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I NTRODUÇÃO

A reg¡ão r imitada peras forhas georógicas de Morretes

: :":r"l^ä, -Estado 
do paraná, tem sido arvo de atenção desde olnlclo do seculo, em virtude, sobretudo, da ocorrência de miné-rio de ferro e rochas manganíferas associadas. Muitos autores

se ocuparam do estudo dessa região, visando mais o aspecto ¡ ¡g3
do ao minério de ferro propr¡amente ditor Quêr enfocando a suaparte econômicar QUer o seu aspecto genético. Dentre os estudos
real izados nessa região, destacam-se os de HUSSAK (lgOlr; cita_
ção em LEONARDOs, r g3B) , oL r vE r RA (lgz7) , ROXo (1g37) , LEONAR_
D0s (tg¡g) u LErNz (r93s). A geomorforogia da região, r€presen-
tada pela serra do Mar, atraiu da mesma forma a atenção de vá-rios aurores, enrre etes, DoMtNGUEs (1945), RUELLAN (1945), AB,
sABER e BTcARELLA (rgOr). por ourro rado, MAACK (r947,r953)rea_
I izou trabalhos de caráter mais geral, mas que também se refe_
rem ãs feições ocorrentes na área.

0 primei ro revantamento georógico com detarhes da re_gião foi efetuado por c0RDANr e Gr RARDr (1967) , abrangendo ape-
nas o municÍpio de Morretes, dere resurtando a Forha Georógica
de Morretes, na escala l:75.000. Na oportunidade, esses autores
concluiram que a área é constituÍda predominantemente por ro_
chas metam6rf i cas e ígneas pré-cambr i anas, que se acham corta-das por diques de diabásio de idade mesozóica. Dentre as mera_mórficas, migmatitos heterogêneos (epibol i tos) são as mais co-
muns' alternando-se localmente com migmatitos homogêneos.Nessas
rochas, encontram-se intercalados concordantemente quartzítos,
guartzo-muscov i ta xi stos, x¡ stos magnes i anos, quartz i tos com
magnetita, anfibor itos e rochas manganÍferas. Essas variedades
petrogrãficas, ã exceção daqueras afrorando em uma faixa situa_
da na porção leste da årear Que, devido ao metamorfismo regres-
sivo, são formadas por uma assembréia minerarógica compatÍver
com a fãcies dos xistos verdes, foram enguadradas por aqueres
autores dentro da fácies almandina anfibol ito.
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A diversidade petrográfica, as evidências de retrometa-
morfismo e de zonas com grau metamórfico distintos levou GIRARDI
(tg0g, 1971) e GtRARDt e sANTtNl (197i) a eferuar um esrudo pe-
trológico minucioso das rochas da região mapeada, que se esten-
deu também ao município vizinho de Antonina. Assim procedendores
se autor pode se ocupar igualmente das rochas anfibol Íticas, de
considerável importãncia dentro do quadro metam6rfico regional
em virtude de sua grande susceptib¡lidade ãs variações do gradi-
ente- Com base nas mudanças qufmicas, mineralógicas e texturai s

ocorr i das nessas rochas, esse autor consegu i u de I i mi tar na re-
9ião duas zonas metamórficas perfeitamente distintas:Zona l,com-
preendendo rochas situadas em área afetada profundamente pelo me

tamorfismo regressivo, e Zona ll, compreendendo I itologia aflo-
rando em área onde a ação do evento foi incipiente ou mesmo ine-
x¡stente. Com base em algumas evidências quÍmicas, esse autor tg
ceu consíderações quanto ã origem dos anfibol ítosrÇoncluindo por
admitir para os mesmos uma formação a part¡r de antigas rochas
magmát i cas bás i cas.

Face ãs pecul iaridades mineral6gicas e quÍmicas apresen
tadas por esses anfibol itos, julgou-se altamente conveniente a

execução de um programa de pesqui sa com vi sta ã cäracterização
quÍmica de seus principais minerais. Esses dados iriam poss¡b¡ I ¡

tar não apenas o confronto com os ópticos existentes, mas também
o exame minucioso das mudanças quÍmicas processadas nesses mine-
rais em resposta ãs variações do gradiente metamórfico. Essas
transformações qu Ími cas, traduZi das nas proporções var i áve i s de
certos elementos sabidamente sensíveis ãs osci lações de pressão
e temperaturâ, permi ti riam, ainda, estabelecer as intensidades
re I at i vas com que os fenômenos de metamorf i smo atuaram sobre os
di ferentes grupos de rochas.

cumpre também acrescentar que a obtenção de dados qu í-
micos referentes a anf¡b6l ios de rochas anfíbol íticas se revest¡
ria de grande importância, visto que a I iteratura especial lzada
não conta com maiores informações a respei to do quimi smo desses
minerais.
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METODOLOGIA

0 estudo ópti co dos minerai s foi fei to com o auxíl ¡o
de um microscópio petrográfico 0rtholux-Pol, de fabricação Lei tz.
As anál ises modais foram levadas a efeito por meio de um conta-
dor de pon tos, usando-se a técn i ca descr i ta em cHAyEs ( I 949) .

Para o tral¡alho anal ítico com a microssonda eletrônica,
foram uti l izadas secções delgadas pol idas, empregândo-se r,araldi
terrcomo elemento de fixação do material ã lâm¡na. As secções fo
ram cobertas com carbono, recorrendo-se a um metal izador de fa-
bricação JEOL, modelo JEE 4e. Este últ¡mo trabalho teve lugar no
laboratório de microssonda eletrônica do lnstituto de pesquisas
Tecnológicas.

0 programa ana I ít i co fo i efetuado pe I o autor no I abora
tório de microssonda do lnstituto de Geociências, empregando-se
um ¡nstrumento de f abricação 'tApplied Research Laboratories,,,ro-
delo E14X-sM' equipado com três espectrômetros dispersivos e três
pares de cri stai s (t¡ r/Rop, L¡ F/ADe e Li F/RAp).

Durante o trabalho analÍtico, realizado em 26 amostras,
atengão especial foi dispensada ao fator de correção flutuação,
efetuando-se lei turas periódicas dos padrões uti I izados para os
três elementos anal isados. Nos casos em gue a vâriação da conta-
gem no mesmo ponto foi superior a 3%, a correção foi apl icada. A

radiação de fundo foi determinada através do método de leituras
fora do ponto de sintonização (valores acima e abaixo do pico)e,
no caso particular dos feldspatos, do emprego de padrões com nú-
mero atômico médio simi Íar ao da fase desconhecida, e não porta-
dor do elemento em fase de anárise. A correção do fator tempo
morto foi el iminada' mantendo-se as contagens nos contadores
abaixo do limite 5000/segundo.

0s dados anal Íticos foram ainda corrigidos para os de-
mais fatores (absorção, número atômico e fluorescência secundá-
ria), contando-se com o auxíl ¡o do método de BENCE e ALBEE
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(1968). A exceção das ilmeniras,
estimada em torno de 3Z para os
pa ra os menores.

a prec i são dos dados obt i dos
elementos maiores e cerca de

e

5%

As fórmuras quÍmicas constantes das Taberas vr r, rx e
Xl foram calculadas, de confornridade com BINNS (1965), na base
de 23 ãtomos de oxigênio, uma vez que as anál ises desses anfibó-
lios são pa'e íais (varones de Hz0 não foram determinados).

Para guase todas as amostras anar isadas,
tados nas taberas correspondem ã mé¿¡a aritmética
60 determinações em grânulos dlferentes. Cuidados
ram tomados quanto ã homogene i clade dos cr i sta í s,
tendo I ugar nas suas bordas e porção centra I .

os valores lis
de pelo menos

especiais fo-
com as medidas

Condições de Operação

FeLdspatos - Foram ana r i sados apenas os e r emen tos Na,
ca e K uma vez que eres são suficientes para a caract erização
desses mi nera i s " A sua compos i ção acha-se expressa em termos dos
componentes rnoleculares albita, anortita e ortoclásio. como pa-
drões, foram uti I izados cristais naturais de plagioclásio e orto
clásio, procurando sempre que possÍver usar os de composição pró
xima ao da fase anarisada. Devido ao uso desses padrões, as cor-
reções nesses minerais ficaram I imitadas apenas aos fatores ins-
trurnentais, flutuação e radiação de fundo, para a transformação
dos dados em percentagem dos componentes molecurlares, foi uti I i-
zado um programa de computação de uso interno (SlnVg).

As condições de instrrmentação foram as seguintes: po-
tencial de aceleração r!Kv, corrente de amostra 0,03 a 0o06uA,
tempo de integração nos contacrores 10n, e diãmetro do f eixe .ere-
trônico aproximadamente 20u. 0 intervalo curto cle integraçäo as-
sociado ao grande diâmetro do feixe foram escolhidos para e,vitar
-se problemas de volatização do Na e l(. 0s padrões utilizados fq
ram: albita (Tiburon), andesina (nC_362¡, labraclorita(take Vlew.l

,:ì;,it.
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e ortoclásio (or f l).

Anfib6L¿os - A presença de padrões adequados, pelo me-

nos para as fases de composição próxima a hornblendas, facil itou
em muito o trabalho anal ítico, obtendo-se, assim, resultados ra-
zoavelmente precisos. À exceção do fator f lutuação, todos os de-
mais foram rot¡neiramente apl icados. As condições de instrumenta
ção uti I izadas foram as seguintes: potenc¡al de aceleração l5Kv,
corrente de amostra 0,03 a 0o05IA, tempo de integração nos conta
dores 20tre diâmetrn do feixe eletrônico aproximadamente 1U. Co-

mo padrões, foram empregados âpenas cristais naturais, a saber,
hornblenda (Arenal ) para os elementos T¡ e Mn e hornblenda (Kaka-

nui) para os demais.

Estruturas zonadas nesses minera is f o¡'am determinadas
mediante o traçado hipotético de perfis transversais nos cris-
tais. Esse procedimento foi controlado manualmente, uma vez que

o rrstep scan attachmeIt", dispositivo que permite o deslocamento
automático, mantendo-se o espaçamento constante, ao longo do per

fi l, apresentava, na oportunidade, problemas técnicos.

0pacos. - Como mi nera i s opacos presentes nessas rochas
foram identificados tão somente ilmenita e magnetita. Para a sua

caracterização mineralógica foram anal isados apenas os elementos
Ti, Fe e Al. A anál¡se das magnet¡tas viu-se facilitada face ã

exi stência de padrão natural , o mesmo não ocorrendo no entanto
com as i lmeni tas. Para as magneti tas, os dados foram corrigidos
apenas para os fatores flutuação e radiação de fundo. As condi -

ções de instrumentação foram os seguintes: potencial de acelera-

Ção, llKv, corrente de amostra 0,03 a 0r05UA, tempo de integra-
Ção, 20'r e diâmetro do f eixe lu. Como padrãon foi util izada a

magnet¡ra (14-175).

,*
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GIOLOGIA RIGIONAL

Ao longo da costa Atlãntica, desenvorveu-se um sistema
de dobramentos const¡tuído, alternadamente, por faixas dobradas
e maciços medianos. A sua direção geral é NE-st,./, e se estende
desde o sul da Bahia até o uruguai, formando o assim chamado
sistema de dobramentos Ribeira (HRSUI e¿ aL., 19lSl.

Esse sistema inclui três faixas de rochas epimetamórfi-
cas denominadas faixas de dobramentos AplaÍ, Tijucas e uruguai
0riental, além de rochas meso e catazonais pertencentes aos maci
ços medianos de Joinvi I le e pelotas.

A faixa de dobramentos ApiaÍ engroba os Grupos são Ro-
gu€, SP,e Açungui, PR, enquanto que a Tijucas é constituÍda pe-
los Grupos Brusque, sc, porongos, RSre Lavar reja, uruguai. por
sua vez, a faixa de dobramentos uruguai 0riental contóm tão so-
men te o G rupo Rocha s.

Essas fa ixas de dobramentos são formadas por espessos
pacotes de rochas ectinÍticas, representadas por metassedimentos
cl ást lcos f inos a grosse i ros, c'J ást ico-qu ímicos e qu ími cos, que
vieram a ser sede não só de abundantes corpos grani ticos, como
também de uma intensa atividade vulcânica básica,esta ocorrida
no mesozóico. Esse magmatismo, reunindo intrusivas ácidas até bá
sicas, parece ter sido o fator responsável por uma àérie de
transformações quÍmicas e petrológicas, causando fenômenos lo-
cais de metamorfismo de contato, de diaftorese, etc.

0s anfibol itos da região de Morretes-Antonina encontram
-se intercalados em rochas tidas como a base do Grupo Açungui rda
faixa de dobramentos Apiaí. consequentemente, essas rochas, jun-
tamente com as interrelacionadas formadas no mesmo evento meta-
mórfico regional, foram at¡ngídas por processos geológicos subse
qUentes, ocasionando importantes transformações mineral6gicas.
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GTOLOGI A LCCAL

A reg¡ão de Morretes-Antonina situa-se numa ãrea cons-
t¡ tuída predominantemente de gnai sses e migmati tos nos quai s se
acham intercalados concordantemente anfibol itos, xistos magne-
sianos, quartzitos, quartzo-muscovita xistos, magnetita quartzi
tos, gonditos e clorita xistos (Figura l),a maioria dessas ro-
chas ocorrendo em escala de afloramento. ,:. !:à.,

Nf igmati tos

A área em apreço é rormada, em sua maioria, por rochas
sedímentares metamorfoseadas em escala regionaì, aparecendo mig
matitos como a lítologia mais cornum. coRDAN¡ e GIRARDI (1961),
com base em dados mineralógicos e estruturais, êttquadraram-nos
na fácies almandina anfi bol i to de TURNER e vERH0oGEN (1960) ,bem
como assinalaram que as rochas migmatíticas da região leste evi
denciam exPressivos fenômenos de diaftorese. Esses autores, pro
curando segui r as convenções das fol has geológicas adjacentes,
separaram essas variedades em migmatitos homogâneos (embrechi -
tos) e migmatitos heterogêneos (epibol itos), em consonãncia com
a classificação de JUNG e ROQUES (tgSzl. Esses dols ripos I ito-
I6gicos principais foram separados arbi traríamente, poi s encon-
tram-se muitas vezes intimamente associados, interdigitados, ou
mesmo gradando lateralmente entre si.

Migmatitos hornogâneos - 0s migmatitos homogêneos são
gnaisses leucocráticos ou biotita gnaisses <le granulação méd¡a
a grossa, e aspecto granitóide, sendo que apenas esporadicamen-
te apresentam bandamento, ainda que irregular e pouco nítido. A

sua textura é geralmente granoblåstica equigranular, com cris-
.tais xenoblásticos, podendo eventualmente ocorrer porf iroblas
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tos de fe I d spa to potãs s i co.

t'lineralogicamente, eles caracterizam as partes cle-'i'as
dos epibol ítos. 0s seus constituintes principais são qua r tzo ,
feldspato potássico (em geral microclÍnio) e plagioclásio (oligo
clásio-andesina), É freqUente a ocorrência de intercrescimentos
pertítico, antlpertÍtico, ou mesmo gráfico. Biotita é o mineral
ferromagnesiano mai s comum, âpêrecendo na forma de cri sta! s pla-
cóides, isolados ou agrupados na massa quartzo-feldspática. por
outro lado, hornblenda acha-se raramente presente. Clori tização
da biotita é uma feição comum. Como acessórios, foram reconhec'i-
dos zircão, allanita, epfdoto, t¡tanita, sericita, fluorita e

opacos.

Mígmatitos heterogãneos - 0s migmatitos he te rogêneo s
(ep i bol i tos) são rochas que se caracter i zam por um n ít i do banda-
mento subparalelo evidenciado pela alternãncia de faixas claras,
contendo minerais félsicos, e escuras, estas ricas em miner"ir,u
máficos. Essas faixas apresentam geralmente espessura centimétr¡"1!
ca. f' '

Tanto a disposição dos minerais plac6ides e alongados
nas bandas escuras (xi stosidade), como também das faixas subpara
lelas, ó feita segundo direções concordantes para toda a região,
dominantemente NNE. 0s merqulhos são em geral muito fortes, .o'.ra'i.::

para NÌ./, ora pa ra SE.

As bandas fél s i cas apresentam textura cl aramente equ i -
granular e contêm quartzo, feldspato potássico (geralmente micro
cl Ínio) e plagioclásio (ol igoclásio-andesina) como princ¡pa¡l
const¡tuintes. As máficas exibem xistosidade paralela å direção
da estrutura gnáissica e, mineralogicamente, são constituÍdas de
biotita, epÍdoto, hornblenda, muscovita, titanita, opacos, al la-
nita, zircão e clorita.

