor
c¡tado, durante o Cambriano Médio, 520 Ma, com os terrenos anteriores, no
setor mais a Leste da Faixa Ribeira.

As bacias moláss¡cas e ocorrências sedimentares da transição
Neoprolerozóico - Eocambriano do Sudeste do Brasil, que ocorrem associadas
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à Faixa Ribeira tem sido objeto de estudos por diversos pesquisadores (Hama
& Cunha 1977;Teixeira 1996; Riccomini '1993; Moro 1993; Basei et al. 1998;
Cordani et al. 1999; Moro 2000). As datações K-Ar dos minerais autigênicos,
presentes nestes sedimentos, indicaram valores próximos de 500 Ma,
concordantes com as determinações Rb-Sr dos riolitos associados à Bacia de
Castro, apresentadas por Moro (1993). Cordani et al. (1999) informam sobre
datações U-Pb SHIRMP em riolitos da Bacia de Casiro com idades de 543 + 12
Ma. Moro (2000) encontrou valores Rb-Sr, da fração fina dos sedimentos da
Bacia de Castro, entre 43O e 44O Ma, interpretada pela autora como re-
homogeneização isotópica, poster¡or à geração das rochas sedimentares.

O Complexo Costeiro, durante o Mesozóico, foi afetado por expressiva
atividade magmática alcalina, relacionada ao processo de f ragmentação
coniinental e de aberlura do Oceano Atlântico. Determinações K-Ar obtidas
para complexos"alcalinos forneceram idades denlro do íntervalo de tempo entre
95 e 45 Ma (Amaral et a1.1967; Ulbrich & Gomes 1981), enquanto para os
diques de diabásio, normalmente concordantes com o ,'trend,' regional e muito
freqüentes no interior do complexo, as idades obtidas situaram-se no intervalo
de 140 - 1 10 Ma (Minioli 1 971 )

Expressivos rnovimenlos verticais ocorreram na ârea, durante o
Cenozóico, associados à abertura do Atlântico Sul, condicionando escarpas de
falhas e favorecendo fortes processos erosivos, expondo rochas de níveis
crustais profundos.

2.2.1. Padrão geocronológico

Três ciclos orogênicos sucessivos, no Précambriano, foram definidos,
por Delhal et al, (1969) e por Cordani et al. (1973), através de determinações
U/Pb, Rb/Sr e l(/Ar, em rochas ígneas e metamórficas da Região Sudeste do
Brasil. Os gnaisses Mantiqueira, com 2,8 Ga, represenlariam o evento mais
antigo, enquanto os gnaisses granulíticos, da Formação paraíba do Sul, com
2,07 Ga, seriam relativos ao pico metamórfico do Ciclo Transamazônico, e o
evento mais jovem, com 620 - 540 Ma, apresentando forte granitização, teria se
estendido até 500 - 470 Ma, com manifestações graníticas tardi a pós-
tectônicas.

Cordanì & Teixeira (1979) acrescentaram à este quadro, isócronas Rb/Sr
de idade arqueana, com 3,28 Ga e 3,0 Ga, na região de Juiz de Fora e
Barbacena, MG. Foram realçadas, por estes autores, as isócronas Rb/Sr, em
rocha total, das rochas granulíticas de Ubatuba e de São Fidélis, com SS0 Ma e
600 Ma, respectivamente, obtidas por Gasparini & Manlovani (1977), Com base
em um grande número de determ¡nações radiométricas, Siga Jr et al. (1982)
reforçou a superposiçao de duas províncias geocronológicas, no setor Norle da
Faixa Ribeira, sendo a mais antiga de idade Transamazônica e a mais recente
Brasiliana.

As rochas da suite charnoenderbítica do Complexo Costeiro, no Estado
do Espirito Sanlo, foram analisadas, pelo método U/Pb, em zircões, por Sollner
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et al.(1987, 1989), fornecendo a idade do pico metamórfico em 560 Ma. Solfner
et al. (1991), apoiados em determinações U/Pb, localizam o evento
metamórfico principal dos complexos Juiz de Fora e Paraíba do Sul, entre 590
e 577 Ma, enquanto o processo de enderbitização parcial das supracrustais do
Complexo Costeiro, na área estudada pelos autores, ocorreu entre 580 e 560
Ma.

O padrão geocronológico regional para o Complexo Costeiro, no Estado
de Sáo Paulo, sintetizado por Tassinari (1988), indica idades isocrônicas Rb-Sr
entre 650 - 600 Ma (Tabela G1). Os corpos graníticos tardi-orogên¡cos, mais
novos, apresentaram idades de instalação ao redor de 550 Ma. Valores
elevados de razões iniciais de Sr, normalmente acima de 0.712, juntamente

com valores fortemente negativos de tNd, entre -14 e -8, conseguidos tanto nas
rochas metamórficas, quanto nos corpos graníticos, sugerem processos de
fusão parcial e remobilização de materiais crustais mais antigos. ldades modelo
(manto empobrecido) Sm-Nd (Tov), ao redor de 2000 Ma, sugerem que os
protolitos crustais do Complexo Costeiro se originaram no Paleoproterozóico
(Tassìnari et al. 1989). Estes autores propõem que a região leste-sudeste do
Estado de São Paulo tenha evoluido, durante o Proterozóico, através da
colagem de terrenos alóclones, separados por falhamenlos transcorrentes e de
empurrão. O Complexo Costeiro, a leste neste conjunto, se encontraria entre a
linha de costa e o Domínio Embu, onde foram caracterizados eventos
geodinâm¡cos formadores de rochas em 2.500, 1.500 e 750 Ma (Tassinari
19BB), com parte das rochas sendo produzidas através de processos de fusão
parcial de rochas arqueanas.

Os gnaisses kinzigílicos e os granitóides do Complexo Costeiro, no
Estado de São Paulo, forneceram valores de tNd, calculados para 600 Ma,
variando entre os intervalos de (-3,6 e -5,8) e (-7,8 e -11), respeclivamente,
indicando uma origem crustal para estas rochas (Tassinari & Sato 1996). As
amostras gnáissicas, relativas ao intervalo mais negativo, indicaram idades
modelo Sm-Nd, manto empobrecido (TDM), entre 1 ,B e 1,9 Ga, tendo sido
interpretadas, pelos autores, como a época de diferenciação da crosta
continental primitiva. As amostras relativas ao intervalo menos negativo,
referentes às rochas granitóides, forneceram idades Toiv entre -1 

,2 e 1,4 Ga,
que pode suger¡r, na opinião dos autores, que estas rochas foram geradas, no
Neoproterozóico, a partir do retrabalhamento de rochas pré-existentes, com
cerca de 1,8 Ga, contaminadas com magmas mantélicos.

Os migmatitos do Complexo Embu, mais preservados da orogenia
brasiliana, com idades entre 2,5 e 1,5 Ga, forneceram idades Ton¡ entre 2,9 e
3,3 Ga, com valores de t¡ro, calculados para as idades de formação, entre -5 e -
14, indlcando que os primeiros episód¡os de formação de crosta continental,
neste complexo, ocorreu no Mesoarqueano. Tanto os migmatitos menos
preservados do Complexo Embu, quanto as rochas granitóides indicaram
ep¡sódios de diferenciação mantélica relativos ao Paleoprote rozóico (Tassinari
& Sato 1996).
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O comportamento do Nd, em determinações apresentadas por Dantas et
al. (1999 e 2000), não apoiam a distinção entre os domínios Embu, São Roque
e Jundiaí, posic¡onados a NW deste pr¡meiro, como terrenos exóticos,
juslapostos durante a orogênese brasiliana. Segundo os autores, os dados
sugerem que estes domínios far¡am parte de um mesmo bloco litosférico que
teria sido fragmentado por zonas transcorrentes, as quais teriam favorecido a
exposição de níveis crustais distintos e, consequentemenle, condlções
metamórficas diferenciadas, durante o Ciclo Brasiliano, como proposto por
Hackspacher et al. (1997).

Com base nos resultados isotópicos de Tassinari et al. (1989), em
rochas do Complexo Costeiro e na possibilidade de correlação temporal com
as idades obtidas para o magmaiismo granít¡co mais ant¡go e/ou para as
rochas produzidas por eventos. de acresção cont¡nental de material juvenil, na
região sudeste de Angola, na Africa, Carvalho & Tassinari (1992) acenam com
a possibilidade das rochas da área em estudo terem sido geradas, durante a
orogênese Brasiliana, por retrabalhamento de terrenos similares aos existentes
hoje no sudoeste do Cráton de Angola-Kasai. Estes terrenos são constituidos
por rochas granítico-gnáissicas com expressivas seqriências de rochas
melassedimentares e básicas e ultrabásicas, que ao serem teclonizadas
poderiam produzir a situação geológica observada atualmente no Complexo
Costeiro.

O padrão de idades K-Ar disponíveis (Minioli 1971; Tassinari 19BB) para
o Complexo Costeiro, entre 500 e 450 Ma (Tabela G2), indicam que o processo
de resfriamento regional ocorreu até o Ordoviciano Médio.
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3, O COMPLEXO COSTEIRO NA ÁREA DE ESTUDO

3.1. As Rochas

A região de interesse deste projeto contempla o domínio das rochas
paraderivadas, as quais predominam na península de São Sebastião (Mapa
geológico-estrutural - Anexo 1), e foram melhor investigadas em função de
sua ampla exposição ao longo da costa, além do domínio ortoderivado,
exposto, em especial, no setor W-NW, entre as localidades de Juqueí e
Guarujá.

3.1 .1. Os Paragnaisses

Os paragnaisses são rochas, relativamente, heterogêneas, que
acompanham as variações típ¡cas de uma seqüência meta-sedimentar.
Estruturas migmatíticas, com injeçöes de material neossomático, quartzo-
feldspático, foliadas, quando em condições dinâmicas, ou pegmatóides,
quando tardias, são cornuns.

O bandamento gnáissico é irregular, refletindo os processos dinâmicos e
migmatíticos que acompanharam a geração deslas rochas, onde núcleos
amendoados de litolipos mais antigos (gnaisses kinzigíticos, restitos biotíticos,
calcio-silicáticas e rochas anfibolíticas) são contornados pela foliação definida
pela orientação de biotitas, em especial, e de sillimanitas, quando presentes,
evidenciando o processo de transposiçäo a que foram submetidas (Foto ROl e
R02).

As texturas variam de lepidoblástica a granoblástica, com granulação de
média a grossa, onde recuperação de grãos é bastante comum e os grãos de
quartzo e feldspato apresentam extinção ondulante. Porfiroblastos de granadas
e plagioclásios, poiquiloblásticos, crescem ou sobre a foliação gnáissica ou a
ondulam levemente, retratando minerais tardi a pós-cinemáticos. lnclusões de
biotitas, nestes cristais, são muito comuns. Localmente, em situações mais
dinâmicas, os porfiroblastos de granada e de plagioclásio são contornados pela
foliação, sendo que as granadas se acham rodadas, com uma foliação pretérita
marcada por seqüências de inclusões de biotitas interiores (Foto E03),
evidenciando uma geração sin-cinemática.

A rocha gnáissica é constituída, basicamente, de plagioclásio,
comumente sódico, quartzo e biotila, em intervalos percentuais equivalentes. A
presença marcante de feldspato cálcico em Toque Toque (TT) e em Pauba
(PA) fo¡ relacionada à amostras representativas de restitos, ricos em biotitas,
posicionados em áreas fortemente injetadas por produtos de fusão parcial.
Cordierita está presente em vários pontos. Os porfiroblaslos de granada,
apesar de algumas vezes se apresentarem euhedrais, normalmente são
encontrados como agregados irregulares. lnclusões de biotitas, em equilíbrio
com as granadas, são muito comuns e, eventualmenle, podem ser observados



- Estrutura gnáissica nas rochas de Boissucanga.

Foto R02 - Núcleo anfibolítico interior aos gnaisses de Boissucanga.



cristais de rut¡lo, no ¡nterior destes porfiroblastos. As granadas podem alcançar
alguns ceniímetros de diâmetro e, comumente, se associam às biotitas. Assim
como as sillimanitas, as granadas podem estar presentes, em vários
percentuais, na composição da rocha feldspatos-potássicos ocorrem,
amplamente, em níveis neossomáticos, tanto na matrìz quanto em fenocristais
tard¡os, com muitas inclusões, normalmente associados à presença de
sillimanitas. Muscovita pode ser encontrada, com facilidade, nestes nÍve¡s
q uartzo-f eldspáticos.

Fenocristais de ilmenita e de apatita, com 1-2 centímetros de diâmetro
(Fotos R03 e R04), são observados localmente. Como acessórios tem-se,
comumente, zircão, apatita e opacos. A maioria dos zircões presentes nos
metassedimentos, possivelmente detríticos, apresentam recristalização de
bordas. Foram observados, localmente, cristais euédricos de zircáo,
possivelmente neoformados durante o processo metamórfico.

Estudos geotermométricos e geobarométricos indicam que estas rochas
foram geradas em condições de metamorfismo na fácies granulito (sillimanita +
K{eldspato), com 800 + 50 eC e 5,5 + 1.5 Kb no pico metamórfico, (granada =+
cordierita, granada + K{eldspato = biotita + sillimanita) e retrogradação
(cordierita =+ biotita + sillimanita) para, aproximadamente, 550 eC e perto de 3
Kb, acompanhando um padrão P-T-t horário (Figura R01), modificado de Dias
Neto et al. (2000a).

3.1.2. Os Núcleos Anf ibolíticos

Núcleos anfibolíticos são, relativamente, comuns no interior das rochas
gnáissicas. Estes corpos ocorrem segundo conjuntos dist¡ntos, cujas
caracterÍsticas devem refletir suas origens. Tanto o conjunto presente,
prioritariamente, em Boissucanga e denominado de BC, estudado por Dias
Neto et al. (1999), quanto os corpos distribuídos nos costões de Juqueí,
referidos como JQ, os quais são explicitados a seguir, são objeto de
considerações nos capítulos de litoquímica e geocronologia.

Corpos tabulares, concordantes com a foliação gnáissica, com dobras
apefiadas a isoclinais e rompidos, parecem retratar antigos sills ou diques,
paralelizados com o bandamento do gnaisse, pela deformação (Foto R05).
Estas rochas negras e homogêneas, de granulação média a fina, ocorrem em
grande número na ârea de Boissucanga (BC-ANEXO 1). Basicamente,
honblenda, em mais da metade, cerca de 25% de plagioclásio, com alguns
percentuais de quartzo e de biotjla, compõem a mineralogia desta rocha, que
tem com acessórios, mais comuns, apatita, titanita, zircáo e opacos, Os índices
percentuais referem-se a estimativas visuais, apoiadas em diagramas
específicos de ocorrência mineral. As texturas variam de granoblástica a
granomematoblástica. Rochas assemelhadas a esle conjunto foram descritas
por Coutinho et al. (1991) na Península do Baleeiro (CB) e podem ser
observadas também em Pauba (PA), em Santiago (SA) e em Toque-Toque
(TT).
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Foto R03 - Porfiroblasto de ilmenita, contornado por biotitas, presente
em vários pontos nos paragnaisses.

Foto R04 - Porfiroblasto de apat¡ta, presente nos paragnaisses.
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Outro conjunto de anfibolitos é representado por corpos máficos
irregulares, interiores aos paragnaisses que foram, como os anteriores,
metamorfisados e deformados conjuntamente. Estas rochas, classificadas
corno meta-gabros, apresentam granulação média a grossa e mineralogia
básica com 35-40% de plagioclásio, 30-35% de hornblenda, 1O-2O% de biotita,
e alguns percentuais de quartzo, tendo como acessórios titanita, apatita, zircão
e opacos. A textura predominante é granoblástica, entretanto em vários pontos
tern-se preservadas texturas ígneas subofíticas. Feições reliquiares de cristais
de piroxênio passando a anfibólios são relativarnente comuns. O plagioclásio,
normalmente, se apresenta zonado. A principal ocorrêncía destas rochas
encontra-se no costão W de Juquei (JO-ANEXO 1), onde se acham expostas
por centenas de metros, fartamente injetadas por veios quartzo-feldspáticos,
associados à fase pegmatítica (Foto R06). Neste local foi descrita por Coutinho
et al. (1991) a ocorrência de plagioclásio-hornblenda websterito, em núcleos
boudinados interiores aos paragnaisses.

Configurando um corpo elíptico, cujo eixo maior, de cerca de 6 Km, se
orienta próximo de ENE, o Complexo Bairro do Marisco (MA-Anexo 1), definido
por Silva et al. ('1977), composto de metagabros e metadioritos, se caracteríza
como a maior ocorrência de rochas meta-básicas associada ao domínio
paraderivado. Estas rochas se acham fortemente intrudidas por díques de
micro-dioritos pórfiros, mesozóicos. Os metagabros do Complexo Marisco
apresentam granulação grossa, com cristais de hornblenda de vários
centímetros, crescidos sobre uma matriz poiquilítica, englobando plagioclásio
ripiforme de geminação complexa. A mineralogia básica se constitui de
clinopiroxênio, anfibólio, plagioclásio e ortopiroxênio. Olivina alterada cede
lugar a ortopíroxênio, que por sua vez se transforma em hornblenda. o
ortopiroxênio se acha em equilíbrio com o clinopiroxênio. Tanto os meta-gabros
Marisco, como os dioritos mesozóicos, são enfocados no capítulo de
geocronologia.

3.1.3. Os Ortognaisses e os Granitóides Orientados

lnterior ao domínio paraderivado e condicionado por importante zona de
cisalhamento de baixo ângulo, está presente, no setor Leste da área de estudo,
em São sebastião, um corpo granítico (EcAOl/EcAOzBAR0l-Anexo t), cuja
cornposição o coloca entre monzogranito e granodiorito, contendo,
aproximadamente, 35% de quartzo, 35% de plagioclásio, 25o/" de microclínio,
alguns percentuais de muscovita e granada, com alguma biotita. Rocha
leucocrática inequígranular, média a grossa, normalmente com forte orientação,
com os grãos de quartzo estirados e recristalizados, acompanhando a
orientação dos minerais micáceos, caracterizando a foliação presente (Foto
R07). Extinção ondulante pode ser observada nos cristais de quartzo e
feldspato. Denominada aqui como leuco-gnaisse São Sebastião, por ocupar
grande parte da área urbana desta cidade, esta rocha é a mesma referida
corno graníto Guaecá por Maffra (2000), que identificou uma fácies a biotita, na
base do corpo, em contato com os biotita gnaisses paraderivados, onde a
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Foto R05 - corpos tabulares anfibolíticos dobrados, juntamente com a
estrutura gnáissica, em Boissucanga.

Foto R06 - Núcleos meta-gabróicos anfibolitizados, injetados por veios quartzo-
feldspáticos da fase pegmatítica, nos costões de Juqueí.



dinâmica do cisalhamento está fortemente presente. Esta rocha é analisada
isotopicamente no capítulo respectivo.

Na llha de São Sebastião, extremo leste da região de estudo, estão
presentes rochas graníticas, de granulação média a grossa, com fenocristais
de K-feldspato e de plagioclásio, de vários centímetros de dimensão (Foto
R08). A mineralogia básica compreende ptagioclásio, quartzo, microclínio,
biotita e alguma hornblenda. A rocha se acha orientada pela organização dos
fenocristais de feldspato, os quais, muitas vezes, estão lenticularizadoé, pelos
minerais micáceos e pelas lentes de quartzo, que se apresentam com extinção
ondulante. Janasi e Ulbrich (1992) a denorninam de (hornblenda) biotita
granitóide gnáissico porfirítíco. Os acessórios são apatita, titanita, opacos e
zircáo. O maciço granítico em questão é invadido por plútons mesozóicos de
rocha alcalina, onde predominam nephelina sienitos e pulaskitos, segundo
Ulbrich & Gomes (1981). Este corpo, no setor SW da llha de São Sebástião
(lB-Anexo 1), se acha, fortemente, deformado por cisalhamento direcional de
baixo ângulo, o qual gerou uma marcante lineação de estiramento mineral
(Fotos E01a e E01b), comentada no capítulo das estruturas.

No setor W-NW da área de estudo, configura-se o domínio ortoderivado,
em contato gradacional com os paragnaisses, segundo Silva et al. (1g72) e
Maffra (2000), na localidade de Juqueí, passando a ocorrer uma rocha de
composição granítica, classificada como alcali-feldspato granito, contendo
cerca de 30o/o de quartzo, 20"/" de microclínio, 2Oo/o de plagioclásio e 2Oo/" de
biotita. Os acessórios mais comuns são apatita, zircáo e opacos. Esta rocha,
com textura blastomilonítica, se apresenta fortemente orientada, com os
grânulos de quartzo estirados e recristalizados, acompanhando as biotitas e os
feldspatos organizados em faixas (Fotos E07a e E07b). Os porfiroblastos, em
especial de K{eldspato, em forma de olhos, ocorrem em grande quantidade, ao
longo da foliação, justificando a designação, atribuída por Maffra (2000), de
augen gnaisse Juquei (JQO4-Anexo 1). Cloritização de biotitas indica um
processo retrometamórfico, que afetou estas rochas. A deformação presente
neste ponto, que sugere um forte achatamento nesta região, é comentado
durante a descrição das estruturas. os aspectos litoquímicos e
geocronológicos desta rocha são tratados nos capítulos respectivos.

Estes gnaisses ortoderivados estão em contato tectônico, através da
falha de Camburu, com o granito porfirítico pico do papagaio (Campanha &
Ens 1996), cuja composição monzogranítica contempla quartzo, plagioclásio,
microclínio, biotita e hornblenda. Porções indeformadas, interiores ao corpo
granítico, com fenocristais idiomórficos de K{eldspato, gradam para faixas
onde estes minerais estão ovalados e lenticularizados, passando para uma
rocha intensamente deformada, na zona de cisalhamento, o que aponta para
um posicionamento tardi-tectônico deste maciço.

