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Este trabalho foi realízado com o objetivo de se
posicionar no tempo geol6gico as rochas e os eventos metanórficos
das principais unidades pré-cambrianas da porção leste-sudeste do
Estado de São Paulo, bem como, com base em estudos isotópicos de
Sr e Pb caracterizat a evolução pr6-cambriana da crosta continen-
ta1 nessa região. Para tanto, foram utilizadas anáLises racliom6-
tricas pelos m6todos Rb-sr e Pb-Pb em rocha total, u-pb em zir-
cões e K-Ar em concentrados separados de minerais.

A região de estudo 6 dividida ern cinco tcrïenos a-
1óctones separados por falhamentos transcorrentes e de empurrões,
que são os seguintes:

RESUMO

Donínio Itapira-Amparo: composto por núc1eos de rochas migmatí-
ticas e ortognáissicas e seqtlências metavulcanossedimentares e

metassedimentares.

Donínio Piracaia-Jundiaí: Constituído por rochas migmatíticas e

granulíticas relacionadas à formação de nappes.

DomÍnio São Roque: trata-se c1e uma seqtiência vulcanossedimentar
de composição toleítica e de fundo oceânico con deposição nredo
minantemente em arnbiente de ãguas não profundas.

Domínio Enbú; composto de rochas migmatíticas associaclas a se-
qtlências supracrustais

Domínio Costeiro: constitue-se de terrenos metamórficos de n6-
dio a alto grau (gnaisses e migmatitos) e granitos com charno-
quitos associados.

-XV1-

- 0 Domínio Itapira-Amparo teve seu primeiro frag-
mento crustal formado próximo a 3.4 b. a. , Lrm evento vinculacio ao
Arqueano tardio formador de ortognaisses eÌn z ,6-?. , s b. a. e um pro-
cesso geodinâmico formador de rochas importante,clurante a oroge-
nj-a transamazônica (2.2-7,g b.a. ) envolvendo componentes magmáti-
cos originarlas tanto da cïos ta continental como r1o rnallto supe-
rior. A1ém disso caracterizou-se também o desenvolvimento de se-



qtlências supracrustais principalmente em torno de 1

durante o Proterozóico superior ocorreram'orocessos
ciais localizados da crosta continental.

- No Domínio Piracaia-Jundiaí a idade rnais antiga
càracterízada em rochas do embasamento foi a idade Pb-Pb em ro-
cha total nos granulitos de socorro, de 1.400 M.e. interpretado
como a 6poca de formação de tais rochas. Tamb6m neste domínio foi
detectado um evento formador de rochas no Protero z6i.co Supe-
rior, entre 800 e 600 M.a. vinculado a nigmatizações e fornaÇão
de granitos.

- No Domínio São Roque, o pacote inferior ð,a se-
qttência vulcanossedimentar homônima começou a sua depcls j.cão em

torno de 1.800 l.{.a., sofrendo metanorfismo próximo a 1.400 M.a.
Após esta fase ocorreu, provavelmente nova sedinentação e poste-
rior metamorfismo entre 800 e 700 M.a. e atividade granítica pós-
-tectônica dentro do intervalo de tempo 700-550 ì\{.a.

- No âmbito do Domínio Embú foram caracterizados e

ventos geodinâmicos formadores de rocha em 2.500, 1.s00 e 750M.a.,
sendo que o ú1timo registra a época sintectônica do tectonismovin
culado ao Proterozóico Superior. Os granit6ides pós-tectônicos re
gistraram idades entre 700 e 600 1.4.a. Tlrincinalnente.

- No Domínio Costeiro, as rochas características
c1a crosta inferior indicaram idades de forrnação de , rochas entre
650 e 600 lt{.a., a partir de retrabalhamento de rochas pré-existen
tes e as nanifestações graníticas posteriores ocorreran próximo a
550 M.a.

-xv11-

.400 14.a., e

de fusões Dar

- De uma forma geral os granitóiCes intrLrsivos nos
cinco domínios decrescem em idades no sentido do Domínio pi racaia
-JundiaÍ para o Costeiro, conforme o rumo de NI¡J para SE.

- As evidências e isotópicas de Sr e pb sugerem
que os granitóides intrusivos estudados c1a ãrea en estuclo são for
mados por processos de fusão parcial cla crosta continental infe-
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rior ou superior, não envolvendo en seus respectivos magrnas païen
tais componentes significativos do manto superior.

0s estudos geocronol69icos realizados, aliados ãs
informações geológicas existentes nos permite estinar que os pe-
ríodos de tenpo principais formadores de rochas na ârea em estudo
foram entre 1.5-1.3 Ga. e 0.75-0.55 Ga. Entretanto estes interva-
los de tempo não correspondern aos principais períodos de forma-
ção de crosta continental, porque as orogenias do Proterozóico l.4s

dio e Superior envolveram precloninantemente materiais reciclaclos
da crosta continental.



Pb-Pb and Rb-Sr whole rock isotope systematics and
U-Pb on zircons method analyses are reported for rocks from the
southeastern part of São Paulo state. The isotopic studies on gran
itjc intrusions, orthogneissic rocks and migmatitic terranes, in
this area, provides an irnportant indication of the age and nature
of the continental crust.

This region include five major differents al1och-
thonous tectonic terranes separated by thrust and strike slip
faults. These susoect terranes are:

ABSTRACT

- Amparo-Itapira Donain: IÍetassedimentary and metavolcanossedi-
mentary sequences, which outcrop in the nucleous of tl-re napnes,
of the archean ortognaissic and nigmatitic rocks.

- Piracaia-Jundiai terrain: granulitic and nigmatitic rocks ïe-
lated to the mass overthrusts.

- São Roque Domain: l4id-Proterozoic volcanossedimentary sequences,
with tholeiitic composition of shallow-oceanic environnent.

- Embu Terrain: Late Proterozoic supracrustal rocks associated
with archean and mid-proterozoic migrnatitic terranes.

- Costeiro Domain: Late Proterozoic granites and migmatites r.vith
charnoquitic rocks.

- 1X-

Approximately 300 Ar, Sr and pb isotopic age deter-
ninations have been considered in this paper, categor izeð, as to
reliability and significance. The history revelead is episodic,
with distribuition patterns within episodes very well defined.

The observed geological history for each terrain
are: the Anparo-Itapira donain has a history dating back to 3.4
Ga. and sínce 2.6 to z.s Ga. and z.z to 1.9 Ga. geodynamic epi-
sodes of crust-fornation occurred involving both mantle-clerived
magmas and reworking of older naterial. Supracrustal sequences de
velopecl during the Mid-Protero zoic tirne (1. /, Ga, ) , ancl, in the



-XX-

Late Proterozoic (--650 M.a.) mínor crustal partial nelting proc-
ess occurred.

In the Piracaia-Jundiai terrain, the granulitic
rocks yelded Pb-Pb whole-rock age around L.4 Ga. suggesting cleri-
vation from reworking of crustal materiaL. Late Proterozoic ages
were obtained for the nigmatites and post-tectonic granites.

The netavolcanic-sedimentary sequentes within the
São Roque Geologic Domain developed during the time period l. B to
0.7 Ga. and comprise t\4/o metamorphic superinposed episodes (1.4
and 0.8 Ga.). The post-tectonic granitic activities occtrrred be-
tween 700-550 M.a. Within the Embu terrain, ancient protholit frag
ment was identify with an age at least z.s Ga. ancl two migmati-
zatíon and granitization episodes were superimposed at 1.5 Ga.
and 750 14.a. All the metamorphic rocks of the Costeiro Domain de-
veloped in the Late Protero zoíc tine, with syntectonic phase a-
round 650 14.a. This geological process implies recycling of crus-
tal naterÍal.

The 1.000 to 550 M.a. range has been obtained for
the intrusives granitoids, Generally these rocks are progressive
younging fron the Amparo-Itapira Domain (1.000-950 M.a.) in the
NW, towards to the costeiro Terranes (s50 I{.a.) in the sw. The
studied granitoids of this area have Pb and Sr isotopic composi-
tions which indicate crustal sources: lower'and upper crust .or a
mixture of upper plus lower crust.

The Sr and Pb isotopic evidences, which has been
used as a petrogenetic indicator, together with the available ge-
ological information provide to estinated that the main periods
of rock-formation episodes in this area occurred during the time-
-period 1.5-1.3 Ga. and 0.75-0.S5 Ga.

Although the Mid ancl Late proterozoíc ì{ere a peri-
od of a large amount of rocks were formed in this area, they were
not a major crust-forming period, because these rocks are nainly
constituted by recycled continental crust.
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1. f. iNTRODUÇÃO

0 autor iniciou-se nas pesquisas geocronológicas
en janeiro de L976, quando contratado pelo Projeto Radar da Ama-
zõnía (RADAM), posteriormente denominaclo do Projeto RADAMBRASIL,
com a finalidade de participar do programa de apoio geocronoló-
gico aos mapeamentos geológicos regionais na escala ao nilionési
mo realizados pelo Projeto nas regiões Amazônica e Centro- Oeste
do Brasil. Para ta1 empreendimento o autor começou a participar
das atividades de pesquisa, nos Laboratórios do Centro de pesqu!
sas Geocronológicas do Instituto de Geociências cla Universiclade
de São Pau1o, como tanbém dos trabalhos de campo realizados pelo
referido projeto at'e julho de 1984, quand.o, então, foi contrata-
do em tempo integral como Professor Assistente do Departamento
de Geologia Geral do IGUSP.

Neste período o autor acumulou experiência sufici
ente na aplicação da geocronologia em mapeamentos de áreas pré-
canbrianas, com a finalidade de estabelecer a estratigrafia des-
sas rochas, bem como a evolução crustal das regíões estudadas.
Neste sentido o autor considera-se apto a desenvolver o trabalho
proposto.

A tendência de se aplicar estuclos geocronológi-
cos ? envolvendo tanto cá1culo de idades como estudos cle evolução
isot6pica de sr, nos trabalhos de mapeamento geológico regional
no Brasil, começou no início da década de 1970 com o então proje
to RADAM, flâ região amazônica e depois estendido para todo o ter
ritório nacional atrav6s do Proj eto RADAMBRASIL. posteriormente
a Secretaria de Minas do Estado da Bahia aplicou esta ferramen-
ta nos programas de mapeamento geológico daquele Estado. A apli-
cação desta ferramenta deveu-se ao crescimento da importânci a d,a
geocronologia no estabelecimento da estratigrafia em áreas p16-
cambrianas polimetanórficas e policíclicas, como também na deter
minação da fonte dos magmas parentais d,as rochas ígneas e ortome
tanórficas e dos ambientes tectônicos formadores de rochas.

-2-
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Este trabalho foi realizado com o objetivo maior
de se posicionar no tempo geolóqico a evoluÇão metam6rfica das
princiuars unidades pré-carnbrianas .la porção I este-sudeste do Es

tarlo rle São Parrl o. estabelecer as idades das diversas rochas que

constituem a ârea e,com base em estudos rsotópicos de Sr e Pb ca
racterizar a evoluÇão da crosta continental nessa região durante
o pré-Carnbriano

Para atingir tais objetivos contou-se com o apoio
do Centro de Pesquisas Geocronológicas da Universidade de São

Paulo, do Laboratório de Geologia Isot6pica clo Departamento de

ciências da Terra da universidade cle oxford (Inglaterra) , onde
o autor realizou um est-a.gío em 1983, e do Laboratório cle Geocro-
nologia do Departamento de Geologia da Universidade de Kansas
nos Estados Unidos da América. Alén do apoio laboratorial foi
muito importante para a confecção cleste trabalho o desenvolvimen
to do conhecimento geológico do pré-canbriano do Estado de são
São Paulo ocorrido nos últimos anos.

A parte sudeste do Estado de São Paulo tem sid.o
obj eto de vários estudos geolõgicos de detalhe, principalmente a

p6s o início do Programa de Desenvolvimento de Recursos Minerais
(Pró-Minério), eue propiciou o mapeamento geológico de várias fo
thas na escala 1:50.000, executado por diversas empresas e insti
tuições do Estado, que geraram uma quantidade apreciáve1 de tra-
balhos científicos que contribuiram de uma forma marcante para o

avanço no níve1 do conhecimento geológico das áreas estudadas.En
tretanto, ao contrário de outras regiões do Brasil, os estudos
geocronológicos não acompanharam essa evolução científica, sendo
clara a necessidade de estudos isotópicos de detalhe para comple
mentar os trabalhos geológicos jâ realizados.

Justamente com o objetivo de preencher essa lacu-
na geocronológica, pelo menos parcialrnente, com aná1ises isotó-
picas peras metodologias Rb-Sr em rocha total, Pb-Pb ern rocha to
tal, U-Pb em zircões e K-Ar em concentrados de minerais separa-
dos, foi concebido este trabalho.



r.2. LOcALizAÇÃo DA ÃREA

A ãrea abrangida pelo presente trabalho situa- se
na porção sudeste do Estado de São Paulo, estando incluida den-
tro do po1ígono formado pelos meridianos cle longitucle oeste 47o50,
e 45o25'e pelos paralelos de latitude su1 zzo30,e 24000,(Figu
ras 1 e 2). As toponínias da ârea, incluinclo as principais cida-
des, estradas e drenagens estão representadas na figura z.

En termos cartográficos a região em estudo está
incorporada na folha ao milion6simo SF-2 3-24 Rio cle Janeiro/V:_t6
ria e abrange t,otalmente ou parcialmente as seguintes folhas pla
ni-a1timõtricas na escala 1 : s0.000, cuj a distribuição geográfi-
ca encontra-se na figura 3:

1-SF-23-YC-V-3

2-SF-21-YC-V-4

3 -SF- 23-YC-VI-3

4-SF-23-YC-VI-4

5-SF-2s-YD-IV-3

6 -SF- 23-yD- rV-4

7-SF-2s-YD-V-3

8-SF-23-YD-V-4

9-SF-23-YD-V-2

10 -sF- 23-YD-V-1

11-SF-2s-YD-IV-2

12 -SF-2 3-YD- rV- I
13-SF- 2s-YC-Vr-2

14-SF-23-YC-V]-1

15-SF-23-YC-V-2

16 -SF- 23-YC-V- 1

-4-

Juruparã

Juquitiba

Enbu Guaçu

Riacho Grande

Santos

Bert ioga

llha Monte do Trigo

Mares ias

Pico do Papagaio

Sales6polis

Mogi das Cruzes

Suzano

São Paulo

Itapecerica da Serra

São Roque

Sorocab a
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17-SF-23-YD-II-1

18-SF-23-YD-II-3

1 9 -SF- 2s-YD-I-4

20-sF-25-YD-r-3

21-SF-2s-y1-rrI-4

22-SF-2'-YC.III-3

23-SF-2s-YC-rr-4

24-SF-23-YC-II-3

25-SF-23-YD-rr-2

2ó-SF-23-YD- I I-1

27 -SF -2s-YD-r-2

28-SF-23-YD-I-1

29-SF-7,3.YC-III-1

30-sF-23-YC-Iri-1

31-SF-23-YC-rI-Z

52-SF-23-YC-II-1

33 -SF-2 3-YA-VI -4

34 -SF-2 3-YA-VI - 3

35-SF-23-YA-V-4

36-SF-2 3-YA-V- 3

37-SF-23-YA-Vr-2

38-SF-2 3-YA-VI -1

39-SF-23-YA-V-2

40-sF-23-YA-V-1

41-SF-23-YA-III-4

42 -SF- 23-YA- I I r -3

43-SF-23-YA-rr-4

44-SF-23-YA-rr-3

Paraibuna

Jacaréí

- Santa lzabel

- Itaquaquecetuba

- Guarulhos

- Santana do Parnaíba

- Cabreúva

- Itu

- Taubaté

- São Jos6 dos Canpos

- Igarata

- Piracaia

- Atibaia
- Jund].a].

- Indaiatuba

- Salto

- Bragança Paulista
- Valinhos

- Campinas

- Americana

' Socorro

. Anparo

.Cosmópo1is

.Lirneira

. Ãguas de Lindóia
, Mogi Guaçu

Conchal

Araras
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0 acesso para a ârea e no seu interior é facili-
tado pelo grande número de rodovias, estradas secundárias e vici
nais que seccionam toda a região. A drenagem é constituída prin-
cipalmente pelos rios Tietê, Paraíba, sorocaba, Atibaia e Jagua
ri, estes dois últinos afluentes do rio Piracicaba e tambén pe-
1os reservatórios de Guarapiranga, Bi11ings, Jaguari, santa Bran
cã, Paraitinga, Paraibuna e Ponte Nova.

Geomorfologicamente a região em estudo inclue
seis domínios distintos conforrne Gatto et a1. (198s), eue são a

saber: Escarpas e Reversos da serra do lvlar, planalto de Amparo,
Mantiqueira Meridional, Planalto de Paranapiacaba, Denressão pau

lista e Vale do Paraíba do Sul. A distrib,uição geogrãfica destes
doninios encontra-se esquematizada na figura 4.

1.3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

A metodologia seguida pelo autor para a confec-
ção deste trabalho consistiu de três fases distintas. Na primei-
ra foi real izað,o o levantamento das informações geológicas e gee
cronológicas disponíveis na literatura para a área em estudo,com
a finalidade de se estabelecer os alvos para os estudos radiomé-
tricos. A segunda fase consistiu de trabalhos de campo visando a

coleta de amostras pafa as datações e na terceira fase foram rea
lizadas as anãlises radiométricas e a interpretação dos resulta-
dos en diagramas apropriados em conjunto com os dados pré- exis-
tentes

Em termos de

1ógico, foram obtidas várias
aproximado de 1 a 2 kS cada,
temp6rica a vista. Para tanto
mostras em pedreiras, onde as

A preparação
lecida para cada netodologia

coLeta para processamento geocrono-
amostras por afloramento com peso
que não apresentavam alteração in-
, preferencialmente, coletou-se a-
exposições eram melhores.

das amostras
radiométrica

seguiu a rotina estabe
a ser empregada, ou se
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ja britagem e quarteação dos exemplares para todas as netodolo-
gias, pulverização em moinho de bolas corn cápsulas revestidas de
Mo para as amostras a serem datadas em rocha total por Rb-sr e

Pb-Pb . Para as amostras datadas pelo método K-Ar, foram separados
concentrados minerais (biotitas, plagioclásios e anfibó1ios) nas
granulações 60/100 mesh e 10 0 /ß0 mesh. Algunas amostras contudo,
pela impossibilidade de separação de minerais, foram analisaclas
em rocha total, râ granulação 35/60 mesh. Por fim para as amos-
tras datadas pelo m6todo U-Pb, foram separadas várias frações com
granulações entre 100 a 200 mesh, com grau de magnetisno distin
to.

1. 3. 1. Rubídio-Estrôncio

A maior parte das análises geocronológicas real-íza
das neste trabalho foran pela netoclologia Rb-Sr, e o conjunto to]
ta1 dessas análises foram reali zados no Centro de Pesquisas Ceo-
cronológicas do Instituto de Geociências da USp.

A seleção de amostras a serem dataclas foi reariza-
da com base na relação Rb/Sr, sendo escolhidas as amostras cogené
ticas que apresentaram os valores mais diferentes entre si, com a
finalidade de se obter uma boa distribuição espacial nos diagra-
mas isocrônicos.

A dosagem d.e Rb e Sr foi efetuada por fluorescên-
cia de Iìaios x, utilizando-se de un aparelho philips con tubo de
rnolibdênio ou tungstênio, e com paclrões de referência pCC-l , GSp-1
e llTS-1. Para as amostras selecionadas efetuaram-se dosagens quan
titativas com correções de background. Para os valores situados
dentro do intervalo 500 e 50 ppm, os erros estinados são da ordem
de Zeo, Para os valores fora deste intervalo o erro é maior e por
isto não utiliza-se este nétodo de dosagem e sin a técnica da di-
luição isotópica, com spikes enriquecidos em RbBT e srB7, confor-
me as técnicas descritas em Kawashita (Ig7Z).
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Após esta fase as amostras são atacadas quimica-
mente em cadinhos de teflon, com FIF e HCL04 a quente durante Lz

horas. Após a liberação dos elementos químicos da amostra, o Rb

e o Sr são separados por passagens da solução em colunas com re-
sinas do tipo Dowex 50w-X8, ZO0 a 400 meshes en neio clorídrico.
As anâIises espectrométricas foram obtidas a partir da deposição
em monofilanento e com a adição de H3P04, utilizando-se de um a-
parelho Varian lr4AT, tipo TH-5 de fonte só1ida, cuj as caracterís-
ticas encontram-se descritas em Torquato (I974), sendo que foi
modificado a partir de 1983, onde foi acoplado "on line" ao mi-
croconputador I-lP-g825 B conforne cliscutido em Kawashita et aI.
(1e83).

Os valores da razáo St8 7/srB6 f oram nornrali zac]os

para a relação st86/sr88 = 0,1194, as demais constantes utiliza-
das nos cá1cu1os das idades são aquelas recomendadas por Steiger
e Jäeger (L977):

Para os cálcu1os de diluição isotópica utilizou-se

--t 1 _1
ÀRb = L,4Z x 10 rr anos r

nacionais NBS-1

pect rom6t ri cas

NBS - 98i (SrN)

(Rb85/nu87)Ir = z,sgz6 + o,oo37

os valores obtidos de St87/st86 nos padrões inter
e Eimer Amend no período em que as an'alises es-

foram realizadas são os seguintes:

0 ,7I024
0,71030
0,71015
0,70030
0,7L029
0,7L020

I
1
+

:
+

+

0,00024
0,00012
0.00018
0,0001u
0,00021
0,00013

Eimer Anend

Yr

YIr
Yr

YIr
Yt
Y II
Yr

Ytt

0,70809
0,70836
0,70834
0 ,70833
0 ,70806
0,70799
0,70773
0,70913

+0
+0
+0
+Q
+Q
+0
+Q
+0

,000 70

,0 00 69

,00 1 34

,00090
,00053
,00041

,00096

,00056



L3.3. Chumbo-Chumbo

As análises isotópicas por essa netodologia foram
realizadas no Age Laboratory do Department of Earth Science
da Universidade de Oxford sob a coordenação dos Profs. S. Moorbath
e P.N. Taylor em junho de 1983, durante est-agio do autor nesse la
boratório. As amostras foram analisadas em rocha total e em con-
centrados de feldspatos.