Petrograficamente, essas rochas são definidas em função
da variação das proporções mineralógicas que ocorrem nas bandas
claras e escuras. Nos tipos mais claros, onde predominam as ban-
das félsicas, a rocha é classificada como um biotita gnaisse, e
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a essas faixas correspondem'suites,'variando de composição gra-
nítica a granodiorÍtica.

0s tipos mais escuros, fato devrdo ã predominância de
bandas mãf¡cas xistosas, são classificados como biotita-hornblen
<Ja gnaisses. Em geral, as bandas claras têm composição adamel ¡f -
tica a granodiorÍtica, ou mesmo em alguns casos guartzo-dioríti -
ca; por outro lado, as bandas escuras têm biotita como mineral
predominante, apesar de hornblenda ocorrer em quantidades consi
deráveis.

Um último ripo de
rara, consiste da alternânc
ção gran ít i co-adame I I Ír i ca)
covi ta como mineral predomi
se.

rocha migmatÍtíca,de ocorrência mais
ia de bandas granoblásticas (composi -
com material mícáceo, apârecendo mug

nante. Trata-se de um muscov i ta gna i s

As associações mineralógicas dos gnalsses acima referi-
dos permitem englobar tais rochas na fácie almandina anfibol ito
cle TURNER e VERH00GEN (1960). por ourro lado, a existência
uma extensa área na reg i ão I este, onde as bandas escuras
constituíclas de epÍdoto (e* grande parte englobado por albita) ,
muscovi ta (serici ta) , bioti ta e, em menor proponção, de clori ta,
apatita, opacos e zircão, e as bandas claras de quartzoralbita e
microcl Ínio, poF vezes pertítico, permi te a caracterização de
uma zona de ma i s ba i xo metamorf í smo, eñguad rada na fác i es xi stos
verdes claqueles autores.

As rochas mi gmat ít i cas da área acham-se cortadas por
enormes corpos graníticos e diques de diabásio e diorito, estes
últ¡mos preenchendo fraturas, alãm de associadas a intercalações
concordantes de xistos magnesianos, clorita ;<istos, quartzitos,
magneti ta quartzi tos, quartzo-muscovi ta xi stos, gondi tos e anfi -
bol itos. Estas, ã exceção dos anfibol itos, objeto de estudo dos
próximos capÍtulos, serão brevemente descritas visando uma me-

de

são

lhor caracterização da oeologia regional, bem como a

dos an f i bo I i tos no seu con texto.
i n se rção
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Quartzitos e quartzo-tnuscovita xistos

Essas rochas ocorrem na forma de i ncl usões l ent i cu I ares,
invariavelmente concordantes com os migmati tos. A sua espessura
é irregular' variandc¡ de poucos centímetros a dezenas de, metros.
são xi stosas e apresentam coloração esbranquiçada ou avermel hada.
Na região leste da árear eVidências de cisalhamento são relativa
men te comun s.

Xistos magnesianos

Ao longo de uma faixa intercarada nos migmat¡tos regio-
naisr âpârecem xistos magnesianos orientados segundo N z0 E.
Acham-se localizados na região atingida pero metamorfismo retrõ
grado, sendo possÍvel reconhecer-se dois tipos principais: taLeo
æístos, exibíndo xistosidade muito pronunciada, granulação fina,
cor cinza, e tendo talco como constituinte predominante, e ¿remo
Líta'taLeo æístos, mostrando granuração rnai s grossa que a dos
primeiros, xistosidade nÍtida, cor cinza-esverdeado e uma textu-
ra variável, ora equigranular, ora porfiroblástica, contendo no
últ¡mo caso cristais bem <Jesenvolvidos de trçmol ita..Essa asso-
ciação mineralógica permitiu C0RDANI e GtRARDI (1967) enquadrá_
los na fácies xi sros verdes de TURNER e vERH00GEN (r960).

Gondi tos

Essas rochas metamórf i cas de natu reza mangan ífera ocor-
rem associadas aos gnaisses e migmatitos da fácies almandina an-
fibol ito. Caracterizam-se por sua alta densidade, aspecto maciço
e coloração cinza escuro. A sua assembléia mineral6gica contém
granada, com predomÍnio do membro espessartita, anfiból io da sé-
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tâ, p i roxên i o, gua rtzo em guan t i dade va
apat ¡ ta e bioti ta como acessórios.

I{agnetita quartzitos

Essa variedade petrográfica, tão comum e de particular
interesse econômico, ocorre na forma de lentes intercaladas nos
migmat¡tos regionais. A exemplo dos xistos magnesianos, acha-se
também si tuada na zona retrometamórfica. A sua cor e densidade
estão condicionadas ãs proporções relativas de quartzo e magneti
ta. A espessura das lentes é variãvel, chegando a atingir algu-
mas dezenas de metros. lntercalados a essas rochas aparecem clo-
rí ta xistos com uma minerarogia simples, em que clori ta e' o mine
ral predominante, e contendo quartzo em quantidades subordinadas.
Hagnet¡ta' juntamente com apatita, zircão, epídoto e sericitares
tão presentes na qual idade de acessórios.

Grani tos

A região em foco acha-se recortada por doi s enormes ma-
ciços granítlcos, o de Marumbi e o Graciosa. c

0 maciço granÍtico Graciosa, de forma arongada, possui
di reção geral NE, e, a grosso modo, mostra-se concordante relati
vamente ãs estruturas metamórfícas regionais. Em quase toda a
sua extensão, acha-se em contato direto com os migmatitos. As ro
chas aPresentam cores claras, textura hipidiomórfica granular e
uma r'suite" mineralógica essencial formada de quartzo, feldspato
potássico e plagioclásio. Geminação em grade é pouco freqtjente
no feldspato potássicor guBr no entanto, pode mostrar-se gemina-
do segundo as leis de carrsbad e Baveno. Anál íses de raios x per
mitiram classif icar esse mineral como um ortoclásio rnicroperti't¡
co anômalo.0 plagioclásio é arbita, enquanto que biotita e anfi
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ból ¡o, além de piroxênio sódico r podem estar presentes em pro-
porções variáveis. Esses dois últ¡mos minerais ocorrem tão somen
te nas variedades mais arcar inas do maciço. Anár ises químicas
(MAAcK, 1961) Permitiram enquadrar o maciço Graciosa, apesar da
heterogeneidade de suas rochas, no grupo dos chamados gran i tos
alcal inos.

0 granito Marumbi difere do Graciosa pela sua maior ho-
mogeneidade mineralógica e textural. Apresenta uma coloração pre
dominantemente cinza claro e, do ponto de vista mineralógico, é
const¡tuído de guartzo, feldspato potássico sem geminação em g.[ä.
de e plagioclásio (Anr-6). rntercrescimento pertftico é "o*rr., îprincipal minerEl máfico é a biotita, não tendo sido reconheci-
dos anfiból ios ou piroxênios alcal inos. Esses minerais dispõem-
-se no conjunto formando uma textura equigranular milimétrica. A
anál ise química de uma êmostra permitiu a MAACK (1961) concluir
que o seu magma parenta I apresentava um caráter menos a I ca I i no
que o exibido pelo granito Graciosa.

0s contatos dos gran i tos Grac iosa e Marumbí com os m¡ g-
matitos regionais são nitidamente tectônlcos, com a formação de
grandes fal has. Por outro lado, na borda ocidental do gran i to
Graciosa, GIRARDI (tggg) renciona a ocorrência de anfíbol itos
(g-379 e A'467) exibindo evidências de meramorfi smo de conraro.

Rochas intrusivas

0 surto de intrusivas básicas ocorrido no mesozóico em
todo o sul do Brasil afetou também a região de Morretes-An¡oni,þ
Segundo |'tAR lN I ¿ú aL. (1967) , a d i reção gera I desses corpos no Ëg
tado do Paraná é N50-60\/, e a sua freqtjência mód¡a cerca de 1,5
diques/km nas zonas de maior densidade. Na região em apreço, a
freqljência desses diques é superior a I dique/l<m, e as suas eå-,
pessuras variam de 20-50 m, podendo mesmo atingir até 100 metros
(CORDANI e GIRARDI, 1961).
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Ì

'I

I

' !ri. I

:..ã r'j¡". i
l!al,' t'r.'r.Tl.i'..1

' q':'¡.1:.Ì.fÌ
$l 'ìr.,'i " I
". â..:l :, i l' 1

l

i

I

,l

0 tipo petrogrãfico mais comum é o diabásio, com os mi-
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nera¡s se arranjando segundo uma textura ofÍtica a subofÍtica.Mi
neralogicamente, predominam pl.agiocrásio e piroxênio, ocorrendo
em menor quantidade hornblenda, biotita, epÍdoto, opacosrquartzo,
feldspato potãssico e apatita. comumente o plagioclásio acha-se
geminado segundo a lei albita e, mais raramente, segundo perlcl í
nio e carlsbad. A sua composição é razoavermente homogênea, eûm
o teor da molécula de anortita variando ide on54 a Anr4. Augita é
o cl inopi roxênio predominante, aparecendo subsidiariamente pigeo
nita. HornblencJa é um tÍpico produto de uralitização do piroxê-
nio, enquanto que biotita, também um minerar de alteraçãorocorre
intersticialmente. 0.t¡artzo forma cristais isolados ou ocorre in-
tercrescido qranofi rieamente com o feldspato potåssico.

Doi s enormes diques de diori to pórfi ro atravessam a re-
g i ão de Morretes, a r cançando suas espessuras cerca de r 00 me-
tros' Essas rochas exibem uma matr¡z afanÍtica escura onde se so
bressðem fenocristais rnirimétricos de plagioclásio, piroxênio e
minerais opacos. Ao mir:roscópio, a matriz é holocristalina e alo
triom6rfica, e const¡tuída de plagioclásio, piroxênio, hornbren-
da, quartzo (intercrescido granofi ricamente com feldspato potãs-
sico), biotita, apatita e opacos.

0 plagioclásio da matriz ê menos cálcico (Rn \ _.-
o correspondente aos fenocrisrais (An46-6r). por sua i:;:t: ,;:;xênio' tanto fenoeristais como pertenceni", å matriz,corresponde
principalmente a uma augita, conquanto pigeonita também esteja
presente. l-lornblenda pnovém da uralitlzação do p!roxênio.

r,. ¿*lìì: .

'i4¡tsþ¡
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ANFIBOLITOS

Petrografi a

0s anf i bo I i tos da reg i ão de Horretes-Anton i na exi beminvariavelmente coloração verde escuro e mostram-se constítuÍ
dos predominantemente de p¡agiocrãsio e anf ¡b6r¡o. sua texturaé variável, passando de xistosa a granobrástica, e a granuração
grada em geral de fina a média.

Auando estudando essas rochas, GIRARDI (tgeg,lgll) oÞteve as anárises modais que constam da Tabera r, agora acresci_
das com os novos dados obtidos durante este trabarho. Na oportunidade, baseado em dados 6pticos, esse autor concruiu que as ro
chas anf i bol ít i cas da ãrea são extremamente heterogêneas, sendo
mesmo possfvel dividi-las em grupos dist¡ntos, a partí r da com-posição do seu plagioclásio.0s dados químicos dos principais
minerals obtidos com a tócnica da microssonda eletrônica endos-
sam intei ramente aqueras observações, sustentando, assim, a sub
divisão que se segue.

Andesína-Labradoríta anfiboLitos _ Na
da, foram reconhecidos apenas doi s afloramentos
bradorlta anfibolitos (C0RDANt e GIRARDt, 1961;
1971l-, fato também conf irmado pelo novo programa
amostras.

área investiga-
de andesina-la-
GtRARDt, 196g,
de coleta de

Esses anfibor itos apresentam granuração média e textura granoblástica ou mesmo nematoblástica.0 exame de suas análi
ses modais (tabera r) evidencia que hornbrenda e pragiocrásio
const i tuem ma i s de B5'4 do vo rume da rocha. subord i nadamente, es

'lt 
presentes epidoto, guartzo, opacos, titaníta, zircão e piro

xen I o.

Hornblenda, o minera
é o ünico anfiból io presente,

I ma i s i mportante dessas rochas,
apresentando coloração dominante-
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da ãs suas expensas. Em uma ún i ca

ça de piroxênio, que, a julgar pe
te r-se formado con temporaneâmen te
da rocha.
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grandes evidências de al teia-
guantidade de clorita forma-
amostra verificou-se a presen

las relações texturais, parece
aos demai s minerai s primários

0 plagiocrásio apresenta-se em gerar com forma granu-
lar ou tendendo a arongadar ñostrando-se geminado neste ú¡t¡mo
caso. comumente acha-se inar terado, com o teor de anorti ta, de_
terminado por métodos õpticos, variando de An40 a Ansq (Gr RARDT,
1969, t971). EpÍdoto é o minerar mais freqi.juniå untrå os const¡
tuintes menores, correspondendo na quase totaf idade dos casos
(exceção amostra A-rB4) a uma fase primária, isto é, que não se
formou ãs expensas do pragiocrásio ou do anfibór io.

A composição minerarógica essenciar, hornbrenda e pra-
gioclásio cálcico, ar iada ã presença ocasionar de restos de pi-
roxênio, a ausência de actinol ita e biotita, bem como as ocor-
rências restritas de epÍdoto, crorita e titanita em reração ãs
demais rochas anfibol íticas regionais são indicativas, confor-
me GIRARDI (tgeg, 1971), que os andesína-labradorita anfibol i-
tos pertecem ã fácies de mais arto grau metamórf ico na região,
a fác i es anf i bol i to de TURNER ( ¡ 96S) .

0ligocLã,sío-and.esina anfíbolítos - Enquad ram-se nes se
grupo as rochas anfibol ÍtÍcas onde o teor de anortita dos pla_
gioclásios acha-se situado dentro do campo de variação or igocrá
sio-andesina. Aparentemente, trata-se da variedade de anfibol i_
tos ma i s comum da reg i ão.

A sua associação minerarógica é simpfes, essenciarmen-
te anf ib6l io e plagioclásio (Tabela l), com os minerais se ar-
ranjando de forma tal a conferir ã rocha uma textura ora grano-
blástica, ora nematoblástica.

0 plagioclásio é menos abundante que o anfiból io e mos
tra-se poucas vezes geminado. 0 seu teor em anortita, determina
do opticamente, varia, segundo GIRARDI (lgOg,1911),de OnrS a
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An35'
Prel iminarmente, pode-se dizer que os dados químicos rg

ferentes a esses minerais, e que foram obtidos com a microssonda
eletrônicao estão em consonância com os primei ros, podendorno en
tanto' ¡ r algumas vezes um pouco além daqueles I imi tes. Contudo,
uma única ressalva deve ser feita, a amostra A-306, que consta
da tabela fornecicla por GIRARDI (tgOg,1971) como pertencente ao
grupo dos ol igoclásio-andesina anfibol itos. As anál ises de mi -
crossonda revelaram gue o seu plagioclásio é essencialmente sód¡
co, com um teor em anortita abaixo de 3rS%. Considerando,também,
que o anfibólio dessa amostra tem composição actinolÍtica, jul-
gou-se mais conveniente enguadrá-la no grupo dos albita anfibol i
tos.

um fato ainda digno de registro no tocante ao plagioclá
s io é o seu comportarnento heterogêneo para d if erentes rochas,
mostrando-se praticamente inal terado em algumas amostras (exem-
plo E-11) e quase que inteiramente transformado em epÍdoto em ou
tras

comportamento aná I ogo ao descr i to é observado com o an -
f¡ ból ¡o, poi s na maioria das amostras onde a transformação do
plagioclásio não se îez- sent!r, hc¡nnblenda é o único representan
te do grupo, êñguanto gue, em outras, mostrando sinai s evidentes
de alteração, o mineral acha-se p¿rrcialmente transf ormado em ac-
tinol ita ou mesmo clorita. uma feição muito comum consiste na
presença de nücleos de hornblenda marrom envolvidos por hornblen
da verde, a i nd icar mudançâs nas cond i ções metamórf icas !-e inan-
tes.

Ao lado dos minerais acima, apârecem ainda biotita, de
ocorrência acidental, e epÍdoto, este seja de natu reza primária,
seja proveniente da transformação do plagioclásio.

0 comportamentc¡ heterogêneo dessas rochas, como indica
do pela presença ou não de actinor ita, clorita e epídoto, pela
ocorrência ocasional c!e biotita, bem como pela grande variação
na concentração de hornblendan constitui a evidência inicial
apontando no sent¡do da existência de ativiclades diaftorét¡ca.s
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nessas rochas parecem
inferior ãquele ating
(GlRaRol, t969, t97t)
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ado, as associações mineralógicas presentes
cond i zen tes com um g rad i en te metamó rf i co

ido pelos andesina-labradorita anfibol itos

ALbùta anfiboLítos - A extensa área si tuada a reste desão João da Graciosa acha-se fortemente afetada por esforços decisalhamenro (CORoR¡tt e GIRARDI, l967) , com ref lexos diretos na
I itologiar Çue se apresenta constituÍda de roÇhas mostrando as
sociações minerarógicas bem distintas das anteriores.

