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RESUIilO

A área representada na Folha ceológica Joaquìm Murtinho
(CCGP, 1970 a) como sendo ocupada pelo "cranlto intrusivo Joaquim
Murtinho" e também suas vìzìnhanças ìmed'i atas, foram objeto de
mapearnento geoló9ico na escala 1 :50.0OO. As rochas granì tóìdes
foram separadas em 13 fácies e agrupadas em 5 Associ ações de Fá-
ci es.

A Assoc iação de Fácies I é formada por monzograni tos (e gra-
nodiori tos, quartzomonzoni tos e quartzomonzodìori tos) equì granu-
lares méd ios ( fáci es Ia) e monzograni tos e granodìori tos porf .i rí-
tìcos, de matriz médja a grossa (fácies Ib e Ic). A Assocì açäo
II é constituída por monzogranì tos (e granod io|i tos e quartzomon-
zoni tos) finos a médios, cinzentos e levemente fol iados (fácies
IIa) e por monzogranj tos e granodioritos finos a médios, róseos
(fácìes IIb) . A Associação III mostra granì tos a granod.i orì tos
inequigranulares a porfi rítìcos (matriz afanítìca a grossa), ver-
meì hos, com estrutura cataclástica (fácìes IIIa) . A Assocjação
IV apresenta álcai i-feldspato granìtos médios a grossos, averme-
I hados (fácies IVa e IVb) ou cinzentos (fácì es IVc e IVd), com
estrutura cataclást ica (IVa e IVc) e cavìdades miarolÍtìcas
(prìncìpalmente IVb); a fácìes fVe ocorre como dìques de grani-
tóides porfi ríticos com matriz fina a média e cor rósea. Na As-
socìação V, ocorrem álcal i-feìdspato grani tos alaranjados (fácies
ya) e sienitos a quartzo sienìtos inequigranulares a porfiríticos
(matri z afani tica a média), amarelo-rosados (fácies tzb) .

ldentificaram-se aìnda meta-areni tos do "euartz.i to Serra das
Pedras", mi loni tos, rochas do Grupo Castro, areni tos da Formação
Furnas, diabásios relacionados à Formação Serra Geral e sedimen-
tos cenozó i cos .

seqüêncìa de col ocação dos grani tójdes jniciou-se com as



rochas da Associ ação I, seguidas pe'ì a Associâção II (fácìes IIþ
contemporânea a posterior à fácjes Ifa), culmìnando com o posìci*
onamento do conjunto formado pelas Assocìações IV e v (exceto a
fácies fye, posterior). A Associação III deve ser anterjor (ou
contemporânea) às Associações rv e v e posterror às Associ açoes I
e II.

A proposta de crìação da unidade estratìgráfica ,,Grani to
Joaquìm Murtinho" por pârte da comissão da carta Geoìógica do
Paranâ foi defìciente. os maiores probìemas foram a farta de
contro'l e de campo e o uso do mesmo nome para duas áreas diferen-
tes, distantes 35 km uma da outra. Sugere_se aqui denomi nar de
Granj to Joaquim Murtinho apenas as AssociaÇões IV e V, por apre_
sentarem estas rochas compos.i ção ',alasquítìca',, conforme a def ì_
nì ção orìginal da unidade.

o conjunto formado peras cinco Assocì ações de Fácies Grani-
tóìdes pertence ao Cornp'ì exo Granít.ìco Cunhaporanga. É possíveì
que as Assocìações IV e V representem os equivalentes .i ntrusìvos
das rochas vuìcânìcas ác.i das do Grupo Castro.

A falta de dados químicos e isotópìcos inibiu o enguadramen-
to dos granitóìdes nas diferentes classi ficações tipoló9icas a_
presentadas na I i teratura. Entretanto, consìderando_se aspectos
petrográficos e geológicos, as Associações IV e V assemelham_se a
grani tos tipo A, enquanto que a Associação I equìvaìeria a grani_
tos tipo L

As áreas potenc'i a.r mente mais promissoras de encontrar mine-
ral ìzações são as ocupadas pelas Assocìações rV e V e os contatos
entre as diferentes Associações (principaìmente entre as Associa-
ções I e II).

TT



ABSTRACT

The "Joaquim Murtìnho alaski tic grani te", as represented in
the Joaquim Murtinho Geologìcal Sheet (CCGP, 1970a), was mapped
at a 1:50.000 scaìe, together with neighborìn9 areas. The
granj toìd rocks were Separated into 13 facies, grouped into 5

mappabl e Facl es Associations.

The Facìes Association I is formed by facjes fa (mainìy
monzograni tes), Ib and Jc (both porphyrìtìc monzogranj tes and
granodiorìtes). Associatjon lI ìs constjtuted by facies IIa
(mai nì y monzograni tes, sl i ght ì y fol i ated ) and faci es IIb
(monzograni tes and granodiori tes). Assocìation III shows
cataclastìc arani tes to granodiorì tes (facies fffa). Associatjon
IV is formed by alkaìi-feldspar granites (facies f ya, IVb, IVc
and IVd) and dikes of porphyri tic grani toìds (f acj es IVe).
Association V ìs composed by facies tza (alkaì i-feìdspar granì tes)
and Vb (syenì tes to quartz syeni tes) .

Other jdentìfied stratjgraphìc units were the "Serra das
Pedras Quartzj te", myloni tes, rocks of the Castro Group,
sandstones of the Furnas Formation, diabases related to the Serra
Geral Formation, and Cenozoì c sedjments.

The granÍ toid sequence of emplacement begins wi th the
intrusion of Assocjation l, fol lowed by Association II (facies
IIa prior to or contemporary to facìes fJó), ending wj th the
intrusion of rocks of the associatìons IV and V; facies IVe,
however, is the latest ìntrusion. Association III js probabìy
later than Assocìatìons I and II, and earl ier than, or
contemporary wi th, rocks of the Associatìons IV and V.

The defini tìon of the
Granì te" uni t by the Comì ttee

stratjgraphìc "Joaquim Murtinho
for the Geological Chart of paraná

rï T



ìs consìdered deficjent, main'l y because I ì ttle or no fìeld
control was exercised, and the same unit name was used, in
djfferent reports, for granì tes lyìng 35 km apart. It is here
suggested to apply the name "Joaquìm Murtinho Granì te" onìy to
the Facìes Association IV and V, that ìs, rocks showjng
"alaski tic" composi tions.

The five Facìes Associations are an integral part of the
large and stj ì ì poor'l y defined "Cunhaporanga Granj tjc Complex",
It may also be possìble that Associations IV and V represent the
intrusive counterparts of the acid volcanic rocks beìongìng to
the Cast ro Group.

So far, chemicaì and ìsotopìc data are missing for these
granr toids. Takìng into consideratìon only petrographic and
geologicaj aspects, Facjes Associations IV and V are similar to
A-type granites, while Association I are equivalent to I-type
granì tes.

The areas wìth larger potential for rnineraìizatjons are the
ones occupied by Assocjatìons IV and V, and the contact zones
between the different Associations.
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CAPfTULO I

INTRODUÇÃO

I.'1 _ GENERALÏDADES

A elaboração da presente Djssertação de Mestrado derivou da
pesqui sa efetuada pelo autor, inicjalmente na Universìdade Esta-
dual de Londrina e atuaimente na Universidade Estadual de ponta
crossa, em parce|i a com a Mineraìs do Paraná SA (MINEROPAR), en-
tão intitulada "Potencral Metalogenético e Caracterj zação Facio-
'I ógìca do Grani to Joaquim Murtinho". Infel izmente os objetivos
previamente estabelecidos tiveram de ser revjstos, uma vez que
por motìvos financei ros as anál ises químìcas que serìam realiza-
das não puderam ser custeadas. Assim mesmo, dada a extrema es-
cassez de trabâl hos correlatos em terri tório paranaense, resuì ta-
dos signifìcatìvos foram obtidos, tal como se verá adiante.

I.2 - LOCALIZAÇÃO E ACESSOS À ÁREA DE ESTUDO

A ârea estudada sì tua-se (Fìgura l) quase que comp.ì etamente
dentro do munìcípìo de Piraí do Sul (PR), ficando apenas uma pe-
quena porção no município de Jaguariaíva (pR), estando compreen-
dÍda prìncipalmente no setor sul da Fo'ì ha Jaguariaiva (SG-22-X-A-
III; escala 1:1OO.0OO; IEGE) e subordi nadamente no setor norte da
Folha Pì raí do Sul (SG-22-X-A-VI-1 ; escala 1:bO.O0O; SGEx).

Como principal via de acesso, tem-se a rodovìa pR-l51 (pavi-
mentada), a qual serve de I ìgação entre piraí do Sul e Jaguariaí-
va. A área encontra-se ainda relativamente bem servìda por es-
tradas munrcrpaìs (ensaìbradas), a maìoria das quajs em boas con-
dìções de uso. Paralelamente à rodovia pR-151, na porção oeste
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FIGURA l: Mapa de local i zação e principais acessos à ârea
de estudo (em destaque). SimplifJcado do mapa delocal.ização do projeto Geoquímica na Area decastro-pi rat, DNPM/CPRM (Licht, 1987). Linhas
segmentadas: ferrovi as; I i nhas cont ínuas gros_sas: rodovias; ì inhas contínuas finas: Rio lapóe pri nci pai s afluentes.
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FIGURA 2i Locaì i zação da área estudada (ern destaque) em

reìação às principais unidades geológicas regì_
onais (estão omi tidos os Diques do Arco de
ponta crossa e os Sedimentos Cenozóicos). EC:
Embasamento Cristal ino ìndiviso; esp: euart_
zj to Serra das pedras; CyC: Comp.l exo Granítjco
Cunhaporanga; yJM: Grani to Joaquim Murtinho;
Gc: Grupo Castro; Ff: Formação Furnas; Bp:
rochas da Bacia do paraná pós_Furnas. Modifi_
cado de Biondi et al . (1989), esca.l a 1:6bO.OOO.
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da área, exìste a ì ìgação ferroviárìa entre Ponta Grossa e Telê-
maco Borba (PR), Itararé (SP) e Ourinhos (SP).

Em termos geoìógicos (Figura 2), a área engloba rochas do
Compl exo Granítico Cunhaporanga, "Quartzito Serra das pedras" e
Grupo Castro e, em menor proporção, da Bacia do Parañâ (Formação
Furnas e diques básicos), além de coberturas cenozói cas.

].3 - OBJ ETT VOS

Os prìncipajs objetivos do presente traba'ì ho foram:

Mapear a área representada como Granito Joaquìm Murtinho
na Folha ceológìca de Joaquìm Murtinho (CCGP, 19ZO a);

Caracterizar petrograficamente os tjpos I i toìógicos que
compõem o referi do granito;

Esboçar uma interpretação preljmjnar a respeì to do poten-
cial metalogenético do grani to (suas fácìes e suas rela-
ções com as encaìxantes);

Reconhecer petrográfica e estruturaìmente a atuação de
processos de natureza tardi-magmática;

Estabelecer prel iminarmente a evol ução geológìca do gra-
ni to;

I.4 _ JUSTT FTCATIVAS

Com o objetivo de escol her-se um aìvo que atendesse aos jn-
teresses das partes envolvìdas, a Unjversidade Estadua'ì de Lon-
drina (posteriormente a Universidade Estadual de ponta Grossa) e
a MINEROPAR, anaì ì sou-se a bìblìografia relacjonada ao tema



"9rani tos do Paraná" , vì sj taram-se áreas pré-sel ecìonadas, con-
cluindo-se f jna.l mente pelo Granì to Joaquìm Murtinho como melhor
objeto de estudo. Os princrpais motivos para tâl decjsão foram:
escassez de dados relat ivos ao grani to; possrbì I idade da existên-
cia de uma dìversìdade faciológica (Ribas, 1981 ); possjbilidades
promissoras (do ponto de vista estruturaì ) de mìneral ì zações
(Fiorì , 1984); enquadramento do grani to, por alguns autores (Ha-
sui et al ., 1978; Kaul,1984; dentre outros), como anorogênì co
(ou, peìo menos, pós-tectônico) , ti po que mostra-se favorável à

ocorrêncìa de mi neral i zações; faci I idade de acesso.

I.5 . ASPECTOS FISIOGRÁFICOS E GEOMORFOLÓGICOS

O relevo iocal é sìgnificativarnente contrastado, comportando
tanto áreas elevadas, com freqúentes exposi ções de rochas, como

áreas baixas, ap.ì ai nadas e de soìos espessos. Destacam-se, como

principais acidentes topográficos, a Serra das Furnas na parte
norte (Foto 1) e a Serra das Pedras no extremo sul da área (Foto
2).

A Serra das Furnas, num contexto regionaì, orjenta-se segun-
do ENE-WSW. Porém, quando anaì isada em uma escaia maìor, mos-
tra um arranjo compl exo e suas bordas podem assumi r di reções as
mais variadas. Mostrando tipìcamente um relevo em cuesta, com

topo do "front" alcançando entre I200 e 1275 m na área estudada,
apresenta desníveìs consideráveìs, mui tas vezes da ordem de 2O0 a
25O m. Consti tuída por areni tos da formação homônima, a serra
representa o limite entre o primejro e o segundo pìanalto parana-
ense, este último tendo início na ârea de reverso da cuesta.

A Serra das Pedras dìspõe-se como uma grande crista aiongada
na di reção NNE-SSW, desde as cercanias de Castro até junto à ci-
dade de Piraí do Sul. Sustentada por meta-areni tos feldspáticos,
atìnge aìtitudes máxi mas ao redor de 1240 m na porção sul da área
de trabalho, tendo seu ponto culminante I359 m de altitude (sìtu-
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FOTO I : Serra das Furnas, const'i tuída de areni tos da f or-
mação homôni rna, vi sta do ponto 98 (ver Anexo 2) .

Observe-se o t í p'ico re'levo em cuesta e o cont raste
acentuado na vegetação (denso e de grande porte
junto à base da serra e de pequeno porte na área de

reverso ) .

ado al ém dos I 'imi tes do presente estudo ) .

Na ârea são encontradas as nascentes dos rios Iapó e das

Cinzas, assim como tri butárjos do rio Jaguariaíva, afluentes de

1a (rio das C'inzas) ou 24 ordem (rios lapó e Jaguariaíva) do rio
Paranapanema. No entanto, a característ i ca rnaì s destacada corn

relação à hìdrograf ia é o carâter sen'i I da maioria dos cursos d'
água presentes na ârea, apesar da prox'imidade de suas nascentes.
Este comportamento é prontamente identi f i cável na bacia hidrográ-
fica do r'ìo Iapó, tanto em fotografias aéreas como em mapas topo-
graf icos e geologicos (ver, por ex., a Folha Geologrca de Joaquirn
Murtinho, CCGP, 1970 a).



FOTO

O restante da ârea é dominado por uma topografia suavemente

ondulada a quase plana (al t'i tudes ao redor de lOOO a 1O5O m), em

particular nas prox'imìdades do rio Iapó e da maioria de seus tli-
butár'ios, proveni ente tanto da i ntensa al teração prì ncì paìmente

das rochas graní t i cas (Compl exo Graní t'ico Cunhaporanga) , como da

deposiÇão de extensos aluviões. Localmente sobressaem algumas

elevaÇões, concentradas preferencialmente junto à escarpa do are-
nito Furnas. A exceÇão mais destacada deve-se a uma crista alon-
gada (NNE-SSW) de conglomerados do Grupo Castro, pos'icionada no

flanco oeste da ârea, a qual pode aìcançar até 1150 m de altitu-
de.

Se r ra das Ped ras ( ao 'f undo )

arenitos da unidade "Quartzl

v'ista do ponto 98. Em Prìmeì
areni to Furnas.

formada pelos meta-
Serra das Pedras",
pl ano, matacões do

to
ro



CAPfTULO I]

METODOLOGIA E TRABALHOS ANTERIOBES

IT.1 _ METODOLOGÍA

Aconsultabìb1ìográfica,etapaprelìmìnardotrabalho'con-
SjStiudeum]evantamentoeaná.|'isecríticadostraba]hosre,ìati-
vos à geo'ì ogia do Ieste paranaense e, em especìa1 ' ao Granito

Joaquìm Murtinho. outros temas, relacionados com as particulari-
dades da área pesqui sada, foram também jnVest'i gados, tais como a

t.i pologìa dos granì tos e a evol ução geológjca do sul e sudeste do

Brasil durante o Cic'ì o Brasìlìano.

Antes de se inìciar a segunda etapa, a de f o t o i n t e r p r e t ação ,

fez-se uma visita de reconhecìmento ao campo (junho de 199o), com

o intuì to de identi'f icar os aspectos geológicos e geomorfoìógicos
gerais da regìão. Em segujda, de posse de fotografìas aéreas nas

escalas 1:70.ooo (ano 1963; USAF) e 1i25 '0oo (ano I980; lnstituto
de Terras, Cartografia e Florestas), eìaborou-se um mapa fotogeo-
lógico que serviu de base para o mapeamento facjológjco posterr-
ormente desenvolvido (etapas de campo em julho/agosto de 199o e

dezembro de 1992 ) .

A identìficação de dìferentes fácies graníticas, agrupadas
em associações, representou um dos pontos importantes da pesqui-
sa. Sensrvelmente prejudìcado pela escassez de bons aflorâmentos,
o mapeamento das diferentes associ ações de rochas graníticas ori-
entou-se, basicamente, pela metodologia descri ta por LJlbrìch
( 1984 ) e Vlach (1985).

Como bases cartográficas, para a representação em mapa dos

dados de campo, ut i I i zaram-se as fol has topográf i cas de Jaguar i a-

I



íva (Sc-zz-X-A-III; escala 1 : l00.000: IBGE: I967) e Pi raí do Sul
(SG-22-X-A-VI-1; escala 1:50.O0O; SGEX; 1961), além das fotos
aéreas na escala 1:25.0O0. Os contatos e demais estruturas geo-
'ì ógìcas foram marcados em papel overìay e/ou vegetal sobre as
fotos aéreas l:25.000 e posteriormente transferidos para uma base
topográfì ca em escala 1:50.000. Esta base foi obtida, prìncipaì-
mente, da ampl i ação da foìha SG-22-X-A-III (escala I : l00.00O),
controlando-se as dìstorções presentes em fotos em escala
1 : 2 5 . 000 .

A anál ìse petrográfica, no laboratór'io, efetuou-se em dois
passos. Prìmej ramente, no Laboratório de Geologia do Departamen-
to de Geocjências da UEPG, descreveram-se mìnuciosamente as prìn-
cipais características macroscópì cas das amostras coletadas, con-
tando para isso com o auxílio de lupa estereoscópica Zeìss, Já a

descr'i ção mi croscópì ca foi real ì zada no Laboratór i o de ópt i ca do

Departamento de Mineralogìa e Petrologia, Insti tuto de Geoci ên-
cras, Universidade de São Paulo. O equi pamento usado foi essen-
cialmente um microscópio petrográfico da marca Zeiss, modelo
Axìopìan.

Durante a análise ao microscópio foram estudadas um total de
66 lâmjnas, observando-se os mìnerais e as texturas das rochas,
veri fi cando-se as ordens de crì staì ì zação e estabel ecendo-se as
compos ições modai s das rochas. Para a obtenção da seqüência de
formação dos minerais das rochas grani tóides, centraram-se as
jnterpretações em critérìos clássicos, como idiomorfismo, inclu-
sões, relações de contato e texturas indicativas de reação, Já as
modas, para amostras equìgranuìares fìnas ou médias, foram conse-
guidas utj l izando-se o método de Chayes ( 1949) , contando-se uma

média de 2000 pontos para lâmjnas del gadas dos grani tóìdes da
Associação I e 1300 pontos para a Assocìação II.

Para rochas porfi ríttcas da Associ ação I obtiveram-se apenas
estjmatjvas aproximadas. Neste caso, as composì ções resul taram
da média ponderada entre a composição modal da matriz (obtìda
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FIGURA 3: Dìagrama QAP com estimativas composìcionais pa_
ra rochas porfiríticas. Divisões e nomencìatura
conforme Streckejsen (.l976). Campo 3b: monzo_
granitos; campo 4: granodiori tos; campo B*:
quartzomonzoni tos. I : composj ção da
a,b,c: ver sìgnifìcado no texto.
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pelo método de chayes, 1949) e a porcentagem de fenocristais de

feldspato potássìco (aval iada nos afloramentos) - Para mel hor

compreensão, tome-se por exemplo uma rocha porfìrítica (cuja es-
timativa de campo indicou aproximadamente 25% de fenocristais)
com composì ção modal da matriz ( homogênea) de o'55 P + 0,25 Q +

0,20 A (campo dos granodiorì tos; ponto I na Figura 3) ' Desde

que sejam desprezadas eventuais jnclusões de quartzo e plagioclá-
sìo nos fenocrjstais de feldspato potássico, a composi ção total
da rocha estará situada em algum ponto sobre a linha que une o

vértice A do di agrama QAP ao ponto I da Figura 3. Assìm, neste
exemplo, se a rocha tiver entre 0 (ponto I) e 9% (ponto a) de

fenocristais, será um granodjorì to, entre 9% (ponto a) e 2Q%

(ponto b) um monzograni to e entre 20% (ponto b) e 45% (ponto c)
um quartzomonzonì to. Como a estimativa de campo apontou aproxì-
madamente 25% de fenocristaìs, esta rocha deve ter uma composì ção
globa'ì ou de um monzograni to ou, mais provavelmente, de um quart-
zomonzon i to,

Na etapa de consol ìdação do trabal ho, confrontaram-se os
dados e i nformações das etapas anter'ì ores com os modelos propos-
tos na'l ìteratura para as rochas granítìcas em geraì e as demais
un i dades presentes na região.

TI .2 - ÏRABALHOS ANTER]ORES

Apesar da denominação de Granito Joaquim Murtinho ter sìdo
proposta, como se verá adiante, somente no jnícìo dos anos Z0 nos
trabal hos da Comi ssão da Carta Geoìógìca do paraná (CCGP), exjs-
tem referências mais antigas à ocorrência de rochas graníticas na
regìão de Joaqujm Murtjnho, Pirai do Suì (pR). Ol ivei ra (1|gZT) ,

ao descrever alguns aspectos do "Compj exo Crystaiììno Archeano",
jdentificou quantìdades signjfjcatìvas de rochas ígneas intrusì-
vas ("de edade desconhecjda" ) nas proximidades das cabecei ras do
rìo Iapó. Em especial , nos cortes da ferrovìa São pau'l o-Rio
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Grande, perto de Joaquìm Murtjnho, o autor assìnalou a presença
de "affloramentos de grani to de granul ação grossa".

Coutìnho (195S) fez cons.j derações pertìnentes à geologia e
petrologia de rochas encontradas nas cercanias de pìraí do Sul.
O autor relatou a exposì Ção de grandes afloramentos de alasquì tos
"perto de Joaqujm Murtlnho 9 km ao norte de pjraí,,. Interpretou_
os (ao lado de riolitos e quartzo-pórfiros) como os produtos fj_
nai s da di ferenciação de magmas gábrì cos, provavelmente acompa_
nhada de assìmì ìação de encaixantes quartzo-ferdspátìcas (arcó-
sios).

Em 197O a com.i ssão da Carta ceológì ca do paranâ (CCGP) edi_
tou a Folha Geo'ì ógìca de Joaquim Murt.i nho (escaìa 1:70.O00), onde
se observa um corpo ígneo ìntrusivo denominado de Grani to Joaquim
Murtìnho (ver locâl i zação da Folha na Figura 4a). Suas princì_
pajs característjcas serjam: composjção de ,'alasqur to"; contatos
tectônicos tanto com o Grupo castro (a oeste) quanto com o Grani-
to Cunhaporanga (a leste); formato grosse.i ramente retangular
(eìxo maior N-S), com área de exposição, na referlda folha, de
aproximadamente 60 km"; cobertura, em sua porção maìs setentrio_
nal , por sedìmentos devonianos (silu.i anos?) da Formação Furnas;
extensão, para suì, além dos limites da Foìha; posjção, na coìu_
na estrati grá'f ica, posterior ao Grani to cunhaporanga e anterior
ao Grupo Castro (este úl timo referido como Eopaleozóico). É jm_
portante ressal tar que a Folha citada carece de nota explicativa
acompanhando o mapa geológico e gue o mapeamento é pr.i nci palmente
fotogeológico, oom apenas 5 pontos ìndicados de controle de cam-
po.

Aìnda em 197O, a Comìssão da Carta Geológica do paraná pu_
bljcou também a Folha Geoló9ìca de Varzeão (escaìa 1:ZO.OOO; ver
locaì ìzação na Fjgura 4a). Nesta Folha, ìguaìmente, aparece j_
dentificado um corpo granítico (situado a 35 km da Forha Georógj*
ca de Joaquìm Murtinho) com o mesmo nome de "Grani to intrusìvo
Joaquim Murtinho, tipo alaskí fe", mas com dìferenças sìgnificati-



vas. A forma é retangular (eixo maior E-W), com área de aproxì-
madamente I kmz, estando ele justaposto aos metassedimentos do
Grupo Açungui e ao Grani to Cunhaporanga, sendo que somente seu
contato a norte é tectônico. Não há nota expììcativa acompanhan-
do o mapa geológico.

lvluratori et al . ( 197O) apresentaram os pri ncl pai s resul tados
do mapeamento geoiógico efetuado nas Fol has Joaquim Murtinho,
Jaguar'ì aíva-Sul e Serra das Antas ( todas na escala 1:70.O0O; ver
ìocaì i zação na Figura 4a) . Caracterj zaram brevemente o Granj to
Joaquìm Murtinho como "alasquítico", dìzendo que "suas relações
de campo e sua freqüente assocìação com fluorì ta" .i ndì cam que
este corpo igneo se|i a contemporâneo aos "episódjos de intrusões
ácìdas post-orogênì cas que ocorrem em Santa Catarìna". Apesar de
sal ientarem a necessidade de datações radìométricas, posi cionaram
o Granj to Joaqujm Murtjnho no Eo-paleozóico, posterior ao crupo
Castro.