A mesma rocha denominada de augen gnaisse Juquei por Maffra (2000)
acompanha os contrafortes da Serra do Mar, no sentido SW, até a região de
Bertioga/Piaçagüera (Silva et al. 1977). De fato, nesta região (BEO1/GUAg1-
Anexo 1) ocorrem rochas ortoderivadas blastomiloníticas, descritas como
hornblenda-biotita gnaisse granitóide porfiróide por Janasi & Ulbrich (1992),
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Foto R07 - Leuco-gnaisse São Sebastião, finamente foliado, em
estrutura de baixo ângulo.

Foto R08 - Ortognaisse porfirftico da llha de São Sebastião.
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com minera¡ogia básica com cerca de 35% de microclíneo, 35% de quartzo,
25% de plagioclásio e 1 5Y" de biotita, com alguma hornblenda. Observa-se, em
lâmina delgada, forte recristalização em regime dúctil. Todos os mineraÍs se
acham orientados, com os fenocristais de K-feldspato e as fitas de quartzo, em
especial, gerando marcante lineação de estiramento mineral, que é comentada
no capítulo das estruturas. Núcleos lenticularizados, de composição diorítica,
ocorrem no interior dos ortognaisses, contendo, aproximadamente, 407o de
plagioclásio, 25"/o de hornblenda, 25% de biotita e alguns percentuais de
quartzo, com os acessórios apatita, titanita, opacos e zircão. Alguns cristais de
K-feldspato se destacam na matriz intensamente orientada (Fotos EoBa e
E08b). A textura presente é granoblástica, com recuperação de grãos, onde
plagioclásio e quartzo, lenticularizados, se apresentam recristalizados, em
equilíbrio. Nas bordas dos núcleos a rocha se encontra muito foliada, com a
granulação mais fina, registrando os efeitos do cisalhamento dúctil a que foi
submetida, juntamente com a rocha granítica. Tanto os ortognaísses, quanto os
corpos meta-dioríticos são enfocados nos capítulos de litoquímica e
geocronologia.

Nas margens da rodovia Piaçagüera-Guarujá, quando esta corta a Serra
do Quilombo (C801-Anexo 1), ocorrem leuco-gnaisses, referidos por Janasi &
ulbrich (1992) como "gnaisses ltapanhaú", de granulação media a grossa,
porfiríticos, com fenocristais de K-feldspatos ocelares, cuja composição básica
representa cerca de 55% de microclínio, 35% de quartzo,6Y" de biotita e como
acessórios, zircão e clorita. Considerações geocronológicas são tecidas a
respeito deste corpo no capítulo respectivo.

No limite Sul da região investigada, na Ponta das Galhetas, área urbana
do município do Guarujá, ocorrem rochas graníticas, tardi-tectônicas,
levemente orientadas (GUA02-Anexo 1). Predominam texturas porfiríticas,
com fenocristais de K-feldspato e granulação média a grossa, tendo como
mineralogia básica, aproximadamente, 3s% de quartzo, 25"/o de plagioclásío,
20/" de biotita e 15"/o de microclínio, com os acessórios apatita, opacos e
zircão. Janasi & Ulbrich (1992) o denominam biotita-granito gnáissico porfirítico.
O quartzo apresenta início de recristalização e extinção ondulante. A
orientação da rocha é dada pela ordenação do K-feldspato e das lentes de
quartzo, acompanhando os minerais micáceos. Este corpo granítico contém
(enclaves) núcleos, de dezenas de metros de dimensão, de granulação média,
também levemente orientados, com composição diorítica. Cerca de 4Sy. de
plagioclásio, 25"/" de biotita e 20% de hornblenda representam os minerais
básicos, enquanto titanita e apatita são acessórios muito comuns e zircão e
opacos ocorrem em menor número. Os poucos grâos de quartzo e o feldspato
apresentam extinção ondulante. Estas rochas, tanto as graníticas quanto as
anfibolíticas, são objeto de análises nos capítulos de litoquímica e
geocronologia.
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3.2. As Estruturas

A evolução do Cinturão Ribeira tem sido objeto de estudo de diversos
autores (Sadowski 1991; Hackspacher et al. 1992; Machado e Endo 1g93;
Ebert et al. 1993; Fassbinder 1996; Ebert & Hasui 1998), os quais tem realçado
um sistema transcorrente destral, em regime transpressivo, com transporte
tectônico preferencialmente para N-NW, entretanto com estruturas em regimes
divergentes associados às principais zonas de cisalhamento.

No que se refere à presente área de trabalho (mapa geológico-
estrutural - Anexo 1), no complexo costeiro, silva et al.(19771, campanha &
Ens (1993), Campanha & Ens (1996) e Maffra (2000) fornecem ínformações
para a caraclerização da principal estrutura regíonal como uma flor positiva,
gerada por deformação dúctil em regime transpressivo (Sanderson & Marchini
1e84).

Em função da proposta deste trabalho se direcionar na investigação, em
especial, nos afloramentos dos costões rochosos, onde as rochas se acham
menos alteradas e melhor expostas, tem-se um conjunto de informações
melhor controlado no flanco SE da flor, em decorrência da expressiva plañície
costeira que se desenvolve no flanco NW. Os dados e observações levantados
são integrados com aqueles dos trabalhos anteriores citados.

O eixo desta mega-estrutura se orienta N 60-70 E, estendendo-se desde
as localidades de Camburi-Baleia (a SW), onde as foliações se acham
verticalizadas, com lineações de estiramento minerais sub-horizontais, até o
interior do complexo Máfico Bairro do Marisco (MA-Anexo 1) (a NE). A
presença deste complexo, assim como a ocorrência dos núcleos anfibolíticos
de Boissucanga (BC-Anexo 1) e Juqueí (JQ-Anexo 1), analisados em detalhe
no âmbito deste trabalho, em posição central da estrutura em flor, podem
sugerir um desenvolvimento profundo desta descontinuidade, favorecendo um
condicionamento estrutural para o posicionamento destes corpos.

A julgar pelo posicionamento das atividades magmáticas mesozóicas na
area, descritas por Coutinho & Oliveira (1966) com o grande dique de diorito-
pórfiro da Praia Preta, posicionado ENE, e a descrição de Coutinho & Melcher
(1973) das rochas alcalinas da llha Monte de Trigo, cujo eixo maior se orienta
N60eE, além dos relatos de Silva et al. (1977) sobre diques básicos no interior
do Complexo do Marisco, pode-se considerar a possibilidade desta
descontinuidade, a qual deverá ser investigada futuramente em projeto
geofísico, representar um condicionante estrutural que favoreça a recorrêñcia
de eventos geológicos.

A estrutura em flor se apresenta assimétrica, com o flanco SE melhor
desenvolvido e caracterizado, onde as foliações mergulham para NW, abrindo-
se em leque, com mergulhos gradualmente menores no sentido SE, chegando
a posíções horizontalizadas, em São Sebastião e também no setor ocidental da
llha Bela. O flanco NW acompanha a estruturação principal da Faixa Ribeira,

34



com foliações, preferencialmente, no quadrante NE, com mergulhos de altos a
médios, chegando a 30e e 40q, para SE, ao se afastar do centro da estrutura.

O setor NW da flor aloja, em seu interior, a falha de Carnburu, que
representa o limite entre os paragnaisses e as rochas graníticas, as quais tem
forte representatividade neste flanco. Esta falha foi estudada em detalhe por
Campanha e Ens (1992); Campanha e Ens (1993); Campanha et al.(199a);
Campanha e Ens (1996) e por Maffra (2000) a qual corresponde, em parte, à
estrutura descrita por Silva et al. (1977) como Bertioga-Caraguatatuba.

No flanco SE da estrutura em flor predominam rochas gnáissicas
paraderivadas, sendo que núcleos de rochas calcio-silicáticas e anfibolíticas
são relativamente cornuns. Rochas máficas e ultramáficas, presentes em lentes
boudinadas no interior da estrutura gnáissica, estão descritas por Coutinho et
al. (1991). O Complexo Bairro do Marísco (Silva et al. 1977) constitui a maior
ocorrência de rochas máficas presentes na área. Meta-gabros, meta-dioritos e
enderbitos estão descritos pelos autores.

Processos de migmatização, com fusão parcial dos meta-sedimentos e
injeção dos materiais diferenciados, gerando setores, no domínio paraderivado,
com aspecto ortognáissico, quando em regime dinârnico, e pegmatítico,
quando tardios, são relativamente comuns.

No interior dos paragnaisses e concordante com estes, ocupando boa
parte da área urbana de São Sebastião, se aloja um expressivo sill de leuco-
gnaisse, com granadas, localizado na base de uma importante zona de
cisalhamento de baixo ângulo, com cavalgamento para Sul, presente, com
destaque, no flanco SE da estrutura em flor.

A principal estrutura metamórfica na ârea é um bandamento gnáissico,
fortemente penetrativo, presente em todas as escalas de observação.

No domínio paraderivado este bandamento é evidenciado pela
alternância da níveis quartzo-feldspáticos e rnicáceos, predominantemente
biotíticos, que variam em espessuras milimétricas a decimétricas, conferindo
uma certa heterogeneidade à rocha. Em alguns locaís podem ser observados
níveis métricos a decamélricos acompanhando esta estruturação.

Núcleos gnáissicos, calcio-silicáticos e anfibolíticos dobrados
isoclinalmente, com ápices espessados e flancos estirados e rompidos, com
boudinagem, evidenciam que este bandamento retrata um processo de
transposição de foliaçäo anterior, com migmatização associada, onde os
litotipos anteriores podem ter se preservado no interior dos boudins,

A foliação das rochas gnáissicas contornam as bordas dos corpos
boudinados, ocasionando certa desarmonia nas atitudes das estruturas,
sempre que estes núcleos estejam presentes em grande número e/ou tenham
grandes dimensões.
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Nos locais onde houve concentração da deformação ou forte
migmatização, as estruturas anteriores foram obliteradas, ficando conferido à
rocha um aspecto mais homogêneo, onde se pode observar somente as
estruturas referentes à última deformação.

Em níveis ricos em biotitas, a foliação se desenvolve como uma
xistosidade fortemente penetrativa.

Ao longo da estrutura em flor ocorrem variações nos elementos
estruturaís presentes nas rochas, o que favorece a compreensão do regime
transpressional que atuou durante sua geração (Robin & Cruden 1994; Tikoff &
Greene 1997).

As foliações, no flanco SE, apresentam-se variando no quadrante NE,
sendo que próximas ao centro da estrutura, na posição ENE e, ao se afastar no
sentido SE, as direções giram para NE. Os mergulhos para NW, se tornam
cada vez menores no sentido SE, chegando a horizontalizar, com inversões
suaves, no limite da área continental, em São Sebastião.

No extremo leste da área de estudo, na borda ocidental da llha de São
Sebastião (lB-Anexo 1lFig. E01), as atitudes da foliação variam entre N20-
40aE 15-20sNW. Este ponto parece representar o limite SE da estrutura em flôr,
onde ocorrem ortognaisses, muito homogêneos, com finos níveis quartzo-
fedspáticos dobrados isoclinalmente e rompidos ao longo de uma estruturação,
preferencialmente, linear. Forte estiramento mineral está presente (Fotos E01a
e E01b), com orientação N10-20eE 10-20e, conferindo à rocha a condição de
tectonito do tipo "L", como referido por vários estruturalistas (Lister & Price
1978; Ramsay & Huber 1983; Lister & Snoke 1984; Passchier & Simpson
1986). A posição da lineação mineral, no plano da foliação, retrata uma
dinâmica de cisalhamento direcional esquerdo, de baixo ângulo, predominante,
com um pequeno componente de cavalgamento oblíquo, em regime
transpressional. Neste setor da llha de São Sebastião (lB-Anexo 1/Fig. E01)
nota-se a passagem gradual dos ortognaisses para uma rocha granítica
orientada com fenocristais de feldspato, evidenciando que os primeiros
representam o produto do cisalhamento dúctil no granitóide oftalmítico. Estas
rochas são as encaixantes das manifestações alcalinas mesozóicas, as quais
ocorrem a leste deste limite.

O fato dos corpos alcalinos se alojarem ou na posição central da
estrutura em flor, onde as foliações se acham verticalizadas, ou além da
abrangência do flanco SE, pode representar que o posicionamento sub-
horizontalizado das estruturas do flanco teria inibido a ascensão dos magmas
alcalinos.

No extremo leste da área continental, em São Sebastião (CB/PT-Anexo
1/Fig. E01), afloram biotita gnaisses kinzigíticos, com núcleos de rochas calcio-
silicáticas e anfibolíticas boudinadas ao longo da foliação gnáissica. Níveis
quartzo-feldspáticos, concordantes com o gnaisse, foliados e estirados ou
tardios, são relativamente comuns. Estas rochas cavalgam os ortognaisses da
borda ocidental da llha de São Sebastião (lB-Anexo l/Fig. EOf ), cujo contato
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Fotos E01 - Ortognaisse porfirítico da llha de São Sebastião em cortes:
a) longitudinal à lineação de estiramento mineral;
b) transversal à referida lineação.
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deve se localizar, provavelmente, no fundo do canal que separa a ilha do
continente. O bandamento gnáissico se orienta N20-30eE 20-30eNW, chegando
a se horizontalizar e inverter, suavemente o mergulho, no âmbito do Centro de
Biologia Marinha da USP - CEBIMAR (CB-Anexo 1/Fig. E01). O contraste de
competência entre estes dois tipos litológicos, êffi resposta à dinâmica do
cisalhamento, pode ter gerado esta ondulação na foliação gnáissica. O
posicionamento das lineações de estiramento mineral N10-20eE 15-25e,
facilmente identificáveis neste local, associadas ao bandamento gnáissico,
traduzem, em um ambiente transpressional, a predominância de cisalhamento
direcional esquerdo, de baixo ângulo, com um pequeno componente de
cavalgamento oblíquo.

lndicadores cinemáticos, como assimetria das caudas dos fenocristais
de feldspato, os quais chegam a apresentar didáticas estruturas de rolamento
(Driessche & Brun 1987), assim como assimetria nas lentes boudinadas de
níveis pegmatíticos, apontam um transporte tectônico para sul (Fotos EO2a e
E02b). Em seção delgada segundo o estiramento mineral, podem ser
observadas fotogênicas granadas sincinemáticas, rodadas na foliação
gnáissica, no sentido anti-horário (Foto E03).

Acima destes paragnaisses e intercalado neles, ocorre um sill de leuco-
gnaisse granatífero (ECA/BAR-Anexo l/Fig. E01), com cerca de 2 Km de
exposição, effi superfície, e padrão de deformação simples, apresentando
somente as estruturas do cisalhamento de baixo ângulo, através de uma
foliação muito penetrativa N60eE 10-20eNW, com os minerais estirados
segundo N1seE 10e (Foto R07).

Este corpo granítico se aloja na base de uma expressiva zona de
cisalhamento, que se desenvolve através de grande parte do flanco SE da
estrutura em flor, onde passa a predominar o cavalgamento oblíquo em relação
ao cisalhamento direcional esquerdo. A permanência da posição NNE das
lineações minerais e o giro das foliações para ENE favoreceram esta dinâmica.

Sills métricos de rocha traquítica mesozóica, relacionadas às
manifestações alcalinas da llha de São Sebastião, são descritas por Coutinho
(1966), no interior do leuco-gnaisse, entre as praias de Baraqueçaba e Guaecá
(BAR-Anexo 1/Fig. E01), reafirmando a qualidade de condicionante estrutural
desta descontinuidade.

A foliação de cisalhamento dúctil regional, verticalizada no centro da
estrutura em flor, começa a deitar, no sentido NW, se implantando o
cavalgamento quando esta alcança, aproximadamente, 30e de inclinação.

Acompanhando este processo pela região costeira, tem-se a foliação
vertical na região de Camburi, que passa a se inclinar 60-70eNW em
Boissucanga (BG-Anexo 1lFlg. E01) e deita-se para 35-40e em Pauba (PA-
Anexo l/Fig. E01) e, ao alcançar cerca de 30e, em Toque-Toque Pequeno
(TTpq-Anexo 1lFtg. E01), implanta-se um forte cisalhamento, obliterando
estruturas anteriores e condicionando um fino bandamento gnáissico, através
do qual são injetados volumes consideráveis de soluções quartzo-fedspáticas,
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Fotos F.02 - a) Fenocristal de feldspato dos paragnaisses do ponto CB
(CEBIMAR - USP), com estrutura de rolamento, indicando
movimento anti-horário. b) assimetria de lente pegmatftica,
observada no plano que contém o estiramento mineral, no
mesmo ponto CB, sugerindo dinâmica sinistral.
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em d¡versos momentos da implantação do cavalgamento, visto que muitos
níveis neossomáticos se acham foliados, lenticularizados e rompidos (Foto
E04), enquanto outros se acham levemente ou não deformados.

As foliações tem atitude N75eE 20-30eNW enquanto as lineações de
estiramento minerais se posicionam N204, indicando cavalgamento,
praticamente, puro, sendo que as assimetrias de boudins e feldspatos indicam
transporte para sul. Níveis milimétricos a centimétricos, muito enriquecidos em
sillimanitas, concordantes com a foliação de cisalhamento, parecem estar
relacionadas com a maior dinamização ao longo destes planos. Silva et al.
(1977) reconheceram esta importante zona de cisalhamento cavalgante na
elaboração do Projeto Santos-lguape (CPRM).

No interior desta estrutura de cavalgamento estão descritos migmatitos
policíclicos, com paleossoma xistoso e gnáissico (Silva et al. 1977) e biotita
gnaisses e xistos, com intercalações de quartzitos (Campanha e Ens 1996).
Estes litotipos registram e evidenciam o cisalhamento desta zona. Ao longo da
Rodovia Br-101, Rio-Santos, nas proximidades de Toque-Toque (TT01-Anexo
1/Fig. E01), são observadas rochas muito ricas em biotita, com xistosidade
fortemente penetrativa, presença de muscovitas e injeções de veios quartzo-
feldspáticos, de dimensões até métrica, muito realçados na rocha negra. Foram
interpretados como núcleos maiores de paleossoma, gerados durante o
processo de fusão parcial a que foram sujeitos os metassedimentos,
semelhantes aos rnuitos que são observados no interior destas rochas, em
dimensões menores.

Ao longo dos costões da Praia de Toque-Toque (TTO2-Anexo 1/Fig.
E01) estão presentes biotita gnaisses, fortemente deformados, com muitas
lentes de litotipos anteriores ao cisalhamento, tais como calcio-silicáticas,
anfibolitos e gnaisses kinzigíticos, boudinados na foliação gnáissica, com
dobras em bainha e indicadores cinemáticos apontando transporte para sul.
lnjeções quartzo-feldspáticas, foliadas pelo cisalhamento ou tardias, são
relativamente comuns. As foliações se orientam N60eE 35eNW, com lineações
de estiramento mineral N05eE 25q, evidenciando um forte componente de
cavalgamento oblíquo, com pequena contribuição de cisalhamento direcional
esquerdo. Rochas desle ponto forneceram importantes parâmetros
termocronológicos, os quais serão comentados no capítulo respectivo.

Atrás da zona de cavalgamento principal, ainda no flanco SE da
estrutura em flor, em Pauba (PA01-Anexo 1/Fig. E01), ocorrem os gnaisses
paraderivados regionais, cujas estruturas e litologias anteriores, ainda estão
presentes, sendo deformadas pela foliação de cisalhamento. Muitos núcleos
anfibolíticos e biotíticos (restitos) se acham preservados no interior das lentes
boudinadas, que se comportam como indicadores cinemáticos. Tanto estes
corpos, como os porfiroblastos de feldspato, indicam transporte para sul. Eixos
B, de dobras anteriores, rotacionadas com o cisalhamento, se orientam N20eE
20e, enquanto as foliações se posicionam próxirnas a EW 35eN, caraclerizando
o início da dinâmica de cavalgamento oblíquo, com cisalhamento direcional
esquerdo subordinado.
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Foto E03 - Fotomicrografia dos gnaisses kinzigíticos TTO2A,
Toque Toque, com porfiroblasto de granada
rotacionado, com inclusões de biotitas.
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Foto E04 - Nível pegmatítico, interior aos paragnaisses de Toque Toque
pequeno, observado no plano que contém o estiramento mineral,
boudinado segundo movimento sinistral.
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Em posição análoga à de Pauba, com relação ao cavalgarnento, a norte
de São Sebastião, as rochas da Praia de Cigarras (CG01-Anexo l/Fig. E01)
preservaram um núcleo de centenas de metros de gnaisse kinzigítico, de
granulação grossa, com granadas e agregados de granadas achatados e
estirados na foliação gnáissica, com atitude N35eE 55eNW e lineaçöes minerais
N20sE 15e, retratando uma dinâmica preferencial de cisalhamento direcional
esquerdo, presente, inclusive, afetando os níveis pegmatíticos tardios.

Ao que tudo indica, este grande núcleo, preservando a litologia, estrutura
e dinâmica dos primeiros estágios da evolução da estrutura em flôr, foi
poupado dos efeitos dos estágios seguintes. Os gnaisses que o contornam
apresentam uma granulação e bandamento gnáissico afínados pelo
cisalhamento que os afetou, redirecionando a foliação para N65eE 3SoNW e
lineações de estiramento mineral N1OeE 20e, caracterizando um importante
componente de cavalgamento oblíquo (Foto E05). lnjeções quartzo-
feldspáticas, ao longo da estrutura gnáissica, se apresentam foliadas e
boudinadas, indicando rnovimentos laterais esquerdo (Foto E06). Nota-se que,
enquanto as lineações rninerais pouco mudaram, a foliação rodou de NNE para
ENE, modificando o cornportamento dinâmico das rochas durante a geração e
evolução da estrutura ern flor.

Aproximando-se do centro desta estrutura, em Boissucanga (BC-Anexo
1/Fig. E01), as foliações se apresentam sub-verticais, com orientação N70-
80sE 60-80eNW, representando planos de transposição, onde dobras isoclinais
do bandamento gnáissico se acham com ápices espessados e flancos
estirados e rompidos. Núcleos de calcio-silicáticas e corpos concordantes de
anfibolitos também se apresentam dobrados e boudinados na foliação de
transposição. O processo de boudinagem dos corpos tabulares anfibolíticos,
neste local, foi eficiente ao longo do cisalhamento direcional e também
acompanhando o achatamento da região central da estrutura em flor,
produzindo estiramentos e rornpimentos verticais e horizontais (diques sem
raíz), respectivamente. Devido a este intenso componente de achatamento, tão
mais forte que no restante da área, que os critérios cinemáticos quase
desaparecem. Em Boissucanga a quantidade de corpos anfibolíticos é
marcante, os quais são objeto de detalhamento litoquímico e isotópico nos
capítulos respectivos.