0s consti tuinies minerais dos anfibor i tos, que se encon
tram intercarados ãquelas rochas, apresentam também diferenças
marcantes em relação aos demais grupos da região,particularmente
a composição extremamente albítica do seu plagioclásio. Hornblen
da acha-se quase que intei ramente transformada em actinol i ta, en
quanto que epidoto e biotita estão presentes em quantidades apre
ciáveis (Tabera r). Ao rado desses minerais, aparecem, ainda,
clorita, quartzo, titanita, opacos e apatita. A textura mostra-
-se mais xistosa, com um carãter dominantemente nematobìástico.

G I RARDr ( rggg , r971) determi nou opt i camente o reor de
anort i ta do plagioclãs io nessas roÇhas, tendo encontrado valores
si tuados entre An0 e An5, gu€, por sinal, são intei ramente con
cordantes aos obtidos por microssonda eletrônica. 0 baixo teor
em anortita desses minerais evidencia a existôncia de processos
de alteração minerarógica revando à rormação de arbita. Essa mu
dança rque se const i tui em fe ição comum junto a processos retro
metamórficos, foi tão marcante na área a ponto de originar
chas tendo epÍdoto como um dos constituintes mineralógicos ,"¡l
importantes. certas amostras, como exempl ificado pela E-'|9, con
têm plagioclás io tão ar terado,que o epideto, secundário, acha-
-se completamente moldado pelos poucos cristais restantes.

Enq uanto QU€, na reg i ão como um todo, ho rnb I enda ma rrom
aparece em abundância, nesta faixa especificamente ela desapare
ce quaSe que totalmente, com os poucos cristais remanescentesrago
ra de coloração esverdeada, ocorrendo intersticialmente. Como

ro
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já observado por GTRARDT (r969, lgTr), a maior parre desse mineral viu-se transformado em crorita, biotita, act¡nor ita, epIdoto, titanita, etc. com isso esses minerais ganham uma maiorparticipação como constituintes da rocha, com o anfibór io agora
uma actinol ita (tÍpico produto de transformação da hornbrenda),
mantendo a sua condição de minerar mais abundante.

Dent ro de um con texto metamó rf i co ge ra r , as pequenas
quantidades de hornbrenda verde residuar e pragiocråsio, o evidente aumento da concentração de actinol i ta, epídoto, crori ta et¡tanita, produtos de arteração dos primeiros minerais (tabera
l), e o baixo teor da morécura de anortita do pragioclásio são
evidências concretas da ação de processos de retrometêmorfismo
na área, e permitiram a GIRARDI (lg6g, 197l) enguadrar esses a!fibol i tos na fácies xistos verdes de TuRNER e vERH0oGEN (ì960)
e TURNER (tg6g).

Mineralogia QuÍmica

FeLdspatos - Estudos ópticos e por microssonda eretrô.
nica permiti ram conclui r que esse grupo de minerais acha-se re
presentado nas rochas anfibol Íticas da área principalmente po;
plagioclãsios' com os feldspatos alcalinos aparecendo esporarji.
camente. Dessa forma, as considerações que serão feitas a sg
guir dizem respeito, sobretudo, aos primeiros minerais.

Esses minerais exibem hábito granurar, com dimensões
variáveis entre 0rl e J ffifl, e mostrêm-se comumente gem i na dos .
Quando i sto ocorre eles apresentam gemi nações segundo as '| e i s
da albita, albita-carrsbad e pericrÍnío. 0s pragiocrásios per
tencentes ãs rochas localizadas na jã referida faixa de cisalha
mento encontram-se extremamente alterados, com enorme quantida
de de epídoto incruso no interior dos cristais. como mencrona
do anteriormente, o estudo óptico desses minerais efetuado por
GIRARDI (tggg, l971) demonstrou que eles têm composição hetero
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gênea, a ponto de ser possÍvel dividir os anf ibol itos. da região
em trôs grupos distintos: andesina-labradorita, ol igoclásio-ande
sina e albita anfibolitos. 0 comportamento quÍmico dos demais
mi nera i s coexi stentes parece acompanha r as mudanças ocorri das na
compos ição dos plagioclás ios.

Discussåo dos Resultados - A

concent rações de Na, Ca e K

tendo por objetivo principal
patos, bem como o estudo do

determi nação por mi crossonda das
em vinte e seis amostras foi feita
a ca racte r i zação q u Ím i ca dos fe I ds

comportamento desses elementos.

0s dados constantes das Tabelas I I a lVrcorrespondentes
a valores méd¡os para diferentes amostras, foram obtidos a par
tir de l.7lo determinações da composição química de feldsparos,
e acham-se expressos em termos da porcentagem em peso dos compo
nentes moleculares albi ta, anortida e ortoclásio. A composição
méd¡a de cada grupo acha-se contida na Tabela lV. Em a I gumas

amostras, notou-se a presença de plagioclãsio com alto teor em

anortida coexistindo com albita. A f im de proporcionar uma visão
geral dos dados foram construÍdos histogramas de composição, re!
nindo freqUência dos pontos anal isados e teor de anorti ta (figu
ras 7 a l0), que serão discutidos posteriormente.

As anál ises real izadas para cada amostra acham-se proje
tadas indi vidualmente em diagramas ternários Ab-An-0r (Figuras
2 a 4), com todos os dados reunidos nas Figuras 5 e 6.

0s resultados confirmam inteiramente as observações f"i
tas anteriormente de gue, com raras exceções, esses mineraîs per
tencer,r à série dos plagioclásios. Também não ficou caracteriza
do qualquer zoneamento, assim guê, por exemplo, nas
E-1, E-23 e A-307 (Figura 3), cujas anál ises da borda dos cris
tai s (círculos vas ios) foram separadas das do núcleo (cÍrculos
cheios), a variação é puquena a não permitir que se interprete
a fe i ção como se ndo uma es t ru tu ra zona da .

A anál ise da Fígura 2 demonstra que o comportamento do

plagioclásio nas duas amostras de andesina-ìabradorita anfiboli

amos t ras
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' A-184o Mo-79

An

o Núcleo

o Bordo

Figura 2 - Diagramas ternãrios Ab-An-Or
versas amostras de andesina_l

para os plagioclãsios das di-
abradorita anf ibolitos .



Compos i ção gu Ími ca

Ab

An

0r

A-307 A-358a

7?,3

27 ,6

0rl

TABELA I I

de plagioclásios, €Xpressa em termos dos componentes Ab, An e

oi igoclásio-andesina anfi bol i tos

A-370 A-37g A-37g* A-41 3 n-41 3* A -413* A -465

65 ,3

34,2

0'5

Ab

An

0r

E- I

52,g

45,8

113

75,0

23,2

l r8

E-5

74,7

24,7

0r6

57 ,2

40,9

1,9

*Fases coexi stentes

34,2

65,0

0r8

E-r I

77,2

22 r5

0'3

74,2

25,5

0r3

E-11*

67 ,g

3l,g
012

6t,9

37 ,7

0r4

E-23

73,3

25,7

l'0

67 ,g

31 ,6

0r5

0r, dos

E-23t,

95,9

3,6

0'5

78,5

21 ,9

0r6

A-465*

68 ,5

31,0

0 '5

Ho- I 86

75,9

22 r6

I '5

t4o -27 2

75,8

23,5

0r7

ï.t " i.t

.,!

I
.. N)

f¡,
I



Figura 3 - Diagramas ternãr
para os plagiocl
versas amostras
sio-andesina anf

ios Ab-An-Or
ásios das di
de o1ígoclãl
ibolitos.

A-465
A-465r
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ì¡
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o Bordo I
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I



Figura 4 - Diagrarnas ternários
fiboliros.
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plegioclãsios das diversas amostras de albita an
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Figura 7 - Histograma de composição para os plagioclãsíos dosandesína-labradori ta anf íbolitos .

tos é muito heterogêneo. A amostra Ho-79 possui plagioclásio
mais cãlcico, de composição labradorítica, com os dados, seja
para o núcleo (círculos cheios), seja para as bordas (cÍrculos
vasios) dos cristais, mostrando pequena dispersão. por outro
lado, a amostra A-184 

"presenta características bem diferentes
um plêgioclásio mais sódico, de natureza andesÍnica, e forte
di spersão dos dados, com uma compos i ção variável dentro do i n
tervalo de 25 a 40% da morécuìa de anortita. como resultado, o

seu histograma de composição (figura 7) apresenra um

fortemente bimodal.

õz
<uJ
:f,
ø
l¡¡
E
L

carater

' No grupo dos ol i gocì ás io-andes i na anfi bol i tos, à exce
ção das amostras E-1, E-zj e A-358a (Figura 3), cujas anál ises
acham-se concentradas dentro de um pequeno intervalo de varia
ção compos icional r êffi geral não superior a 5Z do teor de anor
tita, as demais apresentam. grande dispersão, com os pontos dis
tribuindo-se em longas faixas, fato que se reflete no caráter
i rregular do seu histograma de composição (Figura g). Determi

ToAn



Compos í ção qu Ími ca de

Ab

An

0r

A-25"

93,2

þt5

0,3

plagioclásios,

A-25¿*

78, 0

Z1 ,6

0r4

Ab

An

0r

TABELA I I I

expressa em termos

anfibolitos

'A-478a

95,7

\,2
0rl

A'37 a

97 ,2

2r7

0rl

*Fases coexi stentes

A-?07

96 ,0

317

0r3

A-481

96,5

3,2

0'3

dos componentes Ab, An

A'207 *

7g,g

19 ,7

0r4

E-ig

94, I

5r7

0,?

A-3 û6a

95,0

316

0r4

l4o-2!+9

95,3

412

0'5

e 0r, dos albita

A-306b

9'o r6

3,A

0r4

Ho-258

91 ,5

713

1,?

A-337

YÐ , ¿{

3 ,l+

0r2

A-337 *

48 ,7

Mo-2!$*

75,4

22 ,l
2r5

50,g

0,4

t4o-267

96,4

2rg

or7

I
Ì\)
\o

I
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dos

o/oAn

Figura I - Hietograna de composição pere os ptagioclãsios
oligoclãsio-andes ina ãnf ibolitos .

nações fe i tas separadamen te nas bordas e núc I eo de cr i s tai s de
algumas amostras demonstram que esses minerais são quimicamente
homogêneos na escala de grãos.

A Figura 4 reúne os dados anal Íticos referentes aos
plagioclåsios do grupo litológico albita anfibolitos. para a

maior parte das anál ¡ ses, tem-se uma d i spersão peguena de pon
toir que tendem a se concentrar no intervalo gA-g5Z de anorti
ta. Este fato acha-se pl enamente sal i entado no hl stograma da

Figura 9. A julgar pelos dados col igidos para as amostras A-207
e llo-261 , esses minerais são quimicamente homogêneos, não aprg
sentando portanto zoneamento.

0s resultados analÍticos confirmam, erit linhas gerais,
as observações feitas por métodos ópticos para os grupos I itoló
gicos de baixo e médio grau de metamorfismo. No entanto, o meg

mo não se verifica com as amostras do grupo de mais alto gråu,



Composição química média das

Albita anf ibol itos

Ab

An

0r

95,\

4 r3

0,3

diferentes fases de plagioclásíos

f'lorretes - Anton¡na

0l igoclásio-andesina

TABELA ¡ V

75,0

25,6

68,2

31,4

0r40r4

61 ,9

37 ,7

0r4

anfíbolitos

52,9

45,B

113

de anf i bol i tos

(6r+,57

(34,9)

(0,6)

Andes i na-l abrador i ta

da região de

63,3

35,2

115

34 ,1

b),5

0r4

anfibolítos

(48,7¡

(50,3)

(1,0)

I

I
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FÍgura 9 HisÈograma de composição pare oB plagioclãsios dosalbíta anfibolitos.

andesina-labradorita anfibolitos, €r¡ que se obteve valores
scordantes dagueles conseguidos por GIRARDI (1969, l97l) para
duas amostras investigadas, Mo-79 e A-184.

Uma vez reunidos (Fíguras 5 e 6), os dados indicam cla
ramente gu€r embora, o campo de variação composícional dos plg
gioclåsios seja extremamente amplo (Ao-75), a distribuição dos
pontos não se faz de manei ra contínua, havendo uma interrupção
nÍt ida no intervalo compreendido entre Ang e Anro. Essa carên
cia de dados pode ser também vista no histograma da Figura 10,
reunindo as informações constantes dos histogramas individuais
para cada grupo I itológico (Figuras I a 9). A aparente fal ta
de dados para o intervalo on5o-55 encontra justif lcativa
amostragem precãria dos andesina-labradori ta anfibol itos,
apenas duas amost ras ana I i sadas.
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o/o An

FÍgura l0 - Histograma de composição integrando og dados refe_renteB aos andesina-labradoriÈa roligoclãsio-andesi-ne e albita anfibolitos.

vãrios autores tentaram expricar o hiato acíma (Ang-ro),
tão frequente em pragiocrãs ios de rochas metamórfi cas, desta
cando-se enrre eles cHAo e TAyL0R (rg40), RAr{BERc (1g44), LAVES
(19S4), GAY e sMtrH (l9S¡), cHRtsrtE (lgSg) e NoBLE (¡962). Das
expl icações apresentadas, as que mais encontram adeptos são as
de cHRl srl E ( I gsg) e NoBLE (r962) . Es tes autores, baseando-se
em modif icações do diagrama de estabiridade pragiocrásio-epído
to de RAMBERG (1944), concrui ram guê¡ em condições de rempera
tura decrescente, o plagioclásio tende a formar membros cada
vez mais sódicosr oFiginando paralelamente epÍdoto ås expensas
das moléculas de anorti ta I iberada durante a reação. uma vez
a temperatura tenha atingido um determinado valor, o plagioclá
sio se desmistura e a fase cálcica reage com o epídoto formando
albi ta + epÍdoto, momento em que a temperatura conti nua novamen
te a dec res ce r.

s
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Em resumo, a ausência de pragiocrásios com compos ição
situada no ¡ntervalo on5-ro é ¡nterpretada como o resurtado de
um processo de desmisturação das moléculas de albi ta e anortita
em condições de baixa temperatura, disso resul tado mi nerais hete
rogêneos denominados "peristerite" (BOGGlLD citação em cHRlSTlE,
1959). segundo cHRtsrlE (1959), esse campo de imisc¡b¡l¡dade es
taria compreendido entre On5 e AnrO.

A Tabela lV mostra que o grupo dos ol igoclásio-andesina
anfibol i tos é qrimicamente o mai s heterogêneo, a ponto de ser
possÍvel reconhecer-se quatro fases mineralógicas coexistentes,
a julgar pelo seu teor em anortita. por outro rado, o grupo dos
albita anfibol itos contêm tão somente uma única fase. Quando com
parados os valores médios para os três grupos, tem-se uam idéia
maís concreta dessas di ferenças, passando-se de um pl agioclás io
mais cãlcico (andesina-labradorita anfibolitos) para uma fase in
termediária (ol igoclásio-andesina anfibol itos) e, finalmente, um
plagioclásio sódico (albira-anfibol itos) .

Feldspatos potássicos - Estes minerais aparecem esporadicamente
nos anfibolitos da região, sendo a sua presença reconhecida em
pe I o menos sete das amos t ras í nves t i gadas.

A exceção da amos tra E-23, e r es poss uem pequenas d i men
sões e estão presentes em quantidades reduzidas nas rochas. A
sua identificação somente foi possÍvel com o auxíl io da micros
sonda eletrônica, mot ivo pelo qual não constam das tabelas de
anãlises modais.

Foram efetuadas análises em sete amostras, com os dados
químicos parciais constando da Tabela v. A distribuição dos pon
tos correspondentes ã compos i ção desses mi nera i s, expressa em

função das moléculas de arbíta-anortita-ortoclásio, é vista na
Figura I l.

Dentre as âmos tras exami nadas, uma se des taca das de
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Rnálises quÍmicas

Ços ¡ expreSSas em

res Albita

TABELA V

parciais de

função dos

, Anort ¡tâ

fe I dspatos potáss i -

componentes mo I ecu I a

e 0rtocl ãs io

A-337

A-37 0

E -23

Mo-7 9

Mo-258

t4o'267

Mo-27 2

Ab

I '5
2r0

5,0

3,8

515

7,2

7rz

An

313

0r6

0r7

2,\

0'1

017

0r7

0r

95 ,2

97 ,4

g\,3

93,8

94,4

92 ,1

92 ,1
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ma¡s por corresponder a um tipo pecul iar de rocha, com caracte
rÍsticas que se afastam totalmente das exibidas pelos três gru
pos de anfi bol i tos anteriormente descri tos. Trata-se de uma ro
cha contendor âo lado de hornblenda e plagioclásio, feldspato pg
tãssico como constitu¡nte mineralógico principal. A sua análise
modal, constante da Tabela Vl, mostra que a porcentagem desse mi

neral é mui to al ta, aproximando-se do valor obtido para os pla
gioclásios.