Aìgarte e Kaefer (19T2), ao descreverem o Complexo Granítico
Cunhaporanga, no âmbj to da Folha de I tararé (SG-22-X-B; ver loca_
I ização na Figura 4b), consìderaram o cranito Joaqui m Murtinho da
regìão de Varzeão como uma variaçào petrográfica do Granj to Cu-
nhaporanga. Anál ises modais teriam indjcado uma composição gra-
nodiorítìca para a rocha, vermelha-tijoìo, referida como granjto
a'l asquítjco Joaquim Murtinho pela Comissão da Carta ceoló9ica do
Paraná. Deste modo, sugeri ram o abandono, na área em questão, do
uso do nome "Granì to Joaquim Murti nho" .

Kaefer e Cunha (1974), ao relatarem a geoìogia de um terço
da Folha de Castro (SG-22-X-A; ver 'ì ocaì ização na Figura 4d) ,

incluíram a ârea reservâda ao Granl to Joaqujm Murtinho pela Co_
mi ssão da Carta Geoìógica do paraná (1970 a) no Compl exo Graníti-
co Cunhaporanga.

Nos relatórìos geoló9jcos do proj eto Leste do paraná. (1977),
Fol has Cerro Azul (SG-22-X-B-IV) e pi raí do Sut (SG-22-X-A-VI ) ,
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FIGURA 4: Local i zação geográfica _dos projetos e/ou mapea_mentos geológicos real izados Àa Folná SC_Z2_X eque estão ci tados no texto. De a a e, destacam_se como referêncì as as ì ocaì i zações áas Fol hasJoaquim Murtinho e Varzeão. a) Comi""ao ¿. C"._ta Geotó9ica do paraná (Cccp, iszoã, t; Muratorì
91 3ì. t97o): M, Fotha ceotógica Aó lãaquim Mur_tjnho; J, Fotha Geotó9ica ¡aõuaiiãiuãIsur; S,f"l!g Geoìógica de Serra das nntas; V, Folhaceológìca de Varzeãg, - U) projeið-éuOeste do Es_ji93_ dg. são pau lo. (llsgrte " x""i"il-- 1e72) : r,l-o rha Itararé. c) projeto Castro_piraí do Sul(cNEN-cpRM, 1s72, in_Li;ht, 1rB;): ';j- ceotosiade um terço da Folha Casiro (Xaetel e Cunha,1st4). e) projeto 

!e:te.¿o _pàfaÃ¿"1cenu rszz",b): cA, Foìha Cerro Azuì; pS, Èoinà*'pi..i doSu I .



novamente não há menção ao Granì to Joaquim Murtìnho. Entretanto,
nas fichas de descrição de afloramentos, é freqüente a denomi na-
ção de Grani to Joaqujm Murtinho para as rochas (graníticas) de
cor vermelho-tjjolo. Atente-se ao fato de que a ârea abrangida
pelo projeto não envolveu a "área-tipo,' do Granj to Joaqujm Murti_
nho, ou seja, a Fo'ì ha Joaquìm Murtjnho (ver local ì zação na Figura
4e ) .

Hasuì et al . (1978) propuseram, para a regìão de dobramentos
sudeste (estados de São paulo e paraná) , subdjvìdi r gran.i tos e
granitóìdes em fácies Mìgmatítica, Cantarei ra, Itu, Graciosa e
Granofírica' Dentro desta classifìcação, o cranito Joaqurm Mur-
tinho está I istado como pertencente à fácies rtu. por seu rado,
a fácies Itu foi caracterizada como constjtuída de granì tos (e_
ventuaìmente granodiori tos) cinza-claros a vermelhos, finos a
grossos, i sótropos e de textura hi pìdìomórfì ca granular, pós_tec_
tôni cos e provave imente epi zonai s.

Ribas (.l981), ao discutir os resul tados do reconhecimento
geoìógìco regionar do compr exo Granítìco cunhaporanga, corocou o
Granito Joaquim Murtinho como pós-tectônico, intrusivo e idêntico
ao crani to carambeí (si tuado no extremo sudoeste do complexo cu-
nhaporanga) . Petrograficamente, distinguiu duas fácìes de colo-
ração rósea-avermel hada, uma equigranuìar aparentemente predomi -
nante (álcali-granito) e outra porfirobìástica (quartzo sienito
catacl asado ) ' segundo o autor , a comi ssão Naci onâr de Energi a
Nucl ear (CNEN), no ìnício da década de 70, teria detectado anoma-
lias radioativas em zonas de farha nesta regìão^ As anomar ias,
estudadas através de sondagens, perfi lagem geofísìca e anál ises
mineralógjcas, seriam devìdas a mjneral ìzações de torita. No
entanto' saliente-se que segundo o cadastramento dos projetos de
prospecção geoquímica executados no paraná (Licht, i9B7), a ârea
estudada pela cNEN/cpRM em 1972 não teria englobado a Foiha Joa-
quìm Murtjnho (ver local j zação na Fìgura 4c).

e Bj ond i (1983), visandoFr'ì tzsons Jr
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favoráveìs em rochas graníticas para a MINEROPAR, efetuaram uma

compì ìação e síntese a respeì to do tema "grani tos paranaenses".
Neste estudo, procuraram estabelecer o grau de conhecimento dos
corpos, além de agrupá-los, uti I j zando cli térios como forma e

djmensão dos granj tos e descrições petrográficas macroscópì ca e

microscópÍca (quando existentes). No caso do Grani to Joaquim
Murtinho, os autores o consjderaram muìto pouco conhecido e inte-
grante do "crupo dos ortoclásjcos com plagìoclásìo sódico" (ou
seja, rochas com ortoclásio como feldspato potássico e al bi ta-
oì igoclásìo como piagìoclásio), os quais seriam tardi- a pós-
tectônìcos e alóctones. Ao grupo pertenceriam ainda os granitoS
Barra do Santana (ou Taici ), Banhado, Chacrrnha, talvez Rio Abai-
xo (todos considerados pouco conhecìdos) e Carambeí (considerado
razoave I men te conhecido) .

Fiorj (1984; ver também Fassbinder et aì., 1985) anal isou
os I ineamentos tectônrcos do leste paranaense, bem como suas re-
lações com mineral izações e intrusões granítìcas, ìdentificando
quatro sjstemas principais: nordeste, norte-noroeste, noroeste e

leste-nordeste. No modelo proposto pelo autor, seriam mais pro-
missoras no tocante a mineral i zações as rntrusões posicionadas
nas interseções de I ineamentos dos sistemas nordeste e noroeste.
Dentre outros, citou o exempìo do Grani to Joaquim Murtinho, sltu-
ado na interseção dos Iineamentos Pj raí do Sui-Jaguariaíva (sìs-
tema nordeste) e Serra das Furnas-llha do Mel (sìstema noroeste),

Kaul (1984) avaliou o significado geoìógìco dos grani tos
anorogênìcos da Suíte Intrusìva Serra do Mar (defìnìda por Kauì
et aì., 1982, in Kaul, I984) nos estados de Santa Catarina, para-
ná e São Paulo, incluindo nesta suíte o Granì to Joaquim Murtinho
(ver, entretanto, Kaul ,1987).

Soares ( 1987;1988) fez uma ampla di scussão de aspectos taìs
como sedìmentação, metamorfismo, tectônjca deformadora e magma-

tìsmo dos "Compl exos Proterozójcos" e rochas Eo-Pal eozóicas do
Parana. Ao descrever os diferentes estágios evolutivos a que
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foram submetidos estes grupamentos litológicos' refere as seguìn-
tes ativìdades fìnaìs de um grande cjclo col isìonal para a regì-
ão: reversão no movimento da Falha da Lancinha (assumi ndo nesta

fase uma movjmentação levógìra) , formação da bacia transtensional
do Grupo Castro, vuìcanìsmo r'i ol ítico e "provavelmente intrusões
granítrcas pós-orogênì cas alcal inas, tjpo Carambeí e Joaquìm Mur-

t jnho, com características de grani tos intra-placâ" (Soares,

1987 ) .

No Mapa Geológìco do Estado do Paraná (escala 1:650.0O0) de

Biondi et al . (1989), o Granito Joaquìm Murtinho está representa-
do no Proterozóico Superjor, embutido na "Suíte GranÍ tica-Cornu-
bianítica Brasì I ìana". Foi incluído, ao lado do Granì to Carambe-

í, no grupo dos "Grani tos Alaskitos"; estes foram descri tos como

"alaskitos, granì tos alaskíticos e álcal ì-granì tos de cores ró-
seas e cinza, textura granular hipìdiomórfjca, raramente porfirÍ-
tica, bìotíticos. Ocorrências de fluori ta".

Vlach et aì. (1990) propuseram a exjstência, no Paraná e em

São Paulo, de uma associação de grani tóides cálcio-alcal ìnos
(semel hantes aos do t'i po I caledoniano) e do tipo A aluminosos,
tardi- a pós-orogênicos, que em conjunto poderìam signifìcar pro-
dutos de um mesrno mecanismo gerador. Estes granÍtóides foram
agrupados pelos autores no Cinturão Itu que, ao lado da Suíte
Intrusiva Serra do Mar (Kaul et al ., 1982, in Kaul , 1984), marca-
riam a granì togênese final do Ciclo BrasiI iano. No mapa geológi-
co que acompanha o texto , a ârea correspondente a do Granì to Joa-
quìm Murtìnho aparece ìndivìdual ì zada como um macj ço da categori a
"indefinida", pertencente ao cinturão Itu.



III.l

CAPfTULO III

GEOLOGIA REGIONAL

CONSIDERAçÕES GERAI S

Com o objetivo de situar a á,rea de estudo no contexto geraj
da Geologìa do Paraná,, são feitas breves consjderaqões a respej to
dos dois domín¡os geológicos princìpais do estado, a Bacia do
Paranâ e seu "Embasamento Crj staì i no" (ou "Pré-Cambriano Parana-
ense " ou ai nda " Escudo Paranaense " ) .

IIT.2 - EMBASAMENTO CRI STALI NO

As rochas agrupadas sob a denomìnação genérìca de "Embasa-
mento Cristalino" ocupam a quase total idade dos domínjos geomor-
foló9icos conhecidos como "Primei ro Planal to Paranaense" (ou
"Planalto de Curitiba"), "Serra do Mar" e "Litorai", correspon-
dendo a aproxì madamente um oìtavo do territórìo do estado. Estes
terrenos correspondem à parcela paranaense do que Hasui et al .

(1975) denomi naram de Faixa Dobrada Rjbeira, envolvendo ljtologi-
as as mais variadas, com i dades que oscilam do Arqueano(?)-prote-
rozóico Inferi or ao Ordoviciano,

Apesar da região ser alvo de estudos desde o século passado
(por ex. , Derby, 1878), muì tos problemas aìnda permanecem. As-
sim, a I i teratura registra a proposi ção de diversos grupos, for-
mações, compìexos, seqûêncìas, suítes, substituídos e novamente
propostos, sem maìor respei to às normas estratigráfìcas (maiores
detal hes em Fjorr , 199O) .

As interpretações geotectônicas, que compreensìveìmente so-
frem a influência dos modelos em voga, normalmente acompanhadas
de um conhecimento fragmentárìo e mal ponderado da si tuação geo-
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1ógìca regional , admi tem a atuação de fenômenos mui to contras-
tantes durante o Proterozóico. Assim, a literatura sobre a região
regìstra concl usões confljtantes: uma unìdade para alguns auto-
res seria base de uma seqüêncìa, para outros topo; um mesmo con-
junto de rochas ìndìcaria uma paleozona de subducção incl inada
ora para noroeste, ora para sudeste (confrontar, por ex., os tex-
tos de Soares, 1987 e Campanha et al ., 1S87).

Como prrncipajs fatores limìtantes para um entendìmento con-
sensual da geologìa regìonaì, podem-se citar:

a) extensas áreas em que o conhecìmento geológìco não ultra-
passa o do nÍvel de reconhecimento;

b) ausêncìa de mapeamentos geológicos sìstemáticos (em qual-
quer escal a) ;

quant idade (e por vezes quaì ìdade) insufjcjente de dados
geofísìcos, geoquímicos e geoc rono ì óg ì cos ;

falta de estudos estruturajs adequados (Fiori, 199O);

e) tendêncìa de extrapolação de dados, obtidos em pequenas
áreas, para áreas maiores, sem que se tomem os devjdos
cuidados;

f) fal ta de tentatìvas ponderadas de integração, identifi-
cando problemas e carências de conhecimento.

Ao discuti r a história geoìógìca proterozójca do centro-suj
do Brasjl e, em especial , o quadro atual de hjpervalorjzação de
aspectos locais em detrimento de aspectos regjonais, Soares
(1988) afi rmou que "o modelo particular deve suceder o geraì ".
Mas é certo tambérn que as jnterpretações gerais devem estar base-
adas em dados específjcos, os quaìs, em úi tima instância, dão
sustentação a qualquer modelo. Portanto, somente será possível a

c)

d)
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const rução de modelos maìs real istas, após a superação das difi-
culdades e deficiências acima mencionadas.

A segui r, apresentam-se as assocj ações I i toló9ìcas do Emba-

samento Cristal ino (Figura 5). Sem 'ì nvocar quaìquer signifìcado
geotectônico maior, o "Escudo Paranaense" é aqui dìvjdido em dois
grandes domínìos geográficos, os Elocos Noroeste e Sudeste, I ì m'i -
tados pelo I i neamento São João-Lamenha Grande de Fiori (1984).

TTT .2 .1 - BLOCO NOROESTE

O Bloco Noroeste, equivajente ao Si sterna Dobrado Apiaí de

Hasui et al . ( 1975 ) , aparece const i tuído peì os segui ntes grupos
de rochas.

a) Metassedimentos clásticos e quÍmÍcos (fundamentalmente
carbonát ì cos) e, em menor proporçào, rochas metavul cânì -
cas, de grau baixo (ìocaìmente médio ou então muito baj-
xo). A deformação é heterogênea, marcada por tectoni smo

de caval gamento genera'l izado ( transporte para sudeste),
segurdo por dobramentos e deformações associ adas a
transcorrências, eventualmente sincrônìcos (ambas geran-
do fol iações e estruturas pìanares com or'ì entação nordes-
te; ver Fiori, I990). A idade é incerta, tendo Farrchiìd
(1977 , 1982) sugerìdo, através do estudo de estromatól i-
tos, valores superi ores a 8b0 Ma e o intervalo protero-
zói co Médjo-Proterozói co Superjor para a sed imentação das
unìdades Itajacoca (Fairchild, 1977) e Capi ru (Fairchild,
1982), respectivamente. Correspondem às unìdades Votuve-
rava-I taiacoca-Capi ru de Soares (1982), ma.i s a unidade
Antinha (como definida em Fìorì, 19gO).

b) Rochas para- e o r t ome t amó r f i cas de grau médio, retro-
metamorf isadas em grau baixo. O padrão deformacional é

compl exo (9eraìmente inclujndo o padrão descrito em
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a, acìma). Com os dados atuais, a idade é incerta e es-
peculativa, sendo para alguns autores proterozóìca jnfe-
rior (por ex., MINEROPAR, 1986), para outros proterozóica
médìa (por ex., Soares, 1987). correspondem às unidades
Água Cìara-Perau-Setuva de Soares ( l987 ) .

c) Rochas para- e o r t ome t amó r f ì cas de grau médìo a aìto
(?) que são encontradas em aìguns núcleos antiformais,
junto às associações a e b, ci tadas acima. O padrão de-
formacional é compl exo (não incluindo, necessariamente,
o padrão descri to em a, acìma). A idade é rncerta. Cor-
respondem à unidade Pré-Setuva de Fiori (1990).

d) Compì exos grani tóides de dimensões batol íticas, gene-
ricamente tidos como cálcìo-alcal ìnos. Localmente são
fol iados e com mega-enclaves ocasjonaìs das assocìações
a e b (acima). As poucas deterrni nações isotópicas acu-
sam jdades entre 750 e 51O Ma (Rb-Sr; Reis Neto, 1994).
Correspondem aos Granì tos Porfj ríticos Três Córregos e

Cunhaporanga de Bjondi et al . (1989).

e) Corpos granítìcos ìntrusivos, contemporâneos( ?) a pos-
teriores aos dobramentos descrjtos em a (acima). Em ge-
ral , são pouco conhecidos (Frì tzsons Jr, e Biondi ,

1983), As poucas determinações radiométricas indjcam ida-
des dentro do intervalo de 5OO a 600 Ma (p. ex., 586 1 14

Ma, K-Ar, para o cranjto Carambeí, in Biondi et aj.,
1989). Correspondem aos Grani tos do Cerne, Piedade, passa
Três e Carambeí , dent re out ros .

f) Sedimentos clásticos continentais e rochas vulcânicas
ácidas-intermedjárias, pouco ou nada metamorfjsados. A

deformação envolve dobramentos local izados e principal-
mente feições tectônìcas rúptels distensjonais. A jdade
é presumidamente cambro-ordovi ci ana (em parte proterozói-
ca superior?; isócrona Rb-Sr de 466 !7,7 M.a. em rioljtos



do crupo Castro, in Moro et al . , 1993). Correspondem às

unidades Camarì nha, Castro e correlatas.

Por se apresentarem na área estudada, serão discutidos com

mai s detal hes o "Quartzi to Serra das Pedras" (assocìação a?, b?,

c? acjma), o Compì exo Granítico Cunhaporanga (associação d acìma)

e o crupo Castro (associação f acìma)'

,'QUARTZITO SERRA DAS PEDRAS,.

O "Quartzito Serra das Pedras" (Muratori, inédito, in Fuck,
'1 967) representa uma unidade Iitoestratigráfìca não devidamente
formai izada, que afIora quase exclusivamente na Folha Pìraí do

Sul, escala 1:50.00O (SG-22-X-A-V1-1; CCGP, 1966), desde as cer-
canìas da cidade de Piraí do Sul (3 a 4 quìlômetros a leste des-
ta), como um corpo alongado segundo o rumo SSW. Tem 5 a 6 quilô-
metros de largura por mais ou menos 30 quilômetros de extensão.
Limjta-se com rochas do Compl exo Granítico Cunhaporanga (a leste
e, em parte, também a oeste) e com o Grupo Castro (a oeste).

É formado basi camente por quartzj tos "brancos, friáveis, de
granul ação médìa, por vezes ricos em feldspatos róseos, muscovì ta
e bíotita" (Fuck et al ., 1967 a), aos quais estari am assoc iados
migmati tos e xjstos. Tanto a natureza de seus contatos com as
unìdades geoiógìcas adjacentes, como o seu posicionamento crono-
estratigrâfi co, são questões ainda não esclarecjdas.

Kaefer e Cunha (1974) incluíram o "Quartzi to Serra das pe-
dras" no crupo Açungui (ver também os mapas de Oliveira, l92O e

Maack, I953), corrêlacjonando-o geneticamente ao Granj to Cunhapo-
ranga (o "Ouartzìto Serra das Pedras" ser'ia o material preservado
de um processo de granitização gerador do Grani to Cunhaporanga).
Todavia, admi tj ram a possi bi'ì idade de que parte das rochas repre-
sente porções do embasamento, ìnclusas na Formação Setuva (segun-
do estes autores, unidade basal do crupo Açunguì ).
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Soares (1987) sjtuou o "Quartzjto Serra das Pedras" na asso-
ciação aquì referìda como a (ver acìma) do Bloco Noroeste. En-
tretanto, sal ientou o caráter duvidoso desta vinculação, em vi r-
tude de um metamorfismo, segundo o autor, mais acentuado que o

observado nas demais rochas da assocìação a (acima).

COMPLEXO GRANf TICO CUNHAPORANGA

Esta unjdade ocupa uma extensa área aìongada de di reção
N3OE, desde a regìão dos Al agados ( I imi te dos municípios Ponta
Grossa e Castro) até bem próximo à dìvisa Paraná-São Paulo, ao
sul de I tararé . Seus I i mi tes são ao nor te, nordeste e sudeste
com os metamorfì tos das unidades Itaiacoca (principalmente) e

Água Clara, onde os contatos podem ser tectônicos ou normaìs,
intrusivos ou não. Para oeste e noroeste os contatos são com o

Grupo Castro (contatos tectônjcos ou discordâncias erosivas) e

com o "Quartzito Serra das Pedras". A sudoeste e norte-noroeste o
Compìexo é coberto pela Formação Furnas através de discordância
erosiva,

A modificação de categorìa da unidade, de "Granì to de Cunha-
poranga" (Ol iveira, 1927) para "Compl exo Granítico Cunhaporanga",
deveu-se, provaveìmente, a Algarte e Kaefer (1972). Esta altera-
ção é pl enamente justifjcável , poìs a unidade engloba diversos
tipos petrográficos de rochas graníticas (em termos composìc.i o-
nais, texturajs e estruturajs) e mega-enclaves de rochas metamór-
ficas.

OS dados da ljteratura Sobre as rochas graníticas do Compl e-
xo são resumìdos a seguir.

a) Composi ção: álcalj-feldspato granìtos, granjtos, grano-
diori tos, tonal i tos, quartzo sjenì tos, quartzomonzoni-
tos, quartzomonzodiorj tos (Ribas, I981 ; Silva et al.,
1981 ; Wernj ck et al . , l9B9 ) ; predomì nam monzograni tos,
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granodiorj tos e quartzomonzoni tos (Algarte e Kaefer,
1972; Ribas, 1981); presença de enc'l aves dioríticos e

quartzodioríticos (Fuck et al . , 1967 b).

b) Estrutura: predomìnantemente maciç4, localmente 9náis-
sjca, migmatítica ou cataclástica (Si lva et al ., 1981;
Fi orì , 1987).

c) Textura: domi nantemente porfi róide ou porfì roblástìca a

equìgranuìar médja a grosseì ra (Fuck et al . , 1967 b;
Kaefer e Cunha, 1974; Ribas, 1981 ; Algarte e Hama, 1S84;

. Fiori, 1987).

Outra característica freqüentemente assìnalada para o Com-

plexo Granítico. Cunhaporanga ê a de sua natureza cálcio-alcalina
(CCGP 1966, 1970 a,b; Soares, 1987, 1988; Wernìck et al ., 1989),
Esta observação normalmente se baseia em dados petrográfjcos
(posìções ocupadas peìas rochas no dìagrama QAP de Streckeisen,
'I 976; presença comum de paragêneses com andesina, hornblenda,
titanjta e magnetita), uma vez que as anál ises quimjcas são muito
escassas (ver exempìos de anál ises em Issler, 1987 e Reìs Neto,
1994 ; Fi gura 6).

O enquadramento do Compiexo, tanto na escala do tempo geoló-
gico como na col una estratigráfica regionaì, é problemático,
Para isto contrj buem a diversidade litoìógica acima mencionada,
o carâter varìado de seus contatos e a quase completa ausêncja de
mapeamentos, descrições e datações absolutas (Reis Neto, Igg4,
apresenta duas ì sócronas Rb-Sr de baixa qual idade para rochas do
Complexo: 746!45 Ma, MSWD= 11,79 e 6171406 Ma, MSWD= O,S1).
Esta si tuação ì nconcl usì va permi t j u i númeras ì nterpretações. As-
sim, para aìguns autores, as rochas do Compì exo representariam o
embasamento do Grupo Açunguj (Aìmeìda, 1957), e seriam sìmilares
ao "Batól i to Três Córregos" , onde a major parte dos I j toti pos
pertenceria ao Complexo Setuva, Arqueano, tido como embasamento
das unjdades Açungui e ltaiacoca (Hasuj et al ., I9e4). para ou-
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F I GIJRA 6: Dados químicos referentes ao Grani to Cunhaporanga
( Issl er, 1987 e Rei s Neto, 1994) I ançados em um

diagrama (CaO, Na2O + KzO) X SiOz. Apesar do
baixo número de vaìores, pode-se antever antes
um caráter ál cal i -cáì ci co que cál ci -al cal i no para
estas rochas (fndice de peacock provavelmente
menor que 56).

tros, o comprexo âpresentaria, ao mesmo tempo, características
sin-cinemáticas e tardi- a pós-cinemáticas, sendo consìderado
sin-orogênico, dentro do quadro evolutivo do Grupo Açungui (Fuck
et al ., 1967 a) ou então intrus.ivo no Grupo Açungui, de natureza
tardi-tectônica (Kaefer e Cunha, 1g74). Do ponto de vista geotec_
tônico o Compl exo é interpretado como as raízes de um arco magmá_tico (sin-col isionaì ), indicativo de uma zona de subducção mergu_
I hando para sudeste, formado entre 650 e 750 Ma (Soares,
1987,1988), ou para noroeste, conforme jnterpretação de Campanhaet al. (t9BZ) e Rejs Neto (1994).
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GRUPO CASTRO

O Grupo Castro (Trein e Fuck, 1967) si tua-se no extremo no-
roeste do Embasamento Crìstalìno, ocupando uma regjão de formato
triangular, com aproxìmadamente 740 km2 . Seus 'ì ìmi tes a oeste se
dão com a Formação Furnas, que o recobre discordantemente, e a
leste com o "Quartzi to Serra das Pedras" e o Compl exo Granít.i co
Cunhaporanga.

Segundo Trein e Fuck (1967), o Grupo apresenta a seguinte
estrati grafìa, da base para o topo: Sequêncìa Vulcânica Ácida,
Seqúência Sedjmentar, uma segunda Seqüência Vulcânica Ácida e

Seqüência Vulcâni ca Intermedi ári a.

As Seqüências Vulcânjcas Ácidas são constì tuídas por ri ol i-
tos e rochas piroclástjcas diversas (Ariol i , 198j ), de coloração
normalmente vermelha a castanha-avermel hada. Estas rochas, quan-
do ìntemperisadas, assemelham-se muito aos sedìmentos pelítìcos
da Seqüência Sedimentar (Kaefer e Cunha, 1974).

A Seqüência Sedjmentar compõe-se de duas unjdades (Treìn e

Fuck, 1967; Kaefer e Cunha, 1974). Uma é de arcósjos finos a
médios, sjltitos e argilìtos castanho-avermel hados, com quartzo,
feìdspato (potássico e/ou plagiocìásìo sódico) e mìcas (muscovì ta
em grandes quant idades nos siltitos), A outra é formada por con-
glomerados da mesma coloração, comumente silicificados, com sei-
xos prjncipalmente de rochas vulcânicas ácidas e matr.i z arcosìana
grosseì ra. A al ternância de camadas é comum na primej ra unidade,
freqüentemente acompanhada de estratì ficações pìano-paraìelas e
localmente lami nações e estratificações cruzadas. Já nos conglo-
merados, as estruturas são raras e mal desenvolvidas, eventua'ì -
mente observando-se est rat i fi cações gradacìonaìs.