Predominam neste ponto, assim como na região central da estrutura em
flor, tectonitos do tipo "S", indicando forte achatamento e grande
recristalização. Lineações minerais, mais raras, se posicionam N65eE Se.

Porfiroblastos de feldspatos e assimetrias de boudins, juntamente com critérios
S/C, indicam movimento lateral esquerdo.

Passando para o flanco NW da estrutura em flor, ainda no domínio das
rochas paraderivadas, ocorrem nos costões W de Juquei (JQ01-Anexo 1/Fig.
E01), interior aos gnaisses, grandes corpos, com abrangência de centenas de
metros, de meta-gabros anfibolitizados, fartamente injetados por veios quartzo-
feldspáticos pegmatóides. Estes meta-gabros são analisados, detalhadamente,
nos capítulos de litoquímica e geocronologia. A foliação gnáissica contorna os
corpos máficos, favorecendo certa desarmonia nas atitudes locais, que se
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Foto E05 - Lineação de estiramento mineral N20"E 15o, em planos de foliação
N35'E 55oNW, dos gnaisses kinzigíticos das Cigarras, CG, em São
Sebastião.

Foto E06 - Boudinagem de níveis pegmatíticos interiores aos paragnaisses das
Cigarras, sugerindo que o regime sinistral estava presente também
em épocas tardias.
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orientam ao redor de N70-80eW 80aSW. A proximidade do contato com o
domínio dos ortognaisses, localizado a Norte deste ponto, também pode
contribuir com este posicionamento. O aspecto de recristalização da rocha,
aliado à ausência de lineações de estiramento e um certo achatamento
homogêneo e sem assimetrias de origem cinética, dos minerais do gnaisse,
sugerem a geração de tectonitos do tipo "S", predominantes. Entretanto as
meta-básicas apresentam, localmente, estiramento mineral S85sE 15e,
retratando um cisalhamento direcional subordinado a um processo de
achatamento principal, esperado em função da proximidade com o eixo da
estrutura em flor. Assimetria nos fenocristais de feldspato e zonas de
cisalhamento dúcteis, interiores ao gnaisse, traduzem mecanismos sinistrais,
mais discretos e não tão abundantes.

Esta dinâmica se confirma, logo ao lado, na foz do Rio Una (8U01-
Anexo l/Fig. E01), onde, com a foliação verticalizada na direção N75eE, são
observados porfiroblastos de feldspato em didáticos "deltas", rotacionados no
sentido anti-horário.

Enquanto ao longo da linha de costa continuam a ocorrer os biotita
gnaisses paraderivados, os quais continuarão a ser descritos a seguir, pouco a
norte, às margens da rodovia 8R101-Rio-Santos (JQ04-Anexo l/Fig. E01)
adentra-se o domínio ortoderivado das rochas gnáissicas graníticas.

Os ortognaisses presentes no ponto JQ04 foram classificados,
composicionalmente, por Maffra (2000) como alcali feldspato granito e
denominado de augen gnaisse Juquei. Os fenocristais de feldspato róseo
centimétricos, lenticularizados, são contornados por penetrativa foliação
biotítica, onde se orientam fitas de quartzo fortemente recristalizado. São
rochas pré a sin cinemáticos cuja foliação se posíciona N70eE 55eSE. Os
minerais integrantes desta rocha se encontram muito achatados, favorecendo a
observação, em faces ortogonais na rocha, da mesma taxa de deformação
(Fotos EOTa e E07b). Não foram observadas lineações verticais. Tanto a
recristalização da rocha, quanto a predominância de achatamento em relação
ao cisalhamento, na região central da estrutura, reforçam a presença do regime
transpressivo, sugerido para a evolução regional.

Nos costões da Praia da Juréia (JU0l-Anexo l/Fig. E01) estão
presentes os paragnaisses, que a W deste ponto mergulham no oceano, para
ressurgir somente em Bertioga. O bandamento gnáissico se posiciona N60eW
60eSW. Destaca-se a proximidade com o domínio ortoderivado, sendo que o
contraste de competência entre estes dois tipos litológicos, respondendo aos
esforços sofridos, poderia gerar atitudes anômalas como esta. lndicadores
cinemáticos, como porfiroblastos de feldspato e boudins amendoados, apontam
rotações anti-horárias. Um grande núcleo de restito biotítico, com cerca de 3
metros de dimensão, pode ser observado girado 180e neste sentido,
representando uma excepcional estrutura de rolamento (Foto E09).

No Morro do ltaquá (BOO1-Anexo llFig. E01), a W da Praia de
Boracéia, as rochas ortognáissicas chegam à linha de costa. Trata-se de um
gnaisse oftalmítico, rico em biotitas, relativamente homogêneo, com fenocris-
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EO7 - Faces ortogonais (a e b) do ortognaisse JQ04A, de Juqueí,
apresentando taxas similares de deformação, sugerindo forte
achatamento na região central da estrutura em flor.
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tais de feldspato alcançando vários centímetros, os quais se apresentam
euédricos, retangulares e ocelares. Normalmente estão rodados na foliação
gnáissica N80eE 60-70eSE, muitos dos quais indicando movimento sinistral.
Faixas onde a rocha, que normalmente se apresenta de média a grossa, está
mais fina parece retratar os locais onde houve concentração da deformação,
pois é, exatamente, onde os fenocristais se acham mais deformados e
lenticularizados. Silva et al. (1977) indicam, neste ponto, a passagem da
continuidade da falha de Camburu, os quais denominam de Bertioga-
Caraguatatuba.

Em Bertioga (8E02-Anexo 1/Fig. E01), às margens da rodovia
8R101/Rio-santos, voltam a ocorrer os paragnaisses, fortemente
recristalizados, com estrutura blastomilonítica, e foliação N65sE 45eSE. O
posicionamento das lineações de estiramento mineral, de difícil observação,
em s20ew 35e, identifica, em um regime transpressivo, um mecanismo de
cavalgamento oblíquo, com transporte para NNE, assocíado a um componente
de cisalhamento direcional esquerdo.

Acompanhando a referida rodovia, entra-se, novamente, no domínio
ortoderivado (8E01-Anexo 1/Fig. E01), o qual se desenvolve até o limite W da
região investigada, chegando-se à confluência com a rodovia Piaçagüera-
Guarujá. Neste ponto (GUA01-Anexo llFig. E01) ocorrem gnaisses graníticos
oftalmíticos, homogêneos e ricos em biotita, com porfiroblastos de feldspato
ocelar, que alcançam vários centímetros, fortemente tectonizados. A foliação
se posiciona N75eE 35eSE, com lineações de estiramento mineral SSOaW Se,
marcadamente presentes, conferindo à rocha a qualidade de um tectonito do
tipo "L" (Fotos E08a e E08b). Esta lineação, no plano da foliação, reflete uma
dinâmica predominante de cisalhamento direcional esquerdo, com um pequeno
componente caval gante.

Enfocando a estrutura maior, em flor, tem-se que a foliação, no flanco
sE, varia de ENE, na região central, para NE, no extremo sul, onde chega a se
horizontalizar, enquanto as lineaçöes de estiramento mineral, com direção N6O-
70eE sub-horizontais, no centro, rotacionam no sentido anti-horário, para NNE,
na borda (mapa/Fig. E01). Este movimento foi observado, também, por Maffra
(2000), através de diagramas de síntese das foliações e lineações da área em
questão (F¡g. EO2). Os indicadores cinemáticos e o posicionamento das
lineações de estiramento nos planos da foliação, como exposta e também
observada, nestes diagramas, caracteriza, em um ambiente transpressional,
uma dinâmica lateral esquerda. No flanco NW as foliações são mais
constantes, com posicionamento ENE e mergulhos que alcançam 30aSE, com
exceção dos pontos onde há contraste de competência por variação litológica.
As lineações de estiramento mineral variam no quadrante SW, também com
tendência de movimentação anti-horária (Anexo 1lFig. EOl).

Cabe ressaltar que lineações de estiramento mineral bem desenvolvidas,
caracterizando tectonitos do tipo "L", podem ser facilmente observadas nos
extremos NW e SE da estrutura em flor (1801; GUA01 - Anexo llFlg. EOl e
Fotos), enquanto na região central predominam tectonitos do tipo "S", como
foram observados no ponto JQ04 (Anexo 1lFig. EOl e Fotos).
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Fotos E08 - Ortognaisses oftalmíticos GUA01, da confluência das rodovias
Piaçagüera e Rio-Santos, em cortes: a) longitudinal ao
estiramento mineral e b) transversal à referida lineação. Notar que
nas regiões rnais externas da estrutura em flor o estiramento
predomina sobre o achatamento.
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Foto E09 - Núcleo de paleossoma gnáissico,
girado no sentido anti-horário,
estrutura de rolamento.
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Maffra (2000) destaca a presença de duas lineações (dip-slip e direcionais) na
zona de cisalharnento de Camburu, interpretadas como partição local da
deformação, corroborando com as características esperadas nas éstruturas em
flor, geradas em regime transpressivo.
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4. cEoeuín¡¡ca DE RocHAS

4.1. Apresentação

Através dos trabalhos de campo e análises petrográficas foram
escolhidos, para análises químicas dois conjuntos distintos de rochas: as
anfibolíticas, presentes no interior dos paragnaisses kinzigíticos e as rochas
graníticas, com seus enclaves dioríticos.

Os anfibolitos representam dois grupos, que são denominados segundo
os seus respectivos locais de principal ocorrência. Os BC com referência à
Praia de Boissucanga e os JQ, presentes, principalmente, no costão W da
Praia de Juqueí (mapa geológico - Anexo 1), As rochas graníticas analisadas
estão presentes no ponto JQ04, às margens da rodovia Rio-Santos-BR101, na
localidade de Juqueí, no ponto GUA01, no encontro das rodovias Piaçagüera-
Guarujá e Rio-Santos e no ponto GUA02, na Ponta das Galhetas, áreá urbana
do Guarujá (Anexo 1).

O quadro litoquímico da região em estudo totaliza 35 análises de rochas,
sendo 16 anfibolíticas, assim distribuídas: 8 BC e 8 JQ (Tabela Q1); e 12de
rochas graníticas, sendo: 5 JQ04, 4 GUA01, 3 GUA02, em conjunto com 7
diorÍticas: 2 GUA01 e 5 GUA02 (Tabela Q2 - à frente, acompanhando o sub-
item).

4.2. Rochas Anfibolíticas

O caráter orto-derivado destas rochas foi investigado através de diversas
relaçöes, com destaque no diagrama que confronta os parâmetros de Niggli "c"
e "mg" (Leake 1964 - Fig.Ql) e na relação FeOtx TiOz de Peloggia e
Figueiredo (1991 Fig. 02). As análises se agruparam conjuntamente,
sugerindo a natureza orto-derivada dos materiais anfibolíticos.

Estudando fenômenos de mobilizaçâo de Na e K, em rochas básicas,
causados por metamorfismo ou por interação com água do mar, Miyashiro
(1975) propôs o diagrama relacionando NazO e KzO (Fig. Q3), em cujo campo
das amostras inalteradas (abaixo da linha curva) se posicionaram as rochas
estudadas. Este fato sugere que as amostras não foram modificadas,
significativamente, nestes elementos, durante o metamorfismo que as afetou.

Floyd (1976) propôs o diagrama da figura Q4, relacionando MgO e CaO,
onde as rochas basálticas alteradas distríbuem-se ao longo da linha A-8, de
mistura epidoto-clorita. Nota-se que as rochas de interesse, aparentemente,
tambem não se acham alteradas.

Com o intuito de avaliar se as composições dos anfibolitos trabalhados
são compatíveis com líquidos basálticos, utilizou-se o diagrama de Pearce
(1983), que relaciona TiOz com AlzOg (Fig. O5). A disposição das amostras, ao
redor de 15% de AlzOs entre 1 e 3 "/o de TiOz, sugere compatibilídade com lí-
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Figura Q01 - Anfibolitos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ, posicionados
diagrama de Leake (1964), que relaciona os paråmetros c e mg de Niggli.
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Figura Q03 - Anfibolitos de Boissucanga BC e de Juqueí JQ,
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foram alteradas no conteúdo de sódio e potássio, no diagrama
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qu¡dos basálticos, em especial os anfibolitos BC, que se agrupam entre 1 e 2 %
de TiOz.

Avaliados o caráter orto-derivado, as condições de alteração e as
afinidades com líquidos basálticos, considera-se, com base nos dados
apresentados e nas interpretações efetuadas, possível a utilização dos
diagramas discriminantes e de classificação litoquímicos para as rochas
anfibolíticas da área de estudo.

Através dos diagramas de classificação das figuras Q6, Q7, QB e Q9
nota-se claramente a distinção entre os dois grupos de anfibolitos. As amostras
BC (círculos), e as JQ (triângulos) se apresentam em agrupamentos distíntos.
Apoiando-se nas relações entre sílica e álcalis, segundo Le Maitre (1989),
todos os anfibolitos analisados se enquadram no campo dos basaltos da figura
6, sendo os JQ mais ricos em sódio e potássio.

Acompanhando lrvine e Baragar (1971), fica claro o caráter toleiítico das
amostras BC e JQ, com as BC menos evoluídas (Fig. Q7), o que é confirmado
pelo diagrama de Miyashiro (1974), apresentado na figura Q8.

A distinção entre os dois grupos de anfibolitos se faz, novamente, na
figura Q9 (lrvine e Baragar 1971), onde os BC são francamente sub-alcalinos,
os JQ estão próximos ao limite alcalino - sub-alcalino.

Para o caso específico das amostras BC, foí possível o estabelecimento
de uma interpretação mais completa. As relações geométricas destas rochas
máficas com a encaixante sugerem que correspondam a diques ou "sills", de
composição basáltica, "boudinados" e paralelizados com a estrutura gnáissica,
representando atividade magmática contemporânea com a sedimentação
regional (Dias Neto et al. 1999). Contudo, a intensa deformação e o
metamorfismo regional Neoproterozóico (atingindo localmente a fácies
granulito) apagararn totalmente quaisquer vestígios da textura e mineralogia
ígnea originais. Neste contexto, a geoquímica de elementos (relativamente)
imóveis é utilizada para obter informações sobre a afinidade magmática e o
ambiente geotectônico do magmatismo máfico pré-orogênico nesta região.

Os resultados analíticos obtidos mostram que os anfibolitos BC têm
composição exclusivarnente básica (48 % < S¡O2 < 51 o/" - Tabela Q1) e as
correlações positivas FeOt, Ti - FeOVMgO, bem como os valores de Nbl/ (O.2 -
0.3), indicam que as rochas originais corresponderiam a basaltos/doleritos (não
orogênicos) de natureza toleiítica.

Nos diagramas de variação binários, utilizando como índice de
diferenciação MgO, em função da natureza basáltica das amostras analisadas,
nota-se, claramente, a distinção entre os dois conjuntos de anfibolitos, assim
como as variações internas nestes. Para os elementos maiores, na figura Q10,
nota-se a disposição, em separado, das amostras BC e JQ, sendo que os dois
conjuntos apresentam uma variação inversa: enquanto as amostras BC variam
mais amplamente (5-9%) em MgO e em menor escala nos outros óxidos, os
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Figura QO6 - Classificação química das rochas meta-básicas de Boissucanga BC

(cîrculos vermelhos) e de JuqueíJQ (triângulos verdes), segundo Le Maitre
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basáltico.
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Miyashiro 1974
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Figura Q08 - Diagrama de Miyashiro (1974), com a definição dos campos
calcio-alcalino e tholeiítico, onde se acham pos¡c¡onados os anfibolitos de
Boissucanga BC (círculos vermelhos) e de Juqueí JQ (triângulos verdes).

lrvine & Baragar 1971

aooo
or

a o

Tholeiito

't.5

Àa
A

^Âr

20

18

16

o\ 14

E
12

o
:å to
+

o-8
(U

Z6

4

2

0

22_53

FeO* / MgO

[==]_ -- r--,,r-,.--.-.]-_------ - --_]--
I

I

I

3.5

Alcalino

Figura Q09 Diagrama sílica x álcalis, de lrvine & Baragar (1971), com o limite
entre os campos alcalino e sub-alcalino, no qualse distinguem os anfibolitos de
Boissucanga BC (círculos vermelhos) e de Juqueí
JQ (triângulos verdes).

57

'L
35 40

A
¡l¡ a

^

-l

|!f sub-Alcalino

tlrlltrl
45 50 55 60 65 70 75 80

SiO, (wt %)



MgO x Fe2q

t¡F oa o la oo

0.30

o.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

aaa^

MsO x S¡q

20

18

s16
o
e,ß

12

10

Figura Q10 - Diagramas de variação binários, com índice de diferenciação MgO, para os elementos maiores. BC - anfibolitos
Boissucanga; JQ - anfibolitos Juqueí.
(Jl
@

FãöI
lrJo i

MgO x AlrQ

MgO r GaO

MgOr PrOt

l4
I

l3i*
1 o.z

It
]'

o

MgO x NarO

l¡

2.O

s
o 1.0
I

0.5

0.0

ot oo ¡o ol

MgO %

MgO r lqo



anfibolitos JQ têm uma variação menor (3-5%) em MgO e, em vários óxidos,
como SiOz, PzOs, NazO e KzO, uma maior amplitude de variação.

Comportamentos incompatíveis (com concentrações tendendo a
aumentar com a diferenciação) são observados para SiOz e AlzOs, nas
amostras BC, para PzOs, com mais acento para as JQ e discreto para as BC e
para Na2O, nas amostras JQ. Comportamento anômalo, com as rochas BC em
correlação gráfica negativa, enquanto as JQ, como seria de se esperar, em
positiva, pode ser observado na relação MgOxTi02. Comportamentos
compatíveis estão presentes, claramente, em CaO, onde, tanto as amostras
BC quanto as JQ, concordantemente, se alinham, €ffi decréscimo com a
diferenciação, e também para as rochas JQ, em FezOs.

Os diagramas de variação binários, para os elementos traços (Fig. Q11),
permitem a separação evidente, em especial através do Cr e Ni, com altos
teores destes elementos, das amostras BC, com relação às demais. O
comportamento caracteristicamente compatível do Cr e Ni dos anfibolitos BC
contrasta com o comportamento incompatível evidenciado nos diagramas dos
outros elementos, onde esta tendência é discreta somente para as amostras
BC, na relação com o Ba.

Muito embora a gama das concentrações de elementos compatíveis
(211 ppm < Ni < 18 ppm; 332 ppm < Cr < 57 ppm) e dos valores de mg# (44 -
59) sejam sugestivos da atuação de processos de cristalização fracionada, na
fonte, variações significativas nas razões entre elementos incompatíveis (ZrlNb
= 11 - 23) sugerem que os anfibolitos BC, analisados, tenham sido levemente
modificados durante o processo metamórfico a que foi submetído.

Os diagramas de concentrações normalizadas por condrito (Boynton
1984) dos ETR, das rochas anfibolíticas (Fig. Q12), apresentam dois padrões
distintos, com assinaturas próximas dentro de cada conjunto. O padrão das
rochas BC (Fig. Q12a), pouco fracionado, com discretas anomalias de Eu,
tanto negativas como positivas, caracteriza rochas pouco diferenciadas. A
assinatura geoquímica das amostras JQ (F¡9. Q12b), apresentando um padrão
pouco mais inclinado, com maior enriquecimento dos ETR leves e maior
amplitude de distribuição, em relação aos pesados, pode indicar um maior
fracionamento sofrido por estas rochas, relativamente às amostras anteriores
(BC). Esse comportamento é característico dos processos de cristalização
fracionada representados pelas porções gabróicas de complexos estratiformes,
como os de Skaergaard e Stillwater (Haskin 1968; Paster et al. 1974; Lambert
& Simmons 1988), enquanto que as rochas gabróicas de ambientes oceânicos
(ofiolitos) são caracteristicamente empobrecidas em ETR leves em relação aos
pesados, conforme atestam os dados compilados por Suen et al. (1979) e Kay
& Senechal (1976).

Os padrões de elementos terras raras (TR - Fig.Ql2a) dos anfibolitos
BC mostram ligeiro enriquecimento em TR leves, relativamente às pesadas
(LalSm.n = 1.0 - 1.4; La./Yb"n = 1.5 - 2.41, quando comparados com os padrões
condríticos, sendo semelhantes aos de alguns toleiítos continentais (Dupuy &
Dostal 1984).
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Em função dos aspectos texturais e das formas de ocorrência dos
corpos anfibolíticos, considerou-se a possibilidade, em interpretações de
campo, das rochas meta-gabróicas JQ representarem o produto da
cristalização do material que teria permanecido em uma câmara magmática, a
partir da qual teriam se originado as estruturas tabulares dos anfibolitos BC. O
caráter menos evoluido das rochas BC, como demonstram os dados
geoquímicos, nãe favorecem esta abordagem.

Entretanto é possível considerar que os magmas que resultaram nas
rochas JQ e BC, tenham tido uma origem comum a partir de uma câmara
magmática primária. Nesse caso as estruluras tabulares BC, poderiam
representar de forma mais próxima a composição do líquido na câmara
primária, mais rico em elementos compatíveis, enquanto que o produto da
cristalização em câmaras secundárias (JQ), onde seriam mais efetivos
processos de fracionamento magmático, gerariam produtos empobrecidos nos
elementos compatíveis como os padrões de Cr e Ni observados na tabela Q1 e
na figura Ql1.

O fato da distribuição dos ETR dos anfibolitos BC (Fig. Q12a), se
aproximar daquela que caracteriza os termos menos evoluídos dos anfibolitos
Ja (Fig. Ql2b) reforça a suposição de origem comum. De modo equivalente,
os teores mais elevados dos elementos Th, Ti (Fig. Q13), e Rb (Fig. Ql4),
dispostos em padrões de correlação positiva tendo como posição de origem os
anfibolitos BC, também sugerem essa hipótese.