TAB E LA VI

Anãlise modal do anfibolito

Ho rnb I en da

P I ag i oc I ãs io
Feldspato potássico
Ep ídoto
Clorita
0 pa cos

Apatita
Titan ita
Biotita

E- 23

\5,0
22 ,3
18,2
8,7
2r2
0'3
0 r7
0r8
| ,7

0 exame dos resul tados acima evidencia também que esse
anfibolito contém apatita, titanita e opacos como acessóriosrapg
recendo clori ta e epÍdoto, oriundos da al teração da hornblenda
e do plagioclãsio, como minerais secundários maîs comuns.

0 feldspato potáss ico acha-se representado por um micro
cl ínio, por vezes geminado em grade, êfi geral I ímpido e sem o me

nor indÍcio de alteração, o que parece sugestivo de que represen
ta o produto de uma cristalização tardia. 0 plagioclásio apre
senta-se mui to saussuri tizado, sendo aparentemente representado
por dois tipos (Tabelas I I a lV), um mais cálcico, de composição
ol igoclãsio, e outro mais sódico, uma albita, proveniente da

transformação do primeiro e presente em pequena quantidade. Epi
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doto ocorre em quant idades razoãveis, mostrando-se na f orma ,de

bastonetes muito finos, e em íntima associação com o plagioclá
sio. Do ponto de vista genético, a existênci a de clori ta, epÍág
to e albi ta, formados secundariamente a parti r do plagioclãs io

Joligoclásio) e da hornblenda, bem como a presença de hornbìenda

como ünico anfiból io, são responsáveis por uma assembléia típica
de uma rocha preliminarmente afetada por um processo retrometa
mórficor gue, no entanto, não chegou a atingir maior intensida
de como indicado pela ausência de act¡nol i ta.

Poder-se-ia classificar a amostra em questão (¿-Zl) co
mo um microclínio anfibolito, e caracterizar-se, assim, mais um

grupo de anf ibolitos em adição aos três já def inidos para a rg
gião; contudoro fato de se tratar de uma única ocorrência, ao ra
do da rocha exibi r feições mineralógicas (excetuando-se obviamen
te o teor de feldspato potássico) e texturais comuns ãs demais va

riedades da área, parecem desaconselhar tal. procedimento.
termos de gradiente metamórfico, a associação mineralógica encon
trada é condizente com a fácies anfibol ito de grau médio
TURNER C VERIIOOGEN (I960) C TURNER (I968).

A presença de feldspato potassico na amostra E-23 pare
ce estar relacionada a um processo de metassomatose, com a tn

Em

de

anfibolitosde
com a natureza

anf iból ios
teor de anorti
caracterização

trodução de potássio tendo lugar após a formação da rocha, como

sugerido por feições mineralógicas e texturais. Esse metassoma
tismo, guê atingiu maior intensidade junto à amostra em questão,
não se restringiur ño entanto, a apenas um único local r €Xistin
do evidôncías espalhadas por toda a área.

É poss Ível que esses fenômenos metassomãt icos estejam
genet icamente associ ados aos corpos granÍti cos da Graciosa e do

Ma rumb i .

AnfibóLí,os Como c i tado p rev i amen te , os

Morretes-Anton i na foram agrupados de conformi dade

do seu plagioclásio. Também foi mencionado que os

mudam as suas propriedades ópticas ã medida que o

ta daqueles minerais sofre qualquer variação. A



desses anfiból ios foi efetuada por Gl RARDI

nas suas propriedades ópticas, e recorrendo
e MIYASHI RO (l9Sg), que separa os campos da
nolita a partir dos valores de ZV 

" Ny.

A presença de hornblenda como único anf ibólio de um grg
po especÍfico de anfibol ítos, a ocorrência de act¡nol ita como mi

neral príncipal em outros, assim como a existênc!a de núcleos de
hornblenda çi rcundados por act¡nol ita, indicam que os anfibol i

tos da região se formaram em condições variáveis de metamorfis
mo.

0 estudo dos anfibõl ios, efetuado inicialmente com base
em dados ópticos, foi ampl iado, contando-se agora çom os dados
referentes ã quÍmica mineral. Assim, foram examinadas as amos

tras investigadas anreriormente por Gl RARDI (lg6g, l97l), acres
cidas de cinco outrâs coletadas recentemente.

A exemplo do sucedi do com os fel dspatos, as anál i ses
químicas dos anfibólios foram realizadas utilizando-se a técnica
da microssonda eletrônica, com os dados obt¡dos constando das
Tabelas vl l, vl I I e x. Esses valores representam a méd¡a resul
tante da anál ise de cerca de quarenta grãos do mineral em cada
amostra de rocha. Dados referentes à fõrmula quÍmica dos anfibó
I ios, expressa na base de vinte e trâs átomos de oxigênio,acham-
-se reunidos, respectivamente, nas Tabelas vl I, lx e Xl. A com
posição quÍmica média dos anfiból ios para os três grupos de "nrîbolitos ê fornecida na Tabeìa Xll.

Discussão dos Resultados - coube a LEAKE (.|968), a proposição de

uma nova nomenclatura para os anfiból ios, onde anfiból ios calcí
feros são definidos como sendo aqueles trazendo, eñ sua fórmula
unitária, 1,5 ou mais átomos de cálcio; por outro lado, anf r,bó

I ios subcalcÍferos contêm entre 1,0 ê 1,5 átomos de cálc¡o. o

sistema propôs a subdivisão dos anfiból ios em diversos campos de

composição, usando-se como parâmetros de classificação as pro
porções das seguintes variãveis (dados exrraÍdos da fórmula quÍ

-39-

(lg6g, t97l) com,base
ao gráfico de SHID0

hornblenda e da act¿
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TABELA VI I

Composição quÍmiça parcial de anfi ból los dos andesina-labrado-
rlta anfibol itos da região de Horretes - Antonina

s¡02

T ¡02

At2o3
Fe0*

Mn0

Mgo

Ca0

Nar0

K^0
¿

Total
*Fe ca I cu I ado como FeO

s¡
Al lv

Alvl
T¡

Fe

l'1n

M9

Ca

Na

K

Fórmula químíca, expressa na

n ume ro

Ho-79
\3 ,4

1 ,66
l1 ,2
14, 3

0 r23
1l ,2
12 r5

1 ,27
1 ,2\

97 i 00

base de 23 átomos

de NIGGLI mg.

t4o-7 9

6,509
1,49t
0,488
o, 187

1,79\
0 ,029
2,504
2 ,009
0,369
o ,237

de oxigênio,

A-184
t+\,3

1,58
12,8
15 ,5

0 r23

9,04
l2 rz

1 ,46
0 ,42

97,53

A-184

6,574
1 ,\26
0,813
0,176
1,923
o, 028

1,999
1 ,939
0,420
0,079

8,ooo

4,939

2,1+38

0, 51

8,ooo

5 ,002

2 ,615

0 
' 58mg
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mica estrutural): Si, ca + Na + K, T¡ e reração r4g/Mg + Mn + Fe3+)t+ Fe-' (número de Niggliru).

0 exame dos resul tados apresentados permi te concl ui r,
segundo LEAKE (1968), gu€ todos os minerais anal isados correspon
dem a anfiból ios calcÍferos, visto que apresentam em sua fõrmuìa
química (Tabelas Vll, lX e Xl) número de átomos de cáìc¡o supg
rior ao I imite definido acima. por outro rado, å exceção de ar
gumas amostras ' a maior parte contém vaìores inferíores a 2r0
átomos de cãlcio por fórmura unitária, obedecendo-se, assim, o
limite superior esrabelecido por HALLIHOND (1943) para esse gru
po de minerais.

A caracterização quÍmica desses minerais é fe¡ta tam
bém com base no gråfico de DEER et aL. (1963). Assim,a projg
ção dos valores de Na + K e Ariu (Figura Iz) possibirita situar
os anfibõl ios anal isados em dois campos distintos de composição.
0 primei ro ocupa a porção superior do campo da hornbrenda, com
os pontos voltados ligeíramente no sentido do campo da pargasita.
Nessa região, ã exceção apenas de duas amostras, acham-se local i
zadas as amostras relativas aos anfiból ios pertencentes aos gru

Allv

O'5
(No + K)

I'O

Figur a L2 crãf ico reunindo os valores de Na+I( e Al-Iv para osanf ib6tios investiga<los .

símbologia (tambãm adorada para as Figuras 13 a 17):*, andes ina- labradori ta anf il¡o 1 i tãs i a r o 1 i goärá" ioluttã.s ina anf ibolitos ( a,borda criscaL zonado) ; o,arúiúa ,.rri¡olitos (" ruoraa crisltal zonado) 
"

,o

I

rSCHentrlartrf PARGASITA

/tt
/t/

I

â

HORNBLENDA EDENITA

i a '/^' trn
n Eoto a

t :"'



Compos i ção qu ími ca parc i a I

sio2

T ¡02

At203

Fe0 **

Mn0

Hgo

Ca0

Nar0

Kzo

A-307 A-379

\4,\
0,36

12 ,3

15 ,9

0 ,32

11 ,2

13 ,5

1'l+5

0,30

52,6

0,44

1 ,62

15,8

0 ,57

14,4

12,4

1 ,03

0,39

99,25

TABELA VI I I

de anfiból ios dos ol igoclásio-andesina

A'379* A-41 3

\\ ,5
0 ,56

10,6

17,5

0 ,37

12,0

12 ,7

1 ,65

0,88

Morretes - Antonina

I+3 ,5

0,68

12,0

19,8

0,34

g,g1

12,3

1,21

0,7t+

Total 99,73

A-420

43,0

1,00

13 ,4

17 ,4

0,61

8,7

* Fases coexi stentes

**Fe ca I cu I ado como FeO

E- I I

43,9

0,66

13,2

16,5

0,26

l0'3

12,3

1 ,22

0,73

99,07

E-23

45,8

l,l4
9,03

15 ,6

0,36

12,1

100,76 t00,38

anfibolitos da região de

l4o- 186

52,8

0,24

2,52

I I '5
0 ,\5

12, 0

1 ,27

0,55

97 ,93

Ho-186* ¡40-267

45,8

0 
' 90

9r4

14,0

0 '32
12,9

12,312,2

I 
'31

0,86

98,40

16 ,3

13 ,1

0,58

0r 16

97 ,65

42,9

7 ,\2
12 ,7

17,8

0,31

l0,l

tlo-272

4l ,7

0,54

I I '5
2l ,3

0 r\6
8,23

I 
'31

I ,20

98, 13

12 ,1

| ,29

0,86

99,48

12,2

1 ,28

I ,2\

98,45

I

.¡sì
I



Fórmula estrutural,

S

A

A

T

A-307

6,487
1,513
0,606
o , 04 o

1,942
0,039
2,\39
2,114
0,411
0, 055

tv

TABELA 1 X

expressa na base de 23 átomos de oxigênio, dos anfiuól¡os dos

na anfibolitos, e número de NIGGLI ,T,g

vl

Fe

Hn

|'tg

Ca

Na

K

A-37 9

7,636
0,364

0,048
I,918
0,070

3,116
1,929
0,290
0,072

A-37 gt,

6,511
1 ,489
0,340
0,061
2,1\1
0, 046

2,617
1,991
0,468
0, t 64

A-413

6,433
1,567
0 ,524
4,075
2 ,449
o, 043

2,162
1,949
0,346
0,139

z

Y

x

A-\20

6,435
1,565
0,799
0,113
2,178
0,077
1,940
I ,924
0,369
0,105

8, ooo

5 ,966
2,580
0 ,55mg

*Fases coexi stentes

E- I I

6,4s9
1,541
0,489
0,073
2,030
o ,032
2,259
I ,938
0,348
0 ,137

8,ooo
5,152
2,291
0, 61

E-23

6,772
1 ,228
0,3\6
0,127

1,929
0,045
2 ,667
1 ,932
0,376
0,162

8,ooo
5,205
2,623
0,54

Mo- 1 86

7 ,619
0,382
0,046
0,026
1 ,387
0,055

3,505
2 ,025
0,162
o'o3o

8,ooo
5,253
2,434
0 ,46

8,ooo
5,107
2,398
0,46

Mo-t86*

6,753
1 ,247
0,386
0,100
1,726
0,040
2,835
| ,943
4,375
0,?25

ol igoclásio-andesi

8,ooo
4,883
2,423
0,52

Mo-267

6,3st
1 ,649
0 ,567
o' 158

2,204
0,039
2,229
1,919
0,370
o ,162

8,ooo
5,1l4
2,470
0 ,57

t4o-272

6,389
I ,611
0,\65
0,062
2,729
0, 059

1,879
2,003
0,380
0,242

8,ooo
5,019
2,217
A ,71

8,ooo
5 ,097
2,543
0,60

8,000
5,197
2,451
0'50

8,000
5,t94
2,625
0,40

Êrli

I
F

I
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pos dos ol igoclãsio-andesina e andesina-labradorita anfibol itos.
A segunda concent ração de pontos ocorre próxi mo ao campo da tre
molita, com as amostras pertencentes, em quase sua totalidaderao
grupo dos albi ta anfibol i tos. A posição relativa desses pontos
evidencia o nÍtido decréscimo nos conteúdos de Al I v, guê substi
tui s¡ na posição tetraédrica, e álcal is desses minerais, por
outro lado, existem aindê pontos dispersos entre os dois campos
acima, correspondendo a fases coexistentes em anfibolitos de grau
mêd¡o e baixo de metamorfismo.

A análise dos minerais zonados permite concluir gue eles
ocupam posições na região intermediãria do diagrama, com os pon
tos correspondentes ãs bordas dos cristais si tuando-se abaixo
dos relativos aos núcleos. lsto mostra gue, para uma variação
muito pequena em Na + K, o teor em Altv vê-se diminuído do ceI
tro para a borda dos cristais, refretindo, assim, uma tendência
composicional no sentido da tremol ita. cabe, também¡ Fealçar
que os pontos' no seu conjunto, guardam disposição linear, sugg
rindo assim a existência de variações gradativas de composição
entre os termos hornblenda e tremol i ta.

A projeção dos dados químicos nos diagramas de LEAKE
(tgeg) é mostrada nas Figuras l3 e 14. o exame desses diagramas
evidencia que a maioria dos pontos correspondentes aos anfibó
lios do grupo dos albita anfibolitos acha-se concentrada no caI
po da act i nol i ta, com pequenas i ncursões es tendendo-se até o da
hornblenda actinol ítica (Figura I 3). As amostras caracterizando
os anfiból,ios das andesina-labradorita anfibolitos situam-se em

campos bem di stintos, ì imi te magnés io hornblenda e ferro horn
blenda (Figura l3) e hornbrenda edenítica (Figura l4). 0s grã-
f i cos demons tram, também, que o comportamento qu imi co dos anf i

ból ios dos ol igoclás io-andes ina anfibol i tos está condicionado
ao seu grau de t ransformação. Nas amostras menos a ì teradas, o
anfibõl ¡o é representado por apenas um membro da famíl ia, com os
pontos correspondentes ã compos ição desses minerais local izando-
-se nos I imi tes dos campos da hornblenda tschermakÍtica,hornblen
da ferro*tschermakÍt ica e magnés io hornblenda.
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xr ¡tr

2,0 Al

t,ura, propos to por
Si, Ca+lrl¿+1ç, fi e

,o mg

LEAKE ( 1968) ,
numero de

O'5

2,O Al

r-Tremolita; rr-Hornblenda rremolítica; rrr-Acrino
Líta; rv-Hornbrenda acrinorítica; v-Magnãsio t,ori'
blenda; vr-Hornblenda tschermakÍtica; vrr-Ts"tr"r*l-
kita; vrrr-Ferro actinolita; rx-Ferro hornblenda
acEíno1ítica; X-Ferro hornbLenda; XI- Ferro horn
blenda ËschermakÍtica; xrr-Ferro tschermakita.

l,O

Figura 13 Diagrama de nomencratura, proposto por LEAKE(196g)reuníndo valores de Si, Cai¡¿ag, Ti 
" "ú*ãì;--;eNi gg 1i *g.

mg

Figura l4 Diagrama de nomencla
reunindo valores de
Niggli Ig.
r-Edenita; rr-Hornblenda edenítica; rrr-Hornblenda
pargasÍtica; IV-pargasita; V-Hornblenda pargasÍti_
ca ferrosa; VI-pargasíÈa ferrosa; VII_Ferro edenl
ta; vrrr-Ferro hornblenda edenÍtica; rx- Magnãsio
hornblenda hasËingsÍtica; x-HasÈingsita magnesÍa
na; XI-Hornblenda hastingsítica; XII-Hastingsita.
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Entretanto' nas rochas mais atingidas pela ação retrometamórf ica,
dois ou mais tipos de anfibór io ocorrem na mesma amostra, sendo
gue os pares coexistentes se separam em campos distintosr. ou seja, enquanto que as fases portadoras de baixo teor em Ar caemno campo da actinol ita (Figura l3) os seus correspondentes alumi
nosos d i spõem-se segundo um c írcur o fechado de pequeno ra i o englobando os I imites dos campos da hornbrenda edenÍtica, hornbren
da pargasítica ferrosa, magnésio hornbrenda hastingsÍtica e ferro hornblenda edenÍt ¡ca