Cerca de 0,2 gramas de amostras são atacaclas em bom

bas de Teflon con HF concentrado. A separação do Pb nas amostras
de rocira total foi feita através do método da eletrodeposição du-
p1a, descrito por Arden e Gale (1974), com posterior deposição g
nostral enì monof ilamento de lìênio, enìpïegando-se I-l3PO4 e sílica
gel. J-a para as amostras de feldspatos e algumas em rocha total,
realizad,as nos anos de 1985 e 1986, a separação do Pb foi feita
em microcolunas .de Teflon com resina aniônica AG 1X8, em meio bro
mídrico.

As medidas isotópicas de

trômetro de nassa autonatízado de fonte
As técnicas de representação gráfica e

Pb-Pb, bem como os cálcu1os de idades,
Taylor et a1. (1980).
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0s parâmetros utilizados nos cá1culos forarn:

À258u

i23su

23Bu /2

Idade

Composição Isotópica do Pb prinrordial

Pb foram obtidas ern espec-
sólida, VG isomass 54 E.

interpret ação clos dados
encontram-se descritos em

= 0,15512

= 0,98485

35u = L37

cla Terra

5X10

x10

,88

= 4,57

-9 -1anos

-q -1- anos

206pa/2o4pb = 9,s07

X 109 anos

na Troilita Canyon Diable:



I.3,4. Urânio-Chumbo

2o7lrb/2o4Pb = ro ,294

'otra/2o4Pb = 29 ,476

As análises U-Pb foram realizadas em concentraclos
de zircão nos Laboratórios de Geocronologia da Universidade de Kan

sas (EUA) , sob a coordenação do Prof. R.van schmuss, segundo as
nôrmas de rotina rlaquele laborat6rio. A separação dos concentra-
dos de zircões foi realizada no Centro de Pesquisas Geocronológi-
cas da usP, através de separador eletromagn6tico tipo Frant z e

meios densos, com Bromof6rmio e Iodeto de Metileno.

As constantes utilizadas de decaimento foram as re-
comendadas por Steiger e Jägger (I977):
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À(u238)

À (U235) = 9,8485 X 10-10 u*or-1

= 1,55125 X 10-10 uror-1



CAPÎTULO 2

UTILIZAçÃ,o DOS ISÓTOPOS DE ST E Pb COMO INDICADORES DE FONTES

DE MAGMAS
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z.L. TNTRODUÇÃO

Atualnente tem sido muito grande a uti1-ização dos i
sótopos de sr, Pb e Nd como traçadores petrogen6ticos, e indica-
dores indiretos de ambientes tectônicos formadores de rochas. Is-
to pode ser feito principalmente atrav6s de estuclos sobre a geo-
química isotópica desses elementos en conjuntos de rochas ígneas
ou ortometamórficas.

Taylor et al. (1984) caracterízam os seguintes pro-
cessos e mecanismos principais para a fornação de magntas possí-
veis de serem diferenciados atraies de estudos isotópicos:

- fusão parcial de materiais do manto superior e/ou
crosta básica oceânica;

- cristalização e diferenciação por fracionamento
de nagmas derir¡ados do manto superior e/ou crosta básica;

- assimilação pelo magma de

riquecidos em elementos incompatíveis.

0s isõtopos de Sr, largamente utilizados no Brasil,
atrav6s das determinações da composição inicial srBT/srB6 .1" um

dado conjunto de rochas cogen6ticas, conseguem distinguir clara-
mentê se um magma foi formado a partir de fusão parcial cla cros.
ta contiuental superior ou derivou-se cliretamente do manto supe-
rior ou de fusão parcial da crosta granulítica inferior empobreci
da em Rb, não podenclo, entretanto, se diferenciar entre os dois
últimos processos. Estudos petroqenéticos têm demonstrado que ro-
chas granuliticas que sofreram severa perd.a de U e Rb durante os
processos metamórficos, se fundidas hoje, produzirian ìragmas com
baixos valores ð,a razão sr87/st86, cla ord.em d.e 0,703 a 0 ,705, não
claramente clistintos clos valores atuais obti<1os para o nianto supe
rior (Taylor et ãL,, 1984).

-17 -

- fusão parcial da crosta continental;

componentes crustais en
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Ao contrário do sistema Rb-Sr, o comportamento geo-
quírnico de U, Th e Pb na crosta continental inferior é claramenre
distinto do manto superior, onde a razã.o u/pb 6 maior, cle tar mo-
do que a evolução isot6pica do Pb radiogênico na crosta inferior 6

severamente retardada em relação ao manto. Devido a esta distribu
ição preferencial é possíve1, utilizando-se os isótopos d.e pb,
distinguir uma fonte nagmática entre manto superior e crosta gra-
nulítica inferior, -d-istinção esta, realizad.a atrav6s da determina
ção do parâmet rq U204 , denominado de valor de u1.

2.2. ISOTOPOS DE Sr

0s isõtopos de sr são utilizados como inclicador:es
de fontes magmáticas atrav6s dos valores das razões iniciais Sr87 /
S.86 obticlas para conj untos de rochas ígneas ou ortometarnórf icas.
Tais razões serão subseqtlentemente denominaclas pol' r. i. .

0 manto superior apresenta-se empobrecido em Rb em

relação ã crosta continental superior, o que implica nuna evolu-
ção da razão BTsr/ 

lutt mais retardada neste ambiente. Desta manei
Ta magmas provenientes por diferenciação direta do manto superior
possuen valores de r.i. bem mais baixos (da ordem cle 0,701 a

0 ' 7030)., do que os magmas gerados poï fusão parcial da crosta cL¡rr

tinental superior, eue geralmente apresentam valores de r.i. rnai-
ores que 0,708.

No cliagrama da Figura 5, razão 87st/865, en $rrraot"do tenpo geológico, aparecem os campos relativos ao nta¡to supe-
rior e crosta continental e a linha de evolução do sr para a Ter-
ra como um todo. Neste diagrama a evolução da razão 87 sr/86s, no
manto ê repïesentado por um campo e não por uma reta, cleviclo ao
fato do manto ser ntuito heterogêneo, apresentando zonas cle conpo-
sição isot6picas de Sr distintas. Neste diagrama a linha evoluti-
va A repTesenta uma rocha formada no final do Prot erozóico Infe-
rior a partir de diferenciação do manto superior. A linha evoluti
va B representa una rocha formada por fusão parcial da crosta con
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tinental ern 1.000 Ma. cabe notar que o ponto M situa-se sobre a
linha A, sugerindo que a rocha A se fundiu para formar a rocha B.
A regressão da linha B, quando intercepta a reta de evolução do
sr para a Terra total, sugeïe uma idade mínima para a crosta que
foi fundida para formar a rocha B, no caso L,3 Ga., e a idade re-
al desta crosta seria d,a ordern de z ,0 Ga. Isto deve-se ao fato de
que nagma gerado por processos de diferenciação sempre irão forne
cer curvas de evolução isotópica mais inclinaclas que o naterial
que the deu gr:-i¡em, tendo em vista que o novo magma será mais en-
riquecido err1¡ 

8'St 
,

87s r/ 86s,.

O,72

C rosto

Apesar dos isótopos de sr se mostïarem eficientes
para indicar materiais derivados por fusão parcial ð.a cïosta con-
tinental superior não se consegue, utilizando-se apenas tais isó-
topos, diferenciar materiais provenientes do manto superior, da_
queles derivados por fusão parcial da crosta continental profunda
do faci es qranulito entpobrecicla en Iìb, eue usualnrente apresenta u
ma razão Rb/sr menor que 0,04, similar à do manto superior (lvloor-
bath e Taylor, 19 81) . Portanto rnateriais fornaclos a partir clestas

Tempo geotógico (Go)

Fis. 5 - DtAGRAMA DE EVOLU,ÇÃO tSOTóptCA DO Sr
EM FUNçAO DO TEMPO GEOLOGICO (Foure, t9Z7mod.)

\
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fontes possuem r.i. sinilares. por exemplo os granulitos de Le-
wisian, datados em 2,9 - z.T Ga., que ocoïren na porção nor-orien
tal da Escócia, apïesentam razões 87Sr/865, atuais no intervalJ
0,7034 (Rb/sr = 0,003 - 0,010) conforme chapman (197g). caso es_
tes granulitos fossem fundidos hoje, ïesultarian nagmas con r.i.s
no mesmo intervalo encontrado para rochas d.erivadas do nanto no
presente. Neste caso os isótopos de Sr não distinguiriam entre es
sas duas fontes rnagmáticas, embora seja improváve1 em bases petro
1ógicas e geoquÍlnicas, explicar a prociução cle grandes quantidades
de magmas calco-alcalinos a partir de fusão de crosta continental
profunda, empobrecida, seca e estéri1 geoquimicamente (Moorbath e
Taylor, 1981) .

Outro fator complicant" rr", interpretações geológi-
cas de r.i.s, especialmente aquelas situadas d.entro do intervalo
0,704 - 0,708, 6 que nuitas vezes magmas mant6licos podem sofrer
misturas com nlagmas crustais, ou então contaminação crustal sele-
tiva, por neio de elementos geoquimicamente incompatíveis deriva-
dos da crosta continental mais antiga e espessa. Tal fato 'e exen-
plificado nas rochas vulcânicas calco-alcalinas do sul do peru e
norte do chi1e, onde as r.i.s situam-se entre 0,705 e 0,70g. con-
forme Briqueu e Lancelot (1gig) esses valores de r.i.s serian de-
vido a contaminação de 87St sofricla pelo magma calco-alcalino ao
atravessar a crosta continental espessa da ordem d.e 70 I<m. Nas re
giões onde a crosta possui espessuras normais, da ordem d.e 30 km,
a contaminação é menor.

outro fator a ser considerado é que as r.i.s medi-
das em conjuntos de rochas Ígneas ou ortometamórficas não são o-
brigatoriamente iguais dentro do erro analítico, aos valores de
suas regiões fonte no manto superior, porque pode ocorrer um in-
tervalo de tempo significativo entïe a diferenciação do magma do
nanto superior e o fechamento final dos sistemas Rb-Sr clos conjun
tos datados, o que implicaria num increnento da razão Srsr/8ósr.-

. Portanto para auxiliar na interpretação geológica
das r.i.s, estudos dos isótopos de pb se fazem necessários.



2,3, ISOTOPOS DE Pb

0s isótopos de pb podem ser utilizados como indica-
dores de fontes nagmáticas de rochas ígneas ou ortometamórficas a
trav6s da determinação do parâmetro 238U/204pb, obtid.o por *eiã
de diagramas isocrônicos Pb-Pb em rocha total , ou e¡rtão ar:ravés
da aplicação do modelo da plumbotectônica a partir clas nedições
das composições isotópicas do Pb em feldspatos de rochas ígneas,
que não incluem u em seus respectivos retículos cristalinos.

2.3.I. Modelo da Plumbotectônica

Para descrever as variações nas compos
cas de Pb, principalmente ern granitóides, pode-se ut
1o da Plunbotectônica desenvolvido por Doe e Zartman
nan e lloe (1981) e Zartman (1984).

Sob o ponto de vista da "plumbotec,tônica,, a Terra
pode ser subclividida em três grand.es reservatórios heterogêneos,
que possuem apreciável quantidade de U, Th e Pb e suficiente lon-
gevidade para suportarem vários ciclos tectônicos q Esses reserva_
tórios são a saber: manto superior, crosta continental inferior e
crosta continental superior.

o manto superior exibe um claro retardamento na evo
lução isotópica do Pb em relação à crosta continental como um to-
do, \ o que exige um certo grau de isolamento entre esses dois gran
des sistemas. Entretanto,analisando-se os três reservatórios ,"p"
radamente, pode ser notado que no manto superior a relação u_pb 6
intermedi'aria sendo o Pb radiogênico predorninante, na crosta infe
rior a relação u-pb é baixa, sendo que o pb principal 6 o não ra_
diogênico, e finalmente a crosta superior, enriquecida em ur poS-
sue uma arta razão u/pb, predominando o pb radiogênico. As aná1i-
ses isotópicas do pb, em conjunto com os dad.os relativos ãs con_
centrações de u e pb, indicam que as relações u/pb na crosta con_
tinental profunda são 5 a 10 vezes mais baixas que no manto supe_

t\
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ições isotópi
ilizar o mode

(19 79) , Zatt
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Dentro do contexto da plumbotectônica podemos de
finir orogênese como senç1.o uma transferênci.a d.e mâteri ar entre
os trôs grancles reservatórios terrestr_es,_ durante a quar pb, u e
Th são extraídos de cad.a reservatório e ingressam no sistema oro
gênico' causando, una mistura quÍmica e isotópica, redistribuin-
do esses elementos na crosta superior e inferior neoformada e no
manto. Este processo 6 esquematizado na figura 6, extraícla de
Doe e Zattman (1979), que mostra a configuração final clos reser-
vatórios em função das orogêneses, onde as setas representam o
transporte de material dentro de uma orogênese durante o último
ciclo tectônico, o qual produziu o bloco pontilhado cle crosta
neoformada.

-22--
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MANTO

Fig. 6 - CONFIGURAçÃO FINAL DOS RESERVATóRIOS MOSTRANDO A
coNTRlBulÇAo Do MANTO; cRosrA tNF. e sup. NAs oRoGENESEs

EM RELAçAO AO MODELO DE PLUMBO -TECIôNICA
(Doe e Zortmon,lgTg)
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As diferenças isotópicas, relativas â U, Th e pb,
que existem entre o manto, crosta superior e crosta inferior, sul
gidas pelo decaimento radíoativo durante os períodos de isolamen-
to entre um reservatório e outro, tendem a diminuir com o tempo
durante os sucessivos eventos geodinâmicos, quando então ocoïrem
conunicações entre os reservatórios. Portanto, com a ocorrência
de futuras orogêneses as composições isotópicas de pb, Th e u no
manto e nas crostas inferior e superior tendem a se homogeneizar.

Armstrong (1968) iniciou a aplicação dos concei-
tos ð,a tectônica de placas para explicar a evolução isotõpica do
Pb. Nesta evolução estabeleceu-se inicialmente que todo o resíduo
de matéria no manto, do qual o primeiro segmento crustal foi for-
mado, foi criado hã,4,a bilhões de anos atrás, e a partir daí o
rnanto e esta crosta primitiva contribuirarn para a formação de no-
vas crostas continentais durante as orogêneses sucessivas.

Durante todos os epis6clios geodinâmicos subseqtien-
tes, alguma quantidade de crosta inferior e superior são produzí-
das, e a quantidade de crosta remanescente depois de cada orogêne
se será aquela fração que escapou da clestruição para a forrnação
de nova crosta.

No modelo de Plumbotectônica estabelecido por Doe
e Zartntan (1979) a orogênese deve ser encarada como um evento ins
tâneo, ou seja, o decaimento radioativo ocorre somente no materi
al contido no reservatório e não durante a tïansferência dess" r;
terial.

Neste modelo o teïmo crosta 6 relativo apenas ã
crosta continental e não a crosta oceânica, que não possui "sta-
tus" de reservatórion embora a sua contribuição para urna orogêne
se possa ser inportante. Com relação ao manto, evidências geoquí-
micas e geofísicas sugerem que someate a porÇão superior do manto
(até 500 km) particì-pa ativamente dos Drocessos geodinamicos, por
tanto a definição de manto para os modelos de Plumbotectônica se-
râ restrita a esta zorla.
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O modelo foi originariamente desenvolviclo para ex
plicar os fenômenos d.e partição complementar de Pb, Th e U entre
os segmentos neoformados de crosta continental inferior e supe-
rior. Dentro d.este contexto o manto se comportaria como um reser
vatõrio uniforme, não necessitando ter uma relação U/Pb muito di
ferente da crosta total. En.tretanto, a partir de estudos da com-
posição isotópica do\ IUORB e de várias rochas vulcânicas de ilhas
oceânicas, sabemos que existe uma variabilidade consideráve1 na
composição isotópica do Pb proveniente do nanto, o que irnplica
em admitir que a contríbuição do manto nas orogêneses em termos
de Pb é nuito importante. Por assirn ser o nanto hoje, é conside-
rado dentro dos modelos de Plumbotectônica de zartnan e Doe

(1981) corno participante ativo nos processos de partição dos isó
topos de Pb.

Através dos estudos das relações isotópicas
206pb /204pa, 207pb/204pa e 208pb /z04pa pode-se esrimar os diver-
sos ambientes geológicos de formação de rochas, tendo em vista
que esses ambientes apresentam composições isotópicas caracterís
ticas e distintas entre si, cujas diferenças parecem ter persis-
tido durante todo o Fanerozóico e possivelmente o proteroz6ico.

Doe e Zartman (1979) e Zartman e Doe (19g1) elabo
ranr cliagramas 20BPb /z04Pb x 20ópb /7'04pb e 207rb/204pb * 206pb 

/204pb-
onde são individualízados campos para os seguintes ambientes tec
tônicos: crosta inferior, crosta superior, arcos maturos, i1[as
oceânicas e cadeias meso-oceânicas (MORB) (Figura 7). Nesta figu
ra podemos notar que a composição isotópica do pb para o manto
mostra uma heterogeneidade muito grande entre a conìposição do
MORB e das ilhas vulcânicas oceânicas. portanto, a composição i-
sotópica de um novo segmento de crosta continental fornado den-
tro de uma orogênese depende fundamentalmente, a1ém do reservató
rio principal contribuinte, tambõm do proce.sso tectônico atuan]
t€, assim por exemplo, caso essa contribuição seja dominada pela
crosta oceânica em subducção, nós devemos esperar uma composição
sirnilar ao MORB principalmente.
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Crosto lnferior

Fig.7 - CAJ\4POS DE AMBIENTES TECTôNICOS MODERNOS EM
RELAçAO AOS ISOTOPOS DE CHUMBO (Zortmon e Doe, tggt)

rosto Superior

206Pb/2O4Pb
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No caso de rochas vulcânicas de ilhas oceânicas,
cuja composição isotópica de Pb são sinilares a outras fontes do
manto que não o lt{0R8, segundo zartman e Doe (19s1) representam
em verdade, misturas de MORB e rnaterial continental erÌvolvido
dentro do ambiente orogênico. De acordo com esse princípio, ãT-
cos magmáticos prinitivos distantes clas zonas continentais devem
possuir uma composição isotópica de pb mais pr6xima da composi-
ção do MORB, ao passo que arcos magmáticos mais maturos, situa-
dos nas ãreas adjacentes aos continentes contén sign:ificantes
proporções de Pb provenientes destes continentes. Isto é, exem-
plificado na região de Serra Nevada por De paolo (lgg0).

Devido aos fatos descritos acima, podernos notar
na figura 7 que o canpo dos arcos magmáticos nìaturos coi¡cidem
parcialmente aos campos relativos ã crosta continental cratontza
da.

Com relação ã crosta continental superior a conpo
sição isotópica do Pb normalmente apresenta valores ¿rltos para
as razões 207Pb/204pa acima de 15,8, e tambén para as relações
206 

Pb /20 4pu, geralmente acima de 18 , s . Ess as re rações ,Jeven-se
ao fato de que esta porção crustal foi derivada de magmas com u-
ma componente importante de Pb proveniente de material erodido
dos continentes, ou de nagnas contaminados pelo pb da crosta.

Na figura B estão representadas curvas de evolu-
ção dos isótopos de Pb para o manto, crosta superior, crosta in-
feri,or e ambiente orogênico. Nestas curvas a evolução isot6pi-
ca do Pb na Terra é simulada por uma modelagem de crescimento de
crosta continental atrav6s do ternpo geolõgico em séries de oroge
nias a cada intervalo de 400 m.â: (efetivamente um quasi- contí-
nuo processo de formação de crosta continental), e estas oroge-
nias seriam os meis pelos quais ocorrerian os processos de gera-
ção e consumação de crosta. Nas primeiras orogenias as contribui
ções crustais seriam insignificantes, aunentando progïcssivamen-
te con o passar do tempo geológico.

i@



-c¡
fL

$o
(\,

Õ
(L

(o
o
$J

.'t .l

Fig. S.CURVAS DE EVOLUçÃO ISOTóPICA DO Pb GERADAS PELO
MODELO DA PLUMBOTECTONICA PARA O MANTO (B), OROGENESE

(C),CROSTA SUPERIOR (D)E CROSTA INFERIOR (A)

?o6Pb / 2O4Pb



2, s,2. Uti Iizaçã.o do parâmetro (238u/2a4pa)

A crosta continental inferior possui uma relação
u/Pb mais baixa que o manto, de ta1 modo que a evolução isotópi-
ca do Pb radiogênico 6 ser¡pranente retardacla em relação ao man-
to. Devido a esta distribuição diferencial é possÍve1, utilízan-
do-se isótopos de Pb, distinguir a fonte de magmas entre manto e

retrabalhamento de crosta granulítica inferior, a1ém ð,a fusão
parcial da crosta superior

, Esta diferenciação 6 feita através da util izaçã,o
do parâmetro 238u/20a06, que para magmas d.iferenciados diretamen
te do manto superior indica valores situados no intervalo T,s
8,2 e para magmas provenientes de fusão parcial da crosta siá1i
ca fornece valores significantemente abaixo ou acima d.esse inter
valo (Moorbath e Tayror, 19g1). o varor aparente de vrl238u/204pÐ
para a fonte de magmas pode ser calculado' assumindo o modelo de
evolução isotópica do Pb em estágio único desde a formação da
Terra at'e a idade isocrônica obtida.