Além disso, as observações de campo, indicando abundância de
injeções pegmatíticas, entrecortando o corpo metagabróico de Juqueí, aliadas
à presença marcante de biotitas e apatitas, como detectadas nas análises
petrográficas e aparentes nas correlações positivas de KzO e PzOs com Th
(Figs. Ql5 e Q16), comparando as duas ocorrências anfibolíticas, parecem
indicar que as rochas JQ foram mais modificas no contato com líquidos
silicáticos, gerados por fusão parcial durante o processo metamórfico regional,
do que as rochas BC teriam sido mais preservadas.

Essas modificações tardias, se de fato efetivas, só teriam reforçado as
Çaracterísticas anteriormente comentadas e condicionadas pelas possíveis
diferentes formas de colocação dos magmas nos corpos BC e JQ. De qualquer
modo, tanto pelo possível caráter mais fracionado, como pela possibilidade de
interação com injeções magmáticas tardias, as inferências geoquímicas em
relação às rochas JQ, devem ser feitas com maior cuidado e avaliadas com as
devidas reservas.

Nos diagramas dos elementos incompatÍveis normalizados (Pearce
1983), da figura Ql7, novamente ficam caracterizados os dois conjuntos de
rochas anfibolíticas, cada qual com padrões distintos e relatívamente
homogêneos entre si. A anomalia negativa de Ta-Nb nas vizinhanças dos
elementos litófilos (LILE), como Rb, Th, K e Ba, observadas na figura Q17b, é
conhecída como "Componente de Zona de Subducção (SZC)", segundo Condie
(1e8e).
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Estas tendências e inferências são suportadas pela relação Ti-Zr-Sr,
ilustrada na figura Ql8, onde os anfibolitos JQ e BC se projetam,
preferencialmente, nas áreas definidas por Pearce & Cann (1973) como
características dos basaltos de arco de ilhas e basaltos oceânicos,
respectivamente, destacando-se a impossibilidade de descriminar os toleiítos
continentais neste tipo de diagramas (Holm 1982). As relações Hf-Th-Ta, Hf-
Th-Nb e Zr-Th-Nb (Figs.Ql9a, b e c) propostas por Wood (1980), reforçam a
associação das rochas BC e JQ, com basaltos toleiíticos e basaltos de
margens destrutivas, respectivamente. Os espectros elementares, das rochas
BC, representados na figura Q20, mostram anomalias negativas nos
elementos de alto potenc¡al iônico (HFSE, ex.: Nb, Ti), relativamente aos
litófilos (LILE, ex.: Th, La), LalNb = 1.0 - 1.4, Th/Nb =0.07 - 0.16, permitindo
caracterizar os anfibolitos de Boissucanga como representativos de toleiítos
continentais (Dias Neto et al. 1999). De fato, a crosta continental, menos
refra'|.âria, é enriquecida ern LILE relativamente aos HFSE e a contaminação
crustal de um magma MORB-P pode facilmente produzir os espectros
característicos dos toleiítos continentais, ilustrados na figura Q20. A correlação
positiva Ni - Th/Nb na figura Q21 elimina a intervenção significativa de ACF
(DePaolo 1981), sugerindo que o processo de contaminação tenha envolvido
um mecanismo de mistura simples entre os magmas basálticos e materiais
supra-crustais. Neste caso, os magmas mais primitivos teriam certamente
maior potencial energético para proceder à assimilação de crosta continental,
sendo por isso, os mais contaminados, como se demonstra nas figuras Q20 e
o21.

4.3. Ortognaisses e Granitóides Orientados

Rochas graníticas orientadas, ocorrem, com predominância, no setor W
da área de estudo, entre Juqueí e Guarujá. Amostras designadas como JQ04A
foram coletadas ao longo da Rodovia Rio-Santos, em Juqueí (Anexo 1). Na
confluência desta rodovia com a estrada Piaçagüera-Guarujá foram
selecionadas as rochas GUA01, enquanto as GUA02 são representantes da
Ponta das Galhetas, no Guarujá (Anexo 1). Os afloramentos graníticos GUA
apresentam enclaves, de composição diorítica, cujas amostras são
comentadas em conjunto com as graníticas.

A tabela Q2 relaciona as análises químicas destas rochas graníticas,
com seus enclaves dioríticos. De um total de 19 análises, 12 são graníticas (5
JQ04A, 4 GUA01 e 3 GUAO2\ e7 dioríticas (2 GUA01 e 5 GUA02).

As rochas graníticas JQ04A e GUA possuem teores de SiOz variando
entre 68 e 74/" e se localizam nos campos dos monzogranitos (GUA) e
granodioritos (JQ), enquanto os enclaves máficos, dos afloramentos GUA, com
46 a 57"/o de SiOz, são classificadas como quartzo-monzodiorito, segundo o
diagrama normativo aAP (Fig. O22') de Le Maitre (1989).

Quando posicionadas nos diagramas de lrvine e Baragar (1971), as
rochas GUA e JQ04 se enquadram como séries calci-alcalinas (Fig. O23),
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Figura Q19 - Diagramas (a) Th-Hf-Ta, (b) Th-Hf-Nb e (c) Th-Zr-Nb com as delimitaçöes dos
campos, propostos por Wood (1980), referentes às rochas basálticas de cadeia oceânica,
normais (A) e enriquecidas (B), rochas vulcånicas intra-placa (C) e rochas vulcânicas
relacionadas com subducção (D). Os anfibolitos de Boissucanga BC estäo representados por
círculos vermelhos e os de JuqueíJQ, portriângulos verdes.
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2,81Tabela Q02 - composições químicas das rochas graníticas e das respectivas enclaves dioríticas da confluência das rodovias piaçagûera/Rio-santos GUA01,da Ponta das Galhetas, Guarujá, GuAo2 e de Juqiueí JQ04A. células vazias retratam teores abaixo do limite de detecção.
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Figura Q22 - Classificação química das rochas graníticas no diagrama QAP
normativo de Le Maitre (1989). Círculos vermelhos representam os
ortognaisses de Juqueí JQ04A; triângulos e quadrados amarelos retratam,
respectivamente, os granitóides orientados da Ponta das Galhetas, no
Guarujá, GUA02, e os ortognaisses da confluência entre as rodovias
Piaçagüera e Rio-Santos, GUA01. Os enclaves dioríticos destas duas últimas
litologias eståo representados portriângulos e quadrados verdes.
3b - monzogranito; 4 - granodiorito;
9" - quartzo-monzodiorito; 9 - monzodiorito
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sendo que, as graníticas, se apresentam como sub-alcalinas e os enclaves
máficos, com tendência alcalina (Fig. e24), ou, no caso das amostras GUA01,
no lirnite entre os campos.

Enquanto os termos graníticos, estudados, se enquadram no limiar entreo caráter fracamente metaluminoso (GUAO1) e peraluminoso (GUAO2 e
JQ04A), com índice de shand ao redor de 1 (Fig. a2s), os diòríticos se
apresentam francamente metaluminosos, no diagrama de Maniar e piccoli
(l e8e).

os diagramas de Harker, para os elementos maiores (F¡g. e26),
evidenciam a impossibilidade de individualização clara entre os trêb cãnjuntoó
graníticos, os quais se aglomeram em torno de 70% de sioz. lndíciôs de
separação são sugeridos pelos maiores teores de MgO e NazO e menores em
K2O, para as rochas graníticas JQO4A, que exibem as maiores razões em
álcalis. Os menores teores de CaO ocorrem nas amostras graníticas GUA02.
Os termos dioríticos das amostras GUA02, retratam melhoi o fracionamento,
mostrando correlação positiva com a sioz de Ar2o3, Kzo e Nazo e negativas no
restante dos óxidos. Cabe ressaltar o acompanhamento entre os enclaves
dioríticos e as amostras graníticas nas relações com cao, Kzo e Na2o,
sugerindo alguma correlação entre ambos, no que diz respeito a estes
elementos, no mínimo.

os elementos traços, em diagramas de Harker (Fig. ezz), também não
permitem individualizar, no geral, os três corpos graníticoé analiõados, mesmo
quando observados no detalhe do intervalo de 65-75"/" de SiO¿, onde estes se
concentram. Com relação às rochas dioríticas, como comentado na relação
com os óxidos, cabem algumas considerações. Elementos incompatíveis
clássicos, o Zr e o Hf apresentam o mesmo comportamento, proporcionando a
separação das amostras GUA02, com maiores teores, e e ùnoi, com teores
menores, sugerindo interações intensas entre as rochas graníticas e suas
enclaves. Comportamento análogo pode ser observado na relação com Nd.
com um comportamento compatÍvel, a relação com o sr também permite a
separação dos conjuntos GUA01 e GUA02. A distribuição incompåtível dos
dioritos, nas relações com o y e com o Ba, dificultam a visuálização de
possíveis in_terações e tendem a índividu alizar estas rochas, com relação às
graníticas. Confirmando as expectativas, na relação com o V, os dioritós, em
especial os GUA02, apresentam uma correlação negativa, acompanhando o Ti.
Cabe.ressaltar que estes corpos graníticos se aõham enriquäcidos em Th,
quando comparados com a médía de 10,7 ppm para a crosta superior pós-
arqueana (Taylor & Maclennan lggs), sendo que as rochas GUA0þ, além de
apresentar 4 vezes este valor, também se acham com elevados valores de U (S
a 11 ppm -Tabela Q2), quando a média na crosta superior é 2,8 ppm, segundo
os autores citados.

o padrão de distribuição dos ETR, para os corpos graníticos se
apresentam fracionados, com variações no empobrecimento Oas tn pesadas,
entre os três conjuntos de amostras graníticas, cujas assinaturas geoquímicas
se aproximam entre si. comparativamente, as rochas Je04A (Fig. eiaa¡ sao
mais pobres em ETR e apresentam a maior variação no fracionàmãnto das TR

72



lrvine & Baragar 1971

20

18

lr

G14

äP

310
+
o-8
(Uz6

4

2

0

16

-r..-'---l-

SiO, (wt %)

Figura Q24 - Diagrama sílica x álcalis, com o limite entre os campos alcalino e
subalcalino, segundo lrvine e Baragar (1971), para as rochas graníticas. Os símbolos
acompanham a Fig. Q22.

Maniar & Piccoli 1989

Alcalino
v

I

35
llltllltt
40 45 50 55 60 65 70 75 80

'-l

ri'
rl
ttt'

t
Metaluminoso

Sub-Alcalino

o
NY2

+
o

N
(Itz
o
--s

I

I

I

rl
lPeralcalino

i

I
i

i

trt

85

Figura Q25 - Caráter fracamente peraluminoso do ortognaisse de Juqueí JQO4A
(círculo vermelho) e do granitóide orientado da Ponta das Galhetas, GUA02 (trià
ngulo amarelo), e levemente metaluminoso do ortognaisse GUAOI (quadrado
amarelo), com as enclaves dioríticas GUAO1 e GUAo2, francamente
metalum inosas, no diagrama de Maniar & Piccoli (1 g8g). 
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pesadas. Com um conjunto de amostras mais homogêneo e um padrão menos
fracionado, as rochas GUA01 (Fig. Q29a) apresentam um menor realce na
anomalia de Eu e se diferenciam das demais. Os maiores teores de ETR são
das amostras GUA02 (F¡9. Q30a), as quais apresentam o padrão mais
fracionado nas TR leves. A distribuição dos ETR das rochas dioríticas GUA01,
mais ricas e mais fracionadas que GUA02, sugerem origem a partir de magmas
distintos.

Notam-se as similaridades dos padrões nos diagramas expandidos de
concentrações normalizados, onde as amostras graníticas JQ 04 (Fig. Q28b),
GUAO1 (F¡9. O29b) e GUA02 (F¡9. O30b) apresentam configurações
semelhantes entre si. A proeminente anomalia negativa de Ta-Nb normalmente
se relaciona às rochas geradas em ambientes de arcos, as quais, muitas
vezes, apreseñtam anomalias negativas de Sr, P e Ti, como observadas, além
de enriquecimento em LILE (Condie 1989). Os padrões das amostras dioríticas
GUA01 e GUA02, sugerem, novamente, a separação dos dois conjuntos de
enclaves.

As rochas JQ04, GUA01 e GUA02 parecem representar materiais sin-
colisionais a julgar por seus posicionamentos no diagrama Rr x Rz (Fig. O31)
de Batchelor e Bowden (1985).
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5. ANÁLISES GEOCRONOLÓGICAS

5.1. Apresentação

O programa de análises geocronológicas elaborado para este trabalho
teve como objetivo maior o estabelecimento não somente das idades de
formação das rochas, mas tambem a elaboração da evolução termocronológica
do Complexo Costeiro, bem como a relação genética dos magmatismos de
natureza básica e granítica que ocorrem em meio aos terrenos metamórficos.

Neste sentido, a abordagem geocronológica envolveu 24 análises U-Pb
(SHRIMP) em zircões de três amostras das rochas metamórficas de alto grau,
53 análises Rb-Sr e 35 análises Sm-Nd em rocha total e em minerais
separados das rochas metamórficas de origem sedimentar, das rochas
metabásicas e granitóides e também 12 análises K-Ar, em mínerais separados,
provenientes de paragnaisses, anfibolitos e pegmatitos.

As análises U-Pb (SHRIMP) em zircâo, Rb-Sr, em rocha total, e Sm-Nd,
em minerais metamórficos, foram realizadas com o objetivo de se determinar
as idades de cristalização magmática de rochas e dos processos metamódicos
principais que atuaram na área. As idades Sm-Nd, em rocha total, foram feitas
com a finalidade de se definir as idades modelo manto-empobrecido, para
caraclerizar as principais épocas de adição de material juvenil à crosta
continental.

Já as análises Rb-Sr e Sm-Nd, em concentrados minerais, bem como as
K-Ar, foram feitas com o intuito de se determinar épocas de resfriamento
regional para as diversas temperaturas de fechamento dos sistemas isotópicos
utilizados, uma vez que tais determinações podem não se referir às idades de
cristalização das rochas, mas às épocas relativas a deterrninadas
temperaturas. lsto porque o padrão de idades obtido, através de isócronas
mínerais Rb-Sr e Sm-Nd, indica, claramente, que os mecanismos cinéticos
envolvidos no equilíbrio isotópico entre minerais, continuaram ativos para além
do período da formação paragenética/textural, sugerindo que a difusão em
volume foi significativa no processo. Quando um grão mineral resfria num meio
heterogêneo, os processos cinéticos que caracterizam a difusão em volume
refletem-se por um progressivo isolamento composicional relativamente ao
exterior. Durante os estágios iniciais de resfriamento, a temperaturas
suficientemente elevadas, a alta freqüência do oscilador difusivo assegura a
homogeneidade composicional (homogeneidade isotópica), refletindo as
condições de equilíbrio com o meio exterior em todo o volume do grão mineral.
Contudo, a taxa de difusão (homogeneização isotópica) diminui rapidamente
com o decréscimo de ternperatura. Dependendo da taxa de resfriamento e das
propriedades intrínsecas do difusor, com o decorrer do tempo, porções do grão
mineral deixam de acompanhar a evolução composicional em equilíbrio. O
sistema tornar-se-á progressivamente fechado, primeiro na zona central e mais
tarde nas zonas externas, até que (excetuando a região de fronteira) todo o
grão estará efetivamente isolado do exterior (Munhá &.Tassinari 2000a).
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Nesta perspectiva geral, a definição da temperatura de fechamento ou
de bloqueio define-se, objetivamente, como sendo a temperatura do sistema,
no ponto da escala temporal, que é indicado pela respectiva idade isotópica
aparente (Dodson 1973). Como conseqüência disto, vários minerais serão
caracterizados por diferentes temperaturas de fechamento relativamente à
retenção de isótopos radiogênicos considerados. Com isso, em terrenos
metamórficos, onde o processo de arrefecimento for suficientemente lento, será
esperado que os diferentes minerais, datados por diferentes sistemas,
produzam idades isotópicas distintas, indicativas das diversas temperaturas
durante o resfríamento.

Considerando o acima exposto, que o significado de idades isocrônicas
em minerais separados depende dos vários modelos difusivos estabelecidos
para os vários pares minerais, em cada sistema isotópico, bem como da
influência relativa de fatores tais como coeficiente de difusão, taxa de
resfriamento, granulação efetiva, geometria do difusor e composição modal da
rocha analisada, procurou-se trabalhar com rochas que foram submetidas às
mesmas condições metamórficas, e portanto de um mesmo afloramento.

Munhá & Tassinari (2000a) procedem uma revisão do tema,
descrevendo a metodologia e analisando, comparativamente, as
conseqüências termocronológicas dos principais modelos de difusão, onde se
assume que o comportamento difusivo do Sr na biotita, no K-feldspato, na
albita e na apatita esteja, razoavelmente , estabelecido pelos trabalhos de
Giletti (1991), Jenkin et al. (1995) e Faver & Giletti (1989), a taxas de
resfriamento moderadas (10-30'C/Ma) e granulação de 0 = 2mm. As
temperaturas de fechamento do K-feldspato, da albita e da apatita são
semelhantes em 500 + 50oC, enquanto da biotita, com a contribuição de Jager
(1979) e Verschure et al. (1980), feir(Sr) = 350 t 50"C. Apesar de não existirem
dados experimentais, é aceito (Jager 1979; Jager et al. 1967) que a
temperatura de fechamento da muscovita, na cinética difusiva do Sr, é -aOOC
mais elevada que da biotita, desta forma Tyr.rrlsr¡ = 500.C. Os dados
apresentados por Mezger et al. (1992) são consistentes com a temperatura de
fechamento de granadas, no sistema Sm-Nd, ser de, aproximadamente, 600"c.
Os resultados experimentais sobre o transporte difusivo de Ar (Harrison 1g81;
Harrison et al. 1985), em conjunto com determinações empíricas (purdy &
Jarger 1976), indicam que as idades K-Ar em hornblenda, muscovita e biotita
devem corresponder a temperaturas de fechamento de 500 I 50oc, -350 + 50o
e 300 + 50"C, respectivamente.

Os pontos estudados se distribuem, preferencialmente, ao longo da
região costeira, entre o Guarujá e São Sebastião, como podem ser observados
no mapa geológico, no anexo 1. Ressalta-se que as letras que acompanham
os números dos pontos, se referem à forma reduzida do nome de cada
localidade, com o objetivo de facilitar a leitura. Desta forma, de sul para norte,
tem-se os seguintes afloramentos que forneceram amostras para os estudos
de geologia isotópica: ortognaisses GUA02, na Ponta das Galhetas, no
Guarujá; ortognaisses Gua01, râ confluência das rodovias Piaçagüera-
Guarujá/Rio-Santos; ortognaisses JQ04A, às margens da rodovia Rio-Santos,
na localidade de Juqueí; paragnaisses, metagabros e pegmatitos Je, nos
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costões W da Praia de Juqueí; paragnaisses, anfibolitos e pegmatitos BC, nas
rochas do setor W da Praia de Boissucanga; pegmatitos PA04, no costão E da
Praia de Pauba; paragnaisses e pegmatitos TTpq, das rochas da praia de
Toque Toque pequeno; paragnaisses e pegmatitos TT01, em corte da rodovia
Rio_-Santos, próximo à localidade de Toque Toque; paragnaisses e pegmatitos
TT02, no costão w da Praia de Toque Toque; leucognaisses eõR-of , nas
rochas da ponta E da Praia de Guaecá; paragnaísses e pegmatitos CG, tanto
nos costões W da Praia das Cigarras ,quanto nos cortes da rodovia Rio-
Santos, nas proximidades deste ponto; metagabros MA02A, no complexo
Bairro dos Mariscos, assim como micro-dioritos pórfiros MA01, de rochas
intrusivas neste complexo.

A escolha das amostras, que foram analisadas isotopicamente, foi
orientada a partir dos dados geológicos de campo, do comportamento das
amostras nos diagramas de lito-geoquÍmica e nas observações petrográficas.

As análises U-Pb em zircões através do SHRIMP (Sensitive High-
Resolution lon MicroProbe) foram realizadas nos laboratórios da Reseaich
School of Earth Sciences da Australian National University, em Camberra,
Austrália e as análises isotópicas relativas às técnicas Rb-Sr, Sm-Nd e K-Ar
foram realizadas no Centro de Pesquisas Geocronotógicas do lnstituto de
Geociências da Universidade de São paulo.

5.2. Gnaisses Kinzigíticos e Rochas Associadas

5.2.1. Os Paragnaisses

Geralmente idades U-Pb aplicadas em zircões provenientes de rochas
metamórficas de origem sedimentar são utilizadas para a obtenção de idades
de cristalização primária dos protolitos das rochas analisadas. Considerando-se
que trabalhos deste tipo já foram realizados em rochas similares de outras
áJeas do Complexo Costeiro (Söllner et al. 1991: Schmitt et al. 19gg), obtendo
idades da ordem de 1,9 - 2,o Ga, neste trabalho procurou-se datar o
sobrecrescimento de cristais de zircão, visando determinar, com precisão, a
idade do evento metamórfico de alto grau que afetou estas rochas. Neste
sentido foram utilizadas análises U-Pb, obtidas por SHRlMp, que permitem
datações pontuais em zonas escolhidas de monocristais,

Os zircões provenientes dos gnaisses kinzigíticos que ocorrem nas
proximidades da Praia das Cigarras, em São Sebastião, apresentam dois
grupos morfológicos distintos, o primeiro incluindo grãos prismáticos e
alongados e o segundo constituido por cristais arredondados, sendo que
praticamente todos os zircões apresentam feições de sobrecrescimento (Foios
Cl)' Os teores de U nos locais analisados variam de 78g a 1 1 1B ppm e a razão
Th/u possui um largo espectro variando de 0,00s até 0,04. para datar o
episódio metamórfico de alto grau os pontos para datação foram escolhidos
somente nas áreas de sobrecrescimento. Como mostrado na figura C1, as
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Foto C1 - Zircões dos gnaisses kinzigíticos CG04, de São Sebastião, com bordas de
sobrecrescimento metamórfico, as quais foram analisadas por SHRIMP.