0 exame da Figura r5, reunindo Ar rv e Arvr, ar iado åsobservações extraÍdas dos diagramas anteriores, possibi r ita con
cl ui r que os núcleos de anfiuól ¡o remanescente possuem teores
mais al tos em Arlv e mais baixos em s¡. r sto parece indi cativo
9Ue' como resul tado de mudanças no grad¡ente metamórfico regional, esses minerais tiveram sua composição quÍmica modificadarva
riando as concentrações de s¡ e Artu n" posição tetraédrica. A
Figura l5 mostra' ainda, uma separação nítida entre os anf ibó
I ios correspondentes aos três agrupamentos r i torõg icos. 0s anfi
ból ios pertencentes ao grupo dos andes i na- I abradori ta e ol i go" tã

+ A

co
c

i.^ot 
o

A
A

A
A

* ^â^
A

e
A

A

AIIV

o9

1-
I 

o'u

Alvl
q3

O'l

l'9t;tl'3l'lolqs0,3

Figura 15 - Grãfico reunindo os varores de A1lv e Arvr p"r"anf íb6t ios de l,lorretes_Antonina. os



TAEELA X

composição quÍmica parcial de anfibólios dos albita anfibolitcs da região de Horretes-Antonina

s¡02

Ti02

A1203

Fe0**

Hn0

Mgo

Ca0

Naro

Kzo

Tota I

A-25"

53 ,3

0r l6

2,56

14,0

0 ,27

15 ,3

12,5

0,30

0 ,12

98 ,51

A-25a* A-306a A-306a* A-306b

50,5 54,0 51 ,g 54,5

0,2\ 0,13 0,25 0,lg
5,96 z,o7 3,69 2,2g

12,0 12,9 15,2 12,9

0 ,29 0 ,36 0,3 0 0 ,27

lA,t 15,7 13,5 15,7

12,7 12 ,5 12,7 12,5

0,61 0,50 0,52 0,35

0,20 0,03 0,07 0,07

* Fases coexi stentes

**Fe ca I cu I ado como Fe0

96,60

A-3 06b't

52r1

0,39

3 ,97

15 ,6

0'31

13 ,8

12 ,7

o 
' 

45

0,11

99,4398,19 gg,t3 99,77

A-337 A-48 l

51,4 51,8

0,14 0rlg
4,71 l+,26

14,2 15,1

0 ,41 o ,2g

12,5 13,9

12,7 12,7

o ,61 0,41

0r20 0,12

g6,87 98,77

E- 1g

52 ,1

0r l6

4,50

12 rz

o'30

15,1

12,5

0 r\7

0,09

97 , t+z

l4o'249 Mo-249*

53,8 51 ,5

0'19 0,18

1,61 3,67

10,5 15,5

0,39 0,40

17,2 13,t

13,3 12,1

0,36 0,52

0 ,02 0,07

97,37 97,6\

'{
.,,r&

Mo-250a

54,5

0,08

I ,94

12,6

0,25

16,7

12,6

0,22

gB,89

I

I

':.Íì



TABELA X I

Fórmula estrutural, exPressa na base de 23 átomos de oxigênîo, dos anfiuól ¡os dos albita anfibol itos,
mero de NIGGLI mg

A-25a

s ¡ 7,668

Al ¡ v 0,332

A¡vl o,l02

T¡ 0,917

Fe 1 ,684

Mn 0,032

Mg 3,280

Ca 1 ,926

Na 0, 084

K 0,022

A-25at' A-306a

7 ,373 7 ,7 51

0,627 0,24g

0,399 0,100

0,026 0,014

1 ,465 1 ,548

0,036 0,044

3,069 3,359

I ,986 1 ,922

0,17 3 0,139

0,037 0,006

A-3 o6a *

7,558

o ,442

0,191

0 ,027

t ,851

0 ,037

2 '930
1 ,981

o, 146

0,013

z

Y

x

mg

A-3 o6b A-3 06b* A-337

7 ,760 7 ,4gg 7 ,553

0,24 0 0,5 0l o ,447

0,145 0,172 0,369

0,020 0,042 0,016

1,536 1,878 1,745

0,033 0,038 0,051

3 ,332 2 ,960 2 ,7 3g

1 ,907 | ,958 2, 000

0,096 0,126 0,173

0,012 0,020 0,03g

8,000

5,115

2,032

0 ,66

*Fases coexi stentes

8,ooo

4 ,99s

2'196

0 ,67

8,000

5 ,065

2 ,067

0,68

A-481 E-1g

7,499 7 ,524

0,512 0,476

0,215 0,290

0,02 1 0 ,017

1 ,826 1 ,473

0,035 0 ,036

2,995 3 ,250

1 ,967 I ,93\
0,114 0,131

0,022 0,017

8,ooo

5,036

2,140

0,61

8,ooo

5 ,066

2,015

0,68

ilo-2t+9

7,729

0 ,271

0,002

0,020

1 ,262

o, 048

3,693

2 r0\7

0,100

o,oo4

8,ooo

5,090

2 ,104

0,61

ì4o-2t+9*

7,557

0,443

0,192

0, 02 0

| ,9oz

0,049

2,865

1 ,997

0,t48

0,013

e nu-

Mo-250a

7,7\2

0,258

o ,067

0,009

1,\96

o , 03 o

3,536

1,917

(¡,06o

0,000

8, 000

4,919

2,21I

0,60

8,000

5 ,092

2 ,103

0,62

8,ooo

5,066

2,082

0,68

8,ooo

5,0,|5

2 ,l5l
0,74

8,ooo

5 ,028

2,158

0,59

8,ooo

5,138

1 ,977

0,70 I
æ

't
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sio-andesina anfibolitos ocupam a porção superíor, lado direito,
do diagrama' fato decorrente dos seus teores maïs elevados
Allv e Alvr. Alguns pontos associados aos or ígocrásio-andesina
anfibol itos acham-se concentrados na região i¡termediária em rp
lação ao conteúdo de Ar tvr Fêpresentando, assim, aqueres mine
rais do grupo mais afetado pelo evento retrometamórfico. 0s an
fiból ios pertencentes ao terceiro grupo, os albita anfibol itos,
s ituam-se na parte inferior, lado esquerdo, do grãfico, tendo
por pri nc ipal característ ica o seu caráter pouco al umi noso.

A anãl ise conjunta dos dados guÍmicos (laberas vr r a xil)
permi te concl ui r que os anfi ból ios das rochas anfi bol Íti cas da
ãrea de Morretes-Antonina sofreram modi ficações apreciãveis em

em

NOVAS

sua compos i ção qu ími ca , como res u I tado de va r i ações
nas cond i ções metamõ rf i cas reg i ona i s. As d i ferenças

ocorridas
qutmtcas

exi stentes, quando comparadas as compos ições médi as para os três
agrupamentos I itológicos, são muito significativas e apontam no
sentido de uma adaptação progressiva desses minerais às
condições de pressão e temperatura reinantes. por outro lado,os
resultados constantes da Tabela xl I estão a indicar que esse prg
cesso de estabi I ização não chegou a se completar, com as amos
tras pertencentes aos grupos dos ol igoclãsio-andesina e arbita
anfibol i tos mostrando associações mineralógicas em flagrante de
segui I Íbrio, com a formação de diversas fases coexistentes.Esses
dados demonstram, também, que o processo de adaptação às cond i

ções de metamorfismo mais brando se fez acompanhar de uma simpl i
f i cação da compos i ção qu Ími ca (compare-se, por exemp r o, a ma i or
complexidade quÍmica do anfiból io do grupo dos andesi na-labrado-
rita anf ibolitos relativamente ã fase 4 dos albita anf ibolitos),
a despeito do número maior de fases coexistentes nos albita anfi
bolitos.

Se confrontados os anfibõt ¡os exibindo composição extre
ma (caso das fases I e 4, respect i vamente, dos andes i na- I ab rado-
rita e albita anfibol itos; Tabela xl l), verifica-se que as mudan
ças quÍmicas consistiram, essencialmente, de uma diminuiç,ão dos
teores de S¡02, liOZ, AI2O3, FeO, Nar0 e Kr0, seguida do aumenro

...':.,1

rlï
.'' ,i

+*r

I
I

i



Compos i ção qu ími ca

Andesina-
I abrador i ta
anf ibol itos

si02

T¡02

Alzo3

Fe0

Mn0

Mgo

Ca0

N ar0

Kzo

Tota I

méd¡a das fases

Fa se

\3 ,9

1,62

12 ,0

14 r9

0,23

l0,l

12,3

1 ,37

0, 83

97 ,25

0l i gocl ás io-andes i na

TABELA XI I

coexi stentes de anf i ból íos

Fase I

43,0

0,79

12,5

18,6

0,41

9r5

12 ,4

I ,26

0,80

99,26

Fase 2

45,0

0 ,57

ll,l

15 ,5

0,33

12 ,0

12,6

1,40

0,69

gg, lg

anf ibol itos

Fa se 3

52 ,7

0,34

2,07

-13,7

0'51

15,3

12,8

0,Bt

0,28

gg,5l

(Média)

(46,9)

(0,57)

(8,53)

( r 5,9)

(o , 4z)

(12,3)

(12 ,6)

(1,r6)

(0,59)

ßø ,97 ¡

nos diferentes grupos

'. - i1!.'

- i!

,.,.,^ ,;;..:¡, ¡i;'.- ii¡¡
'o -'"* '

Fase 1

43,8

0,40

11 ,3

lB,4

0,43

915

12,2

I ,43

0, 85

98,31

Albita anfibolitos

Fase 2

49, I

0,16

5 ,97

14 ,3

0,3g

13,8

13,0

0,95

0 ,37

97,94

de anfibolitos

Fase 3

51 ,5

0,21

4,45

14,3

0,34

13 ,7

12 ,7

0,58

0,16

97,94

Fa se 4

53,7

0, l5

2 ,50

12,5

0'31

16,0

12 r6

0 ,37

0,06

98, t g

(ué¿ ¡a )

(49,6)

(0,23¡

{6 , oz)

(t4,9¡

(0,37)

(13,2)

(12,6)

(0,8+)

(0,36)

(98,lz)
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concomi tante do conteúdo em Mg0, quando passando da fase I (horn
blenda tschermakÍtica) å fase 4 ("crinolita). 0s dados da Tabe
la xl I são, ainda, indi cativos que essas modi ficações se proces
saram de forma gradativa, levando ao desenvolvimento de fases
intermediárias.

Zoneómento - Uma caracterÍstica pouco comum aos anfiból ios das
rochas anfi bol Íti cas da regi ão é a presença de estrutur a zonada
v i s to q ue no conj un to de amos t ras ana I i sadas apenas duas apre
sentaram essa feição. Prelíminarmente, poder-se-ia af irmar que
não há qualquer relação entre essas duas rochas, uma vez que,geo
graficamente' se s ituam em pontos distantes, próximos aos extre
mos dos quadrantes NE e sE. Além disso, os estudos ópticos reve
laram que os seus minerais exibem situações inversas; enquanto
a amostra E-5 contóm cristais de anf ibólio com núcleos claros e

bordas verde escuro, a A-478a tem a maior parte da porção ce!
tral dos seus grãos colori da de verde esÇuro, algumas vezes ten
dendo a marrom, e a peri feria mostrando cores maís claras. Além
disso, as dimensões dos cristais contribuem para que o zoneamen
to da primei ra amostra seja bem mais evidente opticamente, o que
não ocorre com a segunda, onde os grãos são muito pequenos, dif¡
cul tando mesmo por vezes a d i st i nção das duas áreas.

Com o objetivo de se caracterizar quimicamente essa fei
Ção, foram real izadas anál íses com a mi crossonda eletrônica, ora
em pontos al inhados e equidistantes ao longo de um suposto per
f¡ I atravessando os cristais, ora em pontos dispersos local iza
dos nas bordas dos g rãos . 0s va I o res méd i os cor res ponden tes ås
bordas e aos núcleos de cada uma das amostras acham-se reun i dos
na Tabela Xl I I, guê, por sua vez, contêm também as fórmulas quÍ
micas desses minerais e o seu número de Niggl i mg.

0 exame dos res u I tados ev i denc i a q ue as mudanças de co-
loração estão diretamente ligadas a variações na composição
quÍmica desses minerais. Assim, para a amostra E-5, uma vez ado
tada a classificação de LEAKE (1968), tem-se um núcleo de compo
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sição mais magnésio hornblenda e uma borda mais rica em magné
sio hornblenda hastingsítica. Quimicamente, essês varraçoes
acham-se reflet idas, en termos de nücleo + borda, na diminuição
dos teores de s¡ 02 e Mg0 e aumento concomi tante nas concentra
ções de T¡02, 41203, FeO, Nar0 e Kr0. A pequena variação ob
servada para o cálcio pareÇe desti tuÍda de maior importância,
pois é sabido que esse elemento apresenta um comportamento un i
forme' Se comparados esses valores com os I i stados na Tabel a
xll, observa-se que a composição do núcleo caracteriza uma fase
mineralógica de trans igãor ênì f lagrante desequi I Íbrio quÍmico,
e que se identifica mais com os anfiuól ios açtinol íticos comuns
aos albi ta anfibol i tos. por outro lado, a composição da borda
corresponde a uma fase guardando grandes simi laridades, conquan
to o teor de Mg0 mantenha-se num prano r igeiramente superior,
com a magnésio hornblenda dos andesina-labradorita anfibolitos.

0s dados re I at i vos ã amos t ra A-478a apontam pa ra uma
situação completamente distinta da anteriormente descrita, com
as partes centra¡s dos cristais apresentando maior riqueza em

]to?' 
A1203 e Feo,e maior pobreza em s¡oz e MgO rerar¡vamente

as bordas. conquanto essas variações sejam de menor monta, ca
racteri zando mui to ma i s fases trans icionai s, sem qui mi smo defi
nido' verifica-se que as composições do núcleo e da borda âpro
ximam-se mais dos termos actinol íticos, como evidenciado prin
cipalmente pelas Çoncentraçõel de sio2, Alzo3 e r,1go. se coloca
dos dentro do contexto geológíco regional resses dados guardam
perfei ta sintonia com o sucedido na área, onde são visíveis as
evidências da ação de um processo retrometamórfico superimposto
ao evento regional. A presença de bordas de composição mais ac
tinolÍtica está a indicar que esses anfibólios reagiram ås no
vas condições metamórficas reinantes, dando lugar, assim, à for
mação de uma associação mineralógica de mais baixo grau de meta
morfismo.

No tocante ã amostra E-5, os resultados estão apontan
do no sentido opostor ou seja, de uma erevação do gradiente tér
mi co' como i ndi cado pe I a natu reza ma i s hornbl ênd i ca das bordas



TABELA XI I I

Composição química parcial de anfiból ios zonados
Horretes - Anton¡na

A-478a
Borda Núcleo

s¡02 5l'2 4g'I
T¡02 0'09 0'16
A1203 \'91 5'87
Fe0* 12,7 1\,3
MnO 0,39 0,39
MgO 15,1 l3,B
CaO 13,0 13,0
Nar0 0,93 0,95
Hzo 0,37 0,37
Tota t 98,69 97 ,94
*Fe ca I cu I ado como FeO

A-478a
Borda I'lúcleo

7 ,372 7 ,201t
0,628 0,796
0,205 0 ,2'lg
0,009 0,018
1 ,529 1 ,7 5\
o,o4B o,o4g
3,2\1 3,017
2,005 2,0\tt
0,259 0,270
0,068 0,069

-53 -

da região de

r?Fórmula qulmica, expressa na base de 23 átomos de oxigênio,
número de NIGGLI rng.