;",iderado .,n:.:";;ï";:;i:';"í;l"l i;i :î;:,:":ll,l"u"uï}".i
do manto, e a variação dos valores dentrq d.este intervalo deve_
se a heterogeneidade do manto. Quando os valores calculados para
u1 forem claramente abaixo deste intervalo, pode significar que
o magma gerador do conjunto de rochas analisado foi formad.o pos-
sivelmente poï processos de fusão parcial da crosta granulítica
inferior, zona esta, severamente empobrecida em U e conseq¡ente-
mente com baixa razão u/pb, por outro lado, quando o parânretroz38u/204Pb indicar valores superiores a g,z, provavelmente o mag
ma parental das rochas em estudo foi formado através da fusão
parcial da crosta continental superior, onde teria sofrido um en
riquecimento en U.

cabe ress artar que as interpretações petrogenéti.-
cas extraidas do valor de u1 devem sef-acompanhadas da avaliação
dos valores das razões iniciais t,tr/86S, do conjunto de rochas
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arlaLisado, para uma maior segurança
podemos considerar o seguinte quadro
tativa para as fontes dos magmas:

(87 s, / 86sr) 
i

manto
s uper ior

Crosta Inferior
Crosta Superior

Quando os dados obtidos para as razões iniciais de
sr e para os valores de ul de um mesmo conjunto de amostras con-
sangtlíneas não forem coerentes com o quadro acima, possivelmente
a assembl6ia litológica estudada sofreu uma perda de U e Rb atTa-
v6s de efeitos de metamorfismo de alto grau bern após a cris taLiza
ção primãria das rochas, ou então o magma gerador d.essas rochas
sofreu contaminação seletiva de elementos geoquimicamente incompa
tíveis da crosta continental durante a sua ascensão para nÍveis
crustais mais elevados.

baixa (< 0,704)
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interpretativa. Desta maneiïa
de correspondência interpre-

baixa (<0 ,704)

alta (>0,708)

,,,.('38v /20 4 pa)

entre 7,5 e 8,2

geralmente <7,5

>8,2



CAPfTULO 3

HISTÓRICO DOS TRABALHOS GEOCRONOLÕGICOS ANTERIORES
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Os trabalhos piorleiros de geocronologia na ârea
em estudo tiveram início na segunda parte da décad.a de sessenta,
possuindo um caráter regional, visando montar um primeiro qua-
dro geocronológico da região pré-cambriana de são pauro.

Neste sentido vandoros e Franco (1966) apresenta-
ram iclades pelos métodos K-Ar e Rb-sr convencionais para as ro-
chas graníticas da região de l\4ogi das cruzes, obtendo pela . pri-
meira metodologia em muscovitas e biotitas idades próximas a 460
m.a. e pela segunda, êil rocha total, idades em torno de 600 M.a.,
que foi interpreta<l,a como a 6poca de formação dessas rochas, âo
passo que as idades de 460 M. a. significariam a 6poca de resfria
mento regional.

cordani e Bittencourt (1967) realizaram um reco-
nhecimento geocronológico regional pelo método K-Ar envolvendo
grande parte da região pré-canbriana paulista desde Barra do Tur
vo at6 Mogi das Cruzes a nordeste e at-e Pinhal a norte. Neste es
tudo foram obtidas idades dentro do intervalo de tempo óS0-450
M.a. típico do ciclo Brasiliano, caracterizando a atuação, pelo
menos térmica, deste ciclo na 'a.rea. Apenas uma amostra relativa
a um migmatito da região de Jacupiranga e outra de um epidiorito
em Penhinha indicaram resultados pr6ximos a 1400 M. a.
do a presença de terrenos mais antigos na região.

Ebert e Brochini (1968) apresentaram duas iclades
K-Ar em piroxenitos situados a norte de Atib aia, nos domÍnios do
Grupo Amparo, que indicaram resultados de 6S0 Ir{. a. em anf ibótios
e de 560 M.a em biotitas, mostrando a época de resfrianÌento re-
gi onal .

cordani e Kawashita (rg7r) real izaram um estudo
radiométrico pelo nrétodo Rb-Sr em diagramas isocrônicos de refe-
rência, para rochas graníticas intrusivas em sua maior parte nos
metarnorfitos dos' Grupos são Roque e Açungui. As amostras proveni
entes dos granitóides sin ou tardi-tectônicos, que abrangeram os
corpos da serra da cantareira, lvÍauá, rtaquera, rtaquaquecetuba e

sugeT]-n-
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Canpinas, fornecerarn pontos analíticos que situaram-se pr6xirnos a

uma is6crona de referência con 608 + 48 M.a. (ÀRb = r,47 x 10-11
-1anos ') e razão inicial de 0,7L2. outras amostras, derivadas de

granitóides pós-tectônicos, que incluiram os maciços de Itu, Ibiú
Dâ, Guaraú e Graciosa indicaram a idade de 541 + 11 M.a. com rela
ção inicial de 0,709.

It{inioli (L97I) estudou as rochas granít icas e .mig-
matíticas que ocorrem entre São Jos6 dos campos, caraguatatuba e
ubatuba e obteve idades K-Ar próximas a 480 M. a. , mostrando para
esta área ã 6poca de seu resfriamento regional, já no canbro- or-
doviciano.

Hastri e Hama (r972) re alizaram estudos geocronoló-
gicos pelo método K-Ar nos donínios geográficos do Grupo são Ro-
gu€, datando anfibolitos, metabasitos, filitos e granitos. os re-
sultados obtidos de uma forma geral, situaram-se dentro do inter-
valo de tempo 620-470 Ir{.a., demonstrando, a exemplo de trabalhos
anteriores, a atuação do Ciclo Orogênico Brasiliano na â"rea estu-
dada. Entretanto, foram tamb6m, obtidas duas idades mais antigâs,
uma no corpo anfibol,ítico de Ermida, ûâ Estrad.a de Jundiaí a Itu,
com valor de 1030 M.a. e outra no metabasito de Caieiras com 700
M.a. aproximadamente. Tais resultados sugeriram a presença de ro
chas pr6-brasilianas na.região.

Sadowski. (1974)
rochas ectiníticas encaixadas
quitiba, mostrando a 6poca do
tada.

Kinoshitl -(L97_9) apresentou nove determinações ra
diom6trica pelo método 4oor/394t em três amostras de dioritos do
conplexo Enbu, râ região de penhinha, flâ cidad.e de são paulo. os
resultados obtidos pernitiram caïacterizar idades aparerìtes pré-
brasilianas e brasilianas. A idade cle 1200 M.a., obticl¿rs em p1a-
gioclásios, foi interpretada pelo autoï (op.cit.) como o início
de retenção de componentes de Ar pr6-existente, nostrando que a
formação deste mineral foi anterior a esta época. por outro ra-

citou a idade de 570 M.a. para as
nas' rochas do denominado Bloco Ju-
metamorfismo brasiliano na área da
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do, as idades aparentes dos anfibólios (545 M.a.) e biotitas (515
M.a.) corresponderiam aos limites superior e inferior cla 6poca
de resfriamento regional da ârea afetada pelos eventos térmicos
do Ciclo Brasiliano

Wernick et a1. (I976)'apresentaram idades Rb-Sr
para rochas granulito-gnãissico-migmatíticas do Grupo Amparo, pâ
ra as rochas blastoniloníticas da região de Santa Izabel, incluí
das no trabalhos dos autores como Grupo paraíba e para o grani-
tóide de Morungaba. Atrav6s de isõcronas de referência, os auto-
res acima citados, mostraram a existência de duas orogêneses que
afetaram os terrenos metamórficos estudados, uma relativa ao Ci-
clo Transamazônico (2000 M.a. aproximadanente) e outra relaciona
da ao Ciclo Brasiliano com 690 M. a. superimposta. Os pontos âr€r:-
1íticos relativos ao granitóide de Morungaba foram incluídos na
isócrona brasiliana.

Hama et aL. (1979) e Cavalcante er al. (1979) a-
presentaram vãrias idades Rb-Sr e K-Ar na ârea englobad.a pelo
Projeto sapucaÍ da CPRM (companhia de pesquisas de Recursos Na-
turais) na região sul de Minas Gerais e leste de são paulo. Den-
tro da 'area em estudo e adjacências tais autores apresentaram i-
dades Rb-sr convencionais pr6ximas a 2000 M.a. para rochas atri
buídas ao Grupo Amparo e da orden de 1700 M.a. para biotitas
gnaisses possivelmente relacionados ao Grupo Itapira. A1ém disso
apresentaram duas isõcronas Rb-Sr de referência, unìa incluindo
os migmatitos regionais com 1066 + s7 M. a. com razáo inicial de
0,701 e outra com granitos fortemente cataclasados inciicando a i
dade de 526 + 24 M.a., com valor de relação iniciá'l bastante 

"f"vado, da ordem cle 0,725. As id.ades aparentes K-Ar forneceram ,"]
sultados próximos a 1000, 7s0 e 600 M.a. respectivamente para
mangeritos, dioritos e charnockitos nas proximidades de Bragan-
ça Paulista e Socorro.;

cordani e Teixeira (1979) apresentaram um d.iagra-
ma isocrônico Rb-sr, onde incluiran, entre outras amostras, To-
chas granito-gnáissicas e migmatitos provenientes da região da
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serra da Mantiqueira entre as cidades de são paulo e passa Qua-
tro, que indicou uma idade da ordem de 640 M.a. com razão inici
al próxima a 0,7L6. Essa idade foi interpretað,a como a época de
formação dessas rochas , a partir de retrabalhamento de rochas
crustais p16-existentes. As amostras utilízað,as nesse diagrama i
socrônico constam de Kawashita (1969).

Artur, wernick e Kawashita (1979) com base em dia-
gramas isocrônicos Rb-Sir, onde as amostras plotadas apresentaram
-se algo dispersas, forneceram para os terrenos metam6rficos que
ocoïrem na região de ltapira e arredores as iclades de 2500,
2230:39,2085 + 110, 1460 + 70, Lrzz + 120 e 600 I J0 M.a. e
sugeriram uma evolução geológica policíc1ica para a ârea, relaci
onada aos ciclos orogênicos Jequi6, Transamazônico, uruaçuano e
Brasiliano. Além disso vincularam as idades obtidas às fases de
deformação sofridas pelas rochas datadas.

Gasparini e Mantovani (1g7g) analisaram pelo máto-
do Rb-Sr em rocha total as rochas granulíticas bandadas e maci-
ças da região de Ubatuba e obtiveran através de um diagrama iso-
crônico a idade de 551 + 5 M.a. con razão ini.cial de 0,7r0, que
foi interpretada cono a 6poca de formação desta suíte granulíti-
ca.

Artur (1980) apresentou vãrias isócronas Rb/sr em
roclra total para as rochas granito-gnássicas e mignatíticas que
ocorrem na região de Itapira. Tais diagramas isocrônicos fornece
rarn os seguintes resultados:

a. os gnaisses
tapira apresentaram a idade
de 0,7033 + 0,0C19. O baixo
material fonte dessas rochas
fi cat iva.

b. os biotita-gnaisses, eue
pira-Jacutinga, a 1 km do rio Eleutério,
op.cit. como embasamento do Grupo Amparo,

granÍticos, incluídos
de 2085 + 88 M.a. com

valor da razão inicial
não possuia una vida

como Grupo I-
razão inicial
sugere que o

crustal signi-

ocoTTem na

cons i de rados
forneceram

rodovia lta
pelo autor

a idade de



2230 I 39 M. a. com 0

rochas derivaram-se
to.

c. as rochas
que ocorrem na região do Rio
Rb-Sr de 1918 + TZ M.a. com
rochas anteriores o valor da
partir de retrabalhamento de
Ta os gnaisses estudados.

,708 de relação
de materiais mai

d. amostras de biotita-gnaisses provenientes daFaixa Itapira, porém intensamente recristalizad,as e catacrasadas,
que ocorrem 4 km a leste d.o Rio do peixe entre os córregos do olegário e do Recreio, situaram-se no diagrama isocrônico algo dis_persas, próximos a uma isócrona com 1140 + 90 M.a. com Tazão ini_cial extremamente elevada da ordem d.e 0 ,7SS.
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inicial sugerindo que tais
s antigos por retrabalhamen_

gnáissicas incluídas no Grupo Anparo,
do Peixe, indicaram idade isocrônica

razão inicial de 0 ,7IIS. A exemplo d.as

relação inicial sugere uma origem a
crosta continental pré_existente pa_

e

La Rodovia Itapi
razã,o inicial de

vem.

A região da serra do Itaberaba foi alvo de un estudo geocronológico pelos nétod.os Rb-sr e K-Ar que constam de Ipr(1984) ' Ta1 estudo forneceu para o Bató1ito Granítico pedra Bran-ca a idade Rb-sr is:ocrônica de 645 + zr M.a. com razão inicial de
0 

' 710 ' o corpo anfibolítico situado próxino ao granitóide pau pe-
dra forneceu idade K-Ar de 530 + 51 M.a.. Jâ as rochas metabási_cas pouco deformadas ainda com textura subofítica preservada, in-dicaram uma idade K-Ar de ISZ} + 1S0 M. a. .

. os migmatitos que afloram a
ra-Lindóia forneceram a idade
0,7LI, refletindo a injeção

sadowski e Motidone (1gg5) apresentaram, sen maio-res detalhes quanto a loca1izaçã,o e a i'terpretação geológica,duas anârises Rb-sr convencionais nos gnaisses bandados e migmatitos estrornáticos, incluidos por tais autores na Formação pedro Taques ' que ocorrem principalmente ao longo d,a Rodovia honônima. A;

17 km de Itapira pe
de 600 + J0 M.a.com

do material mais jo-



an'alises reali zadas indicaram idades próximas
sas rochas.

vlach (1985) ap6s caracterizar vários facies pe-
trográf icos distintos dentro d.o Complexo Granítico de lvlorungaba,
realizou um estudo geocronológico atrav6s de diagramas isocrôni-
cos Rb-Sr em rocha total para cada facies separadamente, obtendo
os seguintes resultados:

- Suíte Rósea:

- Suíte Cinzenta:

o autor acima citado apresentou ainda algumas i-
dades K-Ar em biotitas, mostrando valores entre 5s0 e 4g0 M.a.
sugerindo a 6poca de resfriamento regional do batõlito estud.a-
do.
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a 840 M. a. para es

- SuÍte Porfirítica: 610

- Suíte Equigranular mais f6lsica: 500

r.i. =

Janasi (198ó) obteve para as rochas tardias do
Maciço MonzonÍtico de Piracaia, idade isocrônica Rb-Sr cle 5g0
M.a..

580

590

Artur (1989) apresentou estudo geocronológico pe
1o nétodo Rb -sr em rocha total para as rochas nrignatÍt.ic¿ls da
região de Lindóia, onde obteve idades isocrônicas de t860 1 Ts
M.a. e 1810 + ó0 M.a., com razões iniciais respectivas de 0,705
e 0 ,702. Na região entre Itapira e ouro Fino, área aclj acente
a norte desta pesquisa, este mesmo autor obteve para os orto_
gnaisses do complexo pinhal a idade de 620 + 100 M.a. (r.i.=
0,710) , para os neossomas dos migmatitos a .idade de 7(i7 : 32
M. a. (r; i . = 0,755) e para as rochas nebulíticas e mobilizados
granodioríticos de lr,fonte sião apresentou ïespect-.Lvamente
880 + 20 M.a. (r.i. = 0,709) e L740 + ós M.a. (r.i. = 0,703).

M.a. com r.i. =

M.a. com r.i. =

M.a. com r.i. =

0,707

0 ,70g

0,707

M. a.
0 ,710

Dentro do âmbito desta pesquisa, o autor do pre



sente trabalho publicou alguns resultados
que constam de Tassinari, Kawashita e de

Schrnus, Tassinari e Cordani (1986) e Tass

ta(1987), e serão comentados no capÍtu1o
dos dados geocronológicos deste trabalho.
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radiom6tricos parciais,
Kikuchi (198.s), Van

inari, Taylor e Kawashi
referente ã cliscussão
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coMpARTTMENTAÇÃO GEOLÕGrco - GEOTEC'|ôNrCA

-38-



4 .I. IÌ'ITRODUÇÃO

Considerando-se os paclrões geocronológicos e os
estilos de evolução geológica podemos Cistinguir na área em estu
do cinco domínios distintos, que são a saber: Domínios Itapira-
Amparo, Piracaia-Jundiaí, São Roque, Embu e Costeiïo, cuj as dis
tribuições geográficas constam da Fi-gura 9.

Esses dornÍnios são limitados por falhamentos trans
correntes e de cavalgamentos que causaram novimentações entre ot
terrenos estudados. Llasui et al. (1981) e Campos Neto e Basei
(1983) já mostraram a importância dos falhanentos transcorrentes
na configuração geolõgica dos complexos litológicos pr6-Canbria-
nos de São Paulo, que normalmente orientam-se segundo as ciire-
ções E-W e NE. Os principais falhamentos separam diferentes uni-
dades estratigráficas, ou blocos com diferentes estilos estrutu
rais e compõem expressivas faixas blastomiloníticas sub-vertica-
lizadas.

Neste sentido o DornÍnio Itapira-Amparo 6 baliza-
do pela faixa blastomilonítica lvlostardas (Grossi-Sad e Barbosa,
1985) e o Domínio Piracaia-JuncliaÍa aflora a norte da Falha Jun-
diuvira, que en conjunto com a zoîa blastomilonítica gerada pe-
1os falhamentos de Taxaquara, Santa Luzia e }4onteiro'Lobato con-
dicionam o Domínio São Roque. Jâ o Domínio Embu ocorre entre es-
ta últina zona blastonilonítica e o falhamento cle Cubatão e fi-
na.lmente o Domínio costeiro situa-se entre essa Falha e o lito-
ral.

-39-

4 .2. DOlvlf NIO ITApIRA-AMpARO

o Domínio Itapira-Amparo, está incluído em termos
geotectônicos dentro do I,.,fa.ciço de Guaxupé de Alneid.a, I-lasui e
Brito Neves (1976), ou na Faixa Alto Rio Grande de canpos Neto e
Vasconcelos (1986) e sua estruturação regional está concliciona-
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da pela Nappe de cavalgamento socorro-Guaxup6 (canpos Neto et a1.
1984a), que posiciona as rochas do Complexo Socorro, sobre as 1i-
tologias dos Grupos Amparo e Itapira, terrenos para-autóctones em

relação ã movimentaçã.o Brasiliana

Terrenos granulito-granito-miqmatíticos e seqüên-
cias metavulc.anossecJimenta.res constítuen as principais associa-
ções Iitológicas deste domínio. Esta separação foi. r.econhecida
por Ebert (1968), que designou os terrenos granulito-granito-mig-
matíticos de Grupo Amparo e as rochas metavulcanossedinrcntares de
Grupo Itapira. Posteriormente vários autores como Cavalcante et
al. (1979), wernick e Artur (198s), Artur (1990), canpanha, Fer-
nandes e Gimenez F9 (1983) , campos l,leto et a1. (19g4a) e campos
Neto e Figueiredo (1985) estudaram essas rochas, carto¡¡rafando-as
por vezes, de formas distintas. por exemplo, Canpos Neto et aI.
(1984a) consicleraram as seqtlôncias metasseclimentares que ocorrem
a norte da falha de Jundiuvira como Complexo Piracaia, correlacio
nando ta,is rochas ao conjunto litol6gico que aflora nas proximida
des da cidade hornônima. Desta forma restringiu a denominação de
Grupo Itapira ãs seqüôncias metavulcanossedimentares que ocorren
na região desta ciclade.

O conjunto granulito-granito-mignatítico está in-
cluido no Grupo ou conplexo Arnparo de Ebert (196g) e compõe -se
principalmente de ni_grnatitos polifásicos e pol icíc1icos, que ocor
Tem predominantemente na região de Arnparo, embora afloren também,
de forma esparsa, em áreas restritas e at6 mesmo pontuais em to-
da a â,rea do domínio.

Litologicamente esses terrenos são corlstj.tuíclos
por migmatitçs es!ronráticos e flebíticos, com bandas leucossomáti
cas centimétricas granoblásticas brancas de composição variáve1
de granÍtica a trondjemítica. A textura dessas rochas é precloni-
nantemente granoblástica e por vezes blastomilonÍtica. O mesosso
ma dos migmat.i.tos ó gnai ss j.co com banclcancnto f:i.no, clc grantrl.ação
m6dia, granolepidoblástico e de composição tonalítica, e por ve-
zes granodiorítica. J,4 o leucossoma granítico 6 ]rololerrcocr'ítjco
com biotita e com textura granoblástíca inequigranular mõclia ír



associada a
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nassas irre-grossa. Freqtlentemente o leucossoma está
gulares de biotita granitóides róseos.

Cortando esses terrenos migmatíticos são comuns

diques máficos anfibolíticos boud.inados e enriquecidos em bj.oti-
tas, com dimensões variáveis de centim6tricas a m6tricas (Basei

et al., 1986).

ü/ernick e Artur (1983) incluen tanb6m no Grupo Am-

paro bi-otita e/ou hornblenda gnaisses com intercalações de bioti-
ta xisto, quartzitos, metarc6seos, gonditos, rochas calcossilica-
tadas, granulitos, gnaisses de composições variáveis e corpos ul-
tramáficos (anfibolitos, dnnitos, peridotitos e piroxenitos).

Em termos estruturais os terrenos rnigmatÍticos a-
presentam um padrão complexo de deforma.ção envolvendo no rnínimo 5

f ases cte leclob t'¿rnìcrìtos ¿ùssociael¡ts ¿l procossos cl c Llansprrsiçiro c ¿r

natexia (Campos Neto e Vasconcelos, 1986).

As seqtlôncias metavulcanossedimentares e metassedi
mentares que ocorrem no domÍnio en questão são incluídas no Grupo

Itapira de Ebert (1968). Ilssas rochas em espe'cia1 foranr ainda es-
tuciadas por Artur (1.980), Vasconcelos (1984), Basei et a1. (1986)
Campos Neto e Vasconcelos (1986).

Essas seqtlências metavulcanossedinentares são de

natureza calco-alcalina associadas a uma suite plutônica c¿r1co

alcaIina. Segundo Basei et a1. (1986) foram caracterizadas nessas
seq{lôncias três unidades distintas, sendo as duas inferiores pre-
doninante vulcânicas e a superior com origem principalmente sed.i
nentar psamítica.

