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APRE,SENTAÇÃO

Este trabalho representa uma síntese da geologia dos terrenos Pré-Cambrianos a Eo-

Palcozóicos da por'ção sul brasileira e oriental do Uruguai. Apresenta um sumário da

geologia das faixas supracrustais do sudoeste africano e faz uma correlação geológica entre

essas regiões.

Trata-se de um trabalho realizado pâra âtender o cumprimento <1e uma das exigências para

se obter o título de Professor Livre Docente na Universidade de São Paulo e, portanto,

necessaliamente de apresentação individual. Entretanto, este não ó um produto gerado em

sua totalidade unicamente pelo autor', mas sim, representa urna síntese dos conhecimentos

adqr.riridos nas últimas duas décadas por um grupo de pesquisadores com considerável

participação de pós-graduandos.

Este trabalho não tem o rigor científico e formal de uma Tese. Ele tem por objetivo maior

apresentar a evolução das idéias do autor sobre a geologia da região onde o mesmo dedicou

grande parte de sua vida científica. Desta forma, este texio representa um amadurecimento

das idéias, incluindo substanciais modificações, em várias das interpretações apresentadas

pelo autor pâra essa região desde seu doutoramento em 1985. Ele pode ser considerado o

resultado geológico do principal projeto de estudo que o autor tem desenvolvido juntamente

com sua equipe de trabalho.

A experiência pessoal do autor e de sua equipe relaciona-se, principalmente, aos estudos

realizados nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Para o Estado do Rio Grande

do Sul e para o Uruguai, o texto apresentado foi embasado na literatura disponível e em

duas viagens do autor para cada uma dessas regiões. A síntese elaborada para o sudoeste

africano foi exclusivamente apoiada na litelatula encontrada.



Por suas características, este trabalho proculou reunir, de forma organizada, as informações

e interpretações que estavam dispersas em inúmeros artigos, resumos e relató¡ios de

projetos cooldenados pelo intefessado, apresentâdos nos últimos anos.

Como os estudos geocronológicos e isotópicos representam uma ferramenta bastante

importante para as conclusões deste trabalho, são apresentadas como apêndice, várias

tabelas dos dados radiornétricos disponíveis na literatura especializada. Essas tabelas estão

organizadas em relação aos diferentes segmentos do Cinturão Dom Feliciano. De modo

análogo, o mesmo procedirnento foi adotado para os demais terrenos de ambos continentes.

Pol'se tratü da especialidade do autor, por sua importância interpretativa e pelo fato de ter

sido bastante utilizada, diversos diagramas U-Pb em zircões são apresentados como hguras

em meio ao texto, acompanhadas dos respectivos dados analíticos. Para as demais

metodologias, e para dados produzidos por outros autores sem a participação do CPGeo,

são comentados somente os resultados numéricos e as intelpretações pertinentes.

Nomina¡ todas as pessoas a quem gostaríamos de agradecer pela ajuda que recebemos (em

todos os níveis), pelas discussões científicas e, acima de tudo pelos anos de amizade,

implicaria na elaboração de uma lista muito grande. Desta forma, agradeço de forma

enfática a todos aqueles com quem, na USP e for a dela, tenho convivido esses anos todos.

Em especial, gostaria de agradecer aos funcionários do IG e, em particular, aos do CPGeo.

Dedico este trabalho com todo carinho, a minha esposa Ivani e a meus fiihos Giovanni,

Bruno e Vitório.

São Paulo, Setembro de 2000

Miguel Angelo Stipp Basei
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cnor.,ocrA B MoDELAcEM GBoTBCTôNrct nos
TERRENoS pnÉ-cnuBRraNos DAS REGrÕBs sul-
ORIENTAL BRASILEIRA E URUGUAIA: POSSÍVNTS

coRRELAçons coM pRovÍNcr¡,s sTMILARES Do
SUDOESTE AFRICANO

ABSTRACT

The Neoproterozoic Dom Feliciano Belt (DFB) stretches for ca. 1,200 km along
southern Brazil and easteln Uruguay, with an average width of 150 km. The DFB is
internally organized according three different crustal segments characterized, f¡om
southeast to northwest, by a Granitoid belt (deformed l-type medium to high calc-
alkaline granites and alkaline granitoid rocks; a Schist belt (volcano-sedimentary
rocks metamorphosed from greenschist to amphibolite facies), and a Forelantl belt
(anchimetamorphic sedimentary and volcanic rocks), the latter situated between the
Schist belt and the Paleoproterozoic foreland. Despite discontinuously covered by
youngel' sediments, the continuity of these three crustâl segments is suggested by the
similar lithotypes, structural characteristics, ages and isotopic signature, as well as by
the gravimetric data.

In this new contribution, DBF is interpreted as the product of successive subductions
and collisions related to the agglutination of diffe¡ent terranes generated or intensely,
reworked from the Neoproterozoic to the Cambrian, during the Brasiliano-panAfrican
and Rio Doce orogenies, starting at 800 Ma (opening of the Adamastor Ocean) and
ending at 530 Ma (deformation of the foreland basins) related to the tectono-
magmatic events associated with the birth of the Western Gondwana.
Besides the Neoproterozoic DFB and its ft¡reland, the Rio de la Plata Craton-Luis
Alves Microplate, constituted by Archean-Paleoproterozoic gneissic-migmatitic-
granulitic rocks, two other tectonic units can be recognized in southem Brazil and
eastern Uruguay: the São Gabriel Block (Brazil) where Neoproterozoic juvenile
material can be characterized in regional scale (in greât part associated with an island
arc setting), and the Punta del Este Terrane (Uruguay) an 1.0 Ga orthogneissic
basement and a low grade metasedimentary cover (Rocha Group), which can
correspond in the South-American pottion, to the Namaqua terraue and Gariep belt
observed in the southwest border of the African continent.

Thc Granite BeÌt mâgmatic development would be associated with the generation of a
mature magmatic arc with an important crustal participation, generated f¡om
easternward subduction. The probable back-arc basin for this belt would be situated
on the Africân side (pat of the Costal Damara, Kaoko and Gariep Belts). In this
context The Nama basin would be a hinterland and not a foreland basin.
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SUMÁRIO

O Cinturão Dom Feliciano representa uma faixa com cerca de 1200 km de extensão e

largula média de 150 km,, orientada aproximadamente NS, que ocupa toda a porção

ol icntal sul-brasilcira e uruguaia

Desde seu limite norte em Santa Catarina até sua terminação no Ur.uguai, o Cinturão

Doül Feliciano apresenta uma o|ganização interna constituída por três segmentos

crustais caracterizados, de sudeste pala noroeste, pÕr um Granitoid 1:elr (rochas

granitóides calcio-alcalinas a alcalinas deformadas em diferentes graus); Schist belt

(r'ochas vulcanosedimentares metamorfisadas no facies xisto ve¡de a anfibolito) e;

Forelatñ belt (rochas sedimentares e vulcânicas anquimetamórficâs) este último,

situado entre o schist belt e os terrenos antigos localizados a oeste. Apesar de

descontínuos, em parte resultante de seu recoblimento por cobertut'as sedimentares

mais jovens, a continuidade desses três segmentos pode ser sugerida pelas

simila|idades dos litotipos que os contituem, por suas características estruturais, bem

como, pela assinatura geofísica gravimétrica.

Neste artigo o Cinturão Dom Feliciano é interpretado como produto de sucessivas

subducções e colisões lelacionadas a aglutinação de diferentes terrenos gerados ou

intensamente retrabalhados no período compreendido entre o Neoprotelozóico e o

Cambriano, durante as orogêneses Brasiìiana e Rio Doce, cujo intervalo máximo de

tempo estaria compreendido entre 900 (abertura do oceano Adamastor') e 530 Ma

(deformação das bacias de foreland) relacionados aos eventos tectono-magmáticos

associados a lormação do Gondwana Ocidental-

Aléln do Cinturão Dom Feliciano de idade neoproterozóica e seu ante-país, (Craton

Rio de La Plata e Microplaca Luis Alves), constituído por rochas gnaíssico-

mignratítitcas paleoproterozóicas, podern sel reconhecidos na região sul-oriental

blasileira e uruguaia, duas outras unidades tectônicas: Bloco São Gabr.iel (RS), onde

pode ser calacterizada a existência, em escala regional, de material neoproterozóico

juvenil (em grande palte associado a arco de ilha), e o Terreno Punta del Este que, na

extfemidade SE do Uruguai apresenta uln embasamento ortognáissico com idades ao

redol de 1000Ma e uma
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cobeltura metassedimentar (Gr. Rocha) que podem corresponder, na porção sul-

americana, as unidades Namaqua e Gariep observadas na borda sudoeste do

continente africano.

É sugerido que o segmento representado pelos batolitos costeiros (Florianópolis e

Pelotas no Brasil e Aiguá no Uruguai), represente as raízes de um arco magmático

gerado, principalmente entre 620 e 590Ma, em deconência da subdução para oeste de

uma ciostâ oceânica (Oceano Adamastor) que teria nas rochas supracrustais

relacionadas ao cirìturões Kaoko/Damara/Gariep seus depósitos de back-arc.

INTRODUÇÃO

Na porção sudeste sul-americana pode ser observado o registro magmático,

metamórfico, estrutural e geotectônico das orogêneses superpostas do

Neoproterozóico- Eopaleozóico. A geometria atual dessas unidades geotectônicas

reflete colagens de distintos terrenos cujo processo, culminou com o amalgamento do

supercontinente gondwânico. As orogêneses Brasiliana (900-620Ma) e Rio Doce

(620-530Ma) que atuaram na região, estão documentadas por restos de arcos

magmáticos e cobelturas meta-vulcanosedirnentares bem representados pelos

Cinturõcs Ribeira e Dom Fcliciano.

O registro dos episódios metamórficos do Ciclo Brasiliano teriam seu clímax por

volta de 700t50 Ma e, os eventos colisionais ao redor de 640=20 Ma. O término

desses episódios orogênicos foi caracterizado por grande aloctonia com transporte

preferencial para NNW. Um magmatismo tardio a esses processo (600t10 Ma) é

bastante malcante na porção sul-brasileira e catact;eriza, o término, em regime

extensional, dos eventos relacionados ao Ciclo Brasiliano (bacias vulcano-

sedimentares e granitóides alcalino-peralcalinos da suíte Sena do Mar).

Com a estabilização da orogônese Brasiliana, instalou-se em toda porção costeira

brasileira, a leste do conjunto formado pelos cratons do São Francisco e Rio de La

Plata, um conjunto de arcos magmáticos com início por volta de 620+20 M4



colìstituindo-se nos principais domínios dos tenenos gerados durante u o.ogên"."t'
Rio Doce (Campos Neto e Figueiredo, 1995). Esse conjunto é seguido de importante
magmatisrno (600-580 Ma). As bacias do tipo foreland com sedimentação ao redor.de

560+/- 20Ma e deformação em torno de 530Ma, representam o principal registro
vulcano-sedilnentar da orogônese Rio Doce na região sul_brasileira.

A figura I repÍesenta a distribuição dos dois principais domínios tectônicos cla porção

sul-brasileila e uruguaia onde se destacam a Microplaca Luis Alves e o craton Rio de

La Plata na pôrção oeste enquanto o CDF predomina na rcgião oriental. É dada

grande ônfase na segmentação internâ do cDF destacando os contactos tectônicos

entre as dive'sas faixas que o constituem. Desta forma, separando o Granite belt das

supraclustais tem-se as zonas de cisalhamento Major Gercino (SC), cordilheira (RS)

e' em parte a siena Ballena (uY); de modo semelhante, o contacto do Schist belt com
as Bacias de Foreland é também tectônico prevarescendo faixas miloníticas de baixo
ângulo rnuito bem caracte¡izadas em santa catarina onde estas colocam os

metamolfitos do Gr. Brusque por sobre os sedimentos do Gr. Itajaí.

O CINTURÃO DOM FELICIANO
Hasui e colaboradores, 1975, agruparam as rochas supracrustais da região sul-
brasileira e uruguaia em dois conjuntos maiores representados peras faixas de

dobramentos Tijucas (SC, RS e Uy) e Rocha (Uy), esses segmentos seriam separados

por maciços medianos, constituídos por [errenos granito-ganáissicos mais antigos

retrabalhados no neoproterozóico. Em 19g0, Fragoso Cesar propos para a região sul
brasileira e uruguaia, o cinturão Dom Feliciano separando-o do cinturão Ribeira que

predorninaria na legião sudeste. A província Mantiqueira, tal como considerada neste

trabalho, foi definida po' Almeida e colabo¡adores (r9g1), paLa agrupar nesse

domínio os teÌfenos cristalinos situados na porção oriental do Brasil, a sul do craton
do São Francisco. Em artigo recente Almeida et ar (2000) apresentam uma síntese

onde a região de inte¡esse deste trabalho é colocada no contexto da evoluçào da
plataforma sul-alnericana.



\, \/

l-u s A.ves

D-v' :-r ICIA\I

SA\,T4 C^T4RI\A

LJ.S 4:

I
r-;---:----:¡

ì. T

itr' t r¡/ 

-

IV:SZ
I

.lr ll

àc.''zcrì r û [

.'/<nL*Î \

_ a-
r3t L. .- L

-!_}
- TllT \N É-- -('

L! 1- \L -_- -)

'tsSZ

rlc-,r:i

ioxr'ot oc !eoe Sr¡go" Zcre

i/GSZ \4(.Jcr' 3e/cr¿ìc s.ìu'P

I kArA:AR- a-rê-¡r,'.

2



Na ploposta original de Fragoso Cesar (1980), o Cinturão Dom Feliciano

representaria o resultado de um processo de subdução de uma placa oceânica com

mergulho para oeste (em concordância com a proposta de porada, 1g7g) que teria

produzido, durante o proterozóico superior, um arco magmático (granitóides do

domínio oriental), um conjunto de supracrustais (bacia de back arc) e uma bacia

molássica em sua porção externa (sedimentos e vulcânicas anquirnetamórficas)

instalada em grande parte sobre a borda oriental do C¡aton Rio de La plata.

A esse modelo foram aprssentadas mudanças fruto de estudos detalhados realizados

em diferentes segmentos do cinturão, destacando-se Basei,19g5, silva & Dias 19g1,

em Santa Catarina, Soliani, 1986, Fernandes et al, 1992, 1995a e b, Hartmann, 1999,

no Rio Grande do Sul, e Bossi e Campal, 1993, pteciozzi et al 19g5, Sanches

Bettucci 1998, no uruguai, que permitiram um aprimoramento do modelo proposto

por Flagoso cesar, 1980. As principais sínteses dos dados gravimétricos encontram-se

em Schukowsky et al 1991, Halinann et al, 1993 e Manrovani & euintas, 1986.

Nas figuras 2,3 e 4, estão representados três cortes geológicos Nw-sE realizados em

dife¡entes latitudes ao longo do cinturão, onde são destacadas as relações espaciais

entte os segmentos que o compõe, com ônfase para os tipos de contactos observados

entfe esses segmentos e a estruturação interna de cada domínio.

O perfil da figura 2, representa um corte geral NW-SE, em Santa Catarina, da

extlenìidade norte do cDF. Na porção sE, constituída pelo Batolito Florianópolis,

estão representâdos as diferentes suítes de granitóides que o compoem. Esse segmento

faz contacto com o Cinturão meta-vulcanosedimentar (schist Belt) através da zc
Major Gercino que, com regeito dextral obliquo separa os granitóides do batolito

Florianópolis dos metamorfitos do Grupo Brusque. o conjunto representado pela

sequôncia meta-vulcanosedimentar do Brusque e os granitóides que o intrudem, é

alóctone, com clalo sentido de t,'ansporte para noroeste em direção aos sedimentos

anquimetarnórficos do Grupo Itajaí. Devido a aproximação das nappes que colocaram

o Gr' B'rsque po. sobre o Gl. Itajaí este último encontra-se dobrado e falhado,

ap|esentando sua porção sul bem mais deformada que o limite norte onde, apesar de

grande parte dos conLactos serem
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tectônicôs, os sedimentos desta bacia repousam discordantemente sob¡e os gnui.r"rto
do Complexo Granulítico de Santa Catarina da Microplaca Luis Alves.

o padrão definido para santa cata¡ina é, em traços gerais, várido para o Rio Grande
do sul (figura 3) e uruguai (figura 4) com destaque para os contactos tectônicos entre
todos os diferentes segmentos que integram o cinturão, bem como, a constância
desses segmentos ao rongo dos 1200 Km de extensão do cintur.ão. As p.incipais
dife'enças entre esses perfis não residem no cDF, onde as semerrranças são grandes,
elas se manisfestam no Rio Grande do Sul onde, além do CDF, oco¡r.e na porção NW
o Broco são Gabriel constituí.o em sua maior parte por rochas juvenis geradas
durante o cicro Brasrliano próximo a 750Ma e que apresentam sentido de transporte
pala SE contra o CDF. Tal bloco tectônico é inexistente em SC. No Ur.uguai, a
difcrença mais significativa diz respeito a existência de um segmento crustar
representado pelo Terreno punta del Este que, com ocor¡ência restrita a porção
sudeste desse país, é constituído por um embasamento gnáissico formado ao r.edo¡ de
1000Ma que aptesentam uma cobertura metassedimenta¡ (Gr. Rocha) de idade
neoproterozóica ainda desconhecida.

Apesar de diferenças regionais, percebe-se que a estruturação do cDF é caracterizada
pof marcante ve'gência tectônica de E para w com transporte de todas suas unidades
contl'a o ante-país. Elìtretanto, a representação desse transporte para NW está
superestitnada nesses perfis pois, há uma impor.tante componente direcional associada
a rctomada, mais tar.dia, de grande parte desses lineamentos. Essas deformações,
refletem diferentes pursos tectônicos ocor¡idos entre 760 e 530 Ma, com as úrtimas
fases' desenvolvidas em consequência das compressões associadas a aproximação do
Glanite Belt.
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CINTURÃO GRANITÓIDE . (GRANITE BELT)
Rep.esenta o domínio petrotectônico mais interno do cinturão Dom Feliciano sendo

constituído por um conjunto essenciarmente ígneo, com rochas paraderivadas

ocouendo como tetos pendentcs em meio aos granitóides que o constituem. É
reprcsentado pof três grandes segmentos que ocolfem na porcão oriental dos Estados

de Santa cata.ina e Rio Grande do Sul no Brasil e no uruguai, constituídos de norte
pa.a sul, pelos batolitos Florianópolis (sc), pelotas (RS) e Aiguá (uy), separ.ados por
coberturas sedimentares da Bacia do paraná.

os granitóides desses batolitos foram considerados por cliversos autores (porada,

1979; Fragoso cesar, 1980; Fernandes et al. 1995 a e b) como raízes de arcos

magmáticos produzidos pera subducção, rumo oeste, de uma crosta oceânica

neoproterozóica, sendo as supracrustais constituintes do cinturão Meta-
vulcanosedimentar (schist BelQ os materiais remanescentes das bacias de back-arc

correspondentes. Basei e Hawkesworth (1993 e 1994) romperam com esses modelos

tectônicos e, baseando-se em dados geoquímicos e isotópicos, sugerem que esses

granitóides, teriam se formado em um contexto tectônico não reracionado a evolução

do Schist Belt propondo que a geração e posterior juxtâposição desses segmentos ter_

se-ia dado, num contexto colisional, somente após o pico metamórfico das rochas

supl'acrustâis constituintes do Schist Bclt.

É possível suge.ir'-se, baseados nas idades disponíveis para os diferentes batolitos
reconhecidos ao longo do cinturão Granitóide, uma tendência de diminuição das

idades radiométricas de norte para sul dos termos calci-alcalinos. Desta forma, os

termos tonalítico-granodioríticos do Batolito Florianópolis (- 620Ma) seriam pouco

mais velhos do que seus equivalentes do Batolito pelotas (- 610 Ma) e, ambos, mais

antigos do que o Batolito Aiguá (-580Ma). De modo contrário, idades antigas Rb-sr
(entre 700-800Ma) que podem .epresent uma história magmática pretérita ao

desenvolvimento do Granite Belt foram observadas de modo mais consistente no Rio
Grande do Sul e Uruguai (Soliani Jr, 19g6; Silva et al ,1999; preciozz,iet al, 1993).
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o limite norte-noroeste do batorito Fìorianóporis é canctefizado pera zona de

cisalhamento Major Gercino que separa o batolito das rochas supracrustais do schist
Belt (Grupo Brusque). Estâ zona de cisalhamento transpressiva, de evorução
policíclica, foi desenvorvida em condições de baixa temperatura, possuindo

estluturação geral NE' características dúcteis-nípteis e movimentâção
predominantemente dextral corn uma importante componente oblíqua associada.