A Seqùêncja Vulcânica Intermediá,ria é dada pela jntercalação
de grauvacas e andesi tos cìnza-escuros a c inza-esverdeados (Trein
e Fuck, 1967), sendo estes, em geral , afaníticos, amìgdalojdaìs e
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al terados deuteri camente.

Apesar da ausência de evidências de metamorfi smo regional , o

Grupo Castro mostra-se ìntensamente deformado (Coutinho, 1955;

Treìn e Fuck, 1967). A dì reção e o mergulho do acamamento das

rochas, mesmo quando medidos em afloramentos próxìmos, variam
extremamente. Soares ( 1987) procurou expl ìcar este padrão como

resul tante de uma tectônìca rúpti I dìstensronal , relacionada a

uma movimentação sìnistral da Falha da Lancinha, na culmìnação do

Ciclo Brasìliano. A observação de mergul hos de até 70o em ignim-
britos e siltìtos indicaria a exìstência de dobramentos à escaìa
regionaì (Ariol ì, 1981).

O Grupo Castro tem sjdo sistematicamente correlacìonado a

outras unidades, tais como a Formação Guaratubìnha, a Formação

Campo Alegre, e o Grupo Camaquã, entre outros, e que representa-
riam as molassas cambro-ordov ici anas do Ciclo Brasi ì iano (ver por
ex., A.l meìda e Hasui, 1984). Especi ficamente no Grupo Castro, a

apì i cação do método Rb-Sr em riol i tos forneceu jdades ordovicia-
nas (466 !7,7 Ma segundo Moro et al ., 1993).

TTl .2.2 - BLOCO SUDESTE

O Bloco Sudeste, equivalente ao Maci ço Mediano Joinvj le de

Hasuj et al . (1975), aparece constituído por várìos grupos de
rochas, como assi nal ado a segui r .

a) Rochas metamórficas (1 a 2 eventos de alto grau)
bâsi camente ortoderivadas, com padrão deformacional com-
pì exo. Os protol i tos são arqueanos, com metamorfi smo de
alto grau do Proterozóico Inferìor (Sìga Jr. et al .,
1991 ; Basei et al .,1991), sem idades maìs jovens. Cor-
respondem ao Domínjo Meridìonal do Maci ço Joinvi I le de
Siga Jr. et al . (1991). Foi uma área estável durante o

Ciclo Brasì l iano (além dos autores acìma, ver também



Hartmann et al 1979; Kauì, 1980)

b) Gnaì sses e mìgmati tos para- e ortoderivados com pa_
drão deforrnacional complexo, onde é possível .i dentificar_
se uma foì ì ação Sr¡+ /, provenìente de cisajhamento dúcti I
de baixo ânguìo, vergente para sudeste. Determj nados nú_
cleos mostram rochas da assocj ação a acjma. As jdades
para o conjunto são do proterozójco fnferior ao protero_
zóico Super.i orlEo-paleozóico (Basei et al ., .t991; 

Ma_
chjavel I i , 1991). Correspondem ao Domínjo Setentrional
do Macj ço Joìnvjlle de S.i ga Jr. et al . (1991).

c) Compì exo batol ítico granj tóide, que além de composto
por d i versos t i pos de granj tos (destacando_se corpos
tipicamente cáìcio-alcalinos), engloba também metassedi_
mentos (em menor escala, meta-ígneas) de grau bajxo a
méd io ( l ocaì mente al to ? ) . Os grani tój des forneceram i da_
des, segundo Basei et al . (1991), de 614 Ma (U_pb em zjr_
cões), 550 Ma (isócronas Rb-Sr) e entre 55O e 450 Ma (K_
Ar em mineraì s) . Já os metassedimentos possuem idades
indefinidas. Corresponde ao Domínjo Costei ro do Maci ço
Joinvìlle de Sjga Jr. et a1 . (1991).

d ) Grani tos al cal i nos ( peral cal i nos a peral umi nosos ) em
corpos de tamanhos variados; idades (U-pb e Rb_Sr) entre
5OO e 600 Ma ( Kauì , I984, 1997; Kaul e Cordani , i 994;
Siga Jr. et al ., 1994); pertencentes à Suíte Intrusiva
Serra do Mar de Kaul et aì. (.l982, in Kau.l , .l 9g4).

e) Sedimentos cìástìcos continentais e rochas vul cânjcas
ácìdas-intermediárias pouco ou nada metamorfisados. A
deformação é principalmente rúptìl e distensional , Segun_
do BiondÍ et al . (j989), as jdades são cambrì anas (jsó_
crona Rb-Sr de 530 (a b5O?) r1 S Ma em rochas vuìcânjcas
j n t e rmed i ár i as ) . Correspondem à un.i dade cuaratubinha e
possíveì s correlatas.



ITT.3 - BACIA DO PARANÁ

As descrições a seguìr concentram-se somente nas entidades
geológìcas da bacia inseridas na regjão estudada.

Zalân et al . (1987), ao descreverem minuciosamente o Sj luri-
ano da Bacia do Paranâ, afirmaram que esta bacia consiste de cjn-
co seqüênc ias deposicionais prìncipais: a Si lurìana (Formações
Rio lvaí, Vila Maria e Furnas), a Devoniana (Formação ponta Gros-
sa), a Permo-Carboní fera (na porção sul da bacia, Grupos Itararé,
cuatá e Passa Dois), a Triássica (Grupo Rosário do Sul /Formação
Pjrambóia) e a Juro-Cretácea ( Formação Botucatu, Formação Serra
Geral e Grupo Bauru). No estado do Paraná, junto a área de jnte-
resse do presente estudo, ocorrem rochas da Seqüência Silurìana
(Formação Furnas) e rochas subvulcânicas correlatas à Seqüêncja
Juro-Cretácea (dìques do Arco de Ponta crossa).

III.3,1 - FORMACÃO FURNAS

Segundo Zalán et al . (1987), a Formação Furnas é constj tuída
por areni tos de cor branca, granulação médìa a muìto grosseì ra,
praticamente afossi I íferos, com má seleção, quartzosos e com ma-
triz caulínica, freqüentemente congiomeráticos na base. Os lei-
tos argi ìosos intercalados (caul ìnítìcos), decjmétrjcos, são
raros. A estrati f icação cruzada (em geral , festonada) seria uma
das feições mais conspícuas da Formação.

Aìnda de acordo com Zalán et a.l . ('l987; ver também Schneider
et al . , 1974 ) , o ambiente de sedìmentação corresponderìa ao flu-
vial de padrão anastomosado, possivejmente em ci rcunstânc.i as
periglacìais (Caputo e Crowel I , t9B5) . Com relação à jdade da
Formação Furnas, tomando por base as unidades fossj I íferas ponta
Grossa (sobrejacente) e Vì la Mar.i a (sotoposta), os autores assu-
mi ram o intervalo compreendjdo entre o Neo-Si luriano e o Eo-Devo-
niano (Gedinnjano) para sua deposìção.
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III.3.2 _ DIABÁSIOS CORRELATOS À FORMAEÃO SERRA GERAL

A regìão do Arco de Ponta Grossa é representatjva de um dos
mais expressivos enxames de diques máficos do Brasj I . Al i nhados
sub-paral el amente ao eì xo do arco , os d ì ques possuem at i tudes
preferencialmente entre N40-60W e mergulhos sub-verticais (Marin.i
et al ., 1967; Pinese, 1989), com freqùência de 1 ,5 a 4 diques por
qui lômetro na porção correspondente ao Escudo paranaense (Marìnì
et al ,, I967), As espessuras são desde centimétr'icas até 600 m,

normalmente entre 20 e 50 m e comprìmentos entre 1 e 50 km, po-
dendo al cançar até 2OO km (Marìnì et al., 1967; Ferreira, I982).

Petrograficamente (Marìnì et al ., 1967), ìdentìfìcam-se qua-
tro tipos ljtológicos (em geral , equìgranuìares fjnos ou médìos)
de d i ques:

Diabásios: os mais freqüentes, com clÍnop.i roxênio (augita
ou pigeoni ta) e pìagìocìásìo (An 50-65) ; podem ocupar as
bordas de diques com núcleo diorítico.

Di ori tos : normal mente como d i ques espessos ( 1 SO a 300 m

ou até 600 m) ; formados por cì inopì roxênio (augì ta ou
pigeonita), plagioclásjo (An 35-5O), hornblenda, biotita
e opacos.

Diori tos pórfi ros: normalmente como diques pouco fre-
qüentes, com espessura em torno de 2OO m; destacam-se os
fenocrìstaìs de plagioclásio (An 35-50), pj roxênio, pì r.i -
ta e magneti ta em uma matriz fjna a afanítica (nesta o
plagioclásio é do tipo An 2b-3b).

Quartzo diori tos: raros e

próximo a Pirai do Sul .

pouco espessos; concen t rados

Os dìques são correlacionados à Formação Serra Geral da Ba-
cia do Paraná por praticamente todos os autores que a eles se

a)

b)

c)

d)



referìram. No entanto, Pìnese (19e9) restrjngiu esta correlaçào,
atravéS de dados químicos, somente aos basal tos da porção norte
da bacia (sì tuados a norte do I jneamento São Jerônimo-Curiúva de
Ferrei ra, 1982).

O enxame de dìques do Arco de ponta Grossa tem idâdes de
'125,1 !5,5 Ma a 143,7 !6,3 Ma (K-Ar, pinese, 1989) dentro do mes-
mo intervaio determinado para as rochas vul cân.i cas da Formação
Serra Gera'l , ou seja, 12e a Ib0 Ma, com uma fase de maior at.i v j-
dade entre 130 e l35 Ma (Rocha-Campos et al ., 19BB).



CAPfTULO IV

GEOLOGIA LOCAL

São descrj tas petrograficamente neste capítulo as rochas
presentes na região mapeada, com ênfase especial na discrìmj nação
de várias fácìes granìtóides. o mapa geológico obtido é mostrado
no Anexo 1 (encarte) e o mapa de pontos no Anexo 2 (encarte).

IV. 1 - ROCHAS GRANITÓIDES

Fácies e Associações de Fácies

A observação, descrição e .i nterpretação dos djferentes as_
pectos das rochas graníticas da área estudada consti tuíram-se no
corpo princìpaì do trabalho. com base na metodologia descri ta
por Ulbrìch (1984) e Vlach (1985), identifjcaram-se t3 fácjes
granitóides, sendo que os critérios bási cos de discrimìnação uti-
I izados foram a quant idade e tipo de minerais máficos, a coìora-
ção geral das rochas, suas granulações e tamanho relativo entre
os principaìs mìnerais (Tabeìa I).

A indìvìdual ização e representaçào em mapa das diferentes
fácies observadas em uma determinada regìão são procedimentos
relacionados a escaìa de trabalho adotada. outro fâtor determi-
nante é o número e a guaì jdade das exposi ções de rocha. Assim,
freqüentemente, faz-se necessário adotar o concei to de associa-
ções de fácies como unidade básica de mapeamento (ver di scussão
em Vlach,1985). No caso específico da área em estudo, âs fácies
que se mostraram geográfì ca e/ou petrografi camente correlacioná_
veis foram agrupadas em cinco associações:
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TABELA I: Cri térios para discrimjnação de fácies granì tóì_
des,

índice
de

cor

Mì ne rai s
máf i cos

Dresentes

Estjmativa aproximada
at ravés de

tabel as comparat ì vâs

Determr nação mac roscópi ca
dos pri nc i pai s

mi neraì s máfi cos

Co I o ração

gerai

Cor ou cores
predomi nan t es

na roc ha

Granu I ação
Fina-minerais<lmm
Média - minerais de 1 a 5mm
Grossa - minerais de b a 3omm
Muito grossa - minerajs > 3omm

Taman ho

reìativo

dos

mi ne rai s

Equjgranuiar

Inequi granul ar ( quando
porfirítica: marcante desìguaìdadepor parte de um ou mais mineraìs)



Assoc i ação I

Assoc i ação II : Fácies IIa + IIb. Em vista da escala ado-
tada no mapeamento, ìmpossível distinguí-
lâs em mapa .

Fácì es lfJa .Associação III:

Associação IV: Fácies IVa + IVb + IVc + IVd + IVe, agrupa-
das pejos mesmos motivos da Associ ação I
(exceto IVe, não identjficável na escala do

mapeamento).

Associ ação V: Fácìes Va + Vb, Não 'i dentifìcáveis na esca-
la adotada no mapeamento.

As principais características macroscópi cas destas fácies
são resumidas na Tabeìa II (ver Anexo III, no encarte),

Est ruturas de deformação

Em rochas da Associação de Fácies IV, observa-se um padrão
deformacional I i gado a fraturas com orjentações diversas, porém
marcadamente sub-verticais, em que predominam as di reções N-S, NIV

a WNW e ENE (nesta ordem), Ao fraturamento vincuìa-se ìntensâ
brechação, onde os fragmentos maiores de quartzo e feldspâto en-
contram-se sustentados por uma mâtriz fina de quartzo, feìdspato,
hemati ta (eventualmente magneti ta) e em menor proporção fluori ta,
calcjta e pìrìta (Foto 3). Diques apìíticos e de grani tóìdes
pórfiros (Fácies lye) tendem a se dispor segundo di reções N-S.

Apesar da ocorrência de fraturamento e brechação sj9n.i fjca_

Fácìes Ia + Ib + Ic,
r i dade petrográfì ca

mesmo af I oramento,
mente gradual .

agrupadas por srmì la-
e por coexistência em

com passagem aparente-
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tjvos ern aigumas fác'ies das Assocìaçoes III e V, o estabelecimen-
to da orientação espacìaì destas estruturas não foi possível, em

vi sta da ausênc'ia de exposì çoes adequadas. Nestas f raturas, de-
ve-se assìnalar a presenÇa cornurn de f luorr ta (Associação III) e

de argi lomi nerai s e oxidos/hidróxidos de ferro ( fáci es das Asso-

craÇões III e V).

As rochas das Associações I e II normalmente mostram-se ma-

ciças. No entanto, nas proximidades do contato entre ambas, êS-

peci al rnente nos gran'i tói des da f áci es f f a, aparece uma f o'l ì ação

I eve a moderada, at ravés da ori entação de bi ot j tas, enclaves e

fenocri stais ocasionai s de feldspato (ver i tem sobre relações de

contato ) .

FOTO - Grani tó'ide da Assoc j ação IV. Notar brechação ,

cimentação ferrugìnosa, fraturas em dìreções rnúl-
tiplas e cav'idades miarolíticas. O rnrneral bran-
co preerìchendo f ratura é cal c j ta (ponto 97; ver
Anexo 2).
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Enc ì aves

Os enclaves são encontrados somente em rochas das Associa-
ções I (fácies fa) e Il (fácjes -fJa e majs raramente fIb). Nos

granj tóides da fácìes fa, os enclaves possuem uma distr.i bui ção
muìto irreguìar; este pode ser um aspecto apenas aparente, decor-
rente da ausênci a de bons afloramentos ao longo da maìor parte da

ârea ocupada por esta assocì ação. Predomi nam os enclaves micro-
granulares claros sobre as raras ocorrências de encìaves micro-
granulares escuros e de encìaves bìotíticos. Nas fácies IIa e

IIb observam-se principalmente os enclaves biotíticos, em menor
quantìdade os xenólitos quartzosos (fácìes IIa) e de modo muìto
restr.i to enclaves microgranuìares escuros (nas fácìes IIb e Ifa),

Os enclaves mìcrogranuìares claros (fácies fa) são rochas de
granulação fìna (ora quase afanítica, ora tendendo a granulação
média), formadas à base de feldspatos (brancos ou cìnzentos),
anfibólio e/ou biotita e opacos, sendo o quartzo muito subordi na-
do ou mesmo inexistente. Geralmente maci ços e com contatos com

os granì tóides encaixantes tanto abruptos como difusos, possuem

contornos curvì I íneos, formato eì ipsoidal a i rregular e normaì *
mente eixo maior medi ndo poucos centímetros; eventualmente, al-
cançam valores da ordem de 60 cm ou mais (Foto 4). O índice de
cor oscila entre 20 e 40 e o estado de al teração acompanha o da
rocha encai xante.

Com índice de cor mais elevado, os enclaves biotíticos são
rochas de granulação fina a média, que contêm quase exclusjvamen-
te bìotita. Tipicamente associados aos grani tóides da fácies
Ífa, compor tam-se estruturaìmente de modo simj'ì ar às encajxantes,
ou seja, mais aìongados e com foì ìação interna mais evidente
quanto mais fol iado estiver o granitóide. De contatos abruptos,
em geral têm poucos centímetros de comprimento máximo (Foto 5);
os raros enclaves alojados nos granitóides da fácies .ra não al-
cançam sequer 1 cm de djâmetro (esf ér.i cos, macìços e mais comuns
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FOTO

próxjmo ao contato com a fác'ies IIa). Quando
senta fenoclistaìs, estes, êfi deterrninadas
estar parcialmente dentro dos enclaves.

4 Enclave microgranular claro enca'ixado em granitói-
de Ia (ponto 137; ver Anexo 2).

a

si
fáci es IIa apre-
tuações, parecem

Também relacìonados à fácies IIa, apesar de bem menos fre-
qüentes, exìstem os enclaves quartzosos. Estes, como o nome in-
dica, são formados essencialmente de quartzo (branco a .incoìor),
possuem formato arredondado e diâmetro máxjmo de 3 a 4 cm.
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FOTO Enclave bjotítico, posicjonado paralelamente ao

cabo do martel o, encaì xado em gran'i tói de IIa
(ponto 134; ver Anexo 2).

Os enclaves mìcrogranulares escuros são pouco representati-
vos, seja em freqüêncra ou ern tarnanho (geralmente inferiores a 2-
3 cm de diâmetro; excepcionalmente 6 cm). Em geral encontram-se
mui to al terados, adqu'i ri ndo uma coloração ci nza-esverdeada, s'i tu-
ação que se desenvolve mesmo quando a rocha encaixante e pratjca-
mente sã. Seus consti tu'intes rn'inerais são de di f íci I identi f ica-
ção, poìs além do grau de alteração mencionado, a granuìação da
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rocha varia de afanitica a muito fina (a granulação é tanto mais
fìna guanto maìs próxìmo da borda do enclave). Seus contatos sào
nítidos e a estrutura é macìça.

Apìitos e pegmati tos

Diques de apl itos são observados em granì tóides das Assoc.i a_
ções I e II, mas boas exposi ções são encontradas somente na Asso-
ciação IV. Nesta os aplitos possuem cor vermel ha a róseo-alaran-
jada, índice de cor próximo a zero e são equìgranuìares desde
finos (maìs freqüentes e ocupando fraturas N5!V a NsE; Foto 6)
até médìos a grossos (menos comuns e dìspostos em fraturas N4O_
35W) . Com quartzo e feldspatos avermel hados, estes apl i tos
ocorrem como dìques fjnos (espessuras inferìores a 5 cm) e com
estrutura macìça; as cavidades mìarolíticas, m.i lìmétricas, são
raras.

Uma avai iação dos apìitos vinculados às Assocìações I e II
encont ra-se muì to prejudicada pelo grau de ìntemperismo geral das
rochas da área. somente esporadi camente medi ram-se ali atitudes
(Assocì ação I: N3OW,/sub-vert ì cal , N65lV/6ONE e E-W/sub-vertical;
Associ ação Ir: N6EW/sub-vertical ) ou constataram-se outros mine-
rais que não fossem quartzo ou feìdspatos caul ìnÍzados (por ex.,
piritas oxidadas e opacos ci nza-metál icos não identificados, com
O,5 a 3 mm, nos apl'i tos do ponto 10, intrusivos em grani tóides da
fácies -ta).

Os corpos pegmatóides são pequenos e raros e exclusivamente
I igados aos grani tójdes da Associação lV; cabe lembrar que os
grani tóìdes da fáci es rvc são parcialmente de granulação mui to
grossa. Locaì izados em fraturas, possuem formato ì rregu.l ar a
oval ado (Foto Z) e medjdas oscj lando entre I e 40 cm no comprì_
mento menor e entre 20 e Bo cm no maìor. são compostos de felds-
pato vermel ho e quartzo branco ou, maìs raramente, Íncoìor a a_
cìnzentado ( proporção feldspato/quartzo entre 3,/l e j/1). Outros
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FOTO 6 - Apì i to encai xado em

(as manchas escuras
Ponto 96; ver Anexo 2

grani tóìde da

são cavidades
).

Assoc'iação IV
miarolíticas.

minerajs ocasronajs são pirita (em geral oxidada) e fluorjta (que

pode, contudo, relacionar-se a fraturas tardìas) , com hemati ta
presente em fraturas. O zoneamento e raro, mas quando visível
caracteriza-se por mostrar bordas de feldspato e núcleo quartzo-
so.

Veios de quartzo

Os veios de quartzo são relativamente freqüentes nos grani-
tóides das Associações I e II, raros nas Associações III e IV e

ausentes na Associação V. Estes vejos são comuns nas proximìda-
des dos contatos ent re as d'i f erentes uni dades gran'i tói des mapea-

das. Isto e bem ni t'ido na porção noroeste da ârea, onde então
observam-se inúmeros ve'ios e diques centimétricos (ocasionalmente
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FOTO 7 - Pegmati to (feldspato avermelhado; quartzo es-
branquì çado ) desenvol vì do em gran'i tó'ide da Associ -
ação IV (ponto 97; ver Anexo 2).

al cançarn até 'l 
, 5 m de l argura) enca'ixados em gran'i tói des da Asso-

cìação f , destacados no terreno pelo 'intemperl smo d'i f erenc jal , ou
ainda como blocos em meio aos granitóides da Associação rr.

Nestes veios o quartzo é de cor branca, sendo muito comum a
ex'istênci a de " boxworks" em que eventuaì mente ai nda se dì st i nguem
cubos ox'idados de pi ri ta. Nas cav'idades, a j ém da presenÇa de
óx'idos de f er ro (o que conf ere, I ocal mente , uma col oração averme-
I hada) , é possível veri f i car-se o desenvol v'imento de cri stai s
mi l'imétr jcos ( raramente centimétricos) de quartzo euedral . As
cavi dades mu'i tas vezes representam o aì argarnento de f raturas
prìncì paìmente ìongi tudinars ao ve'io, tendo os cristaìs de quart-
zo crescido perpend'icularrnente às f raturas.
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É interessante assìnalar que somente no ponto 60 constatou-
se a presença de boudi namento de um veio (direção N45W), encaì xa-
do em rochas da Assocj ação III. Esta mesma di reção é cojncjdente
a uma fol jação cataclásti ca, observada em granì tóides desta Asso-
ci ação em um ponto próxi mo ( 1 30 ; ver l ocal i zação dos pontos no

Anexo 2 ) .

As relações de contato

A ausência de bons afloramentos dificultou sobremanei ra a

avaììação da idade relativa entre as fácies, as Associ ações de

Fácjes e mesmo a destas com o Grupo Castro e o "Quartzito Serra
das Pedras" .

- Relações entre as fácies de uma mesma Associação

a) Associação I

Ao longo da ârea assinalada para esta assocìação pode-se
veri ficar a existência de termos verdadeì ramente equigranulares
(fácìes Ia sensu stríctui Foto 4), passando para rochas leve a
moderadamente inequigranu'l ares, até grani tóides francamente por-
fjríticos menos freqüentes (fácies fb, Foto 8, ou fc). Este com-
portamento, aì iado a outras simi laridades mineraìógìcas, sugere
passagem gradacional entre as fácies. Isto chega reaìmente a ser
claro em determi nadas exposições, onde é possível observar-se um

aumento no número de fenocristais de um extremo do afloramento
para o ou t ro.

Contrarìamente, em outros pontos, o que se vê são rochas
nj tjdamente porfì ríttcas lado a lado com granì tójdes equjgranula-
res. Na maioria destes casos, a natureza dos afloramentos não
permjte que se estabeleça a ordem de colocação entre ambos. Como



FOTO B Grani tói de fb corn f enocr r staì
s'ico (compri mento da régua e

ver Anexo 2).

s de feldspato potás-
de 20 cm. Ponto 44i

exceção cita-se o ponto 25 (Anexo 2), no quaì a fácies porfiríti-
ca parece ser maìs nova gue a fácies equìgranular (F'igura 7).

Desta f orrna, as f áci es ì nequì granul ares ( Ib e Íc) represen-
tari am f ác'ies I ocai s de um mesmo corpo magrnát ì co, predomi nante-
mente formado pela fácies Ia. De modo restri to, as fácìes 'ine-
quigranulares poderiarn ter assumido uma movimentação diferencial
posterior à consolìdação dos termos equìgranulares, o que expli-
caria o fato observado no ponto 25.

b) Associação II

Blocos de grani tóìdes da f áci es -Ifa são encontrados em núme-
mur to superror ao da fácies IIb (proporção de 9:1 ). Em um
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GRANITóIDE PORFIR|TICO (FENOCRISTAIS >JCM) EM ELEVADO ESTADO DE ALTERAÇÃO

GRANITOIDE EOLIIGRANULAR MÉDIO EM ELEVADO ESTADO DE ALTERAÇÃO

FIGURA 7: Representação esquemática das relações de contato
entre grani tóides da Associação I, tal como visto
em um barranco (ponto 25; Anexo 2).

destes blocos, observa-se um dique da fácies -fJb (10 cm de es_
pessura) intrusivo em um grani tóide cinzento equigranular fino
a médio simi lar à fácies tfa. Isto leva à jnterpretação de que
os granitóides róseos (fácìes rfb) desta assocìação são mais no-
vos ou eventualmente contemporâneos aos grani tóides cinzentos
( fáci es rfa) .

c) Associação IV

É a associação com as melhores exposi ções das rochas grani_
tóides, em parte por ser a única a abrigar pedrei ras. As fácies
predominantes (rva e rvb) di ferenciam-se pelo ma.i or desenvoìvi_
mento da estrutura catacìástica na fácies rya quando comparada àIVb. Já entre as fáci es fvc e IVd, as diferenças residem na co_
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ìoração dos feldspatos (maìs escuros em IVc), quantidade de hema-

tita (maior em IVc) e também na ocorrêncja de estrutura cata-
cl ást'ica ( presente em f Vc, ausente em IVd) . Apesar das eventuai s
di f erenças, estas quatro fác'ies podem ser entendidas como varia-
ções laterais de urn mesmo t'i po, submetido a modificações produz'i-
das por cataclase e 'inf i.l tração de material rico em f erro.