A unidade basal é constituída por rochas de origem
vulcânica de natu-reza calco-aIcalina, litologicanente composta por
granada-hi ''tti t.@-gna.isses de composição tonalítica a granodioríti-
cã, com intercalaçôes cte clinopiroxênio gnaisses de composição to
nalítica a granodiorítica, que subordinadamente incluem d.iopsÍdi.o
gnaisses , hornblenda gnaisses e rochas calcossilicatad¿rs. llm adi-
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ção ocorrem ainda xistos ultramáficos constituídos por trenolita-
-actinolita-xistos.

A unidade intermedi âria ocorre sobreposta ã unida-
de inferior e constitue-se litologicamente poï hiotjt-a-hor¡rblenda
gnaisses que variam em termos composicionais desde trondjemitos a

t6 granodioritos. Intercalados nessas rochas ocorrem plagioclásio
-gnaisses bandados e corpos anfibolíticos.

A unidade superior 6 ¡nais rica em

res que as demais. A litologia predominante 6 uma

ta gnaì sse com várias intercalações de gnaisses
quartzitos.

Estruturarmente o complexo Itapira foi clcfinicro por
Ebert (1968, 1971) como tlma seqttência metassedimentar preservada
em estruturas sinclinais, cujos núc1eos anticlinais seriam geral-
mente preenchidos pelas rochas do Grupo Amparo. campanha et. al.
(1983) sugeren que sobre as rochas dessas duas unidades teria o-
corrido uma intensa transposição estrutural e metamorfismo que ho
mogeneizaram as associações litol6gicas que apareceriam interdigi
tadas. Normal¡nente as rochas do Grupo Itapira apresentam urìa fase
de deformação a menos que as rochas do Grupo Amparo (Fiori, 1979;
Campanha et ãI., 1983 e Campos Neto et â1., 1984).

Afetando as rochas polimetamórficas dos Grupos Am-
paro e Itapira ocorre uma faixa de cisalhamento dúcti1, blastomi-
lonítica que foi denominada por Grossi sad e Barbosa ll9g3) de
Complexo lt{ostardas. Esse Complexo seria constituÍdo por protomilo
nito-milonito-ultramilonito gnaisse blastomilonítico e além disso
incl.uj ria antigos mignatitos, gnaisses , metabasitos, grafita- xis
tos e gonditos. Essa faixa blastomilonítica atua como limite en-
tre o domínio rtapira-Amparo e o Domínio piracaia-Jundiaí.

termos sed.imenta
granacla bioti-
quarrzoso.s e

4 .3. DOIVÍ f NIO-PIRACAIA-JUND IAf

0 Domínio Piracaia-Jtrndiaí engloba as rochas que
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ocorrem entre as cidades de Piracaia, Jundiaí e ltu, a norte do

falhamento de Jundiuvira. Trata-se de um conjunto litológico on-
de predominam as seçüências -!netassedinent,aïes, constituídas por
Pa.Tasnaisses. quartzitos e quartzo-micaxistos, intercalados en
biotjras gnaisses b-andados, anfibolitos, rochas cal.cossilicata-
oas, migmatitos estromãticos, gnaisses facoi<lai.s e granada-si1li
manita xistos. A composição os gnaisses bandados 6 geralmente
granodiorítica a tonalítica. Essas rochas encontram*se clescritas
com detalhe maior em campos Neto et al. (1983), oliveira et al.
(1985) , CAMPANFIA et al. (1983) , vasconcelos (1984) , campos I'treto

€r vasconcelos (1986), Basei et al. (19s6), Ebert (1968) e wer-
nick et al. (1976).

Este clo¡nÍnio encontra-se dentro da estrutura alóc
tone denominado Nappe de Empurrão socorro-Guaxup6 (campos Neto
€r Basei, 1983) e as rochas aqui incluídas podem ser divicliclas em

três grupos gen6ricos: xi.stos , gnaisses e migmatitos.

0 conjunto dos xistos é de derj.vacão sed.imentar
ou vulcanossecLimentar e constituem-se litologicamente por mica-
xistos, quartzitos micáceos, e localmente apresentam granacl.a e

turmalina. Normalmente possuem texturas lepidoblástica e interca
1ações menores de gnaisses, anfibolitos e metagabro. Essas ro-
chas foram incluídas por campos Neto et al. (lg8g) na unidade
dos xistos superiores

Dent ro c1o conj unto de gna isses predominam os do
tipo ban{ado, ocorrendo tamb6r¡ o-s facoidais e ocelares. A unida-
de dos gnaisses bandados ð composta. por gnaisses quartzo-feldspá
ti"cos , granada biotita gnai -sses com ou sem sillimanita, Ìrornblen
da-biotita gnaisses e biotita gnaisses graníticos que gradam pa-
ra quartzo-biotita xisto feldspático, Genericamente a cotnposicão
destes gnaisses varia desde granítica até tonalítica, sendo que
as rochas paragnáissicas e os gnaisses de composicão granítica a
granodiorítica se alteïnam com os gnaisses tonalÍticos. Interca-
lados nos gnaisses banclados aparecem os gnaisses ocelaïcs: eu€
possuem negacristais de microclínio imersos em una matri z d,e
composição granítica a tonalítica. Sotopostos a estes gnaisses o
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correm os gnaisses facoidais associados a núc1eos ortognáissicos
metamorfizad.os no facies anfibolito alto, sendo que feições re-
trometamórficas são observadas.

Intercalados no conjunto gnãissico aparecem ni-
veis calcossilicáticos, bandas de quartzitos, anfibolitos, meta-
basitos e gonditos.

0 conjunto dos migmatitos mais característico do

Domínio Piracaia-JundiaÍ apresenta paieossomas .granodioríticos a

tonalíticos (por vezes anfibolíticos) com leucossomas graníticos.
Segundo 0liveira et aI. (1985) granCe parte dos nigrnatitos 6 de

origem metassedimentar, com leucossomas resultantes da injeção e

da anatexia de materiais quartzo-feldspáticos. Esses leucossomas
são representados por granitos cinzentos ou brancos, con.stj.ttrí-
dos mineralogicamente por mi.croclínio, oligoclásio, quartzo, bio
tita, hornblenda e granada.

As porções paleossomáticas sã.o compostas por
gnaisses diversos, quartzitos, rochas calcossilicatadas, anfibo-
litos e ortognaisses c1e composição tonalÍtica a granorliorítica.
0s migmatitos apresentam estruturas variadas predoninando as fle
Uíticas, dobradas, ptigmáticas, schlieren e nebulítica. Freqtlen-
temente os migmatitos que ocupam os núcleos de anticlinais pas-
sam later¿rlmente para os gnaisses bandados (ü/erniclc et aI .,1976).

No âmbito do domínio Piracaia-Jundiaí ocorrem ain
da charnoquitos e granulitos pr6ximos ao Complexo de Socorro, pg
Ta o qual passam gradualmente. Petrograficamente são charno-en
clerbitos e enderbitos , cuj a respectiva mineralogia consta de hi
perstênio, clinopiroxênio, pertíta, plagioclásio mesopertítico e

quartzo. 0liveira et aI. (1985) reportarn a presença ile evidên-
cias de retrometamorfismo nestas rochas, tais como a forte alte-
ração do ortopiroxênio e a recristal ização de biotita e hornblen
da verde.



4.4. DOMÍ NrO SÃO ROQUri

te
do

0 Domínio São Roque 6 representado principalnen-
pela seqtlência metavulcanossedimentar do grupo homônino, sen-
seus Ii¡nites essencialmente tectönicos.

Gonzaga Campos (1889) foi quem primeiro se refe
riu a "Camadas de São Roque" para um calcário magnesiano silico-
so que ocorre na margem do rio sorocaba, embora Derby (1g79) jâ
os tinha comparado com os metassedimentos ð,a região do A.çungui.

Diversos trabalhos se referem a continuidade fí-
sica entre o Grupo são Roque e o Grupo Açungui, tais como Moraes
Rego (1933);0liveira e Leonardos (1943) e Algarte er at. (1974b),
sendo que }{oraes R.ego (1933) separou as rochas de baixa grau me-
ta¡nórfico, utilizando a denominação de s6rie são Roque. Essa cor
relação entre os Epirnetanorfitos são lroque e Açungui levou mui-
tos autoïes a abandon.ar o primeiro nome em benefício do segundo,
que seria rnais antigo, como por exempro coutinho (1971) e caval-
cante e Kaefer (1974).

Flasui et aI. (1969) separaram o Grupo São Roque
do Açungui pela falha de Taxaquara e lJasui e Sadowski (1.976) cons
tataram que apesar das semelhanças lito1ógicas e metamórficas,en
tre uma e outra seqtlência, as estruturas internas indicam uma e-
volução estrutural particular, o que justificaria a separação.

Hasui, Sadorvski e Carneiro (1976) propuseram a
divisão do Grupo são Roque em duas formações , a inferior, de na-
tureza psamo-pe1ítica com intercalações de rochas vulcânicas e

carbonáticas, denominada de formação Boturuna, e a superior com-
posta por filitos com quartzitos intercalados, denominada de For
nação Piragibu.

Campos Neto et al. (1983) propuseram uma litoes-
tratigrafia,para o Grupo são Roque, na qual seria constituído
por um pacote de anfibolítos basais, sucedidos por metarritrnitos
intercalados por quartzitos e rochas calcossilicatadas. Sobrepos
tas a essas rochas ocorreriam metarcóseos, metarenitos e micaxis
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tos, e no topo da seqtlência apareceriam os filitos.

Carneiro (1983) considerou o Grupo São Roque com-
posto por quatro pacotes litol6gicos constituídos por metapsa¡ni-
tos impuros com anfibolitos na base e metavulcânicas intercala-
das, metapelitos com anfibolitos intercalados, metamaïgas com pos
sÍveis metatufitos e metapsamitos rÍtmicos.

Juliani e Beljavskis (198S) subdivicliram o Grupo
são R.oque, flâ região da serra do ltaberaba, erì duas unidades, uma

inferior constituída por seqtlências vulcanossedimentares e a ou-
tra superior composta por sedimentos c1ásticos. Posteriormente Ju
liani, Belj avskis e Schorscher (1986) separaram a seqtlência infe
rior do Grupo São Roque, com base nos aspectos litolfigicos e tec-
tônicos, ambientes de sedimentação e grau rnetamórfico, e criaram
o Grupo Serra do Itaberaba, atribuído ao Proterozóico Inferior.

Litologicamente o Grupo são Roque, incluind.o o Gru
po Serra do ltaberaba, compreende metaconglomerados polirníticos,
metarc6seos, metarenitos o metagrauvacas, xistos com netar:eni,tos
intercalados, quartzitos, micaxistos finos, xistos porfiroblásti-
cos,-*filitos grafitosos, rochas calcossilicatadas, nármores, cal-
cários, dolor,ritos, anfibolitos, metavulcânicas básicas amigdaloi-
dais, metavulcânicas ácidas e na região d.e Igaratá ortognaisses
associados.

-47-

com relação 'ao paleoarnbiente do Grupo são t{oque
Figueiredo et al. (1982), identificaram estruturas tipo ,,pi11ow
lavas" nas rochas metabásicas da região de Pirapora do Bon Jeslr-s,
sugerindo que o referido grupo fosse uma seqtiência vulcanossedi-
mentar, fato este confirmado posteriormente por Coutinho et a1.
(1982) na região da Serra do Itaberaba e Lazzari (19g7) em pirapo
xâ, sendo clue esta última caracterizou essas rochas como típicas
de fundo oceânico. campos Neto et al. (1ggs) admitem que a sedi-
mentação clástica do Grupo evoluiu a partir de um mar raso epicon
t inental

Dentro, ainda, do DomÍnio São Roque, entre as Fa_
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thas de Jundiuvira e l{onteiro Lobato, ocorrem rochas gnái-ssicas
metamorfizadas no facies anfibolito e parcialmente migmatizad.as,
Essas rochas compreenden biotita e/ou hornblencla gnaisses de con
posição granítica a granodiorítica, por vezes com dois feldspa-
tos (oligoclásio/andesina e microclina) e encontram-se protonilo
nitizados. Gnaisses cinzentos homogêneos de composição granÍtica
a duas micas, bem como gnaisses facoidais também ocorïem com
freqtlência. Subordinadamente afloram tamb6m nesta área, anfiboli
tos, quartzitos e xistos, estes úttimos com granadas e porfiro-
blastos subcentim6tricos e ocelares de quartzo.

4.5. DOMÍNIO EI'ÍBÚ

0 Domínío Embú encont,ra-s€, na área em estudo, ba
lizado pelos falhamentos de Taxaquara e de cubatão, senclo que 6
separado do Dornínio São Roque atrav6s cle um conjunto de blastomi
lonitos gnaisses, gerados pelos falhamentos de Taxaquara, Montei
ro Lobato, Jaguari, santa Luzia e Boquira, que foram denominaclos
de complexo santa rzabel nor campos Neto et al. (lggs) na reeião
da cidade homônima.

o complexo santa Izabel 6 constituído Dor duas u-
nidades lito-estratieráficas distintas, â basal constituída por
blastomilonitos facoidaj s e a superior composta por blastomiloni
tos gnaisses banclados " Associadas com ambas as unidades ocorrem
rochas calcossilicatadas, quartzitos, kinzigitos e ortogn¿risses
de composição granÍtica a monzonítica. Esses ortog11aisses são
porfíróides, sendo que os megacristais são de feldspatos potás
sícos com uma orientação sistemática NW-SE com caimento para SE.

gnaisses e niematitos - sendo estes úttinos com estruturas predo-
mrnantemente estromáticas. cabe Tess aLtar a presença de faixas
de xistos, com algumas passando gradacionalmente para os migmat!
tos, configurando calhas sinclinoriais, por vezes preenchidas
tambón por quartzitos, anfibolitos e clorornitos. Âs rochas que
compõem o DomÍnio Embu encontram-se descritas em nraior clet¿l1he

Litologicanente o Domínio Embú 6 composto por



em Coutinho (1971), Sadowski (1974), Carneiro (L977) e

Neto et a1. (1983).

qtrart zo-b
fina, por
tes metas
lhamentos
xemplo.

0s netapelitos são compostos essencialmente por
iotita-xistos e biotita-muscovita-xistos de granulação
vezes cloritizados e sericitizados. várias faixas des-

sedimentos encontram-se concicionadas nas zonas de fa-
transcorrentes como os cle Taxaquara e Boquira, por .e-

Os migmatitos apresentam aspectos variáveis ora
com dominância c1e paleossoma, ora de neossoma, send.o eu€, neste
ú1timo caso a composição m6dia 6 clominantemente granítica. Nor-
malnente porções oftalmíticas se encontram em meio as estruturas
estromáticas predominantes .

Nos migmatitos estrornáticos o paleossoma 6 consti
tuído principalmente por quartzo-biotita ou muscovita xisto e os
neossomas apresentam granulação variada de pegmatóide a fina e

nas porções mais feldspat ízadas ocorre a predominância de neosso
flâ, incluindo apenas bandas residuais de paleossoma (Sad.owski,
1e74).

Geralmente os migmatitos são heterogêneos estromá
ticos, QU€ são rochas bandadas com neossoma gnáissico e paleosso
ma xistoso ond.e aparecem xj.stos a duas micas com sillimanita e
granada, quartzitos e quartzitos calcossilicatados, ou então são
homogêneos estromatÍticos e emhrechíticos de composição tonalíti
câ, com estruturas gnáissica bandadas com pequenos porfi-
roblastos de plagioclásio. Já os migmatitos embrechíticos con-
tém rochas oftalmíticas com paleossomas e neossomas gnáissicos.A
16m disso ocorrem em menor proporção migmatitos honogôneos cle
composição granítica a adamelítica com estruturas eml>rechíticas
e nebulíticas.
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Sobrei.ro

O metamorfismo, de uma forma geral, tlas rochas
do Domínio Embú,6 do facj.es anfíbolito, sendo que nos ectinitos
ocorren transições entre o facies xisto verd.e ató o anf ibol j.to,e
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aparecem evidências de retrometamorfismo. Neste DomÍnio ocorrem
j anelas estruturai.s onde as rochas apresentam deformações nais
complexas que poderiam eventualmente constituir rochas mais an-
t igas .

Coutinho (I972 e 1980), Hasui (197S) e Sadowski
(I974) consideraram as rochas do Domínio Embú, denominaclas de
complexo Embú, como pacote inferior dos Grupos Açungui e são Ro-
que, tenco em vista que excluindo-se o grau netamórfico e a mig
matizaçáo, não encontraram diferenças entre essas unidades, não
se notando variações marcantes no padrão de deformações superin-
postas. Neste sentído Hasui (1975) separou com base em crit6rios
l itol6gicos as zonas migrnat izad.as das não rnigmati zadas do chama-
do Grupo Açungui, estabelecendo um complexo ectinÍtico e um com-
plexo migmatítico, denominados respectivamente de pi1as. e Embú.

4.6. DOIIINIO COSTEIRO

o Domínio costeiro, situado entre o Falhamento
de cubatão e a linha de costa e ilhas vizinhas, incluem as ro-
chas consideradas como Complexos Costeiro, Paraibuna e piaçague-
ra.

o termo complexo costeiro foi criado por Flasui
et al. (1981) para substituir a denorninação de Faixa Costeira, u
tilizada por Fonseca et al. (1979) que englobava diversos nomes
locais, como por exemplo complexo Litoral Fluminense e comple-
xo Piaçaguera. Este ú1timo Complexo, individualizado por Llasui e
Sadowslci (1976), apesar de ser incluído posteriormente no Comple
xo costeiro por chiodi et at. (198s) e Hasui e Oliveira (19g4)
voltou a ser separado por sadowskí e l,{otidome (1gBs). o complexo
Piaçaguera inclue gnaisses, migmatitos e granulito.s . Já, o comple
xo Paraibuna, que é constituído por ectinitos principal_nente e
situa-se entre as falhas de Barro Alto e Natividade, foi defini-
do e separado do complexo costeiro por chieregati et ar. (1982) .

Litologicamente o Domínio costeiro 6 colrstituí-



do por três conjuntos distintos, das
cas, das rochas parametamórficas e o

(Chiodi et â1., 1983 e Sobreiro Neto

0 conjunto das rochas gnáissico-migmatÍticas 6
formado por migmatitos fortemente evoluídos graniticamente, maï-
cados por estruturas schlieren e nebulíticas, migmatitos oftalmí
ticos , estromáticos e de estruturas variadas. Os oftalmitos po-
dem apresentar megacristais de microclínio orientados, ou porfi-
roblastos de plagioclásio andesina ou oligoclásio. Os gnaisses
bandados e os nignratitos estronáticos apresentam melanossomas an
fibolíticos, de hornblenda biotita gnaisses e de xistos e,as ban
das leucossomáticas exibem composição granodiorítica.

O conjunto de rochas metassed.imentares 6 consti-
tuído p:'eCominantemente por ectinitos sÍttico-argilosos e subor-
dinadamente quartzitos netarc6seos,, rìrrirnanita-muscovita- quart
zitos, rochas calcossilicatadas, paragnaisses e gnaisses porfiro
blásticos com fenocristais de at6 12 cm de comprimento, clesenvol
vidos principalmente ao longo das falhas. Associadas a estes ne-
tassedimentos também ocorrem em arguns locais, rochas granito
gnáissicas com variações mais quart zo-fe1d.spáticas.
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rochas gnáissico-migmatíti-
das rochas granrrl ít i cas

et â1., 1983).

0 conjtrnto Cas rochas
por charnoqüitos (hiperstênio-granitó
nio-gabros), que ocorrem em rneio aos
principalmente aos granitóides, será
aos granitóides.

A-s direções estruturEls no Ðomínio costeiro são
preconinantemente para NW fRosier, 1gs6), sendo eueo são também
comuns, feições orientadas para E-lv com variações para NE e NW
(sadowski, rg74). Na porção oeste cla ârea em estudo, prõximos a
são Luiz co Paraitinga e caraguatatuba, chiodi et al. (r9g3) rnos
trararn um forte "trend" ENE-WSW, que está intimamente rel-aciona-
do a uma forte transposição estrutural associada às zonas de ci-
salhamento.

qranrrl ítjcas. collst jtuído
icles) e noritos (iriperstê-
gnaisses oft¿rllrrÍt..lcos e

descrito no iten relativo



4.7. GRANITÕIDES INTRUSIVOS

A grande quantidade de rochas graníticas intrusi-
vas 6 uma feição geológica marcante nos terrenos dos cinco doní-
nios considerados, tanto no interior da Faixa de ]Jobramentos Ri-
beira, como do Maciço Guaxup6. Essas intrusões possuem tipologias
e caracterÍsticas tectônicas variadas, sendo associadas ãs dife-
rentes unidades geolõgicas.

Vários autores estudaram geologicamente essas ro-
chas, tanto sob o ponto de vista regional como em detalhe, dentre
os quais podemos citar coutinho (r972) , Ir4elcher et ar. (19 7s) , A!
garte et al. (L97 4a e b) , Llasui e sadowsl<i (1976) , Ferreira da
silva et a1. (L977), wernick e Gomes (1977), carneiro (r977), wer
nick (1978 a,b) , Flasui , carneiro e Bistrichi (1978) , lvernick e pe

nalva (1978), wernick (1979 a,b), carneiro (198s), campos Neto et
al. (1983) chiodi et al. (1983), sobreiro Nero et ar. (r98s), wer
nick (1984), campos Neto et aI. (1984), Vlach (198s), Janasi e ul
brich (1985) , Janasi (1986) , Janasi e Ulbrich (1987) e

Taylor e Kawashita (1987), entre outros.