Baseados nas relações de carnpo e nas ca.acterísticas petrográficas e geoquímicas do
Batolito Florianópolis, três suites principais podem ser ca¡acte¡izadas: suíte Aguas
Mornas, São Pedro de Alcantara e pedras Grandes.

Suíte Aguas Momas

caracterizada como um conjunto de granitóides deformados onde, frequentemente,

predominam migmatitos com leucossomas granodioríticos a monzograníticos e

mesossoma,/paleossomas mais márrcos, ocorrendo normalmente termos básicos
(anlibolitos, gabros, dioritos) de diversas dimensões. Apresentam como litotipos
característicos os granitóides da região de santo Amaro da Imperatriz (comprexo

Aguas Mornas, Zanini et al., 1997). Enclaves máficos são normalmente compostos
por termos tonalíticos com proporções variáveis de anfibólio e biotita cuja
mineralogia principal é composta por plagioclásio (andesina), quartzo, biotita,
homblenda e feldspato potássico. Nas porções leucossomáticas quartzo-monzoníticas

o plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, biotita, e anfibólio são os constituintes
principais.

valores u-Pb em zircões e ritanitas indicaram idade de 606 +/- 12 Ma ( Figura 5, e
Tabela l). considerando-se que os zircões devam indicar a idade de corocação desse

magmatismo e que as titanitas possam evidenciar a idade da deformação, é provável
que a origem ígnea e a deformação milonítica que os caracteriza, sejam episódios

muito próximos temporalmente.
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Tabela I - Dados analíticos da Suíte Aguas Mornas (Santo Amaro da Ilrperâtriz)

Silva et al (2000) apresentaram para granitóides deformados do Cx. Aguas Mornas,
idades pr'óximas a 2'1ca para a porção interna dos zircões e valores de 590Ma para a
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polção sobrecrescida desses mesrnos cristais. Esses autores interpret*u- 
"rr"r2tresultados como indicativos da idade de geração do granitóide (2.1Ga) e

metamorfismo associado a hid¡otermarismo no Bras'iano (5g0Ma). Baseados nos
dados obtidos (Figura 5 e Tabela 1) para granitóides muito semelhantes em termos
litológicos e deformacionais à rocha datada por S'va e coìabo¡adores, contestamos a
interpretação ap'esentada por esses autores e sugerirlos que tar rocha tenha sido
formada no neoprote¡ozóico por processo de fusão com importantepanicipação de
urna crosta contineutal com Ídade próxima a 2.lGa.

Dent.o do amplo conjunto dos granitóides deformados, os litotipos da suíte paurt¡
Lopes (foto 1c) são representados por biotita granitóides protomiloníticos, grossos amuito grossos, bastante deformados com megacristais de microclínio do tipo augen
em uma mafiz grossa, foliada rica em biotita. Afetando essas rochas são comuns
veios apríticos foriados ou não, e diques métricos de quartzo-pórfiro com direção NS.
A f'oliação predominanre tem atitude N10-308/45_50SE.

composicionalmente são biotita-monzogranitos protom'oníticos com megacristais
branco-rosa.os de ferdspatos centimétricos, tipo augen numa mariz foriada com
marcante recristalização associada a m'onitização ocorriaa a baixa temperatura.
Minerarogicamente predominam: origocrásio/andesina (3070), quaftzo (35Eo), biotita
(20va), hornblenda (lTok) e microclínio (5vo), como traços rem-se tiranira, aparita,
zircão, epídoto e clorita. G¡anitóides semelhantes, com diferentes graus de
deformação, oconem por todo domínio granítico.

As idades Pb-pb em zircões para os granitóides do tipo paulo Lopes indicaram uma
idade de 642 +/- 46 Ma (Silva et a1., 1997) enquanto que os resuìtados U_pb em
SHIìIMP apresenta'am um varor de 62g +/- g Ma (sitva, phD em preparação) sendo
esse último, mais preciso, uma melhor indicação da idade desta suíte. Os dados
obtidos pela metodologia convencional u-pb em zircões sugerem uma idade ao redor
de 644+/-20 Ma' conforme representado na figura 6. os dados anaríticos estão ristados
na tabela 2.
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Tabela 2 - Dados analíticos U_pb para os granitóides tipo paulo Lopes

Suíte São Pedro de Alcântara

Col.rposta predominantemente por biotita granitóides, cinza médios, equi a
inequigranular médios, levemente deformados, frequentemenrc com estruturas do tipo
schiliren Enclaves máficos são comuns (anfibolíticos ou biotíticos), rocalmente
exibem bandas de leucogranito branco com bordas melanossomáticas. Mostram
variações laterais para granitóides de composição granodiorítica a quartzo-diofítica.
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Exibem dilerentes graus de deformação prcdominando tipos revemente foliodo.23
corn a seguinte composição mineralógica média: oligoclásio/andesina (40-5oEo),
microclínio (20-3080) quartzo (25_30Va) e biotita (5_l0qa), geralmente com titanita,
zircão, epídoto e crorita. (fotos 1A e lE) os feldspatos ocorrem como cristais
euhédricos corn o plagioclásio zonado e parciarmente sausuritizado. A associação cra

biotita com epídoto indica um processo de desestab'ização a baixa temperatura,
também sugerida pelo quartzo granoblástico com extinção ondulante.

ocasionalmente ocoffem corpos de dioritos e gabros, estes úrtimos apresentam
estrutura maciça, de coloração cinza_escura de gr.anulação média a grossa a
megac'istais de piroxônio que atingem até l cm. Mineralogicamente possuem
piroxênio (50vo), rabradorita (45vo), biotita + crorita (5vo) e rraços de qua¡tzo, epídoto
e apatita. os plagioclásios são inequigranulares, às vezes saussuritizados. os
piroxênios são poiquilíticos com inclusões de pragiocrásio. A associação da clo¡ita e o
epídoto pode indicar a atuação de um evento termal tardio. A presença de biotita e
quartzo pode sugerir uma origem básico_alcalina.

Para a Suíte São pedro de Alcantara fo¡am efetuadas duas isócronas Rb_Sr que
indicaram idades de 593 x. 24Ma e 595 + l lMa, respectivamente para as facies
quartzo-diorítica e monzonítica (Basei , dados inéditos).

Zi¡cões extraídos do fácies monzonítico forneceram, apesar do alto grau de
discordância das frações, um bom arinhamento dos pontos no diagrama concórdia
(MSWD 8,6), apresenrando idade de 617 + 38 Ma.( Figura 7; tabela 3). Enrreranro,
quando a regressão dessas frações ó carculada forçando-se a passagem dessa reta pera
origem' tem-se uma idade de 592+/- 23 Ma, porém com erevado MSWD de 147. Tais
valores estão em concordância com as idades préviamente disponíveis pera
metodologia Rb-Sr. Esse magmatismo é, do ponto de vista geoquímico e
mineralógico, o menos evoluído dos granitóides do batolito Florianópolis.



lA - Medium to high K, calc-alkaline biotite
morzogranite, with quartz diorites enclaves -

Sâo Pedro de Alcañtara eranitoid - AÐas
Mornas Suite, Florianopõlis natholitlt SC

lB - Calc-alcaline g¡anite from pinheiro
Machado Suite, with banded amphibolite.

Pelotas Batholitlu RS 
-

lC - Prothomylonitic quartz rich eranitoid of
Paulo Lopei type, A-guas Momãs Suite,

Florianópolis Batholittu SC

lD - Deformed tonalitic g¡ariiúoid and late-
kinematic quarE-feldspar veirq Pinheiro

Machado Suite, Peloias Bathóütt\ RS

lE - Biotite momogranite isotropic to weaklv
foliated - São Peäro de Alcâniara Suite - -

Aguas Mornas Suite, Florianopolis Batholith,
SC
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Figura 7 - Diagrama Concórdia para os granitóides da Suíte S. p. Alcântara (SC)

SPU FBAÇAO 207 /235 ERRO 206/238 ERRO COEF 206/204 Pb
(ppm)
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Tabela 3 - Dados analíticos U-pb para o magmatismo S.p. Alcântara



BATOLITO FLORIANOPOLIS
GRANITO SANTA LUZTA 9Çnt

BloTtTA MONZOGRANTTO (SCM B-209\ro,./
suíTE Ácuas MoRNAS %anita

580

I
500

460
Upper lntercept at

592 t 15 Ma
MSWD = 1122

(forced thru origin)

'r,/ zircoes

0,6 0,7

,o,pbftuv

Figura I - Diagrama Concórdia para os granitóides tipo Santa Luzia

Na região de santa Luzia, pouco a norte de Santo Amaro da Imperatriz, ocorre um
corpo de biotita granitóide monzonítico, cinza médio, isótropo, equi a inequigranurar
(megacristais de feldspato branco até 1,5cm) composto principalmente por
plagioclásio, microclineo, biotita e pouco quaüzo. zircão, titanit^ e epídoto são

abundantes.

Esse corpo deve representar um facies da suíte são pedro de Alcantara. o valor de
592 +/- 15 Ma (Figura 8; Tabela 4) obtido em zircões e titaniras (Basei, 19g5,

retrabalhado) é pouco mais jovem, porém concordante dentro do erro analítico, com a

idade obtida para a Suíte São pedro de Alcantara, devendo reptesentar estágios

terminais da colocação dos granitóides dessa Suite.
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Suíte Pedras Grandes

constituída por granitóides reucocráticos, alaskíticos, isótropos, cor vermerho rosada,
ocor¡endo como pequenos stocks até grandes batolitos. Trata-se das der¡adeiras
manifestações graníticas de expressão dentro do Batolito FIorÌanópolis, associand.o_se
temporal e espacialmente com rochas vulcânicas ácidas. Não raro apresentam
xenólitos dos granitóides defo¡mados. os merhores exempros dessa unidade oco,,em
na porção sudeste desse domínio granítico tendo nos granitos da Ilha de Santa
Catarina e do Tabuleiro seus representantes típicos.

Tabela 4 _ Dados analíticos U_pb dos granitóides Santa Luzia

Predominam biotita monzogranitos com variações a sienogranitos com afinidades
alcalinas, compostos por plagioclásio (oligoclásio sódico), feldspato potássico,
quartzo e biotita, como acessórios predominam zircão, allanita, apatita, opacos e,
subordinadamente, fl uorita.

A melho¡ idade atualmente disponível para essa suíte foi apresentada por S va et al
(1997) que indicaram um valo¡ sHRIMp em zi¡cões de 593 Ma. Entretanto, inúme¡as
idades Rb-Sr, e também U-pb sugerem a continuidade temporal desse magmatismo
até ao redor de 550 Ma (Basei, 1985, Soliani, 19g6, May, 1990).

Dados rclativos a suíte pedras Grandes obtidos em monzogranitos da ilha de Santa
catarina (Pedreira Rio Tavares) indica¡am pero método u-pb em zi¡cões a idade de

SPU FRAÇAO 207 /235 ERRO 206/238 ERRO ICOEF I zoatzu Pb
lnnmì

U
loomì

PESO
(ms)

3.1Í
aB-18 0,591i 0.9s o,07192 0,9f 0,99! 41{ 85,7zR-19 0,512€ 0,9€ 0.0628! 0,991 0,99€ 89,€ 120,(aR-20 0.522¿ 0,9f 0.0639r 0. 0,99{ 35( oR. 1251 3,21

2,13

2.48

aR-21 0.5401 0 0,0656f 0,9s 0,99S 91 1142
1is¡

zR-22 0,5334 0,9s 0,06541 0,9f 0.9991 39€ 91,e

16€
a.R - 23 0,541 0,9s 0.0653f 0,991 0,99S 22!
IITANITA

't 96¡ 1.0t
0,9f 0,10141 0,991 0,999T B2z 4t 221 12.5i



57g.6 +/-6.9 Ma (Figura 9, Tabela 5). Tal valor apesar do grau de discordân"iu du28

maioria dos pontos analisados pode refletir a idade de colocação desses corpos ígneos.
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Figura 9 - Diagrama Concórdia para os granitóides da Suíte pedras Grandes (SC)

Tabela 5 - Dados analíticos u-Pb para a Suíte pedras Grandes -LZ 1gg - (pedreira

Rio Tavares)

LZ - 198
Suíte Pedras Grandes

d/ //t/ sPU 156
' 
)4,o"o lntercept at'/_-/ 579.7 +/.6.9 Ma

spu 4se MSWD = 0.50
(Forçado a zero)

(SPU .l55 - não incluído nos cálculos)

SPU =HAÇAO 207 /235 RRO ¿06/238 :RRO ]OEF ao6t204 )b
(ppm)

J
pom)

)ESO

rrcì
45S vl 0 0,660101 1 0.08090r 0,974 0,7871 269,92 41 7( 424.1 24,8,
46( vl(-3) 0,644781 2,11 0,o78321 0,95{ 0,5652 344,32 33,07 361.3f 31
15( ú(-3) 1,65446S 1,1 0,07996Í 1.0¿ 0,945¡ 217 ,6( 20,67 2'12,t 12(
'15¡ /l( 1,2) o,71994 2,61 c,0903521 1 ,6¿ 0,697€ 14.51 7.6( 61,8' 18(
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o magmatismo cálcio-alcalino que oco..e associado a zonà de cisalhamento Major
Gercino está representado peros granitóides das Associações Rolador. (composta

principalmente por monzogranitos porfiríticos a porfiróides) e Fernandes

(sienog'anitos r'óseos, grossos, porfiróides, a anfibólio) definidos por passarelli

(1996). Esse lineamento tem grande importância na estruturação dos ter¡enos

Ploterozóicos da porção sul brasilei¡a, tendo sido atribuída a ele urn status de

descontinuidade de escala litosférica (Basei et al 1992), represenra a sutura entre o

Granite e o Schist belt no estado de Santa Cata¡ina.

Ambas associações oconem em contacto tectônico com as rochas do schist Bert (Gr.

Brusque) sendo, entretanto, petrográfica e geoquimicamente, distintas do magmatismo
granítico que ocon'e em meio aos metassedimentos desse Grupo. Dados isotópicos de

ambas associações ap.resentam o mesmo padrão observado no Batolito Florianópolis
onde prevalecem idades modelo Nd mesoprotero zóicas (r.5+r-0.2Ga) com valores de

epsilon(600Ma) Nd moderadalnente negativos (Mantovani et al r9g7; Basei e

Hawkesworth, 1993;Babinski et al 1997).

En geral são granitóides metaluminosos que apÌesentam formas alongadas com suâs

porções mais externas, envolvidas no processo de cisalhamento. Nas porçõcs mais

centlais são isótropos com desenvolvimento de fluxo magmático ou sub-magmático.

Estudos geocronológicos em zircões extraídos de granitóides dessas duas associações

indicaram 621+/-15Ma para os granitóides Rolador ( Figura - 10, Tabela 6) e 612 +/-
19 Ma (Fìgura - 11, Tabela 7) para os sienogranitos Fernandes (passarelli et al, 1997,

recalculado com a inclusão de novas frações).

SPU l-HAçAO 207 /235 ERRO 206t238 ERRO COEF 206/204 t-D
(ppm)

U
lnnmì

PESO
ûmì

MlAA 0.680'1 1,08 0,08057t 1 .O€ 0,978S r ó+J. 56,54 668,03 59C
VI 4AA 3,45862' 1 ,07 0,05526t 1 ,05 0,990( 479,71 79,29 "t251 43t
M3AA o,47694 1.1 o.o57211 '1,12 0,998S 330,0i 93,02 1344.i 63'
VI 2 AA, o,62212t 1.1 0,07320i 1 ,0( 0.907r 306,77 23,4i 266,5S 49t
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Tabela 6 - Dados analíticos U- Pb da Associação Rolador - Zona de Cisalhamento

(Sutura) Major Gercino SC
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Figura 10 - Diagrama Concórdia para os biotita granitóides da Associação Rolador *
Zona de Cisalhamento Major Gercino

Apesar de ambas associações estarem espacialmente relacionadas com a Z. C. Major

Gercino ó provável que a apenas a Associação Fernandes, mais jovem, represente o

magmatismo genética e estruturalmente associado ao desenvolvimento dextral da

ZCMG, cujo contlole estrutural de sua colocação estaria também evidenciado na

forma alongada do corpo, paralela a zona de cisalhamento. Considerando-se a

evolução polifásica/policíclica para a ZC Major Gercino (Passarelli, 1997 e Basei et al

1995), é possível e até mesmo bastante provável, que a Associação Rolador esteja
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relacionada ao desenvolvimento precoce da fase colisional desta importante zona de

sutura.
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Figura 11 - Diagrama Concórdia para os sienogranitos da Associação Fe¡nandes _

Zona de Cisalhamento Major Gercino, SC

Tabela 7 - Dados analíticos U-Pb dos granitóides da Associação Fernancles

Na região de Angelina, extremo ocidental do batolito, ocone um granitóide

hololeucocrático r'óseo, isótropo, equi a inequigranular, com feldspatos potássicos

destacando-se enì uma matriz félsica de granulação média. composicionalmente

colrespondenr a sienogranitos com microclínio (50vo), quartzo (35o/o), plagioclásio

o,7o,40,3
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(10olo) muscovit a (5Vo) e traçosde biotita. É possível que esse g.unito 
"oo"rpondu 
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um plolongamento sul dos granitóides da Associação Fernandes que tem sua

colocação condicionada ao desenvolvimento da zona de cisalhamento Major

Gercino. A idade Rb-Sr em isócrona de 590+l2Ma (Basei et al 19g5, retrabalhado)

desse granitóide, coincide com o valor obtido pelo mesmo método para os granitóides

Fernandes na regiào de Major Cercino (Passarelli et al 1997).

caso a couelação acima esteja coneta, a implicação imediata desta afirmação é o fato

de ter'-se que admitir uma mudança no traçado classicamente aceito para a ZCMG.

Entre Canelinhas e Major Gercino, predomina a orientação NE, a qual passa, entre

Garcia e Angelina, para NNE. Pouco a sul de Rancho eueimado, este lineamento

selia coberto pelos sedirnentos da Bacia do Paraná.

os dados em zircões disponíveis para as rochas constituintes do Batolito

Florianópolis, indicam que essa unidade foi formada essencialmente no

Neoproterozóico III e, as diversas gerações de granitóides, incluindo desde rochas

intensâmente deformadas (consideradas até então como formadas no Arqueano ou

Paleoproterozóico), até corpos isótropos tardios, foram todas geradas durante um

intervalo máximo de 50 Ma. As idades mais antigas são da ordem de 640 Ma (idade

máxima u-Pb em zircões de granitóides calci-alcalinos) e as mais novas ao redor de

570 Ma (U-Pb em zircões dos granitóides isótropos tardios). É possível que esse

intervalo seja ainda menor pois a maioria c as mais precisas detenninações

radíométricas tendem a se concentrar entre 625 e 590 Ma.

Batolito Pelotas
Como observado em Santa Catarina, a porção o¡iental do Rio Grande do Sul é
composta preferencialmente por rochas ígneas de idade Neoproterozóica. Nesse

conjunto predominam granitóides diversos agrupados no Batólito pelotas (Fragoso

cesar et al, 1986). Esse batólito com extensão de cerca de 400Km e largura variável

entre 80-120Km, é composto por diversas suítes de rochas granitóides deformadas a

isótropas, que apresentam frequentemente restos das rochas metamórficas

representativas de suas encaixantes.
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Em trabalho rccente, Philipp (1998) sintetiza o conhecimento da geologia do Batolito

Pelotas apresentando, além de estudos petrogáficos e geoquímicos, um mapa

geológico onde estão representadas as principais suítes obser.vadas no âmbito do

cintur'ão Granitóide costeiro no Rio G¡ande do sul. Dentre as diversas suítes

plopostas por Phillip(op. cit.) neste artigo somente as suítes pinheiro Machado,

via'rão e Dom Feliciano são consideradas como integrantes do Batoliro pelotas.