Expressão morfoìógì ca de um dìque
pórfì ro IVe, evidenciado no relevo
longìtudinal (ponto 7O: ver Anexo 2)

do granì tó'ide
pel a e1 evação
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Os grani tóides pórfiros da fáci es IVe ocorrem como diques
ìntrusivos na fácies fya (Foto 9), sendo mais novos que as demaì s
fácì es desta assoc i ação .

d) Associ ação V

As relações de contato entre as fácies Va e Vb são de difí-
ci'ì avaì iação, pois além do adiantado estado de al teração das
exposi ções (ver Foto 17), observa-se uma ìmbricaÇão (tectônica?,
intrusões sucessivas?) entre ambas as fácies. Aparentemente, a

cataclase produzjda concentra-se nos granitóides finos da fácies

- Relações entre as diferentes assocì ações

A segui r, são fei tos comentários a respei to das possíveìs
reìações de contato entre as associações que aparecem justapostas
no mapa geológico (Anexo 1).

a) Associação I versus Associação II

Embora não exjstam afloramentos em que se observem claramen-
te as relações entre estas associações, admj te-se aqui o caráter
intrusivo da Assoc iação II em I. Esta ìnterpretação baseia-se na
existência de uma fol jação pouco a moderadamente desenvolvida
nos grani tóides cinzentos da Associação II (especia'ì mente próxì-
mo ao contato com as rochas da Associação I), dada principalmente
pela orientação de biotitas e enclaves. A fol iação, nesta Iinha
de raciocínio, representaria uma estrutura de fluxo do magma for-
mador dos grani tóides da fácies ffa, tendo os grani tóides da
Associação I atuado como superfície confinante rígida. São co-
muns também a ocorrência de miloni tos, os quajs podem, contudo,
serem resul tantes de deformações tardìas.
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b) Associação I versus Assocjação III

Não estão expostas as relações de contato entre estas asso-
ciações, tanto pela ação do jntemperìsmo como pelo recobrjmento
do "Quartzìto Serra das Pedras" e do Grupo Castro. Em vista do
caráter estrutural ni tidamente djstinto entre as assocìações,
sugere-se, prel iminarmente, que a Associação III (com um padrão
de fraturamento sugestivo de um posicionamento relativamente pró-
ximo à superfícìe) possa ser majs nova que a Assocì ação I (prova-
veìmente cristal izada em profundìdades maìs elevadas, como jndi-
cado peìas reìações com a Associ ação II).

Alternatjvamente, pode-se ìmaginar que a estrutura cataclás-
tica praticamente onipresente na Associação III deva-se à fal ha-
mentos produzìdos no desenvolvimento da bacja vulcano-sedimentar
do Grupo Castro, uma vez que os afloramentos destes granj tóides
estão sempre próximos aos sedimentos do Grupo (e portanto não
ìndiquem um ambiente subvulcânico). Todavia, deve-se ressal tar
que rochas da Associação I, nesta mesma sj tuação de prox.i midade
com o Grupo Castro, não mostram deformações expressivas.

c) Associação Ì versus Associação IV

A Associação IV é aqui interpretada como majs nova que os
grani tóides da Assocjação I por apresentar características típi-
cas de rochas subvul cânicas (tajs como cavidades miarol ítjcas,
corpos pegmatíticos podi formes e intenso fraturamento), em con-
traposi ção ao caráter plutônico dos granì tóìdes da Associação I.
As rochas da Associação II, embora não estejam em contato com os
grani tóìdes da Associação IV, devem ser mais antigas que estes
últimas (e pelo mesmo motjvo apontado para a Associação l).
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d) Associação IV versus Assocjação V

Não existem afloramentos que permi tam elucjdar as relações
entre estas associações. Ambas possuem característ.icas de rochas
sub-vulcânicas e as fácies da Assocì ação V são semel hantes às
principaìs fácies da Associação IV (especialmente a fácies Va).
Sugere-se que a coìocação dos granÍ tóìdes das Assocìações IV e V

(ao menos a fácies ya) tenha sido contemporânea (exceto a fácjes
fVe, mai s recente).

- Seqüêncja de co locação dos grani tóides

A Figura I apresenta esquemat ì camente a prováveì ordem de
coìocação dos granì tóides identi ficados na área estudada.

Forma das i nt rusões

A definìção da forma das intrusões granitójdes da área é
compl icada por dois fatores: são muìto raras as sj tuações em que
o contato entre duas intrusões possa ser claramente defÍnido (por
observações diretas ou através de fotografjas aéreas) de modo que
os i imj tes marcados em mapa são, quase sempre, inferidos, e na
maioria dos casos as intrusões estão cobertas parcjaìmente por
unìdades mais jovens (por ex., a Formação Furnas ou aluviões do
rìo Iapó e afìuentes).

A exceção são al gumas intrusões da Associação IV. Os grani-
tóides pórfìros (fácies JVe) são faci lmente reconhecívei s como
diques sub-paraìelos a eventualmente bi furcados (dìreções entre
N5E e N3W), de pequena espessura (ìnferior a 1 m) e dispostos
paral elamente ao contato tectônico (faìha normal ?) entre os con-
glomerados do crupo Castro e granitóides ìnequigranuìares marrom-
avermel hados ( 1á.cies IVa) .
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FïGURA B: provável esquema de colocação dos granitójdes da
área estudada, Com os dados atuais não é possí_
vel definir se a seqüência de intrusões seguiria o
ordenamento a_b_c_d_e ou a_b_c_d,_d,._e, AI: As_
sociação de Fácies I; as rochas encaixantes da
Associação I podem ser tanto o ,,euartzi to Serra
das pedras,' como outras rochas do Cornplexo Graní_
tico Cunhaporanga. M: rochas encai xantes oufácies de borda da intrusão. Cruzes: grani tóides
posi cionados em etapas anteriores. Triângulos:jntrusão acompanhada de brechação. Cruzes e pon_
tos: AIVI. (fácies IVa, IVb, IVc, IVd e Va). Vb:
Relações de idade com os demai s grani tóides inde_
termi nada. Diques: fácies fVe.
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Os ljmites do conjunto dado pela Associação de Fácìes IV (e
Assoc iação de Fácies V ?), excetuando-se os contatos por dìscor-
dância erosiva com a Formação Furnas, são ni tidamente controlados
por fal hamentos NE (prìncìpaìs) e NIY (subsidiários), o que parece
sugerì r um formato pol igonaì para a jntrusão. No entanto, é in-
teressante assinalar que as fraturas (com brechação e hemati ta)
medidas em afloramentos apresentam-se pref erencia.ì mente segundo
di reções N-S e NW a WNW (subordi nadamente ENE).

T.V .2 - MI LONITOS

Excetuando-se pontos isolados (notadamente nos contatos en-
tre as Associações IV e I e III e I), o aparecimento de rochas
com estruturas mi lonítjcas restrìnge-se à região de contato entre
as Associações II e I. Os mì lonì tos são fortemente fol ì ados e
mesmo em alguns veìos de quartzo é possível verificar-se o desen-
volvimento de estruturas de deformação.

Os milonitos normalmente possuem tonal idades marrons a aver-
melhadas, ocasionadas peìa grande quantjdade de material de as-
pecto terroso existente (o grau de intemperismo é moderado a al-
to). As proporções entre os mjnerajs mais freqüentes (mìcas e
quar tzo ) são variáveis.

Os minerais mi cáceos são biot ita (em geral mui to al terada
para vermicul ì ta) e muscovì ta. Adicionalmente aparecem o quartzo,
opacos, raros feldspatos (normalmente concentrados em domÍnios
pouco ou não deformados, acompanhados de quartzo) e, ocasional-
mente, minerais aciculares de brilho sedoso, finamente cristali-
zados (sericì ta ?).

De granulação fina a média, estes xjstos têm textura grano-
lepidoblástìca e uma foìiação mi lonítica Sn bem desenvolvida,
caracteri zada pela or.i entação de micas, opacos e alongamento dos
nívei s quartzosos ou quartzo-feìdspátjcos.
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As atitudes tendem a se concentrar entre N20E e Nl5W (fre-
qüentemente entre N20E e N-S), com mergul ho sub-vertical. Local -
mente aparecem di reções como N45-55W ou N75E a E-W, estando os
úl tìmos provaveimente vjncuìados a fal hamentos tardìos.

As relações com os granitóìdes adjacentes não estão comple-
tamente esclarecjdas. De concreto pode se afì rmar que ora os
mì loni tos si tuam-se entre os granitóìdes das Associações I e II,
ora encont ram-se dentro da á,rea de ocorrência da Assocìação II.

Assìm, com os dados atuais, é possível ìmaginar-se duas ex-
plicações possíveis para a gênese destas rochas:

a) Os mi lonì tos seriam resquícios das rochas encaixantes,
comprìmìdos entre as intrusões que compõem de um I ado a
Assocìação I e de outro a Assocìação fl;

b) Os milonìtos representariam uma fácies de borda de um

corpo magmátj co, o quaì ìncluiria adicionalmente a fâ-
cies ffa (e eventualmente a fácies f¡b) da Assocjação Il.

No entanto, esta última hipótese parece não ser compatívej
com a distrìbuição das rochas no mapa geológjco (ver Anexo .t ).

IV.3 - .'QUARTZITO SERRA DAS PEDRAS"

As mel hores exposi ções desta unidade aparecem na serra homô-
nima, principalmente em saibrei ras (Foto 1O), Na ausência de
cortes artificiais, evjdências destes litotjpos resumem-se nor-
malmente a pequenos blocos ou seixos em meio ao solo.

Nas saibreìras, o que se observa é uma jntercalação de meta-
arenj tos, meta-arcósjos e finos leì tos argi losos (possÍ ve'ì mente
níveis proporcionalmente maìs ricos em micas e que estão atual-
mente i n t empe r i sados ) , cuja disposição deve refletir o antigo
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FOTO .lO Serra das Pedras (ao f undo, consti tuida por meta-
arenj tos) vì sta do ponto 7O. Setas i ndi cam sai -
bre j ras (a seta mais a esquerda ind'ica o ponto 21 ;

ver Anexo 2).

acamarnento sedi mentar ( Fotos 1 1 e 12) . Os rneta-areni tos são com-
pactos e possuem cor branco-acjnzentada que passa a branco-amare-
lada/avermelhada por ìntemperismo. Compõem-se de quartzo, felds-
patos caul inizados, arg'i las e muscov'i ta. A granulometria dos m'i-
nerajs varia de fina a grossa, predominando os grãos médios a

grossos. A muscovì ta aparece como cristais paralelos ao acama-
mento, offi geral com poucos mì I ímetros (eventualmente como cris-
tajs maìores, de até 4 cm de comprimento). Como aspectos locais,
tem-se o desenvolvjmento de pì r'i tas (oxidadas) mi I imétricas eue-
drajs e geodos centimétricos, portando em seu'interior cristais
euedrais de quartzo branco a jncolor.

A foìiação metamórf ica Sn deve-se prìnc'i palmente à orienta-
ção de paìhetas rnicáceas (muscovì ta e, em menor proporção, bioti-
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FOTO 11 Saibreira do "Quartzito Serra das pedras" (pont
21:. ver Anexo 2). A seta aponta para o martelo.

ta) e feldspatos. Esta foìiação aparentemente é paralela à al-
ternânc j a composì ci onal na seqúêncì a (poss'ivel mente ref I exo do
antigo acamamento sedimentar), dada por porções ora ma'is ricas em

feldspatos, ora em opacos ou simplesmente por diferenças de colo-
ração. As atitudes de Sn// Sr, dentro dos limites da área estuda-
da, concentram-se no intervalo N4o-75w, mergulhandc¡ para NE (em

geral mergulhos entre 5oo e 750). o grau de metamorfismo atingi-
do pela unìdade foi, no mínimo, da fácies xisto verde médio-alto
(bioti ta paraìela à fo1 ìação Sn).

São comuns os I ei tos de meta-areni tos I sentos de f e'ldspato.
Os níveis rneta-argì ìosos (fortemente al terados), ao contrário das
camadas centimétricas psamíticas, não uì trapassam aìguns mi I íme-
t ros de espessura, o que em par te expì 'i ca porque f oram encont ra-
dos somente em exposrÇões de grande porte. As argiìas são prova-
velrnente do tipo caul jnita, normalmente de cor branca a levemente
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Foro 12 Provável acamamento sedimentar no "euartz'i to serra
das Pedras" (martelo no mesmo local da foto ante-
rior).

amarel ada.

Outra forma bem freqüente de se observarem concentrações de
material argì loso é ao 'longo de f raturas. De colorações variadas
(branco, amarelo, marrom, etc... ) e podendo assum'í r vários centí-
metros de espessura, estes níveis podem relacjonar-se a duas cau-
sas. A prime'i ra, um hidrotermal ismo induz jdo pelas jntrusões
granÍticas (p.ex., Associações r e rrr) nas rochas encaixantes
(no caso, o "Quartzito Serra das Pedras"). Na outra hipótese, o
agente causador do hidrotermalismo seriam os processos vulcânjcos
do Grupo Cast ro . Esta úl t'ima al ternat i va parece encon trar res-
paì do em uma das expos'i ções , onde vêem-se f raturas preenchi das
com argi i as que se or ì gl nam de corpos t raqui -andesí t'i cos tambérn

ern adr antado estado de al teração.
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Próxìmo à área de contato entre os granitóides da Assocìaçào
I (vjsíveis no ponto 27) e Assocìação III (ponto 28; ver Anexo

2), encontram-se blocos de uma rocha densa, bandada, que alterna
níveis essencìalmente quartzosos de coloração cìara, com outros
de cor mais escura que, ao mìcroscópìo, mostraram-se ricos em

opacos e seri cìta. As bandas da rocha atestam a atuação de de-
formação em pelo menos duas direções, uma vez que os níveis quar-
tzosos desenham dobras abertas de pequena ampl i tude em faces or-
togonai s de uma mesma amost ra. Já em out ro bl oco ident i f i ca-se
uma fol iação de caráter mi lonítico, individual izando oceìos quar-
tzosos. como minerais acessórios detectados em lâmina tem-se
turmal ina (fìnamente cristal izada ao redor de guartzo ou em cris-
tais individuais de maior porte), apatita, biotjta e pirita (esta
v'i sível macroscopì camente) .

Apesar da sjstemátìca falta de afloramentos, com respei to à

ârea de exposì ção do "Quartzì to Serra das Pedras" e suas reìações
de contato com as unidades adjacentes, pode-se afìrmar:

a) As rochas granì tóides possuem contatos ìntrusìvos com os
me tassed ì mentos;

b) Não foram identi ficados corpos ígneos satél i tes, proveni-
entes dos granitóides das Associ ações I e IlT, intrusivos
no "Quartzi to Serra das Pedras";

c) O contato do "Quartzito Serra das Pedras" com os sedi-
mentos do Grupo Castro se dá por dìscordância erosiva;

d) As observações de Fuck (1967), que menciona mìgmati tos
associ ados ao "Quartzi tó Serra das Pedras", não foram
confi rmadas. Em seu lugar vj ram-se apenas meta-areni tos,
mj Ioni tos ou rochas grani tóides;

e) A área de exposição da unidade metassedimentar estende-se
para norte, além dos limjtes representados na Foìha ceo-



lógica de Piraí do Sul (CCGP, 1966).

A idéia de que o "Quartzìto Serra das Pedras" e os "Migmatì-
tos Assocjados" representem porções restíticas de um processo
maìor de granì tìzação, o qual te|j a culminado com a formação do
"Grani to Cunhaporanga" (ver Fuck, 1967 ou Fuck et al . , I967 a),
deve ser defini tivamente abandonada. Por outra parte, a proposj -
ção de que o "Quartzj to Serra das Pedras" constituì um grande
teto pendente em rochas granì tóìdes (ver, por ex., Kaefer e Cu-
nha, 1974) é justjficável , tanto pelo que aqui é apresentado como
peìa observação da Folha Geológica de Piraí do Suì (CCGp, 1966),
onde rochas do Compl exo Granítico Cunhaporanga são visívejs entre
o Grupo Castro e o "Quartzi to Serra das Pedras" (ver Figura 2).

A unidade metassedimentar discutjda é seguramente mais anti-
ga que os granj tóides aquì descri tos, tendo se posicionado como
rocha encai xante. A correlação com outras unìdades metassedjmen-
tares do Proterozóico paranaense (por ex., com as Formações e
Grupos Água Cìara, Itaiacoca, Açungui, etc. ) ser.i a mera especula-
ção em face da preca|i edade dos dados atuais.

TV.4 - GRUPO CASTRO

IV.4.1 - SEDIMENTOS PELITO-PSAMfTICOS

Esta uni dade consì ste de I i tot i pos predomi nantemente peì í t i -
cos (sì I ti tos em maior proporção que argi lj tos), normalmente muj-
to i ntempe|i sados. Em aìguns afloramentos deve-se admj ti r a pos-
si bi ì idade de tratarem-se de rochas vulcânicas e não sedimenta-
res. A coloração é quase sempre marrom ou avermeìhada, raramente
ci nzenta, amareìada ou negra.

Localmente níveis arenosos, geralmente arcosianos, podem ser
significativos, sendo mal selecionados (desde finos a grossei ros)
e freqüentemente com fragmentos I íticos (arenosos a argi losos),
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difíceis de diagnosticar em vista do elevado estado de aì teração.
Eventualmente gradâm a areni tos (ou arcósios) conglomeráticos,
Os arcósios intemperisados são faci lmente confundjdos com grani-
tói des al terados .

A estrutura sedimentar majs conspícua do conjunto é a alter-
nâncìa de níveis, normalmente maciços, com composição granulomé-
trica e/ou coloração dìferentes. Outra estrutura comum é a es-
tratìfìcação pìano-paralela, visível em aìguns siltitos. Maìs
raramente observam-se estrat ificações gradacionais em arenj tos e

lamjnações em arenj tos conglomeráticos.

Além de guartzo, feldspato (róseo, podendo ser euedral , ou
branco em decorrência da caul ini zação) e argilominerajs, outro
mjneral identificável macroscopicamente é a muscovi ta (ou serici-
ta). Esta ocorre freqüentemente como fjníssimos crista.i s dispos-
tos paralelamente ao acamamento sedimentar de si I ti tos, ou maìs
ocasjonalmente como paì hetas de 0,5 a 1 cm de comprimento.

O padrão estrutural do acamamento é complexo, apresentando-
se com atjtudes as majs djversas, em um comportamento semel hante
ao descrito por Trein e Fuck (1967), ou seja, muìto diferentes
mesmo quando tomadas em afloramentos próximos. A constatação de
que mergul hos el evados (600 a 9oo) são corriqueiros, sugere, em

consonância com as proposì ções de Arioìi (1981) para a porção sul
do Grupo Castro, que deformações plásticas devem ter ocorrido,
além de deformação rígida (Coutjnho, 1gS5; Trein e Fuck, 1967;
Soares , 1987 ) .

As relações observadas com as unidades adjacentes são as se-
gu j ntes:

a) Discordância erosjva separando o Grupo Castro do "euar-
tzi to Serra das Pedras".

b) Localmente é possível supor-se um contato erosivo entre
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os grani tóides e sedimentos arcosianos do Grupo Castro
(na região entre os pontos 1 e 28 e 2 e 79; Anexo 2).

c) Não há sìnais de metamorfi smo termal
dimentos.

regi onal nos se-

d) Contato por faìha entre siltitos e grani tóides da
cìação III (pontos 58 e 8l; Anexo 2).

As so-

e) Contato gradacional entre areni tos arcosjanos sotopos-
tos e conglomerados de matriz arcosiana,

f) Si I t itos sotopostos a conglomerados de matriz arcosiana
(natureza i ndetermi nada do contato).

Consìderando-se o exposto acima, torna-se evidente a jdade

majs recente destes sedìmentos em relação aos granì tóides (Asso-
ciações I e III) e ao "Quartzi to Serra das Pedras". Também está
claro que a unìdâde psefítica do crupo Castro sucedeu a unidade
pel i to-psamí t j ca.

Outro aspecto importante é a ocorrência de discordâncias
erosivas, além de contatos tectônicos, entre os sedimentos e seu
embasamento (ver entretanto, CCGP, 1970 a; Soares, 1987),

IV .4 .2 - SEDIMENTOS PSEFfTICOS

Estas rochas possuem razão matriz/clastos grossei ros varjá-
veì, de modo que tem-se ora conglomerados arcosianos, ora arcó-
sios conglomeráticos (Fotos 13, 14 e 15). Os seìxos e cai haus
apresentam arredondamento moderado a baixo, predominando os for-
mados exclusivamente de quartzo (incluindo-se quartzitos abundan-
tes) sobre os de riol ito ou granì to. Com relatìva freqüência
observam-se seixos de feldspato róseo euedral a subedral (Foto
15).
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Os clastos possuern formato e tamanho variados, havendo ca-
I haus de até 20 cm de d'iârnetro, sendo que os se'i xos de f eldspato
a'lcançam até 6 cm de comprimento. Jâ a matriz em gera'l é formada
po r are'i a g rossa arcos i ana .

De cor róseo-avermelhada (matriz e seixos de feldspato) e

ci nzenta (c'lastos quartzosos) , estas rochas normalmente são mac'i-

FOTO 1 3 Rocha psefí t j ca do Grupo Cast ro ( ponto 59 ; ver
Anexo 2). Comparar a razã.o matriz/clastos maiores
desta foto com as das Fotos 14 e I 5.

ças. Eventualmente é possível 'identì f icar-se acamamento

Ao contrário da maìor parte das rochas da região, oS aflora-
mentos são freqüentes e pouco ìntemperisados. Provavelmente a
causa deste comportamento este ja 1 ì gada ao ci mento parci al rnente
si I ì coso dos psef i tos . Os congl omerados al terados, especj al mente
aquel es enrì quec'idos em ser xos de f el dspato euedral a subedral ,
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FOTO 14 Rocha psefí
Anexo 2).

t i ca do Grupo
Observem-se os

Cast ro ( ponto 59 ; ver
se i xos de quar t z'i to .

confundem-se faci lmente com rochas granitójdes.

Os contatos com sedimentos da Unidade Pel'i to-Psarní tica (ver
IV.4.1 ) evidencjam o caráter mais jovem da Unidade Psefítica. As

relações com os gran'i tó jdes sugerem um contato de natureza tectô-
nica ao rnenos com a Associação rv (Foto 16), o que em plincíp'io
deixaria em aberto a determinação de idade entre esta Assocìação
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e os referidos sedjmentos. A Unidade Psefít'ica é majs nova que a
Pel j to-Psamí t i ca, a qua'l é posteri or aos grani tó'ides das Associ a-
ções I e IIf , não existindo portanto dúv'idas com respei to a idade
relativa entre estes grani tóides e os psefi tos.

Os feìdspatos (cìastos maiores) destes sedimentos mostram ao

mi c roscópi o serne I hança com os encon t rados nos gran i tó i des das

Associações I e III (fe'ldspatos corn inclusões idiomórficas de

plagioclásio e de ti tan'i ta) e também da IV (mesopert j tas que,

ent retanto, não most ram t ransf ormações tardì -magmát j cas pronunc'i-
adas), reforçando a ìnterpretação de que os psefitos são posteri-
ores a estes granitóides.

FOTO 15 - Matacões de arenito conglomerát'ico (ponto 70; ver
Anexo 2). Observe-se a concentração de cristaìs
de feldspato no centro da foto.

62



FOTO 16 Em primeiro p1ano, matacão de conglomerado do Gru-
po Castro (ponto 71; ver Anexo 2). Em segundo

pìano, a encosta à esquerda do vale é forrnada por
grani tóides da Associação IV; à di rei ta, conglome-
rados do Grupo Castro. Ao fundo, Serra das Pe-

dras.

IV.4.3 ROCHAS fGNEAS

Desconsiderando-se as possíveis rochas vulcânicas cjtadas no

i tem IV.4.1 , as mani f estações rnagmáticas correlacionáveis ao Gru-
po Cast ro rest r i ngem-se a raros (? ) e pouco espessos d'iques de

compos'ição provavel mente andesí t i ca. Estes f oram observados sern-

pre nas proximidades do contato com os sedimentos do Grupo Cas-
tro, enca'i xados em granitóides das Associações I, III, IV e V

(Foto 17). Em um ponto fora da ârea estudada (porém pouco dis-
tante ) , tem-se também corpos r nt rusì vos em meta-arenì tos arcos'ia-
nos do "Quartzìto Serra das Pedras", estando um destes corpos
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FOTO 17 Dique traqui-andesítico (?) intrusjvo em granitój-
des da Associação V (ponto 106; ver Anexo 2) '
Observe-se o elevado estado de alteraçáo dos gra-
ni tói des.

disposto concordantemente ao provável acamamento (com um mergulho

de aproximadamente 4Oo) .

A identifjcação dos minera'is formadores da rocha e dificul-
tada tanto pelo adjantado estado de alteração como por sua granu-

ì ação . Assì m, sobressaem-se cri sta'i s aì ongados e ori entados de

feldspato (em média 1 mm de comprimento) em meìo a uma matriz de

granulação mui to fina a afanÍtjca, de cor acinzentada, configu-
rando uma textura rnicropor'FirítiCa e uma estrutura de f luxo.

As espessuras dos diques oscilam entre 15 e 90 cffi,

em aìguns casos apresentar um adelgaçamento pronunciado.
tudes, sempre verticais, foram: 4 medidas de N5O-60W, 2

de N2O-3OW e uma com direção N-S.

podendo

As ati-
med i das
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Estes diques, mui to provavelmente, têm uma 1ìgação genétìca
direta com as rochas vulcânicas intermediárias exjstentes logo a
oeste da Unidade PsefÍtjca (ver CCGP, 1970 a), consti tuídas por
andesi tos e dacitos. Segundo Trejn e Fuck ('l967), a Seqüêncìa
Vulcânica fntermediária (e os sedjmentos associados) representa-
ria possìvelmente a úl tìma unidade a se formar na evoi ução da
bacia vul cano-sedimentar que origìnou o Grupo Castro. As rela-
ções dos diques observados, encai xados somente em rochas grani-
tóides, com as unidades sedimentares não puderam ser estabeleci-
das. O que se pode afi rmar com certeza é que estas rochas sub-
vulcânicas são posterìores a praticamente todos os granitójdes da
área estudada, restando dúvìdas apenas com reìação aos granjtój-
des pórf iros da fáci es f tze.