Geralmentþ a tipologia dos 'granitóídes 6 a tolia-
da, cujas comnosi.çoes variam desde tonalítica at6 granítica. pos-
suem mesac.T j -stais rle micro.l íni.o em tamanho e grau cle orieltta-
ção variados. Aparecem tamb6n, subordinadamente, rochas mais homc
gêneas não orientadas, isentas de foliação, com formas clistintas
e râramente ,com dimensões batolíticas, de composição granÍtica a-
t6 granodiorítica. 0correm ainda tipos alaskíticos, alcalinos e

sub-a1calinos. Normalmente o contato dessas rochas com as encai-
xantes 6 tectônico, sendo gug, em alguns casos, podern se notar a
presença de hornfels , como no maciço de perus por exemplo, e tam-
b6n são comuns veios aplíticos e pegrnatóides relacionados ãs fei-
ções mais tardias.
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liasui et a1. (1978) agruparam as rochas graníticas
intrusivas da região sudeste do Estado de São Paulo, que ocorrem
no âmbito cia Faixa ð.e Ðobramentos Ribeira e de parte do Maciço de
Guaxup6 em cinco facies litológicas distintas, que são a saber:

Tas s inari



Facies l{igmatítica, cantareira, Graciosa, Itu e GranofÍrica.

0 conj unto rnigrnatítico 6 composto por ultranetamor
fitos misturaCos com as fases anatexíticas, abrangendo tipos equi
granulares a porfirõides, com foliação marcante e granulação gros
seira. 0 Conjunto Canta.reira conpõe-se por rochas granito-gnáissi
cas ' foliadas, GQtTt grantrlação <le fina a méCia e composição geral-
mente granodioríti.ca. Essas rochas, quando intrusivas en metasse-
dimentos de baixo grau metamórfico, exibem auróo1as de contato, a
cornpanhadas de inj eções de veios pegmatÍticos e aplÍticos (I:illert,
1964). 0 Facies Graciosa 6 constituído por associações alcali-gra
nito-sienÍticas com rochas de natureza alcalina a sub-alcalina, I
sõtropas e de granulação m6dia a grossa. o Facies ltu- 6 composto
por granitos não foliados, de coloração desde cinz a-clara atê a-
veTmelhada, com granulação de fina a grossa e com variações compo
sicionais de granítica ató granod.iorítica.- Finalmente a variedade
granofírica cornpõe-se de tipos de pouca expressão regional, ocor-
rendo aDenas sob a forma de diques e núc1eos de reduzicias dimen-
sões. As facies MigmatÍticas e Cantareira foram consideradas como
sintectônicas e as demais como pós-tectônicas e anorogênicas.

A distribuição dos principais maciços granít_i.cos
no âmbito .clos clomÍnios considerados neste trabalho 6 a seguinte:

a. Dornínio Itapira-Amparo

(s3-

co de r4orungab"';T:';"i";:;"::io:':, :il::";:: ;"::î:1"î; ri;":'":
Þ) e Vlach (19 85) , sendo que este riltimo executou Lrm mapa g"ológi
co de suas facies na escala 1:50.000, nas porções oriental e meri
dional do maciço, e dividiu o maciço cle Morungaba, que possue uma
forrna irregular alongada segundo o eixo NE-SW, êil1 três suites mag
náticas denominadas de Rósea, cinzenta e porfirítica.

A suite rnagmãtica rósea, com tendência calco-a1ca-
1ina, constitue-se por quaïtzo-monzonitos, granitos 3A e sB e por
granitóides pórfiros. A suite magnática cinzenta agrupa rochas e-
quigranulares constituídas tambérn por granitos 3A e 3B e subord.i-
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nadamente granodioritos. Finalnente a suite porfirítica consti-
tue-se de quartzo-monzonitos, granitos 3A e 38 com textura porfi
rítica. Conforme \¡lach (1985) os granitóides das suites rósea e

porfirítica serian do tipo Caledoniano (I) e a suite cinzenta se

ria formada por granitos do tipo S.

0 corpo granítico de Jagu,,'riuna ocorre na região
da cidade homônima, a norte de Canpinas, sendo constituíd.o por
granitóides, com encraves migmatíticos. Basei et al. (1986) mape

aram vários facies graníticos distintos dentro deste complexo, a

saber, o facies do hornblenda-biotita granitóide porfiróide ca-
racterizado por granitos 38, facies dos biotita granitódes cons-
tituido por granitos nebulíticos, foliados, leuco a hololeucocrá
ticos variando em composição entre granitos 3A e 38, que mostram
variaÇões para mignatitos evoluídos, e finalmente o faciès rela-
tivo ao granito róseo hololeucocrático representado poï um peque

no "stock" de composição de 3A a álcali granito.

b. Domínio Piracaia-Jundiaí

No Domínio Piracaia-Jundiaí destacam-se os rnaçi-

ços Ce Itu, Atibaia, Piracaia, Nazar6 Paulista e o Conplexo Gra-
nítico de Socorro, que inclue as suites Bragança Paulista e Sal-
mão.

O corpo granítico c1e Itu situa-se a norte do fa-
lhamento cle Itu-Jundiuvira, îos domínios tectônicos da Nappe Socorro
Guaxupé. Este corpo exibe contatos discordantes com as rochas eg
caixantes e apresenta irradiações de veios e apófises. O granito
de Itu possue caracterização mesotectônica tardi ou pós-tectôni-
ca (Wernick e Penalva, 1978) e composição essencialmente graníti_
ca com variações que podem, localmente, atingir at6 termos grano
dioríticos. Essas rochas são geralmente isótropas de coloraçáo ?
vermelhada até cínzenta e textura equigranular, porfirítica e

por vezes do tipo "Rapalcivi".

O maciço granítico de Atibaia, que aflora na re-
gião da cidade tromônina, 6 constituído predominantemente por bio
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tita-granitos equigranulares de coloração cinza-róseo a esbran-
quiçado, são foliados e possuem composição essencialmente graní-
t ic.a.

O corpo granítico de Piracaia foi estudado en de-
talhe por Janasi (19S6) e Janasi e Ulbrich (1987). Constitue- se
por uma suite de rochas orientadas de composição monzocliorítica
e monzonÍtica predominantemente, apresentando tamb6m variações
desde dioritos até á1caIi-quartzo-sienitos e á1ca1i-granitos. Os

monzoclioritos e monzonitos ocupam a parte central do naciço -e

nas bordas aparecem as rochas mais cliferenciadas.

0 granito que ocorre na região de Nazaré paulis-
ta foi incluido por Campos Neto et a1. (1983) na suite catapora,
e corresponde a um complexo granítico anatético para- aut6ctone
associado a anatexitos e diatexitos. Este granito possue colora
ção cinza a rósea e constitue-se por granitos granatíferos, sil-
limanita-biotita- granad.a-granitos, com mobilizados granítico-gra
nitÍferos com estruturas agmatíticas. A conposição nineralógica
dessas rochas é típica devido ã presença expressiva de granadas.
As rochas migmatíticas associadas aos granitos apresentam estru-
turas estromátícas, flebíticas, nebulíticas e "schlieren".

Finalmente o Conplexo Granítico de Socorro, eu€
constitue o corpo intrusivo de rnaíor expressão do Domínio pira-
caia-JundiaÍ, ocorre na região de Bragança paulista e socorro.
It'laiores informações geológicas sobre este complexo pocl,em ser en-
contradas e¡n Ebert (1968), I,r/ernick (1982), Grossi sad e Barbosa
(1983) , Wernick (1984) e Ca.mpos Nero et al. (1984) .

Segundo Campos Neto et al. (op.cit.) o Conplexo
Socorro é intrusivo nos gnaisses do Grupo Amparo atrav6s cle con-
tatos geralmente tectônicos e foi migmat ízado por rochas graníti
cas consideradas como pertencentes a Suite Granito - Ilignatítica
Catapora. Este complexo granítico encontra-se dividido em cluas
suites, uma composta por granitos porfiróides, denominacla de Srri
te Bragança Paulista, e outra, intrusiva nesta, constituída por
granitos r6seos ou acinzentaclos chamada suite salmão.
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A Suite Bragança Paulistao eue corresponde a maior
parte clo Conplexo Socorro, possue uma variação 1ito1ógica. entre
quartzo-monzo-dioritos e granitos 38, passando por ton¿rli,tos e

granodioritos, e uma composição essencialmente calco-a1ca1ina gra
nodiorítica. A suite Salmão é composta por granitos equi a inequi
granulares micro-porfiróicles e granitos alaskíticos. Ocorre sob a

forma cle "stocks" entre 2 e 25 km2. Composicionalmente esses gra-
nitóides são monzogranitos ou granitos 38, classificados como gra
nitos de fusão crustal ou como termos mais diferenciados da s6rie
calco-alcalina de alto potássio (Campos Neto et â1. , 1984) .

c. DonÍnio São Roque

Grande número de corpos granÍticos de dimensões e

tipos variados ocorre no âmbito do Donínio São Roque, int:rusivos
nas rochas metamórficas do grupo honônimo. Dentre essas rochas po
demos d.estacar os corpos de sorocaba, são Francisco, são Roque, I
taqui, cantareira, It4airiporã, serra do Tico-Tico, serra do Itabe-
raba e Suites Imbiruçu e Morro do Pão.

Os granitos Sorocaba e São Francisco afloiam no ex
tremo ocidental da ârea em estudo e caract erízam-se pela colora-
ção r6sea, ausência de hornblenda e poucos minerais máficos. São
granitos e granodioritos porfiríticos, com p6rfiros de mj.croclÍ-
nio e plagioclásio (Janasi e ulbrich,1gB5). os corpos são alonga
dos segundo a direção aproximada E-l¡/ e geralmente não exibem .ori-
entação marcante. Informações adicionais sobre esses corpos podem
ser encontradas em Hasui, Penalva e Flennies (1969).

O bató1ito granítico São Roque ocorre na região da
cidade homônima e geologicamente encontra-se truncado pelos falha
mentos de Pirapora e São Roque. Litologicamente é constituído pe-
1o denoninado "Granito Pirituba" que inclui granit6ides com textu
Tas porfiróides, inequigranulares e finas, âs rochas com teI
turas porfiróides, mais comuns, apresentam p6rfiros de micro
clínio ou oligoclãsio e a matriz cinza clara a cínza-escuïa com
quartzo, plagioclásio e biotita principalmente. Composicionalmen-
te a matriz 6 granodiorítica e eventualmente quartzo-diorítica e



do granitóide Ce um modo geral
me1ítica (FIasui, 1975).

Os corpos graníticos de Itaqui, Cantareira e Mairí
porã, sob o ponto de vista nineralógico e petrológico, assemelham
-se muito entre si e com o granito de São Roque. são rochas agru
padas sob a denominação de granito tipo Pirituba. Esses corpos
são constituídos predominantemente por granitos porfiróides de
granulação grossa, exibindo cristais maiores de microclÍnio imer-
sos numa matriz com quartzo, plagioclásio e biotita. Composi.cio-
nalmente gradan de granodiorito a adamelito. Nas bordas sul dos
corpos de Cantareira e Itaqui os granitóides apresentam-se cisa-
thados pela ação dos falhamentos que cortam a â.rea e exi.bem ro-
chas gnaissificaclas. Informações mais detalhadas sobre estes maci
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preConinantemente granítica- ada-

.

e

ços graníticos podem ser encontradas en El1ert (1964) e

(Ls7 2) .

O "stock" granítico do }{orro do Tico-Tico, situa
-se entre Perus e a Rodovia'Anhanguera, possuindo forma elipsoi-
dal orientada E-l\I. Esse corpo 6 constituído por leucogranitos com

variações para granitos a duas micas, inequigranulares, granula-
ção rn6dia a grossa e associados a veios pegmatóides com turnalina
e muscovita. O cotpo granÍtico do Tico-Tico foi estudado por I{o-
raes Rego (1933) , Penalva e l-la.sui. (1970) e carneiro et a1. (r984) .

Na região da Serra cLo Itaberaba ocorre o bat61jto
granítico da Peclra Branca, descrito por Jlrlianj. Jlelj avsl<is e

Schorscher (1986). Este Complexo é constituíclo por várias lito1o
gias distintas, sendo encontrados preC.oninantemeltte gratìit6ides
porfiroblásticos cinzentos con megacristais de feld.spatos alca1i-
nos, granitos equigranulares grosseiros com xenólitos de blastoni
lclnitos 6 o típico granito Firituba com matriz bem orientada.

0s corpos intrusivos graníticos que ocorrem na re-
gião entre Igarat'a e Nazar6 Paulista foram incluidos por Campos

Neto et al. (1983) nas suites Imbiruçu e Morro do pão. A_s rochas
da Suite Imbiruçu sã.o desde porfiróiCes at6 inequigranulares, cu-

Cotrt inho
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ja composição varia entre os termos dioríticos at.é granÍticos,com
o claro predomínio de granodioritos e granitos tipo 38. I.las ro-
chas porfiróides os megacristais são de microclínio, com alguns
cristais sendo envolviCos por aur6olas de oligoclásio ou albita.
A granulação dessas rochas é m6dia a grosseira e a coloração 6

cinzenta.

A -suite lt{orro do Pão, por sua vez, é composta por
granitóides cinzentos de granulação n6dia, cuja composição varia
desde termos tonalíticos atê graníticos. Dentro desta variação de
rochas predominan os tonalitos inequigranulares foliados e os gra
nitos foliados.

d. DomÍnio Ernbú

Dentro do DomÍnio Embú ocorrem vários corpos graní
ticos ígneos, geralmente alongados segundo as direções regionais
SII-l{8, que ainda estão pouco estudados geologicamente. Ilntre es-
ses corpos podemos clestacar os maciços de Agudos Grandes,
Três Lagos , Mogi clas Cruzes e Serra clo Jambeiro.

0 batólito de Agudos Grandes, constitue o corpo de
maior expressão geográfica. do Domínio e litologicamente 6 cornpos
to por biotita hornblencl"a granitos e granitos a duas mi.cas com
textura porfirítica e composição predominantemente gralìocliorÍti-
ca.0s corpos de l.{auá e Três Lagos são constituídos por granodio-
ritos, biotita granitos e adamelitos, com textura típica dos gra-
nitos tipo Pirituba, porfiróide, hipidionórfica e por vezes blas-
tomilonÍtica. Em termos de composição são peraluminosos associa-
dos com pegmatitos portadores de muscovita e calco-alcalinos (Cou
tinho , 1972 e 't{ernick, 1984) . 0 granito de Mogi das cruzes 6 a
duas micas principalrìente, com textura equigranular e porfiríti-
ca porta encraves de gnaisses e pegrnatitos e possui conposição
essencialmente granocliorítica calco-alcalina. O granitóide Serra
do Jambeiro (carneiro, rg77) é composto por rochas de granul:ação
m6cia a grossa, coloração cínza clara e textura gnáissica e of-
talmítica. Trata-se do biotita granito Ce composição predominante
mente granodiorítica e com porfiroblastos de microclínio

Ir4auá,



e. Donínio Costeiro

I'lo ânbito do Donínio Costeiro apârecem grandes mas

sas graníticas como os maciços de Natividade da Serra e Caraguata
tuba, bem como corpos menores como os charnoquitos associados aos
granitóides de caraguatatrrba e os granit6ides de Taiaçupeba e

Cruz do Alto.

Os granitóides cle Caraguatatuba (Ferreira da Silva
et â1., 1977) são conpostos por augen-gnaisses, biotita- granito
gnáissico, hornblenda biotita granito, piroxênj.o-hornblenda grani
to, granitos alaskíticos e biotita granitos com textura porfi.-
róide. Esses corpos apresentam contatos gradacionais com as ro
chas metanórficas encaixantes. 0 granitóide de Natividad.e da Ser-
ra (Cavalcante e Kaefero 1974) 6 dividido em três domínio facioló
gicos distintos: o das rochas granito-gnáissicas a duas micas,com
granulação fina a médía e cor cinza-claro, o de rochas granitõi-
d.es gnái.ssicas porfiroblásticas caracterizado por rochas levemen-
te gnaissificadas e inequigranulares e o donÍnio das rochas granÍ
ticas mignatíticas, onde predominam as estruturas nebulíticas, of
talmÍticas e Scho11en. Maiores informações sobre esses granit6i-
des podem ser encontradas en Chiodi et al. (lgBS) .
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As rochas charnoquíticas, que ocorrem na região de
Ubatuba e Caraguatatuba, são constituídas poï hiperstênio, horn-
blenCa e clinopiroxênio esverdeado. Esses charnoquitos estão asse
ciados a monzonitos, sienitos e dioritos esverdeados (Janasi e U1

brich, 1985).

0 corpo granitóide de Cruz do Alto 6 composto por
biotita hornblenda granito com textura porf irÍtica e por auge,n
gnaisses. J-a o maciço de Taiaçupeba 6 constituído por granitos e

duas micas equi granular com porções subordinlclas porfiríticas. As
sociaCo a este granito são encontrados veios pegmatóides portado-
res.



CAPÍTULO 5

RESULTADOS GEOCRONOLOGICOS: DISCUSSOES E INTERPRETAÇOES
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s.1. TNTRODUÇÃO

considerando-se que o principal objetivo deste tra
balho foi o estudo geocronol6gico e geoquÍmico-isotópico das ro-
chas da porção leste-sudeste do Estad.o de São Pau1o, este capítu-
1o reveste-se de grande importância, no sentido em que serão apre
sentados todos os dados radiom6tricos obtidos na pesquisa, bem co
mo a sua interpretação geológica, que será executada em conjuntã
com os dados analíticos p16-existentes. Tais dados estão disponí
veis na literatura ou permanecem, aind.a, inéditos, nos arquivos
do centro de Pesquisas Geocronológicas do IG-usp.

dos, bem

nológica
tidos no

Para maior facilidade de apresentação dos resulta
como, para uma posterior comparação, a discussão geocro-
será efetuada separadamente, conforme os domínios discu-
capítulo anterior.

A localizaçã,o geográfica dos pontos
geocronolõgicas encontra-se no Anexo r, atrav6s de
vos números de campo.

5.2. DOMINIO ITAPIRA-AMPARO

-6 1-

No ânbito do Donínio ltapira-Amparo (figura g), e_
xistem disponíveis 110 anãlises rad.iom6tricas, send.o g4 pelo néto
do Rb-sr em rocha total e zr pela metodologia K-Ar em concentra_
dos de minerais separados, cujos dados analíticos constam das Ta-
belas 1 e 2 respectivamente. A16m disso 5 análises pb-pb em rocha
total, ainda in6ditas, encontram-se disponíveis (Basei, comunica_
ção pessoal). Deste total de amostïas 1s, situam-se no Estado de
Minas Gerais , portanto fora da 'area principal cle enfor¡ue deste
trabalho, e devido a importância relevante destes dados na inter-
pretação geocronológica regional das rochas deste domÍnio, são a-qui apresentados.

Os dados geocronológicos executados nesta pesqui_

com análises
seus respecti
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sa foram interpretados em conjunto com aqueles obtidos por Artur
(1980) e (1988) nas rochas'rnetamórficas da região de Itapira e

Lindõia, por Vlach (1985) e Cordani e Bittencourt (1967) no Com-

plexo Granítico de Morungaba e por Basei (inforrnação verbal) nos
migmatitos do embasamento regional em Amparo.

Devido as dificuldades de se enquadrar as rochas
netamórficas deste Dornínio em grupos ou formações, para facilida-
de de discussão geocronológica dividiremos essas rochas em embasa

mento e em seqilências supracrustais.

5.2.I. Rochas do Embasamento

São consideradas como rochas do embasamento, as ro
chas mignátiticas e gnáissicas com deformações polifásicas e poli
cíclicas incluídas no Complexo Amparo por Ebert (1968) e Basei et
a1. (1986), bem como os ortognaisses associados. Segundo estes úf
timos autores as rochas migmatíticas ocorrem como encraves dentro
destes ortognaisses, denominados de suite serra Negra, râ ãrea em

estudo.

0s migmatitos estronáticos com bandas leucossomáti
cas que ocorrem nos arredores da cidade de Amparo, foram estuda-
dos geocronologicamente pelo m6todo Pb-Pb em rocha total (Basei,
inf. verbal) através de análises de amostras provenientes dos ma-

teriais leucossomáticos de composição trondjemítica, que fornece-
ram uma isócrona com 34L4 + sz m.a. com valor da razã,o 238u/204pb

(u1) de 7 ,5 8. Esses dados nos perrnitem considerar a id.ade acima
como a época da adição deste material leucossomático ã crosta a

partir da diferenciação direta do manto superior.

0 conjunto ortognáissico relacionado aos migmati-
tos acima, ocorre a norte de Amparo segundo uma faixa orientada
NE conforme mostrado em Basei et al. (1g86). Tratam-se de rochas
constituídas predoninantemente por biotita granitóides equi a ine
quigranulares, foliados e deformados, de composição variâveL des-
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de dioritos at'e granitos 34. As amostras datadas são constituídas
mineralogicamente por plagioclásios , quartzo, biotita, ¡ornblen-
da, titanita, apatita, zircão e opacos, e possuem conposição pre
dominantemente tonalítica e textura granoblástica.

Nove amostras do conjunto ortognáissico denominado
c1e Suite Serra Negra foram analisadas pelo método Rb-Sr em rocha
total, e os pontos relativos a essas anârises, quando plotados em
diagrama isocrônico, não apresentaram boa distribuição espacial,
sendo que seis pontos concentraram-se próximo ã ori-genr e apenas
trôs situararn-se pouco mais clistantes, senclo eue, u¡ì clestcs não
se alinhou ao conj unto. Apesar destas linritações es polltos clef i_
niram uma isócrona com idade de zs00 + 90 M.a. e razão inicialt"r/86st de 0,70is + 0,0004 (MSWD=7,995) (figura r0) . Essa idade
deve ser interpretada, com um certo grau de cautela, como a época
de formação do conj unto ortognãiss ico , caracteri zanð,o um irnportan
te periodo de acreção crus tai-.

U)
(o
(D

Ø O,7
N
@

87Rb/ 86s..