Suite Pinheiro Machado

Representa a mais antiga e principal suíte observada no Batolito pelotas, constituindo-

se nas litologias mais máficas observadas nessc domínio. predominarn granodioritos

associados a monzogranitos, dioritos e tonalitos, apresentando, ern geral, uma

estrutura cancteúzada pelo fluxo ígneo definido por um bandamento lessaltado pelas

estruturâs do tipo schlieren e pelo alinhamento de biotitas e cristais euhedr.ais de

feldspato. sobre essa estrutura sobrepõe-se uma foliação metamórfica gerada pelo

cisalhamento sub-horizontal que afeta essas rochas (Fernandes et al., 1995 a e b;

Phillip, 1998).

A principal foliação desses granitóides é uma superfície de baixo ângulo, com direção

geral NE que contém lineações de estilamento mineral (preferencialmente feldspatos)

com orientação francamente NW (foto 18 e 1D). Esse padrão de deformação não é

obse|vado nas demais suítes constituintes do batolito, que exibem tão somente as

deformações desenvolvidas em associação com as zonas de cisalhamento de alto

ângulo. A suíte Pinheiro Machado deve corresponder aos granitóides das suítes são

Pedro de Alcantala e Santo António que ocorrem no Batolito Florianópolis.

Idades u-Pb em zi¡cões (Babinski et al, 1997) apresenraram valores de 610 +/- 5Ma
(gnaisse migmatítico de composição granodiorítica) e 616 +/- 2Ma (gnaisse

migmatítico tico em biotita) sendo interpretadas como indicativas da colocação dos

granitóides dessa suíte. Silva et al (1997) apresentam a mesma interpretação para o

valor de 629 +/- I Ma obrido por SHRIMp para litotipos da Suíte pinheir.o Machado.

Nesse mesmo artigo, esses autores apresentam uma idade de igr+/- 5Ma em zircões
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extl'aídos de um xenólito de ortognaisse que ocorre em meio aos granitóides da

Suíte Pinheiro Machado.

Suíte Viamão

É representada por inúmeros corpos alongados, concordantes com as principais zonas

de cisalhamento de direção NE-sw. os monzogranitos predominam largamente sobre

os granodioritos oconendo, ocasionalmente, sienogranitos. os granitóides dessa suíte

são porfiríticos a equigranulares grossos com textura definida pelo alinhamento dos

megacristais de feldspato potássico e biotita, apresentando, em geral, grande

quantidade de enclaves máficos e significativa ocorrência de rochas dioríticas.

Devem corresponder, no âmbito do batolito pelotas, aos granitóides do tipo paulo

Lopes observados de forma descontínua ao longo de todo batolito Florianópolis. o
estudo geocronológico da suíte Viamão é bastante precário quando comparado com a

suíte precedente. Valores de 572 +/-22 Ma (Rb/Sr, Koesrer, 1995) e 595+/-lMa (U-

Pb, Babinski et al 1997) confirmam as informações de campo que coÌocam essa suíte

como posterior a Pinheiro Machado.

Suíte Dom Feliciano

Representa o magmatismo mais tardio presente no Batolito pelotas. predominam

leucogranitos rosados, composicional, estrutural, e petrograficamente muito

homogêneos com marcada ausência de enclaves máficos e xenólitos das rochas

encaixantes (Tessari & Picada 1966). Esses granitóides aprcsentam-se isótropos ou,

localmente, deformados em condições ducteis-rúpteis por falhamentos tarclios.

A relação desse magmatismo com rochas vulcânicas ácidas e diques riolíticos é outro

ponto que reforça sua correspondência com os granitóides da suíte pedras Grandes do

Batolito Flolianópolis. os corpos dessa suíte predominam na porção NE do batolito

(Phillip, 1998) não sendo, sua colocação, conrrolada pelas principais zonas de

cisalhamento que afetam o batolito. A ausência de idades U-pb em zi¡cões

impossibilita uma definigão mais precisa da principal época de colocação desse

magmatismo, sendo possível, a semelhança do que ocorre com a Suite pedras Grandes

em Santa Catarina, que ele seja pouco mais antigo do que os valores indicados nas



isócronas Rb-Sr. Estas distribuem-se entre 570 e 550 Ma (Cordani et al , 19j4,

Soliani Jr., 1986).

Considerando-se que o Batolito Pelotas represente, no Rio Gr.ande do Sul, a

continuidade natulal do Barolito Florianópolis caracterizado em santa catarina, é aqui

sugetido, baseando-se nas semelhanças entre eles, que o limite ocidental deste último,

seja definido pela zona de cisalhamento cordilheira, associada ao alinhamento dos

granitóides homônimos. I)esta forma, é pfoposto que os granitóides das suítes

cordilheira (Nardi & Frantz, 1995) e Encruzilhada do sul devam ser retirados do

Batolito Pelotas e incluídos no contexto tectônico do Grupo porongos com cujos

metarnorfitos fazem contacto.

É aqui proposto que os granitóides da Suíte Encruzilhada do Sul, seriam em parte

correspondentes, em Santa Catarina, os corpos da Suíte Valsungana com os quais

apresentam semelhanças petrográficas e possuem as mesmas relações com as

encaixantes supracrustais. o limite sul do batolito pelotas seria representado pelo

alinhamento tectônico que separa as suítes Pinheiro Machado e Erval (phillip, 199g).

É aqui também sugerido que esta última suíte não integre o Batolito pelotas, devendo

ter sua origem ìigada ao Batolito Aiguá que, no Uruguai pode repr.esentar um outro

batolito correlacionável aos demais integrantes do Granite Belt.

Desta forma, a sugestão aqui apresentada conside¡a que o Batolito pelotas seja

composto somente pelas Suítes Pinheiro Machado, Viamão e Dom Feliciano de

Phillip 1998, que apresentariam um desenvolvimento magmático deconente da

evolução natural de um único batolito.

Os isótopos de Neodímio reforçam a participação crustal na geração dessas rochas,

confirmando sugestão decon'ente dos isótopos de Sr, apresentando idades modelo

predon.ìinantemente mesoproterozóicas (Mantovâni et al, 1987; May, 1990; Babinski

et al., 1997). May (op.cit.) apresenra dois intervalos de idades com os granitóides da

Suíte Pinheíro Machado agrupando-se ao redor de l600Ma e os gr.anitos da Suíte

Dom Feliciano com 1200Ma. Valores de tNd para a Suíte Pinheiro Machado

distlibuern-se entTe 4.4 e -7 .l e para a Viamão concentram-se no intel.valo -j .6 e 10.



Valores ainda mais negativos, entre -g e -9 foram obtidos em xenóritos gnuírri"or'u
da suíte Pinheiro Machado. os granitóides da suíte Dom Feliciano apresentam

compo.rtamento semelhante aos da suíte viamão com variação dos valores de eNd

entre -6.3 e 0. I .

conforme as sugestões de Mantovani et al., (r9g7) os isótopos de sr e Nd do Batolito
Pelotas sugerem derivação e evorução magmática sim ares às encontradas no Batorito
Florianópolis em sanra cararina (Basei, 19g5; Basei & Hawkesworth, 1993)
corrobo.ando ainda mais as hipóteses que corocam essas duas unidades dentro de um
único cinturão granítóide.

Batolito Aiguá

De modo semelhante a porção sul-brasileira, no escudo uruguaio toda a região a leste
do schist Belt (Grupo Lavalrela), é constituída por um domínio de rochas granitóides

de idade Neoproterozóica correracionáveis ao Batolito pelotas (Bossi et at, rggg).
Recentemente (Prcciozzi et ar., 1999), identificaram o Terreno punta der Este na

porção oricntal da região antes pertencente pelo Batolito Aiguá, constituído por um
conjunto de gnaisses e migmatitos (não reconhecidos em território brasilei¡o ou
argentino) que apresentou idades u-pb ao redor de r.0 Ga e que teria afinidade com
os tenenos Namaqua da região sur-ocidental da África. Desta forma, os terrenos que

podem ser co'elacionados aos granitóides dos batólitos Frorianópolis e perotas

obse¡vados no Brasil estariam restritos enÍe o cinturão Lavalleja e o Teneno punta

del Este (ver mapa anexo).

como observado nos batolitos Florianópolis e perotas, predominam no Batorito Aigua
rochas ígneas de diferentes composições onde os litotipos principais são granitóides

calci-alcalinos poli-intrusivos, ocorrendo, subordinadamente, corpos granitóides de
composição sienogranítica, isótropos. Esse cinturão granítico é interpretado como
representativo das raízes de um ¿uco magmático.

Recentemente, Preciozzi et al, 1999, apresentaram resultados U-pb em zircões,

obtidos em dois granitóides da região de cañas, ambas na porção meridional do
Batolito. Trata-se de rochas de composição monzogranítica com biotita e anfibólio
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como constituíntes máficos principais na lnatriz dca em qual'tzo. os megacristais de

feldspato potássico branco sub a centimétricos destacam-se na marfiz de granulação

média a grossa. são lochas pouco ou não deformadas, tidas como de colocação tardi-

cinemática.

Tabela 8 - Dados analíticos U-Pb para a amostra URpRl2
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Figu'a 12 * Diagrama concórdia para o gra'itóide do Domínio central no uruguai

As idades obtidas de 587 +/-16 Ma (Figura l2 e Tabela g) e 572.2 +/- 2.5 Ma (Figura

13 e Tabela 9) são atribuídas a época de colocação desses granitóides, confirmando os

valorcs Neoproterozóicos precedentes obtidos pela metodologia Rb-sr (Hart, 1966;

umpie.r'e e Halpern, 1971; Femandez e prcciozzi, r974; preciozzi e Bourne, 1993) e,

ao mesmo tempo, mostram-se mais jovens do que os resultados representativos do

ciclo Blasiliano (idades superiores a 600Ma) disponíveis para rochas simila¡es da

porão sul-brasilei¡a no domínio granitoide do CDF.

Tabela 9 - Dados analíricos U-pb da amostra URpR 03 _ Uruguai

Adicionalmente, Preciozzi et al., (1999, em preparação) apresentam resultados K-Ar
obtidos nas mesmas amostrâs datadas por zircões, cerca de 20 a 30 Ma mais jovens

do que os valores u-Pb, sugerindo um longo período de resfriamento para essas

rochas Esses mesmos autores sugerem que as características mineralógicas e

geoquímicas da maioria desses granitóides caracterizam uma importante paÍicipação

crustal em sua geração. Essa conclusão é reforçada pelos dados Sm-Nd que

apresentâm valores de Epsilon Nd bastante negativos entre -9.g e -12.6 e idades

modelo (TDM) entre 2.7 e l.4Ga.
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Figura 13 - Diagrama concórdia para o granitóide do Domínio central no uruguai

Idades Sm-Nd Mesoprotel'ozóicas associados a valores negativos de Epsilon são uma

constante nos granitóides do Granite Belt dâ porção sul-brasileira, confirmando as

correlações sugeridas em trabalhos anteriores.

CINTURÃO META.VULCANOSEDIMENTAR (SCHIST BELT)
Representa o agrupamento das rochas supracrustâis distribuídas entre o Granite Belt e
as Bacias de Foreland. Nesse segmento predominam sequências metassedimentares e



metavulcânosedimentares que ocorrem de modo descontínuo ao longo d" u-uoo

estreita faixa com larguras médias ao redor de 40Km.

Podem ser individualizados três complexos metamórficos distintos, denominados, de

norte para sul, Brusque (SC), Porongos (RS) e Lavalleja (Uy). Tratam-se de

sequências polideformadas onde são reconhecidas pelo menos três fases de

dobramentos associadas a um transporte de massas para noroeste que evolui para uma

movimentação predominantemente lateral. A superfície preferencial na maioria das

rochas metamórficas é uma superfície s2, de transposição, desenvolvida juntamente

com o pico do metamorfismo. o metamorhsmo regional gerou rochas do fácies xisto

verde, localizadamente, do fácies anfibolito baixo.

A continuidade entre as três áreas de ocor¡ência das sequências supracrustais é uma

hipótese possível, sugerida principalmente pelo posicionamento geotectônico desses

septos, pelas características e idades de seu metamo¡fismo e também pelo

magmatismo granítico intrusivo nessas rochas supracrustais. Apesar desses pontos em

comum, o desconhecimento de alguns elementos fundamentais para uma correlação

mais efetiva, tais como a idade de sedimentação e estudos comparativos de detalhe

entre as respectivas colunas litoestratigráficas de cada faixa, fazem com que qualquer

afirmação da continuidade entre essas faixas de dobramentos, no contexto de uma

mesma bacia sedimentar, seja aceita com muitas reservas.

O ponto crítico principal em qualquer correlação pretendida, diz respeito a idade de

sedimentação dessas unidades pois, até o momento não há dados consistentes que

permitam o posicionamento temporal preciso de qualquer uma delas. Todas possuem

um embasamento paleoproteroz óico (2.3 - 2.0 Ga) e metamorfismo e granitogênese

neoproterozóicos (- 0.76-0.60 Ga) o que deixa um amplo intervalo de tempo para sua

sedimentação.

Desta forma, fica aberta a possibilidade, de parte significativa das sequências

metavulcano-sedimentâres Brusque, Porongos e Lavalleja terem sido depositadas em

bacias mesoproterozoicas pré-brasilianas sem qualquer vinculação com a geração e

deformação dos batolitos graníticos situados a Leste (Florianópolis, pelotas e Aiguá).
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Complexo Metamórfico Brusque

Enr Santa Catarina o Grupo Brusque é composto por dois conjuntos meta_

vulcanosedimentares separados pelo batolito valsungana. No conjunto norte as

sequô.cias sedimentares tiveram início com uma unidade pelito-psamítica ( mica
quartzo xistos granatíferos e quartzitos) que passam a unidades psamo-pelíticos

(metanitimitos e sericita xistos homogêneos) sobrepostos por. uma unidade meta-

vulcanosedimentar (metamargas, calcoxistos, metabásicâs e, subordinadamcnte,

sericita xistos cinza (Basei 1985, caldasso et al 1994). As rochas máficas representam

um magmatismo básico sin-sedimentar (foto 2A) com afinidade toleítica a alcalina

onde são frequentemente observadas estruturâs de imiscibilidade de líquidos

caracterizados como basaltos variolíticos (silva et al, 19g5, Basei, 19g5, Sander

1992).

No segmento sul, a sequência basal é composta por uma unidade meta_

vulcanosedimentar possivelmente representante da fase rift da paleobacia Brusque

(Basei et al 1994). Nessa unidade são caracterizados depósitos vulcano-exalativos

constituídos por espesso pacote de turmalinitos associados espacialmente com meta-

basaltos' BIFs, ortoquartzitos (cherts?) e rochas cárci-s icáticas (silva et ar, 19g5;

Basei et al, 1994). Sobre essa sequência, em discordância tectônica, ocolïe uma

unidade metassedimentar constituída por espesso pacote psamo-perítico (28) onde

predominam quarlzitos micáceos, quartzo-sericita xistos, sericita xistos pelíticos e

ocasionais metavulcânicas ácidas.

o magmatismo granÍtico presente no Gr. Brusque caracteriza-se por um conjunto de

corpos isótropos, a Ievemente deformados, com tendência metaluminosa e rnalcante

contribuição crustal em sua geração. podem ser agrupados em três conjuntos

principais, todos eles corn características tardi tectônicas em relação as principais

fases de metamorfismo e deformação das rochas supracrustais encaixantes. A Suíte

mais antiga (São João Batistâ) é caracterizada por leucogranitos a duas micas

ocasionalmente com granada, turmalina e fluorita, ocorrendo como pequenos stocks e
corpos filoneanos. A esses granitóides estão reÌacionadas as ocor¡ências de w e sn
conhecidas na legião.
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Tabela 10 - Dados analíticos dos Granitóide Valsungana (SC)
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Figura14- Diagrama Concórdia para o granitóide Valsungana (Basei, l9g5 
43

retrabalhado)

Em posição intermediária, tem-se a suíte valsungana composta por granitóides cinza

esbranquiçados, tipicamente a megacristais centimétricos de microclineo numa matriz
grossa rica ern biotitas (2c). Esse granitóide, deformado somente em suas bordas,

provavelmente por processos associados a sua colocação, é o responsável pela

presençâ de inúmeros veios pegmatóides em meio as encaixantes supracrustais. A
idade de 638+/-32Ma (Figura 14, Tabela l0) represenra a melho¡ estimariva para a

época de colocação desses granitóides. Essa idade foi obtida sem a inclusão da fração

zr 2l nos cálculos (ver tâbela 10 ). se esse ponto for incluído, o valor passa a ser de

652+/- 49Ma, entretanto, pela maior dispersão dos pontos, erro mais elevado e

MSWD mais alto a idade de 638Ma foi considerada.

Na suíte Nova Trento agrupam-se os biotita granitóides cinza claro a levemente

rosados tardios em relação aos dois conjuntos anteriores. A idade dessa suíte, obtida a

partir do estudo u-Pb do granitóide Nova Itália (intrusivo no granitóide valsungana)

evidencia clara herança crustal, tendo sido analisados várias frações de zircões e uma

de titanita. A idade estimada, como é comum em casos onde ela é definida pera

concentração dos pontos próxima ao intercepto inferior, é mais jovem do que a idade

real de colocação do corpo. Na figura 15 e tabela 11 estão relacionados os dados

analíticos (retrabalhados de Basei, 1985)
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Figura 15 - Diagrama Concórdia para o Granito Nova ltalia

Tabela I I - Dados analíticos U-Pb dos granitóides Nova Italia
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Figula 16 - Diagrama Concórdia para quartzo-sienitos da Suíte Faxinaì (SC)

Na porção nortc do Grupo Brusque, pouco a sul do Faxinal do Bepe, ocoffe um

granitóide isótropo, inequigranular a localmente por.firítico, de composição sienítica,

intrusivo nos metassedimentos de baixo grau nos quais desenvolve auréola de

metamorfismo de contacto. Esse granitóide foi considerado por caldasso et al, (19gg

e 1995) como a mais jovem manifestação granítica a afetar o Gr. Brusque. Na figura
16 Tabela 12, estão representados o diagrama concórdia e os dados analíticos u-pb
dos zircões datados desse corpo. A idade de 651 +/- 37Ma é interpretada como

sugestiva da época de colocação desse corpo.

Esse valor, apesa. do elevado erro, é mais alto do que era esperado e não confirma a

sugesr.ão de caldasso et al (1988), sendo essa, inclusive, a idade u-pb mais antiga até

0,05

0,03

1,00,80,40,2



agora disponível para um granitóide intrusivo no Gr. Brusque. po'. out.o l^do,46
recalculando-se essa idade após a excrusão do ponto spur32 (mais discordante)
obtém-se um ótimo arinhamento dos pontos restantes (MSWD = 0.3) com uma idade
de 606.5 +/- 9.8Ma. Entrctanto, nesse segundo caso, o intercepto inferior é muito
negativo (--305Ma) o que diminui, significativamente, a confiabilidade dessa

interpretação. É necessário um maior detalhamento para uma melhor definição da

idade dessa rocha.

Tabela 12 - Dados analíticos U-pb para o granitóide Faxinal _SC

Apesar das diferenças em idade e características mineralógicas todos os granitóides

intrusivos nos metamorfitos do Gr. Brusque, desenvolvem uma nítida auróora de
metamorfismo de contacto que atinge o facies piroxênio-hornfels (Basei 19g5;

Caldasso et al, 1988, 1995; Castro et al 1999).
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2 A - Votorantin quarry - dolomites and limestones with mafìc volcanic rocks, Brusque Metamorphic Complex, SC

2 B - Andalusite garnet mica schist, Brusque Metamorphic Complex, SC

2 C - Valsungana grly granite, large K feldspar megacrystals in a coarse grained matrix (^640Ma), intrusive in the

Brusque metavolcanosedimentary sequence, SC

2 D - Deformed banded mica schist (quartzites and pelitic layers), Ceno da Anrore Nappe - Porongos

Metamorphic Complex, RS

2 E - white marbles and dolomitic layers near Minas City, Lavalleja Metamorphic Complex, UY
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No Rio Grande do Sul o Schist Belt é representado pelo Cornplexo porongos cujas
melhores exposições são observadas nos anedores de santana da Boa Vista,
associadas ao Domo de Santana-Canapé e a Nappe Cer¡o da Á¡vo¡e. No primeiro, no
núcleo da estrutura antiformal que o caracteriza teln-se as ocorrência dos Gnaisses
Encantadas (embasarnento do Gr. porongos) recobertas tectonicâmente pelos
metamorfitos do Grupo Ceno dos Madeiras (Jost 19g2). Esse Grupo apresenta, em
sua por.ção basal, uma unidade metassedimentar psamítica onde predominam
metarcóseos e quartzitos impuros que intrecaram metapelitos e raros gnaisses
anfibolíticos (Fm. Aroio dos Neves), em posição intermediária predominam
metâlritmitos quartzíticos (Fm. olaria), no topo oco.ue um pacote com cerca de
2000rn de mica xistos com intercalações de miírmores e ortoquartzitos (Fm.
Irapuazinho).