0.08
CG-04 metasediment w¡th neosome

0.07

207p6

206p5

0.06

0.05

Figura C01 - Diagrama concórdia U-Pb SHRIMP dos sobrecrescimentos nos zircões dos
gnaisses kinzigíticos CG04, de São Sebastião , g4
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análises U-Pb (Tabela Cl) são concordantes e definem uma idade de 571 I 10
Ma (2o), que foi interpretada como próxima da época do evento metamórfico
de alto-grau, que afetou estas rochas e, consequentemente, responsável pela
formação dos gnaisses kinzigíticos e da migm atizaçáo gue os afetou (Tassinari
et al. 1999).

Estes mesmos paragnaisses (CG03), em certa concordância com as
rochas de litologia similar que ocorrem em Juqueí (JQOSA), indicaram idades
Sm-Nd modelo (Tov) de 1,31 e j,4g Ga e valores de ervo, calculados para 570
Ma, de -1,13 e -1,80, respectivamente (Tabela c2). contrastando com estes
valores, os paragnaisses presentes em Boissucanga (8C14) forneceram idades
sm-Nd modelo (Tor,¡) de 1,94 Ga e t¡¿, pârâ 570 Ma, de -g,73. como a fonte
destas rochas é de origem sedimentar, a idade modelo é interpretada como a
média das idades de diferenciação mantélica dos protolitos 'das 

fontes dos
sedimentos que originaram os gnaisses.

Este quadro retrata a heterogeneidade das rochas gnáissicas com
relação às diferentes proporções de mistura de materiais mals antigos, com
maior tempo de residência crustal e t¡¡o mais negativo, com materiais
diferenciados do manto superior em épocas mais recentes e
consequentemente com valores de truo menos negativos. lsto implica em
assumir que as rochas que compuseram a área fonte dos metassedimentos
poderiam integrar distintas províncias geocronológicas, distribuídas no
Proterozóico, cujas rochas mais antigas teriam uma idaãe pouco maior que 1,9
Ga (conforme indicado tambem por idades U-Pb de zircões detríticos 1bo¡neret al. 1991: Schmitt et al. 1999)) , mas tambem teriam rochas diferenciadas do
manto em épocas mais jovens que 1,9 Gâ, podendo chegar até o
Neoproterozóico. Desta forma os gnaisses BCl4 teriam sido geraðor u partir
de protolitos paleoproterozóicos com contribuição subordinaða de materiais
mais recentes. Como os valores de t¡¡¿ calcutados para os gnaisses CG6B e
JQ05A são pouco negativos, é plausível admitir que na fonie destas rochas
existiria uma importante contribuição de rochas diferenciadas do manto
superior pouco antes da sedimentação, provavelmente entre l SOO e S70 Ma.

Com a finalidade de estabelecer a história termocronológica dos terrenos
metamórficos do Complexo Costeiro, abordada no próximJ capítulo, foram
separados concentrados de granada, biotita e plagioclásío dbs gnaisses
kinzigíticos para serem analisados pelos métodos sm-ru0 e Rb-Sr, com o
objetivo de, em conjunto com as análises em rocha total, possibilitarem a
construção de isócronas internas. Portanto foram analisadas amostras de
minerais separados dos paragnaisses provenientes das praias das Cigarras
(cG03), de Juqueí (JQ05A), de Boissucanga (Bc1a e BCt+¡ e oe Toque Íoque
pequeno (TTpqO1).Os dados analíticos Sm-Nd encontram-se na tabela Cá e
os Rb-Sr na tabela C4.

Os minerais.separados das rochas provenientes da Praia das Cigarras
se distribuíram, no diagrama Sm-Nd, segundo o alinhamento referente à idade
aparente de 519 t 130 Ma e MSWD de g,g (Fig. c2), assim como, em
diagrama Rb-sr, apesar de não se configurar em-uma isócrona pelo alto
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SHRIMP U/Pb zircon anal

ratio ratio (Ma, t is) 207pbl206pb
CG{4 metasediment with neosome

grain u rh rh/u æmm. 238u/2o6pb 2o7pbt2o6pb date %disc

1.11 og,hd,p 789 20 0,03 1,0910,15 10,865r O,2ST 0,06771 0,0005 562r 132.1'l og,hd,p 1005 20 0,02 0,1310,0610,6301 0,221 OþSgBr 0,0007 S7g! 123.rt e,hd,eq 743 31 0,04 0,2610,0910,9091 0,227 o,o5g91 0,0007 564r 114.11 og,hd,p 1119 38 0,03 0,0810,13 12,SO7t 0,223 0,OS95r 0,0006 496r i05.1t og,hd,p 1004 45 0,04 0,OZ!0,0210,8S9I 0,214 0,059610,0007 568r 116.1t og,hd,p 1108 6 0,01 O,O4r0,0S 10,6281 0,211 0,06051 0,0008 SZgr 11

BC-07 metagabbro boudin
1-1* m,hd/t,p/anh 1988 4444 2,24 0,0510,02 10,3321 0,221 o,05g4r 0,0006 580t24
2.1" e,hd/ht,anh 1975 385 0,20 0,0210,01 10,5301 0,247 o,o5g1t 0,0006 572!22
3.1* e,hd,p/anh 3515 t24S 2,06 O,1T!0,02 9,OB4r 0,192 0,0S88r 0,0002 5SBt 28
4.1*e,hd/ht,planh,fl123 212 o,19 0,03t0,0311,090r 0,258 0,0s98r 0,0008 s95r 28
5.1* m,hd/ht,p,f 226218531 8,19 0,0S10,02 B,2i9r 0,21S 0,05981 0,0019 SgSr 71
6.1* m,hd,anh,f 1853 321 O,ZO 0,0110,01 10,987r 0,248 0,0594r 0,0014 SBl t 52

JG-01 metagabbro boudin
l.1tm,hd/t,planh 240 300 1,2s 0,30t0,07 1o,4zs! 0,225 0,0616t 0,0006 s89r 122.1t e,osc,p,f 113 119 1,05 -0,0310,11 10,0531 0,234 O,O589r 0,0009 612! 143.lf m,h/osc,p,f 160 134 0,83-0,02r0,09 1o,2iït 0,255 o,osgor 0,0008 602x 144.1t m,osc,p,f 102 109 1,OZ 0,32x0,1210,172t 0,341 0,0618r 0,0010 603t i95.1f m,h,p/anh 133 141 1,06 -0,0810,2s 10,427t 0,301 0,05851 0,0021 591 r 166.11 e,h,p,f 120 136 1,13 0,35r0,1S 1},42gx 0,233 0,06201 0,0012 SBSr 137.lf m,osc,anh/p,f 61 58 0,94 o,s1!0,2410,6441 0,300 0,06331 0,0020 s76t 168.1t e,hd,p,f '140 91 0,65 0,3010,10 10,6031 0,549 0,06161 0,0008 S7g!29
9.lfm,osc/rex,anh 359 14r 0,41 1,91r0,10 9,724! o,4gr 0,0747È 0,0008 620r 30
10.1t m,h,anh,f 185 70 0,38 0,35r0,23 1i,O2t! 0,691 0,0620r 0,0019 SSSr 34
11.11 e,osc,p,f 127 126 1,00 3,3710,35 10,348f 0,S3S 0,0866f 0,0028 5T6t2912.11 m,h,f 186 200 1,08 O,74|O,1O 1},21gt 0,548 0,06521 0,0008 S98t 31

5s3 tr0 (9s%) 608 r44 (95%)labels; x.y; grain number followed by analysis number; bold, used in date calculation. MSWD 0,6 MSWD 1,2 model 1* isotopic ratios and 207Pbl2O6Pb date conected for common pb using measured 214pb
f isotopic ratios not conected for common Pb and 2o6Pbl238u date càrrected for common pb by 2oTpbmethod
grain habit; p=prism, eq=equant, anh=jagged-anhedral, f=fragment
site; e=end or edge, m=middle, og=overgrowth, c=core
cl image microstructure; osc=oscillatory zoning, rex=recrystallised, t=turbid, h=homogeneous (d=dark or b=bright)
204-conected isotopic ratios and 207pbl206pb date.
corrected with 2000 Ma model pb of cumming and Richards (1925ì; all enors are 1s

Tabela c01 - Análises u - Pb SHRIMP d-e zircöes dos gnaisses.kinzigíticos cG04 de São sebastião (somente bordas de sobrecrescimento) e dosnúcleos anfibolíticos de Boissucanga Bc07 e oe ¡uquËi Jool; ¡;iàiilõ'ã;laragnaisses destas tocatidades.
æ
o,

56213 558 53,220
57912 557 34,680
56411 520 41,620

563 47,640
568 11 583 27,430
579 11 608 33,310
571t10 (es%) s71 r2e (es%)

MSWD 0,5 MSWD 0,7
3 580 24 10,3320,2212 0,05940,00062 572 22 10,5300,2468 0,05910,000621 558 28 9,0840,1923 0,05880,0007
-6 595 28 11,090 0,2580 0,05980,000825 595 71 8,2190,2149 0,05980,0019-3 581 52 10,9870,2480 0,05940,0014

577!23 (95%l 580126 MSWD=0.2
MSWD 0,2 MSWD

589 12 655 32
61214 335 185
60214 56042
603 19 543 131
591 16 436 199
588 13 509 168
576 16 539 359
57929 636 92
620 30 571 148
55834 233 199
57629 858 182
59831 605 111
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0,1323

GUAO2E

Tabela c02 - cálculo de Epsilon Nd para T genérico. os valores de Tev com asterísticos (.) foram calculados segundo o modelo de estágio duplo(Sato 1998).
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SPS

1 766

No.

Campo

1767

JQ O5A
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JO O5A

1 769

Material

JQ O5A

1241

Paraqnaisse/RT

JQ O5A

1242

Paraonaisse/Plao

cG 03

1243

Paraonaisse/Gran

cG 0s

1244

Paraonaisse/Biot

Sm

cG 03

(ppm)

1 651

Paraqnaisse/RT

cG 03

1 652

6,839

Paraqnaisse/Gran

BC 14

2.154

Nd

1 653

(ppm)

Paraqnaisse/Biot

BC 14

1 654

1,770

28,940

Paragnaisse/Plao

BC 14

'-'Sm/

1.467

Tabela C03 - Dados analíticos Sm - Nd em rocha total e em concentrados minerais dos paragnaisses.
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Tabela C04 - Dados analíticos Rb - Sr em rocha total e em concentrados minerais dos paragnaisses
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MSWD, definiram uma reta, com inclinação relativa à idade aparente de 482 t
10 Ma e Ri de 0,709 + 0,004 (Fig. C3). Estas idades, representativas da
paragênese bio-plag-gran, no Sm-Nd, e fortemente dependente da biotita, no
Rb-Sr, sugerem as épocas de resfriamento dos terrenos metamórficos a
-600"C e -400"C respectivamente, mesmo considerando o elevado erro da
idade Sm-Nd.

Os paragnaisses migmatíticos dos costões de JuqueÍ forneceram
concentrados minerais, que associados às rochas totais, foram trabalhados
segundo as metodologias de Sm-Nd e Rb-Sr. A isócrona mineral Sm-Nd,
referente à paragênese bio-plag-gran (-600"c), indicou a idade aparente de
594 t 180 Ma, com MSWD de 5,7 (Fig. Ca). Pontos analíticos de concentrados
de plagioclásio e biotita, em conjunto com a rocha total dos gnaisses, quando
lançados em diagrama isocrônico Rb-Sr, permitiram definir uma idade aparente
de 547 t 32 Ma, com Ri de 0,710 + 0,008 (Fig. cs). o posicionamento da
biotita, na definição desta reta indica para uma época cuja temperatura oscilava
em torno de 400'C. As granadas, presentes no paragnaisse, foram analisadas
e se posicionaram próximo a origem e acíma do alinhamento estabelecido
pelos outros pontos, retratando uma razão inicial maior, possivelmente, em
função da recristalização destes minerais durante o metamorfismo.

Os concentrados de minerais provenientes dos gnaisses kinzigíticos da
Praia de Boissucanga, associados com a rocha total, foram lançados em
diagramas isocrônicos Sm-Nd e Rb-Sr. Os pontos referentes à biotita, RT e
plagioclásio, em diagrama Sm-Nd, se posicionaram, segundo um alinhamento,
que apontou para a idade aparente de 463 t 190 Ma, com MSWD de 0,79 (Fig.
C6). As granadas, presentes nesta rocha, se posicionaram fora do alinhamento
dos demais pontos analíticos, mostrando não estar em equilíbrio com as outras
fases minerais analisadas. Concordantemente os minerais definiram uma
isócrona interna Rb-Sr com a idade aparente de 469 t 49 Ma e Ri de o,zz1 +
0,003, com valor de MSWD = 2,9 (F¡9. C7l. Estas idades podem ser
interpretadas como a época de resfriamento da área que ocupa a parte central
da estrutura em flôr, onde seria esperado que as temperaturas se mantivessem
mais altas, durante um período maior de tempo, refletindo em idades mais
novas, como as aqui apresentadas. A idade K-Ar obtida em biotitas dos
gnaisses de Boissucanga, de 47o + 10 Ma (8c13 - Tabela cs), é concordante
com a idade Rb-Sr e Sm-Nd. Neste sentido podemos considerar a época
próxima a 470 Ma como o período de resfriamento regional da área, a uma
temperatura de até 250'C. O fato das idades obtidas pelos sistemas Rb-Sr,
Sm-Nd e K-Ar em mineraís indicarem idades próximas a 470 Ma sugere que a
região manteve-se quente até próximo desta época e depois sofreu um
resf riamento bastante rápido.

Os concentrados minerais referentes aos gnaisses de Toque Toque
pequeno (fipq0l - Tabela C4) não produziram uma isócrona, em função da
desalinhamento dos pontos analíticos. A reta traçada, com idade de 860 t 61
Ma, com Ri=0,708 e MSWD de 854, fortemente influenciada pela biotita, indica
que, aparentemente, houve perda de Rb por este mineral, deslocando a razão
Rb-Sr no sentido do eixo Y, fornecendo uma idade mais antiga que a real.
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SPK

N. de

Campo

7648

7677

7678

7679

Material

Analisado

TTO1G

7680

cG01

7737

7735

PAO4

7736

BC28

Muscovita

TToo05

7738

Muscovita

Rocha

7739

JQlO

Muscovita

BC13

7631

Muscovita

GUA13

7638

Tabela C05 - Dados analíticos K - Ar de minerais dos paragna¡sses, anfibolitos, pegmatitos e diabásio da região de estudo.

Peqmatito

Muscovita

%deK

JQl O

Peqmatito

Muscovita

BC23

Peqmatito

erro de K

(T"l

Biotita

MAOl

Peomatito

MAO2A

Biotita

8.5114

K-Feldsoato

Peqmatito

8,2300

K-Feldspato

Peqmatito

AraoRad

ccSTP/g

(.10t)

8,6903

Gnaisse

Anfibólio

1 ,1652

6.4790

Anfibólio

Biotitito

0,9889

8,3850

Peomatito

AraoAtm

(r")

0.7140

7,6919

Peqmatito

1,5394

179,64

7,5239

Diabásio

0.5000

150,77

7,2946

Anfibolito

0.5000

190,48

9.7161

ldade

(Ma)

0,9562

147,04

3.

10,996

17

0,5000

181 ,53

0.6922

5,43

2,4156

0,6923

4,76

167,15

Erro Max

(Ma)

0,5344

157,08

3,70

475.1

1,6035

4.38

154,81

419,0

2,6591

212.98

5.12

491.0

4.

224.39

506,3

71

11.6

4,56

3.98

485,7

19.84

2,37

9,9

487,3

10.

2,29

470,5

4

39,05

14,7

477,3

6,66

9.4

491.4

9.3

465.2

10,7

142.5

9.4

619.1

17.5

8.7

7,9

23,1



Cabe ressaltar que neste ponto se desenvolve uma proeminente zona
de cisalhamento dúctil, onde houve percolação de fluidos em momentos
dinâmicos desta estrutura, o que poderia ter causado a abertura do sistema
Rb-Sr e, consequentemente, a perda de Rb, que é um elemento de grande
mobilidade geoquímica.

5.2.2. As Rochas Anfibolíticas

Núcleos anfibolíticos são relativamente comuns no interior dos gnaisses
kinzigíticos, em especial na zona central da estrutura em flôr. As três
localidades descritas a seguir, foram selecionadas para as análises isotópicas
dos anfibolitos: Corpos tabulares estirados, boudinados e dobrados
isoclinalmente estão concordantes com a foliação gnáissica em Boissucanga
(BC - Anexo 1), como descritos por Dias Neto et al. (1ggg). Com formas
irregulares e fortemente injetados por veios quartzo-feldspáticos, corpos meta-
gabróicos, ocorrem nos costões de Juqueí (JQ), e, finalmente, configurando-se
como um corpo elíptico, com cerca de 6 Km de eixo maior, o Complexo Bairro
do Marisco (MA), descrito por Silva et al. (1977), que é composto por meta-
gabros e meta-dioritos, os quais se acham fortemente intrudidos por diques
básicos mesozóicos.

Nas rochas anfibolíticas foram realizadas análises geocronológicas pelos
métodos U-Pb em zircões, através de SHRIMP, Sm-Nd e Rb-Sr, em rocha total
e em concentrados de minerais, visando o estabelecimento das idades de
cristalização magmática e metamórfica destes corpos, bem como a idade de
resfriamento regional, que irá auxiliar na modelagem termocronológica da área.

Os zircões provenientes do anfibolito 8C07, de Boissucanga,
apresentaram dimensões entre 100 e 400 pm, sendo castanhos a opacos, com
hábitos variando de parcialmente prismáticos, laminados a anedrais irregulares.
A presença de ínclusões, no centro dos cristais, é comum. Segundo Nutman &
Elhlers (1998) a morfologia destes cristais é tÍpica de zircões que cresceram
durante cristalização de magmas gabróicos. Os grãos se apresentam opacos e,
geralmente, sem estruturas, com domínios rnetamícticos, os quais foram
evitados durante as análises.

Foram efetuadas seis análises, em seis monocristais de zircões (Foto
C02), cujos teores de U se apresentaram altos, enquanto os de Th variaram de
moderados a muito altos (TAbela Cl). Apesar das análises apresentarem certa
homogeneidade na razáo 2o7Pbfo6Pb, duas delas, com altos teores de Th e U
(Tabela Cl), se mostraram discordantes (Fig. C8). Conteúdos extremamente
altos de Th podem sugerir a ocorrência de outras fases minerais (alanita ou
xenotimio?) no interior dos grãos de zircão. O modelo de regressão 1 de
Ludwig (1999) (MSWD = 0,2) dos dados produziu um intercepto superior no
diagrama 2o7PbF06Pb x2381)l206Pb de s8o t 26 Ma e um inferior de -140 t 460
Ma (Fig. C8), estando de acordo com a dispersão dos dados, considerando-se
a calibraçãq_de 1|?b/"uu, com perda relativamente recente de Pb radiogênico.
As razõei 2o7Pbfo6l) foram corrigidas com o 2o4Pb e produziram a idade de S7z
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Foto C2 - Zircões, cujas formas dos grãos são típicas de minerais que cresceram durante a
cristalização de magmas gabróicos (Nutman & Ehlers 1998),dos anfibolitos BCOT,interiores aos
paragnaisses de Boissucanga.
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Figura C08 - Diagrama concórdia U-Pb SHRIMP dos zircões dos anfibolitos 8C07,
associados aos paragnaisses de Boissucanga.
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Foto C3 Zircões zonados dos anfibolitos JQ01, que ocorrem em núcleos interiores aos
paragnaisses de Juquel.
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Figura C09 - Diagrama concórdia U-Pb SHRIMP dos zircões dos anfibolitos JQ01,
associados aos paragnaisses de Juqueí.
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t 23 Ma (MSWD = 0,2). Caso os dois dados discordantes sejam
desconsiderados, a idade será de 581 t 27 Ma (MSWD - 0,1).

A partir dos anfibolitos JQ01, que ocorrem nos costões de Juqueí, foram
separados zircões transparentes a levemente turvos, com granulometria de 200
a 400 pm e com hábito prismático a anedral irregular. Os grãos se apresentam
bem formados, zonados a homogêneos.

Doze zircões foram analisados, prioritariamente nas regiões zonadas,
(Foto C03), que juntamente com as altas razões Th/U (Tabela C1), favorecem
a interpretação da origem magmática dos zircões (Nutman & Ehlers 1998), que
estão presentes nos meta-gabros de Juqueí. Os dados foram produzidos em
dois conjuntos distintos, em dias separados, sendo que os resultados foram
concordantes. As doze análises, sendo corrigidas pelo 207Pb, forneceram a
idade de 593 + 10 Ma (MSWD = 0,6), que é o dado preferencial (Fig. C9),
entretanto quando a correção é efetuada através do 20oPb a idade se localiza
em 608 ! 44 Ma (MSWD - 1,2). Estas diferenças entre as idades, produzidas
pelos diferentes isótopos usados na correção são decorrentes do pequeno
acúmulo de 207Pb em zircões relativamente jovens, com baixos teores de U,
associado à alguma dispersão dos dados.

As idades Sm-Nd modelo (Tor''¡), nos anfibolitos BC04 e 8C28, de
Boissucanga, e JQ12, de Juqueí, que estão relacionadas na tabela C02, não
possuem uma significação geológica maior, uma vez que rochas máficas por
possuírem curvas de evolução isotópica de Nd similares às de evolução do
manto empobrecido não produzem idades modelos com a precisão requerida.

Entretanto os valores de er,¡o para as rochas de Boissucanga, calculados para
570 Ma, de +4,63 e +5,71, pouco menores dos valores calculados para o
manto empobrecido nesta época, indicam a inclusão deste material à crosta no
Neoproterozóico, com uma possível pequena contaminação crustal destes
magmas basáltícos. Por outro lado o valor negativo de t¡¡o = - 5,27, calculado
para 570 Ma, encontrado para o anfibolito JQ12, parece indicar forte
contaminação crustal dos magmas máficos, a qual é imediatamente observada
nos costões de Juqueí, através de injeções quartzo-fesdspáticas, em intensas
manifestações pegmatíticas. O aspecto litoquímico da interação deste material
gabróico com soluções silicáticas, geradas por fusão parcial dos
metassedimentos, favorecendo modificações na rocha básica, é comentado no
capítulo de geoquímica.