IV.5 - FORMAÇÃO FURNAS

Os sedimentos desta unidade são relativamente homogêneos.
São areni tos médjos a grossos, localmente conglomerát.i cos, de
grãos subanguì osos a subarredondados, caul i ní t ì cos e de cor es-
branquìçada. Formados prj ncipalmente por quartzo e argj lomìne-
rais entremeados, apresentam também esporadi camente feldspato e
muscov i ta em fi nas pal hetas,

Como característica marcante destes arenitos, observa-se uma
dÍsposìção em camadas tabujares horizontais, de espessura decìmé-
trica a métrica, nas quais a estrutura mais freqüente é a estra-
ti fi cação cruzada de médio porte.

A Formação Furnas assenta-se em discordâncìa angular sobre o
Grupo Castro e erosiva sobre os granj tóides. Todavia, difici l-
mente este contato é visível, uma vez que a base da serra das
Furnas normalmente possui depósì tos de tálus bem desenvolvidos,
além de contar com densa vegetação.
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IV.6 - DIABÁSIOS CORRELATOS À FORMAÇÃO SERRA GERAL

Blocos arredondados de diabásìo de djmensões variadas, pro-
venientes de decomposição esferojdal , são muì to comuns ao longo
de toda a ârea. Estes devem ser correlacìonados aos dìques meso-
zóicos típìcos desta região do estado. De fato, localmente, é
possível a ìdentifìcação de diques (e não apenas blocos sol tos)
encai xados em granitóides, normalmente de pequena espessura (20 a
45 cm) e orjentados entre N4OW e N8OW, di reções estas co jnc.i den-
tes com a do enxame paraìeìo ao ejxo do Arco de ponta Grossa.

As rochas frescas possuem cor cinza-escura e são equìgranu-
'I ares a levemente ìnequìgranulares, com granuìação de afanítica a
médìa. Melanocrát ìcas (índìce de cor normalmente de 60 a 65),
consti tuem-se de plagiocìásio branco a incolor, pì roxênios e opa-
cos (prìncjpalmente magneti ta e majs subordi nadamente pjrita). A

estrutura é maciça, verificando-se em raras amostras ,,mj cro-en-
claves" arredondados (diâmetro de no máxjmo 4 mm), ul tramáficos e
afanítjcos, normaìmente marcados por contatos nÍtidos com a rocha
encai xante,

Chama a atenção um dique em especìal (Foto 1g), .i ntrusìvo em
grani tóides da Associação IV, com dì reção N43W. Este corpo, de
aproximadamente 1,7O m de espessura, é composto por uma rocha
que, ao microscópjo, revelou-se formada de plagìocìásjo saussuri -
tizado, cloritas ( responsávei s pela cor verde da rocha) e opacos.
Destacam-se manchas mais escuras, circulares e milimétrjcas, le-
vemente maiores que a matriz (faneri tica fìna), que ao exame mi-
croscópico mostraram-se constj tuídas por clori ta. Aparecem ainda
veios miljmétricos de calcita (restrìtos ao dique) e su.l fetos
(princì palmente pì ri ta e mais raramente bornj ta, câìcop.i rj ta e
gaìena) concent rados junto ao contato com a rocha encai xante (ou
em fraturas próxìmas). Na lìteratura não se descrevem rochas com
caracteristicas semel hantes as aqui apontadas (especiaìmente o
elevado grau de transformação da paragênese prìmárìa) pertencen-
tes ao enxame de diques do arco de ponta crossa. Uma hipótese
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FOTO 18 Dique (básìco a intermediário) intrus'ivo em grani-
tóides da Associação IV (ponto 96; ver Anexo 2).
A seta aponta o martelo.

al ternat i va e a de que esta rocha t enha I ì gação corn as rochas
vulcânicas intermediárias do Grupo Castro. Para jsto concorrem
tanto a orìentação ào dique (ver Item IV.4.3) como a descrìção de

Trein e Fuck (1967) para os andesitos do Grupo Castro. De acordo
com o exposto por estes autores, uma das prìncì pais característ'i-
cas destas rochas vul cân'icas é a f requente t ransf ormação da mi ne-
ralogìa prìmária (plagjoclásios e pì roxênìos) em produtos secun-
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dários (envoìvendo a formação de serici ta, epidotos, calci ta
pr ì ncì palmente clorj ta)

IV.7 _ SEDTMENTOS CENOZÓICOS

o rjo Iapó e seus afluentes prìncipais são responsáveì s por

depósi tos que ocupam extensões consideráveìs. Nestes rìos, de

padrã,o meandrante (exceto em curtos trechos de seus cursos supe-
riores, quando então podem apresentar um padrão anastomosado),
identi ficam-se sedìmentos das fácies de canal e principalmente
das fácies de t ransbordamento, As caracterÍsticas granuìométri-
cas e mìneralógìcas das rochas matrizes (rìcas em partícuìas,
principalmente de quartzo, com drâmetro na fração areìa), os fe-
nômenos ìntempérìcos e o comportamento hìdrodjnâmico dos rios
expl i cam o caráter areno-argì loso dos sedj mentos.

Associados à serra das Furnas tem-se depósitos de tálus que,
originados do recuo da mesma, compõem-se de matacões métricos a

decamétrjcos do arenì to Furnas, envolvidos por partícuìas das
mais variadas granuìometrìas. Estas provêm tanto da desagregação
mecânì ca do arenito Furnas como do ìntemperrsmo dos grânì tóides e

do Grupo castro. A ocorrência destes depósi tos praticamente im-
possibilìta a observação direta do contato entre a Formação Fur-
nas e seu embasamento.

68



CAPfTULO V

PETROGRAFIA DAS ROCHAS GRANITóIDES

Neste capÍtulo serão detal hadas as estruturas, texturas,
descrjções dos minerais, seqÜêncìas de crjstal i zação e composì -
ções modaj s dos granitóìdes jdentificados no capítulo anterior,
tendo por base as descrições mìcroscópìcas.

V.1 - ASSOC]AÇÃO I

Os dados quantì tativos da observação mìcroscópìca de 11 das
'1 9 lâminas de rochas da Assocjação I (14 da fâcies Ia, 4 da fâ-
cies fb e 1 da fácies fc), estão resumidos na Tabela III (modas)

e na Fìgura L No caso específico das amostras equÍgranulares,
constataram-se a'ì gumas di ferenças entre o que se denomi nará fá-
cìes JaS (fácies fa SuI) e fácjes fa,V (fácìes Ia Norte), desta-
cando-se as médjas porcentuais de anfibóìios, de quartzo e dos
índices de cor, assim como a composjção modal médìa (ver Tabelas
III e IV e Fìgura 9).

Para as rochas porfiríticas foram obtidas apenas estimativas
preìimìnares da composição modal de duas amostras, ambas da fá-
cies 1ó. A composição da matriz da amostra JM-638 está represen-
tada na Figura 10 pelo ponto I, enquanto que a da amostra JM-72
pelo ponto II Assim, uma vez que se trâtam de rochas porfìrítj-
cas com fenocristais de feldspato potássjco, a composição global
de cada amostra deverá se situar ao ìongo das linhas A-l (JM-638)
e A-II (JM-72). Na Tabela V vêem-se as porcentagens de fenocrìs-
tais que levariam as amostras JM-638 e JM-72 a serem ciassjfjca-
das como granodiori tos, monzogranì tos ou quartzomonzoni tos.
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TABELA III Dados modai s referentes às

Ia (val ores porcentuai s ) .

amost ras da fác i es

AIIOS'IfiA 0¿ Ft( PIag 8i0 Álìf 00a Tit u AO Phn cl c ròn1 tü cpx ED ÁII

J ti- 108 20,0 tßô
3 6,0 9,9 6.0 1.0 0,4 tr tr tr 0,6 lr

Jll- 198 I,S li,2 51,1 3.3 8,0 tr tr 0,5 tr tf 5,2

J -20 18, ¡ 3J,ô 36,8 tr 4.2 0.8 tr tr 0.3 0,9 5,9 tr tr 0,5

Jt¡-2i 12,5 20,1 35,9 ?,1 9,0 1.8 0,5 tr 0.6 0,9 2,5 tr tr 0,0

iil-31 19,2 23,4 10,1 0,4 Lt 0,1 tr 0.5 tr 0,t tr 1f

Jl{-35 22,0 20,3 43,I 9,0 3.{ 0.1 tr tr 0.5 0,3 0.7 tr tr

t-39 ,00 28,0 34,1 2,5 0,5 0.9 0,5 tr 0,3 0,1 2.1 tr

[i-108 2t.l 29,0 31,7 5,5 tr 1.5 tr 0.3 0,3 0,8 tr tr tr

l -75 ?3,8 30,I 3 t,9 1.1 tr 1,0 0,4 tr 0,5 tr 0,8 tr tr

-?6 24,5 25,6 40,1 I,9 0,9 tr tf 0,5 0,3 6.0 tr tr

lil-131 2 5,6 10,1 48,1 5,8 tf 1,0 1,0 tf tr tr 1.3 tt tr tr

Abreviaturas: tr: traços (vaìores ìnferìores a O,3%); -:
ausêncja; Qz: quartzo; FK: feìdspato potássico; Pìag: pìagìo-
clásio; Bìo: biotita; Anf: anfjbólìo; Opa: opacos: Tit: tjta-
ni ta; Zr: zi(cãoi Ap: apati ta; Phn: prehni ta; Cl : cìorj ta;
Crbnt: carbonato; Mu: Muscovì ta; Cpx: clinopìroxênìo; Ep: epj-
doto; Al I : al I anì ta.



FIGURA 9: Diagrama modal eAp com dados referentes às amos_
tras da fáci es fa. Di vi sões e nomenclatura
conforme Streckeisen (1976). Campo 3b: monzo_
grani tos; campo 4: granodiori tos; campo g*:
quartzomonzonitos; campo g*: guartzomonzodio_
ri tos. Cruzes: dados modaj s para a fáci es lai
cÍrculo com cruz: composi ção modal média da fá_
cies fa; triânguìo: composição modaì média da
fácìes fas; quadrado: composição modal média da
fác i es fa^/.
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TABELA IV: Comparação entre os sub-tjpos de fácjes equigra_
nulares (JaS e IâN) da Assocj ação I, através de
parâmet ros se I ec j onados .

IaSi amostras JM-10E, JM-198, JM-20, JM_27, JM_31 ; IaN: 
l

amostras JM-39, JM-408, JM-7b, JM-76, JM_132. O ponto 35 (amos_
tra JM-35), si tua-se entre os pontos de o.i gem das amost ras ras e
IaN (ver local ização no mapa de pontos no Anexo 2). M': fndjce 

lde cor das amostras (MAX: valor máximo; X: vaìor médìo; MIN:
valor mínimo, onde "tr" corresponde a menos de O,3%); Anf: Teo_
res porcentuais de anfibóìio; ez: Teores porcentuajs de quart_
zoicoMP'li'loDAL:compoSiçãomodalmédiadasamoStraS,obtidaS
em diagramas QAp. para JM-35 os valores são absolutos. I

T' tnf 0z

c0IP. I00tt
[¡I I Iil tr ut{ IIAI X ililt

Ia 11 22.1 l2. t 6.9 9,6 3,0 tr 2S,9 21 ,1 8,9 il0ilr0GRÁiltT0

I¿S 22,1 ll.3 11 ,1 9,6 5.i 3,3 20,0 15,9 8,S 0llARrr0fl0ilz011tT0

lall 9,1 10 6,9 0,5 0,1 Ir 29,9 26,2 ?3,8 IIOI¡ZOGRAIiITO

it-35 13,8 3,1 22,0 0flilt00r0RII0



\
P

FIGURA lO - Diagrama eAp com estimativas composicionais
para amostras da fácies fb. Divisões e nomen_
clatura conforme Streckeisen (i976). Carnpo 3b:
monzogranj tos. campo 4: granodioritos, campog* : quartzomonzoni tos, Expl i cações no texto.
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TABELA Porcentagens de fenocristaìs de feldspato potás-
sjco para que uma rocha, com composi ção da ma-

trìz conhecida, seja clâssificada de acordo com

St reckeì sên (1976).

IIIÏR I¡ AIIOSTRÅ 0Rtil00l0RII0 ti0lü0ûRAr{tr0 QIJÂRrZ0lt0lru 0fltT0

0,330 + 0,13Á + 0,54P Jil-63I 0Í {l) - 13r {a) 13: {a) - 391 (b) 39t (b) - a6r (c)

0,26Q + 0, 1tÁ + 0,5iP Jil-72 0r {il} - 12Í fd) 12I {d) - 23r (e} 23I (e) - lrr (f)

Consì derando-se que a descrição dos afloramentos JM-63 e JM-
72, indicou uma porcentagem de fenocristajs ao redor de 20 para o
prrmeiro caso e inferjor a 10 para o segundo, pode-se acej tar que

a composj cão giobal destas rochas si tue-se no campo dos monzogra-
nìtos para JM-63 e provavelmente no campo dos granodìori tos para
JM-7 2 .

V.1.1 - ESTRUTURAS E TEXTURAS

Tanto as rochas equigranulares (fácies fa) como as porfirí-
tjcas (fácìes Ib e Ic) são macìças. Estruturas cataclásticas
(mìcro-falhas, tr.i turação de mineraìs e deformações nos planos de
cl ivagem de biotitas) podem ser vistas em amostras coletadas pró-
xjmo ao contato com granì tóides das Associações III e IV, mas são
sempre pouco express i vas.

Junto ao contato entre os granitóides das Associações I e II
observam-se, a1ém dos milonitos mi cáceos descri tos no Item IV.2,
rochas granì tóìdes com intensa fol i ação mì lonítica (definida
prìncipa] mente pela orìentação de biotita, quartzo e níveis Gom

maior concent ração de feldspatos fortemente sericì t.i zados). Não

foì possíveì se precisar, no campo, se os milonitos seriam rochas
deformadas da Assocração I ou da fácjes fJa. Como os grani tójdes
da fáci es IIa com freqüêncìa mostram-se ao menos I evemente fojja-



dos (ao contrário dos grani tójdes da Associ ação l, maciços), é
mais prováveì que estes mi loni tos a eles se relacìonem. No en_
tanto, em ao menos uma amostra (JM-56A) identifìcou-se fragmentos
de anfi ból io, mineral que aparentemente não ocorre.i a na fácies
-IJa e sjm em rochas da Assocìação I.

lexturalmente estes grani tóides variam de hì pìdìomórfìcos
equigranulares (fácìes -fa) a porfirítìcos (fácìes Ib e Ic), ha_
vendo toda uma gama de termos ìntermediárjos, serjados.

V.1.2 - MINERAIS E ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO

As fácjeS equjgranulares e as ìnequìgranulares (fa e Ib +
fc) most raram-se extremamente seme'l hantes, e a descrição de cada
mineral deve ser considerada vá'ì ida para quaìquer uma destas fâ-
cies (especialmente ra e rb). Diferenças maìs significativas
serão devi damente apontadas.

a) MINERAIS PRIMÁRIOS

Descrevem-se a seguì r os minerais formados durante aS etapas
iniciaìs de cristar'i zação das rochas desta assocìação (estágio
ortomagmátìco). Entretanto, a titanita e os opacos aqui incruí-
dos, parecem ter avançado além destas etapas, tendo al cançâdo os
estágios seguintes (tardi- a pós-magmát.i cos).

Quartzo

O quartzo aparece predomi nantemente como crìstais xenomórfi_
cos (normaìmente de O,5 a 4 mm) sem assocj ação preferencial , fre_
qüentemente de contornos retiríneos em virtude do caráter ìnters-
t ici al aos fe I dspa tos .



De modo mais restrito, ocorrern aìnda pequenos cristais arre-
dondados como incìusóes em feldspato potássjco (princìpalmente
próximo às bordas dos hospedei ros).

Incl uì costumei ramente
de pìagìocìásro e bioti ta,
co.

Mos t ra freqüentemente
pìeto) de recrìstaì'i zação.

ção do quartzo seja apenas

crìstars de apatì ta, por vezes tarnbém

majs raramente de feldspato potássi-

sinaìs de um processo (em geral .i ncom-
Isto faz com que o padrão de extin-

I evemente ondu lante-

Nas rochas ìnequìgranuìares, as poucas diferenças parecem
corresponder a um padrão de deformação lìgejramente mais acentua-
do e inclusões freqúentes de pìagìoclásìo, tì tani ta e/ou anfjbó-
.l io. As dimensões também podem ser maiores (al cançando 6 a I mm).

Feìdspato Potássì co

O feldspato potássìco, pertítico, ocorre como cristajs hipi-
dio- a xenomórfi cos (normalmente de O,b a 6 mm; prjncìpalmente de
1 a 4, s mm) e gemìnações variadas, Assim, observam-se desde ro-
chas com os grãos raramente maclados (ou sem maclas), até granì-
tóides com feidspatos geminados segundo a Leì de Carj sbad ( .ras e
farv, respect ivamente) . Gerninações "em grade" são raras e localì-
zadas.

Os feldspatos podem, eventualmente, mostrarem-se zonados,
detectando-se ora por diferenças no padrão de extìnção, ora no de
al teração. Uma outra maneì ra de se dìagnostìcar o zoneamento dos
crìstais é através do desenvoìvimento diferenciado de albita per-
títica em distintas porções do mineraì. Esporadi camente observa-
se plagjoclásìo ocupando o centro de crjstaìs de feìdspato potás-
sico.
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As jnclusões, sempre presentes, são de cristais de plagìo-
clásio (em geral de pequeno tamanho). Em feldspatos um pouco

maiores que os da matri z (e também nos fenocristais das rochas
porfiríticas), o pìagioc1ásìo (assim como outros mìnerais) ten-
de a se dispor paral elamente às antigas I inhas de crescimento.
Com freqüêncì a os mi nerâì s máfi cos da rocha ( bj ot i tas, anfi bó-
lìos, apatitas, opacos, etc...) também encontram-se engìobados,
sendo mais ocasìonajs as inclusões arredondadas de quartzo. La-
melas de albita pertítica são comuns (principalmente as do tipo
fi lme), mas de desenvolvimento não mui to pronunciado.

O grau de al teração (para argilomìnerais e seri cìta) é sem-
pre menor que o do plagioclásio, que pode não ser uniforme, con-
centrando-se em zonas preferencjajs, pertíticas ou não.

As principaìs di ferenças das fácies ìnequigranuìares para as
equigranulares, além do tamanho dos grãos (ver Tabeìa II) são
ci tadas a seguir. Na medida em que o caráter porfìrítico torna-
se mais evidente, a matriz apresenta*se com menos feldspato po-
tássìco, a geminação "em grade" aparece mais freqüentemente (em

alguns fenocristais, mais pronunci ada nas porções externas do
cristal ; Foto 19) e as inclusões arredondadas de quartzo são
maìs comuns (especjalmente na perì ferìa dos fenocristais) , en-
quanto que as al bi tas pertíticas são mej hor desenvolvìdas nos
fenocri stai s do que nos mì nerai s da mat ri z .

Plagiocìásio

O plagioclásìo é tabular, hipidìomórfìco a ìdiomórfico. A

ìnclusão em feldspato potássico, ou quando em contato com ele,
comumente mascara a tendêncìa ao idiomorfìsmo, peìa formação de
bordas albítìcas ou através do desenvolvìmento de mirmequitas.

Os crìstaìs maiores (ocasionalmente agrupados em

synneusìs") oscilam entre 4 mm e aproxìmadamente 0,5 mm, com
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média entre 1 e 2 mm. Quando na forrna de inclusões, o plagioclá-
s'io norrna.lmente é menor que o , 5 mm ( excepci onal mente aì cança 1 -
1,5 mm). As gemìnações de lei da Albita são freqüentes, mais a-
bundantes que as de Albìta-Carlsbad e Periclíneo.

Zoneamento é freqüente, vi sível tanto pelo padrão di ferencj -
ado de al teraçã,o como da extìnção (normal ou osci latór.ia).

I

i a¡.
\.\.
ì

Foïo 19 - Fenocri stal de f eldspato potássì co. Gemi nação "ern

grade" e incìusões arredondadas de quartzo presen-
tes preferencialrnente nas bordas do fenocristal
(amostra JM-63A; aumento de 12,5X; polarizadores
cruzados ) .
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A composição dos plagìocìásios oscj ìa entre An 31 e An 44
(andesina), normalmente bjaxiaìs negativos (dentro do intervalo
An 28 - An 35 nos granì tó.i des ì nequ.ì granulares). Em cristais
zonados, al gumas medidas assìnalaram porções internas com compo-
sições An 3l-32 e externas An 27-zg. É prováveì que alguns crìs-
tajs zonados possuam núcleos mais cálcicos, uma vez que freqüen-
temente foram obtidos sinais biaxìaìs posì tjvos para os núcleos
de alguns grãos. As bordas albítjcas são comuns, especjaìmente
quando no contato com feldspato potássico (prìncipa.l mente nos
pìagìocìásìos j ncl usos nestes feìdspatos) .

As únicas jnclusões comuns são de apatita, e bem menos fre_
qüentes (e por vezes apenas parcìais) as de anfjbólio, biotita e
opacos, Inclusões de cristajs pequenos arredondados de quartzo
são raros.

Encontra-se em geral muito al terado (sericìtìzado); uma mes_
ma amostra apresenta desde c|i stajs "l ímpìdos" (raros) até aque_
ìes completamente aj terados (maìs comuns). euando existem crìs-
taìs agrupados em "synneusìs", o estado de al teração dos mesmos
tende a ser eìevado.

Anfibólio

Os anfibólios são principalmente subedrais a anedrais e nor_
malmente são encontrados em associação com outros minerais máfi_
cos.

O p leocroí smo dos grãos
(às vezes esverdeado)-claro a
mente ) a marrom-acastanhado;
ro.

frescos é bem marcado: o= amarelo
incolor; P= verde (caracteristica-
Y= amareI o-esverdeado a verde-cla-

Como i nc.l usões tem-se invarìavelmente
proporção, opacos (magnetj ta + i lmeni ta?)
sio, muitas vezes arredondado. Ainda maìs

a apatita e, em menor
e eventua l pìagiocIá-
raros são os núc I eos

79



formados por cl i nopi roxêni o ( Foto 20)

Oco r rern desde
mínimos de anfi ból

anfi ból ìos
lo em meio a

i nal terados até
seus produtos

g rãos com re I 'i c tos
de desestab'j I 'i zação.

FOTO 20 - Cri stal de anfi ból ìo ( ì ntercrescido com opacos)
com núcleo formado por cì inopj roxênio corroído
(amostra JM-638; aumento de 25X; luz plano-poìa-
r i zada) .

Os m'i nerai s secundár j os f ormados são opacos ( f reqüentemente con-
vertìdos em h'idróxidos de f erro), bjoti ta, clori ta, quartzo,
t i tanr ta, epì doto e carbonato .

Os granitóides da porção norte da ârea (fácìes IaN), d'i ferern
dos aflorantes na porção sul (fácìes ras) não apenas nas porcerì-
tagens do anf i bol'io (ver Tabe la rv) , mas também no tamanho dos
grãos. Enquanto as seções prìsmaticas nos prlmel ros aicançam no
máximo 0,6 mm e em média o,2 a 0,3 mm, nos úl tìmos oscl larn entre
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0,3 e 3 mm (cristais mì I imétricos são comuns). Adìcionalmente, é

comum os anfi bólìos dos grani tóides da porção merld.i onal aparece-
rem com gemì nações simples.

A comparação dos anfibólios presentes nas fácìes equigranu-
'lares com os que ocorrem nos grani tóides ìnequìgranuìares mostra
para estes: maìor proporção de crjstaìs jdiomórfjcos; padrão de
inclusões seme'ì hante, exceto peìa ausência de plagìocìásìo;
cristais entre 0,1-O,2 mm e 2 mm, corn tamanho médio aparentemente
jntermedìário aos das fácies IaS e IaNi predomínio de cristaìs
pouco a'ì terados (mìneraìs secundários .ì dênticos aos das fácìes
equìgranulares); possìveìmente, pequenas varìações químìcas, a
juìgar por algumas diferenças encontradas no pìeocroísmo (em de-
terminadas orientações crìstalográfìcas a cor é verde-esbranquì -
çada a verde-ac inzentada) .

Bioti ta

Os cristals são prjncìpalmente subidjomórfìcos (pìacas hexa-
gonais em seções basais, tendência que é mais forte nos granitóì-
des da fácies 1a^/). A bjotita raramente aparece jsolada de ou-
t ros mi nerai s máf i cos , sendo que em determi nadas sj tuações mos-
tra-se claramente derivada de anfibólios.

O tamanho dos crjstais oscjla entre O,l mm e 2,2 mm (pr.inci-
palmente de 0,3 mm a 1,0 mm). O pleocroismo é forte: o= amare-
lo-claro a amare I o-acas t an hado (maìs raramente amarelo-esverdea-
do); Ê=Y= marrom (normaìmente escuro). Já nas rochas inequigra-
nulares, tem-se o= amarelo-claro; B=y= verde-ol.i va, domjnante,
a mar rom-esve rdeado .

As incl usões mai s comuns são de apat j ta , zi rcão ( haì os pì eo_
cróicos são raros) e opacos. Fe'ì dspatos ìnclusos também não são
raros (quase exc'l usìvamente pìagìoclásìo). Ëm seções basajs, apa-



recem crrstajs acìculares de rutilo ordenados em feixes que se
dispõem em ângulos de aprox.i madamente 60o (textura sagenítica).

Outro aspecto característico é a a] teraaão para clori ta ao
ìongo das cì ì vagens e a presença nesses ìocaìs de prehnita; este
mineral aparece, freqüentemente, deformando os planos de cl ivagem
da bioti ta. A intensìdade da al teração é variáve'l , envolvendo
também a formação de opacos (e hidróxjdos de ferro).

Opacos

Os crrstais são tanto euedrai s/subedra.ì s (losangulares, he_
xagonais, retangu.l ares, octogonais, ma.i s raramente quadrados)
como anedrais, estando preferencia'ì mente associados a outros mi-
neraìs máficos, tais como anfiból io e bioti ta_

Enguanto nos granitóides da porção sul ( f ác.i es faS) é comum
a presença de apat i ta como I ncl usão, nos grani tói des da porção
norte (fácies larV) são observados g'l omérulos de apatita e opacos,
lado a I ado.