A nappe Cerro da Árvore é constituída por uma sequência dominantemente

metavulcânica com metandesitos, metadacitos e piroclásticas diversas predominando.

Subo¡dinadamente, ocorrem metachefts, mármores, metapelitos (2D), grafita xistos e

raros quartzitos (Jost op.cit.). Essa estrutura, com vergência para noroeste, cavalga o
flanco oriental do Domo de Santana.

As condições de metamorfismo que afetam as unidades descritas vão desde a zona da
clorita no facies xisto verde até a zona da estaurolita na facies anfibolito. As
paragêneses observadas apresentam evidências de um metamorfismo em condições de
baixa pressão (entre 2.0 e 2-2Kb) para o ceno da Árvore e média pressão (3.5 a 4.g
Kb) para o Grupo Cerro dos Madeiras (Jost l9g2).

Para a região do antiforme Canapé, Marques et al., (1999), caÍacte.,zama importância
do magmatismo gerado anteriormente ao crímax metamórfico e deformacional do
Complexo Porongos. Esse magmatismo, segundo os referidos autores, apresenta
características geoquímicas indicativas de diversos ambientes tectônicos variando
desde o estágio rift (gnaisses alcalinos) até a fase de subducção (vurcânicas ácidas
calcio-alcalinas) que estariam associadas ao consumo da crosta oceânica pré-
existente.
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É aqui sugerido que as rochas granitóide e gnaíssicas existentes na região conhecida

como Bloco Encruzilhada do sul devam pertencer ao contexto do complexo
Porongos e' portanto, em desacordo com as propostas de Fragoso cesar 1991, phllipp

1998 e silva et al L999, serem excluídas do Batolito pelotas do qual estão separadas

pela Z. C. Cordilheira. Essa região é caracteizada por rochas ígneas e

metassedimentarcs e rochas gnaíssicas fepresentando o embasamento (tipo
Encantadas) do cX. Porongos (porcher et al 1999) ou então, níveis profundos
(metamorfisados no fácies anfibolito) das rochas supracrustais do Grupo cerro dos

Madeiras (Silva et al 1999). Essa região, de forma diferente do que ocorre nas demais

áreas de ocorrência do cx. Porongos, apresenta grande quantidade e diversidade de

rochas granitóides representadas pelo batolito Encruzilhada do sul e por corpos

ígneos diversos onde são incluídos o Sienito piquerí, Anortosito capivarita e o

Granitóide Pitangueiras.

o magmatismo granítico do tipo s que afeta as rochas supracn¡stais do cx. porongos

teln' na suíte Granítica campinas, seu principal representante. Essas rochas são

caracterizadas por pequenos stocks circunscritos que se distribuem na porção oriental

do schist Belt. são preferenciarmente, leucogranitos a duas micas equigranulares,

isótropos, com tcndência peraruminosa, sugerindo participâção da crosta superior em

sua gelação (Frantz e Jost 1983). A esse magmatismo estõ associadas as ocorrêncías

de estanho do RGS.

Dados recentes u-Pb em zircões apresentados por porcher et al., (1999), utilizando-se

do SHRMP, indicaram 
'o Rio Grande do sul, valores entre 0.7g3-0.766Ga para o

vulcanismo ácido interestratíficado no complexo porongos. Esses autores interpretam

as idades obtidas como indicativas da época de geração da rocha vulcâ'ica em um
contexto de abertura da paleobacia porongos e, consequentemente, indicativo da

época de preenchirnento dessa bacia. Essa interpretação é aqui questionada sendo

apresentada, como alternativa, a hipótese desse vulcanismo ter sido gerado durante o

clímax metamórfico que afetou o complexo porongos representando um vulcanismo
produzido por fusão de níveis profundos da pitha sedimentar e, portanto, não

repfesentativo da época de deposição das unidades metasedimentares. A característica



50
peraluminosâ desse vulcanismo corrobora a participação de níveis crustais

superiores na geraçào desse rnagmatismo.

Complexo Metamórfi co Lavalleja

No urrguai o Grupo Lavalleja representa o segmento meridional do schist Belt sendo

constituído por três unidades supracrustais que se apresentam distrrbuídas de leste

para oeste em Fm. Zanja del rigre, Fuente del puma e Fm. Minas (sanches Bettucci,

1998), acompanhadas por um decréscimo no grau de metamorfismo de E para W que

vai de anfibolito baixo, xisto-verde a grau muito baixo (anquimetamólfico) na região

noroeste.

A Fm. Zanja del rigre corresponde a uma sequência meta-vulcanosedimentar onde,

em meio a mica xistos, xistos granatíferos e mármores diversos ocolrem gabros e

anfibolitos (para e ortoderivados). A esse conjunto se sobrepõe um outro pacote meta-

vulcanosedimentar (Fm.Fuente del puma), psamo-pelítico (metaconglomerados,

calcoarenitos, calcodolomitos e micaxistos) onde, em relação a unidade basal, há

nítido incremento da contribuição vulcânica (gabros, basaltos, brechas vulcânicas e

riolitos).

A Fm. Minas, superior, é constituída exclusivamente por termos sedimentares com

metapelitos, quartzitos e arcóseos, além de calc¿i.eos (2E) que incluem unidades

estromatolíticas.

Espacialmente associado a Fm. Zanja del rigre, e com sua extremidade oeste

cavalgando a Fm. Fuente del Puma, tenì-se o conjunto de ortognaisses e migmatitos

do Complexo Carapé onde predominam granitóides deformados de composição

variada e, subordinadamente, micaxistos feldspáticos e ¡ochas metabásicas

indiferenciadas. Para o topo, esse complexo passa para uma unidade que inclue desde

pegmatitos a muscovita e tumalina sintectônicos até granitóides isótropos

anorogênicos. Apesar de seus contactos tectônicos, sanches Bettucci (199g) sugere

que o Cx. Carapé possa ser estratigraficamente superior ao Grupo Lavalleja.
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Como observado no Grupo Brusque em Santa Catarina, a granitogênese que afeta os

metamorfitos do Gr. Lavalleja é frequente e bem diversificada do ponto de vista

composicional, com os granitóides Maldonado, intrusivo na Fm. Fuente del puma, e o

Penitente intrusivo na Fm. Zanja del Tigre, representando os maiores corpos

Núcleos Gnaíssicos Antigos (embasamento ?) em meio aos Cinturões Meta-

vulcanosedimentares (Basement Inliers)

O Cinturão Dom Feliciano apresenta oconências esporádicas de rochas gnáissico-

migmatíticas que podem representar resquícios do possível embasamento das

unidades metamórficas que constituem as sequências supracrustais que integram o

Schist Belt.

Er¡ Santa Catarina, o Complexo Brusque, apresenta em posição frontal aos

cavalgamentos que constituem seu limite norte, um conjunto de gnaisses miloníticos

(parte do que foi definido como Faixa Ribei¡ão da Prata). pouco a sul dessa iírea,

região de Presidente Nereu, parcialmente recobertos pelos sedimentos da Bacia do

Paraná, ocouem gnaisses granulíticos miloníticos que estão tectonicamente capeados

pelos metamofitos do Brusque e apresentam idades Pb-Pb de cerca de 2.4 Ga (Basei,

1985). Essa mesma rocha foi objeto de estudo por Silva et al. (2000) cujos resultados

d,e 2.2Ga obtidos pelo método U-Pb em SHRIMP aprimoraram o valor anterio¡

sugerido pelo método Pb-Pb.

Outra ocolrência de rochas gnaíssicas associadas ao possível embasamento do Gr.

Brusque situa-se na região de Camboriu (Mono do Boi). Nesse segundo caso, as

oconência das rochas gnaíssicas está localizada as bordas do granitóide Valsungana, o

que perrnite inferir-se que se tratam de mega-enclaves do embasamento desse Grupo

colocados em superfície pela ação do granitóide. Predomina um conjunto de gnaisses

bandados e dobrados que exibem diferentes graus de migmatização (fotos 3A e 3B).

Para essas lochas foi obtido uma isócrona Rb-S¡ em rocha total que forneceu a idade

de 2.5Ga (Basei, 1985). Apesar do alto er¡o associado a essa idade, ela confirmou

serem essas rochas realmente bem mais antigas que os metamorfitos do Gr. Brusque.



3 A Neoproterozoic Ponta do Cabeço
defonned leucogranite, probably
generated by crustal rnelting of

Carnboriu rni grnatites, SC

3 B - Paleoproterozoic (2.1Ga) banded
tonalitic gneisses, Morlo do Boi,

Carnboriu, SC

3 C - folded migmatites of Morro do
Boi basernent, Camboriu, SC

3 D - Folds with axial plane foliation
developed dr"rring the Neoproterozoic
tectono-thermal overprint Morro do

Boi basement, Carnboriu, SC



Adicionalmente' o mesmo autor (op. cit.) interpretou que a estrutura u,rul*"nr"t'
observada nessas rochas era fruto de importante superposição brasiliana (foto 3c),
com biotita granitóides neoproterozóicos colocando-se em posição plano axiar a
grande sinforma constituída pelos gnaisses antigos retrabalhados.
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Figura 17 - Diagrama Concórdia para o leucogranito ponta do Cabeço _ SC

Nessa mesma iirea, na região da ponta do Cabeço, ocorre logo a norte da Zona de
cisalhamento Major Gercino, um reucogranito cinza craro, com possíver contacto
transicional para os leucossomas dos migmatitos que afetam os gnaisses antigos do
provável embasamento do complexo Metamórfico Brusque. Esse granitóide está

bastante deformado (foto 3D) e apresenta, caracteristicamente, grande número de
xenólitos e encláves máficos de tamanhos e formas diversas.
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Essa rocha foi datada pelo método u-pb convencional, e apresentou o uulo, d"to
583+/- 26Ma (hgura 17, tabera 13) com a idade definida pelo intecepto inferior da
curva Discordia. Tal resurtado mostrou que a superposição b¡asiliana teria provocado,
não somente, deformação e metamorfismo nas rochas gnaíssicas mas também a
geração de granitóides por fusão de mate¡ial crustal pretérito.

Rocha semelhante foi datada por sirva et ar (2000) com as idades obtidas por
SHRMP em núcreo dos zircões concentrando-se em torno de 217 SMae, 590Ma, para
as bordas dos mesmos. A partir desses dados os autores supra citados interpretaram
que esses granitóides seriam paleoproterozóicos e que as idades Neoproterozóicas
seriam tão somente' o reflexo de processos hidrotermais ocorridos no Bras iano.

Em nossa opinião, essa interpretação é dificit de ser sustentada principalmente quando
considerados os dados aqui apresentados para o granitóide ponta do Cabeço. É
provável que o leucogranito estudado por Silva e colaboradores (op. cit.) deva
replesentar fusão crustal, no neoproterozóico, de materiaI paleoproterozóico.

Tabela 13 - Dados analíticos U_pb do $anitóide ponta do Cabeço _ SC

No Rio Grande do sur, o embasamento do schist Bert esta bem caracterizado em
várias ocorr€ncias de rochas gnáissicas, cujos ritotipos principais são os ortognaisses
Encantadas que ocupam o núcleo do Domo de Santana. Idades Rb_Sr próximas a 2.1_

2.2 foram confirmadas por análises u-pb em zircões (SHRIMp) que indicaram
valo¡es ao redor de 2.078Ga (Leite et al, submetido)

No Uruguai, como nas demais partes do Schist Belt, o embasamento do Complexo
Lavalleja, é ca¡acterizado por rochas gnaíssicas, que tem na locaridade de punta Rasa
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(SE de Montevideo), sua melhor exposição. Trata-se de granada gnuirr"rtt
miloníticos finamente foliados que, através de datações sHRIMp indicaram valores

ao redor de 2.1 Ga (U. G. Cordani, comunicação pessoal)

Com os dados disponíveis, apesar das inforrnações fragmentadas, pode-se sugerir a

oconência de um "embasamento " gnáissico, de idade paleoproterozóica, ao longo de

toda a extensão do schist Belt. vale ressaltar a inexistência de resultados u-pb
arqueanos, mesmo com anátises SHRIMP.

BACIAS DE F'ORDLAND (FORELAND BASINS)

As bacias de foreland formam uma estreita faixa paralela a orientação geral do

Cinturão, segmentada, como as demais unidades do Cinturão, em três bacias

principais denominadas, de norte para sul ltajaí, camaquã e El soldado-piriápolis. As

características sedimentares dessas bacias sugerem que elas possasm ter sido

interligadas durante a passagem vendiano-cambriano em um mar com aber-tura para

sudoeste.

Bacia de ltajaí (SC)

A Bacia do Itajaí ocupa uma iírea com cerca de 700Km2 na porção nordeste do estado

de santa catarina, próxima ao vale do Rio ltajaí. possui um eixo maior orientado

N60E e seu prenchimento é, catacteizado por espessa sucesssão sedimentar

epiclástica com contribuição subordinada de rochas vulcânicas e piroclástica de

composição traquítica a riolítica.

Estudos pioneiros (Maack, 1947 e salamuni et al 196l) dividiram essa Bacia em duas

formações, redefinidas por Silva e Dias (1981) em Fm. Gaspar, basal, composta de

uma sequência predominantemente psamítica com intercalações de conglomerados e

vulcânicas ácidas e no topo, um pacote de ritmitos pelito-psamítico agrupados na Fm.

Campo Alegre.

Basei (1985) e Basei er al (1987) arribuem uma espessura enrre 7,5 e 4,5 Km para o

Grupo Itajaí. Evidenciando que este foi afetado por pelo menos duas fases

deformacionais também caractedzadas nos metamorfitos do Gr. Brusque,



interpretando a estrutura da bacia como um grande monoclinal com crara u".gên"iu'6
tectônica para os gnaisses granuríticos que constituem a Micropraca Luis Alves. Eles
propoem uma divisão do Gr. Itajaí em duas unidades litoestratigráficas subdivididas
em quafto sub-unidades menores: r)unidade psamítica inferior (equivalente a Fm.
Gaspar), composta por arenitos arcoseanos e intercalações de congromerados
polimíticos e tufos ácidos; 2) a unidade superior é constituída por um espesso pacote

turbidítico predominantemente síltico no topo (foto 4 A) e uma porção basal
caracte¡izada por variações de um pacote útirnico que arterna níveis psamíticos e
psamo-pelíticos (foto 4 B).

Vários auto¡es (Krebs er al 1988, 1990; Appi &. Cruz, 1990; Appi et al 1990 e

Rostirolla, 1991), eraboraram moderos envorvendo a'anjos estratigráficos em
sistemas de tratos sedimentares identificando duas sequências principais. citroni,
1993, identificou quatro sequências sedimentares organizadas em função das

associações de facies observadas, definidas de acordo com seu ambiente deposicional:
1) associação turbidítica, 2) associação bacinal; 3) associação transicional e 4)
associação continental

Lentes restritas de tufos vulcânicos, fortemente recristalizados com espessuras

menores do que 50cm, são frequentemente observados nas unidades basais do Gr.
Itajaí. Esses tufos são gerarmente de granurometria fina e coloração verde clara,
compostos por quartzo e sericita em meio aos quais pode-se reconhecer sha¡ds de
quartzo. Rochas vulcanicas ácidas oconem como domos (foto 4E) e diques em meio
aos sedimentos, localmente concordantes com os pacotes sedimentares. clastos de

¡ochas vulcânicas ácidas com diâmetros entre 3 mm a 40 cm podem ser obse¡vados
em meio aos níveis congromeráticos (foto 4F). subordinadamente, rochas básicas a

intermediárias ocorrem como diques tardios.



4 A - Itajaí Gorup: classical turbidites dcposited in thc fringc lobcs or cxtcrnal fans - Itajai Basin, SC

.t B - Itajaí Group - massivc pelites and shales with obliçous cleavagc - Itajaí Basin, SC

4 C - Santa Báúara Fm.- fluvial sandstones from Vale Boici - Camaquã basin, RS

4 D - Mafic cnclavc in pink isotropic alkaline Subida granite, intrusivc in the ltajai mctasedimcnts around 560Ma. SC

4 E - Onc of scvcral rþolitic domes (564Ma), that can be observed in the Itajaí basin,SC

4 F - Couglomcrate rich in acid volcanic clasts.



os sedimentos da Bacia do Itajaí são afetados pelo granito subida. Trata-se d" ,*"
corpo circunscrito, quarlzo-feldspático com ra¡os máficos (anfibólio),com afinidades

alcalinas, alaskitico e isótropo (foto 4D), que apresenta uma auréola de metamo¡fismo
de contacto com os sedimentos da Bacia. ocasionalmente são observados xenóritos
dos sedimentos do Gr. Itajaí em meio ao granitóide.

Pain et al (1998) indicam a ocorrência de icnofosseis e fósseis em níveis turbidíticos
de baixa densidade da porção inferior da unidade superio¡ do Gr. Itajaí. o fossir
achado é do tipo chancerloria representando um taxon cambriano com ocor¡ência
mundial restrita ao cambriano infedor a médio o que levou esses autores a atribuir
uma idade máxima de 540 Ma para a deposição do Gr. Itajaí. Essa sugestão encontra
suporte nos traços fósseis igualmente Cambrianos.
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Tabela 14 - Dados analíticos U-pb das vulcânicas Apiúna _ Bacia do Itajaí (SC).

considerando-se que as rochas da Bacia do Itajaí apresentam-se afetadas por diversos

domos de rochas riolíticas datados ao redor de 564Ma (Figura lg, Tabela 14) e pelo

Granito subida (Figura 19, Tabela 15 ) com idade de 55gMa é considerado que esta é

a idade mais jovem possível para a época de deposição das unidades sedimentares que

compõem a Bacia do Itajaí.
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Figura 19- Diagrama concórdia para o Granito subida - intrusivo no Gr. Itajaí (sc)
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Adicionalmente, a oconência de grandes depósitos de conglomerados em meio as

sequências sedimentares, onde os clastos de rochas vulcânicas representam o principal

litotipo (foto 4F), sugere uma contemporaneidade entre o vulcanismo e o

preenchimento dessa bacia. Tal fato indica uma idade próxima a 560 para a sequência

turbidítica que compõe a porção estratigráfica superior da B.Itajaí.

Tabela 15 - Dados analíticos U-pb do Granito Subida (SC)

como consequência, considerando-se as idades ¡adiométricas das rochas que afetam a

Bacia do liajaí e a possível presença do fossil chancelloria (restrita ao cambriano)

nessas unidades, Basei et aJ (1999) sugeriram que o limite prote¡ozóico-Fanerozóico,

na região sul brasileira, pode ser mais antigo do que 540Ma, valor este

intemacionalmente aceito pela comunidade científica.

Bacia de Camaquã (RS)

Nesta proposta adota-se a compartimentação apresentada por Fragoso Cesar (1991)

que associa somente a Bacia do camaquã ao desenvolvimento do cinturão Dom

Feliciano. As demais bacias eo-paleozóicas do RS, sendo a de santa Bárbara a de

maior expressão, teriam sua evolução relacionada ao Bloco São Gabriel que

representaria um outro cinturão Neoproterozóico desenvolvido na porção oeste do

domínio de embasamento do estado do Rio Grande do Sul.