As determinações Sm-Nd em minerais separados, apresentadas na
tabela G6, referentes aos anfibolitos JQ12, que ocorrem nos costões de
Juqueí, não permitiram a elaboração de isócrona em função da ausência de
colinearidade dos pontos analíticos.

A tabela C7 relaciona os dados analíticos dos anfibolitos de
Boissucanga (BC) que foram submetidos às análises Rb-Sr em concentrados
de anfibólio, biotita e plagioclásio, assim como em rocha total.
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1402

No.
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Campo
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Tabela C06 - Dados analíticos Sm - Nd em rocha total e em concentrados minerais dos anfibolitos JQ12 e 8C04, interiores aos
paragnaisses de Juqueí e Boissucanga.
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BC 04
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SPR
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1 4080
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Anfibolito/RT

1 4081

BC-03

Sm

14079

BC-06
BC-02-Anf.
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Nd
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Biotita/Anfibolito

62,493
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Rb
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0,1521
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BC-08-RT

0
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22.18

0,1757
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Tabela CO7 - Dados analíticos Rb - Sr em rocha total e em concentrados minerais dos anfibolitos
BC, interiores aos paragnaisses de Boissucanga.
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Os pontos analíticos dos minerais presentes no anfibolito BC02
definiram uma reta, no diagrama Rb-Sr, com a idade aparente de 464 * 3 Ma,
com Ri =0,71326 t 0,00002 e MSWD de 1,5 (Fig. C10), interpretada como a
época em que a temperatura atingiu perto de 400'C. De forma concordante os
concentrados de biotita, plagioclásio, anfibólio e rocha total, da amostra BC04
coletada no mesmo afloramento, quando analisados também pelo método Rb-
Sr, permitiram a obtenção da idade isocrônica aparente de 467 + 16 Ma, com
razáo Itsr/uusr inicial de 0,70486 + O,OoO2g e valor de MSWD de 3,3 (Fig.
cl1).

Já os concentrados minerais provenientes da amostra de Boissucanga
8C08, indicaram uma idade isocrônica aparente mais jovem, de 428 ¡ 44 Ma
com valor de Ri de 0,70436 + 0,00040, mas devido ao forte desalinhamento da
biotita, apresentou um valor de MSWD elevado, da ordem de 85 (Fig. C12),
mostrando, neste caso, um acentuado desequilíbrio isotópico entre a biotita e
as outras fases minerais. É importante notar, que este concentrado de biotitas,
ao contrárío do esperado, apresentou teores de Rb, calculados por diluição
isotópica, extremamente baixos em relação ao padrão normal, da ordem de 20
ppm, mesmo na repetição completa da análise, o que indica que esta amostra
deve ter tido problemas geológicos de perda de Rb que alteraram seus
resultados. Como as amostras 8C02, BC04 e BC08 são do mesmo
afloramento, considera-se a idade próxima de 430 Mâ, sem significado
geológico.

Conforme rnostrado por Munhá e Tassinari (1999a), as interpretações
das idades aparentes, obtidas a partir do ternário anfibólio + plagioclásio +
biotita, são complexas e podem produzir resultados distintos. Para a definição
correta das díferentes idades de resfriamento regional, em função das
temperaturas de fechamento do sistema de cada mineral, é necessário se
calcular as idades Rb-Sr para pares de minerais e a partir daí serem feitas
inferências sobre a evolução termocronológica da área. Este tratamento de
dados esta apresentado mais a frente no item relativo à termocronologia.

Os dados obtidos nos permitem considerar que, próximo a 460 Ma, a
área do Complexo Cosleiro, na região de Boissucanga, estava a cerca de 400
oC, dado esle ern concordância com as estimativas termocronológicas de
resfriamento lento para esta região.

As rochas rnáficas relativas ao Complexo do Marisco (MA), descrito por
Silva et al. (1977), foram investigadas através do método K-Ar em
concentrados de anfibólio e de anfibólio/piroxênio. O concentrado de anfibólio é
proveniente do micro-diorito pórfiro MA01 (Anexo 1), que predomina ao longo
do perfil que corta este corpo e forneceu a idade de 142 t 8 Ma (Tabela C5),
tendo sido interpretada como próxima da idade da rocha. Já o concentrado de
anfibólio+piroxênio foi separado do anfibolito MA02A (Anexo 1), que continha
aínda núcleos de piroxênio preservados, que foram identificados, localmente,
em posição central à área indicada como deste complexo por Silva et al.
(1977). Esta amostra forneceu a idade de 619 ! 23 Ma (Tabela C5), que é
interpretada como idade mínima desta rocha. Portanto, a idade mais jovem
está relacionada a época de formação de diques mesozóicos, citados por Silva
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Figura C11 - Diagrama isocrônico Rb-Srde concentrados minerais - rocha total
dos anfibolitos 8C04, associados aos paragnaisses de Boissucanga.

0,72

0,68

r---
o,rro | tr-*ddFlã@t--
o.rrrl

I

o rto 
I

Øl .,

\ oror I ..."''
Întsl@l

o'zoo 
| , ,....'t,

o roo Ë'
I

o,ro, L- '-

Age = 466,4 1 6.9 *
tnitiat 87sr/ò9 

=0,70493 r o.ooo49

Figura C12 - Diagrama isocrônico Rb-Sr de concentrados minera¡s - rocha total,
dos anfibolitos 8C08, associados aos paragnaisses de Boissucanga. 

1 00

o,4

Age = 428 t 4l Me

ln¡tial 8'sr/ssr 
=0,70¡136 r O.Ofl)4o

MS\,!O = 338

0,8

87Rb/æsr



et al. (1977), que cortam as rochas do complexo estudado por estes autores e,
consequentemente, não fariam parte do corpo, e a idade mais antiga posiciona
o Complexo do Marisco no Neoproterozóico.

Os pegmatitos, que injetam predominantemente os gnaisses
paraderivados, foram analisados isotópicamente através de concentrados de
granada, muscovíta e plagioclásio, além de rocha total, pelos métodos Sm-Nd e
Rb-Sr, e de muscovita, biotita e K-fedspato pela técnica K-Ar. As amostras
TT01G, TTpqOs (Anexo 1), relativas aos afloramentos de Toque Toque e
Toque Toque Pequeno, a amostra 8C28, proveniente dos costões da Praia de
Boissucanga e as rochas JQl0 e JQ20, representantes dos costões da Praía
de Juqueí, foram analisadas através do método Rb-Sr (Tabela C8), enquanto
as assinaladas em negrito, neste texto, foram submetidas, também para Sm-Nd
(Tabela C9). As amostras CG01, provenientes do afloramento da Praia das
cigarras, 8c23, dos costões de Boissucanga e P404, provenientes de pauba,
foram analisadas somente pelo método K-Ar (Tabela C5).

Por se encontrarem fortemente fracionados, com razões la7sm/t++¡6

superiores a 0,14, os pegmatitos TTpqOS, de Toque Toque pequeno, e 8C28,
de Boissucanga, tiveram suas idades Sm-Nd To¡¡ rêcalculadas (Tabela C02),
através do modelo de estágio duplo, desenvolvido por Sato (1998), para rochas
de composição granítica, uma vez que há 500 Ma, época de formação dos
pegmatitos por fusão parcial, pode ter ocorrido a modificação da razão Sm/Nd
original do protolito e, consequentemente, tornando inválidas as idades
modelos calculadas em estágio único.

Neste sentido foram calculadas as idades Tou de 1,8 Ga, para as rochas
de Juqueí (JO10) e 1 ,7 Ga, para os pegmatitos de Boissucanga (BC2B), sendo
que os valores de tp¿, calculados para 500 Ma, foram de -7,8S e de -7,98,
respectivamente, indicando uma origem crustal para estas rochas e as idades
Torr¡ corìcordantes com os dados de Tassinari & Sato (1996) entre 1,8 e 1 ,g Ga,
são interpretadas como a época de diferenciação da crosta continental primitiva
no Complexo Costeiro. Pequenas contaminações com materiais mais recentes
poderiam justificar valores pouco mais novos para as idades modelos.

O pegmatito de Toque Toque Pequeno (TTpqOs) forneceram valores de
t¡6, pârâ 500 Ma, de -5,12 e idade modelo Tom, calculada em estágio duplo, de
1,5 Ga, indicando o caráter heterogêneo das rochas gnáissicas, que teriam
dado origem, por processos de fusão parcial, às rochas pegmatíticas
estudadas. Diferentes proporções de mistura, onde materiais crustais, com
maior tempo de residência crustal e truo mais negativo podem se compor com
diferenciados mais recentes, ambos dentro do Proterozóico, com valores de t¡1¿

menos negativos, fornecendo as variações observadas nos parâmetros
calculados.

5.2.3. As Rochas Pegmatíticas
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Tabela C08 - Dados analíticos Rb - Sr em rocha total e em concentrados minerais dos pegmatitos BC, Je, TT e TTpq,
associados aos paragnaisses de Boissucanga, Juqueí, Toque Toque e Toque Toque pequeno.
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Ïabela C09 - Dados analíticos Sm - Nd em rocha total e em concentrados minerais dos pegmatitos TTpq, BC e Je, associados aosparagnaisses de Toque Toque pequeno, Boissucanga e Juqueí.
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Os concentrados minerais do pegmatito TTpqO5 se alinharam, com forte
influência das granadas, no diagrama isocrônico Sm-Nd, indicando uma idade
aparente de 528 t 17 Ma, com MSWD de 1,9 (Fig. Clg), que pode ser
interpretada como próxima da época de formação dos pegmatitos, estando
relacionada à temperatura de fechamento do sistema Sm-Nd para granadas,
que é da ordem de 600'C. Os pontos analíticos Rb-Sr da mesma amostra,
apesar de não se configurar em uma isócrona devido ao seu desalinhamento, o
que produz um valor de MSWD elevado (111), permite traçar a reta relativa à
idade aparente de 511+ 41 Ma, com Ri = 0.7115 t 0,0078 (Fig. C14), que
estaria relacionada à temperatura de fechamento do sistema Rb-Sr para
muscovita (ponto analítico que condiciona a idade) que é da ordern de SOO'C.
Complementando o padrão geocronológico desta amostra, a muscovita
forneceu uma idade K-Ar de 486 t 10 Ma (TTpq0s - Tabela C5), que pode ser
interpretada como o período em que o processo de resfriamento regional
alcançou temperaturas ao redor de 350'C.

Os pontos analÍticos da rocha pegmatítica de Boissucanga 8C28, onde o
resfriamento regional foi mais lento, se alinharam, no diagrama isocrônico Sm-
Nd, fornecendo urna idade aparente de 570 + 50 Ma, com MSWD = 0,g9 (Fig.
C15), com grande importância das granadas na construção da reta. As análises
Rb-Sr desta mesrna amostra permitiram a construção de uma isócrona mineral
com idade aparente de 458 + 17 Ma, com Ri = 0,7258 + 0,0003 e MSWD de 1 ,7
(Fig. cl6), onde se nota que, provavelmente, a muscovita, ao se posicionar
abaixo do alinhamento dos outros pontos, teria fechado o sistema pouco depois
destes. Por se tratar do eixo da estrutura em flôr, a região de Boissucanga
(BC), pode ter se mantido quente por mais tempo, favorecendo esta situação e
produzindo idades de fechamento de sistemas minerais pouco mais novas. A
análise K-Ar do concentrado das muscovitas, presentes nesta rocha, indicou a
idade de 506 t 15 Ma (8C28 - Tabela C5). Este aparente contraste entre as
idades Rb-sr e K-Ar, nos pegmatitos, pode ser interpretado como um pequeno
excesso de aoAr radiogênico, produzido em épocas anteriores à temperatura de
bloqueio do sisterna, retido no interior das muscovitas, devido à granulometria
mais grosseira da muscovita nos pegmatitos. Reforçando esta abordagem as
análises K-Ar, em K-feldspatos, do pegmatito B,c23, tambem de Boissucanga,
forneceram a idade de 465 + 9 Ma (8c23 - Tabela C4),.compatível com a
idade Rb-Sr em minerais.

As análises dos concentrados minerais do pegmatito JQ10 (Tabela C9),
dos costões de Juqueí, não permitiram a construção de diagrama isocrônico
sm-Nd, nem de qualquer outra interpretação, em função da ausêncía de
colinearidade entre os pontos analíticos. Entretanto, os pontos referentes a
estes minerais, quando lançados em diagrama isocrônico Rb-Sr, indicaram a
idade aparente de 481 + 190 Ma, com Ri = 0,7155 + 0,0064 e MSWD de 19
(Fig. Cl7), idade esta fortemente influenciada pela muscovita. Na região de
Juqueí, associadas às bordas dos núcleos anfibolíticos, que ocorrem no interior
dos paragnaisses, estão presentes bandas neossomáticas ou pegmatíticas,
com zonas de biotititos, contendo, como mineral acessório, apatita. A
paragênese biotita-apatita, representando quase a totalidade mineralógica dos
biotititos JQ20, apresentou a idade aparente, de 488 * 4 Ma, com Ri = 0,74123
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t 0,00002 (F¡9. c18), concordante com a idade Rb-sr dos pegmatitos,
reforçando a contemporaneidade das reações de borda observadas com a
injeção dos pegmatitos.

Os pontos analíticos referentes à rocha total e ao concentrado de
plagioclásio, da amostra pegmatítica coletada ao longo da rodovia Rio-Santos,
nas proximidades de Toque Toque, TT01G, definiram no diagrama Rb-Sr, uma
reta com inclinação relativa à idade de 484 * 7 Ma, com Ri = 0,7111s t
0,00008 (Fig. Cl9), idade esta, similar à dos outros pegmatitos. A inclusão da
muscovita resulta em uma reta, com pontos não colineares (MSWD = 417),
referente à idade aparente de 575 + 50 Ma. Esta situação pode ter sido gerada
com a perda de Rb da muscovita analisada por processos geológicos
posteriores, deslocando a razão Rb/Sr para a esquerda, no sentido do eixo Y,
propiciando a obtenção de idades mais antigas. Considerando-se que este
ponto se localiza no interior de uma das mais pronunciadas zonas de
cisalhamento dúctil, através da qual houve percolação de fluidos quartzo-
feldspáticos, durante a geração dos pegmatitos, esta possibilidade deve ser
considerada. Reforçando este quadro, as análises K-Ar obtidas em muscovitas,
provenientes do pegmatito TT01G, indicaram a idade de 475 t 12 Ma (TTOIG -
Tabela G5), plenamente concordante com a idade Rb-Sr do par plagioclásio -
rocha total.

A muscovita proveniente do pegmatito dos costões da praia de Pauba
P404, forneceu a idade K-Ar de 491 1 10 Ma (Tabela C5), que converge para a
média das análises K-Ar, neste mineral, tanto deste trabalho, quanto daquele
apresentado por Minioli (1971), a qual apoia as interpretações aqui
consideradas.

Este conjunto de dados geocronológicos, considerando-se os erros
analíticos, permite caracterizar uma época próxima a 4go - 480 Ma, para a
atividade pegmatitica na área de estudo, tendo sido produzida pela fusão
parcial das rochas continentais pré-existentes. Apenas uma amostra de
muscovita, proveniente dos veios pegmatóides da Praia das Cigarras, indicou
uma idade K-Ar mais jovern, de 419 t 10 Ma, sugerindo a possibilidade de
ocorrência de atividades pegmatíticas posteriores. Esta idade, apesar de
anômala em relação ao padrão geocronológico obtido para os pegmatitos,
neste trabalho, concorda com os valores das idades K-Ar mais jovens,
apresentados por Minioli (1971) na região

5.3. Ortognaisses e Granitóides Orientados

Foram submetidos para análises isotópicas, em rocha total, peto método
Sm-Nd, os granitóides que ocorrem em Juqueí (amostras Je04 - Anexol), na
confluência das rodovias Piaçagüera/Rio-santos (amostras GUAOl), na Ponta
das Galhetas, no Guarujá (amostras GUAO2E e GUAO2F), na praia de
Guaecá, em são sebastião (amostras ECA01) e em Cubatão (amostras
CBO1). As rochas assinaladas em negrito forneceram concentrados minerais,
que foram associados aos pontos de rocha total (Tabela Cl0). Os ortognaisses
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Tabela c10 - Dados analíticos sm - Nd em rocha total dos ottognaisses GUA01 e c801, entre cubatão e Guarujá, GUAo2A, na ponta das Gathetas,Guarujá' e JQ04A, em Juqueí' Também dados de concentrados minerais e rocha totaldos metadioritos GUA02F, interiores às rochas graníticas daPonta das Galhetas, e do leucognaisse ECA, de são sebastião.
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JQ04, que ocorrem ao longo da rodovia Rio-Santos, em Juqueí, também foram
submetidos à análises Rb-Sr, em rocha total (Tabela C11).

O concentrado das granadas do leucognaisse de São Sebastião,
EcA01, quando associado à rocha total, em diagrama isocrônico sm-Nd,
produz a reta relativa à idade aparente de 486 + 9 Ma (Fig. C20), interpretada
como a época próxima da cristalização desta rocha e concordante com a época
de formação dos pegmatitos, sugerindo uma contemporaneidade entre estas
duas rochas.

As amostras JQ04A, relativas ao granitóide de Juqueí, foram datadas
através do método isocrônico Rb-Sr, em rocha total, indicando a idade de 633 +
5g Ma, com razão 1875r/865r¡ inicial (Ri) de o,Tog2 + 0,0009 e MSWD de 2,S
(Fig. C21). Esta idade pode ser interpretada como próxima da época de
formação deste corpo. O valor elevado obtido para a razáo 87sr/865r inicial
sugere que o rnagma parental desta rocha foi produzido por processos de
fusão parcial de materiais crustais pré-existentes. Estes dados são
concordantes corn as análises isotópicas, realizadas por Tassinari (1g88), em
rochas migmatíticas que afloram ao longo da Estrada Mogi-Bedioga, na Serra
do Mar, próxima a esta última cidade, que indicaram a idade de 635 t 59 Ma e
R¡ 0,7087 t 0,0018 (F¡9. c221. Estes dados poderiam indicar que a
implantação do granito e o processo de migmatização estariam relacionados.

Os pontos analíticos relativos aos concentrados de plagioclásio e
anfibólio, juntamente com a rocha total, do metadiorito GUAO2F, em diagrama
isocrônico Sm-Nd não se alinharam, indicando desequilíbrio isotópico das fases
minerais, o que impediu qualquer interpretação sobre idade.

o granitóide de Juqueí apresentou idade sm-Nd modero manto
empobrecido (To¡r¡) de 1,6 Ga, com valor de tr.¡o, calculado para 630 Ma, de -
5,98 (JQ04A - Tabela c2). o valor negativo de rruo corrobora com a
interpretação petrogenética feita, com base na razáo inicial de Sr, sugerindo
uma fonte crustal para o granitóide. A idade modelo próxima a 1,6 Ga deve ser
interpretada como a média das idades de diferenciação mantélica dos diversos
materiais que sofreram fusão parcial para formar o magma gerador da rocha
analisada. lsto implica em admitir que, ou a rocha fonte diferenciou-se do
manto há 1,6 Ga, ou, mais provavelmente, as rochas fontes seriam constituidas
por materiais diferenciados do manto antes do que 1,6 Ga, como por exemplo
2,0 - 1,9 Ga, e por materiais diferenciados do manto depois de 1,6 Ga, já no
Meso ou Neoproterozóico.

Os ortognaisses que ocorrem no entroncamento das rodovias
Piaçagüera e Rio-Santos (amostras GUA 01) forneceram valores de idade
modelo Sm-Nd To¡¡ de 1,60 Ga, corTì truo, calculado para 630 Ma, de -6,0
(Tabela C2), valores estes, muito similares àqueles obtidos para o ortognaisses
de Juquei. Os valores negativos calculados para t¡.¡o indicam tambem a
participação de rochas da crosta continenlal superior na fonte magmática
destes granitóides e as idades modelo T¡y representam a média das idades de
diferenciação mantélica dos protolitos crustais das rochas analisadas, contras-
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tando com a idade modelo Tonr do granitóide da ponta das Galhetas, que
parece ter uma quantidade maior de material diferenciado do manto em épocas
mais jovens.

_ Os granitóides, com núcleos metadioríticos, da Ponta das Galhetas, no
Guarujá (amostras GUAO2E-granítica e GUA02F-diorÍtica), indicaram, idades
modelo Sm-Nd To¡¡ concordantes, próximas a 1,3 Ga, sugerindo que as fontes
de ambas as unidades, além de contemporâneas, diferenciaram-se do manto
superior no Mesoproterozóico, ou para o caso de mistura de rochas, em
épocas mais antigas e mais jovens que 1,3 Ga. Os valores de trua, calculados
para 530 Ma (suposta idade dos granitóides), indicaram, para os granitos e
dioritos, valores negativos de respectivamente -6,7 e -s,6 (Tabela c2l,
sugeríndo o envolvimento de materiais crustais pré-existentes na gênese
destas rochas. Cabe ressaltar que os metadioritos apresentaram valores pouco
menos negativos que os granitóides, indicando a participação de rochas
máficas misturadas com sedimentos em seu magma parentai ou, então, de
uma rocha ígnea pouco menos evoluída do que o protolito dos granitos.

O leucogranito orientado CBO1 (Estrada de Piaçagüera-Cubatão /Anexo
1) forneceu a idade Sm-Nd modelo Tov de 1,4s Ga e valor de t¡¡¿, para 500 Ma,
de - 8,8 (Tabela C2). A exemplo dos granitóides anteriores a idade modelo
representa a média das idades de diferenciação mantélica das rochas fontes
deste granítóide, cujo valor de t¡¡o indica fontes essencialmente crustais para o
leucogran ito de Piaçagtiera.