O tamanho dos grãos é mujto varìado, da ordem de 0,3_0,ô mm
( raramente superiores) a menos de O,1mm. A al teração, em geral
para hidróxidos de ferro, é pouco signì ficatìva.

Ti tani ta

Reconhecem-se tanto cristaìs precoces (euedra.is/subedrais)
como tardios (subedrais/anedrais). Na fácies ras os crìstaìs
(o'2-o'7 mm) most ram-se intimamente associados a anfibóiios e
opacos, sendo prìncipalmente sub-ìdiomórficos ou xenomórfì cos.
Jâ nos granitóìdes ìnequigranulares e na fácìes ra,v tem-se ora
crr stai s idìomórf i cos/sub- i di omórf i cos ( hábi to navi cuìar) i sola-
dos, ora sub-idiomórficos/xenomórficos r i gados prìnc.i palmente a
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opacos e biotita, com O,2 mm a 1,2 mm de comprjmento.

As titanìtas apresentam-se sem pìeocroísmo ou então com uma
tênue variação de co'l oração (cores predominantes: incolor e

esverdeado normalmente cjaro; marrom-amarelado subordinado).

O grau de aì teração é variável , formando princìpaìmente opa_
cos (i lmeni ta?) e um materìal pulvurulento de dj f íc.i I distìnção
óptica (ìeucoxênìo?). Crìstaìs secundários de quartzo são raros.
Como inclusões, as mais freqüentes são de apatìta e opacos.

Outros Mi nerai s

A apatita aparece corno crìstajs jdio- a hipidiomórficos
(prìsmas tanto largos como finos), jnclusos em prat.i camente todos
os minerais, em especial nos máfjcos (destaque para anfìbólios e
bioti tas). Pode estar localmente concentrada. Os cristais nun-
ca excedem 0,3 mm, sendo comuns entre O,l mm e 0,2 mm,

O zi rcão ocorre em crjstats subedraìs a euedra.i s (eventual_
mente zonados), normalmente junto aos mìnerais máfìcos (halos
pl eocrói cos mani festam-se subordi nadamente) . predomi nam grãos
entre o,15 mm e menos de 0,1 mm, sendo que dimensões maiores
(aproximadamente O,3 mm) são raras.

A allanìta normalmente mede entre 0,1 mm e 0,5 mm (excepcìo_
nalmente O,7 mm), com crìstais subedrais ou euedrais isolados ou,
preferencialmente, junto a outros mjnerajs máficos. Freqüente_
mente zonados ( raramente gemj nados) e portando jnclusões de apa_
tjta, podem apresentar um tênue pìeocroísmo, além de leve altera_
ção (metamìctìzação). Halos pleocróicos nos mineraìs adjacentes
são raros.
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b) MINERAIS TARDI- A PÓS-MAGMÁTTCOS

As descrições adiante referem-se aos minerais que se forma-
ram apenas nos estágjos finajs de consol Ídação das rochas da As-
soct ação I.

Clori ta

A cìori ta é mineral de al teração que, por vezes, substi tui
compl etamente o hospedej ro (Foto 21) e ocorre como cr'i stais sub-
idiomórficos a xenomórficos. Aparece ajnda intercrescida com os
minerais máficos prìmár'ios, em especjaì biotìta e anfìbólio (nes-
te caso, basi camente nos granì tóides da fácies laS) ,

O tamanho guarda correspondêncìa direta com a dimensão e

estado de aì teração de anfibólios e bìotjtas que substitui.

O pl eocroísmo é l eve, envol vendo tonal i dades c laras de ama*

re1o, amarelo-esverdeado e verde (este, eventualmente, um pouco

majs escuro), além de ìncoìor.

Prehn i ta

O formato dos agregados de cristaìs (em geral subedrais) é

diagnósti co, reconhecendo-se agrupamentos barrì formes, fusi formes
e com o típico hábj to de "gravata-borboleta" ("bow-tje"; Foto
21 ) . Mostram-se assocìados à bioti ta e/ou à clori ta desta derj-
vada (arranjo inter-lamelar), podendo também estarem acompanhados

de hidróxidos de ferro e argj lomìneraìs.

Com raras jnclusões de apatita, os agregados variam entre
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1 ,2 mm e

sões são

tamanho.
grandes

menos de O,

o bse r vad as

Todav i a,
cristars de

I mm no mai or compr i mento . As ma-iores d i men-
nas rochas em que as bìot j tas aì cançam ma j or
é possível identif rcar-se granjtóides corn

bìot'i ta e pequenos de prehnìta.

'l
,,(.:'

(

ù

'l!
q :r' - ìi?

Foro 21 crista.l de prehnìta incluso em agregado de c.lori-
tas (pseudomorfo de anfibólio), exibindo hábito
"bow-tie". À djre'i ta, anfibóljo. À esquerda,
plagioclásio (acìma) e f e'ldspato potássìco (abai -
xo; observar lamelas de al bj ta pertítica). Amostra
JM-20; aurnento de 25X; luz plano-polarizada.

Outros Minerais

O epidoto, normalmente como

(raramente idiomorfìcos), ocorre
(anf ibóljos. b'iotltas, cloritas
O,B mm e menos de 0,1 mm, possul

crjstals hipidio- a xenomórficos
junto a outros minerais máf icos
e/ou opacos). Oscj lando entre

p ì eoc ro í srno em ge ra ì I eve (q=
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incolor a verde-pál ido; ß= amarelo-esverdeado; Y= verde-amare-
lado).

A fluorita, identjficada em amostras coletadas próxìmo ao

contato com a Assocì açåo IV e que apresentam sinaìs evjdentes de

deformação (texturas cataclásticas), aparece como agregados de

cr'i stais incolores a violáceos, associ ados intìmamente a bìotitas
e/ou fraturas (por ex., amostras JM-634 e JM63B).

c) oRDEM DE CRI STAL I ZAÇÃo

Aconteceram quatro períodos princìpais de formação de mine-
raì s:

I - Apatìta + Zircão + Allanìta + Piroxênio + Opacos

II - Plagìocìásio + Anfibóljo

III - Feldspato Potássico + Quartzo + Bioti ta (II?) + Tj-
tan i ta (II?)

IV - Prehnjta + Clorita + Opacos + Epidoto + Albita + Mir-
mequì tas + Serjcita + Argi lominerais + Carbonatos

l

Destes períodos, os maìs signjficatìvos foram o segundo e o 
lterceiro, que apresentaram superposição temporaì (entre sì e com i

os períodos I e, em parte, IV). Nas rochas mais pobres em anfi- 
)

ból ios (fácies faAl) observa*se uma tendêncìa acentuada ao ìdjo- .

morfismo por parte da biotita e da tìtanita, sugerjndo um momento

maìs precoce de crìstalìzação para estes mineraìs quando compara-
do aos grani tóides mais rìcos em anfjból io (fácies fas).

Outro aspecto digno de nota são as relações entre plagìoclá-
sio e anfjbólio. Enquanto na fácjes fáS é muito majs freqüente a
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presença de plagioclásio incluso em anfibólio do que a si tuação
jnversa (até mesmo com crìstais arredondados de plagioclásio,
'i ndi cando reação com o l íquj do magmát ico? ) , nos gran i tó ides i ne-
quìgranulares da fácies Ib, vêem-se somente cristais de anfibólio
inserìdos em plagioclásìo (apesar de raros). Já na fácies IaN,
não se verificam inclusões de um mineral no outro (embora o anfi-
ból jo seja raro).

A formação dos minerais do período IV tanto poderia ter a-
contecìdo durante o processo de resfrjamento magmático, como du-
rante um reaquecimento (metamorfi smo) das rochas desta associa-
ção. Porém, a juìgar pela ausência de sìnaìs sìgnificativos de
deformação nestes granitójdes, admi te-se aqui o perÍodo IV como

deutéri co.

v.2 - ASSOCIAçÃO rI

Dados modai s e seus conseqüentes posicionamentos no dìagrama
QAP podem ser vistos, respectìvamente, nas Tabeìas VI e VII e na
Fj gura 11.

V.2.1 - ESTRUTURAS E TEXTURAS DA FACIES rfa

Ao contrário dos granitóìdes da Associação I, cuja estrutura
é domi nantemente maciça, os granitóides da fácjes "f"fa podem assu-
mir um aspecto levemente foljado (estrutura de fluxo ?), em fun-
ção da orientação de bìoti ta. Localmente parece haver, paraìela-
mente à fol iação definida pela biotì ta, uma concent ração de mìne-
rais ao I ongo de níveìs preferenciais (por ex., quartzo). A tex-
tura é hjpidiomórfìca pr'ìncipalmente equì9ranuìar (fenocristaìs
de feldspato potássìco são raros).



TABELA VI: Dados modai s referentes às amostras da fácies
fJa ( vaì o res porcentuars).

Abrevìaturas como na Tabela III.

TABELA VII: Dados rnodais referentes às amostras da fácies
ffb (val ores porcentuais).

Abreviaturas como na Tabela III (exceto Trm: turmal ìna).

{lfosTflA 0z fl( Plag B1o opâ cì Tit Zt lp Ph¡ Alt? crbllt llll [0

Jlt-46 32,6 18,6 36,8 5,1 l.l 4,5 tr tr 0,3 lr tr tr

Jfl-1118 r6,3 36, i 41 ,3 3,6 t,0 0,5 tr 0,3 0,3 lr

f[-1284 23,8 32,7 30,1 5,1 0,9 0,5 0.5 tr tr tr tr

-130 2?,3 21 ,4 30,4 9,t 2,5 tr tl 0,3 tr tr tr

rl0STflÁ Qt fl( PìaS !i0 Íu opa cl Trù u

t-l l tA 11 ,8 15,4 39,3 0,3 3,0 tr tr tr tr

Jil-12{ 33,2 21 ,0 30,6 1.5 9,2 1,2 2,1 0,9 tr



FIGURA T 1 : Diagrama modal eAp com dados referentes às amos_
tras da Associação II. Cruzes: dados modai s
para a fáctes IIa; pontos: dados modai s para a
fáci es IIb. Di vi sões e nomencl atura conforme
St reckei sen ( 1976) .



V.2.2 - MINERAIS E ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO DA FACIES ffa

A) MINERATS PRTMÁRIOS

Quar tzo

O quartzo ocor re como cr ì stai s xenomórfi cos, i rregulares ou
arredondados (estes como inclusões em feldspatos, p|incipalmente
potáSsi co mas também em plagìoclásìo). Com ìnclusões raras e

ext i nção por vezes ondul ante, predomi nam cri stai s ent re O, 5 mm e

2 mm (âgregados formados por recrista'l I zação podem al cançar até 4

mm). Já as ìnclusões arredondadas geralmente são jnferìores a
0,'l mm (no máximo 0,5 mm).

Feìdspato Potássì co

O feldspato potássico, pertítico (fì lmes ou manchas i rregu-
ìares), que aparece como crìstaìs subedrais a principalmente ane-
drais entre 0,5 e 5 mm (comumente de 1 a 2 mm), possui jnclusões
freqüentes de p] agiocìásio, comuns de quartzo e majs ocasionajs
de bioti ta, opacos e apati ta. Observa-se um arranjo concêntrico
destas jnclusões. As gemìnações em grade são raras e rnal desen-
volvidas (ao contrário da geminação Carìsbad), Localmente, ocor-
re zonação por extinção ou por ordenamento de inclusões. A alte-
ração é incipiente (com formação de argììas).

Pl agi ocì ási o

O pìagiociásìo (An 23-33) é observado como crista.i s princì-
palmente sub- i d i omó r f ì cos , mas também xenomórficos ( raramente
idiomórficos e, neste caso, como inclusões inferiores a 0,4 mm em

feldspato potássico). Normalmente entre o,5 mm e 1,b mm (no má-
ximo 3,7 mm), vêem-se freqúentemente indìvíduos zonados. As ìn-
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clusões são raras (exceto as de pequenas apati tas), mas quando
presentes são de biotita, opacos e quartzo arredondado. A jnten-
srdade de al teração é varjável entre dìferentes cristais ou até
mesmo em um únìco piagìoclásio, mas sempre superìor ao do felds-
pato potássj co.

Bioti ta

Em cristais subedraìs a anedraìs, a bjotì ta pode apresentar
uma orjentação preferencìal (pouco desenvolvida), além de estar
ora concent rada em níveis aìongados paralelamente a esta direção,
ora isolada. Normaìmente entre 0,2 mm e 1,O mm, possuì inclusões
freqüentes, principa'l mente de apatita, opacos, plagìocìás.i o (muì-
tas vezes parciaì ), prehnì ta (?) , zi rcão e al lanj ta (?) , sendo
que aos dois úl timos associam-se, comumente, halos pleocrójcos.
N4ostra a1 teração para clorì ta, opacos (e hìdróxidos de ferro) e
argj'l omjneraìs, os quajs podem se djspor em arranjo inter-lame-
lar. O pl eocroísrno é forte, corn o amarejo-claro a dourado e ß=y
mar rom-escuro.

Outros Mi nerai s

Os opacos podem ser desde .i diomórficos (pr.i ncipaìmente re_
tanguìares, quadrados ou.l osangulares) até xenomórfjcos, ocorren_
do tanto isolados como assocjados a bioti ta ou apati ta. De di-
mensões variadas (os ma.i ores normalmente têm entre 0,4 mm e 0,b
mm), estes mjnerajs em geral estão pouco aj terados.

A t'i tani ta é visível tanto em crjstais euedrais (preferenci*
almente ìsoìados) como anedrajs, junto a bioti ta, agrupados ou
isolados. Comumente mostra inclusões de opâcos, apatj ta e/ou
zircão, e tamanho máximo de aproximadamente 0,4 mm. É fresca e
pode estar ausente em aì gumas ìâmjnas.
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O zircã.o, em cristajs princìpalmente ìdìomórficos, mui tas
vezes aìongados e de tamanho normaimente inferjor a O,1 mm (rara-
mente de O,2 mm), pode aparecer jsolado ou em grupos. euando
incìuso em bìotì tas freqùentemente produz haìos pìeocróìcos.

A apatita mani festa-se como cristajs quase sempre idiomórfi-
cos, eventuaìmente aìongados, isoiados ou em especiaì associ ados
a opacos ê biotita. Suas dìmensões osci lam entre O,4 mm e menos
que 0, 'l mm.

Identì ficou-se ainda um mineraì com aspecto de al lanì ta.
Anedral ou subedral /euedral , possui pleocroísmo bem marcado, en-
volvendo tons de amarelo (claro ou dourado) e marrom (claro, es-
curo, ou quase aìaranjado). Eventualmente gemi nado ou zonado
(medìndo norma'ì mente entre 0,2 mm e O,S mm), pode produzì r halos
pl eocrói cos em bi ot ì ta.

b) MINERAIS TARDI- A PÓS-MAGMÁTICOS

Durante esta etapa de consol idação das rochas da fácjes ffa,
ocorreu a transformação parciaì (em geral , de pequena intensida-
de) dos minerais primários em clorìta, opacos, serìcita, albita,
etc.

A prehnìta está presente normalmente como cristaìs de dimen-
sões muì to reduzidas. Cristais maiores por vezes apresentam ca-
racterísticas diferentes daquei as detectadas em granitóides da
Associação I, aparecendo com hábito esferulítìco e um pìeocroís-
mo (nem sempre vjsívej) incolor a verde mais ou menos jntenso.

c) ORDEM DE CRI STALI ZAQÃO

Do exame das seções delgadas da fácìes Ifa tem-se que a or_
dem de formaeão de seus mìnerais seguju o esquema abaixo, com
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contemporaneìdade parcial entre as etapas (especjalmente II e

III):

I - Apat ita + Zj rcão + Opacos

It - Plagìoclásio + Al lani ta (?)

III - Feldspato Potássico + Quartzo + Bjoti ta + Ti tanita
(rr?)

IV - Clorita + opacos + Prehnita + Mì rmequi tas + Albita +

Seri ci ta + ArgjIomineraìs

V.2.3 - ESTRUTURAS E TEXTURAS DA FÁCTES TTb

A estrutura destes grani tóides é macì ça e a textura xenomór-
fìca equigranuì ar a i nequigranu'l ar.

V.2.4 - MINERAIS E ORDEM DE CRTSTAL]ZAÇÃO DA FÁCIES lfb

Quartzo

O quartzo é visível como cristais xenomórfi cos que, por ve-
zes, mantêm contatos interpenetrantes com feldspatos, ou ainda
aparece como pequenas jnclusões arredondadas, situadas preferen- 

l

cialmente junto às margens dos feldspatos. Os cristaìs maiores 
l

normalmente têm ao redor de O,5 mm de diâmetro ( raramente alcan-
çando 1 mm).

l

Fel dspatos

Os feldspatos são predomr nantemente anedrajs. normalmente l
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com dimensões entre O,2 mm e 1,4 mm. Inclusões arredondadas de
quartzo são ocasionais. Pouco a moderadamente alterados, obser-
vam-se cri stai s secundários de muscovi ta, al bì ta e quartzo, al ém

de argi lominerajs e serici ta. No feldspato potássrco pertítjco
(filmes) tern-se rnclusões eventuais de plagìoclás'io (com bordas
albíticas), gemìnação em grade (esporádica e melhor desenvolv'ida

FOTO 22 Aspecto geral da fácies IIb. Destaque para os
cristai s de muscovi ta e para a textura xenorn rrf i ca
equigranular (arnostra JM-1114; aumento de t2,5X:
poìari zadores cruzados) .

em crjstajs de menor porte). Os plagioclásìos são andesinas só-
d j cas (determi nações entre An 3'l e An 35 ) , podendo estar zonados
e raramente com bordas mì rmequÍ t i cas.
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Muscovi ta

Este mineral ocorre como cristaìs xenomórfi cos a

hipjdio/idiomórficos (predomìnantes), isolados ou associados
(principalmente os anedraìs) a feldspatos e bìoti tas. Al caneam

até quase 1 mm de comprimento (Foto 22) . Em alguns casos é possí-
vel identjfjcar filmes de bjotjta intercaìados paraìelamente aos
pìanos de cl i vagem da muscovi ta.

Bioti ta

Ao contrárìo da outra mi ca constatada nos grani tóìdes da
fácies IIb, a bìoti ta é menos abundante. Predominam pequenos
cristais subedraj s/anedraj s (em geraì infer.i ores a 0,b mm), com
pleocroísmo o castanho-amarel ado a castanho*claro e P=y marrom-
escuro. Normalmente está aìterada para cìorìta ou muscovi ta ou
aìnda para opacos. Uma melhor observação da cor or'ì ginal do mj-
nera'ì mostra-se muj tas vezes prejudicada pelo seu estado de alte-
ração .

Outros Mi nerai s

Os opacos se apresentam como cristais prjncipalmente xeno-
mórficos ou subidiomórficos, associados a bioti tas ou ìsolados.
De dimensões variadas (normalmente menores que 0,5 mm), mostram-
se al terados, produz i ndo um materi al granul ar de cor amarel a a
cas t anha-escu ra .

A turmal ina pode ser vista em cristaìs anedrais a subedrais
agrupados de até 1,2 mm (eventuaìmente também em fraturas). O

pì eocroísmo é intenso, desde incolor-amarelado, passando por ver-
de-acinzentado até verde-azulado. Por vezes, está ljgejramente
al terada para serì ci ta.
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dos
rcão ocorre como pequenos cristais ìdiomórficos, isola-
grupos, eventual mente zonados.

Ordem de Cristal ização

De manei ra distinta da fácjes fIa, nos granìtóìdes da fácies
IIb a naj or parte do plagjoclásio não possuì as feições (por ex.,
idiomorfismo) que I evem a admìtir sua formaÇão como anterior a do

feldspato potássico e quartzo (exceção feìta às inclusões apenas
eventuaìs em feldspato potássìco). Pelo contrário, localmente
verì ficam-se contatos ìnterpenetrantes envol vendo ao menos dois
destes mì ne rai s.

Uma questão em aberto relaciona-se à gênese da muscovi ta,
especìalmente os cr'i stais majores euedraìs. Teriam se formado
di retamente da crìstalização do Iíquido magmático, da reação de

mjnerais precoces com o magma, ou através de processos autometas-
somáticos (como parece ser o caso dos agregados de pequenos crìs-
tais anedraìs)? A presença de turmal ìna (um mìneral comumente
pneumatol ítico-hidrotermal ) favoreceria esta última possìbilida-
de, ainda majs consìderando-se que a mesma di spõe-se tanto de
forma dissemjnada como ao longo de fraturas. As finas Iâminas de
bìoti ta em meio a al gumas muscov i tas poder'ì am ser expl i cadas pe-
I as duas úì t i mas hi póteses.

V.3 - ASSOCIAÇÃO III (FÁCIES fr-¿a)

Os grani tóìdes pertencentes a esta fácies estão fortemente
deformados, inibindo assjm a obtenção de dados modais e conse-
qúentes estimatjvas composìcionaìs. Desta forma, a análìse pe-
trográfica centrou-se basì camente na descrição dos mìnerajs e dos
aspectos texturai s/est ruturai s das rochas.

O zi
ou em
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FOTO 23 Est rutura catacl ást i ca em grani tó'ide da f áci es

IIIa. Os mìnerais claros são grãos de quartzo,
enquanto que os de aspecto "sujo" são feìdspatos.
No canto 'inf erior esquerdo, cri stal de t'i tani ta
(amostra JM-85; aumento de 12,5X; ìuz plano-pola-
r i zada) .

Porém, uma vez que estas rochas possuem uma porcentagem s'ig-
n'i f icativa de quartzo e não existe um predomínio (quanti tat'ivo)
marcante de um feldspato sobre o outro, as mesmas devem ser gra-
n'i tos ou granod i or i tos .

V.3.1 ESTRUTURAS E TEXTURAS

A est rutura destes
(Foto 23), sendo raras as

grani tóides e quase sempre cataclástica
amost ras em que os sl naìs de def ormação
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sejam moderados. A cataclase é um processo repetido nestas ro-
chas, como substancìado pela observaÇão de clastos formados por

fragmentos produzidos em eventos anteriores de cataclase (ou se-
ja, clastos dentro de um clasto). Nas raras amostras pouco de-
formadas, a textura é geraìmente porfi rítica. Entretanto, as
rochas mais fortemente catacl asadas normaìmente não possuíam fe-
nocristajs e portanto antes da deformação deveriam ter textura
hipidjomórfjca equ i granul ar ou i nequj granul ar.

V.3.2. - MINERA]S E ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO

Quar tzo

O quartzo mostra-se fortemente ìnfluencjado peìo alto grau
de cataclase destes granitóides. o tamanho dos crìstais xenomór-
fjcos varia extremamente, desde alguns centímetros a menos de 0,1
mm. Quando na forma de jnclusões arredondadas em feldspatos, o

quartzo pode atingir no máxìmo O,5 mm de dìâmetro (geralmente
menos).

Feldspato Potássi co

A tri turação a que a rocha foi submetida proporciona uma

grande amp'l itude de tamanho para os cristajs subedrajs a anedrais
de feldspato potássico. Porções menos deformadas permitem
vislumbrar a existência de cristais pré-cataclase superjores a 2

cm. O feldspato é pertítìco, com as lamelas albíticas em filmes
ou veios sigmoidais. Como aspectos adicjonaìs, ci tam-se as in-
clusões de pìa9iocìásìo (subìdiomórficas/idiomórficas), quartzo
arredondado e titanita, e a presença de gemi nações tanto Carlsbad
quanto êm "grade" . A ai teração é moderada ( localmente padrão
dìferenciado em um mesmo cristal ).
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Pl a9i ocl ásì o

No plagioclásio a cataclase most ra-se majs saliente em de-
corrência do deslocamento das lamelas da geminação albi ta. Em

porções menos deformadas predomj nam os cristais subedraìs a eue-
drars (o que também acontece quando o mineral está incluso em

feldspato potássjco). O tamanho é va|i ado, com os majores frag-
mentos da ordem de 4 mm- Já a composição si tua-se entre An 32 e

An 35 (andesìna). Ocasionalmente tem-se inclusões de titanita (l
opacos), de quartzo arredondado (menos freqúentes que nos felds-
patos potássicos) e de crìstais menores de plagìoclásio. O pa-

drão de al teração é varìável , havendo desde cristais quase total-
mente serici tizados até aqueles praticamente inal terados. Mi rme-
quitas e zoneamento raramente são visíveis, embora sejam observa-
das diferenças de al teração em um mesmo crìstal .

Bioti ta e Clori ta

Bioti ta e clori ta ( sub- i d i omó r f i cas ou xenomórfì cas) ocorrem
frequentemente confi nadas entre os "porfi roclastos" quartzo-
feìdspáticos, em geraì retorcidas (com ìnflexões mais ou menos
pronunciadas nos planos de cl ivagem), intimamente associ adas e

fazendo-se acompanhar de opacos e óx i dos/ h i d róx i dos de ferro.
Predominam os cristais de clori ta, normalmente ìnferiores a o,5-
O,6 mm ( raramente al cançando 1 ,3-1 ,4 mm) e comumente com i ncl u-
sões de minerais acessórìos, opacos, feldspatos (principalmente
plagjoclásio) e mai s raramente quartzo.

Ti tan i ta

A titanita aparece isolada ou associada a opacos e/ou bioti-
ta/clori ta, em cristais euedrais a subedraìs (por vezes esquele-
tais) geralmente inferiores a O,7 mm. A deformação é responsável
pelo surgjmento de fragmentos xenomórfi cos e, em parte, por cris-
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tais de dimensões mais reduzidas. Inclusa tanto em quartzo como

em feldspatos, a ti tani ta pode dispor-se de forma ori entada em

feldspato potássìco. A aì teração normalmente é marcada, tendo
como produtos opacos e leucoxênio.

Opacos

Os opacos ocorrem como cri staìs principaìmente subedrais
(quadrados, retangulares ou ìosanguìares) ou anedrais, ora isola-
dos, ora associ ados a b i o t i t as / c I o r i t as e t i tani tas ou ainda ao

longo de fraturas e/ou planos de cl i vagem de outros mineraìs.
Menores que 0,3 mm, é comum apresentarem-se al terados.

Out ros Mi nera i s

Como minerais acessórios primários tem-se zircão e apati ta
(prìncìpalmente como jnclusões em bjoti ta/c1ori ta ou titanjta) e

como secundários epidoto e fluorjta (freqüentes nos domínios de

tri turação mais intensa da rocha ou então em vênulas com quartzo,
argi lominerais e hidróxidos de ferro).