A Bacia camaquã é constituída em sua porção inferior pela Formação Ar¡oio dos

Nobres que apresenta, em sua porção basal, uma sequência de leques deltáicos

constituída por ritmitos areno-pelíticos que passam, rumo ao topo, para

conglomerados e arenitos conglomeráticos. Sobre esse conjunto, em parte

inte¡calando-se ao mesmo, tem-se espesso pacote rudítico onde predominam
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conglolnerados diversos que intercalam níveis de ar.enitos grossor. A unidod"6l

superior da Fm. Arroio dos Nob¡es é caracteizad,a pelo predomínio de arenitos

diversos com oco¡rôncias subordinadas de cunhas r.udíticas.

Após uma discordância angurar, tem-se a unidade superior da bacia camaquã,

representada pelos depósitos continentais sub,horizontais do Gr. Guaritas que

apresentam em sua base conglomerados e arenitos arcoseanos de leques aluvionais

que transicionam para arenitos arcoseanos eólicos que se interdigitam próximos as

bo'das, com brechas, conglomerados e arenitos fluviais. Esse conjunto é superposto,

em contacto erosivo, por um pacote de conglomerados, arenitos e pelitos flúvio-
deltaicos (Fragoso,Cesar et al 1999).

Intercalados em meio a sequência sedimentar Guaritas, tem-se impofiante

manifestação vulcânica caracterizad.a por denames lenticulares semelhantes as lavas

do tipo pahoehoe (Lopes et al,1999). Essa rochas, com filiação alcalina básica, foram
datadas por u-Pb em SHRIMP (Remus et al r99g) em 470 Ma o que posiciona o Gr.

Guaritas no Ordoviciano.

Em concordância com as sugestões que retiram o Gr. Guaritas do contexto das bacias

de foreland do período de transição proterozóico-fane¡ozóico, associando-o as fases

rift precursoras da bacia do Paraná (Fragoso cesar et al 1999; Lopes et al 1999) é aqui

realçado o fato dessa unidade cobrir, de forma discordante, unidades pertencentes as

bacias de santa Barbara e camaquã, cada uma deras associada a um dos dois

cinturões neoproterozóicos conhecidos no pré-Cambriano gaúcho.

Bacias Arroyo del Soldado e piriápolis (Uy)

De modo dife'ente do observado em santa catarina e no Rio G¡ande do sul, no

uruguai não há uma bacia única que possa ser referida como típica da fase de

transição entre o clímax metamórfico-deformacional das faixas metassedimentares

adjacentes e a ínstalação das grandes bacias intracratônicas paleozóicas. por outro

lado, são inúmeras as ocorrôncias de pequenas bacias que preenchem as

características acima.



O Gtupo Arloyo del Soldarlo é a mais significativa das sequências bo"inui.62

depositadas no período de transição proterozóico-Fanerozóico no Uruguai,

constituindo-se de um pacote com espessura aproxímada de 5000m (Gaucher &
Sp.ech'rann, 1998) depositado eln ambiente madnho de águas pouco profundas que

repousa, en discordância angular, sobre um embasamento metassedilnentar de

plovável iclace mesoproterozóica (Gaucher et al, 1996). A diversilade de seu

conteúdo fossilífelo permitiu posicionáJo entre o hnal do Vendiano e o camb¡iano

Inferior. Dentre os fósseis engontrados clesta-se a cloudina riemkeae observada nos

níveis inferiores desse Grupo o que permite correlacionálo com os Gr.upos Jacadigo e

Columbá no oeste brasileir.o e com o Grupo Nama no sudoeste afi.icano.

No Gr'. Arroyo del Soldado são reconhecidas quatro formações que, da base par.a o

topo, col'respondem inicialmente a uma sequôncia areno-pelítica que passâ para um

nível carbonático com provável origem biomicrítica, recobertos por um pacote

pelítico rico em matéria orgânica, BIFs e cherts. Estes últilnos apresentam uma

espessura ao redol de 250m espessura, com os BIFs corroborando a sugestão de uma

possível glaciação que, mundialmente, ocon'e ao redor de 550 Ma próxima a fi.onteira

enhe o Precambriano/cambriano. sobre essas rochas repousa um espesso pacote de

alenitos maturos quartzosos a arcoseanos. Na unidade superior volta a predomínar um

pacote predominautemente carbonático composto por calcarenitos oolíticos que

intercalam níveis de calcáreos que passam rumo ao topo para níveis estromatolítícos.

uma cornpressão com orientação p'eferencial EW pe.mitiu o desenvolvimento no Gr.

Alroyo del soldado de dob¡amentos abertos, com eixos subhorizontais variando entre

Nl5w a N20 E. As dobras geradas são isópacas e não aprcsentam xistosidade plano

axial (Gaucher et al 1996).

outra importante oconência, correlacionável temporalmente com Arroyo del soldado,

foi desc'ita em datalhe por Masquelin & sanches Bettucci (1993) na região de

Piriápolis (leste de Montevideo) sendo a sub-bacia de playa Hermosa a mais

explessiva. os cliversos depósitos observados nessa região chegam a apresentar uma

espessura total de 3700rn predorninando uma sedimentação silici-clástica com



alenitos gladadôs, arenitos rítmicos (alternância de arenitos e pelitos) e i-portunt"ó3

contlibuição de níveis conglomeráticos polimíticos matr.iz suportados.

Runo ao topo passam a predominar arenitos com estratificações cruzadas

intelcalando níveis de conglomerados frequentemente com clastos centimétricos de

rocha vulcânica e microsienitos. Entretanto, a prssença de ignimbritos e traquitos

(plovavelmente associados ao magmatismo da Fm Sierra de Animas) intrusivos na

sequôncia sedimentar', localmente com xenólitos centimétr.icos de metarenitos, sugere

uma contempo|aneidade entre o vulcanismo e a parte superior da sequôncia

sedimentar'.

A sequência sedimentar da Playa Hermosa depositou-se poster.iormente ao clímax

metamórfico-deformacional do cx. Lavalleja apresentando somente uma deformação

níptil caracterizada pelo basculamento de camadas com caimento para NW, falhas

inversas com direção N20-60 E e zonas cataclásticas. Localmente, como na região

cañada Azucarera, há o desenvolvimento d.e uma clivagem s1 em zonas axiais de

dobras coln eixos N30E (Masquelin & Sanches Bettucci 1993).

ANTE-PAÍS GORELAND DOMAIN)
os terrenos cristalinos observados na região noroeste e oeste do cintu¡ão Dom

Feliciano são constituídos predominantemente por rochas gnáissico-migmatíticas que,

durante o Neoproterozóico-câmbrico, serviram de ante-país para o desenvolvirnento

desse cinturão. Essas massas continentais, mesmo aquelas para as quais o termo

craton é aplicado, representam fragmentos continentais pré-existentes, totalmente

envolvidos pelos processos associados ao fechamento dos oceanos existentes entre

Áf.ica e América do Sul, durante a constituição do supercontinente Gondwana.
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Como pode ser observado na figura I (mapa geológico anexo), os tenenos de

Foreland podem ser agrupados em dois conjuntos principais: Microplaca Luis Alves

na região norte e C¡aton Rio de la Plata na porção centro-sul, separados pelos

sedimentos paleozóicos da Bacia do Paraná. Características geológicas,

geocronológicas e geofísicas não corroboram uma possível continuidade entre essas

duas unidades, senCo provável que representem dois fragmentos crustais

independentes.

DOMÍNIO NORTB

os terenos que constituern o embasamento da porção Norte da região sul-brasileira,

distlibuídos entre os Cinturões Ribeira (N) e Dom Feliciano (S), podem ser agrupados

em duas unidades geotectônicas maiores: Microplacas Luis Alves e curitiba (Basei et

al, 1992).
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F-igura 21 - Diagrama Concordia dos Granitóides foliados do Batolito Rio pien 
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(PR_SC)

As relações espaciais entÌe essas microplacas estão replesentadas no perfil geológico

da fìgu'a 20. A Zona de Sutura Pien, de idade Neoprote rczóica, é marcada pela

ocorr'ôncia ce rnilonitos e um conjunto cle corpos descontinuos de r.ochas

selpeutiníticas alinhadas NE-sw que se distribuem ao longo da porção sul do arco

magrnático Rio Pien. Esse arco é caracterizado por um conjunto de granitóides cálcio-

alcalinos defbrmados cuja idade de colocação está ao red.or de 6 i 3Ma (Figura 21,

Tabela 16; dados extraídos de Siga Jr. 1995- recalculada).

o a'co magmático Rio Pien foi ge.ado como consequôncia da subducção par.a norte

da crosta oceânica que existiria entre as microplacas Luis Alves e cur.itiba
(Machiavelli et al. 1993; IÌara.a, 1996, Basei er al. 199g). sua defor.mação está

associada a colisão dessas Microplacas cuja idade mais jovem possível estimada para

essa colisão seria ao redor de 600 Ma, conforme indicam as idades K-Ar.e u-pb dos

granitos isótl'opos que cortam os granitóides def'ormados (Siga Jr, 1995, Harara,

1996).

Tabela 16 - Dados analíticos dos granitóides cálcio-alcalinos defo¡mados do Batolito

Rio Pien (Siga Jr.. 1995, retrabalhados).

Microplaca Curifiba

Em sua porção norte ocorre espesso pacote de rochas metassedimentares (Fm. capiru

e Setuva) que apl'esentam afinidades paleogeográficas com essa Microplaca e, por

conseguinte, não pertenceriam ao Cinturão Apiaí (Fm. Votuverava, Agua Clara,

Itaiacoca e afins), que ocorre.ia somente a norte da ZC Lancinha. A Zona ¡J,e

cisalhanrento I-ancinha-Itatins corresponderia, em superficie, ao traço de impoftante

SPU FRAÇAO 2071235 EBBC 2061238 ERRO COEF 206/204 Pb
loomì

U
ìôm

PESO
lmo)

¡t(21 0,82265 1.1 0,09832 0,98¿ 0,881 541 .1 20,6t 177 ,7( 0,054Í
14 ( -1 0,8148€ 1,01 o,o9774 0,93t 0,93f 2761 31,3€ 294.5( 0.056€
\tl(-2.1 10¡ 0,1001 0.98t 0,951 1297 26,51 236,8( 1 .20(
\il (-2 .2\ o,81291 1,01 0,0980¿ 0,93r 0,93f 3257 .i 19,5€ 182.8f 1 !14(
!M(-2) 1.07 0,0994 1 ,01 0,94t 2551 17 .2( 159,8Í I



sutura que separaria a Microplaca curitiba dos ter.enos localizados o nort" d"ra"6t
lineamento

o embasamento da Microplaca curitiba é caracteÌizado por um conjunto de gnaisses

migmatíticos onde predorninam os níveis de anfibólio gnaisses bandados que estão

bem expostos na Pedrei.a Atuba (fotos 5A e 5B) que empresta seu nome a essa

unidade - cornplexo Atuba (siga Jr. et al., 1995). Essas rochas apresentam idade

paleoprotelozóica e mostram-se afetadas por nova migmatização intensa deformação,

¿mbos dc idade Neoprorel ozóica.
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Figva - 22 - Diagrama concórdia para os gnaisses charno-enderbíticos da pedreira

Paulo Leminski, Cx. Atuba, embasamento da Microplaca Curitiba (pR).



Er¡ meio a esses gnaisses que âp.esentam-se .egionarmente metamorfisuoo, nout
facies anfibolito, ocollem níveis de gnaisses granulíticos onde predorninarn

composições charno-enderbíticas. Essas rochas ocoruem preferenciahnente na porção

norte dessa Microplaca com a região de Itarins-pe'uíbe (sucleste de são paulo)

representando a maior das ocortências conhecidas.

A antiga pedleira Paulo Leminski, atualmente restaul.ada para ser utilizada como

anfiteatro, na cidade de culitiba lepresenta outra excelente exposição das rochas

chalnockitóides cujos resultados apresental.am, através da metodologia u-pb em

zi'cões, idade de 2,105.4 t 3.1 Ma (figva 22, Tabela 17), inrerprerada como

indicativa do clímax metamórfico gerador da maioria das rochas do cornplexo Atuba.

Esse valor'é muito próximo aos dados anteriormente disponíveis para o embasamento

da Microplaca curitiba (siga Jr. 1995; siga Jr. et ar. r995; picanço et al. r99g, Basei

er al, 1999).

TabeÌa -17 - Dados analíticos u-pb em zircõcs do charno-ender.bito da pedreira paulo

Leminski

Apesar da constância dos resultados u-pb ao redor de 2100Ma, os resultados K-Ar,
Rb-sl e srn-Nd em minerais são sempre Neoproterozóicos, tal comportamerÌto reflete
a inte'sidade da superposição bras iana (facies anfibolito) observada nos gnaisses do

cx. Atuba. Por outro lado, a grande maio¡ia das idades modelo Nd, indicam valores

Paleoproterozóicos a A.queanos, que sugerem longa residencia crustal dos protólitos

geradores desses gnaisses.

SPU :RAÇAO 2071235 :HFIO 206/238 :RRO JOEF 206t204 Pb
lnnm\

J
ppm)

PESO

147 \4(-4) 6,835t 0,92S 0,379Í 0,92Í 0,9992 780,0: 42.0( oâl 151
',4 ( -4\ 6.38t 0,922 0,353€ 0,9'1 0,994 7278,02 36,2S 91,3' 19€

31 \4(-3) 6,801{ 0,92{ o,377-, ^ 
ota 0,997( 3775,01 58,7€ '1 38,1 1 4t

314 \4(-6) 6,7727 0,93í 0,375t 0,92S 0,996{ 1680,11 37,81 88,6t 61



5 A - Atuba Quarry -
Pal eoproterozoic àmphibol e

banded eneiss with
Neoproterozoic-oink leuco sranite

vêins - Curitiba Microplate;
5 B - Atuba Comolex - tonalitic

amphibole gneiss with transposed
throndjemitic veins - Curltiba

Microplate
5 C - Santa Catanna Granulite
Complex - Charnockite with
quartl dioritc xenoliths - Luis

Alves Microplate
5 D - Santa Catarina Granulite
Comolex - tvoical biotite lwith
ampïibolitiô^ len ses) gnei ises

associated with 2.lGa
pink leucocratic sranites and^ migmatites - Lúis Alves

Microplate



A concordância entre as idades obtidas em tres cliferentes localidades no â.bito du70

Microplaca curitiba permite concluir que o metamorfismo de alto grau do complexo
Atuba teria ocorrido ao redo. de 2.100 +/- 10Ma. com rar.as excessões, os zi¡cões
desse domínio, mesmo com análises sHRMp, não indicarn uma história c¡ustar
pretérita, fato este comum nas rochas charno-enderbíticas do cx. Granulítico de Santa
cata.ina, sugerindo, apesa' das idades modero Nd (TDM) indicar.er¡ varores
Arqueanos, que a geração dessas rochas e o metamorfismo de alto grau ocorreram
r.r.ruito próximos no tempo.

No Neoproterozóico III essas rochas sofieram intensa deformação e metamorfismo no
facies anfibolito, incrusive com geração de migmatitos em escara r.egionar. Desta
forma, com os dados atuais, o Complexo Atuba deve ser considerado como uma
unidade Neoproterozóica de evorução policíclica que tem suas origens no
Paleoploterozóico.

Microplaca Luis Alves

ca'acterizada como um segmento crustal onde, Ìegionalmente, predominam rochas de
alto grau metamó¡fico englobadas no complexo Granurítico de santa catarina
(Hartmann et al L979). seu rimite norte-nordeste é definido pela zona de Sutura pien,

ao sul extende-se até as imediações cla cidade de Brumenau(SC) onde é coberta pelos
sedimentos anquimetamórfìcos da bacia de fo¡eland do cinturão Dom Feliciano
(mapa geológico em anexo).

Trata-se do único bloco crustar no setor sur-oriental brasileiro, que per.maneceu frio
(abaixo da isote'ma de 300 graus cercius), cresde o finar do paleoproterozóico, não
evidenciando a superposição tectono-te.rmar Neoproterozóica característica dos
demais terrenos dessa região.

As rochas de alto grau são precrominantemente ortoderivadas de composição ch;u.no-
enderbítica, empobrecidos em erementos LILE que apresentam um comportamento
geoquírnico bastante parecido corn o apresentado pero cx. Lewisian do NW da
Escócia (Basei et al, 1998). subordinadamente são reconhecidos BIFs e contr.ibuição
va.iada de gnaisses kinzigiticos, quartzitos, e gnaísses cálcio-silicáticos. A presença
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de rochas máfico-ultramáficas é uma constância, ocorrendo em diferentes gerações

com dimensões e formas diversas. O Complexo máfico-ultramáfico de Barra Velha

(sem peridotitos) representa a maior das ocorrências desse tipo de rocha.

Estudos recentes envolvendo mapeamento geológicos em semi-detalhe (1:50000)

permitiram evidenciar no âmbito do Complexo a presença de corpos de charnockitos,

com relações ígneas, mostrando claras feições intrusivas, inclusive com a presença de

xenólitos (fotos 5C). Além dessas rochasforam reconhecidas unidades de biotita
gnaisses e biotita-anfibólio gnaisses, migmatizados em diferentes graus, que não

evidenciaram qualquer paragenese de alto grau, nem mesmo do tipo reliquiar (foto

5D).
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Figura - 23 - Diagrama U-Pb para os granitóides hololeucocráticos intrusivos no Cx.

Granulítico de Santa Catarina - SC
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Tabela - l8 - Dados anaríticos u-pb para os granitóides hÕloleucocráticos da região

de Ibirama - SC

Presentes corno grandes bolsões de leucossomas de rnigmatitos, ocorrem corpos dc
leucogranitos qua'tzo-feldspáticos roseos, que apesar de exibirem uma intensa

deforr.nação caracteúzada por uma fina foliação, esses corpos não exibem a mesma

complexidade estrutural caractel.ística dos gnaisses regionais.
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Figura -24 - Diagrama concór'dia para os zircões a.redondados extraídos do 
'13

charno-e'derbito das proximidades de Luis Arves ( modificado cle Basei, 19g5)

Pa.a a.egião de lbirama, a determinação u-pb em zircões (figura 23, Tabera lg) de

unr gfanitóide róseo indicou a idade de 2ll2 +/- 2i Ma (Basei et al, 1999), idade essa

interpretada como replesentativa da época de corocação desse corpo sinc¡ônic¿ aos

eventos terminais da rnigmatização de idade paleoproterozóica observada nas rochas

do Cor.nplexo Granulítico de Santa Câtarina.

Tabela 19 - Dados analíticos dos zircões ar¡edondados das ¡ochas charno-enderbíticas

apresentados na figura - 24 - Microplaca Luis Alves

Tabela - 20 - Dados analíticos relativos aos zircões prismáticos dos granulitos da

região de Luis Alves 1SC)

SPU FRAÇÃO -RRC 2061238 ERRC ]OEF 206/204 Pb
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Figura 25 - Diagrama concórdia para os zircões rosados e prismáticos extraídos dos

gnaisses granulíticos da região de Luis Alves (SC).

Para os gnaisses granulíticos, o retrabalhamento de dados antigos, sornado aos novos

resultados permitiu que se estabelecesse o valor de 2350 +/- 20 Ma como a idade do

metamorfismo cle âlto grau. Essa'interpretâção baseia-se no fato de que em inúmeras

localidades do complexo, terem sido obtidas idades nesse intervalo para zircões que,

morfologicamente, apresentavam indicações típicas de minerais desenvolvidos em

fácies granulito (formas de feijões, aruedondados e, frequentemente, com muitas

ranhuras). Na figula 24 (tabela 19) é indicada a idade de 233g+/- 37Ma obtida em

zircões que apresentavâm as câracterísticas acima descritas.

Adicionalnente, uma segunda população de zircões foi identificada nessa mesma

rocha, constituída por cristais transpârentes, biterminados, euhédricos, prismáticos

(2x1' 3xl) que apresenrou idade próximas a 2.2Ga (Basei et al 1999b). Esse resultado

pode ser obse'vado .a figula 25 (Tabela 20). É possível que essas idades ao reclor de



2.2Ga possam esta. associadas a formação dos zircões prismáticos ou" o"o,."riut'
durante o período de descompressão que ocorre logo após o cÌímax do evento

metar.nól'fico de aho grau.

o padrão acima referido foi observado em vários locais notadamente na pol.ção

oliental da Microplaca (região de Luis Alves e noroeste de Joinville) o que permite

sugelir-se que tais eventos tenham um caráter regional nesse domínio. Entretanto, em

outras localidadesr con'o nas ploximidades de Massaranduba (sc), os mesmos tipos

de zircões foram reconhecidos no charno-enderbito datado, sendo que nesse caso,

ambos alinharam-se em uma mesrla discórdia com idade de 2,35Ga (Basei et ar,

19e8).