O leucognaisse de São Sebastião ECA01B (Praia de Guaecá /Anexo 1)
apresentou idade modelo Sm-Nd Tpy, calculada em estágio duplo em função
do forte fracionamento (Tabela C01), de 1,34 Ga, enquanto que o valor de ir.¡¿,
calculado para 500 Ma, de -8,53, obtido para esta rocha, sugere fonte
semelhante à do leucogranito c801, comentada acima, a quãt poderia
representar uma composição dos mesmos materiais do Proterozóico, que
formaram os paragnaisses, com certa representatividade de rochas do tipo
Boissucanga (8C14), com longa residência crustal.

5.4. Geoquímica lsotópica de Sr e Nd das Rochas do Gomplexo Gosteiro

A tabela c12 apresenta os parâmetros r¡6 ê tsr conì idades sm-Nd
modelo To¡¡ e as razões iniciais ItSr/BoSr dos principais tipos litológicos do
complexo costeiro, em São Paulo, analisados neste estudo. A figura c23
ilustra as curvas de evolução isotópica de Nd (eNro) do manto empobrecido (De
Paolo, 1981) e das rochas estudadas em função do tempo geológico.

O posicionamento das intercecções das curvas evolutivas com a do
manto empobrecido ilustra a heterogeneidade das rochas que constituem as
fontes dos paragnaisses, os quais se posicionaram com idades modelo Te¡y1

entre o Paleoproterozóico, que deve representar a crosta continental mais
antiga desta região, até o Mesoproterozóico, provavelmente representando ida-
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SPS/SPR

1241/13886
1766114100
1651/14187

No. Campo

1764/14071
1765/14075

1761/S1761

cG03

1 655

JQOsA

1758/51758
1647114179

BC14

Material

1237/14018

BC04
BCOS

Paraonaisse

JQT2

Paraqnaisse

Tabela c12 - Parâmetros tNd e e.', idades sm-Nd modelo Tsy (calculadas segundo o modelo de estágio duplo de sato (19gg),
quando com (")), e razão inicial R¡ 865r/ utsr, para as rochas do Complexo Costeiro em São paulo.

JQlO

Paraqnaisse

BC28
TTpq 05

Anfibolito
Anfibolito

To" (Ma)

JQO4A

Anfibolito

1314,93

Peqmatito

1497,84

Peqmatito

1937,71

Peqmatito
Ortoqnaisse

eH¿(0)

993,96
867.1 0
1737,20

-5,81

1803,80

-5.72

E¡r¿(Tor,¡)

-13.87

1695.0"
1491.0.
160839

3,10
4.97

4,99

-9.81

4.56

-12,35

3,62

-1 1.35

T

5,76

lttla)

-8,62

6,09

500

-12,60

4,04

500

3,90

500

es.fi)

3,19

500

3,92

500

62,99

4,31

500

94,61
206.84

500

erlc(T)

500

12,61

500

5,73

500

-1,71

167,59

-2,28

297,61

-9,36

(Sr87/Sr86)0

102,25

4,44

97,90

Ri pÆ(Ma)

5,62
-5,83

0,70736

-7,85

o,70go2

-7,98

0,71669

-5.12

o,70470

-7,34

o.70431

0,71572
o,72487
0,71111
0,70912
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des modelo Tou de mistura, possivelmente com pequenas contribuições de
materiais mais jovens que 1,3 Ga.

O posicionamento das rochas ortognáissicas e pegmatíticas no interior
deste intervalo pode sugerir a possibilidade destes terem sido gerados por
fusão dos metassedimentos. O anfibolito JQ12, possivelmente mod¡f¡cado pela
interação com soluções silicáticas, produzidas por fusão parcial dos
paragnaisses, como comentado no capítulo de geoquímica, coerentemente se
posiciona entre os paragnaisses, enquanto que os anfibolitos Bc, mais
preservados, apresentam uma evolução característica de materiais menos
diferenciados.

^^ 
As figuras C24a e b, envolvendo os parâmetros trud, tsr e razáo inicialo'Sr/ooSr, fornecem uma correlação coerente entre os diversos típos litológicos

do Complexo Costeiro, com os valores de eruo mais positivos correspondendo
âo ts¡ mais negativo e razão inicial menor e vice-versa.

As rochas anfiboliticas se posicionarn no campo com afinidades
mantélicas, com t¡6 positivo e baixas Ri e ts¡, êrìQUânto os paragnaisses,
evidenciando mais uma vez sua heterogeneidade, estão presentes tanto como
crostas continentais jovens, coflì €¡ro pouco negativos e Ri menores que 0,710,
quanto como crostas com maior residência crustal, com Ri acima de 0,71S e
t¡6 ItìâiS negativo.

os pontos dos pegmatitos, com altas Ri ê truo negativos, com valores
próximos, sugerem a origem destas rochas como fusão da crosta continental. A
proximidade do ponto granítico com a orientação dos demais pontos deve
reforçar a hipótese destes terem sido gerados pela fusão dos
metassedimentos.

cabe ressaltar que ao longo do eixo tru¿ -10, onde a orientação das
amostras analisadas tende a se paralelizar, situa-se a linha calculada para
rochas derivadas de fusão parcial de uma crosta continental de 1,8 Ga (De
Paolo 1988), de forma concordante com os protolitos mais antigos localizados
na área estudada do Complexo Costeiro.
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6. EVOLUçÃO TERMOCRONOLóG|CA

6.1. Apresentação

Existe uma relação íntima entre deformação tectônica e metamorfismo
durante a orogênese. Os processos tectônicos (que operam à velocidade típica
da tectônica de placas) são capazes de provocar perturbações significativas na
estrutura térmica da litosfera, porque o tempo necessário aõ re-equilíbrio
térmico é bastante mais longo do que a escala temporal característica dos
episódios tectônicos. A subseqüente dissipação das perturbações térmícas
resulta em percursos metamórficos P-T-tempo que, sendo característicos,
fornecem uma relação importante entre a dinâmica da tectônica crustal e os
processos metamórf icos.

A influência da dinâmica dos processos tectônicos nas variações do
campo geotérmico crustal, e a conseqüente evolução P-T-tempo das rochas
metamórficas, têm sido objeto de intensa investigação na última década, que
se refletiu no desenvolvimento de técnicas petrológicas/geocronológicas que
permitem a reconstrução dos percursos metamórficos, atiavés da an.álise das
paragêneses exumadas à superficie. Assim, a interpretacão quantitativa dos
percursos metamórficos P-T-tempo resulta da integracão dos dados
petrológicos e geocronológicos, permitíndo a rnodetagem Oo comportamento
mecânico e térmico da crosta continental durante õs episódios tectônicos
pertinentes, nas áreas estudadas.

Uma cuidadosa revisão, enfocando os principais modelos de difusão, foi
apresentada por Munhá & Tassinari (1999a), descrevendo a metodologia e
analisando, comparativamente, as conseqüências termocronológicas destes.
Estão assinalados os modelos de transporte difusivo desenvolvidoé por Dodson
(1973; 1976; tsz-o; 1986), Lasaga et at. (1gr7l, Lasaga (1989), citett¡ (1986,
1991), spear (1991), Eiler et al. (1992) e Jenkin et al. (i994, 19ós), os quais se
concretizaram como importantes ferramentas na interpretação dos processos
difusivos, tanto em termocronologia, quanto em geotermomeiria.

os princípios básicos dos processos de difusão, em rochas
metamórficas, se orientam para os modelos de Lasaga et al. (1977), cujos
efeitos da troca difusiva se concentram, exclusivamente, nos grãos em contato
direto (difusão matricial lenta), e de Spear (1991) onde o frocesso difusivo
mantém o equilíbrio nas interfaces da paragênese mineral e o transporte
dífusivo na malriz é suficientemente rápido e eficiente para assegurar a
conectividade intergranular no domínio em estudo. Ressalte-se que a iifusão
matricial rápida, de Spear (1991), é mais aceita pelos modelos de análise da
difusão de isótopos em rochas metamórficas (Eiler et al. 1gg2; Jenkin et al.
1994, 1995). Segundo Munhá & Tassinari (1999a) os contrastes entre os
modelos expressam diferenças conceituais na escala espacial/temporal, onde
se processam os mecanismos de transporte difusivo inter-granular e o
conseqüente equilíbrio/desequílíbrio isotópico. Esta escala pode vãríar segundo
as diferentes condições metamórficas, acompanhando a presença/ausênðia de
fluido inter-granular, a permeabilidade do meio, onde são cohsideradas as
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estruturas e texturas, a taxa de interação difusiva/realiva - rocha/fluido e a
solubilidade na fase fluida (Florence & Spear 199s; Depaolo & Getty 1996).

Os sistemas isotópicos envolvendo gases nobres devem se caracterizar
por um comportamento próximo do que é típico nos sistemas abertos,
suportando a aplicabilidade da teoria de Dodson (197S). por outro lado, a
menor difusibilidade e solubilidade do Sr e do Nd, sugere que o comportamento
dos isótopos radiogênicos destes elementos deverá acompanhar a modelação
difusiva em sistema fechado (Cl¡fÍ, l gBS).

6.2. Estudos de Geotermometria

Considerando que o comportamento dos diferentes sístemas isotópicos
é função, essencialmente dos regimes de P-T metamórfico, deformação,
circulação de fluidos e das propriedades cinéticas intrínsecas das paragêneses
minerais, para uma melhor compreensão das idades geocronológiðas que
estão sendo obtidas e para o estabelecimento da evolução tectono-termal do
complexo costeiro, foram selecionadas amostras para estudos de
geotermometria, que são representativas das diferentes condições de P-T na
recristalizacão, bem como rochas submetidas a intensos regimes de circulação
de fluidos associadas aos eventos tectônicos principais.

Nos alvos selecionados (afloramentos de Boissucanga (8C18, BC20B e
?C21), de Toque-Toque (TT02A), de Toque-Toque pequeno (TTpqO9) e de
Cigarras (CG03)), procedeu-se a escolha, com critérios petrológicos, onde
inclusões de biotitas e granadas hospedeiras estejam em equilíbrio e , em
conjunto com informações geocronológicas e estruturais, permitam estabelecer
a determinação dos percursos P-T-tempo característico do segmento orogênico
estudado. Neste sentido, selecionou-se as amostras mais representativas dos
diferentes estágios tectono-metamórficos, identificados na área, visando a
elaboração da interpretação termocronológica.

Um grande número de análises de microssonda foi produzido nos
laboratórios do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, tendo possibilitado, à aqueles pesquisadores, os
estudos de geotermometria e de geobarometria, assim como a elaboração do
modelo matemático para modelar a evolução termocronológica do Complexo
Costeiro, na á,rea estudada, cujos resultados foram apresentados por Dias Neto
et al. (2000a).

A dificuldade de se estabelecer os parâmetros geotermométricos para
rochas de alto grau metamórfico reside no fato de seus minerais, durante o
resfriamento, reajustarem suas composições, perdendo os registros das
condições de alta temperatura. As granadas das rochas gnáissicas apresentam
um zoneamento composicional, com incremento da razáo Fel(Fe+Mg) para o
bordo dos cristais e nas proximidades de inclusões de biotitas-, que é
controlado pela difusão, em função da taxa de resfriamento e dos gradientes
composicionais.
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As temperaturas foram estimadas com base na calibração termométrica
de Hodges & spear (1982) da troca catiônica Fe-Mg, entre a granada e a
biotita, das rochas gnáissicas. Os valores estimados utilizam a razáo FelMg
dos núcleos das granadas (as mais magnesianas) e das biotitas, que ocorrem
quer como inclusões nas granadas quer na matriz.

A temperatura do pico metamórfico foi estimada com o apoio da
integração dos dados experimentais com a informação geotermométrica
específica. A abundância de migmatitos, observada nos trabalhos de campo,
demonstra um episódio de fusão parcial, cujos volumes de leucossomas
superam, em vários casos, 2}-25o/o. A ausência de muscovita primária e a
ocorrência da associação silimanita + K-feldspato + quartzo sugere que a
temperatura tenha ultrapassado o limite de estabilidade da associação
muscovita + quatzo, ou seja: T > 700"C (Spear et al. l ggg).

O desenvolvimento de granada + KF sugere o inícío da reação:

sillimanita + biotita + plagioclásio + quartzo + granada + K-felspato + liq

com T > 750'c (Vielzeuf & Holloway 1988), enquanto que a ausência de
ortopiroxênio indica que as temperaturas não ultrapassaram significativamente
o campo de estabilidade da associação biotita + quartzo, que indicaria valores
deT
experimentais sugerem temperaturas de pico metamórfico, para os gnaisses
kinzigíticos estudados, em torno de 800 t s0 oc (F¡g Ro1). Esta figura
apresentada no capítulo onde estão descritas as rochas da área de estudo é
aqui repetida, com a mesma designação, para ilustrar as caraclerizações
termobarométricas descritas.

As condições geobarométricas foram estimadas com base na reação:

plagioclásio <+ granada + sillimanita + quartzo

utilizando-se os dados de química mineral pertinentes, a base de dados
termodinâmicos de Berman (198S) e os modelos de solução sólida para o
plagioclásio e para a granada de Fuhrman & Lindsley (1988) e Berman &
Aranovich (1996), respectivamente. Em conjunto com os dados
geotermométricos as condições de pico metamórfico ficam estabelecidas em
800 t 50 "C e 5,5 + 1,5 Kb.

A retrogradação metamórfica foi estabelecida considerando-se que a
cordierita é posterior à granada, em função das relações texturais observadas,
em cujo percurso deve se incluir as condições de equilíbrio para a assocíação
granada + cordierita + sillimanita + plagioclásio, que correspondem a 7OO t 20
eC e 5 t 0.2 kbar (Berman 1988; Fuhrman & Lindsley 19BB; e Berman &
Aranovich 1996). Além disto a composição dos plagioclásios nas amostras
estudadas se mostrou (relativamente) invariante, indicando que, através de
grande parte do percurso P-T retrógrado deve ter seguido linha(s) correspon-
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dendo a valores aproximadamente constantes de K"q, para o equilíbrio
granada + plagioclásio, correspondendo a -15 barleC (F¡g.ROl).

Finalmente, as temperaturas mínimas encontradas para as bíotitas
inclusas em granadas, situaram-se nos sso t s0 ec, sugerindo que este
patamar térmico seria representativo da temperatura de feóhamento para a
troca catiônica Fe <+ Mg no sistema granada + biotita.

A associação granada + biotita encontra-se também representada em
anfibolitos ("boudins" nos gnaisses migmatíticos), indícando temperaturas finais
de equilíbrio idênticas (-570 qc; Graham & powell t9g4). Em conjunto com a
restante paragênese, (+ hornblenda + plagioclasio + quartzo), é possÍvel utílizar
a reação:

6 plagioclásio + 3 actinolita = 3 granada + 3 tschermakita + 6 quartzo

(as. calibrações de Kohn & Spear (1990) produzem resultados semelhantes),
estimando que as condições geobarométricas correspondentes se situariam
em torno dos 3 kbar.

As temperaturas de fechamento do sistema granada-biotita foram
modeladas em termos da taxa de arrefecimento, utilizanão-se a relação entre
as temperaturas estimadas para as inclusões de biotita, no interior da granada,
e as dimensões das biotitas.

O método baseia-se no postulado de que o zoneamento observado nas
granadas, onde ocorre variação composicional, com incremento da razão
Fe/Mg do núcleo para a borda, seja controlado de forma difusiva. Este
processo difusivo seria induzido pelas variações de composição, que são
função da temperatura, no bordo dos minerais, e, por isso, relaciónáveis com o
tempo, para cada valor da taxa de arrefecimento.

Em cada momento, as composições da granada e biotita na fronteira
entre os respectivos grãos é definida pelo coeficiente de partição Fe ê Mg
(Ferry & spear 1978): À medida que a temperatura decre'sce, a se granadã
enriquece em FelMg (enquanto que a biotita se torna mais magnesiaáa), até
que, a uma temperatura suficientemente baixa (temperatura de fechamento), o
processo cessa de ocorrer. O balanço de massa implica que o fluxo difusivo
para o exterior da granada (+ Mg) seja compensado pelo fluxo para o interior
da biotita.Como o processo difusivo é controlado pela granada (bs(FelMg) <<
Doio (FelMg)), a variação em FelMg na biotita é funçáo Oas O¡niensões das
inclusões de biotita. Quanto menor for o cristal maior será a variação
composicional. Por isso, a composição das inclusões de biotita podem 

-ser

usadas como monitor do fluxo difusivo na granada, o qual é uma função da
história termocronológica da rocha (para uma dada temperatura inicial, ô fluxo
será tanto maior quanto mais baixa a taxa de arrefecimento).

o valor final de FelMg em cada inctusão de biotita pode ser
transformada numa "temperatura aparente", utilizando a composição da
granada fora do halo difusivo (neste caso no núcleo da granada), e estas
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temperaturas podem ser projetadas em função das dimensões das respectivas
inclusões de biotita.

Uma boa correlação entre o diâmetro dos grãos de biotita, gue ocorrem
como inclusões no interior das granadas, dos paragnaisses de Eioissucanga
Bc20B e 8C21, ê â respectiva 

"razão 
Fel(Fe+Mg), 

"pode 
ser observada nas

figuras Tla e T2a. As variações desta razáo devãm refletir as trocas difusivas
(Fe er Mg) entre a granada e a biotita, durante o resfriamento e a correlação
positiva, do conjunto dos pontos, está de acordo com o modelo cinéiico
adotado (Spear & Parrish 1996). A partição Fel(Fe+Mg) entre a biotita e agranada fornece as temperaturas, apresentadas nas iiguras Tl b e T2b,
utilizando-se a calibração geotermométrica de Ferry & spéar (1g78), com as
correções de Hodges & Spear (1992).

A tabela T1 relaciona as dimensões e as respectivas temperaturas das
inclusões de biotita, interiores às granadas, dos paragnaisses estudados
(8C18, BC20B, B,C21, de Boissucanga; CGO3 de Cigarraä; TTO2A de Toque
Toque). Para cada amostra foram analisadas várias granadas. As temperaturas
foram obtidas a partir de análises representativas de cada granada, juntamente
com as respectivas inclusões de biotita. Estes dados embãsam os'diagramas
das figuras T1b.(Bc20B), T2b (8c21), T3 (Bc1B), T4 (cc03), Ts (TTpqog) eT6 (TT02A), onde a disposição coerente dos pontos permitiu a definiçãò cjas
retas, relativas às temperaturas aparentes apresentadas, cujos índices de
correlação se posicionaram entre 0,80 e o,go, e os erros considerados
variaram entre 20 e SO%.

Quando relacionadas, às várias retas representativas das temperaturas
aparentes dos paragnaisses analisados, com exceção da amostra TTO2A,
retratam uma boa concordância entre si (Fig. T7), considerando-se a margem
de erro médio estimada, em seus posicionamentoô.

Acoplando-se a este quadro os resultados do modelo comparativo da
taxa de resfriamento (Fig. TB), calculado para temperatura inicial To = 7s0oO,
na representação de linhas cheias, ou para To = B00oC, em linhas tracejadas, e
ainda com taxas de resfriamento variáveis (1 Ma = 100.c/Ma; 10 Ma =1O"C/Ma; restante t - 1'C/Ma) segundo os coeficientes de difusão de
chakraborty & Ganguly (1992), nota-se a convergência das taxas de
resfriamento das amostras TTpqO9, cG03, BC20B, Bc2,l e Bc1g, que
integram a figura Tz, de se localizarem no intervalo de 1 - SoC/Ma,
caraclerizando um processo de resfriamento lento. Distintamente, oparagnaisse de Toque Toque TT02A forneceu uma taxa de resfriamento
superior a 100"C/Ma, retratando uma situação excepcional no conjunto de
amostras analisado, que se repetiu no estabelecimento do comportamento
térmico de outra amostra do mesmo afloramento, outorgando cont¡ab¡l¡Oade ao
resultado encontrado.

Dias Neto et al. (2000a) relacionaram esta situação ao arcabouço
estrutural regional, sendo que as menores taxas de resÍriamento estariam
associadas à zona central da estrutura em flor e a maior taxa ao flanco SE,
onde, particularmente, as estruturas de cisalhamento dúctil, em regime trans-
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BC18-C11
log(size) Temp eC

1,845 624,7
1,845 579,8
1,477 563
1,477 553,5
2j76 681
2,176 667,7

2 601 ,7
2,176 657,9
2,301 659,3
2,301 655,2
2,176 671,5
2,176 673,1
1,845 593,1
1,477 554,6

2 624,5
2 613,1

2,602 690,7
2,602 692,1
1,699 547,3
2,602 683,5
1,602 541,8
1 ,845 619,7
2,653 681 ,5
1,954 622,6
1,954 635
2,176 649,5
2,176 632,4
1,699 568,8
2,602 677,3
1,903 599,7
2,176 632,4
1 ,398 519,1
2,398 608,1

BC20B-C9
log(size) Temp eç

't,778 540,9
2,699 652,4
2,699 659
2,301 630,9
2,30't 590,7
2,301 609,6
2,301 607,3
1,477 524,2
1,845 564,7
1,845 552,5
1,699 564,7
2,176 586,3
1,778 538,3

BC21-C10
log(size) Temp eC

1,301 553,5
1,699 591,2
1,699 590
2,699 660,5
2,699 6s2,7
1,845 576,1

2 572,1
2 677,7
2 617,4

2,602 651
2,342 602,1
2,519 702,3
2,519 687,1
1,903 560,2
1,903 622,9
2,699 690,2
2,079 617,3

I3i,Ë5],fl1;Ïffi:,o"ï;it"indusões 
de biotitas nas sranadas dos paragna¡sses estudados, com as respecrivas remperaturas, gue renerem a parrição

TTO2ACS
log(size) Temp aC

2 704,3
2 694,3

2,477 725
2,477 727
1,699 673

2 697,6
2 686,3

1,845 718
1,845 697,5
1,477 598,6
1,477 599,4

2 607
2,505 758,7
2,505 746,9

J

t\)
G)

cG03c1
log(size) Temp eC

1,845 596,7
1,845 572,2
1,903 593
1,602 583,3
1,699 578,7
2,301 626,7
1,477 526,5
2,477 634,6

TTPQO9C
log(size) Temp eC

1,903 579
1,954 594
1,699 536
1,477 549
1,477 553
1,477 536

2 598
2]76 610
2,176 625
2,146 581
2j76 582
2,176 580
2,544 642
2,544 637
1,602 529
1,954 61 'r

2 541
1,903 553
1,778 561
1,778 550
2,114 560
2,114 577
1 ,602 513
2,477 658
2,477 643
1,845 559
1,845 559
1,954 585
2,30't 625
2,301 625
2,176 61 1

1,845 544
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Figura T01 - a) Relação entre as dimensöes das inclusões de biotitas nas granadas, e as
respectivas razöesde Fe(Fe+Mg), destes minerais, dos paragnaisses kinzigíticos BC2ó8, de
Boíssucanga. b) A partiçäo Fe/(Fe+Mg), entre as bìotital e as respõctivas granaâas
hospedeiras, fornec.e as temperaturàs apresentadas, apoiando-se na cãtibração
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Boissucanga: b) A partiçäo Fe/(Fe+Mg), entre as biotitas e as respeõtivas granadas
hospedeiras,fornece as temperaturas aparentes apresentadas, apoiando-se na cãlibraçäo
geotermom étrica citada no texto,
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Figura T03 - Relaçäo entre as temperaturas aparentes e as dimensöes das inclusões de
biotitas das granadas dos paragnaisses BC 18, de Boissucanga.
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Figura T05 - Relação entre as temperaturas aparentes e as dimensöes dasinclusões de
biotitas das granadas dos paragnaisses TTpq0g, deToque Toque pequeno.
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press¡vo, registram um cavalgamento, praticamente, puro. Esta dinâmica teria
permitido, localmente, uma maior e mais rápida ascensão das rochas
envolvidas, favorecendo os indices anômalos da taxa de resfriamento
encontrados em Toque Toque.