Fig. to -DtAGnnt¡a tsocnôNtco Rb - Sr PARA oS oRToGNAlssEs DA SUITE gERRA NEGRA

Em adição, Artur (1980) apresentou várias aná1ises
radion6tricas pelo método Rb-sr em rocha total, nos biotita-horn
blenda gnaisses de aspectos anatexíticos, incluíclos por- este au-
tor como Grupo Amparo. 0.primeiro conjunto datado, situado na Ro
dovia Itapira-Jacutinga, nas proxinidades do rio Eleutério , jâ
no Estado de Minas Gerais, indicou uma idacle de zz30 1 39 hl. a.
com razão inicial de 0 ,7080 + 0,000g. o segundo conjunto, j-a, si_
tuado dentro da 'area deste estudo (Afl0ramento 1B), a nordeste

17r Aa

olTl B

idode = 25OO t 90 mo.

r, i. : o,7o33 ! o,ooo+
O ponto nõo compulodo

o,8



de Itapira forneceu uma isocrona
cial de 0,7713 + 0,0009 (figura 1

Os dados geocronológicos de ambos os conjuntos
marcan um período de formação de rochas no Prot erozóico Inferior,
cm ópocas distintas, 2,2 e 1,9 G.a. aproxirnaclamente, a partir de
processos de retrabalhamento de rochas crustais pr6-existentes.

o,760
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1918 + 72 M.a. e razão ini-de
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BtRbz tus'
Fis. il - DIAGRAMA ISOCRôNICO Rb-Sr PARA OS GNAISSìFS

DO EMBASAMENTO A NOROESTE DE ITAPIRA (Artur, lgBO)
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A leste de ltapira, na Rodovia qllc liga csta ci_
dade a Lindóia ocorrem rochas gnáissicas, eu€ segundo Artur(1980)
estarian intercaladas corn biotita xistos e quartzitos e portanto
pertenceriam ãs seqtlências supracrustais. Entretanto, B¿sei e
Campos Neto (cornun. pessoal) consicleram tais rochas cono enrbasa-
mento do Grupo Itapira e estariam intercaladas con os metassedi-
rnentos através da ação cle f alhamentos que ocorrc ram na Ïcgião . Ar
tur (op.cit.) datou essas rochas através de diagrama isocrônico
Rb-sr, onde obteve a id.ade de z085 + Bg M. a. com razão u, t, / 86s,
inicial de 0,7053 a 0,0019.

I'O

idode : l9 lB * 72 mo.
r.i. = o,7ll3 to,ooog
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Retrabalhando os dados acima em di agrama isocrôni-
co (figura rz), nota-se a ocorrência de dois conjuntos de gnais-
ses geoquinicamente distintosr urì constituído por biotita gnais-
ses porfiroblásticos com razões 87Rb/B6sr baixas, menor que s,que
indicou a idade de zrl-4 + g0 M. a. com razão in.icial <ie 0,7019
+ 0 , 002I (MSWD=0 ,5667 ) e otltro conposto preclonr.i naïìtenente por
gnaisses graníticos, com tazões BTnu/86sr mais elevadas, que for-
neceu a iclacle' de 1994 + 42 M.a. com relação inicial bem mais al-
ta de 0,7274 + 0,00s7 (MSWD = 3,4759). Esses dados mostram que es
ses gnaisses foram formados aproximadamente na mesma 6poca,em tor
no de 2000 M. a. , mas a partir c1e nateriais claramente clistintos , o
prineiro conjunto rnuito provavelmente derivado de rochas vulcâni-
cas pouco diferenciadas ou materiais cliferenciados do manto supe-
rior pouco tempo antes do netamorfismo, e o segundo conjunto, a
partir de metamorfismo de rochas com longa vicla crustal.

<n
(D
(D

: O'85
U'

f--
@

Fis. t2- DTAGRAMA ISOCRôrutCo Rb- sr
( ESTRADA

M
o

s (x2)

87Rb/ 86s,
PARA OS GRANITO _ GNAISES DO EMBASAMENTO
rrAPtRA - r_r¡¡ocilnl

ggnolsses gronílicos
O bloiito gnoisses

idode :1994 * 42 mo.
r.i.=O,7?74tO,OOlz
idode :21t4!9O mo.
r.i. =o,7Ol9 4 O,oO2t

(Artur, I 980
modif icodo)
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Artur (1988) estudando as rochas migmatíticas da

região de Lind.óia, obteve idad.es Rb-Sr isocrônicas de 1Bó0 + 7S

It{. a. e 1810 + 60 M. a. com relações iniciais de Sr respectivamen-
te de 0,705 e 0,702, confirmando as nigrnatizações transamazôni-
cas na 'area.

Rochas migmatÍticas que ocorrem a leste de Itapi
Tã, nas proxirnidades do Rio do Peixe, também foram datadas Þor
Artur (1980), que obteve a idade isocrônica Rb-Sr em rocha total
de ó00 I 30 M.a. com razão inicial 87sr/B6st de o,TII4.. 0,0012.

Considerando-se que rochas migmatíticas são hí-
bridas, ocorrendo misturas de magmas gerados por diversos proces
sos com rochas pré-existentes formadas pouco ou muito tempô an-
tes da migrnati zaçã.o, é possíve1 que algumas anostras não estej an
honogeneizadas isotopicamente com as demais e conseqtlentemente
não poderian ser colocadas na mesna is6crona pois poderiam ter
razões iniciais distintas. Neste sentido, procuraremos sempre,
antes de tratarmos amostTas de nigmatitos en diagramas isocrôni-
cos Rb-Sr, verificarmos se ta1 homogeneizaçã,o isotópica ocorreu
ou não. Essa verificação pode ser feita utilizanclo-se o, diagra-
m^ rle mistrrra 87 st / 86s, ver - 1

neizados isotopicamente "*':;'r*iuläJ;,:Ti;,":"ï:;;:,::i:ï;
em Faure (I977). Na figura 13 podemos observar esse diagrama com

as rochas migmatíticas datadas por Artur (op.cit.) e nota-se que
as amostras 598 e A não se homogeneizatam completamente, e na Fi
gura L4 é apresentado o diagrama isocrônico Rb-sr para essas ro-
chas, onde a idade obtida, sem computar as amostras acina, foi
de 590 + 22 M.a. com relação inicial de 0,7124 + 0,0009 (MSWD =

2,786) , resultados estes concordantes com aqueles obtidos por Ar
tur (1980) . Esses dados caracterizam um evento de migrnat izaçã,o,
com injeções de magmas, no final do Proterozóico superior, afe-
tando as rochas pr6-existentes.
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5,2,2. Seqtlências Supracrustais

Corno seqtlências supracrustais são considerad.as as
rochas .rnçtavulcanoss.edlrnentares de filiação calco-a.lcalina incluí
das de uma forma geral no Grupo rtapira de Ebert (19ó8) ou de cam
pos Neto e Vasconcelos (1986), correlacionãvel ao Grupo Andrelân
dia. Além disto serão também aqui discutidos corpos granit6id.es
enáissicos calco-alcalinos relacionados a evolução luetaln6rfica
destas seqtlênci'aS.

Artur (1980) apresentou para os gnaisses graníti-
cos e os biotita gnaisses que ocorrem a aproxinadanente 13 kn a

leste de Itapira um diagrarna isocrônico Rb-Sr com a idade de 1140
+ 88 M. a. e razáo inicial de 0 ,7s4s + 0,0028. Analisanclo-se a dis
tribuição dos pontos analÍticos deste diagrama notamos que os
gnaisses graníticos se alinharn conforme a isócrona de 1060 I 130
M.a. e razão inicial de 0,7s69 + 0 ,0042 (MSWD = 1,021) e os bioti
ta-gnaisses definen uma reta com r44s + 160 M.a. e relação ini-
cial de 0,7275 + 0,0038 (MSWD = 0,5193) (figura 15). Apesar ð.a

fragilidade destas isõcronas, que carecen de uma maior quantida-
de de análises para confirnar as idades conseguidas, podemos con-
siderar a idade prõxima a 1400 M.a. como a 6poca de forrnação des-
tes gnaisses a partir de metamorfismo de naterial sedimentar. Jâ,

a idade em torno de 1100 M.a. parece sugerir um outro evento meta
mórfico que afetou essa região, enbora não muito bem caracteriza-
do até o momento. Entretanto, não se pode descartar a possibilida
de desta idade nais jovern significar a idade de um evepto cata-
c1ástico, gue segundo Artur (lgB0) afetou essas rochas.

Neste trabalho foram amostrados os biotita horn-
blenda gnaisses que ocorrem a norte de Amparo. Tratam-se de ro-
chas com alternância de biotita hornblenda gnaisses tonalíticos
de bandas claras trondjemíticas, com um gnaisse band.ado de compo-
s ição diorítica e quartzo-diorítica. lr{ineralogicamente essas ro-
chas são constituÍdas por plagioclásio, biotita, hornblenda,quart
zo e também nagnetita.

log-
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Amostras provenientes destes gnaisses foram data-
das pelo método Rb-sr em rocha tota1, e os dados obtidos quando
interpretados en diagranra isocrônico definiram uma isócrona com
1419 : 7B M.a. e uma relação 87st/86st inicial de o,T04B + 0,0002
(MSWD = 12,434) (figura 16) . Devido a homogeneidade em termos iso
tópicos de Rb e Sr dessas rochas não foi possíve1 obter boa dis-
tribuição espacial dos pontos analÍticos, provocando um valor ele
vado do erro da idade. Apesar disto os dados acima sugerem uma é-
poca próxima a 1400 lr{. a. para a formação clestes gnaisses a partir
de material provavelmente vulcânico pouco diferenciado.

Na tentativa de se caracterizat claramente a ida
de do metamorfismo principal que gerou as seqtiências metavulcanos
sedimentares em questáo, procurou-se datar pelo nétodo Rb-sr em
rocha total um magmatismo granitóide calco-a1ca1ino ortognãissico
sincrônico ãs foliações pr6-brasilianas destas seqtlências confor-
me campos Neto e vasconcelos (19g6), mesmo consideranclo-se ,que
tal magmatismo ocorre fora da â,rea principal deste estuclo. Essas
datações foram feitas com auxÍ1io da Sandra R.R. Carneiro atrav6s
de Bolsa de Iniciação Científica da FApESp.

roo G
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O Biotito gnoisse

nlidode =1443 t teO mo.
^ lr.i. = 0,7275 t qOOOre

O Gnoisse gronitico

o lidode: 1060 * t30 mo.
" lr, i. :0,7369 + O,OOqZ
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Para tais análises foram util izad.as as ailìostragens
realizadas por Vasconcelos, A.C.B. nas pedreiras nos arredores de
São Gonça1o clo Sapucai (MG) cn ortognaisses graníticos porfirói-
des e eln ortoÉlnaisses granito-granodiorito-tona1Íticos equigranu-
lares, bem como em magnetita ortognaisses graníticos próximos de
ouro Fino (MG) . Petrograficamente, tratam-se preferencialmente de
magnetita-biotita ferrohastingsita granitos gnaisses, de colora-
ção cinza-r6seo a cinzento, equigranulares fino a nédio e caracte
rizados modalmente como granitos 38. Sua mineralogia é constituí
da por plagioclásio, K-feldspato, quartzo, ferro-hastingsita, bio
tita, magnetita, apatita, titanita e zircão.

As aná1ises isot6picas pelo m6toclo Rb-sr nestas ro
chas, Possibilitaram a elaboração cle uma isócrona com a iclacle c1e

7397 + 10 M.a. com razão inicial de 0,7Lg6 + 0,0007 (MSl,\/D = r,4g13)
(figura 17). A idade acima deve ser consideracla como a época de
formação dos ortognaisses, e o valor elevado da relação inicial
sugere que o magna parental dessas rochas formou-se por processos
de fusão parcial de materiais da crosta continental, e/ou ter so-
friclo contaminação de BTSt provenientes de nateriais seclirnentares
ou crustais, tendo em vista ser difíci1 se obter granitóides com
magnetita-ferrohastingsita-titanita e composição tonalítica a par
tir de fusão da crosta superior.

Na tentativa de se coïrelacionar a evolução das ro

-o!-.-3-oDo*o-oi=..-o.nostros AMc 1

idods : l4t9 t zg mo.
r. i. : 0,7048 * O,OOO2
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chas metamórficas do embasamento e das seqtiências supracrustais,
foi construído o diagrarna de evolução isotópica do sr, represen-
tado na_figgTa 18, onde estão plotadas as curvas de evolução da
razã.o 8'sr/86st de cada conjunto de rochas netamórficas em fun-
ção do tenpo geológico, bem como a curva de evolução païa a Ter-
ra Global que admi-te para hoje una composição nédia clc tr tr/86s,
igual a 0 ,7046. As linhas de crcscinrcnto crustal forarn bascadas
na média dos valores atuais das razões t"r/86s, para cada con-
junto netamórfico individualmente.

A observação deste diagrama nos perrnite consi-
dcrar que os conj untos mctan6rf icos fornralarìì-se a part ir clo ne-
tamorfisrno de rochas p16-exj.stentes de naturezas diveïsas, sendo
que apenas o conjunto de biotita gnaisses D parece ter se forma
do a partir de material diferenciado do manto superior pouco tem
po antes do metamorfismo. A16m disto, este diagrama sugere ainda
que todas as rochas dos conjuntos metavulcanossedimentares deri-

G
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idode = 1397 + tO mo.

r. i. = 0,7196 t O,OOoz
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varam-se de rochas formadas no mínimo, durante o Ciclo Transama-
zônico e muito provavelmente em 6pocas pr6-transamazônicas, ten-
do em vista que as idades obtidas entre ?.,5 e 2,L b. a. através
da intersecção das curvas de regressão dos conjuntos cle rochas
analisados, com a curva de evolução de Sr para a Terra Global,
são mínimas para os protólitos das rochas metamórficas.

O padrão de idades pela metodologia K-Ar nas ro-
chas do Domínio Itapira-Amparo forneceran idades variáveis den-
tro do intervalo tempo 700-510 M.a. com valores mais concentra-
dos entre 550 e 500 M. a. mostrando que a 'area só se estabilizou
tectonicamente no final do Proterozóico Superior e Eo-Cambriano.
Somente a amostra relativa a um anfibolito situado nas imedia-
ções de Itapira (Amostra 14) datado por Artur (1980) indicou uma

idade mais antiga, de 1103 + 20 M.a., refletindo a época de res-
friamento do ciclo anterior pré-brasiliano, eu€ tamb6n ocorreu
neste donínio.

5.2.3. Complexo Granítico de Morungaba

Encontram-se disponíveis para o Complexo Graníti
co de Morungaba 37 an'aLises geocronolõgicas, sendo 28 pel.o m6to-
do Rb-sr em rocha total e as demais pelo método K-Ar em concen-
trados de minerais. Essas anãLises encontram-se referidas em Cor
dani e Bittencourt (1967), wernick et ar. (1976) e principalmen-
te em Vlach e Kawashira (1984) e Vlach (1985).

Vlach (19 85) separou o Complexo de lr{orungaba em

6 variedades petrográficas distintas, para fins de obtenção de
isócronas Rb-Sr, independentemente da clislribuição geogrãfica
dentro do corpo das amostras datadas. As idades obtidas variaram
dentro do intervalo de tempo 690-490 M.a., as mais antigas para
rochas mais máficas e as idades mais jovens, para as rochas nais
f6rsicas, os valores das razões iniciais tTrt/86sr situaram- se
entre 0,710 e 0,705.
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Vlach e Cordani (1985), a partir de estudos geo-
cronológicos e petrológicos, sugerem que os magmas parentais des
te complexo granítico derivaram de fontes distintas com diferen
tes valores cle relação r"r/86st inicial , e que o não alinhamen-
to de alguns pontos nas isócronas conseguidas, pocleri am tamb6n
ser explicado, a1ém do fato destes pontos possuirem diferentes
razões iniciais, por erros experinentais, ou ainda pelo não sin-
cronismo das amostras, ou seja, formadas através de cliferentes
pulsos magmáticos.

Numa tentativa de se contornar os problemas aci
na mencionados procuramos elaborar isócronas a partir cl.e amos -
tras geograf icamente pr6xinas entre s.-.i e geoquimicamente s ini1a-
Tes, de modo a garantir a consangtlinidade oas amos,tras considera
das em cada diagrama isocrônico. Neste sentido foi co¡siclerado
dois conjuntos distintos, uil com alto teor em sr, acima de j00
ppm, e outro com baixo teor em sr, abaixo de 100 ppm, alén de um

conjunto intermediário, não claramente separáve1. A16n d.isso, u-
tilizou-se o critério de proximidade geogrãfica entïe as amos-
tTas e desta forma co¡}seguiu-se dj st-inclui-r cinco con-iuntos, .cuja
distribuição espacial dentro do Complexo de Morungaba está na fi
gura 19.

Dentro deste contexto obtivemos os seguintes re-
sultados, cuj as isócronas constam das Figura Z0 a e b.

- Conjunto A:

- Conjunto B:

idade = 623 +

razã,o ini ci a1

MSWD = 0 ,4284

idade = 624 +

razão inicial
MSWD = 0,8075

idade = 631 +

razão inicial
lvlSIVD = 0 ,0 89 0

- Conjunto

47 M. a.
= 0,7069 + 0,0015

C:

42

0 ,7028 + 0 ,00 56

23 \1. a.
= 0,7055 + 0,0008



Fiq.te - LocALtzAÇÃo ESOUEMÁT|CA DOS GRUPOS
DE AMOSTRAS DO GRANITO DE MORUNGABA

- Conjunto D: idade = 6L4 + 15 M.a.
razã,o inicial = 0,7051
MSWD = 2,2088

- / 5-

- Conjunto E: idade = 640 + 35 M.a.
razão inicial = 0,7059
MSWD = 0 ,0924

Como pode ser notado, de uma forma gera1, os va-
lores das idades dos diversos conjuntos coinciclem, dentro clo er-
r:o anarítico, e indicam uma 6poca próxima a 620 M.a. para época
principal de f ormação c1o Complexo f gneo de Morungaba. J sto ¡ãc¡
descarta a possibilidade do Complexo ter se formado at.ravõs de
vãrios pulsos magmáticos, como proposto por vlach (1985) apenas
que, com os dados radiométricos disponíveis, tal fato irão pode
ser claramente caracterizado. Para isto seria necessário estudos

+ 0,0018
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radioniétricos adicionais, principalmente pelo nétodo U-Pb en zir-
cões, eue normalmente apresentam baixos erros nas idades

com relação ãs razões t'tt/86st iniciais, tamb6m

pode ser observado que variaram pouco, entre 0,7055 e 0,7069, va-
lores estes coincidentes dentro dos respectivos erros analíticos.
A única exceção a esta regra foi o conjunto B, que apresentou uma

razáo inicial mais baixa de 0,7028 + 0,0036. Apesar da isócrona
do Grupo B contar com apenas 3 pontos e o valor do erro desta ra-
zã,o inicial ser alto, talvez este fato mostre uma fonte diferente
para o magma gerador das amostras aqui agrupadas como conjunto B,

uma fonte menos diferenciada do que as denais.

Na figura 2I consta o diagrana de evolução isotó-
pica do Sr para os diversos conjuntos separados do Complexo Morun
gaba e a curva de evolução da Terra Global. Neste diagrama nota-
se que os pontos relativos as razões iniciais dos conjuntos situa
ram-se no campo crustal, levemente acima da curva da Terra Glo-
bal, com exceção do conjunto B que situou-se sobre esta linha,mos
trando que talvez tenha uma origem mantélica ou a partir de fusão
de uma crosta continental inferior empobrecida em Rb. Observa- se
ainda que os conjuntos D e B apresentararn linhas de evolução mais
inclinadas que os denais, sugerindo que tais conjuntos tiveram u-
ma produção rnais rápida de 87St durante o ternno oeológi.co, e por-
tanto constituem porções mais enriquecidas em Rb e mais diferenci
adas dentro do Complexo de Morungaba.

As determinações geocronolõgicas pelo m6todo K-Ar
em biotitas deste granitóide indicaram idades dentro do intervalo
de ternpo 590-500 M.a., que refletem as diversas 6pocas de fecha-
mento do sistema K-Ar nas partes analisadas, demonstrando que pró
ximo a 500 M. a. o corpo j'a, estava resfriado a uma tenperatura in-
ferior a 250oC.
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2rO I,O

TEMPO GEOLóGICO (b.O.)

5.3.1. Introdução

Este domínio inclui uma cornplexa associação de ro
chas granulíticas, migmatíticas e graníticas. As rochas deste Do-
mínio dividem-se em três conjuntos d.istintos, que são as rochas
granulito-granito-mignatíticas, as supracrustais e os batólitos
graníticos intrusivos , por vezes gnaissificados.

0 acervo geocronológico neste DomÍnio constitui
-se de 48 análises Rb-sr en rocha totar, 7 anârises K-Ar en con-

(hoje)
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S. Serra Negra

S. Serra Negra
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425,7
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0 ,353
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0 ,7086
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0 ,7080
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0 ,7403
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1,0200.