Idades u-Pb ao redor de 2.28Ga, obtidas em monazitas extraídas de quartzitos

portadores de ortopiroxônio encontr'âdos a sudoeste de pomerode (SC), confirmam
que o resfriamento do facies granulito teria oco¡rido logo após 2.3Ga (figura 26 talrela
21). Por tratar-se de restos de uma cobertura metassedimentar é possíveì que esse

material tenha sido, em palte, preservado da superimposição transamazônica que

afetou regionalmente esse segmento crustal entre 2.1 e 2.2Ga.

Tabela 21- Dados analíticos das monazitas de quartzitos do facies granulito (TIM III
l1) plesentes na Microplaca Luis Alves (sudoeste de pomerode)

SPU FRAÇAO t t¿óa ERRO ?061238 ERRO COEF 2061204 Pb
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U
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firoì
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Figura 26 - Diagrama concórdia para as monazitas de quartzitos do facies granulito

presentes na Microplaca Luis Alves (sudoeste de pomerode)

o alto grau de disco¡dância observado em grande parte dos zircões do complexo
Granulítico de santa cata'ina é uma característica marcante desse dornínio. Tal fato
deve representar a evolução policíclica desse segmento bem como a forte herança

crustal pretórita ao eventos metamó¡ficos que afeta'am essas rochas. Isso sugere que,

ao contrário do observado na Microplaca curitiba, os eventos ígneos geradores dos

protólitÕs dos atuais granulitos e o metamorfismo de alto grau que os gerou, foram
sepatados por urn importante período de tempo.

considerando-se que os dados K-Ar são, regionalmente, mais velhos do que 1.7Ga, o
complexo Granulítico de santa catarina pocle ser aceito como uma umidade

policíclica de idade Paleoproterozóica cujos principais eventos metamórficos e

defonnacionais teriam ocorrido no iutervalo entre 2.35 e 2.10 Ga.

TIM - lll- 11 Luis Alves
Sul Pomerode

(Granada quartzito)

lntercepts at
960 +220l-160 Ma

2283.4 + 4.21- 3.3 Ma

4,4
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o primeiro metamorfismo de fácies glanulito cal.acter.izado do complexo Granulítico

de santa catarina (2350Ma), precede, em cerca de 250 Ma seus equivalentes do

cornplexo Atuba (2100Ma). Entretanto, em função das idades de 2l00Ma ocorrerem

de modo conspícuo em ambas unidades, é possível que essas entidades geotectônicas

estivessem unidades durante o Mesoproterozóico e, no início do Neoproterozóico

(cerca de 800Ma) scparadas, para novamente se reunirem ao redor de 600Ma gerando

o arco magmático de Pien pelo consumo da placa aceânica então existente entfe

ambas microplacas.

DOMÍNIO SUL

Cratt¡n Rio de La Plata

o craton Rio de La Plata (Almeida et al, 1973; Fragoso cesar and soliani Jr, 19g4;

Dalla salda et al 1988), agrupa a maior parte dos terrenos pré-neoproterozóicos da

porção sul-oriental brasileira e uruguaia bem como da região nordeste da Argentina.

Trata-se de uma unidade geotectônica, em grande parte recobefta pelos sedimentos

paleozóicos da Bacia do Paraná, que serviu de ante-país para o desenvolvimento da

porção mcridional do cDF. características geológicas particulares contribuem para

subdivisões internas permitindo a criação de denominações regionais. Na Argentina,

as ocorrências de gnaisses do embasamento pré-cambiano-Eopaleozóico são esparsas,

com área principal de exposição (não representada na figura 1) restrita a região de

Tandilia.

Neste artigo, os diferentes segmentos que constituem o craton Rio de La plata são

agrupados em duas unidades principais: Taquarenbó(RS)-Rivera(uy)-Nico perez

(uY) e Piedras Altas (uY). As principais diferenças que permitem essa separação

residem no fato do primeiro conjunto apresentar idades modelo Nd arqueanas e terem

sido afetados, com diferentes intensidades, pelos eventos termo-tectônicos

neoproterozóico-camb¡ianos característicos do cDF. por seu lado, o terreno piedras

Altas representa um segmento crustal juvenil de idade paleoproterozóica que não foi
internamente aquecido desde 1.75Ma atrás.



Blocos Taquttrentbó, Rivera e Nico pet-ez 78

Pelas setnelhanças geológicas e geocr.onológicas as ocorrôncias de Taquarembó,
Rive¡a e Nico Pe'ez podem integfar um único bloco onde, em meio a um conjunto
gnaissico-migmatítico, oco'.em rochas granuríticas. Estas últimas são preclominantes
nâ porção norte desse segmento (Bloco Taquarembó-RS), ocorrem subordinadamente

na região de Rivera-Valentines (Uy), enquanto que no Te'eno Nico pe¡ez

predominam gnaisses e migmatitos do fácies anfibolito.

os telrenos antigos da porção oeste do escudo sul-r'iograndense ocorrem a sur da zona
de cisalhamento Ibaré que separa esse segmento do bloco são gabriel de idade
neoproterozoica. no Bloco Taquarembó as rochas granuríticas tem no complexo santa
Maria chico seus ¡nelhores repÌesentantes. Nesse complexo pareoproterozóico, com
protolitos alqueanos (Hartrnann et ar, 1999), predominarn rochas ortoderivadas
bimodais, depletadas em elementos litófilos variando entre termos ácidos a básicos.
suborbinadamente, ocoffem silrimanita gnaísses, anortositos e piroxenitos,
metamorfisados em fácies granulito atingindo pressões de r0kbar e g00oc (Hartmann,

1998) sobre esse domínio gnáissico são frequentes cober.turas sedimentares,
vulcânicas ácidas e rochas granítóides, pós-tectônicas, de idade neoproterozóica a

cambriana (Soliani Jr. 1986).

o padrão geocronológico característico desse segmento de embasamento, é marcado
pol isócronas Rb-Sr e pb-pb em rocha total que se distribuem entre 2030 e 2500 Ma
obtidas a partir da anárises de metagranitóides dive.sos. As poucas idades modelo Nd
indicam valores arqueanos com Epsilon Nd atuais bastante neg¿¡tivos. Em artigo
recente Hartma'n et ar, 1999, apresentâram resultados sHRIMp pâl.a um metabasarto
e um lnetatl ondhjemito do complexo santa Maria chico com ambos apresentando um
padr'ão .adiométrico bastante similar com inherited zircons indicativos da idade do
protolito ígneo distribuindo-se entre 2.r3 e 2.55ga e um conjunto menor de zircões,
tidos pelos autores como metamórficos, indicando respectivamente, idades de 2.0r e

2'05Ga, interpretadas como representativas da idade do metamorfismo de alto grau
que afetou esse complexo.



No uruguai, os domínios lìivera e Nico peres apresentam grande similaridacles

geológicas com o domínio Taquarembó com gnaisses e migmatitos diversos

ocor¡endo ao lado de lochas granulíticas. Extensas faixas rniloníticas e relictos de

rochas supracrustais de médio a alto grau metamórfico, assim como intrusões

graníticas de diferentes idades e composições atestâm a complexidade geológica desse

segmento crustal. Em sua extremidade oriental o terreno Nico-perez apresenta uma

unidade metavulcanosedimentar (Fm. pavas, preciozzi et al, l9g5) composta por
quartzitos, conglomerados, mica xistos a fucsita, mármores e ortoanfibolitos cujo
metamorfismo alcança o facies anfibolito alto (granada_sillimanita).

A longa história magmática e metamórfica desse domínio, pode ser reconstituída a

partir das idades Rb-Sr em metagranitóides da região de corrales (Ilha cristalina de

Rivera) que indicaram em isóc¡ona rb-sr valores ao redor de 22i2M¡ (soliani Jr.,

1986; cordani e soliani jr., 1990) comprovando ser o ciclo Transamazônico

(Paleoproterozóico) o responsável pelo rnetamorfismo dos gnaisses do embasamento.

o granito rapakivi de Illescas com l760ma (Bossi e campal, 1992) bem como a idade

K-Ar de 1253 (campal, 1995) em muscovitas neoformadas nos milonitos de seu

bordo oriental são as principais sugestões da atuação de eventos termo-tectônicos

mesopl'oterozóicos no Terreno Nico perez.

Adicionalmente, esse domínio foi afetado por zonas de cisalhamento

Neoproterozóicâs (Bossi e campal, lgg2) e cortados por granitos porfiríticos e
granodioritos cuja idadcs Rb-sr, distribuem-se entre 6g9 e 664ma. Alcali-feldspato-
granitos, isót.opos, mostraram-se bem mais jovens, ao redor de 5g0ma. As razões

iniciais 87sr/86sr mostram claramente que esses granitóides não foram originados a

partir da fusão dos gnaisses do embasamento (Soliani Jr., 19g6).

A evolução policíclica caracterizad,a pelos dados radiométricos já disponíveis, pode

ser um fegistlo incompleto da história evolutiva desse segmento crustal, visto que a
ausência de determinações radiométricas em zircões, somadas ao registro arqueano

das idades rnodelo Nd, permitem sugerir para o conjunto Rivera-Nico perez uma

provável evoluçõa a partir do rett.ab¿ìlhamento de protolitos arqueanos.



Na Argentina, as informações geotógicas e .adiométrica, ."ro"ionu,ru. uo80

embasamento do craton Rio de La plata são poucâs e concentradas na região da serra

de Tandil, Província de Buenos Aires. Nessa área oco¡rern gnaísses e migmatitos além

de metaglanitóides diversos, inclusive anatéticos miloníticos, que apresentam um
padr'ão geocronológico Paleoproterozóico. Idades em isócronas Rb-sr distribuem-se

entre 2150 e 1770 Ma, incluindo-se descle gnaisses cinza a leucogranitos rosados

(Varela et al, 1988; Ramos et al, 1990; Dalla Salda et al, 1992). Rochas

metavulcânicas ácidas e básicas (Lema and cucchi, 19g1; Teruggi et al, 19gg),

posterioÍes a defolmação principal, são reconhecidas em meio aos gnaisses regionais.

A cobertura sedimentar da região de tandil corresponde a um conjunto de unidades

litoest.atigráficas orientadas Nw-sE que receberam várias denominações locais (Gr.

Tandil, Fm. la Tinta, Fm. Loma Negra, Fm Sierras Bayas, entre outras). constitui_se

de uma sequência siliciclástica a carbonática, não metamórfica, cujo intervalo entre a

deposição e a diagênese é estimado entre 800 ma por associações de microfósseis e

estromatólitos (Pothe de Baldis et al, l9g3; poiré, 1993) e radiométricas 720ma
(Bonhomme and Cingolani, 1980).

Alguns granitóides observados no embsamento, aprescntarâm idades K-Ar entre 790 e

870ma (Linares, r977) crracterizando a superposição Neoproterozóica nesse domínio
o que permite sua correlação com os demais segmentos reativados do craton Rio de

La Plata. Ent.etanto, é interessante assinalar que apesar de se situarem próximos ao

bordo oriental desse domínio cratônico, o que pode sugerir uma correlação com o
magmatismo do cDF, as idades obtidas para esse granitóides mostram uma relação

tempolal bern mais próxima do magmatismo do Bloco São Gabriel característico da

porcão ocidental do RS, Brasil.



'I'eteno Piedrct ALta 
8l

o rerreno Piedra Alta ocupa a extremidade sudoeste do escudo uruguaio sendo

separado do Terreno Nico Perez pela zona de cisalhamento Sarandy <lel y. É

constituído por um conjunto de rochas ortode¡ivadas onde predominam gnaisses e

migrnatitos de composições diversas em meio ao qual podem ser frequentemente

obselvados granitóides anatéticos (Cerro colorado) geralmente associacos com

magrnas básicos e fenômenos de magrna mixing e mingling (Fernandez and preciozzi

1974, Bossi and Navaruo 1988, Dalla Salda et al. 1988, Bossi et al. L993).
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Figura -27 - Diagrama Concórdia para o Granodiorito Isla Mala, modificado de

Preciozzi et al (1999b).

Tres septos, com trend ger.al EW, de rochas metavulcanosedimenta¡es que se

apresentam dobradas e metamorfisadas em diferentes intensidades (Arroyo Grande,

san Jose and Montevideo belts) podem ser observadas em meio ao conjunto

gnaíssico-migmatítico. como nos demais, o termo cinturão San José que se distribui



entre CeÌros de San Juan (W) e Fray Marcos (E), foi pr.oposto parr agrupar uári".t'
uuidades metamórficas meta-vulcanosedimentres representadas pelas formações paso

Seve'ino, San José e Cenos de Sa'Juan. Variações ao longo do trend, no grau

metamórfico e na organização litoestratigráfica são frequentes. Na Formação san Jose

são desc|itas ¡ochas carbonáticas, filitos se¡icíticos, quartzitos e importante lentes de

rochas mctavulcânicas básicas.

o terreno Piedras Altas não apresenta qualquer vestigio (metamórfico, deformacional

e magmático) de ter sido afetado pelas orogenias Neoproterozóicas que atuârarn na

porção sul brasileira e uruguaia. As idades de resfr.iamento obtidas ern minerais pelos

métodos lìb-S'e K-A' estão restitas ao intervalo 1.9 - 2.2Ga (Har.t 1966, umpieme

and Halpern 1971, cingolani et al., r990, cingolani et al. 199i, preciozzi and Bourne

1992 ) um importante enxame de diques, não metamorficos, datados por Rb-sr e Ar-
Ar, ao redor de 1780Ma (Bossi et al, 1993), é a última manifesração magmática

conhecida nesse terreno.

Dados recentes apresentados por Preciozzi et al (1999b) incluindo isócronas em rocha

total Rb-Sr (2094 +/- 28 Ma, Ro =0.701i4) e Sm-Nd (1949 +l- 24Ma, Ro=0.51003)

foram interpretadas como indicativas dos episódios metamorficos que afetaram essse

segmento.

Tabe\a -22 - Dados analíricos U-pb do grânitóide Isla Mala _ Uruguai

Esses mesrnos autores apresentaram para o granodiorito de Isla Mala uma idade u-pb
em zircões de 2089 +/- 1OMa (Ìetrabalhado -Figura 27, Tabela 22) obtida da análise

de tres frações de zircões prismáticos e bem fo'mados. Essa idade é intelpretada como

relacionada com a época de colocação desse corpo o qual é, parcialmente, intrusivo

nas |ochas metavulcânicas do cinturão san José. Essa idade do granitóide Isla Mala

ìPU FRAçAO r07t235 :RRO ¿06/238 :FRO COEF ¿o6t204 Jb
ppm)

J
ppm)

)ESO
u,oì

28p !M(0)B 4,4398t 0,931 0,24963t 0,925 0,994€ 482,i 351,( 1104 23(
288 vM(0)A 4,1560; 0,9t 0,232655 0,94{ 998i 977 211 756,4 50(
290lNM ( 0 )C 4,1474 t,31 0,232792 1,3 o,9971 562,1 287,t 901,4 20c
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loi confirmado por Bossi et al, 1999, com dete.rninação de zircões pelo método

SHRIMP.

considelando-se as idades e os dados isotópicos sm-N<l apresentados por preciozzi et

al' (1999b) pode-se afi.mar que a evolução geológica do te'eno piedras Altas esta

Iestrita ao Paleoproterozóico, compreendid a entre 2.4-2.3Ga (acresção dos protolitos)
e 2.r-2.0Ga (magmatisnro, metamorfismo e deforrnação), razendo deste segmento o

único teri'euo juvenil paleoproterozóico dessa região sul-americana. Adicionalmente,

essa unidade não foi afetada pela superposição tectono-termal neoproterozóica,

estando frio desde 1.7Ga, o que o diferencia significativamente de outras unidaades

geotectônicas do Craton Rio de La plata.

o BLOCO SÃO GABRTEL (RS)

ocorrendo exclusivamente na porção NW do embasamento do estado do Rio Grande

do Sul, o Bloco São Gabriel (BSG) constitui-se no único domínio tectônico formado
por rochas geradas no ciclo brasiliano da região sul-brasileira e uruguaia que não

pertence ao Cinturão Dom Feliciano.

sua caracterização geocronológica foi destacada por soliani Jr. (19g6) que mostrou,

contrariamente ao que se considerava na época, que a maioria das rochas gnaíssicas

que constituem o referido bloco não eram antigas como apregoado, mas te¡iam sido

formadas no Neoproterozóico durante a orogênese B¡asiliana, possivelmente em uma

bacia marginal, desenvolvida na borda leste do craton Rio de La plata. Estudos

subsequentes foram efetuados por inúmeros autores destacando-se os de Fragoso

Cesar (1991), Babinski et al (1996), Inite (1997), Leire & Harrmann (1997) e, mais

recentemente, Remus ct al (1999) permitiram demonstrar que grande parte do material
fo'mador das rochas or-toderivadas teria sido incorporado a crosta tambóm no

neoploterozóico o que diferencia esses terrenos dos constituintes do cDF
caracterizado como um cinturão onde predominar.ia o retrabalhamento crustal.

o embasamento do Bloco São Gabriel é constituído por um conjunto de gnaisses

ofioderivados variando entre diolitos, tonalítos e trondjemitos possivelmente gerados



enì um contexto de afco de ilrras (Leite & Har.tmann, 1gg7). Em ,rr"io o 
"r.".tognaisses, agrupados no cx. cambaí, podem ser observados harsburgitos, serpentinitos

e basaltos lepresentantes de restos de sequências ofiolíticas bem como ocasionais

rochas dioríticas intensamente deformadas.

A p'incipal deformação dos gnaisses caracteriza-se pelo clesenvolvimento de uma

foliação de cisalhamento associada a intensa trânsposição e geração de um
bandamento lnetamórfico em condições de fácies anfibolito. Indicadores cinemáticos

sugelem um transporte principal de todo conjunto para E. Esse sentido de transporte

associado a nappes foi primeiramente ca.racte'izado por Breno(r976) complementado

por estudos posterio.es onde se destacam, Tommazi et at (1994), Fragoso cesar et ar

(1997) e Leite 1997 .

outra importante unidade metamófica é constituída pelas rochas vurcano-
sedimentares do cx. vacacaí que incluem firitos, xistos períticos, mánnores,
quartzitos, metaconglomerados, anfibolitos e rochas calci-silicáticas,
subordi.adamente, ocorrem metabasaltos toleíticos a alcarinos e xistos magmesianos

komatiiticos (Bittencourt et Hartmann, lgg4). o metamorfismo regional que afeta
essas rochas varia desde o facies xisto ve¡de baixo até o anfiborito médio (Hartmann

et al, 1990).

As idades u-Pb, Rb-sr e K-Ar para as rochas metamórficas, concentraln-se entre
0.62eO.75 Ga (Soliani Jr.. 1986, Babinski et al, l995,Leire eral, 1997), com os dados
de zircões detríticos extraídos de albita mica xistos dos amedores do granito caçapava
suge.indo importante fonte com idade entre 900 e 900 Ma. Essa idade, mostra que

essas sequências meta-vulcanosedimentares foram depositadas no Neoproterozóico
apresentando, entretanto, idade da área fonte compatível com a observada nos dioritos
Passinho (Leite et aI, 1997; Remus et al, submetido; Hartmann et al, l99g), que
reprcsentam corpos ígneos descontínuos, intensalnente cleformados, reconhecidos em

mcio ts dcmuis rochas ortognaissicas.

Bacias vulcano sedimentares tipo Maricá e santa Bárbara distribuem-se ao rongo de

todo Bloco, repousando discordantemente sobre os gnaisses regionais. Apresentam,



localmente, uma deformação suave relacionada a bascuramento d" blo"o. ou u85

doblamentos abertos isópacos, que po<lem apresentar uma fina foliação de muito
baixo grau metanórfico. Rochas vulcânicas riolíticas tipo Tupancí e Acampamento

velho são abundantes, com as vurcânicas H ¿r¡io que ocorrem em meio a unidade

Santa Barbara âpl.esentando características shoslioníticas.