E_5

Borda

43,0
0,46

l l rg
I 8,9

0 ,47
9,91

13,3
1 ,29
0,68

gg,8 t

E-5

Núcleo
4B,g

0 r29
5,83

16,8

0,46
12 ,1

14,1

0,61
0 r22

99 ,31

Núcleo

7,170
0 , 83 o

0,177
0 ,032
2,o6o
0,057
2 ,6\5
2 r215
0,173
0,041

8,00
\ ,97
2 ,43

0 ,56

e

5r

Al lv

Alvl
T¡

Fe

Mn

Mg

Ca

Nê

K

Borda

6,402
I,598
0,\73
0, 051

2 r35\
o, o5g

2 ,199
2 ,122
0,172
0 ,129

8,00
5, 14

2,62

or4B

z

Y

X

8,00
5 ,03
2,33

0 ,67

8,00
5 ,06
2,38

0,63

I

.J

mg
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ãs s uas po rções cen t ra i s . 0 compo r
não se coaduna com o observado em escá
s ser Q resul tado de uma açao

Minez'ais opq.eos - os dois únicos minerais opacos encon
trados nos anfibol i tos de Morretes-Antonina foram i lmení ta e mag
net¡ta (magnetita t¡tani'fera numa única amostra). Estes mine
rais ocorrem invariavelmente nos três grupos de rochas, sendo que
nos andesina-labradorita anfibolitos estão presentes em concen
trações diminutas.

I lmeni ta pode ocorrer isoladamente ou então acompanhada
de magnetita. Neste último caso, ela se faz presente em propor
ção bem ma i or que a da magnet i ta, at i ng i ndo mu i tas vezes razões
da ordem de 5: l. A ocorrência de magnet¡ ta como único mineral
do grupo é relativamente rara, e quando isso acontece ela parti
cipa apenas como um const¡ tu¡nte menor da rocha.

Em geral, esses minerais não apresentam hábi tos distin
tos em função do grupo a que pertencem, mostrando sempre formas
granulares, amebó¡¿es ou mesmo alongadas. Mui to raramente vê-se
urn cristal subhedral ou euhedral. No entanto, nos anf,i bolitos
intensamente afetados pelo retrometamorfismo, esses minerais exi
bem invariavelmente formas irregulares e evidências de intensa
transformação mineralógica. Estas acham-se traduzidas na presen
ça de t i tan i ta, formada ås expensas dos opacos, e d i sposta
seu redor, ou mesmo penetrando as porções mais interiores
cristais. Em adição à titanita, os opacos encontram-se também
associados aos anfiból ios, caso, poF exemplo, da amostra E-l l,
ci rcundando-os, parcialmente envorvidos por eles, ou mesmo dis
pos tos ao I ongo de seus p I anos de c I i vagem.

Um programa inicial visando à ¡dentificação desses mine
rais foi levado a efeito por GIRARDI (1969), quando então resÍ
duos de opacos anal isados por meio de difratogramas de raios x
revelaram a presença de magneti ta e i lmeni ta.

me t a mo'r

ao

dos

com o auxílio da microssoncl a, procurou-se caracter izar
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qu¡micamente os opacos, nos diferentes grupos de anfibolitos,
bem como estabelecer a sua abundância relativa. 0s resultados
obtidos para as diferentes amostras de cada grupo constam das
Tabelas xlv, xv e xvl, enquanto que os valores médios acham-se
reunidos na Tabela XVll.

TABELA XIV

Composição quÍmica parcial de ilmenita do
andesina-labradorira anfibol ito A-lg4

T¡02
Atzo3
Fe0*

Tota I

49 ,6
0r01

4t,8
g1 ,41

*Fe0 ca I cu I ado como Fe0

Diseussåo dos Resultados - o exame das tabel as permi te
cluir que os resultados, dentro de cada grupo ìitológico, mo9

tram pequenas variações para os elementos principais T¡ e Fe,
como evidenciado pelos totais das anál ises químicas, ora próxi

con

mos de 100%, ora bem distantes. 0s dados possibi I itam
mente concl ui r que a magneti ta presente nessas rochas

ção. Esta anãl ¡ se é responsável pel a razão Fe/l i ma i s
desse grupo relativamente aos albita anfibolitos.

um teor extremamente baixo em titânio. Quando çonfrontadas as

mõd¡as constantes da Tabela XVI l, partiçularmente no toÇante ã

i lmeni ta, observa-se que as di ferenças encontradas são mui to pe

q uenas , conq uan to ex i s ten tes çomo se dep reende dos va I o res da

razão Fe/Ti . Já no caso da magnet î ta, a d i ferença torna-se
mui to acentuada, uma vez incl uÍdo no cálculo da mód¡a o valor
referente ã amostra A-370 (tabela xv), um ol igoclásio-andesina
anfi bol i to trazendo magnet ¡ ta com 5,34% de T¡ 02 em sua compos i

ígual
pos s u i

ba ixa



Composição química parcial de

Ti02

A1203

Fe0**

Total

A-307

51,9

0, 02

42,g

g4,g2

TABELA XV

ilmenita e magnetita dos ol igoclásio-andesina
de Morretes - Anton ina

Ti02

Al zo3
Fe0**

Total

^l-ases

E-t

50 ,6

0,01

48,5

gg ,11

coexistentes

A-358a

51 ,7

0, 01

4l,B

93,51

**Fe ca I cu I ado como FeO

A-358a*

0,24

0, 01

93,2

93,45

E-l*

0'13

0,01

g5 ,1

95,2\

A-37 0

5,3\

0,03

85,7

gl,07

anfibolítos da região

E-5

0,I I

0,01

91 ,1

gl,22

A-420

50,9

0,01

42,5

93,\1

E-11

48,9

0,01

4\ ,5

93 ,41

A -l{6 5

50,2

0,01

\z,g

93,11

tto-267

50,2

0,01

41,8

92 ,01

t4o -27 2

0,ll
0 ,01

97 ,l
97 ,22

I
t\¡l
q\
I



Compos i ção qu Ími ca pa rc i a I de

Ti02

Ar203

Fe0 **

Total

A-25a

50,0

0,ol

\3 ,7

93,71

T¡02

4t203

Fe0**

Tota I

A-25t*

0,13

0,00

94, I

94,23

TABELA XVI

ilrnenita e magnet¡ta dos albita anfibolitos
Horretes - Antonina

A-337

49,5

0,02

4z rz

91 ,72

A-37 a

51 ,1

0,01

42,7

93 ,81

*Fa ses coex i s ten te s

**Fe calculado como FeO

fiaiii

A-lr78a

0, l2

0,0t

91,9

92,03

A-37 ¿*

0 ,12

0, 01

93 ,1

93,23

A-48 I

49,7

0r0l

46,2

95,91

A-207

55,0

0,02

\5 ,5

1 00 ,52

A'207*

0,01

0,01

97 ,5

97,52

E-lg

50'9

0 ,01

41,6

92,51

da região de

A -3 06a

50,0

c,02

44,0

94,04

Ha-2\9

49,9

0, 0l

43 ,0

92,gl

A-306b

51,I

0,01

45,9

97,01

Ho-250a

49 ,0

0, 01

45,3

94 ,71

t4o-250a*

0, 09

0,01

95,6

95,70

. -..f$4.-

I
uî

I
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TABELA XV I I

composição quÍmica méd¡a <ras f ases coexistentes de opacos nos
diferentes grupos de anfibol itos de Morretes - Antonina

Andes i na labradorita anfibolitos

-

llmenita

T ¡02

Alzo3
Fe0

Tota I

Fe/Ti

49,6
0,01

41,8
gt,4l

1 ,09

T ¡02

Alzo3
Fe0

Total

Fe/Ti

T¡02
At203
Fe0

Total

Fe/Ti

0ligoclásio - andesina anfibolitos
llmenita

50 ,6
0,01

\3 ,6
94,21

1r12

Aloita anfibolitos

lmenita

50,6
0,01

44,0
g\ ,61

1'13

Magnetita
I 

'19
0,01

92,\
93,60

101,1

Hagne t i ta

0,10
0,01

9\ ,5
g\ ,61

122 ,4
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A QUfMI CA MINERAL E O GRADI ENTE MTTAMORF I CO

Fe1 dspatos

,.:::

TILL'Ey (lgzh), estudando os efeitos do metamorf ismo de
contato em rochas dos Highrands, Escócia, observou que o teor
da molécula de anortita dos plagioclás ios varia di retamente com
a intens idade do gradiente metamórfico. v0GT (lgzl, ci tação em
MIYASHIR0' 1968) determinou a variação composicionar dos pra-
gioclás ios em uma série de gabros netamorfoseados na área de
sul i telma, Suécia. Na oportunidade, pode observar um contÍnuo
empobrecimento da morécula de anortita desses minerais com o
decrðscimo da temperatura de formação, sendo que nas regiões de
baixa temperatura, correspondente å fácies dos xistos verdes, o
plagioclãsio estável é a albita. A exemplo daqueles autores,
PHrLLrps (r930), r^/rsEMAN (rg34), u/AARD (rg59), coMES (1962),
ENGEL e ENcEL (lg62a), ENGEL et aL. (1g64), GoMES et aL. (1g64),
BrNNS (t964), MtyAsHtR0 (lg6g), GSMES (tg7t, tg72) e r,/ENK ¿t aL.
(lgltr) vêm investigando o comportamento químico de plagioclá
s ios em rochas metamõrficas, de regiões completamente distin
tês, submetidas a condições variãveis de metamorfismo, tendo in
variavelmente chegado a resultados idênticos.

Fato que particularmente chamou a atenção dos diversos
petrólogos foi a mudança composicional dos plagioclásios duran
te todo o campo de variação do gradiente metamórfico, sendo que
a cada intervalo de temperatura de cristal izaçãor pâFecê corres
ponder um membro da série com um teor de anortita definido e
correspondente ãquere intervaro. rsso fez com que MIYASHIRO
(lgeg) passasse a utilizar o reor de anortira dos plagioclásios
como Índi ce do gradi ente metamórfi co.

No Brasil, coube a GOMES (t962) a inici
de correlacionar a composição dos plagioclásios,
ticamente, e o gradiente metamórfico, em anfibol

ativa pioneira
determinada op

itos do Jaraguá,



lu" 
Paulo. um estudo mais minucioso por parte do mesmo autor(G0HEs, 1971, lgTz), uririzando dessa vez dados quÍmicos, permitiu concluir que esses minerais, em virtude da elevação;" ;"r;;ratura provocada por uma intrusão granÍtica, sofreram modi fica

ções díversas, aumento do tamanho dos grãos, maior abr"d;;;;" 
-;

enriquecimento em cálcio, etc.
No tocante aos anf ibolitos de Morretes-Antonina, a vgriação da compos ição dos pragiocrãs ios, embora processada em sentido oposto, guarda intei ra concordância com os resul tado, .oaildos por coMES (re7r, teTz). As anãr ¡ses ;;;r;.";; lurn¡¿", nasFiguras 5 e 6,€videnciam craramente que os pragiocrásios acham--se s i tuados em três campos di st i ntos, sendo QUe, nos doi s pri

mei ros, os pontos se distribuem magiÇamente na região compreendida entre An0-5 " An20 -37, embora em ambos os casos os r imi tes superiores possam ser estendidos até on9 e An4g, se cons ideradasas regíões de menor incidância de praéiocrãsíos. A separação
desses dois campos é devida å existência dos,,peristeriter definidos previamente' 0 tercei ro acha-se compreendido pelo intervalo on45-75, def inido, no entanto, a partir de dados rerur"nt.l
apenas a duas amos t ra s .

Anár ises químicas dos anfibor i tos representantes de cav¡r Lq

da grupo'(GrRARDr, r96g, rgTr) demonsÊram nitidamente que as varlaçoes em ca0 dessas rochas não são mui to significativas. Mesmo
em se tratando dos andes ina-rabradori ta anfibol i tos, portadores
de plagioclásios mais cárcicos, é possiver observar-se que osseus va I o res em CaO es tão em ge ra I den t ro do campo de va r i ação
desse óxido para os demais grupos. Esse fato parece indicativo
de que a composição da rocha não teve quarquer infruência sobrea natureza dos plagioclás ios, com esta dependendo tão somente dogradi ente metamórf i co.

0s resul tados evi denciam que, devi do a di
rregular dos corpos anfibolÍticos, como v
zação das amosrras (rigura l), a ação do
fez sentir em intensidade variável. Nos
efeitos foram mais intensos, a julgar_se

grãfica i

de local i

f ismo se

I i tos, os

stribuição geo

i s Íve I no mapa

retrometamor
albita anfibo
pela escEssez
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de remanescentes cálcicos, atestando o caráter pol imetamórfico
dessas rochas. Esse estágio final se deu em condições de baixa
temperatura. A intens idade do fenômeno sobre os ol igoclás ios-
-andesina anfibol itos varia de rocar para rocar, tornando-se
mai s acentuada nos corpos portadores de ma ior concentração de
albi ta coexistente com um pragiocrãsio mais cárcico. De quar
quer manei ra, os plagioclás ios mais cãlcicos desse agrupamento
se formaram em condições inferiores de temperatura relativamen
te aos minerais do grupo dos andesina-labradorita anfibolitos.

Anfib6l ios

As pesquisas realizadas nas ú¡t¡mas décadas demonstra
ram ser possÍvel estabelecer relações entre o quimismo de mine
rais çoexistentes em rochas metamórficas e as condições de cris
tal ização' Devido a sua estabi I idade dentro de amplos I imi tes
de metamorfismo e a sua grande variabi r idade de composição, os
anfiból¡os vêm merecendo enorme atenção por parte dos pesquisa
dores.

l.llsEMAN (¡g¡q) foi o primeiro autor a correracionar a
compos ição quÍmica das hornblendas e o gradiente metamõrfico,em
seus estudos sobre epidioritos cla região central e sudoeste dos
Highlands da Escócia. A exemplq desse autor, muitos outros pes
qu i sadores se p reocupa ram com o prob I ema, es tudando á reas pre r iminarmente conhecidas quanto ao gradiente metamórficor pôFê en
tão pocler extrai r concl usões sobre o comportamento qui.mico dos
diversos elementos presentes nesses minerais. Dentre esses ag
tores, mencione-se HARRY (1950), SHTDO (t959), SHTDO e MtyASHtR0 !
(1959), ENGEL et a7,. (t96t), ENGEL e ENGEL (tg62b), BTNNS (tg 6il, ,j,;

LEAKE (1965), GOMES (lg7l), coMES et aL. (lglz) e t.,ENK et aL.
( 1974) .

A

e

presença de actinol ita em rochas metamórf icas de bai
hornblenda nas de grau elevado, levou HARRy (lg¡O)xo grau,



a sugeri r que o aumento de temperaturê se faz acompanhar
substituição de si por Al, na estrutura desses minerais.
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pela
Po routro rado, sHr D0 (rgsg) 

" sHr Do e MryASHr R0 (rgsg) sugeri ramque Na + K rendem a aumentar com a erevação do;r";¡ente,","ru,.
fico. LEAKE (1965), num trabalho de ,."u¡rão 

" 
p"r;,;;; 

"r"r.;

col igidos da l i teratura, verificou que as sugestões daqueres autores são vár í das tão somente para rochas de grau metamórr¡ cI
ba ixo, quando ocorrem transformações de actinol i ta para hornblen
da; nos anfibór ios formados em condições de metamorfismo maisenórgico, onde tem rugar apenas a transformação de uma hornbren
da em outra, aquera correlação com o gradiente metamórfico a";na-se mais difÍcir de ser precisada. Ainda nesse trabarho, LEAKE
( 1965) concr ui u que a compos i ção da hornbr enda ori gi nada em condições de metamorfismo mais erevado, dentro de ampros rimites depressão e temperatura, é controlada princîpalmente pe.l q composi
ção da rocha ou do magma. como exempro, o referido êutor ci taa presença de actinol ita e tremol ita em rochas da ,u.,", anfibo
I ito, de'composição apropriada, como mármores impuros ou rochas
ultramáficas metamorfoseadas. Apesar da sua depencJência relati
vamente à composição da rocha, as hornblendas podem ser adequada
mente invest,igadas' uma vez conhecida a composição quÍmica d;rocha, perm¡t¡ndo, assim, com as devidas correções, estaberecer-
-se mudanças quÍmicas ocorridas como ref rexos de variações dograd¡ente metamórf ico. t/ENKE e t aL. (lgT4), em seu estudo sobre
anfiból ios carcÍferos e anfibor i tos da região de Lepontine, Arpes centrais, chegaram a concrusões simirares ås de LEAKE (r965).
Nesse trêbalho, verificou-se gue, ao rado de uma variação compo
sicional s istemática dos pragiocrás ios em direção ãs zonas de
b3ixo grau metamórfico, as hornbrendas apresentavam uma composí
çao limitada, e que raramente estavam associadas ãs actinolital.
0bservêram' também, QU€ o teor de magnés io nas hornb r endas, assim
como nas rochas anfibol Íticas, aumenta com a intensîdade do me
tamorfismo, e que há uma nÍtida interdependôncia entre os 

"";;res da razão Hg/Fe para hornblendas, bioti tas e rocha hospedei ra.
segundo ainda esses autores, os teores de F.203, Nar0 e Hz0 nos
anfi ból ¡os tendem a decrescer com a erevação ¿á gr"ãiente.
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No Brasil, pouco se tem investigado a respeito do cog
portamento quÍmico de anfibólios em anfibolitos. Coube a GOMES
(1971) e, posreriormenre, GOMES et aL. (1972), a iniciativa de
correlacionar o quimismo de anf ibólios com o gradiente metamórf i

co, no já referido estudo do corpo anfibol ítico do Jaraguá, são
Paulo. Esse estudo se revestiu de grande importãncia, visto guê,
pelo fato desses anfibol itos consti tui rem uma ocorrência única,
foi possÍvel executar-se um estudo sistemático do quimismo des
ses minerais ao longo de todo o corpo, até a sua zona de "ont"tIcom extensa massa granítica. Na oportunidade, esses autores vg
rificaram que os anfiból¡os exibîam variações sistemáticas de com
posição ao longo do corpo; nas regiões próximas ao contato, es
ses minerais apresentavam-se mais enriquecidos em ferro, âo ìado
de empobrecidos em mêgnésio. Essas diferenças foram interpretg
das como devidas a modi ficações das condições metamórficas provo
cadas pela intrusão granÍtica. Ainda, segundo esses autores, o
aumento progress i vo do grad iente se fez acompanhar por um conco
mitante enriquecimento em Ariv, Alvl e Ti nesses minerais,enquan
to que os álcal is permaneceram mais ou menos constantes. A exel
plo dessa ocorrência, deve ser r embraclo que os anf ibol itos de
Morretes-Antonina, a despeito de sua si tuação geológica distinta,
podem ser comparáveis entre si, uma vez gue a ocupação quÍmica
das pos i ções estrutura i s dos anfi bór ios depende antes que
das condições metamórficas superimpostas.