As temperaturas de fechamento dos sistemas granada-biotita, dos
paragnaisses analisados, estão projetadas no diagrama que relaciona
temperatura aparente ("C) com a taxa de resfriamento (dT/dt), apresentado na
figura T9. O modelo utilizado considera biotitas com diâmetro de 100 ¡rm. Os
retângulos correspondem à margem de erro das estimativas e os números
interiores representam os valores médios da taxa de resfriamento para cada
amostra. Estes dados foram lançados na curva de chakraborty & Ganguly
(1es2).

6.3. Resultados lsotópicos

Modelagem termocronológica significa o estabelecimento da história
térmica (Temperatura - tempo, T- t) de uma área em função do tempo
geológico. Em metamorfismo a história térmica é freqüentemente estabelecida
recorrendo à obtenção de isócronas internas ern minerais, cujas propriedades
intrínsecas, constituem marcadores temporais característicos' dos vários
estágios da evolução, no espaço, de pressão-temperatura das rochas
metamórficas (Jager et al. 1967; Harrison et al. 1979; Christensen et al. 19gg;
Burton & O'Nions 1gg1).

As idades, indicadas pelas isócronas minerais, se relacionam com
temperaturas características, abaixo das quais, cessa o processo difusivo e o
decaimento radioativo evolui como num sístema fechado. Com este enfoque, o
conceito de "temperaturas de fechamento", discutido por Dodson (1973), tem
sido, normalmente, utilizado (Harrison et al. 1979; Cl¡ff 1g8S; Blanchenburg et
al. 1989; Giletti 1991).

O processo difusivo diminui, rapidamente, com o resfriamento de umgrão mineral, em um meio heterogêneo, ocasionando um progressivo
isolamento composicional. Na dependência das propriedades intrínsecas do
difusor e da taxa de resfriamento, em princípio a zona central e,
posteriormente, todo grão estará isolado do exterior. Desta forma, temperatura
de bloqueio ou fechamento é definida com sendo a temperatura do sistema
relativa à respectiva idade isotópica aparente (Dodson 1973).

Nos diferentes sistemas geocronológicos, as temperaturas de
fechamento, dos mínerais envolvidos, devem refletir os parâmetros relativos à
cinética difusiva (coeficiente de difusão, taxa de resiriamento, granulação
efetiva e geometria do difusor), assim como o modelo de difusãõ adota-do.
Desta maneira a compreensão dos processos difusivos, entre os minerais,
durante os eventos termotectônicos, se reveste de importância, para a
interpretação termocronológica das idades radiométricas.
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Considerando-se que as propriedades características de cada mineral
orientarn os processos difusivos respectivos, consequentemente, diferentes
temperaturas de fechamento se associam aos vários minerais envolvidos. Em
um evento metamórfico, com um processo de resfriamento lento, será
esperado que diferentes minerais, da mesma rocha, submetidos ao mesmo
sistema geocronológico, produzam idades isotópicas distintas (Munhá &
Tassinari 1999a). Com o aumento da taxa de resfriamento regional, estas
diferentes idades aparentes tendem a se aproximar.

os resultados geocronológicos Rb-sr, em rocha total, nas rochas
graníticas que ocorrem no flanco NW da estrutura em flôr, representadas pelas
amostras JQ04A, indicaram a idade de 693 + s9 Ma (Fig.cl9).
Concordantemente, as análises isotópicas, realizadas por Tassinari 1ìSð'e¡, erir
rochas migmatíticas que afloram ao longo da Serra Mogi-Bertioga, apontaram a
idade de 635 t 59 Ma (Fig.C2O). Esta convergência sugere que a implantação
das rochas graníticas e a geração das migmatlticas, levando-se em conta as
imprecisões consideradas nas análises, ocorreram durante o evento
metamórfico principal, que corresponde a temperaturas de 7S0-3O0.C (Dias
Neto et al. 2000a).

ldades u-Pb em zircões, obtidas por sHRlMp, tanto em zonas de
sobrecrescimentos dos cristais dos paragnaisses que ocorrem nas
proximidades da Praia de cigarras cGo4, com 571 + 10 Ma (Fig. cl), como
nos zircões ígneos dos anfibolitos de Boissucanga 8C07, com sgg t 26 Ma
(Fig. cB) e nos cristais ígneos de Juqueí Jeol, com sgg r 10 Ma (Fig. c9),
apontam para temperaturas da ordem de 700"C.

Resultados Sm-Nd em rocha total e concentrados de granadas de
paragnaisses de cigarras cG03 (Fig. T10) e de Juqueí Jo05À (Fig. T11),
assim como neqmqllos de Toque Toque pequeno TTpq0s (Fig.Trã) e oe
Boissucanga BC28 (Fig.T13), indicam uma época ao redor de 530-Ma, onde as
temperaturas oscilavam em torno de 600'C, relativas ao fechamento das
granadas neste sistema, segundo Mezger et al. (1992).

Concentrados de plagioclásio associados a pontos de rocha total, em
diagramas Rb-Sr, dos paragnaisses de Boissucanga Bc13 (Fig. Tla) e BC14
(Fig. T15), de cigarras cG03 (Fig. T16), de Juqueí JeOsA 6ig. ri7) e de
Toque Toque pequeno TTpqO1 (Fig. T18) forneceram idades pouco acima de
500 Ma. os trabalhos de Giletti (1991) e Jenkin et at. (199s), sobre o
comportamento difusivo do Sr, indicam, como temperatura de fechamento nos
feldspatos, cerca de SSO"C.

Os pares plagioclásio-muscovita, na forma de concentrados minerais de
rochas pegmatíticas 99 Toque Toque pequeno TTpqOs (Fig. T19) e de Juqueí
JQ10 (Fig. T20), posicionados em diagramas Rb-sr, sugerem uma idade pårto
de 500 Ma. Apesar de serem necessários estudos maiJconclusivos a respeito
da cinética difusiva dos Sr na muscovita, aceita-se (Jager 1g7g e Jager et al.
1967) que a temperatura de fechamento neste mineral se coloca þerto de
500"c.
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Figura T11 - Diagrama isocrônico Sm-Nd de concentrado de granada - rocha total,
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Figura T12 - Diagrama isocrônico Sm-Nd de concentrado de granada - rocha total
dos pegmatitos TTpq 05, associados aos paragnaisses de Toque Toque Pequeno.
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Figura T13 - Diagrama isocronico Sm-Nd de concentrado de granada - rocha total,
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Figura T20 - Diagrama isocrônico Rb-sr de concentrados dos minerais
plagioclásio e muscovita dos pegmatitos Je10, associados aos
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Figura T21 - Diagrama isocrônico Rb-Sr de concentrados dos minerais
plagioclásio e biotita dos paragnaisses 8C13, de Boissucanga.
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Figura T22 - Diagrama isocrônico Rb-sr de concentrados dos minerais
plagioclásio e biotita dos paragnaisses de cigarras, cG03, em são
Sebastião.
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Figura T23 - Diagrama isocrônico Rb-sr de concentrados dos minerais
plagioclásio e biotita dos anfibolitos 8C04, interiores aos paragnaisses
de Boissucanga.
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Rb/Sr
AMOSTRA RT fecho T
JQ04 ortogn 633 7S0

CG04 gn
BC07 anf
JQ01 anf
CG03 gn

JQ05A gn

TTpqOS peg

BC28 peg

BC1 3 gn

BC1 4 gn

CG03 gn
TTpqO1 gn
JQ05A gn

TTpqOS peg

JQl0 peg

JQ20 ap
BC1 3 gn
CG03 gn
BC04 anf
BC02 anf

TT01 G peg

CG01 peg

PA04 peg

TTpq0s peg

BC28 peg

JQ10 peg

BC1 3 9n
GUA02K biot

JQ10 peg

BC23 peg

U/PB Sm/Nd
zitcào fecho T gr-RT

571 700
580 700
608 700

Rb/Sr
fecho T pl-RT fecho T pl-musc fecho T

529
559
Ãaa

562

600

600
600

600

508

518

507

521
487')

Tabela T02 - lntegração dos dados dos diferentes s¡stemas geocronológicos utilizados nos diversos tipos ritorógicos e paragêneses minera¡s presentes na área de estudo.As temperaturas de fechamento acompanham as referências citadas no teìÍto.
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475
419
491

4E6
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470
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465
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A paragênese biotita-apatita compreende, praticamente, a totalidade
mineralógica dos biotititos Je20, que ocorrem, como reações de borda, nainterface de rochas anfibolíticas e níveis pegmatíticos, interiores aosparagnaisses de Juqueí. Desta _forma o par dõs concentrados minerais,
disposto em diagrama Rb-sr (Fig.c16), indica a época, 4gg Ma, de fechamento
do difusor mais lento, quando a troca difusiva cessa ao se alcançar a
temperatura de fechamento rnais elevada, que, no caso, são as apatitas, óom a
temp_eratura aproximada de 450oC, segundo Giletti (lgg1) e Jenkin et al.
(1ees).

Os concentrados de plagioclásio e biotita dos paragnaisses de
Boissucanga BC13 (Fig. T21) e de cigarras cG03 (Ftg.T22i, ¡uniamente comos anfibolitos de -Boissucanga BCo4 (F¡g. T2g) e- BCoá tr¡g. T24), em
diagramas Rb-Sr, fornecerarn idades que indicam para aBO Ma, relativas ao
fechamento das biotitas que, segundo Jage r 197g e Verschure et al. (1gg0),
ocorre ao redor de 400.C.

Analisadas pelo sistema K-Ar (Tabela c4), as muscovitas dospegmatitos de Toque Toque TTo1G, de cigarras cGôt, de pauba pA04, de
Tgaug Toque pequeno TTpqOS, de Boissucanga Bc2g e de Juquer Jóto,
relacionadas na tabela T2, que integra os daãos aqui apresentädos, com
exceção da amostra CGO1, que ao apresentar uma idade muito recente, destoa
do conjunto das demais, estas convergem para uma época perto oá ¿go Ma e
retra-tam temperaturas da ordem de 350'C, de acordo com Harrison (1gg1) e
Harrison et al (198S).

Biotitas do paragnaisse de Boissucanga BC13 e do biotitito gerado na
interface dos núcleos diorítÍcos com a rocha granítica da ponta Oãs"Oatnetas,
no Guarujá GUA02K, também analisadas segundo o sistema K-Ar, forneceram
idades ao redor de 470 Ma, quando as temperaturas vigentes, relativas ao
fechamento destes minerais, apontam para, aproximadamente, g00"c,
segundo Harrison (1981) e Harrison et al (1985).

Os concentrados de K{eldspato dos pegmatitos de Juqueí Je10 e de
Boissucanga BC23 fornecerarn idades K-Ar (TabelaT2l, qr", .bnriãerando-se
os erros analÍticos expressos na tabela C4, apontam para'a época ao redor de47O Ma, onde as temperaturas vigentes, relativas ao fechamento destes
minerais, representavam valores entre 150 e 2O0oC, segundo os trabalhos de
Foland (1974), Berger (1975) e Harrison et at. (19gS).

A tabela T2 sintetiza, em ordem cronológica e através das temperaturas
de fechamento dos diversos minerais trabalñados nos diferentes sistemas
geocronológicos utilizados, possibilitando uma visão seqüencial conjunta e
integrada do conjunto de dados gerado por este estudo. Esta perspectiva
possibilita a visualização da história térmica do Complexo Costeiio, na área
trabalhada, como expressa na figura T2S.

A orientação dos resultados permite traçar a linha evolutiva regional,
onde, entre 580 e 480 Ma, as temperaturas passaram, gradualmente, de g00"c
para 450"C, configurando uma taxa de resfriamento pouco superior a 3.C/Ma,
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que está perfeitamente de acordo com os resultados termométricos
encontrados para os paragnaisses de Boissucanga, de cigarras e de Toque
Toque pequeno no diagrama da figura To8. Þosterionñente, apesar das
dispersões nas determinações geocronológicas, aparentemente se implantou
um processo de resfriamento rápido, com a verticalização da curya evotutiva(Fig. T25), interpretada como um acentuado soerguimento regional. o
comportamento térmico do Complexo Costeiro, determinado nesté estudo,
concorda com aquele estabelecido por Munhá e Tassinari (1gggb), na Serra
dos Orgãos, RJ.

Neste sentido os dados obtidos pelos diversos sistemas isotópicos
utílizados em diferentes pares minerais demonstraram claramente a existência
de uma orogênese que teve seu pico metamórfico iniciando-se próximo a 630
Ma e permaneceu em temperaturas acima de 450'C até 480 Ma, quando então
ocorreu a estabilização tectônica regional. Portanto, como a temperatura se
manteve elevada. por cerca de pelo menos 100 milhões de anos pode ter
ocorrido a cristalização de zircões durante este intervalo de tempo, o que
explicaria as idades U/Pb maís jovens obtidas em zircões provenientes de
outras rochas ígneas e metamórficas, que ocorrem em outros setores do
Complexo Costeiro (Söllner et al. 1987; Söllner et al. 1gg9; Söllner et al. lggl;
Schmidt 2000).
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7. CONSTDËRAçÕES FtNAtS

Os estudos desenvolvidos, nas diversas áreas do conhecimento
geológico, permitiram esboçar o caminho evolutivo das rochas orto e para
derivadas que constituem o Complexo Costeiro, na área de investigação.

Expressiva seqüência sedimentar se acumulou sobre crosta continental
durante o Neoproterozóico, tendo como área fonte rochas que foram
diferenciadas do manto entre o Paleoproterozóico e o Mesopròte rozóico,
prioritariamente, com a possibilidade de adições subordinadas be mate¡ais
juvenis até o Neoproterozoico, conforme demonstrado pelos valores de gr,¡¿
pouco negativo de algumas das rochas presentes. Ocorreu o predomínio de
uma sedimentação pelítica, com discretas contribuições carbonáticas.

No Neoproterozóico - Eocambriano, em regime de convergência que
estaria gerando o supercontinente Gondwana, as rochas Oeéta região
estiveram ambientadas, provavelmente, em uma posição de bacia de retro-
arco, a julgar pela proximidade das idades u-pb- (sHRlMp) do ápice
metamórfico (571 I 10 Ma) e da cristalizaçäo das intrusões das rochas máficas
(BC 580 + 26 Ma; JQ sg3 t 10 Ma), que se transformaram nos núcleos
anfibolíticos interiores aos paragnaisses, que indicaria um período muito curto,
quase sincrônico, entre o metamorfismo de alto grau e o magmatismo máfico.A ocorrência das intrusões íqneas, juntarnðnte com a caracterização
litoquímica das rochas BC, "r 

*"rp".iai 
aquelas que apresentam padrões

semelhantes aos dos toleiítos continentais, favorecem'estas interpretações.

O arco magmático, relativo à bacia de retro-arco acima mencionada,
deve ter evoluido em uma época pouco anterior há 600 Ma, não tendo sido
ainda localizadas, na área de estudo, rochas graníticas diferenciadas do manto
superior no Neoproterozóico, que possam representar um arco magmático
juvenil neste período de tempo. Os ortognaisses, que forneceram idades Rb-Sr
próximas à esta época e que apreseñtam indícios geoquímicos de rochas
geradas em ambiente de arco, ficaram caracterizadas por parâmetros de t¡¡0,
calculados para 630 Ma, com valores de -6 a -7, indicando certo tempo de
resídência crustal, poderiam, eventualmente, caraclerizar um arco magmático
produzido por processos de fusão parcial de rochas continentais pré-existentes.
Neste sentido Tupinambá (1999) propõe, como estágio pré-colisional do setor
central da Faixa Ribeira, a geração do arco magmátiðo Rio Negro em 630 Ma,
em função da subducção, para Leste, da borda Leste do 

-cráton 
do são

Francisco, estando presente no mesmo contexto geotectônico.

O Complexo Costeiro registrou o ápice do processo metamórfico no
intervalo entre 580 e 560 Ma, apoiando-se nas determinações u-pb (sHRlMp)
nas zonas de sobrecrescimento dos cristais de ziicão presentes nos
paragnaisses, refletindo condições no fácies granulito, com temperaturas da
ordem de 800" C e pressões de aproximadamente 5,S Kb, como estabelecido
por Dias Neto et al. (2000).

Neste segmento crustal, as temperaturas se mantiveram em níveis
elevados por um longo período de tempo, de quase 100 Ma, entre sgO e 4g0
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Ma, uma vez que nossos estudos mostram que esta área teve uma taxa de
resfriamento muito lenta, da ordem de 3o ClMa, passando de g00.C para 4s0"
c. Altas taxas de resfriamento, como aquelas >100 oclMa, no flanco sE da
estrutura em flôr, segundo Dias Neto et al (2000b) indicariam um cavalgamento
do flanco SE da estrutura. Os dados indicam um forte incremento no processo
de resfriamento das rochas regionais, após 480 Ma.

Schimtt (2001) definiu, com base em diversas idades radiométricas, a
orogenia Búzios, em rochas do Complexo Costeiro que ocorrem mais a norte
da área em estudo, no Estado do Rio de Janeiro, com o período de pico
metamórfico entre 525 e 520 Ma, com temperaturas e pressões máximas
superiores às máximas encontradas neste trabalho. Considera-se como uma
das possibilidades para explicar estas diferenças a hipótese de que o Domínio
Tectônico de Cabo Frio teria ficado em maiores profundidades por mais tempo,
justificando as maiores condições de pressão e temperatura e fazendo comque os sistemas isotópicos se fechassem mais tardiamente e
consequentemente produzindo idades mais jovens. Neste sentido a chamada
Orogênese BÚzios seria a mesma identificada neste trabalho com pico
metamórfico próximo a 580 Ma. Outra possibilidade seria o posicionamento das
rochas estudadas situarem-se em blocos distintos, movimentados pelas zonasde cisalhamento que truncam o orógeno, propiciando evoluções
termocronológicas anacrônicas ao longo do orógeno.

A cinemática predominantemente destral da Faixa Ribeira é descrita
pelos autores que nela trabalharam. Entretanto, na área de estudo, foram
encontrados claros indicadores cinemáticos sinistrais, presentes principalmente
nos flancos da estrutura em flor, associados às rochas representativas do ápice
metamórfico até às fases mais tardias. Este fato pode significar um particular
na dinâmica do orógeno, onde a componente sinistral de um sistema
conjugado, integrante de um regime destral, teria predominado localmente.

A julgar pela localização dos principais núcleos anfibolíticos ao longo do
eixo da estrutura em flor, assim como pelo fato das manifestações magmãticas
mesozóicas se colocarem, aparentemente, em relação com esta estrutura,
confere a ela uma importância especial, possivelmente tendo favorecido a
recorrência de eventos geológicos ao longo do tempo.

O processo orogênico identifícado acompanha, aproximadamente, os
estágios evolutivos do segmento central da Faixa Ribeira de Heilbron et al.
(1995 e 2000). A orogênese Rio Doce, de campos Neto & Figueiredo (1gg2 e
1995), caracterizada como um arco magmático evoluido entre S9O e S70 Ma,
tambem pode se encaixar, temporalmente, no detalhamento da história térmica
brasiliana do Complexo Costeiro.

Os dados geocronológícos permitiram a localização da atividade
pegrnatítica, produzida pela fusão parcial das rochas continentais pré-
existentes, que afetou a área no intervalo de tempo entre 490 - 4go Ma,
exatamente concordante com o incremento das taxas de resfriamento
detectado pelos estudos termocronológicos, que foi interpretado como um
expressivo soerguimento regional, portanto podemos associar o episódio de
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exumação das rochas metamórficas com o expressivo evento produtor dos
pegmatitos.

Os sedimentos acumulados nas bacias molássicas da região sudeste,
assim como várias das manifestações vulcânicas ácidas assoðiadas (Moro
2000), tem fornecido idades K-Ar e Rb-sr gue convergem para a época de 490-
480 Ma, sugerindo uma possível conecção entre os èvenios geológicos. Desta
forma é possível que este soerguimento do orógeno, acompannado da
expressiva atividade das zonas de cisalhamento, tenham exercido uma
influência decisiva na implantação e preenchimento, não só das bacias
molássicas, mas também, como ressalta Milani (1997), a partir do Ordoviciano
tardio, na formação das seqüências sedimentares da Bacia do paraná.
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