0 ,825

0,7ó6
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0,7s2
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G-l Ortognaisses
C-3 Orrognaisses
G-8 Ortognaisses
(;-5 ortognaisses
C-l I Ortognaisscs
G-14 Ortognaisses

t4-B Gnaisses

l4-C Gnaisses
l4-D Cnaisses

l4-E Gnaisses

l4-F Gnaisses

l4-fl Graisses
l{-J-l Cnaisses

¡4-1. Cnaisses

l4-Il Gran, Grais,
lJ-Q Gra¡r. C¡rais.
l4-S Cran. C¡r¿ris,

l8-D Gtaisses
l8-E Cnaisses

l8-F Gnaisses

I8-C Gtaisses
l8-J Cnaisses

22-^ Gtaisses

¿2-E C,nâisses

22-F Cnaisses

100- I: Gnaisses

I00-G Graisses

100-ll Gnaisses

ì00-J Gnaisses
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A-129
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JÞIS2
A-97-A

A-59

A-89

A-159

A-79

A-17-A
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REF.ERÊNCIAS:

l"ti grnat ito
I'tignatito
'l"ligmatito
't I grnatito

l"tigrnatito

(inut ito
(ìrlur i to
Grar¡ito

Gra¡¡ito

Granito
Gra¡rito

Granito
Granito
Granito
Grani to
Granito
Gra¡rito
Gr;uti to
Grarìi to
GraJìito

Granito

Grruti to
Granito
Granito
Granito

Granito

Granito

Grar¡ito

Cranito
Granito
Gra¡rito

Itb rrurglba

Nb lr ur¡¡rrhir

l4orwrgaba

Irbrungaba

l"bnmgaba

I'brungaba

l"forungaba

l'lorturgaba

lvbrungaba

I'brungaba

I'brungaba

I'frrungaba

I'trrurgaba

l''forungaba

I'brungaba

I'brungaba

Itbrungaba

I'fcrungaba

Morungaba

Iforungaba

l"bnngaba

lvlorungaba

l"brungaba

itbrungaba

l"lorungaba

Ibnngaba

0 ,718

0,71ó

0 ,755

0,713

0 ,7s9

0,7173

0,723t

0 ,7084

0,7104

0 ,7105

0 ,7ll3
0,7156

0,7183

0,7234

0,79ó4

0 ,8005

0,8082

0,8t37

0,8208

0 ,7659

0,7737

0,805r

0 ,80ó4

0 ,95ó0

0 ,7 291

0,7335

0,7527

0,7257

0 ,7401

0 ,7 420

0,7490
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2
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Ilod.Itapira-Lindóia jB,6

Ilod. I tapira-Lindóia 66 , 8

lìotl. ltapira-Lind6ia 239.7

llori.Itapira-Lindóia 33,2

Rotl. itapira-Lindóia 230,4

163 ,l
2,18,7

70 ,8

84 ,3

108 ,9

113,6

l7l,5
154 ,3

213 ,9

290 ,9

504,0

369 ,1

324 ,6

5ó8 ,4

702,6

132,5

324 ,7

153 ,9

150,0

777,4

188,4

2ól,9
88 ,8

263,7

t79,2
280,0

467 ,3

408 ,2

128,0

543,0

109,5

415,9

575,5

581,4

s05 ,3

623,l
521 ,3
4ó4,9

312,2

325,0

83 ,6

87,0

90 ,5

7ó ,1

80 ,3
45,0

48 ,1

78,0

33,0

t2,4
20t,4

l8s, l
145,4

ll4,ó
190,4

117,8

168.0

0,24

0,47

5,44

0 ,18

6,12

l.l4
I ,91

0 ,35

0 ,48

0 ,51

0,ó3

I ,06

1,43

I ,91

t0,ló
10 ,21

11,92

LZ,47

t3,45
6 ,94

8 ,02

t2,ró
13 ,64

35 ,88

2 ,55

2 ,95

5 ,24

2,25

4 ,02

4 ,42

4 ,85

2892

2893

3415

3116

2891

5994

59t) 2

600 I
661 7

5993

6707

5990

6475

64?6

5999

647 4
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5 998
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67 09

ó710

6618

599 I
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6481
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(1980)i 2) vrach (1985); J) wcnrick er. í¡r, (r976); Nr'. Ncstc'l'r.halho



Nç de Campo Rocha

G- 3 Graisse

G- 14 &raisse

1 Quartzito,

14 -Anfibolito

140 Graisse

18 Anfibolito

43 .Anfibolito

100 qrarrzito

1004 Xisto

150 Quartzito

Al'lC-IV Biot.Gnaisse

IG-GE-38 Granito

IG-GP- 38 Granito

I G- I V-6 6 Gra¡rito

IG-GE-2 5 Gra¡rito

A-18 Granito

^-I47 
Granito

A-I84 Granito

I G-A- 39 Granito

IG-D- I Gra¡rito

A-f71-D ûrtognaisse

REFERÊNCIAS: I- Artur (1980);

TABELA 2 - DADOS ANALfTICOS K-AT PARA AS ROCHAS DO DOI.IfNIO AIÍPARO-ITAPIRA

Loc al i zação

e/ou Unidade

São Gcnçalo do
SaDuca]'

São Gcncalo do
Sapucaí'

Sr:pracnrstal

E¡rbasarento

Enbasarento

E¡rbasarento

ErbasaÍento

Supracnrstal

Supracnstal

Supracnrstal

Supracnrstal

l'4onngaba

I'bnngaba

Ivfon-ngaba

trfonngaba

l"bnngaba

Irlonngaba

l"bru-rgaba

I'loru-rgaba

It4cnngaba

Suite S.liegra

2- Vlach (1985);

Material eoK

Anfibó1io

Anfibõtio

M-:scovita 8 ,24

Homblenda 0.74

ì4icroclínio 3,40

Hornblenda 0,86

Homblenda 0 ,39

Itfuscovita 7 ,84

Biorita 6,48

Itbscovita 8,4ó

Biotita 6,67

Biotita 7,lL

RTO 3,98

Biotita 7 ,6I
Biotita 7 ,31

Biotita 7 ,86

Biotita 7 ,03

Biotita 7,38

RTo 2,68

Biotita 6 ,19

Biotita 6 ,86

2 ,180

2 .69I

40Ar ,"d cCSTP/g

(xLo -6 
)

52,84

ó2,05

278 
"8

44 ,4

84 ,4

27 ,S

1t,4

207,4

159,0

223.3

T7O,I7

r60 ,0

91 ,6

188 ,0

178,0

194 ,9

159,7

198,0

57,0

159,0

176,0

?Ar atm

10,37

r5,66

4 ,57

1 ,46

1I,77

27 ,96

9,22

L ,67

4,39

3,59

1 ,84

73,7

2,2

1,0

7,5

56 ,8

40 ,9

33,9

13 ,9

1,ó

4 .91

Idade (Ma. )

536 + 24

513 + 19

700+ 8

1103 -+ 20

539 + 27

67L + 8

623 + 10

568+ 9

534 + 16

568 + 20

560 + 21

495 + 61

505 + 15

535 + 15

530 + 15

547 + 40

507 + 24

589 + 57

470 + 2I

553 + 20

563 + 10

Nç Lab.

5917

59 2l

360 6

360 0

345?

3458

359 9

3506

3660

347 6

607 6

8 71

894

881

884

5238

5239

905

833

5861
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centrados de minerais separados e 24 anãIises Pb-Pb em rocha to-
taL, cujos dados analíticos constam respectivamente das Tabelas
3,4 e 5. As análises foram realízadas nas rochas granulíticas e
migmatíticas do embasamento regional e nos maciços graníticos in
trusivos de Nazar6 Paulista, piracaia, Itu, Bragança paurista e
Salnão. Essas anâTises foram tanto produtos d,esta pesquisa, como
tamb6m frutos de trabalho de outros pesquisad.ores como Janasi
(1985), corclani e Birtencourt (1967), Ebert e Brochini (196g),Ha
sui e Hama (r972), Basei, M.A.s. (in6dito) e Figueiredo, M.c.H.
(inódito).

5.3,2. Rochas GranulÍticas e Migmatíticas

Dentre as rochas granulÍticas que compõem o Con-
plexo Metamõrfico Socorro, os charnoquitos que ocorrem nas proxi .

midades da cidade de Pinhalzinho foram alvo de estudo radiométri
co pelo método Pb-Pb em rocha total. Os pontos relativos a essas
análises não apresentaram boa distribuição espacial ûo cliagrama
isocrônico 2'07pb/204pu versus z06pb/z04pb, mas definiran uma re
ta com aproximadamente 1400 M.a. e valor de u (38u/204pb) d;
8,237 (Basei, inf.verbal). o valor obtido de u1 indica que o pb
dessas rochas evoluiu em estãgio núttipto, sugerinclo que essas rochas
formadas hâ 1400 M. a. originaraln-se cle retrabalhamento de rochas
pr6-exis tentes

No âmbito desta pesquisa foram analisadas radiome
tricamente pelo m6todo Rb-sr em rocha total amostras prover,rien-
tes dos nigmatitos que ocorrem a cerca de z km a norte de Ati-
baia em un corte da Rodovia Fernão Dias. Tratam-se de migrnatitos
estromáticos com leucossomas graníticos e paleossomas compostos
por anfibolitos, rochas gnáissicas e ortognaisses.

Foram datadas amostras com predomínio de paleosso
mas e apenas uma (amostra 7) con predomÍnio de porções leucosso_
máticas. No diagrama de rnistura da Figura zz t,tr/86s, versus r/
sr pode-se notar que a amostra ns 7 encontïa-se homogeneizað.a i_
sotopicamente a nível de sr, com algumas amostras com predominân
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cla de pa1eos,6oma, o que nos permite colocar todas
diagrama isocrônico Rb-Sr. Seis amostras, portanto,
estes rnigmatitos forneceram a idade de 621 + 24 M.a

inicial de 0,7292 + 0,0004 (MSWD = 15,076) (figura

Kawashita (ínf. verbal) obteve atrav6s de aná1i-
ses Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total executadas nas rochas migmatíti-
cas que ocorrem na região de Delfim Moreira-Piquete, continuação
a nordeste do DomÍnio Piracaia-JundiaÍ, idades de 1316 1 35 M.a.
(ri. = 0,707I + 0,0008) para as porções predominantemente paleos-
somáticas e de 832 I 27 e 588 + 33 com razões iniciais respectiva
mente de 0,7115 + 0,0005 e 0,7185 + 0,0009 para as partes enrique
cidas em neossoma. Os dados Pb-Pb sugerem uma idade de fornação
do conjunto mignatÍtico em torno de 1400 M:a.. Esses dados confir
nan a atuação de pelo menos dois eventos fornadores c1e rochas um

entre 1400 e 1300 M. a. e outro próximo a 800 M. a. , J'a as idades
em torno de ó00 M.a. poderiam indicar uma 6poca de migmatizaçã.o e

injeção de naterial granítico mais jovem nas rochas pr6- existen-
tes, muito possivelmente relacionado ãs atividades graníticas que
ocorram en grande escala nesta 6poca.

As idades pelo m6todo K-Ar obtidas em rochas des-
te complexo granito-migmatítico forneceram resultados de 1036 1
+ 45 e 670 I 30 M.a. (Hasui e Flama, \972 e Cordani e tsittencount,
1967) para rochas anfibolíticas e 633 + 45 e 564 + i1 M.a, para
piroxenitos (Ebert e Brochini, 19ó8) . Essas rochas normalmente
constituem os paleossomas dos migmatitos e os resultados consegui
dos sugerem a atuação do Ciclo Brasiliano neste domínio. A idade
de 103ó + 45, obtida em anfibótio proveniente de amostra coleta-
da a oeste de JundiaÍ, mostra a êpo_Ca de resfriamento clo evento
metamõrf ico do Proteroz6ico tvlÁrli o (* t¿oo M. a. ) e indica que o e-
vento de rnigmatização do Proteroz6ico Superior não atingiu, nes-
ta ârea, a temperatura de 500oC.

._ 8.5 _

as amostras no

relativas a

. com relação
23) .

5.3.3 Complexo Granítico Socorro

0 Complexo Granítico Socorro (Wernick,197ga) en-
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contra-se subdividido em duas suites distintas. A Suite Bragança
Paulista, que inclui granitóides porfir6ides e a suite salmão
com granitos equigranulares a microporfiróides, intrusivos na
primeira (campos Neto et aL. 1984). Ambas as suites foram amos-
tradas para fins geocronológicos, sendo a primeira amos trad,a em

um afloramento dentro da cidade de Bragança paulista e a segun-
da em uma pedreira situada a oeste desta cidade, próxima a estra
da que a une a Itatiba.

As amostras coletadas, provenientes da Suite SaI
mão, são constituídas por granitos inequigranulares a microporfi
rõides róseos e granitos alasquíticos. A mineralogia principal
dessas rochas 6 composta por microclínio, plagioclásio, quartzo
e biotita. composicionalmente tratam-se de granitos 38.

seis amostras relativas aos granitóides da sui-
te salmão foram datadas pelo n6todo Rb-sr em rocha total. Tais
amostras definiram uma is6crona com Bg0 + 62 M.a. e razão inici
aL de 0,7053 + 0,0026 (MSWD = 0,5300) (figura 24). Esta idacie é
interpretada como a 6poca de formação dos granitóides da Suite
Salmão, a partir de processos de fusão parcial de r.ochas pré_ e_,
xistentes pouco diferenciadas, embora a participacão de uma com-
ponente mant6lica em seu magma parental não estej a des cartað.a.

Nas amostras provenientes da suite Bragança pau-
lista foram realizadas tentativanente datações pelos métodos Rb-
Sr e Pb-Pb em rocha total, e ambas as metodologias se mostraram
irnpr6prias para datar estes granit6ides devido a grande homoge-
neidade isotópica tanto a nível de sr como de pb.

As rochas subnetidas ãs aná1ises racliom6tricas
são compostas petrograficanente por granodioritos e tonalitos
porfi16ides com megacristais de feldspatos cinza e róseos e ma-
t'riz ínequigranular hipidionórfica de granulação nédia constituí
da por plagioclãsio, biotita, hornblenda e quartzo., sendo este
ultimo, por vezes , azu1aðo,

Dez amostras relativas a suíte Bragança paulista
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foram analisadas pela netodologia Rb-Sr, e quando plotaclas em

diagrama isocrônico não apresentaram boa distribuição espacial,
com os pontos analíticos apresentando valores de 87Rb/B6st den-
tro do intervalo de 0,4 a 0,8, que é muito restrito. Tal fato im
plica na obtenção apenas de idades preliminares porque a reta i-
socrônica não é ben definida.

Dentro deste contexto pode ser observado na fi-
gura 25 que a melhor is6crona que passa pelos pontos plotados,ob
tida através do programa de cálculos de ltlilliamson (1968) é aque
la com idade aparente de 825 + 100 M.a. e razão 87sr/86St inici-
aL de 0,7098 + 0,0008 (MSWD = 0,8567). Entretanto, como pode ser
notado nesta mesma figura, ão diminUirmos o De-so dado ao ponto
B-10 pode ser traçada uma isócrona com idade aproximada de 1100
M.a. e razã,o inicial em torno de 0,707, Neste sentido podernos ad
mitir para este granit6ide uma idade, ainda preliminar 1 a ser
confirmada con emprego da metodologia u-Pb em zircão, dentro do
intervalo de tempo 1100-900 M. a. , tendo em vista que o granitói
de Salnão, cuja relação de campo mostra ser intrusivo ¡a Suite
Bragança Paulista, apresentou uma idade de 880 M , a, , que ,se ïiÉr
nínima para esta suíte.

Os granitõides da Srrit" Bragança pauli-sta apre-
sentaram composição isotópica de pb muito homogênea, com pouca
variação nas razões 206pb /204pu e portanto não forneceram uma i-
s6crona Pb-Pb definida conforme mostrado na Figura 33a. Esse com
portamento será analisado detalhadamente no item s.s.7.

5.3.4. Granitõide de Nazar6 paulista

0 granitóide de Nazar6 paulista, denominado de
suíte catapora por campos Neto et al. (19Bs), corresponde a um

complexo granÍtico anat6tico, associado a metatexitos e diatexi-
tos, situados na região da cidade honônima.

As amostras util izadas nos estudos i.sot6picos
tanto de sr como pb, foram coletadas nas proximidades da cidade
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de Nazar6 Paulista em cortes na rodovia que une esta ciclade a I-
garatá,. Tratam-se de rochas de coloração cinza claro a rosada,
granulação média e levemente orientadas, petrograficamcnte clas-
sificadas como granada-biotita-granitos, caracterizados pela a-
bundância de aglomerados granadíferos arredondados. Mineralogica
mente as amostras datadas eram compostas por microclínLo, quart-
zo, oligoclásio, granada, muscovita, biotita, zircão, apatita e

opacos. Compiisicionalmente campos Neto et ar. (op. cit. ) caracte-
rizaran essas rochas como granitos 3A e iB.

Seis amostras do granitóide de Nazaré paulista fo
ram datadas pelo método Rb-Sr em rocha total e tratadas no <Lia-
granla isocrônico da figura 26, onde definiram uma j.sóclona com
Tgo : sz M.a. e relação t"r/86st de o,7r3s + 0,000s (MSWD =
0,7464). Esta idade é aqui interpretada como próxima da 6poca de
fornação deste granitõide.

U>
(D
@

n-Øq)

o,

Em adição foram também real izadas nestas mesmas a
mostras aná1ises geocronológicas pelo nétoc1o pb-pb em rocha to-
tal, e a exenplo dos granitóides da suite Bragança pauljsta, âs
amostras revelaram-se muito honogêneas en termos isotópicos cle
Pb e não definiram uma boa isócrona. Apesar disto, como pode ser
visto na figura 27, os pontos analíticos situaran-se sobre uma
isócrona com inclinação relativa a id.acle aDarente g00 M. a. con-
cordante com aquela obtida pela metodologia Rb-Sr 

" .or',fì rrna,nds,
portanto, a época de formação do granitõide d,e Nazar6 paulista.
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5.3.5. Maciço Granítico de piracaia

0 Maciço Granítico de piracaia, situad.o na região
da cidade homônima, foi estudado por Janasi (lggs), que apresen
tou rz an'arises radion6tricas pelo m6todo Rb-Sr em roc¡a total.
Destas anâLises utilizou oito amostras, consideradas como ciife-
renciados tardios do maciço, em um diagrama isocrônico que indi
cou a idade de 581 + 1s M.a. com razão inicial de 0,,70s,8 + 0,0002.
segundo o autor (op.cit.) esta idade 6 significativa de uma épo_
ca de recristalízação metamórfica destas rochas que tr.¿¡rsformou
praticamente toda a sua mineralogia principal e não da ópoca de
formação destes diferenciados tardios.

Retrabalhando os dados geocronológicos apresenta
dos por Janasi (op.cit.), obseïva-se a divisão em facies petroló
gicas distintas real- izadas por aquele autor, no sentido em que
as amostras classificadas como diferenciados tardios são normal-
mente nais ernpobrecidas em sr, fato este eviclenciaclo claranìente
no diagrama Rb versus Sr da figura 28, Neste sentido co._struiu -
-se um diagrama isocrônico Rb-Sr para as amostras consta'tes do
campo l daquela figura (rochas diferenciaclas tarclias) c o outro
diagrama para as amostras situadas no campo z, constituídas por
molìzodioritos, lnollzonitos microporfiríticos e monzonitos metamor

!å_!_.äi;¡ l4B t4D¡ ^-.-a-

17,6

2o6ct,/2O7Pb

Pb-Pb PARA O

idode3 8OO mo.

IJ:8,234t0,06t

GRANrro oe nnzanÉ pAULrsrA
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fis ados .

Para as amostras do facies tardio, foi obtida a
idade de sTS + LZ M.a. com razão inicial tttr/86s, de 0,206 1+ 0,0001 (MSWD = 2,597) concordante dentro do erro analÍtico da-
quela obtida por Janasi (op.cit.), e para as rochas monzoníticas
foi definida a idade de 746 + zs M. a. , e relação i.nicial de
0,7050 + 0,0001 (MSWD = 6,8455) (figura z9a e b). Essas idades
são aqui interpretadas como as respectivas épocas de fornação
dos conjuntos datados, oü seja, as rochas monzoníticas cta região
de Piracaia teria se formado próximo a 7s0 M.a. e os facres tar-
dios do qranit-ójde . oll nor¡os j.;a,r'l sos nasmãt i cos - teriam .ocorrido
em torno de 580 M.a.

5.3.6. Granitóide de Itu

A amostragem para fins geocronológicos no batõ1i
to granítico de ltu foi realizad.a em sua porção meridional, âo
longo da Rodovia sP-s00 que une JundiaÍ a Itu, nas proximidades
desta úttima cidade.

Foram coletadas rochas granÍticas de coloração
rósea com varieclades equigranulares e porfiróides, estas últimas
exibem, por vezes, textura tipo "rapakivi" viborgítica. A ninera
logia dessas rochas 6 predominantemente constituida por microclí
nio, oligoclãsio, quartzo, biotita, turmalina, apatita, zircão e
magnetita. No ponto de vista composicional essas rochas são es-
sencialmente graníticas.

Neste trabalho foram datadas pelo mótoclo Rb-sr
em rocha total seis amostras que foram interpretadas ern diagra-
ma isocrônico junto com uma anostra analisada por Corcla¡i e Ka-
washita (1971). Essas amostras definiram una isócrona con 5gó +

: 10 M.a. e reração t"t/Bóst inicial de 0,70 66 + 0,0004 (MSWD =
r,447) (figura 30). Esta i<Lade, de boa precisão analÍtica,6 con
siderada como a época do "emplacement" do batólito granítico de
Itu, e posiciona este maciço no final do Proterozóico Superior.
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5.3.7. considerações sobre a origem dos Granitõides com Base
Geoquímica Isotópica de Sr e Pb

Fi9. 30:DtAGRAMA ¡SOCRoNtCO Rb-Sr PARA A
PORçAO MERIDIONAL DO GRANITO DE ITU

A composição isotópica de Sr e pb nos granitói-
des tem sido largamente utilizadas para identificar as fontes
de seus respectivos magmas parentais e detectar processos de pos
síveis contaminações crustais destes magmas. Isto pode ser feito
através do estudo das composições de tTtr/86sr iniciais e atuais,
cle 23Bu/204Pb atual e de 206Pb/204pb, 207pb/204pb, 20Bpb /204pv i
niciais e atuais, conforme descrito no capítulo II deste traba-
lho.

a1 Neste sentido determinou-se as composições iso-
tópicas o"r/86st em rocha total e de pb em feldspatos e rocha
total dos granit6ides do domínio Piracaia-Jundiaí. Os resultaclos
foram interpretados em diagrama de evolução isotópica cle sr de
Faure (7977) modificado e nos gráficos de evolução isotópica do
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Pb conforme o modelo da "Plumbotectônica" de Zartman e Doe (1gg1).
Essas interpretações fornecem informações complementares sobre a
idade aproximada e a natureza das fontes magrnáticas.