Alumínio - Como referido, l^/ISEMAN (1934) correla
cionou a composição quÍmica das hornbrendas com o grau de meta
morfismo da rocha hospedeira, de natureza básicar €fi seu trabalho
sobre a região dos Highlands da Escócia. segundo esse autor, s¡
é subs t i tuÍdo por Al durante a el evação do g'rad iente metamórf i

co da ãrea. THoMPS0N (lg\7) , procurando correl acionar Al e a po
sição estrutural dos silicatos, concluiu que Al tende a exibir
coordenação tetraédrica nas rochas de al ta temperatura, e octaé
drica nas de baixa. Ainda no mesmo trabalho, o autor acabou tam
bém por conclui r que o efeito da pressão hidrostática ó Írì€rìo,s

evidente. BINNS (1965), realizando estudos em rochas metabási

tudo



.:, .s.t ì

" .t'.f

-64-

cas do t^/i I lyama complex, Nova Gales do Sul, concluiu gue, do pon
to de vista das reações minerais, um dos principais efei tos cau
sados pelo aumento do gradiente metamórf ico parece residir na
forma com que o Al, substituindo o s¡ na posição estrutural z, é

balanceado. Por outro lador €rTì contradição ao exposto, ENGEL e

ENGEL (1962), em seu estudo sobre hornbìendas formadas em condi
ções de metamorfi smo progress í vo, na regi ão de And i.ond""f
Mountains,l,lova York, EUA, verif icaram que as variações de s¡ e

Al são pouco s i gn i fi cat i vas.

co'rrelações de.Alvr com a pressão de cristal ização, já
havJam sido sugeridas por tJTcKMAN (lg4¡, citação ern LEAKE, 1965).
A partir de dados col igidos da I iteratura, LEAKE (1965)verifîcou
que anfiból ios metamórficos tendem a trazer em sua estrutura
conteúdo mais alto em Alvr relativamente aos anfibólios ígneos,
interpretando essa observação como um reflexo das temperaturas
mais al tas de cristal i zação das rochas Ígneas e de di ferenças de
pressão durante a cristalização, visto que os anf iból¡os de bai
xo grau contêm sabidamente pequena quantidade de Alvi. Em aaição
a esses dados, verificou, ainda, que anfiból ios associados a cia
ni ta, jadeíta e glaucofãnio, minerais indicadores de al ta pres
são, continham um mãximo possivel de Alvr em relação a si. Apg
sar do teor de Alvr estar condicionado ã p.essão, LEAKE (1965)
manifestou opinião de que a quantidade desse elemento em anfibó
I ios calcÍferos não é proporcional ã sua atuação durante o pro
cesso de cristal ização, uma vez que considera a composição da
rocha não menos importante. lsso porque mui tos anfiból ios de al
to teor em Al v ¡ provém de rochas a I unri nosas, d i sso res ul tando ser
o seu conteúdo em Alv¡ devido ã combinação da composição da ro
cha e alta pressão. Numa situação inversa, um anfibólio pobre
em Alu', mas que comprovadamente se cristal izou em condições de
alta pressão, deve o seu baixo teor em Al a escassez desse ele
mento na rocha hospedei ra. Ainda se referindo ao mesmo autor,
uma observação importante que deve ser fei ta diz respei to ãs d¡
f i cu I dades do uso des se pa râmet ro como med i da de mudanças de
pressão em reg i ões metamorfoseadas , uma vez que a compos i ção da
rocha e do plagioclásio associado, o qual é relacionado ã tempe
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ratura, também infìuencia a quantidade de Al octaédrico
Nos anf ibolítos do Jaraguá, coMEs (197ì) e GoMEs et a.L.

(1972) vei¡r¡caram que os anfibólios situados próximos ã região
de contato com o granito são mais ricos em Al lv e Alvt, o que
permitiu concluir que os mesmos teriam sido submetidos a cond¡
ções de pressão mai s intensa our al ternadamente, de temperatura
mais elevada.

A vista do exposto, veri fi ca-se que o comportamento do
a I umÍn io é um tanto cont rovert i dor conì duas I i nhas de pensamento
sendo seguidas: uma considerando a' temperatura como o fator bás i
co de controle do teor de Al lv nos anfiból ios, enquênto que ou
tra assumindo que o Alvr estaria condicionado ã pressão, a des
pei to da sua dependência da compos ição da rocha.

A Figura l5 mostra a projeção de Arlv e Alvl para os an
fi ból ios de Morretes-Anton¡ na. Nesse gráfi co, são perfei tamente
visÍveis dois campos distintos, um deles reunindo os anfibólios
de alto e médio grau metamórfico (respectivamente,andesina-labra
dorita e oligoctásio-andesina anf ibolitos), enguanto que o outro
contendo os anfiból ios de baixo grau (albi ta anfibol i tos).AIguns
pontos correspondentes aos ol igoclás io-andesina anfibol itos acham-
-se também contidos no segundo campo. Esses pontos correspondem
ã fase act¡nol Ítica coexistente com as hornblendas dos anfibol i

tos estabil izados em gradiente intermediário.

A anál ise da Figura l5 permite que se tire conclusões a

respe i to de a I guns pon tos. Em ambos os campos , pode-se nota r a

infl uência marcante da pressão, conquanto a temperatura pareça
ter sido fator mais importante. considerando apenas o campo
correspondente aos anfibol itos de grau mais elevado, verifica-se
que a maioria dos pontos acha-se concentrado dentro de uma
trei ta faixa, I imi tada entre 1,4 e 1,65 de Al lv, €trguanto
ordenadas observa-se uma variação significativa de Alv¡ (0,32 a

0rBZ), evidenciando,assim,Çu€, ao lado das condições de tempera
tura eìevada, a pressão assumi u um papel bastante importante. Da
mesma forma, no grupo dos albita anfibol itos, representando as
rochas formadas em ba i xas temperaturas, pode-se notar que o Al lv

es

nas
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é menos variável relativamente a Alvi; por exemplo, se tomado o

Ponto correspondente a 0,26 r ou então aquele em torno de 0 r5,
vê-se ni tidamente que para um valor aproximadamente constante de
Al iv, há uma variação bastante significativa nas ordenadas, ou
seja, na concentração de Alu', sugerindo, êssim, uma certa tn
fluência da pressão. pode-sê, ainda, extrai r do gráfico 

" "onclusão de que algumas das rochas afetadas pelo retrometamorfismo
se formaram em condições de pressão muito baixa, como indicadope
los -teOres extremamente baixos em Alvl.

1a
1l L cd. L7, s Estudos por 'SHlDCI e MtYASHtR0.(tg59) em

rochas básicas do platõ centrar de Abukuma, Japão, possibilita
ram concluir que o teor de álcalis das hornblendas pode ser cor
rel acionado com as condi ções de pressão e temperatura em que se
deu ô cri:stal ização. segundo esses autores, o conteúdo em ál ca
I is de hornblendas de uma particular fácies de metamorfismo au
menta com a elevação do gradiente meramórfico. BINNS (1965),com
base em investigações real i zadas em rochas do !Ji I lyama Complex,
chegou a concl usões seme I hantes; por outro I ado LEAKE ( I 965) , ca
mo mencici nado anteriormente, acredita que o uso do teor de ãlca
I is como medida da intensidade de processos metamórficos é vãl i

do apenas para as rochas de ba i xo grau.

Em realidade, os vários trabalhos no gênero têm demons
tradô que o comportamento dos ãlcal is nos anfiból ios em rochas
submetidas ã metamorfismo variável nem sempre é uniforme. Assim,
enquanto ENGEL e ENGEL (l96Zb) consegui ram agrupar anfi bol i tos
forrmados em condições metamórficas diversas em dois campos per
fei tamente definidos, equivalentes ås regiões de Emeryvi I le e
co'l ton, a pärtir do grãf ico reracionando ca e (Na + K) em anfi
ból ios, c0MES (lg7t) e G0MES et aL. (t97Z) não observaram varia
çoes signíficativas nos teores desses elementos junto aos anfibó
I i oç das rochas do Ja raguá.

0s dados reunindo Ca e (Na + K) para os anfibólios de
Mbrretes-Antonina estão projetados na Figura 16. A distribuição
dos pontos guarda concordância com a obtida por ENGEL e ENGEL
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dois campos dis
tintos. 0 primei ro representa os anfibor itos de baixo gra,u, uoi
um teor em álcal is variando entre 0,05 e 0,2; a ünica execção reside na presença de um anfibór ¡o de composição act¡nor Ítica (grau
baixo de metamorfismo) coexistindo com minerais de grau méd¡o. 0
segundo Çampo, bem afas tado do an ter i or, contém apenas pon tos
correspondentes aos anfibõl ios formados em condições de metamor
fismo de grau médio e alto, com um teor em ãlcal is variável de
0,45 a 0,63. Entre os dois campos são encontrados pontos rerati
vos aos anfiból ios zonados e äs fases coexistentes dos ol igoclã
sio-andesina anfibolitos. Assim, a partir do diagrama da Figura
16, pode-se concluir que os anfiból¡os dos anfibolitos de Morre
tes'Antonína formam dois agrupamentos distintosr urït mais rico em
ãlcalis, com os minerais tendo se originado em condições de meta
morfismo de grêu méd¡o a alto (ol igoclásio_andesina e andesina_
-labradorita anfibolitos), e outro mais pobre, correspondendo aos
minerais de 'baixo grau (albita anf ibol itos).

O'3

No*K
Fígura 16 Crãfíco reunindo os vaLores de Ca
. anfib6lios de Morretes-Antonina.
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Titã.nio DEER (1938) norou,pëla primeiru'u" z,a. ínterdg
pendência entre as propriedades fÍsicas e a composição quÍmica
de anfiból ios. Segundo esse autor, a concentração de ti tânio
nas hornblendas guarda relação di reta com a cor marrom desses
minerais. Uma vez que hornblendas de cor marrom são sabidamen-
te estãveis apenas em condição de metamorf ismo de alto grau, ué
rios autores vi ram no fato a possibi I idade de se estabelecer um
novo parãmetro para medidas de variação do gradiente metamórfico.

ENGEL e ENGEL (lg62b), em seu estudo sobre as rochas
da região de Adi rondack Mountains, observaram que a concentra
ção de TiOZ nas hornblendas aumenta com o grau de metamorfismo;
por outro l:ado, BINNS (1965) concluiu, junto ås rochas básicas
metamorfoseadas do t,/i I lyama complex, que um dos principais ef ei
tos causados pela elevação do grau de metamorfismo nas hornblen
das desses anfibol itos consiste do aumento do seu teor em títâ
nio. Conclusão idêntica foi obtida por GOMES (1971) e G0MES et
aL. (1972) junto ãs hornblendas do corpo anfibol ítico do Jara
guã. LEAKE (lg6s), em seu rrabaìho de revisão sobre anfiból ¡os
calcÍferos e subcalcÍferos, observou que a substîtuição de Ti
na estrutura de minerais si I icãticos é controlada principalmen-
te pela temperatura. segundo ainda esse autor, a presença de
ilmenita em rochas anfîbolíticas indica que os seus anf i6ólios
estão saturados em óxido de titânio.

0 exame da Tabela xl l, reunindo a composição média dos
anfiból ios dos anfibol itos de Morretes-Antonina, evidencia cla
ramente que o teor de Ti0Z desses minerais varia de forma cres
cente' quando passando dos albita anf ibolitos até os andesina-
- I abradori ta anfi bol i tos. A projeção dos pontos corresponden
tes aos valores de s¡ e Ti (Figura l7), extraídos das Tabelas
vl l, lx e xl, demonstra gue essas variáveis guardam relação in
versa, com os anfi bol i tos de ba i xo grau contendo al to teor em

si e baixo em Ti; neste grupo, a variação do teor de T¡ é muito
pequena. Por outro lado, os anfibol itos de grau méd¡o a alto,
ao lado do teor mais alto em T¡ e muito mais baixo em si, aprg
sentam' igualmente, uma grande variação no conteúdo em T¡ (0,04
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Figura L7 crãfico reunindo os varores de Ti e si paraU6tios de Morret,es-Antonina.

717

a 0,19). A exemplo go observado nas Figuras l5 e 16, verifica_
-se, também, a existência de arguns pontos dispersos entre os
doi s campos, correspondendo aos anfi ból ios zonados e ãs fases
coexistentes dos ol igoclásio-andesina anfibol itos.

0s dados corrobor'am as conclusões obtidas anteriormen
te quanto ao comportamento do alumÍnio e dos álcal is nesses mi
nerais, ou seja, os anfiból ios formados em condições metamórfi
cas mais intensas (ol igoclåsio-andesina e andesina-labradorita
anfibolitos) mostrâm-se mais enriquecidos em nl(ntrv e Alv,),
(Na+K) e Ti, relativamente àqueles de baixo grau (albita anfibo
I i tos ) .
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ializada tem demonstrado que não há

o compo r tamen to de m i ne ra i s opacos
imetamórficas, cabendo a H0l./.1.E (1955)

(1971 , 1973) a auroria de poucos

ENGEL et aL. (1964) observaram que ilmenitas presentes
em anfibolitos da região dos Adirondack Mountains, Nova York,va
riam em quantidade com o gradiente metamórfico, bem como que t¡
tanita, formada a partir da alteração daqueles minerais, tende
a desaparecer em condições de metamorfi smo mai s enérgico. Por
outro lado, anál ¡ses quÍmicas desses minerais revelaram uma pe

quena variação dos teores dos seus componentes quÍmÌcos princi
pais com o gradiente; essa variação parece indicativa de que

nesses mi nera i s Ti aumenta I evemente com a el evação do metamor
fismo, €ñguanto que Fe se comporta de forma antagônica. Em seu
estudo sobre o quimismo de i lmenitas dos anfibol itos do Jaraguá,
G0MES (1971, 1973) verificou que T¡ mantém-se mais ou menos cons

tante, enquanto que Fe decresce I igei ramente com o aumento do

g.radiente.

Como visto nas Tabelas XV a XVI l, as i lmenitas das ro
chas de Morretes-Anton i na apresentam d i ferenças quími cas mui to
pequenas, conquanto não se possa negar que a quanti dade de Fe0

diminui muito discretamente junto aos andesina-labradorita anf i

bol i tos; por outro ladoro teor de T¡02 comporta-se de manei ra
razoavelmente uni forme junto aos três grupos I i tológi cos.

Se conf rontados os valores da razão Ti/Fe nas rochas
acima, nota-se uma leve, poróm signi ficativa, variação passan
do-se de 1,13, nos andesina-labradorita anfibolitos, a 1,12 nos

ol igoclãsio-andesina anfibol itos, e, finalmente, a 1,09, junto
aos albita anfibol itos. Por sua vez, ENGEL et aL. (lgeq) con

seguiram valores muito similares, 1,0! e l,ll, quando examinan
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do, respectivamente, i lmenitas em anfibol i tos de médio e al to
grau de metamorfismo. Para rochas granul Íticas da região de
Madras, India, HOI,/lE (tg¡S) obteve um valor de 1,33.