Ordem de cri stal ização

A elevada deformação da rocha compl ica sobremaneì ra quais-
quer consìderações relativas à ordem de formação de seus mine-
rais. ïnfere-se o caráter prévìo de titanita e do pjagioclásio
em relação ao feìdspato potássjco e possivelmente tâmbém à bioti-
ta. Do mesrno modo que para a fácies tIa, as jnclusões arredonda-
das de quartzo nos feldspatos são de ìnterpretação problemática.
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V .4 ASSOCIAÇÃO IV

As várias fácies desta associação, com exceçào da fác'ies
IVe, são mineraìogicamente mui to semelhantes, residindo as dife-
renças em aspectos estruturaìs e texturais e na quantìdade de

óxidos <ie ferro.

DeterrnlnaÇoes rnodai s foram i n j bldas peias próprìas caracte-
rísticas mostradas por estas rochas: grau moderado a elevado de

cataclasamento; inclusões de opacos e transformações tardi-magmá-
ticas (por ex., albitizaçã.o) rro feldspato, srgnifjcatrvas em cer-
tas lâmjnas; al teração elevada do feldspato e intercrescìmento
micrográfico de quartzo e feldspato rìo caso da fácìes IVe.

!!
')t*" ,$

24 Aspecto t í
( exceto da

mente por

aurnento de

pì co dos
fác i es

quartzo
6,25X;

grani tói des
IVe) , constr

e mesopert r ta
poì ar r zadores

da Assocração IV
tuídos essenclal-

(amostra JM-96A;
cruzados ) .

FOTO
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Apesar de não ser possível uma local ização precisa da compo-

sição destas rochas sobre o diagrama modal de Streckeìsen (1976),
a presença de feìdspato mesopertítico e de quartzo quase sempre

como os únicos minerais essenciais (Foto 24), jndica uma composi -
ção de álcali-feldspâto granjtos para as principaìs fácies desta
assoc i ação .

V.4.1 - ESTRUTURAS E TEXTURAS DA FACIES lve

A estrutura destes granìtóìdes é macì ça e as texturas porf
rítica (fenocristais de quartzo e feldspato em matriz xenomórf
ca) e granofírìca.

V.4.2 - MINERAIS E ORDEM DE CRISTALIZAçÃO DA FÁCIES lye

Quar tzo

O quartzo ocorre tanto na matriz (tamanho inferìor a 0,2 mm)

como na forma de fenocristais (os maiores da ordem de 2 mm). Os

fenocristaìs possuem contornos hexagonai s ou quadrados (Foto 25),
indicativos de cristaì ização precoce. Podem ainda apresentar
"engol famentos" produzidos por reação com o magma que proporcio-
nou a crìstal ização da matriz. Nesta, ao lado de feldspatos,
opacos e muscovi ta, aparece o quartzo como cristais xenomórfi cos
ìsolados e em ìntercrescjmento mjcrográfico com feldspato.

Feì dspato

O feldspato pode ser vìsto compondo a matriz, intercrescìdo
com o quartzo ou como fenocristais mi I imétrìcos idiomórfjcos.
Por causa de uma pronunciada serìcitização, torna-se impossível

t-

i-
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FOTO 25 Fenocristal subedral de quartzo da fácies IVe.

Observe-se os sinais de corrosão (amostra JM-

7OC; aumento de 6 ,25X; po'lari zadores cruzados ) .

prec'isar o tipo de feìdspato orrginal . Nos fenocristais reconhe-

cem*Se gemi naÇões do t'i po Carl sbad (?) , aparentemente Baveno e

corrosão local das bordas.

Outros Minerais

A muscovi ta (arnarel a cl ara a I evemente esverdeada) é vi sta
como cristajs subedrais/anedrars (às vezes radiados) d'i spersos ou

formando pequenas concentrações na matrìz (tamanho da ordem de

até 0, 5 mm) , ou al nda subst i tuìndo os f enocristai s cle f el dspato.
Z i rcões e opacos são acessór i os mu i to ocas i onaj s .
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Ordem de Cristaljzaeão

São observadas duas gerações de quartzo e feldspato. A pri-
mei ra, para ambos, de f enocri sta'is. Na segunda, ocorreu a crì sta-
l'i zação srmul tânea destes mi nerai s na matriz. O zircã,o (e parte
dos opacos?) é provavelmente anterìor à geraÇäo dos fenocristais,
enquanto que a muscovita é mineral de alteração.

V.4.3 ESTRUTURAS E TEXTURAS DAS DEMAIS FACIES DA ASSOCIA-

ÇÃo rv

As amost ras deste con j unto de f ác'ìes quase sernpre possuem

estrutura cataclástica (prìncìpa'lmente as fácìes fVa e IVc).
Esta se traduz, ao mr croscópìo, por ì ntensa tri turação e ext'inção

FOTO 26 Est rutura catac.lást i ca

ção IV (amostra JM-7OA

zadores cruzados).

em grani tóide da Assocìação
;aumento de 6,25X; polari-
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ondulante, acompanhada por forte venul aeão por opacos e material
de aspecto ferrugì noso (maì s raramente fl uor.i ta) , os quaì s atuam
como agentes cìmentantes (Foto 26).

Outra estrutura relativamente comum a estes grani tóides são
as cavjdades miarol iticas, normalmente revestidas por quartzo,
opacos, carbonatos, feìdspatos, mjcas e,/ou fluorì ta. Freqüente-
mente, ao redor dos miárolos, constata-se um halo (9eraìmente
mi I ìmétrìco) de turvação das mesoperti tas, provavelmente ocasìo-
nado pela percoìação dos fluidos responsávei s pelo preenchimento
das cav i dades .

Texturas tardì-magmáticas, de substituição dos minerais pre-
coces, são mui to freqüentes. Textura gráfica e granofírica são
raras.

V.4.4 - MINERAIS E ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO DAS DEMAIS FÁCIES
DA ASSOCIAçÃO IV

a) MINERAIS PRIMÁRIOS

Quartzo

Os sjnais da deformação rúptil a que os granìtóides desta
associação foram submetìdos, traduzem-se no caso do quartzo em

fraturamento, tri turação pronunc iada (dìmensões entre 6 mm e me-
nos que O,1 mm), recrìstal ìzação local izada e eventualmente ex-
tinção ondulante e figuras biaxiais. O contorno dos cristais,
que incluem ocasìonalmente feldspatos e mìnerajs acessórios, é

i rregular ou reti I Íneo ( I jmi tados por feldspatos cì rcundantes) , o
que chega a proporcionar, em certas oportunidades, uma aparèncì a
gráfì ca à roc ha .

105



Mesope r t i ta

A forma dos cristais de mesopertita é controlada dì retamente
por doi s mecanì smos: catacìase e al teraÇões de caráter tardi -
magmátjco. Na ausência destes fenômenos (ou ao menos quando a
intensidade dos mesmos é menor) o feldspato é sub- jdìomórf .i co
(ora quase idiomórfjco, ora mais anédri co).

O tamanho dos cristais é extremamente variável em razáo da
deformação. No entanto, quando os efeìtos da cataclase são mais
discretos, os feldspatos têm normalmente de 2 a 4 mm ( raramente
maiores, exceto parâ a fácies IVc, onde são comuns cristajs supe-
rjores a 1 cm).

O feìdspato destes granitóìdes cristal izou-se sob bai xas
condi ções de P(HrO) (num aspecto típjco dos grani tos "hÍpersol-
vus" de Tuttle e Bowen, 1958). As lamelas dì spõem-se de forma
alongada e paralela, com I imj tes maìs ou menos irreguìares, mui-
tas vezes descontínuas e que formam, em geral , um ânguìo próximo
de 70o com o plano de composìção da gemìnação Carìsbad, por ve-
zes o formato dos domínios "sódjcos" e "potássicos", presentes em

proporções similares, é compì etamente irregular, diferencjando-se
prìncì palmente peìo contraste no aspecto ( "ì ímpido" para as por-
ções sódìcas; "sujo" para as porções potássj cas) e eventua'ì mente
pelo desenvolvimento de gemi nações (tipo albita, comum nas albj-
tas; subo rd i nadamen t e , "em grade" nas porções potássjcas).

O grande número de jnclusões flujdas nas porções ,,potássi-
cas" do feldspato é o causador do aspecto nebuloso destas regìões
do mìneral , Especialmente nas fácì es IVc e IVd, observa-se uma

concentração anormal de opacos (ìrreguìares a principalmente lo-
sanguìares), dìsseminados ou localizados em domínìos preferenci-
ajs (por ex., cl ivagens e/ou fraturas) e que conferem aos felds-
patos a cor anômala visível em amostra de mão (ver Tabela II).
Outros minerais podem também aparecer como inclusões (por ex.,
minerai s acessórjos ou quartzo) , mas de modo mais subordinado.
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Os limites dos diferentes cristais são dìfusos, em decorrên-
cja do acentuado caráter pertítico acìma mencionado, como também

do desenvolvimento superimposto de "albita" tardia (dom.i nantemen-
te macl ada segundo a Ieì da Albita), djsposta preferencÍalmente
nas bordas dos cristajs, com extensões e ìnterpenetrações em

grãos vizjnhos.

A albita pertítìca parece albita pura (An Z-4) e a "albita"
tardia mostra composjção de olìgocìásio (An 17). Todavia, é .i n-
teressante assinalar que todas as fì9uras de ìnterferência obti-
das foram bìaxiais negatìvas (o sìnal óptico da âl b.i ta e do oli-
goclásio sódico são positivos; Deer et al . , j981), talvez em

função da deformação da rocha.

Zircão ou Xenot i ma

Em quase todas as Iâminas de rocha da associ ação detectam-se
alguns poucos cristais (0,1-O,b mm) de um mìneral não jdentifica-
do (zì rcão ou xenotima; Fotos 27 e 29) . possui bi rrefringência
elevada, cor castanha-clara, formas aparentemente tetragonajs,
cì ìvagem prismátìca ìmperfeì ta e figura uniaxìa1 posi tìva ( local-
mente, figuras negatìvas e até mesmo biaxjais podem ser mot ivadas
pela deformação ou pela exjstêncìa de majs de um tipo de
mineral ). Os cristais va|i am de euedrai s (seções basais perfei-
tamente quadradas) a subedrais ou anedrais (em função da tritura-
ção da rocha), eventualmente zonados e associados comumente com
opacos e um materiai aìaranjado de aspecto ferruginoso (mui tas
vezes ambos como inclusões) Zircão "típjco" (ou seja, semel han-
te aos dos granitóides das outras associações) é observado ocasj-
onalmente.
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FOTO 27 Mjneral acessório (provavelmente xenotima ou

z)rcão) típico dos grani tóides da Assoc'iação IV,
j ncl uso em quarlzo (amost ra JM-708; aumento de

25X; luz plano-polarizada) .

b) MINERAIS TARDI_ A PÓS-MAGMATTCOS

Opacos

Os opacos ocorrem preferencialmente junto às porções mais
intensamente cataclasadas da rocha. Os crista'ì s são prìncipal-
mente ìrregulares (raramente alcanÇam O,4 frfl, predomìnando aque-
les menores que 0,1 mm). Contudo, nas fácies IVc e fvd, os cris-
tals são quase sempre idiomórficos (geralmente losangulares, pro-
vavel mente rnagnet i ta) .

Estes mi nerai s podem a j nda se concent rar ( f ác'ies IVd)
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FOTO 28 Núc I eo com el evada concent ração de rn'inera'i s
opacos (pseudomorf os de mi nera'is mi cáceos 2) .

Observam-se pequenos cri stai s mi cáceos e argi -
I omi nerai s i ntercaì ados . Os mi nerai s ao redor
dos opacos são mesoper t i tas e , rnal s a esquerda ,

quartzo (amostra JM-968; aumento de 12,5X; luz
p'l ano- po 1 ar i zada) .

núcleos de contorno hexagonal ou retangular (Foto 28), nos quais
dì spõem-se como nívei s I ntercalados a d'im'inutos cri stai s mì cáceos
e quartzo-feldspáticos ou ainda de argì lominerais e de carbonatos
(núcl eos pseudomorf os de cri stai s euedra'is de m j ca ?) . Na f ác'ies
IVc sã,o v.isí vei s concent rações de opacos ( com argì I om j nerai s as-
soc'iados) def inindo níveis com arranjo complexo (por êX., dobras)
e que poderiam representar os rnesmos núcleos presentes na fácies
IVd, porém def ormados. Cabe .lembrar que a f áci es IVc é mai s cle-
formada que a fácies IVd.
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Mi cas

Na fácì es IVd (e em menor proporção na IVc) observam-se pe-
quenos cristais de um mineral mi cáceo (seções prismáticas rara-
mente aì cançando 0,2 mm de comprìmento) assemej hado a b.iotita.
As seções {hko} são hjpidjomórfìcas/idiomórficas (com uma dj reção
de cl ivagem boa), enquanto que as seções {OO1} são sub-idiomórfi-
cas (aproxìmadamente octogonai s)/xenornórf ì cas. Este mj neral nor-
mal mente associ a-se aos núcl eos hexagonai s/retangul ares ci tados
na descrição dos minerajs opacos, quando então dispõe-se ocupando
níveis intercalados aos de opacos e outros mjnerais, Com extin-
ção aparentemente reta e figura unjaxial negativa, possui uma
coloração que vari a de ìncoìor/amareìo páì ido a amarelo-
claro/laranja(avermelhado)-cìaro. Ainda junto a estes núcleos de
maior concentração de opacos, localmente, vêem-se cristais micá-
ceos com tonal idades nì tidamente esverdeadas.

Em amostras al teradas da fáci es IVb (prìncipalmente argili-
zaçáo), constata-se a existêncìa de uma mjca clara de coloração
esverdeada (verde bem claro a um pouco maìs escuro; muscovì ta?),
tanto em cristais subedrais/anedrais de no máximo O,S mm como em

pequenos cristais dispostos em fraturas. Estas fraturas freqüen_
temente têm orìgem nos cristais maiores de mica, estendendo-se ao
longo de feldspatos e muito mais raramente quartzo. possui .i n-
clusões comuns de opacos e fluorita (Foto 29) e aì tera-se para um

material pulvurulento de coioração ve rde-amare I ada .

Outros Mi nerai s

A fluorita pode estar presente prjncipalmente junto à áreas
de maior deformação, na forma de agregados ( tamanho máximo dos
grãos de 0,6 mm) incolores a violáceos, maìs raramente como jn-
cl usões ( Foto 29 ) ou preenchendo cavj dades miarol í t i cas. São
comuns argììomìnerais e carbonatos, como mjnerais de alteração ou
ocupando vênu'ì as e mjáro.l os.
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Foro 29 Mica clara com inclusão de fluorrta. observa-se o
mesmo minera'l acessór'io (seção quadrangular) visí-
ve'r na Foto 27 (amost ra JM-g78; aumento de 25x;
I uz pl ano-polari zada) .

c) ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO

com respei to à paragênese prìmárìa pode-se reconsti tuì r o
segui nte ordenamento: inicialmente cristal izaram os minera.is
acessórios (zircã.o eprovável xenotìma), e a seguìramesopertita
e a provável b'ioti ta (v'isíveì atualmente como pseudomorf os) e por
último o quartzo (eventuaìmente coevo à mesopertìta). posterior-
mente ocorreram as modifìcações tardi-magmáticas, produzindo al-
bita, micas claras tardias e opacos. A venu]ação por opacos e
hidróxidos/óxidos de ferro, além de f luor.i ta, deve ter sjdo mais
irnportante durante o período de cataclase da rocha.
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v.5 - ASSOCTAçÃO V

Em decorrência da má qual ìdade das exposi ções dos granìtój_
des desta assocìação, poucos exemplares permi tiram a confecção de
seções delgadas. Assim, as descrìções adìante devem ser encara-
das com as ressalvâs pertinentes a uma amostragem raref e.i ta.

V.5.1 - ESTRUTURAS E TEXTURAS DA FÁCIES ya

A estrutura destas rochas varia de venu.ì ada a cataclástìca e
a textura é granofírìca e porfi rítica.

v.5.2 - MINERAIS E ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO DA FÁCIES tua

Quâr tzo

Vìsível como crìsta.i s xenomórfi cos em grande parte assocìa_
dos ao feldspato, na forma de jntercrescimento micrográfìco. O

tamanho é variado, mas sempre reduzìdo (normaìmente menores que
0,5 mm) . Eventuaìmente pode estar incluso em feldspatos, preen_
chendo cl ivagens e fraturas.

Feì dspato

os c.i stais podem ser ident ificados tanto em intercrescimen-
to com o quartzo como dele dissociados, Neste caso, são de maior
porte, podendo al cançar até 4 mm de compr.i mento. Alguns dos .i n_
tercrescimentos possuem I ìmì tes externos defìnìndo uma área re-
tangular, semel hantes nas dimensões aos cristais isolados de fel-
dspato (Foto 30). É possíveì a.i nda, em aì gumas destas áreas,
observarem-se zoneamentos produzidos por di ferenças de ext inção
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Foro 30 Desenvolv'imento de intercrescimento micrográfico,
com dimensões semelhantes as de crista.is isolados
de feìdspato em matriz xenomórfica equjgranuìar
(amostra JM-106; aumento de 12,5X; polarìzadores
cruzados).

e/ou no padrão do intercrescimento. Os cristais rnaiores mostram
lamelas pertíticas com aspecto idêntico ao dos gran'i tóides da
Assocìação IV, com bordas de jntercrescimento mrcrográfico, gemi-
nação carlsbad ("em grade" ?) e alteração moderada, além de even-
tuai s i ncl usões de quartzo.

Outros Minerais

A provável xenotlma (ou zi rcão), menc'ionada ern rochas da
Assoclação IV (exceto fácjes IVe), faz-se presente tambérn nesta
f áci es, al ém dos opacos normal mente ì rregul ares e ocas'ional mente
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muscovì ta de al teração, derivada dos feldspatos.

V.5 .3 - FÁCIES Yb

As rochas desta fácies, encontram-se geraìmente muito alte*
radas, não permìtìndo sequer a confecção de lâminas delgadas, Na
únìca seção obtìda (composição sienít.i ca, estrutura maciça, tex-
turas porfirítica e granofírica), o quartzo é vjsível como cris_
tais anedraì s isolados na matrìz ou assocìados a feìdspatos em
'i ntercrescimentos micrográfìcos. o seu tamanho é variado (a.l can-
çam 0,4 mm, predominando aqueìes com O,l mm ou menos).

O feldspato potássico pode tanto compor a matriz ou aparecer
como fragmentos (dimensões semeì hantes as do quartzo) e ocorrer
em fenocrìstais mi ì ìmétricos ( pri ncj paj mente entre I e 3 mm; ex-
cepcionaìmente maiores que 5 mm). os contornos dos fenocristais
são arredondados, com geminação Carl sbad e zoneamento. As inclu_
sões são de p1a9ìoclásio, clorita e opacos e a al teração moderada
a muj to pronunc i ada.

O plagìoclásio (provavelmente olìgocìásìo) mani festa_se como
cristajs subedrais/euedraj s (l a 4 mm), localmente agrupados,
zonados (tanto por extjnção como por aìteração). São moderada_
mente a mui to aìterados.

Bioti ta em adiantado estado de c.lori tìzação representa o
princì pal mineral máfico prìmário destes grani tóides. com dimen-
sões geralmente inferiores a r mm, possui coloração indo do .inco-
lor-esverdeado ao marrom-esverdeado. cristais isolados de clori-
ta radiada também são visíveis,

Intersticialmente, ocorrem ajnda fragmentos de crjstajs de
quartzo e de feldspatos, com arranjo e I.i mjtes mui tas vezes con_
fusos. Localmente aparentam gradar para um intercrescimento grá-
fico.
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Out ros mi nera i s

a'ì terados), apatita
'identificados são

(como i ncI usões em

opacos ( normal mente muì to
bioti talcl o|i ta) e zircã.o.

V.6 - PRINCÏPAIS D]FERENçAS ENTRE AS ASSOCTAçÕES

As caracter'Íst icas de major destaque para cada associação
estão contjdas na Tabela VIII (ver Anexo 4, no encarte). Os pon-
tos apresentados visam faci I ì tar a dìstìnção entre rochas que
macroscopì camente são semel hantes (por ex., amostras das Associa-
ções III e IV, com estrutura cataclástica, col oração avermel hada
e com fluorì ta como mineral acessório).
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CAPÍTULO V]

CONSIDERAçõES GERAIS

Neste capítulo são discutidos os pontos majs relevantes que

emergj ram durante a elaboração do trabalho, tendo-se por base
tanto observações diretas como i nformações reti radas da literatu-
ra, Assìm, será abordado o emprego do nome "cranjto Joaquim Mur-
tinho", a vjabìlidade de classificarem-se os grani tóìdes da área
estudada como grani tos tipo I, S ou A, a possível local izaeão de
mi neral i zações nestas uni dades e o posj ci onamento dos grani tói des
descrì tos no quadro geológìco regìonal .

V].'I - A UNIDADE "GRANITO JOAQUIM MURTINHO''

A unìdade estratigráfìca "Grani to Joaqujm Murt.i nho,' foi pro_
posta inicialmente na Folha ceológjca de Joaquim Murtinho (escala
1:.70.00O) pela Comì ssão da Carta Geoìógìca do paraná (CCGP, t97O
a) como um granito de "composì ção alasquí t.i ca" (ou seja, um álca_
l'i -feldspato grani to I eucocrát i co, cf . Le Maì t re, 1989), que se-
ria posterior ao Granì to Cunhaporanga, aflorante mais para leste,
e anterior ao Grupo Castro (tido como Eopaleozóico). Apresenta-
ria forma grossei ramente retangular e teria área de exposição
superìor a 60 km2, já que se estenderìa mais para sul , além dos
I imites meridionais da folha citada. os contatos com as unidades
vizinhas seriam, ainda, geralmente tectônìcos. Ressal te-se, como
indicado anteriormente, que o controle de campo (apenas b pontos)
foi precár'i o e pouca ou nenhuma ì nformação adjcjonaì está regis_
trada, já que a Fol ha JoaquÍm Murtinho foi jmpressa sem texto
expl i cat ì vo.

Muratori et al . (1970), ao tornarem públìcos os trabaì hos
efetuados pela comissão da carta ceológìca do paraná nas Folhas
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de Joaqu'i m Murtìnho, Jaguariaíva-Sul e Serra das Antas, posicio_
naram o Granj to Joaqujm Murtinho no Eopaleozóico. Interpretaram_
no como afìm das mani festações "ácìdas post-orogênì cas,, de Santa
Catarina, por suas "reìações de campo e sua freqüente associação
com fluorita". Consjderaram estes autores o Granito Joaqu.i m Mur-
tinho como poste|i or ao Grupo Castro.

Surgem destas referêncìas bìbì ìográficas as seguintes def .i _

ciências sobre a proposta de crj ação do "Granì to Joaquim Murti-
nho":

Fa'l ta de controle de campo.

Identifìcação precárìa de rochas e das características e
I i mi tes do corpo graní t j co .

'r)

2')

3) Não observação dos
gentes sobre a sua
ni ções sobre o seu

contatos ou i nterpretações diver_
natureza e, conseqüentemente, jndefj-
pos ic ionamento temporal .

4) Confusão sobre a utiììzação do termo, já que a unidade
"Grani to Joaquim Murtinho" se encontraria na Folha homô_
nima e também na Fol ha yarzeão (CCGP, 19ZO b), 35 km
para sudeste.

Um trabalho posterior de Algarte e Kaefer (1972) na região
de Varzeã,o, jncorpora as rochas alj encontradas e que anterior_
mente haviam sido desì gnadas como Grani to Joaquim Murtinho ao
Grani to Cunhaporanga, A mesma posì ção é adotada na área tjpo, na
Fol ha Joaqujm Murtjnho, por Kaefer e Cunha (1974).

Mesmo assim, a denominação "Granj to Joaquim Murt.i nho" perma_
neceu enraì zada na literatura, sendo a unidade ci tada várias ve-
zes em trabal hos mâis recentes. Assìm, as equìpes de campo reìa_
cionadas ao Projeto Leste do paranâ (cpRM 1977 a, b) classifica-
ram os granì tos de cor vermel ho tijolo como "Grani to tipo Joaquim
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Murtinho". Kaul (¡9e4) o considerou como do tipo anorogênj co.
Soares (1987) citou a unidade como pós-orogênjca alcaljna intra-
placa. No texto de Vlach et aì . (199O) referente aos maci ços
granj tójdes do Cjnturão Itu, o "Granito Joaquim Murtjnho" também
foj incluído como pertencente ao Cinturão, porém não classifica-
do.

Estas caracteri zações não se adaptam às exigêncìas da defi-
nição de uma unjdade estratìgráfìca. Na I i teratura sobre nomen-
clatura estrati grâfjca não são exigidas regras específ .i cas sobre
denomì nações de unidades ígneas (ver por ex., o Cód.i go Brasi le.i ro
de Nomenclatura Estratigráfica; Comì ssão Especial de Nomenclatura
Estrati gráfìca, 1986) tão rigorosas quanto as que são sol icj tadas
para a definição de uma unidade de rochas sedjmentares (para uma

djscussão, ver Uìbrich, 1984 e Vlach, tggb). Mas a exi gênc.i a
mínima, nesse sentido, deveria ser um controle de campo adequado.

Propõe-se aquì que a denomi nação "Granito Joaquim Murt jnho,,
fìque restrita à área de ocorrência das mani festações pertencen-
tes às Associações IV e V ante|i ormente descri tas. Estas rochas
são domi nantemente álcal i-feìdspato grani tos leucocráticos, mos-
trando portanto composição mjneraló9.i ca "alasquítica,', com sinais
evidentes de al teração hjdrotermal local izada e presença de fluo-
ri ta, Desta forma, pode ser conservada a nomenclatura inicial-
mente proposta no mapeamento da Fol ha Joaquim Murtinho (CCGP,

1970 a).

vr .2 AS RELAçÕES DOS GRANITÓIDES COM O COMPLEXO GRANÍTICO
CUN HA PORANGA

As rochas graní t i cas descr ì tas ao I ongo de todo o t rabal ho
não fazem parte de um único "corpo intrusjvo aìasquítico" em par-
ticular (o "Granito Joaquim Murtìnho"). Na verdade estes grani-
tói des revel am uma h i stór ì a magmát i ca muì to mai s compl exa, dent ro
de uma ampì i tude temporal indefinida.
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A diversidade e a local ìzação geográfìca destes granitójdes
é que são as causas da inserção das Associ ações de Fácìes I, lI e

III no Compl exo Granítico Cunhaporanga (ver as feições geraìs do
Compì exo no Capítulo III), De forma característìca, a composição
cálcio-alcal jna tipicamente atrjbuída ao compì exo é reconhecida
prì nci pal mente na Assoc iação de Fácj es mai s expressì va em termos
de área (Assocìação I).