Granitóides diversos com características tal.di a pós-tectônicas e afinidades alcalinas,

onde se destacam os granitos caçapava, Lavras do sul e São sepé cortam todas as

demais rochas, apresentando, muitas vezes o desenvolvimento de auréolas de

metamorfismo de contacto. As idades u-pb ern sHRIMp obtidas nas bordas dos

cristais de zilcões dos granitóides de Lavras e caçapava indicaram respectivamente,

580 e 541Ma, repÌesentando a época de colocação desses corpos (Leite, 1995). O
granito Lavras é intrusivo nas unidades vulcano-sedimentares do Gr. Ma¡icá (bacia de

foleland/molassa interna).

As idades observadas para as rochas granitóides com afinidades de arco magmático, o
contexto geológico das associações petrotectônicas observadas, bem como a

vergência tectônica oposta ao sentido preferenciar de transporte do cDF, suportam a
sugestão de uma evolução distinta do bloco São Gabriel em relação ao CDF. A
histór'ia magmática deste segmento crustal começou r50 a 200 Ma antes do início do

desenvolvimento do magmatismo granítico do CDF.

o desenvolvimento do terreno São Gabriel esta.ia ligado ao consumo de um oceano

que teria existido entre 900-800 Ma entre o craton Rio de La plata e as rochas

gnáissico migmatíticas tipo Encantadas, que representariam o embasamento das

sequências meta-vulcanosedimentares do schist Bert (comprexo porongos). Durante
o Neoproterozóico III essa região, como consequëncia da corisão do Granite Belt foi
intensamente reativada tectonicâmente. O perfil 4, ilustra a situação atual.

O TERRENO PUNTA DEL ESTE (UY)
o rerreno Punta del Esre (TpE) foi definido por prcciozzi et ar, 1999, para englobar
um conjunto de gnaisses e migmatitos fo¡mados no intervalo 1000-900Ma que foram
intensamente rctrabalhados durante a orogênese Rio Doce (600-500Ma). Desta forma,



baseados principalmente nas idades ladiomótricas U-Pb obtidas, ".r". uu,o."rtu

plopuseram que os terrenos situados a leste da Zonl de Cisalhamento Alféres-

Coldilheila não mais integrassem o Granite Belt sugerindo que esse segmento crustal

selia representante, na América do Sul, de tenenos relacionados ao Cinturão

Narnaqua leconhecidos na porção sudoeste do continente africano. Ainda não foram

identificados no Brasil e na Argentina terrenos similares.

No âmbito do TPE podem ser caractedzados três conjuntos maiores: um

embasamento gnáissico-migmatítico (principalmente ortoderivado), uma cobertura

metassedimentar de baixo grau (Grupo Rocha) e um conjunto pos-tectônico que

inclue granitóides alcalinos e rochas vulcânicas ácidas. Essa compartimentação pode

ser reconhecida na figura 1 e no mapa anexo.

Tabela -23 - Dados analíticos U-Pb para os graniróides migmatíticos do TPE (UCUR-

03)

SPU FRAÇAO 207 /235 ERBO 206t238 ERRO COEF 206t204 Pb
lnnml

U PESO
ûro\

vl(1)AA 0,9720( 0,91 0,09608i 0,90( 0,996e 317,0i 206,3 967
\4(3) .1 0838i 0,907 0, 0204 0.90t 0.997S 1118. 52,81 466,7 81€
M(2)AA 1.22101 o.92 0. 2287( 0,91 0,990( 264.st 18,9'1 124,4 55€
t\f(2) 1 .30172 n o¿c 0, 3130t 0,94Í 0,9961 407 ,5f 29,75 201.f 587
vl(1)AA 1,27011 0,91 0, 2261 0.90€ 0.997( 1444.t 56,7S 455,t 59S
VI (3)AA '1,28102 0,s 0. 26972 1 ,0€ 0,975í 304,1€ 4,91 36,Í 381
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Figura - 28 - Diagrama concórdia para os granitóides migmatíticos do embasamento

do Terreno punta del Este (UCUR_03)

o embasamento inclui rochas gnáissicas ricas em quartzo, biotita e andesina, podendo

apresentar granada e muscovita. conespondem, em termos gerais, as rochas de alto
grau metamórfico com paragêneses a almandina, quartzo, cordierita, e sillimanita
(Masqueìin, 1990). Composicionalmente, predominam gnaisses tonalíticos que

exibem intensa foliação com direção NE-SW.

Rochas máficas e gnaisses paraderivados diversos ocoffem como enclaves e grandes

tetos pendentes em meio as rochas ortoderivadas. Ainda no domínio do embasamento

podem ser encont¡ados cordões de rochas protomiloníticas em que se destacam

granitóides ocelares, e áreas migmatíticas, onde o leucossoma predominante é

composto por leucogranitóides a biotita e muscovita.

UCUR - 03
780

Vr¡@ea
M(2)AA. 1,,

Upper lntercept at
974 ¡27 Ma

MSWD = 186
(FORCED THRU ORtGtN)

( ldade calculada somente com os pontos Nr(3); N¡(2)AA e M(2) )

740
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Idades u-Pb em zircões efetuadas em granitóides tonalíticos em parte, migmatíticos

(Preciozzi et al , 1999, retrabalhados) indicaram valorcs enrre 1000 e 900Ma (Figura

28, Tabela 23) valores esses intetpretados como representantes da época de geração

dessas rochas. Essa deve ser também a idade do metamorfismo de alto grau que afetou

grandc palte dos gnaisses regionais.

Por outlo lado, valores ao redor de 520-540Ma (Preciozzi et al, 1999, retrabalhado)

estão sendo obtidos nos mobilizados anatéticos rclacionados aos leucossomas dos

migmatitos indicando que as condições metamórficas du¡ante a orogênese Rio Doce

(supe'irnposta), atingiram o fácies anfibolito. Essas idades (Figura 29, Tabela 24) são

aqui interpretadas como resultantes das condições metamórficas impostas aos terrenos

africanos da Província Namaqua por sua colisão com o arco magmático representado

pelo Granite Belt. Esse valor esta também de aco¡do com a deformação da

supraestrutura dos te¡renos Namaqua, sendo coerente com a idade das nappes com

sentido de transporte para oeste que deformam a sequência meta-vulcanosedimentar

Gariep.

BIOTITA ANFIBÓLIO GNAISSE MIGMATÍTICO - CERRO OLIVO - DUTRA

deformado naZCAlferes

Tabela - 24 - Resultados analíticos U-pb para gnaisses migmatizados do

embasamento do TPE

53¡ :.0744A1 1 ,04081 o.Ji 0,1060( 6,21 0.9821 200( 19,031 178.61 l9€
534 .o7 B ),7628f o,784 0,0900Í o.744 0,95Í 193¿ 79,71 881.25 14(
36t > .105 ),75782 41Í o.09221 o,791 34,51 6.9; 17,7i 56(
36S >.125 0,857Í 0,09577 2,11 0,691 34.2i 9,5t 23,61 44(
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Figura - 29 - Diagrama Concórdia para a superposição termo-tectônica

Neoproterozóica em rochas do embasamento do TPE

A cobertura metassedimentar presente no TPE ocorre principalmente nas

proximidades das cidades de La Paloma e Rocha sendo constituída por uma sequência

silici-clástica essencialmente metasedimentar, representada pelo Grupo Rocha. Trata-

se de turbiditos onde, apesar da deformação polifásica e do metamorhsmo de grau

baixo a médio, são frequentes esüuturas primárias preservadas tais como

estratificação plano paralela, cruzada, hummocky e níveis maciços com graded

bedding (Fragoso Cesar, 1987; Sanches &. Mezzano, 1993). Considerando-se que o

embasamento do TPE foi correlacionado com os gnaisses do Cx. Namaqua, o Grupo

Rocha é, tentativamente, correlacionado com as unidades suprâcrustais do Gr. Gariep.

A Fm. Ceno de Aguiue (Campal & Gancio, 1993) representa um pacote de rochas

vulcânicas de composição intermediária a ácida que apresentam dobras abe¡tas com

PUNTA DEL ESTE TERRANE
( EASTERN URUGUAY)
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orientação axial N30-40E onde, localmente, pode ocorrer o desenvolvimento de

uma clivagem plano axial. Diversos granitóides isótropos, circunscritos, representam

as últimas manifestações magmáticas de importância que ocorrem no TpE. Esse

granitóides, com tendência alcalina, tem nos corpos de santa Teteza e Jasé Ignácio

seus representantes. Idades Rb-Sr em isócronas combinando minerais e rocha total,

bem como idades exclusivamente em minerais, apresentaram valores entre 611_

590Ma para o granito José Ignácio e idades entre 550-537Ma para o Santa Tereza.

No presente modelo, é sugerido que na paleobacia Gariep-Rocha, não teria ocor¡ido

uma abertura extensional rnuito importante, com o desenvolvimento localizado de

crosta oceânica (Tereno Marmora). Desta fo¡ma, o rarno principal do oceano

Adamastor (Hartnady et al, 1985) ter se ia desenvolvido a oeste do cintu¡ão

Granitóide (atualmente reconhecido em todo domínio oriental do cDF) e seu

consurno gerado esse cinturão. o fecha¡nento da bacia Gariep-Rocha e, consequente

deformação do conjunto supracrustal oconeu ao redor de 545Ma como consequência

do transporte do G¡anite Belt rumo leste, contra os terrenos africanos. É dessa época a

obducção das rochas vulcânicas (crosta oceânica) do Terreno Marmora por sobre as

unidades metasedimentares da Port Nolloth Zone (Frimmel et al, 199g).

É sugericlo que a separação do TPE de seus equivalentes africanos te-se-ia dado

somente durante a abertura do oceano Atlântico associada a fragmentação da pangea.

CONSTITUIÇÃO DO CINTURÃO DOM F'ELICIANO
Como apresentado antedormente, os diferentes segmentos do Cinturão Dom

Feliciano, apresentam características geológicas, est¡utul.ais e idades distintas ent¡e si.

Estas diferenças, em parte evidenciadas na tabela 25, são inte4pretadas como

¡esultantes das histórias geológicas próprias de cada segmento crustal.

o schist Belt apresenta uma evolução metamórfìco-defo¡macional polifásica com as

fases deformacionais tardias associadas a ledobramentos da foliação metamórfÌca que

o caracteriza. A fase deformacional principal é cancterizada por dobramentos com

eixos NE e planos axiais com baixo caimento para SE, e desenvolvimento de uma

foliação de transposição s2. Essa estn¡turação foi gerada no período entre 750 e



640Ma du'ante a orogênese Brasilia'a associada a nappes com sentido d" trun.po.t"g1

pata NW (Basei 1985).

Entre 620 e 590 Ma oco*eu a maio. pa.te da evolução magmática do Granite Belt. A
geração das suítes calci-alcalinas, mais antigas, estariam associadas a fase de

subducção de parto do oceano Adamastor e sua deformação teria sido gerada com a

colisão entre o Granite e o schist belts que ocolreu ao redor de 600Ma. Logo após

essa fase colisional, teria ocorrido a intrusão dos granitóides alcalinos tardios,

isótropos, corn provável intervalo entre 590 e 570Ma (suites pedras Grandes e Dom

Feliciano).

Reativações das principais faixas miloníticas pretéritas com características

tl'ansconentes, sinistrais e de maior temperatura na porção sul do cinturão (RS e uy)
e, dextrais e de baixa temperatura em sua porção norte (SC), ocor.reram em

decorrôncia da impoftante movimentação transpressiva direcional do cinturão. A
melhor estimativa para essa fase é representada por idades Ar-Ar ao redor de 534+/-

3Ma (Phillip' 1998) para zonas de cisalhamento de arto grau das regiões de canguçu e

Pinheiro Machado (RS). Em Santa Catarina, esse p'ocesso seria pouco mais antigo,

onde idades K-Ar em micas neoformadas nas rochas miloníticas da z. c. Major
Gercino indicaram valores prefe'enciais ao redor de 569 Ma (passarelli 1997).

como resultado da aproximação do conjunto formado pelo schist e G¡anite Belts

fo'am geradas, no ante país, as bacias de foreland, cujo prenchimento estaria

compreendido entre o vendiano no uruguai e 560Ma em Santa catarina. As

defolmações da fase colisional iniciadas ao redor de 600Ma na região mais intcrna do

Granite Belt, após passarem pelo Schist Belt onde provocaram reativações e

desenvolvimento de falhas de ernpurrão e redobramentos com planos axiais de

mcrgulho médio para sE, atingirarn as bacias dc foreland solnente ao redor de 535

Ma. Nessas bacias, essas deformações se caracterizam por farhas inversas e

dobramentos suaves, com vergência para NW que, locarmente, desenvolvem uma

clivagem plano axial em condições xisto verde baixo.



Em síntese, a história metamórfica, deformacional e magmática l"olocução dor92

grânitóides) dos três segmentos do cinturão Dom Feliciano estaria compreendida no

intervalo de 750 e 530Ma. Iniciahnente, eln um contexto tectônico ainda não

esclarecido, ao redor de 700Ma oconeria a fase principal de deformação e

metamorfisrno do schist Belt que, próximo a 640Ma teria sido transportado contra seu

ante-país situado a oeste (MicÌoplaca Luis Alves e Cl.atc,n Rio de La plata). Ao redor

de 620 Ma ocolreu a subducção para SE da crosta oceânica existente (Adamastor) e

geração do Granite belt em um contexto de arco magmático. por volta de 600 Ma

ocon'eu a colisão entre o Granite Belt e o schist Belt provocando o início da formação

das bacias de foreland. Ao redol de 570 oco¡reu importante transporte de massas

paralelo a direção do cinturão e geração dos últimos granitóides pós-colisionais.

Próxirno a 535 Ma as deformações do cinturão atingiram as bacias de foreland e

reâtiv¿u'am inúmeras zonas de cisalhamento de alto ângulo. Essa sequência evolutiva

do CDF está representada na figura 30.

Nessa figura, além do segmento sulamericano (porção oriental), é representada a

contraparte africana, com ênfase para a ópoca de instalação e deformação dos

Cintulões Kaoko/Gariep e da bacia Nama.

PRINCIPAIS

AFRICANO

TRAÇOS GEOLÓGICOS DO SUDOESTE

A geologia da porção sudoeste da África é, a semelhança do que ocoue na porção

coffespondente do continente sul-americano, caracterizada por um conjunto de faixas

móveis de idade Neoproterozóica a Eo-paleozóica, representadas pelos cinturões

Kaoko, Damala, Gariep e saldania. Essas faixas móveis estão orientadas Norte-sul,

com excessão do cinturão Damara, ocorrendo paralelas a costa e definindo os

contornos ocidentais dos terrenos antigos constituídos pelos cratons do congo e do

Kalahari.

Esses cinturões tiveram suas origens, de modo análogo a seus similares sul-

americanos, nas bacias geradas com a fragmentação do supercontinente Rodínia ao

final do Mesoproterozóico. o fechamento dos oceanos gerados nesse processo durante



a colagem associada a cÕnstituição do Gondwana, te|iam gerado as glandes faixas

de dobramentos na transição Neoproter.ozóico-Cambr.iano.

A distlibuição desses cinturões de norte para sul csta representada na Figura , conr o

cinturão Kaoko na porção Norte, o Damara na regiãro centlo norte, o Gariep na porção

costeira cent-ro-sul e o Saldania na extremidade sul. Dessas unidades as que mais

intelessam para as corelações pretendidas, são o Kaoko e o Gariep.

o detalhado conhecimento geológico disponível para esses cintuões reflete a

somatória do contínuo estudo a que essas faixas tem sido submetidas e da boa

qualidade das exposições observadas nas regiões de clima desértico como é o caso da

porção oeste da Africa do sul e da quase totalidade do telritório da Namibia.

Co.hecimento geológico semelhante ainda não foi alcançado do lado sul-americano.

Desta forma, inúmeras observações geológicas efetuadas nos cinturões africanos, tais

como a caracterização de eventos glaciais de idades sturtiana (750-700Ma) e

vendiana (620-580Ma) no Damara (Hoffman et al, 1998), ou mesmo a definição de

rochas claramente asssociadas com antigos assoalhos oceânicos neoproterozóicos,

Mal'mora Te*ane, no Gariep (Frimmel, 1995) ainda não foram reconhecidas no

cinturão Dom Feliciano o que dificulta qualquer correlação a ser efetuada entle essas

unidades-

CINTURÃO KAOKO

o cinturão Kaoko, apresenta orientação NNw-ssE ocorrendo quase que inteiramente

na por'ção oeste (litorânea) da Narnibia (Guj, 1970), com pequenâ paúe observada no

sul de Angola. Dos cinturões neoproterozóicos do sudoeste africano é o menos

conhecido.

Apresenta claro zoneamento tectônico/estrutural (Dingeldey et al, lgg4)
pledominando na porção or.iental (próxima ao craton do Congo) rochas

metâssedimentares diversas em meio as quais ocorrem r.rúcleos de embasâmento de

idade paleoplo terozóicalarqvean a afetados, em diferentes intensidades, pelas

delormações neoproterozóicas do cinturão. Na porção ocidental predominam



granitóides com gl'aus de deformação e composições diversas com idades uu.iondooo

entre 552 e 656Ma (Seth et al, 1998). As coberturâs metassedimentares restringe-se a

inúme|os septos de rochas metamórficas.

Na por'ção oriental pode ser verilicado que os metassedimentos de baixo grau

metâmór'fico repousam discordantemente sobre os núcleos antigos tipo Epupa e

Karnanjab (considerados conro representantes da margem ocidental do craton do

Congo). Esses ter¡:enos são compostos por gnaisses para e ortoderivados do facies

anfibolito onde em meio aos quais encontram-sc preservados restos de sequôncias

metavulcanosedimental'es de baixo grau metarnórfico. os dados u-pb ern zircões

abtidos nessas rochas variam entre 1.749 e 1987Ma (Tegtmeyer & Kroener, 19g5,

cahen et al, 1984). Nesse domínio foram obtidas, nas cobelturas de baixo grau, idades

de rochas vulcânicas félsicas intercaladas na base da pilha metasedimentar que

indicaram a idade de 756+l- 2Ma (Hoffman et al, 1996). Esse valor é a melhor

aproxirnação pala a idade de sedimentação da sequência Kaoko.

A relação entre as coberturas neoproterozóicas e os núcleos de embasamento varia

bastante, em idade e proporção de seus constituintes, com a porção mais ocidental

apresentando núcleos gnaíssicos extensos e muito antigos (arqueanos) enquanto que,

ainda no dominio oeste, porem a leste do cavalgamento de Sesfontein (vergência para

E) passam a predominar núcleos gnaíssicos mais restdtos e de idades paleo a

mesoproterozóicas (entre 1.51 e 1.91Ga).

Na porção oriental onde a pilha meta-vulcanosedimentar esta mais preservada tem,se

uma espessura mínima de cerca de 2000nr corn ulna unidade basal composta por

arenitos qua|tzosos a feldspáticos (Nosib) que passa para um conjunto psamo-pelitico

com alternância de níveis de micaxistos e quartzitos (Kuiseb Fm.). Esse conjunto, é

capeado pot' um pacote de mánnores dolomíticos que se apresenta como um horizonte

guia ao longo dos diferentes domínios tectônicos do cinturão. O pacote superior, com

centenas de metros de espessura e com grande influência glacial, é representado pela

alternância de finas camadas de metarenitos e metapelitos, em meio a qual são

obselvados abundantes seixos caídos de dolomitos, quartzitos e granitos (Dür &



Dingeldey, 1996). Anfibolitos (metabasitos) inrercalam-se na r.quên"iu95

concentÌantrando-se na porção super.ior da coluna.