No tocante ãs magnetitas, por sinal ausentes dos andesi
na-labradorita anfibolitos, os dados são perfei.tamente compará
veis uma vez excluÍdo do cálculo do valor médio a amostra A-370
portadora de magnetita titanÍfera. lncluindo-se esta última amos
tra' tem-se, então, valores muito distintos para a razão -li /Fe,
l0l, I e 122,\, respectivamente, junto aos ol igoclásio-andesina
anfiboìitos e albita anfibolitos.
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MTTAMORFI SMO

As evidôncias quÍmicas não deixam quaísguer dúvidas de
que os anfibol i tos da região de Morretes-Antonina são pol imeta
mórficos, com a última fase de metamorfismo, que por sinal não
afetou todas as rochas da área, sendo responsávet pela estabi I i
zação dos mînerais em condições de baixa temperatura.

A Figura ì mostra gue um segundo evento de ."rãt",. ni
tidamente regressivo atuou de maneira dístinta na região, "raul'do as rochas mais atingidas pelo processo confinadas a uma fai
xa (1, no mapa da Figura l), orientada para NE e situada a les
te de São João da Graciosa, relativamente estreita, onde anfibo
I itos albÍticos ocorrem associados a clorita xistos e xistosmag
nesianos. Esse ciclo metamórfico pårece estar relacionado ã ¡n
trusão de maciços graníticos põs-tectônicos, responsãveis pelo
desenvol vimento de fraturas que se fizeram acompanhar da defor
mação e cizalhamento das enca¡xantes regionais. A ¡ntensa tec
tônica de borda desses corpos propiciou condições favoráveis ã

ci rculação de sol uções, provocando reações quÍmicas e levando à

formação de assembléias mineralógicas estáveis em metamorfísmo
de baixo grau. Por outro lado, rochas aflorando nas zonas I I

do mapa foram pouco atingidas peìa diaftorese ou mantiveram-se
mesmo completamente inal teradas.

como previamente referido, as rochas das faixas ll (rl
gura l) foram submetidas a metamorfismo regional de médio a al
to grau¡ €rì condições compatÍveis com a fácies anfibol i to de
TURNER (1968). Aqui se incluem, segundo GtRARDt (1971), os mig
mat ¡ tos homogêneos e heterogêneos, poFtadores de ol i gocl ás io e

andesina, goDditos, ol igoclásio-andesina anfibol itos e andesina-
- labradori ta anfibol i tos. Superposto a esse evento, teve I ugar
um segundo, de caráter mais local izado, com as paragêneses mine
ra i s apontando cond i ções cond i zentes com a fác i es dos x i s tos
verdes de TURNER (1968). Enquadram-se aqui os gnaisses e anfi
bolitos albíticos, xistos magnesianos, clorita xistos e quartz¡
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tos com magnet i ta (e I RARD I , I 971 ) .

As informações coì igidas neste estudo estão a indicar
que as rochas mai s afetadas pelo evento retrometamórfico, os al
bita anfibolitos, possuem características quÍmicas muito espg
ciais, como indicado pela natureza sódica do seu plagioclásîo e

composição mais actinolÍtica do anfibólio. Feições adicionais
cons i stem da presença nessas rochas de outros mi nera i s resul tan
tes de mudanças mineralógicas de baixo grau, como epídoto (forma
do a parti r da transformação de um plagioclãsio mais cálcico em

albita + epÍdoto), clorita e titanita. Por outro lado, evidên
cias químicas e texturais apontam no sentido de uma transforma
ção progressiva dos andesina-labradori ta anfibol i tos em di reção
aos albit"l'"nfibolitos, como resultado das variações no gradien
te metamórfi co regional apontadas atrás. Essas evi dências acham-
-se traduzidas sobretudo na composição extremamente variável dos
plagioctãsios, estendendo-se de An0 

" 
An75, assim como na presén

ça de estrutura zonada em certos cristais de anfiból io (por exem

plo, amostra R-478a), com as partes centrais dos cristais guar
dando uma compos i ção ma i s hornb I ênd i ca.

Em termos de quÍmica mineral, a transformação de horn
blenda, fase estãvel em concl ições metamórficas de médio a alto
g rau, êffi act i no I i ta, fase de ba i xo grau, se fez acompanha r do

aumento dos teores de si0z e Mg0, ao lado de uma concomitante di.
minuição dos conteúdos de T¡02, AlZO3, FeO, NarO e Kr0. Como

exaustivamente discutido no capítulo. anterior, os teores de 1i02,
Alr0, e (Nar0 + K20) nos anfiból ios variam diretamente com a eìe
vação do gradiente metamórfico. Portanto, as variações encon
tradas guardam total concordância com o observado em rochas anf'L
bol Íticas de outras partes do globo. Se anal isados os vaìores
médios para as modas dos três agrupamentos litológicos (tabela
XVI I l), veri fica-se que o evento retrometamórfico acarretou va

riações marcantes nas concentrações dos principais constituintes
mineralógicos. A diminuição dos teores de hornblenda e plagio
clãs io aÇha-se de certa forma compensada pelo aumento das concen
trações de actinol ita, epídoto, clorita, biotita e opâcos.

Ë11
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Em adição aos eventos metamórficos referidos, arguns

locais, dispersos, da região vi ram-se ainda afetados por um pro
cesso metassomático, caracterizado sobretudo pela formação de
minerais potássi cos. Esse fenômeno, provavelmente relacionado
do ponto de vista genético com os maciços graníticos da área,al
cançou maior expressão junto ã amostra E-23, onde teve ìugar a
formação de grande quant idade de mi crocl ín io.

Valores modais

Actinolita

Hornblenda

Plagioclásio

Ep ídoto

B i ot i ta

C I o r i ta

Qua rtzo

T í tan i ta
]

0pacos

Apatita

Zi r cão

Piroxênio

0ligoclãsio-
andesina-la-
bradorita an

fibolitos-

0l igoclãsio-andesina
anfibolitos

reg rao

Albita
anfibolitos

TABELA XVIII

medios para os grupos de anfibol i tos da
de Morretes - Anton i na I

I

l

..,¡
¡ rrl

I

63,6

28,9

8,7

0r4

112

0 r6

.

0 '9
0rg

61 ,8

12,7

8,8

5 r4

0,3

5,3

111

112

0r5

2rB

31,8

26,8

17 ,g

8r5

5,6

111

2 r)

0r1

3,7

0r3

26 ,1

11,1

12 r2

30,3

8,6

2r5

3,8

1r4

3,8

012
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EV0LUçÃ0 D0S ANFTB0LIT0S

A despeito da inexistência de feições texturais e de da
dos quirnicos para eìementos traços, as relações dos números de

Niggl i Ig e c, quando tomadas comparativamente ao 'rtrend" de va
riação dos doleritos do Karroo, Africa do sul (reproduzido em

LEAKE, 1964), a distribuição das anál ises no diagrama cao-Mgo-Feo

de I^/ALl(ER et dL.(l 960), bem como os valores de Tioz " KzO permi
ti ram Gl RARDI (lg6g) concl ui r que os anfibol i tos de Morretes-An
tonina possuem origem ortometamórfica.

Essas rochas, mui to provavelmente antigas intrusivas
bási cas, foram atingidas por um evento metamõrfico regional, que
atuou por volta de 600 fl.â., acarretando-lhes prof undas modif ic.a

ções texturais e mineralógicas. Numa tentativa de adaptação às

novas condições de pressão e temperatura reinantes, os plagioclÄ
s ios cál ci cos vi ram-se transformados em termos I i gei ramente ma i s
sódicos, enquanto que os pi roxênios passaram a anfiból ios, estes
de natureza hornblêndica, como evidenciado pelo quimismo dos

cristais remanescentes. Ao que tudo faz crer, esse metamorf iis.mo

regional atuou em toda a área de manei ra intensa e indistintamen
t€, alcançando gradiente compatíveì com a fãcies anf ibol ito,
a julgar-se peìa assembléia mineralógica comum aos andesina-la
bradori ta anfiboì i tos.

Evidências geocronológicas e de campo estão a indicar
que as metamórficas regionais foram invadidas por corpos granÍ
ticos, com a sua intrusão fazendo-se acompanhar de intensa tectô
n i ca de borda. como res ul tado, pFocessos de fraturamento e fa
lhamento tiveram lugar, criando, assim, condições altamente favo
rãveis ã p"rcolação dos fluidos emanados desses corpos. As rela
ções de contato desses grani tos com as encaixantes regionais fo
ram investigadas por FUCt( (1966), C0RDAN I e ctRARDt (tgel) e,
posteriormente, por GIRARDI (1969). Este últ¡mo autor encontrou
junto ãs rochas anfibol Íti cas, evidências de metamorfismo de con
tato provocado pelas intrusões graniticas. Em vários locais da

área' essa ação de contato se fez êcompanhar de atividacles metas
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somáticas ìevando à formação de minerais potássicos, em especial
microcì Ínio. Apl icando a rermometria de BARTH (.|962) ãs rochas
da área, GIRARDI (lg6g) concluiu que os ol i goclás io-andes i na
gnaisses' e' por extensão, os ol igoclásio-andesina e andesina-la
bradori ta anfibol i tos, formaram-se em temperaturas ao redor de
480-5200 c, enquanto gue os granítos cristalizaram-se em torno
de 700-750o c. ldades Rb-sr para as rochas graníticas da áiea
conf irmam que elas são mais jovens que as metamórf icas re (iri o
nais,com os valores, incluindo também aqueles obtidos para os- ma

c i ços do Gua raú e Anhangava, s i tuando-se sob re uma i sõc rona de
referência de 54t + ll m.a. (coRoRt¡ t e KAt^rAsHtrA, lgTl). Segun
do estes autores, essa idade representa o episó¿¡o pós-tectônico
principal associado ã fase de dobramentos Ribeira.

Como previamente referido, processos de cisalhamento fa
voreceram a migração de soluções hidrotermais, responsáveis pe
la transformação química, mineralógica e textural das metamórfi
cas regionais. A ação dessas soluções foi mais efetiva junto
ãs rochas local izadas na faixa I del imitada no mapa geológico.
Junto ãs variedades anfibol íticas, o processo de al teração, gu€r
foi parci al ou compl eto, dependendo de vãrios fatores, os mai s

importantes a temperatura e a quantidade de Fl uidos (GrRRnor,
1969),levou å formação de uma assembléia mineralógica reunindo
principalmente act¡nol ita (produto de transformação da hornblen
da), albita, e epÍdoto (estes dois últimos minerais formados a

part¡ r da decomposição do plagioclásio original mais cãlcico) e

titanita (der¡vada da ilmenita). Essas mudanças mineralógicas,
ocorridas ã baixa temperatura, certamente inferior a 450o c em

virtude da presença de albita pura,caracterizam a existência na
área de um segundo evento metamórfi co, este de caráter regress i

Vo r com Pa ragêneses cond i zen tes com a fác i es dos xi s tos ve rdes .

A ação desse evento acha-se também evi denciada nas i dades K-Ar
col igi das por C0RDANt e ABRÃ0 (t974) em anfiból ios e ptagioclå
sios de alguns anfibol itos da área. 0s dados são muito diversos,
particularmente os obtidos em feldspatos, mineral sabidamente co
nhecido como ìncapaz de reter Ar, uma vez a rocha tenha sido sub
rnetida a um evento geológico posterior a sua formação. :i,ii. '¿, ¡f.l

:.t';¡'.:é.;þ
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SUMARIO E CONCLUSOES

0s anf¡bol ¡ tos de Morretes-AntoninE, ocorrendo na formade pequenos corpos ¡ntercalados em rochas m¡gmatÍticas regionais,exi bem var ¡ações minerarógicas marcantes permi ti ndo separá- ros,em conformídade com GIRARDI (1969,1971), em três grupos dístintos: andes ina-labradori ta, ol igoclãs io-andes ina e albi ta anfiboI itos

0s andesina-labradorita anfibol itos contêm p¡agioclásio(An4o-7'5) e apenas um tipo de anf iból io como minerais dominêntes,enquanto que í lmeni ta (pelT¡ = l, l3) é.o principal opaco presen_te. 0 anfiból io possui composição hornblêndica e, comparativamente aos minerais dos demais grupos, apresenta maior riqueza
"t.Ti02' ot?3¡' t"3: Nar0 e Kr0, menor razão si/Ar e reores erevados em Allv-e Alvl. 

a L

0s or igocrásio-andesina anfibor itos são mais heterogêneos química e mineralogicamente, aparecendo duas variedades deanf iból ío (hornblenda e acrinol ita), âe lado de um plagioclásiode composição igualmente variável (Rn20_So) como principais co'ponentes. Como acessórios, ocorrem ilmenita (f"/Ti = l,l2) emagnet i tar enquanto que epídoto já se faz presente em proporçõessignificativas' Relativamente aos termos mais hornblêndicos, asactinol itas têm como características quÍmicas marcantes o enriquecimento em Si02 e MgO, bem como o aumento da razão S¡/Al.Esse grupo representa uma etapa de trans ição, com as fases mi neralógicas coexistentes guardando características qufrr""; 
".r;;;aos mÍnerais dos agrupamentos extremos, andesina-labradorita anfibolítos e albita anfibolitos

0s albita anfibolitos constituem as rochas mais alteradas da região' mostrando invariavelmente uma textura xistosa decarãter marcadamente nematobrást¡co. Ao rado do pragiocrásio sõ
d.i co (nno-r) e da açt¡norita, epidoto ganha maior importãncia,
chegando mesmo a sLtperar aqueles minerais em algumas amostras.Biotita aparece ocasionarmente em guantidades apreciãveis, o megmo ocorrendo com a crorita. Actinoì ita é o anfibór ¡o maís abun

I
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+
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dante, com hornblenda, menos enriquecida em T¡02, Alzo3, Nar0 .,e

Kz0 relat ivamente ås presentes nos grupos anteriores, aparecendo
subordinadamente.

0s anfibol itos de Morretes-Antonina, derivados de anti
gas intrusivas básicas, foram at¡ngidos pelo evento metamórfico
regional, datado de 600 ffi.â., correspondente ao Ciclo Brasiliano.
Na região, o gradiente metam6rfico foi arto, a julgar-se pela pre
sença de hornblenda portadora de teores elevados em Ti, Al lv 

e
Alut, e de um plagioclãsio rico em cárcio. Tomando-se como ,.ru
rência os dados de I i teratura, as temperaturas mãximas al cança
das durante'o evento metamórfico foram da ordem de 550-57so c,
com as rochas exibindo paragêneses minerais compatÍveis com a

fácies almandina anfibol itos ou, mais modernamente,anfibol ito.
A fase principal do metamorfismo regional foi seguida

pela intrusão de maciços granÍticos pós-tectônicos, representa
dos localmente pelos grani tos Graciosa e Marumbi, revelando i da
des ao redor de 541 m.a. Associado ã ¡ntrusão desses corpos, te
ve lugar o cizalhamento e fraturamento das rochas encaixantes re
gíonais, com o processo atingindo maior intensidade a leste de
São João da Graciosa. Sol uções hidrotermais emanadas desses ma

c iços acarretaram profundas modi fi cações mi neralógi cas e quími
cas das enca i xantes, dando I uga r ã formação de uma assembléia
mineral de baixa temperatura, condizente com a fácie dos xi stos
verdes, e contendo albi ta, actinol i ta, epídoto, clori ta, ti tani
ta e bioti ta como pri ncipais consti tuintes. Como indicado pela
presença de albi ta pura nessas rochas, a temperatura alcançada
pelo episód¡o retrometamórfico não foi superior a 450o c. A ocor
rência ocasional de anfiból¡os zonados, com as partes centrais
dos cristais apresentando natureza hornblêndica e as bordas com
posição actinolítica, conf irma que o processo regressivo atuou
posteriormente ao evento metamórfi co reg íonal , bem como que equi
I Íbrio metamórfico não chegou a ser atingido. Esta últ¡ma con
clusão é também indicada pela presença de plagioclásio mostrando
ampla variação de composição, alõm de fases coexistentes quimi
c.amente heterogêneas .

.!
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Evidências de metassom€tismo potãssico, levando ã for
mação de microclÍnio e biot¡ta, foram reconhecidas em amostras
de anfibol itos aflorando em diversos pontos da ãrea. Muito pro
vavelmente os maciços granÍticos da Graciosa e do Harumbi foram
as fontes geradoras das soluções responsáveis pelo processo.

Do exposto, concl ue-se quê os anf iboli t,os da região de
Morretes-Antonina são rochas pol icÍcl icas, tendo sido afetadas
inicialmente por um episó¿¡o metamórfico de caráter regional, re
lacionado ao ciclo Brasi I iano, e, posteriormente, por um meta
morfismo regressivo, de caráter local izado e associado ã fase ¡;
trusiva dos corpos granÍticos pós-tectônicos regionais. N uma
tentativa de adaptação ãs noväs condições de pressão e temperatu
ra reinantes, os anfibol itos sofreram profundas transformações mi

neralógicas e quÍmicas, levando å rormação de paragêneses muito
distintas das anteriores, sem guê, no entanto, equi I Íbr¡o meta
mõrfico tivesse sido plenamente atingido

'a{¡
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