O Complexo Granítico Cunhaporanga (ou Batól j to Cunhaporanga,
caso se uti I jze a termìnologia de Whì te, I992) foi considerado
por várìos autores (por ex., Soares, 1987, lg8g; Fiori, l99O)
como corre'ì acionável ao Compl exo Granítico Três Córregos. Assim
sendo, o Compl exo Granítico Cunhaporanga poderja ser tratado como
um exempìo paranaense do que Janasi e LJI br'i ch (1991), chamaram de
"Batól i tos Cálcio-aìcal inos Alongados", no contexto da geologìa
do embasamento do Estado de São Paulo.

Segundo estes autores, que admj tiram uma idade de aproxima-
damente 650 Ma para estes batóljtos, serìa possíveì considerá-los
como um conjunto de granitóides do tipo I cordilheirano.

No entanto, os autores deixam bem claro que considerações
sobre uma possível conexão dos batólitos com um regìme envolvendo
uma subducção do tipo B devem ser evi tadâs, tanto pela insufici-
ência de dados como pela ocorrêncja dos mesmos em domínios tecto-
ni camente alóctones, Sem dúvidas, afi rmação semel hante pode ser
efetuada para os Batól itos Cunhaporanga e Três Córregos no para-
nâ, freqüentemente uti I i zados (e de maneì ras diversas) como su-
portes de model izações geotectôni cas (ver Soares, I987, 19gB;
Campanha et al ., 1987; Fiori, 1990; lverni ck et al ., 1989; Reìs
Neto, 1994).

Ao se comparâr o comportamento texturaì e estrutural das As-
socì ações de Fácjes IV e V com o das demais (I, II e ItI), con-
clui-se pela di ferença no nível de co locação das rochas, maìs
raso para as Associações IV e V, mais profundo para as Associa-
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ções I e II e de jnterpretação mais difíciì no caso da Associação
III. Al ternatjvamente, os distjntos padrões de textura e estru-
tura poderiam ter sido gerados apenas por um comportamento térmi-
co diferenciado por parte das rochas encaì xantes (mais ',quente,'
para as duas primei ras Associações, mais "frio" para as
úi timas" ), mantendo-se a profundidade de colocação dos granj tói-
des prat i camente ìnal terada.

Acej tando-se o caráter subvul cânjco dos granì tóides das As-
sociações IV e V e somando-se a proxìmidade espacjal com a ârea
ocupada peìo Grupo Castro, é possível levantar a hipótese de que
estas rochas (agora denominadas Granj to Joaquim Murtinho; ver
I tem VI . 1 ) pudessem representar os equi val entes j nt rusì vos das
rochas vu]cânìcas ácidas deste mesmo grupo.

Um aspecto das rochas vulcânicas ác.i das do Grupo Castro e
que também se observa nestes granj tóides, é a presença signifjca-
tiva de óxidos e hidróxidos de ferro. Ari olj (1981) citou o de-
senvolvimento localmente abundante, em particular na interseção
de fraturas NNE e NE, de fiiões decìmétrjcos de limonita, goethì-
ta e hemati ta, acompanhados de estrutura cataclástica nas rochas
encaì xantes.

Conf irmando-se ou não que os grani tóides das Assocìações IV
e V sejam os equìvalentes das rochas vulcânicas do Grupo Castro,
ainda assim eles seriam partes integrantes do compl exo Granítico
cunhaporanga, representando as últimas e mais rasas manì festações
magmát i cas .

VI .3 - OS GRANITÓIDES DA ÁREA ESTUDADA E AS CLASSIFICAçÕES
TI POLÓGICAS

Ao longo das décadas de 70 e BO, consagrou-se na ìiteratura
geoìógìca mundì a'ì o emprego de esquemas de classì fìcação tÍpoìó_
gìca de rochas granítìcas (ver Chappeì I e Whi te, 1974; Ishihara,
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1977; Didier et al ., 19A2; Pitcher, 1982 e 1987; dentre outros).
Apesar das defjciêncìas deste tipo sìntético de abordagem
(Lyakhovich, 1989), através de seu uso muito se evoluju na com-
preensão dos fenômenos relacionados à formação, distrì bui ção e

especiaì ização metalogenética das rochas graníticas.

Tentar enquadrar os granitóides da área estudada em al gumas

das categorias apontadas na literatura, tendo-se por base somente
os dados atualmente disponíveis, seri a realmente mui to pretensìo-
so. Desta forma, as observações apresentadas adiante devem ser
entendìdas mais como um estímulo ao debate, do que concl usões
sol idamente embasadas.

Os grani tóides da AssocÍação de Fácies I (fácies Ja, Ib e

fc) possuem feìções descri tas por diversos autores como djagnós-
ticas de granì tos cálcio-alcal inos do tìpo I (ígneo). Estas são
a presença sìgnjficativa de hornblenda (mais raramente cljnopiro-
xênio), ti tani ta e magnet j ta, eventualmente al lanj ta, a de plagi-
oclásio do tipo andesi na (de An 28 a An 44), composjções modai s
principalmente de monzogranitos e, em menor proporção, granodio-
ri tos, quartzomonzonj tos e quartzomonzodiori tos, e a presença
freqüente de enciaves microgranulares ( intermedìárìos a básìcos).

Segundo Didjer (1987), a existêncìa de enclaves mi cáceos
(prìncipalmente biotíticos) em rochas graníticas é uma prova de
que a crosta continental teve part ìcìpação na gênese destes ljto-
tìpos. Estes enclaves seriam produzidos seja pela fusão de xenó-
litos pelíticos (capturados em níveis reìativamente
superficiais), seja peìa de rochas metamórfj cas profundas (para-
derìvadas ou, mais raramente, ortoderivadas). Desta forma, quase
sempre a constatação de enclaves mi cáceos em rochas graníticas
seria indicativa de uma origem sedìmentar para os protolitos des-
tes mesmos granj tóides. Como os granj tójdes da fácjes IIa pos-
suem quant idades sìgnì fìcatìvas de encjaves biotítìcos, a jnter-
pretação de Didier sugeriria que estes granjtóides seriam do tipo
S. Por outro lado, não deve ser rejeitada a hipótese de que es-
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tes enclaves mi cáceos sejam na verdade xenól itos transformados,
capturados durante a movj mentação e,/ou colocação do magma gerador
da fácies fJa; portanto, não guardarìam reìações genéticas mais
estrei tas com o grani tóide.

A presença de enclaves microgranuìares, embora em quantida_
des menores que os micáceos, i mpede que se c1 assifiquem estes
grani tóides como do tipo C (crustal) de Djdier et al . (1gg2). As
rochas da fácies IIa devem ser consideradas, neste contexto, uma
variedade de granitóides I evoluídos e com assimi lação.

As característjcas dos grani tójdes das Fácj es IIb e fffa são
menos conc l usi vas.

Em princípio, a muscovi ta presente nos granitóides da Fácies
IIb pode ser interpretada como resíduo de assimì ìação e de con_
tribuìção crustal para a formação destas rochas (ver, por ex.,
Barbarìn, 199O). De acordo com Whi te (1S92), a cristal i zação
primár'i a de muscovi ta é proporcionada fundamentalmente por eleva-
das concentrações de água (-B% em peso) e pressão acima de 3,b
kb, resultante de fracionamento magmátìco (se a fase fluida for o
flúor ao invés da água, os varores são signi ficativamente meno-
res). Ainda segundo este autor, informações petrogenéticas tais
como a natureza das rochas-fonte de um magma granítico, são mais
prontamente obtjdas da análise de granì tos ',normai s,, e não de
grani tos "fracionados", pois quanto mais fracionados forem os
magmas, mai s semel hantes serão os produtos fi nai s, i ndependente-
mente das composi ções ìnicjajs.

Para os granitóides da fáci es IIIa, tanto a anál ise de seus
minerais máficos (bioti ta e ti tani ta) , como de seus acessórios
(magneti ta, zi rcão, apati ta e fluorì ta) e dos feldspatos (potás_
sico levemente pertítico e pìagìoclásìo An 32-35), não sustentam
fi rmemente nenhuma correìação com qualquer ti po específico de
granìtóide. Estas rochas também não possuem enclaves.

122



No momento de se denominar um granitóide como pertencente ao
tìpo A, imediatamente emerge uma questão: quaìs critérios devem
ser considerados? seriam os de natureza tectônica (ver Tabela
IX), ou os químj co-m.i neralógjcos (por ex., Collins et al ., 19g2;
Whalen et al ., 1987; Eby, 1990; Whìte, 1992). Ou ainda ambos? O
probl ema passa até mesmo pe'ì o próprìo sìgnif i cado da letra ,,A,,,

que segundo Bowden et al , (1994) estarìa reìacionado aos termos
Anorogênico, Arcal ino, Anidro ou ainda ar um.i noso (os do.i s prìmei-
ros com maì s freqüência).

A situaaão não é sìmpìes, pojs veri ficam_se exemplos de gra_
nitos classificados como do tÍpo A por critérios químìcos (whìte,
1992), que foram contemporâneos ou mesmo anteriores a picos de-
formacionai s de uma dada orogênese (portanto não estri tamente
anorogênicos), Também exjstem grani tos anorogênicos (Condie,
1991 ; Wil ks, 199O) que não atendem aos pressupostos químicos nor_
malmente assi nalados para esses grani tos. para alguns autores
(por ex,, Creaser et al ., 1991), os gran.i tos A nada mais seriam
do que uma sìmpìes extensão do espectro de composições que podem
ser derìvadas a partir de fontes ígneas (portanto um sub_grupo de
granito I).

A título tentativo, sugere_se aqui o possíveì enquadramento
das Associações de Fácies IV e V na categorja de granì tos A (gru_
po 5 da Tabela IX). Os motivos são os seguintes:

a) O caráter tardio destes grani tóides em relação aos demajs
(notadâmente das Associações T e II).

b) Feições ìndicatjvas de grani tóides de ,'epì zona,, ou de po_
sicionamento em níveis rasos (segundo diversos autores,
fato muito comum em grani tos tipo A) tais como presença
de cavìdades miarolíticas e textura granofi.i ca, dentre
outras.
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TABELA IX: Granj tos tipo A agrupados de acordo com sua
sj tuação geológìca de ocorrência (segundo
Eby, j99O). "LFB": Lachlan Fold Bel t.

c) Feldspato mesopertítico e intercrescimento m.i crográfico
entre quartzo e feldspato (ver Colljns et al ., j9B2).

d) Presença de fruo.i ta tardia e grandes c.istais de zircão
ou xenotjma como minerais acessórios (ver Coì I ins et al .

1982 e Whj te, 1 992 ) .

e) Desenvolvimento pronuncj ado de transformações tardj _mag_
máticas (albitização, muscovi tização, argì.1 ização, ìm_
pregnação com hemat j ta; ver Bowden, 19g5 ) .

f) Possibi ridade de correìação com as rochas vurcânicas áci-
das do Grupo castro, admi tidas por diversos autores como
pós-orogênicas (ver Item VI .2).

GRU PO SITUAçÃO GEOLÓGICA EX EM PLOS

I LHAS
OC EÂN I CAS

ASCENSÃO (OC. ATLÂNTTCO )
REUNIÃO (OC. fNDTCO)

2 AMB]ENTES DE RT FT
CONTI NENTAL

GRABEN DE OSLO ( NORUEGA )
I ÊMEN

3 CROSTA ATENUADA MULL ( ESCÓCIA )

4
COMPL EXOS
ANELARES

INTRACONTI NENTAIS

CÓRSEGA, SUDÃO,
NTGÉRIA

(.,YOUNGER GRANITES '' )

5
AMBI ENTES PÓS-OROGÊNICOS

ENVOLVENDO COL I SõES
ARCO-ARCO OU ARCO-CONTINENTE

PENÍNSULA ARÁBTCA,
SUfTES GABO E MUMBULLA

( "LFB", AUSTRÁLIA)
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VI .4 - POTENCIAL METALOGENÉTICO

A anál ise do quadro geoló9ico regìonal , o mapeamento geoìó_
gico e descri ções petrográficas macro e mj croscópìcas são ainda
bastante lìmitadas e não permì tem chegar a concl usões relat.i vas à
exjstêncìa e volume de mineral ìzações nos granitójdes estudados.
Isto I evou também à impossì bì I idade de definì r se realmente o
"Grani to Joaquìm Murtinho" comporta ou não mineral.i zações de to-
rita, tal como afi rmado por Ribas (1981). Deve-se lembrar, con-
tudo, que a área de estudo da CNEN, responsáveì (segundo Ribas,
1981) peìa indi cação das anomaj jas em tório, cobriu apenas a re-
gião a sul do paraìeìo 24o 30' Sul , o que permìte supor que as
referidas concentrações de torita se encontrem fora dos limìtes
da ârea anal isada neste t rabal ho,

De uma manei ra geral , as porções periféricâs e apicaìs de
corpos magmáti cos sempre se revelam mais promì ssoras do ponto de
vista prospectivo. Nas proximjdades dos contatos entre as Asso_
ci ações de Fáci es ( espec ial mente ent re as Associ ações I e II ) é
notórja a presença maìs expressiva de veios de quartzo, Como já
mencionado, há claras indicações de que outros mÍnerais (e não
apenas quartzo) ocorrem nestes veios e dìques, por si só, a d.i _

versidade de eiementos que podem se associar a corpos fì loneanos
pneumatol ítico-hidrotermais (ver, por ex. , Biondi , l9g6), just.i _

fjcaria uma análise mais pormenorì zada destes vejos,

As Associações de Fácjes IV e V são as que têm maiores pos_
sibilidades de abrigarem mineralizações, correspondem às últimas
ìntrusões, provavelmente mais diferenciadas e rasas, que são,
segundo santos (1988), aquelas de maior potencial metalogenético.
Nestas rochas verì fi cam-se com maior intensidade transformações
tardi-magmáticas. Estas envolvem, além de intenso fraturamento,
modi ficações das paragêneses prjmárìas tais como albì ti zação,
muscovi tização e argi l ização, acompanhadas da introdução de hema-
tj ta (em menor proporção magneti ta e eventual mente outros mjne_
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rais). A presença reìativamente comum de fluori ta e pi rì ta sao
outros indícios favoráveis à mineral i zações (Bowden, 19g5;
Pollard, 1992).

O potencial metaiogenético destes grani tóides deverja ser
pesquisado com o emprego de metodologjas mais adequadas (anáì ìses
químicas, perfi lagens geofísicas, sondagens, etc. ), tomando como
alvos prìncipais os contatos entre as Associações de Fácies (vei_
os de quartzo) e as áreas com afloramentos das Associações IV e
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CAPfTULO VII

RESUIVIO E CONCLUSÕES

1) O mapeamento geológico da área estudada permitìu a jndi_
vidual i zação das seguìntes unidades:

- Assoc'i ação de Fácies crani tóides I

- Associação de Fácies cranj tóides II

- Assocìação de Fácìes crani tóides III

- Associação de Fácies crani tóides IV

- Assoc iação de Fácies cranitóides V

- "Quartzi to Serra das pedras"

- Mi loni tos

- Grupo Cas t ro

- Formação Furnas

- Diabásios relacìonados à Formação Serra Geral

- Sedi mentos Cenozó i cos

2) O mapeamento fac jológ.i co das rochas grani tóides Ievou
ao reconhecimento de I3 fácies, agrupadas nas 5 associações acima
citadas. A representação em mapa das Assocìações de Fácies e não
propriamente das fácìes, deveu-se a uma compati bi I i zação com a
escala adotada (1: b0.0oo) e a dificuldades de estabel ecer a área
de exposição de cada fácies, As fácjes de cada associação, defi_
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nidas segundo critérios como estrutura, cor geral , índice de cor,
granuìação e minerais máfìcos, são:

Associação de Fáci es I: fácies Ia, Ib e Ic

fácì es IIa e IIbAssociação de

Associaaão de

Fác i es II :

Fáci es III: fácies lffa

Associação de Fácjes IV: fácjes IVa, IVb, IVc, IVd e IVe

Associação de Fácies V: fácies Va e Vb

3) Os granitójdes da Associação de Fácies I, predomì nante_
mente monzograni tos e em menor proporção granodìorj tos, quartzo_
monzonj tos e quartzomonzodiorì tos, são maci ços e equìgranuìares
médios (fácìes Ja) ou porfjrÍticos de matriz média a grossa (fá_
cies Jb e fc). A paragênese minerar é cárcio-arcarina, com horn-
bl enda (e núcreos ocasionais de cì ìnopi roxênìo) , andesina (An 2g-
44), ti tanì ta, magnet ita e ar rani ta. Encraves microgranurares
intermediários a bási cos são comuns.

4) As amostras da fácies fa coretadas na porção sur da área
(fácies faS) mostraram sensíveis di ferenças, ao m.i croscópio,
quando comparadas com amostras da porção norte (fácies IaN),
Destacam-se o índice de cor (mais eì evado para a fácies fas), as
quantìdades de anfibóì io (maìs ar tas na fácies fas) e quartzo
(maìs altas na fácjes faN) e a composição modaì média (quartzo_
monzoni to para a fácies /ás e monzograni to para a fácies Ja^/).

5) As rochas da fácies f-Ia (monzograni tos, granodjorj tos e
quartzomonzoni tos) são cinzentas, possuem estrutura maci ça a Ie_
vemente foìiada e granuì ação fina a média. o minerar máfico do-
minante é a bioti ta. os encraves biotíticos são freqüentes e os
xenó l i tos quartzosos maì s raros. Na fác.i es lfb (monzograni tos e
granodìori tos quartzosos) as rochas são róseas, maci ças e de gra-
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nulação fina a média, com muscovì ta aparentemente primária
enclaves máficos são mui to subordinados.

6) A fácies /ffa (granì tos a granodiorì tos) é consti tuída
de rochas maciças fraturadas a francamente catacìásticas, verme_
lhas, com granulação varjando de média-grossa a afanítica e tex_
tura eventualmente porfìrítjca. Biotita cloritizada e titanita
são os máfìcos princìpaìs. Fluorita é um acessório comum.

7) Na Associação IV, as fáci es IVa, IVb, IVc e IVd (áìca_
ì ì-feldspato grani tos) diferencìam-se pela presença e intensidade
da estrutura cataclástica (ausente na fácj es IVd e local jzada na
fácies IVb) e pela cor geral (a rì9or pela cor dos feldspatos,
avermel hados nas fáci es IVa e IVb e cinzentos nas fácies IVc e
IVd). Estes granì tóides são do tipo "hipersolvus', (feldspato
mesopertítico). Com freqüência possuem cavidades miarol íticas e
mais raramente textura mìcrográfica, atestando estas feições o
caráÌ.er subvulcânico das rochas. os granitóides foram sujeitos a
al terações tardi -magmáti cas significativas, tais como albitiza-
ção, muscovi tização, argì lização e impregnação com hemati ta e
magneti ta (os prìncipaìs mÍnerais máfj cos das rochas). Fluorita
e pì ri ta, disseminadas ou em fraturas, podem ser localmente im_
portantes,

8) Os grani tóides da fácies fye são róseos, maci ços e por_
firítjcos com matriz granofírica fina a média, intrusivos em ro_
chas da fácies rva. os fenocristais de quartzo e feldspato podem
apresentar embaiamentos em suas bordas.

9) As rochas pertencentes à fácies Va (álca.l i_feldspato
grani tos ?) possuem cor laranja, estrutura venulada (ìocalmente
cataclástica) e granuìação desde afanítica até média. Têm textu_
ra micrográfica e porfjrítica, com fenocristais de feldspato me_
sopertítico. Já os grani tóides da fácies Vb (sieni tos a quartzo
sìenì tos) são maci ços e porfì ríticos com matriz granofírica afa_
nítica a fanerítica média. os mìnerais máf icos são biotita clo-

os
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ri tizada e abundantes opacos,

1O) Junto ao contato entre as Associações de Fácies Granì_
tóides r e rr ocorre um conjunto de rochas fortemente fotiadâs,
discriminadas no mapa geológico como "Milonì tos',. Estes são for_
mados prìncipalmente por biotita, muscovi ta e quartzo. Uma vez
que as relações com os granj tójdes adjacentes não estão completa_
mente esclarecìdas, é possíveì ìmag.i nar que estar rochas repre_
sentem ou mega-enclaves (restitos) ou resquícios das rochas en_
cai xantes.

'I 1) A provável seqüência de jntrusão (a_b_c_d_e ou
a-b-c-d'-d"-e) das rochas granitóides (destacada na Fìgura B) foi
a segurnte (do mais antigo ao mais novo):

Assocìação I

Fáci es ffa

Fác i es ffb

Intrusão contemporânea
fácj es IVe) e Y

das Associações III IV ( exce to

d') Associação III (fácies fffa)

d") Intrusão contemporânea das Associações IV (exceto
fáci es IVe) e Y

Fácì es I lze

12) A definìção da unidade ',crani to Joaquim Murtinho,, apre_
senta uma série de deficìências com respei to a sua proposì ção
formal . São elas fal ta de controle de campo, ìdentj fj cação pre_
cária do corpo granítico e seus contatos e utìr izaçáo do termo
para dois conjuntos diferentes de rocha, distantes 35 km um do

a)

b)

c)

d)

e)
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outro. Sugere-se aqui que a denominação "Grani to Joaquim Murti-
nho" seja restrita às rochas das Assoc iações IV e V da área estu-
dada, pois estas possuem composição "aìasquítica" (á1caì i-feìds-
pato granì tos leucocráticos) e apresentam fluorì ta como mineral
acessório, característi cas que são apontadas pela Comj ssão da
Carta Geoìógica do Paraná para o "Grani to Joaqujm Murtinho',
(CCGP, 1970 a; Muratori et a.l . 1970).

13) A diversidade e a local ização geográfi ca das rochas gra-
ni tóides permi tem enquadrá-las no Compl exo Granítico Cunhaporan-
ga. A proximìdade espacial e o caráter subvuìcânico dos granì-
tóides da Assocìações IV e V abrem a possibìljdade de que estas
úl t'i mas rochas sejam os equivalentes intrusivos dos riol i tos e

i 9n imbr i tos do Grupo Castro.

14) Tendo em vìsta o caráter ljmitado dos dados atuais, o
uso de esquemas de classi fÌcação tìpológica para os grani tóides
aqui descri tos torna-se problemático. No entanto, sugere-se que
ao menos os granì tóìdes da Associação I sejam do tipo I de
Chappel l e Whi te ( 1974 ) , enquanto que os granì tó ides das Associ a-
ções IV e V pertençam ao tjpo A, sub-grupo 5, de Eby (1990).
Para os granitóides da Associação I os motivos são sua paragênese
cálcio-alcal ina, as composições modai s e a natureza de seus en-
cìaves. Já, para as Assocjações IV e V, as causas estão l igadas
ao caráter subvulcânico e ao posicionamento tardio dentro do Com-
plexo Granítico Cunhaporanga, bem como a evjdêncjas texturajs
primárias (mesopertj tas e textura mìcrográfica) e secundárias
(por ex., aìbitjzação pronuncìada), aìém da tìpologia dos mine-
rai s acessórios.

15) A análise geológica regional , o mapeamento da área e as
descrjções petrográfìcas são ìnsuficientes para que se permi tam
concl usões sobre a existência e volume de mineral ìzações nas ro-
chas granìtóides. Todavìa, sugere-se tomar como alvos prjncipais
de interesse os contatos entre as assocì ações (com presença de
veios de quartzo) e as áreas ocupadas peìas Associações de Fácies



IV e V.

16) A unidade "Quartzi to Serra das pedras" é consti tuída
pri ncìpaimente de meta-arenj tos e meta-arcósìos, de granuìação em

geral média a grossa, metamorfi sados (no mínimo) em condìções da
fácìes xisto verde, zona da bioti ta. Apesar da fal ta de aflora-
mentos, conclui-se pelo caráter ìntrusivo das rochas granitójdes
nos metassedimentos. Não foram observadas as rochas mìgmatíticas
assocjadas à unidade mencionadas na I iteratura (por ex. , Fuck,
1967), Em vista da precari edade de dados, não se recomendam cor-
reìações com outras unidades metassedimentares do pré-cambrjano
paranaense.

17) Os contatos do Grupo Castro com os granitóides ou com o
"Quartzi to Serra das Pedras" podem tanto ser tectônicos (faìhas
normais) como dj scordâncias erosivas, O Grupo Câstro é represen-
tado por siltìtos e argiljtos marrons ou avermel hados, raros are-
ni tos arcosianos, sedimentos psef í ti cos (arcósìos conglomeráti cos
e congìomerados de matriz arcosiana) e diques traqui-andesíticos
de pequena espessura. Os sedimentos e as rochas ígneas estão
quase sempre mui to al terados (exceto os psef .i tos) . As at.i tudes
das rochas sedimentares são muito variáveis, mesmo entre aflora-
mentos mui to próximos,

18) Os areni tos médios a grossos da Formação Furnas susten-
tam a serra homônima. Estâ unidade repousa em djscordância sobre
os gran'i tóides e também sobre o Grupo Castro. No entanto, o con-
tato com as unidades subjacentes djfjcjlmente é visível , em razão
do desenvolvimento pronunciado de depósì tos de tálus e também de
densa vegetação.

19) Ao longo de toda área são observados blocos arredonda-
dos de diabásio de dimensões variadas, Em decorrêncìa do elevado
grau de ìntemperismo, são raras as exposi ções que permì tem a vi-
suaì ização dj reta dos diques ocupados por esta rocha, os quaìs
são correlatos à Formação Serra Geral , de idade Juro-Cretácea.
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20) Sed i men tos cenozóicos ocupam

área mapeada. Estes relacìonam-se aos
rio lapó e seus afluentes ou então ao

Furnas.

extensões consi derávei s da
d epós i tos produzidos pelo

tálus da base da serra das
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