A oeste do lineamento Punos a sequência metasedimenr.ar que predominava na porção

oriental, passa a ocorrer como restos I septos em meio aos granitóides

neoprotelozóicos, desaparecendo os núcleos gnáissicos antigos. Nesse <lomínio o grau

metarnórfico atingido durante o evento tectono-termal neoproterczóico é bem mais

alto atingindo o facies anfibolito alro aré granulito (Dür & Dingeld ey, 1996). Duranre

o evento tectonotermal neoproterozóico foram ge|ados granitóides anatóticos e grande

quantidade de migmatitos, ambos com claras indicações de uma origem a partir de

rochas metassedimentares xistosas. Xenólitos de rochas metassedimentares micáceas

são frequentes nos granitóides

As idades disponíveis para os granitóides monzograniticos da porção ocidental

envolvendo tipos com diferentes graus de deformação (desde levemente clefonnados

até augen-gnâisses anatéticos) concentraram-se entre 552 e 656Ma (u-pb em zicões).

uma única análise sm-Nd para os granitóides neoproterozóicos do dornínio ocidental.

apresentâ idade modelo de l.6Ga e o Epsilon Nd de _6.g (Serh er al , 199g). Estes

resuìtados estão totalmente de acotdo com os dad.os que pr.edominam no cinturão

Granitóide (batolitos Florianópolis, pelotas e Aiguá) que ocone em todâ a porção sul

oliental blasileira e que pode sel correlacionados com os granitóides desse segmento

africano.

CINTURÃO GARII,P

ocolre prefelencialmente na porção sul do território da Narnibia com continuidade na

região rìoroeste da Africa do sul. Diferentemente do que ocorre com os cinturões

Damala e Kaoko é composto exclusivamente por rochas meta-vulcanosedimentares de

baixo grau metamórfico.

No cinturão Galiep podem ser reconhecidos dois domínios tectônicos distintos corn

uma unidade oriental para-autóctone - porth Nolloth Zone (pNZ)- considerada como

a zona extelna do or'ógeno, e uma unidade ocidental alóctone - Terreno Marmora -



representando a porção interna do Cinturão. Esses domínios .ro, "- po.,",nu

separados por importante falha de empunão (Schakalsberge Thrust). A espessura da

pilha meta-vulcanosedimental na PNZ åpresenta uma grande variação ao longo do

cinturão, com valores rnáximos da ordem de 12 Km na porção ocidental e cerca de

7Km na região oriental (Frimmel & Frank, 1998).

A unidade basal do domínio ocidental foi depositada em um ambiente de rift com

vulcanismo bimodal onde predominam rochas félsicas.(Frimmel et al, 1996a). Nesse

estágio ocoü'em qual'tzitos e arcóseos na por'ção basal e quartzo-mica xistos e

mármores diversos no topo (Stinkfontein Frn.). Com o desenvolvimento da bacia

passam a predominar condições plataformais com a deposição preferencial de rochas

carbonáticas em meio as quais ocorrem conglomerados, quartzitos e arcóseos (Hilda

Sequence). A por'ção superior é utracterizada por espessos pacotes de diamictitos

(Numees Sequence) onde são comuns fragmentos de rochas do embasamento e das

unidades subjacentes. Na porção inferior dessa unidade superior ocone um pacote de

magnetita quartzitos e xistos ferruginosos com seixos caídos com composição similar

aos anteriores (Hälbich, I.W. & Alchin, D.J., 1995)

No domínio ocidental - Terreno Marmora - predominam rochas meta-ígneas cujas

caracter'ísticas geoquímicas indicam predominância de afinidades oceânicas. A

unidade basal é composta por rochas vulcânicas máficas capeadas por dolomitos

(Schakalsberge Cx.). Esse conjunto passa, rumo ao topo, a um pacote siliciclástico

muitas vezes tulbidítico (Oranjemund Cx.). A unidade superior é representada por

uma melange tectônica constituídâ por rochas ígneas com afinidades de ilhas

oceânicas intraplaca e de cadeia meso-oceânica (Chameis Complex).
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A vergência tectônica do cinturão Gariep é destacada por todos os trabalhos

estruturais apresentados para a região, colr um sistema de nappes e cavalgamentos

com transporte para ESE que coloca o domínio ocidental sobre o oriental e transporta

esse conjunto, rumo ao craton do Kalahari. Esscs cavalgamentos desenvolveram-se

dul'ante o pico do metamorfismo associados a uma xistosidade S1 e foram seguidos de

movilnentâções direcionais sinistrais ao longo dos principais lineamentos.

A melhor indicação da idade de deposição para a sequôncia basal do estágio rift é

folnccida pela idacle de 14L+/-6Ma (Frimmel et al, 1996b) obtida ârravés da técnica

ern Pb-Pb (evaporação em monoclistal) de zircões extraídos de vuÌcânicas félsicas.

Valores no intervalo 525 - 575 Ma obtidos em micas e anfibólios de mica xistos e

meta-máficas são os melhores indicadores da época principal do metamorfismo

(Frimrnel & Frank, 1998). Granitoides pós-tectônicos, cujo corpo mais representativo

é o granito alcalino-sienítico de Kuboos, são intrusivos na parte central do cinturão

Gariep. Esses granitóides são posteriores ao pico metamórfico e a idade U-Pb em

zircões de 520Ma fornece o valor mais jovem possível para os eventos tectônicos

desse Cinturão.

CORRELAçÕBS CON,T A CONTRAPARTE AFRICANA
O interesse em correlacionar-se os teffenos observados em lados opostos do oceano

Atlântico sul, reflete uma curiosidade natural tanto dos pesquisadores que trabalham

na porção oriental sul-americana, bem como, daqueles que estudam a região ocidental

sul-africana. Dentre os trabalhos mais recentes destacam-se Porada, 1989, Hartnady et

al 1988, Trompette, 1997, Hanson et al, 1998, Brito Ncvcs et al, 1999, Campos Neto,

2000 e Basei er al, 2000.

O maior problema de grande parte das reconstruções pretédtas residiu no fato destas

terem se concentrado na tentativa de corlelacionar diretamente as faixas de rochas

metassedimentares observadas em ambos os lados do Atlântico. Desta forma, diversos

artigos anteriores propuserâm, no nosso entender, incorretamente, a correlação direta

das supracrustais dos cinturões sul-africanos Kaoko/Gariep com seus possíveis

equivalentes sul-americanos Brusque/Porongos/Lavalleja.
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Apesal de arnbos conjuntos apresentarem idades neoproterozóicas (pan Africana -

Brasiliana), o aporte recente de um grande número de dados geológicos e

radiométlicos, most|a diferenças significativas entre essas faixas de dobramentos que

impedem a elaboração de modelos tectônicos onde elas estariam ligadas, desde o

início de suas histór'ias geológicas, em uma grande e única bacia sedimentar. A idade

de sedimentação das unidades suplacrustais do lado africano é razoavellnente bern

cor.rhecida posicionando-se ao redor de 750Ma. Do lado brasileiro, o controle é
preciírio e consideramos em aberto a possibilidade da época de deposição das

unidades supracrustais ser mais ântiga, tâlvez até mesmo, mesoproterozóica.

Adicionalmente, a conelação direta entre as unidades meta-vulcanosedimentares de

ambos lados do Atlântico, fica inviabilizada quando considerarmos que entre elas há o

cinturão Granitóide (com extensão mínima de 1200Krn), atualmente bem exposto clo

lado sul-americano.

Considerando-se que o Granite Belt, por ser mais jovem, não pode ser o arco

magmático que estaria associado ao desenvolvimento do schist Belt, faltaria, do lado

suì-americano, os sedimentos da provável bacia que estaria associada a evolução

desse arco, bem como, do lado africano, estaliam ausentes as rochas representativas

do arco magmático que deveria ter existido du|ante a evolução tectônica clas

paleobacias Kaoko e Gariep.

o modelo tectônico apresentado neste aÍigo (figura 30), apoia-se nas distribuição das

principais unidades geológicas, nas idades radiométricas e nas assinaturas isotópicas.

Ele sugere qìie o arco magmático que estaria ativo quando da deposição, em uma

possível bacia de back-arc, das unidades dos cintur'ões Kaoko(Darnara

costeiro)/Gariep estaria atualmente representado porção odental do continente sul-

americano. É aqui proposto que essc arco magmatico, cujo desenvolvimento principal

teria ocorrido no período 620-590Ma, seria o cintur'ão Granitóide com os batolitos,

Florianópolis, Pelotas e Aiguá do CDF representando suas raízes.
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O principal argumento para sugerir que o mergulho da crosta oceânica foi para E e

não W, como preconizado em todos os artigos precedentes, diz respeito a assinatura

Sr¡-Nd do Granite Belt que é totalmente difer.ente do padrão observado nos demais

dornínios tectônicos observados nessa potção sul-americana. As idades modelo

Nd(TDM) no Granite Belt são sistematicânsnte mais jovens (entre I .3- 1,7 com

grande concentração no intervalo 1.4 -1.6Ga), do que as observadas em meio as

uniclades do Schist Belt (rochas graníticas e rnetassedimentares com valores ao redor

de 2.0Ga) e, lnuito mais jovens do que as encoutradas nas unidades do embasamento

tipo Luis Alves ou mesmo Rio de La Plata (> 2.1 e, principalmente, concentradas

entre 2.7 -3.2Ga).

Considerando-se que é de se espel;âr que a afinidade geoquímica do magmatismo do

arco deva ser bem maior com a placa cavalgante (margem ativa), onde o arco se

instalou, do que com a placa oposta (margem passiva), é aqui suger.ido que essa seja a

explicação para as diferenças isotópicas entre o al.co e os terrenos situados a oeste,

bem como, para as semelhanças desse arco com o magmatismo observado na porção

SW africana.

Considelando-se a diferença entre a assinatura isotópica clo Cinturão Gr.anitóide com

os terrenos situados a oeste dele, e a sua semelhança com o magmatismo

neploterozóico-cambriano do lado africano, é aqui enfatizado que a grande

paleosutura que separaria os domínios com afinidades africanas dos sul-americanos

estalia replesentada pelo alinhamento das zonas de cisalhamento Major Gercino,

Cordilheira e Sieua Ballena, ou seja, pelo contacto tectônico entre os cinturões

Granitóide e Meta-vulcanosedimentar do CDF.

IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS DAS IDADES MODELO (NDTNU)

As idades modelo disponíveis para os terrenos Pre-Cambrianos a Eo-paleozóicos dos

dois lados do Atlântico sul, foram utilizadas para a confecção do histograma da figura

31. Esses mesmos dados estão resumidos na tâbela 25. Os resultados Neodímio são

considerados como bons indicadores da área fonte do material envolvido na gerâção

da rocha analisada e, a ocorrência de padrões isotópicos regionalmente uniformes

podem leflerir histórias geológicas comuns.
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No histograma da figura 3l as informações do lado sul-americuno ,orurto'
distribuídas segundo as três grancles unidades tectônicas que compõe esse segmento

crustal - cinturão Granitóide, cinturão Meta-vulcanosedimentar e Teuenos de Ante-
país. Do lado africano os dados forar-n agrupados genericamentc como Damara em

função dessa unidade representar a origem de cerca de 90vo dos resultados. Esse

conjunto representa, grosso modo, um perfil W (Foreland)_E(Damara).

urna análise do histograma mostrâ que há uma diminuição sensível das idades modelo
no rumo E, com o Damara apresentando os valores mais jovens. Essa difere'ça fica
mais acentuada quando são eriminadas algumas idades discrepantes que pocrem ser
explicadas por possíveis análises problemáticas (razões Sm-Nd anômaras, etc) ou
então, por influência do embasamento nas unidades inferior.es da pilha
metâsedimentar (caso tipificado pelo Damara). Há uma concentrâção de valores no
Schist Belt do cDF ao redor de 2.0Ga, enquanto que no Granite Belt a média das

idades fica entre 1.3 e r.6 Ga. No âmbito do cinturão Damara os valores mais jóvens

são pouco superiores a 1.1Ga (principalmente para os granitóides) mas a média gerar

é igualmente entre 1.3 e 1.6Ga.

Essa semelhança, que pode representar uma possíver afinidade entre as áreas fontes

dos mate'iais do Granite Belt e aqueles do lado Africano, poderia ser explicada pera

participação de fontes semerhantes (acima da placa subductante), na geração desses

materiais' Da mesma forma, as diferenças isotópicas entre os granitóides do Cinturão
e os situados a oeste, mesmo aqueles de idade semelrrante, corroboram a sugestão de
que a litosfera de ambos rados do cinturão Granitóide teria características isotópicas
diferentes..

Desta fo.ma, se do lado sul-americano as idades modelo entre 1.2 e I .6 são

características do Granite Belt e, praticamente inexistentes a oeste dele, valores nesse

mesmo inte'valo são comuns em diversas regiões da por.ção sul da África. Idades
modeÌo nresoproterozóicas predorninam nas .ochas da porção ocidental do Damara
(região entre walvis BaylKaribib/Huab River) com os granitóides calci-alcalinos tipo
Pahnental' e sienitos a granitos intra-praca apresentando idades modelo entre 1.1-r.-5



(Mc Demoth, 1986). Padrão muito semelhante foi também encontrado para

granitóides do tipo A metaluminosos na r.egião central do Damara (Jung et al , l99g).

valores no mesmo intervalo são igualmente comuns no cinturão neoproterozóico

Mozambique na Tanzânia onde metapelitos e charnockitos diversos situados na

por'ção leste do cinturão apresentam idades Nd modelo (TDM) entre l. 1 e 1.5Ga

(Mölle. et al, 1998). Por outro lado, idades arqueanas (Limpopo belt, xenólitos no

Kaapval e alguns dos núcleos de embasamento em meio aos metassedimentos do

Dama.a) ou paleoproterozóicas (Namaqua e xenólitos em meio aos granitóides

defonnados do cintulão Namaqua) são características das rochas associadas ao

embasâmeuto dâs cobeüuras neoproteÌozóicas (Hanis et al, 1987; Reid,1997; Möller
et al , 1998).

Parte dos metâssedimentos do Damara (notadamente Rossing e Kuiseb) e do Nama

(principalmente Kuibis e schwarzrand) mostram idades modelo Nd semelhantes as

obtidas para o Granite Belt, sugerindo que este possa ter sido uma importante fonte de

alimentação para esses metassedimentos, reforçando o modelo de uma evolução numa

bacia de back-arc para as unidades Kaoko e Gariep e, consequentemente, de

hinterland para o Nama.

A figura 32 representa um corte hipotético do cDF e Kaoko/Gariep há cerca de 500

Ma atrás, logo após a constituição do Gondwana ocidental. A dupla vergência dos

empunões teria sido resultante das diversas colisões envolvidas na formação de

ambos cinturões. A tectônica colisional envolvendo o Granite Belt teria se

desenvolvido no lado sul-americano, com sentido w, ao redor de 600Ma enquanto

que, somente a partir de 545Ma os empurrões para E colocariam esses granitóides

sobre as unidades supracrustais do lado africano de modo sincrônico ao pico

metamórfico dessas unidades (Frimmel & Frank, 1998) e reativariam as estrutu¡as do

lado sul-americano deformando as bacias de foreland. Do lado africano, bacias de

idade sernelhantes (por ex. Nama) seriam deformadas somente a paÍir de 506 Ma

(Frimmel and Frank op. cit.).
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C'NSIDERAÇÕES FINAIS 'NO

Como apresentado no início deste artigo um modelo tectônico envolvendo a

subducção para NW de uma c¡osta oceânica produzindo o Granite Belt e, em

condições de back-arc o desenvolvimento do Schist Belt, não é aceito. Tal modelo,

apesa| de representar uma leitura lógica do zoneamento petrotectônico do cinturão,

quando examinado em detalhe, apresenta diversos problemas que inviabilizam sua

aceitação.

Dentro de um quadro geral, toda a região sul-oriental brasileira e uruguaia, é

caracre]/izada pol domínios antigos situados a oeste, agrupados no craton Rio de La

Plata (RS e UY) e na Microplaca Luis Alves (SC), em direção ao qual ocorreu o

principal trânspo.te de massas relacionada ao desenvolvimento do cinturão Dom

Feliciano.

Na região oeste, a Microplaca Luis Alves e o Te*eno pied¡as Altas (parte do craton

Rio de La Plata do uruguai) foram preservados da tectônica neoproterozóica que

afetou, de modo significativo, os demais domínios antigos (Bloco Taquarembó, RS, e

Terreno Nico Perez-Valentine/Rivera, Uruguai), provocando nesses domínios um

aquecimento generalizado (rejuvenescimento das idades K-Ar em biotitas e

anfibólios) e gerando diversos corpos de granitóides.

O ter¡eno Piedras Altas rep¡esenta o único domínio juvenil gerado no

Paleoproterozóico. os demais segmentos antigos apresentam um comportamento

isotópico indicativo de uma história crustal pretérita policíclica, com provável origem

no Arqueano. A juxtaposição desses blocos tectônicos deve ter ocorrido, em sua

rnaior parte, no paleoproterozóico e, possivelmente, também no neop¡oterozóico. Um

modelo simples onde os te.'enos afetados pelas orogêneses neoproterozóicas

representariam porções extemas do domínio cratônico não deve refletir o quadro

evolutivo real, sendo dificil aceitar que uma tectônica essencialmente

paleoproterozóica, tenha sido a responsável pelo arranjo geométrico atual onde um

núcleo juvenil paleoproterozóico esta circundado por fragmentos continentais mais

antigos.



No domínio do Cinturão Dom Feliciano, o Schist Belt apresenta uulo.". d"tot
metalno'fismo cerca de 120 Ma mais antigos do que os obtidos para a formação e

colocação dos granitóides mais velhos reconhecidos no G¡anite belt adjacente. Desta

forrna, é necessár'io dissociar-se a principal fase metamórfica dos Schist belt do

desenvolvimento do Granite Belt. Quando do início da geração deste último (-620

Ma) as .ochas supracrustais já haviam atingido seu clírnax metamórfico e sofrido,

inclusive, a tectônica que as teria colocado contra seu ante-país através das nappes

com tl'ansporte NW que caracterizam a deformação sin a tal.di-metamórfica do Schist

Belt (-640 Ma).

os biotita granitóides, intlusivos nas supracrustais, apresentam idades compatíveis

com ô magmatismo do Granite Belt, entetanto, possuem características petrológicas,

geoquímicas e isotópicas que os diferenciam do magmatismo do Granite Belt. É
comuln o desenvolvimento de intensa auréola de metamorfismo de contacto entre

esses granitóides e a foliação principal das rochas metamórficas do Schist Belt.

A dificuldade em precisar-se a época de sedimentação das uniclades que compõe o

cinturão Meta-vulcanosedimentar (schist Belt) e a constatação, em função de sua

assinatuÍa isotópica, de que a área fonte (ao menos para santa catarina onde se dispõe

de melhores informações) de proveniôncia do material que constitui as rochas

supracrustais, não pode ser atribuída aos terrenos antigos situados a oeste e, também

não, as rochas do Granite Belt por serem mais jovens, levou dive¡sos autores a

classificar o schist belt como um te.eno suspeito (Basei e Hawkesworth 1993;

Fragoso cesar et al 1998). Desta forma, apesar do avanço do conhecimento do schist

Belt, as incertezas geológicas aìnda são grandes o que impede um posiciouamento

tectônico preciso deste segmento crustal.

o desenvolvimento magmático do Granite Belt (entre 620 e 590Ma) estaria associado

a gel'ação de um arco magmático maduro com participação crustal importante, gerado

a pârtir de uma subducção para leste que teria evoluído em posição geográfica distinta

e de modo dissociado dos terrenos situados a oeste. É sugerido que o Granite Belt

desenvolveu-se do lado africano a pafír do consumo do oceano Adamastor que

existiria entre o Schist Belt e esse Cinturão.



108

A provável bacia de back-arc deste cinturão estaria situada do lado africano (parte do

Damala costeiro/Kaoko/Gariep). Nesse contexto a bacia do Nama, seria uma bacia de

hinterland dessa evolução e não de loreland como sugerido em årtigos anteriores.

A dist.ibuição geométrica e grande parte das feições eshuturais atualmente

observadas nas unidades que compõem o cinturão Dom Feliciano, teriam sido

geladas na transição Proterozóico-cambliano, posteriormente a fase colisional que

juxtapos o Granite Belt ao Schist Belt. As bacias de foreland (Itajaí, Camaquã, Auoyo
del soldado-Piriápolis) forarn produzidas no ante-país em resposta a aproximação do

Granite Belt (600-560 Ma) e não, como sempre foi consenso, geradas durante a

tectônica deformadora principal do Schist Belt, que é rnais antiga (750-640 Ma).
Desta forrna, essas bacias devem ser entendidas como bacias de ante-país sin a tardi-

colisionais da orogênese Rio Doce.
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ANEXO _ 02

MAPA GEOLÓGICO DA PORÇÃO SUL
BRASILEIRA E URUGUAIA
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