_ g7 ^ ,gó 
A figura SL representa o diagrana de evolução da

razão "'sr/ ""sr dos granitóides em função do tempo geológico. As
linhas de crescimento crustal são baseadas na néd.ia dos valores a
tuais da razã,o u"r/86s, para cað.a granito individualmente. Encon
tra-se tambén plotada no diagrana a linha de evolução de Sr aclmi-
tida para a Terra Global, eue considera hoj,e uma composição 8, tr/
86st nédia de 0,7046. Neste diagrana nota-se que todos os pontos
relativos as razões iniciais dos granitóides, com valores entre
0,7055 e 0,7132, situaram-se acima da curva de evolução da Terra
G1obal e obviamente do manto superior, o que sugere fortenente
que os respectivos magmas parentais dos granitóides do Domínio pi
racaia-Jundiaí tiveram uma componente irnportante de material crus
tal em sua composição. A extrapolação para trás da curva de evolu
ção isot6pica do Sr para a Suíte Bragança Paulista intercepta a
linha evolutiva da Terra Globa1 em aproximadanente 1700 M.a., in-
dicando ser esta a idade mÍnima do material que sofreu fusão par-
cial para originar este granitõide (vide capítu1o II).

Observa-se ainda, flâ figura 51, que a linha de e_
volução de Sr do facies tardio do maciço de Piracaia tem sua ori-
gem sobre a curva evolutiva dos monzonitos deste maciço, o que po
de sugerir que os magmas formadores dos corpos tardios tiveram u-
ma contribuição significativa de materiais prod.uzidos po1'refusão
dos facies mais antigos do corpo, embora Janasi (1gg5) tenha con-
siderado mais prováve1 uma gênese baseada na cristali zaçáo fracio
nada païa o Maciço de piracaia. De forma antagônica, con relação
ãs suítes salmão e Bragança paulista, euê compõem o complexo Gra-
nítico socorro, nota-se que a linha de evolução relativa a primei
Ta suíte, que ó intrusiva na segunda, começa muito abaixo da cur-
va evolutiva da suíte Bragança paulista, mostrando que o seu mag_
ma parental não teve contribuição de materiais provenientes ð,a fu
são parcial da suíte encaixante.
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Fis. 3t-D|AGRAMA DE EVOLUÇÃO tSOTdptCA DOSr pARA

oS GRANITdIDES Do DoMíNIo PIRACAIA JUNDIAí

Em adição, foram real izadas aî-arises i-sotópicas
de Pb em concentrados de feldspatos separados dos granitóides Na
zaté Paulista e Bragança Paulista, com a finalid.ade de se obter
a composição isotópica inicial de pb destes granitóides. os da-
dos o-o-tidos foram plotados nos diagramas de evolução is6tópica
do Pb, estabelecidos conforme o mod,elo de "Plumbotectônica" de
Zartman e Doe (19 Bl) , onde encontram-se clesenhacias as curvas evo
lutivas para as crostas continentais inferior e superior, manto
superior e ambiente orogênico, como mostradas nas figuras sza e
b.
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nico e o ponto do granitóide de Nazaré paulista acima d.ela, €il
direção ã curva de evolução da crosta superior, com composições
isotópicas de Pb relativas ã época próxima a 800 M. a. . Já no dia
granta da figura 32b todos os feldspatos plotados situaram-se aci
ma da curva orogênica en direção à curva relativa ã crosta infe-
rior, com idades modelos aparentes de 800 lvl.a. e o corpo de Naza
ré Paulista algo mais novo.
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Este conportamento sugere que ambos os granitóides
são crustais, sendo que a suíte Bragança paulista foi fornada a
partir de nateriais provenientes principalmente d.e fusão parcial
da crosta continental inferior e o granitóide Nazaré paulista te-
ve uma contribuição muito grande em seu magma parental de nateri-

Ð6pbz 2oapb

Fig.32- DIAGRAMAS DE PLUMBOTECTôruICN DEORIGEM OOS ERATITóIOES

O Nozoré Poulisto
O Brogonço Poullsto



al proveniente da crosta continental superior.

As anãlises isotópicas de pb em rocha total, rea
Lizað.as para as amostras do granitóid.e Bragança paurista, apre-
sentaram^grande-homogeneidade na composição isotópica com valo-
res d.e 206pb 

/20apa próximos a L7,6, não permitindo a obtenção da
idade deste corpo granítico. Entretanto, anpliando-se a escala
do eixo das abcissas do diagranra da figura s3a, a melhor reta
que passa por aqueles pontos possui uma inclinação relativa a i-
dade aparente de 2L00 M.a.,,euê define um valor de ul, com bas-
tante precisão, de 8,239 + 0,028. Este valor é alto em c^m.narâ-

ção com aqueles considerados tÍpicos para o manto superior r6oj e
entre 7 ,5 e 8,2 , conforme Moorbath e Taylor (lgg1) , sugerind.o a
presença de Pb radiogênico proveniente da crost-a continenral em
seu magma parental.

0 granit6ide de Bragança paulista, d.evido suas
caracterÍsticas petrológicas apïesenta empobrecimento em pb ra-
diogênico, quando comparado com outros granitóides (ver capítu-
1o 6) , posicionando seus pontos analíticos, ilo diagrama j3b, a
esquerda da geocron (isõcrona admitida para os meteoritos hoje),
o que indica que o Pb presente na rocha não teve evolução em es-
tágio único.

Para efeito de comp aração foi plotada no diagra-
ma acima a geocron calculada para 2150 M.a. attã,s, onde observa-
-se que a linha de referância con idade de 2100 lr,l. a. iLntercepta
esta geocron em um valor relativo de u de 9,s0, significantemen_
te abaixo do intervalo calculado para o manto superior a 21s0
M. a. atrás, euê seria aproximadamente entre 10 e 11, ,coll.forme
cá1cu1os de regressão pela fórmula.

\,,'
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onde: uO
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Tal fato sugere qye esse
tante contribuição de Pb

tais antigas empobrecidas

A incorporação de Pb proveniente da crosta infe-
rior cmpobrecida geoquimicamente por magmas granÍtjcos clão orj-
gcm a coritposição isotópica inicial cle Pb menos racli.ogôn.ica clo

que aqueles nagmas derivados do manto superior não contaminados
de idades similares. Nos casos em que ocorrem essa incorporação,
o valor aparente de u1 obtido seria menor do que os valores esti
mados para o manto e os pontos relativos ã composição isotópica
9g.p¡, dos magmas coltaminados, situar-se-iam no diagrama 'o'ru/204pb versus 206pb /204pu, hoje, a esquerda da geocron.

material há

radi ogêni co
em U, como

-1)l)-

2150 M.a. atrás teve impor-
proveniente de fontes crus-
a crosta inferior.

Levando-se en conta as considerações acima, bem
como as idades preliminares obtidas para a Suíte Bragança paulis
ttì, pode ser aclmitida a possibilidade da composição isotópica clo
Pb do granitóide, refletir na verdacle, a composição isotópì.ca cla
crosta continental inferior que deu origem ao seu respectivo nag
ma parental.

Neste caso a idade aparente de ZI00 M.a. indica-
ria a época de.formação desta crosta continental a partir de re-
trabalhamento de rochas mais antigas.

F'oram tambén plotados no diagrana da figura 3jb,
para efeito comparativo, os pontos analíticos das rochas charno-
quíticas do complexo socorro, baseados em dados inéditos de
M.A.s. Basei, onde pode ser notado que dois pontos situaram- se
no mesmo campo do granitõide Bragança paulista , a esquerda da
geocron. Arém disso, os valores da relação 238u/204pb (ur) obti-
dos hoje, para ambos os conjuntos são bastante similares, da or-
dem de 8,23, sugerindo que essas rochas fornararn-se a partir de
retrabalhamento de rochas pré-existentes e sofreran contaminação
de Pb radiogênico de fontes similares.

Porta¡rto, para os granitóid.es c1o Do¡nínio piracaia
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TABELA 4 - DADOS ANALÍTICOS K-AT

Localização e,/ou
unidade

Embasar¡ento

BnbasaÍEnto

IEU
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E¡nbasa¡nento
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Amos t ra

cT-14-A
CT- I6-H
cT- I 7-A
CT-I6-A
cT-16-B
cT- 16-C

cT- 16-D

cT-1ó-E
cT-16-F
cT- r6- c
cT- 1ó- r
cT-17-A
CT-I7-B
cT-t4-A
cT-t4-B
cT- t4-D
cT- 15 -.A

CT- 15-B

Ilaterial

A¡rfibõ1io

Anfibó1io
Biot ita
Biotita
K-Feld.

Biotita
Anfib6lio
Biotita

TABELA 5 - DADOS ANALÍTICOS

PAR.A, ROCHAS DO DOMfNIO PIRACAIA-JUNDIÁf

Unidade e/orr
Loca I i dade

Nazaré Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
Bragança Paulista
ìr¡azaré Paulista
Nazaré Paulista
ò¡azaré Paulista

-'- r\azaré 'Paulista

ìiazaré Paulista

4V

0,139

0,602

4 ,3ó

4,34

7 .96

7.84

1 ,012

7 ,743

4oAr ,.d ccSTP/g

(x ro-6)

76,29

19.4

I0l,0
lll ,0

174,0

206 ,0

50,3

192 .41

20óPb/204Pb

17 ,SZ0

17,431
r7,456
l7,6ó3
I7,656
17,688 ,

L7 ,692
17 .7 9t
I7 ,593
r7,ó45
L7,496
17 ,612
L7 ,7 66

17,623
17,655
17,685.
I7.óJ0
r 7 ,'6'6 9

Pb-Pb NOS GRANITÓIDES DO DOI.IfNIO PIRACAIA-JUNDIAf

tAr
aEn

?s,z

15.4

3,1

1.5

4,4

2,9

7,4

?,7?,

207 Pb/204Pb

l5,593
LS ,57 2

LS,572

t5,598
r5_,599

I5,592
15.ór7
r5,ór6
r5 ,585
ts,597
rs,567
rs,592
15,ó08
1 5 ,604
15,6r2
15,6r2
r5,600
15,593

Idade (ltla. )

105ó + 45

670 * 30

510 + ts
5s0 : 20

480 * 15

564 + 31

635 + 45

564 ,0

REFERÈNCIA5:

4) Cordani e Bittencourt (f9ó7): 7) thsui e Hama (L972);

?o8Pb/2a4Pb

37 ,542
37,4¿8
37,441
38 ,706
38,029
38 ,347
38,109
38 ,4 70

38 ,182
37 ,929
37.563.
38 ,602
38 ,437
37,864
37,850
37,946
37 .87 2

38,001

Ne Lab -

1824

95s

119

481

t2r1
12 18

6047

Ref.

Ref.

7

4

I
4

4

ôi
8_l

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

l'{aterial

Fe Idsp.
FeIdsp.
Fe ldsp.

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

RTO

8) Ebert e Brochini (1968)
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-Jundiaí a ut ilização dos isótopos de sr e pb sugeïem as
sões .que se seguem:

- o granitóide Bragança Paulista provavelmente foi formado dentro
do intervalo de tempo 1400-1000 M.a. a partir de nagnas gerados
principalmente por prbcessos de fusão parcial de crosta conti-
nental inferior, com uma idade mínima de 1700 If.a., eu€ sofre-
ram contaminação em níveis crustais nais elevados.

- para o corpo de Nazar6 Paulista, de idade em torno a g00 M.a.,
foi sugerida uma gênese que envolve predorninantemente processos
de fusão parcial da crosta continental superior. Essa conclusão
6 consistente com os dados de campo observados, como por exem-
plo o fato de tratar-se de granit6ides portadores de granadas,

' intrusivos em rochas metassedimentares, contendo xenólitos de
metassedimentos, muitos deles em avançado estágio de digestão.
Esses fatos o diferem claramente da Suíte Bragança paulista, ûâ
qual os xenólitos são principalmente rochas máficas deformadas.

- para as intrusões de rtu, piracaia e salmão, onde não estão, a-
inda, disponíveis dados isotópicos de pb, os valores de suas Ta
zões "tt/8ósr iniciais (entre 0,70s5 e 0,7066) são consisten-
tes com uma origem simirar a suite Bragança paulista, ou seja,
uma derivação predominantemente de fontes da crosta continental
inferior.

-LA2-

conclu-

s.4. DOMÍNrO sÃo ROQUE

No âmbito do DomÍnio são Roque encortram -se
disponíveis at6 o momento II7 determinações radiom6tricas, send.o
48 pelo m6todo Rb-sr em rocha totar , 33 pelo método K-Ar em con-
centrados de minerais ou em rocha totaI, ZL pela metodologia pb_
Pb em rocha total ou em feldspatos e 9 pelo métod.o u-pb em zir-
cões. Deste total de análises, 77 foram executad.as nesta pesqui-
sa.
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Existem deterninações radiorn6tricas nas seqtlên-
cias metassedimentares (filitos e metaconglomerados) , nas seqtlên
cias netavulcânicas intercaladas (rnetariolitos e metabasitos) e

nos gnaisses da região de Tgaratâ., e nos vários corpos graníti-
cos intrusivos nestas seqtlências.

5.4.1. Rochas Metavulcânicas Ãcidas

radiometricamente pelos métodos U-Pb em zircões
cha total. Localizam-se no Morro do Polvilho a nordeste da cida-
de de Santana do Parnaíba. Estratigraficamente essas rochas não
estão bem definidas sendo posicionadas no pacote inferior do Gru
po são Roque (campos Neto et a1.198J e carneiro et al.1994) ou
na seqtiência superior (sadowski, inf. verbal) ou ainda no gru-
po Serra do Itaberaba (Juliani e Beljavskis, 1gg3).

Petrograficamente as metavulcânicas datadas são
compostas por metariodacitos. Tratam-se de rochas de coloração
cinzenta constituídas por cristais maiores cle plagioclãsio e

feldspatos potássicos imersos em uma natriz f.ina, ð"e quartzo,
feldspatos, biotita e opacos. Tais rochas apresentam evidências
de cataclases e, em alguns locais próximos da zoîa de falhas,'es
tão recristal izað.as.

As análises radion6tricas disponíveis para essas
rochas, executadas nesta pesquisa, encontram-se jã publicadas em
Van Schmus, Tassinari e Cordani (1986).

As deterrninações isotópicas pelo m6todo U-pb fo-
ram realizadas em duas frações de zircões com teores c1e Urânio
distintos, uma rnagn6tica e outra não magn6tica, cuj os dad.os ana-
1íticos encontram-se na tabela 6.

As rochas metavulcânicas ácidas foram analisadas
Rb-Sr em ro-

0s pontos analíticos relativos
nalisadas possuen composições isotópicas de U

as duas frações a-
e Pb que os colo-
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cam nurna posição, quando plotados no diagrana 206pb/238u 
versus207p6/235u, pouco abaixo da curva concórdia, indicando uma peque

na perda de Pb radiogênico, cornportamento este, bastante comum
em zircões. Ao mesmo tempo a reta d.efinid.a por tais pontos inter
cepta superiorrnente a cuïva concórdia no va.10r de id.ade L7g0 +
+ 14 M.a. (figura 34). Essa idade 6 precisa devido ao fato ¿o,
pontos analíticos localizarem-se próxinos do intercepto superior
da curva concórdia. A idade obtida deve ser considerada como a 6
poca de formação dos cristais de zircão e conseqtfentemente do s-
pisódio de cristali zação magmática dos riod.acitos originais.

Por out'o 1ado, o intercepto inferior na curva
concórdia, ma1 controlado em virtude da grande <listância
dois pontos analíticos, indica uma icrade aparente da ordem de
500 M.a. ( o valor calculado foi de 474 + rr0 M.a.), o que suge_
re uma perda episódica de pb radiogênico por parte d.os cristais
de zitcão, ocorrida durante os eventos tectonomagmáticos finais
do ciclo brasiliano.

Para esses metariodacitos existem, ainda, disponí
veis 6' análises radiométricas pe10 nétodo Rb-sr em rocha tota1.
0s pontos relativos a essas amostras, quando plotad.os em di agra_
ma isocrônico, nostraram uma forte dispersão, situando_se em torno de uma reta de referência com inclinação correspondente u r*uidade de 5s0 M. a. com razã.o tr rr/865, inicial próxima a 0, g20
(figura 35) . Esses dados, indicam que os metariodacitos datadossofreram uam rehomogenei zação isotõpica parcial durante o cic10orogênico Brasiliano. A regressão calculada pelos pontos analí_ticos , atrauês do métod.o }tlilliamson (1góg), produziu uma idadeaparente de 49s + 35 M.a. com valor de MswD igual a z0,rgg1 e razão inicial de 0,915 + 0,004. Esses parâmetros revelam a ,"raãde colinearidade dos pontos analisad.os e colocam dúvidas sobre asignificação geológica d.a id.ad.e aparente Rb-sr, eue, neste caso,deve ser considerada apenas como indicação da existência de umevento deformacional inportante associado com o cic10 Brasilia_

no.

dos

Vários trabalhos mostran os efeitos de eventos
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Fig.3a- DIAGRAMA CONCORDIA PARA ZIRCOES PROVENIENTES- 
DOS METARIODACITOS DO GRUPO SÃO ROOUE
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2O7 Pb/235u

Fig:35- DTAGRAMA ISOCRôNtCO Rb-Sr PARA METARTODACTTOS
DO GRUPO SÃO ROOUE
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metamõrficos posteriores no sistema Rb-sr. Dentre estes podenos
destacar o de Be11 e Blenkisop (rg7g) que demonstraram que even-tos metamórficos do facies xisto verd.e baixo afetam o sistema Rb-Sr de rochas vulcânicas ri
causando desequilíbrio ou :ï";:r:ii1,ri3trl":::îï :ï :; i"lli-
seqtlentemente a dispersão dos pontos anarÍticos em diagrama iso-crônico, como a observada, de amostras seguramente cogenéticas.
Rtém disso no caso específico das amostras analisad.as , a não colinearidade dos pontos pode tambóm refletir a ação de fruíd.os hidrotermais ativos associados ãs deformações cataclásticas causu¿u,pelos grandes falhamentos que afetaram a área de ocorrência dasmetavulcânicas datadas. Esses fluídos podem acarretar importantes
remobiTizações de Rb e sr entre os constituintes minerais das ro-chas afetadas, €Ír distâncias relativamente grand.es, superioïes ãs
dimensões normais das amostras coletad.as, com as conseq{lentes mo-dificações nas composições isotópicas dos sistemas de rochas to-tal.

5.4.2. Rochas Anfibolíticas

Nos domÍnios geogrãficos do Grupo São Roque ocol._
rem numerosos corpos anfibolÍticos de forma e tamanho variáveis,
onde destacam-se os maciços anfibolÍticos das regiões de Jaragu-a_Perus, serra do Itaberaba e pirapora do Bom Jesus. Normalnente estes corpos são constituídos por rochas de col0ração preta, argoesverdeadas, quando frescas e de granulação variável desde fina até grossa' Estes anfibolitos encontTam-se encaixad.os em filitos,
metacongl0merados, xistos e quartzitos e em granitos.

com relação ã aplicação dos métod.os radiom6tricosnestas rochas, o mais adequad.o 6 o sm-Nd, eu€ infelizmente não pode ser utilizado nesta pesquisa, encontrando-se disponÍveis paraessas rochas apenas aná1ises geocTonológicas pela metodol0gia K_Ar em concentrados de plagioclásios, anfibó1ios e em rocha total,que podem, quando apri cad.a especialnente em rochas metabásicas, apresentar alguns problemas interpretativos.
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Muitas vezes, dentro de um sistema cristalino de
rochas metamórficas, pode ocorrer uma acumulação na concentração
de 40At radiogênico em excesso, ou seja, maior do que aquera pro
duzida atrav6s do decaimento radioativo do 40K d"poi, do fechal
mento do sistema mineral. Por outro lado, podem tambfm ocorrer u
ma p"t+? de 40At radiogênico pelo sistema (concentração defícien
te de ooot). Esses fatos podem provocar a obtenção de idades K-
Ar sem significação geológica, mais velhas ou mais novas do que
a idade rea1.

Para se detectar se algun destes mecanismos ocor
reu, deve ser utíLízað,o o diagrama 40A, versus o0*, chanado d;
Diagrama de Harper (Harper, 1970). Neste diagrarna pode-se plotar
3 ou mais amostras cogenéticâs (que tiveram a mesma quant j.elade
de 404, radiogênico perdido ou adicionada) que definirão uma re
ta. caso esta reta intercepte o érxo d.as ordenada, ¡40ar¡ u.iru
do zero (valor positivo) 6 porque ocorreu a incorporacão ,re Ar
estranho ao sistema, [â quantidar]e medü åo e conseqilentemente as
idades modelos obtidas serão mais antigas do que as reais. No ca
so desta reta interceptar o eixo das ordenadas abaixo de zero(va
1or negativo) é porque ocorreu perda de 40At radiogênico 

"pó, ã
6poca de cris taLização metam6rfica e as idades modelos, neste ca
so, seriam mais jovens do que deveria se obter.

cabe ress artar que a inclinação d"a reta obtida é
função da idade isocrônica K-Ar e segundo Flarper (1g70), païa o
caso de intercepto positivo, a idade obtid.a seria interpretad.a
como a 6poca de incorporação do Ar estranho ao sistema e para o
caso do intercepto negativo a idade conseguicla seria interpreta-
da como a época da úrtima cristali zação metamórfica da rocha.

5.4.2.L Corpos anfibolÍticos

descritos por
Nas inediações

Os anfiboli
Gomes (L962)
de J aragu'a

de Jaraguá-perus

tos da

, Gomes

ocorre

região de

et al. (

um grande

Jaraguá-perus foram
1972) e Coutinho (1972).

corpo em aparente dis
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cordância com os metamorfitos regionais. conforme os autores (op.
cit') essas anfibolitos são homogêneos, com texturas variáveis
passando de granoblástica (granulação grossa), nas vizinhanças
do contato com o granitóide de pirituba ) a xistosa (granulação
fina) no resto do maciço. As análises micropetrográficas dessas
rochas evidenciaram que anfib6tio e plagioclásio são os mineraisprincipais, formando mais de 90so da rocha, e os minerais acessó_
rios são quattzo, titanita, epidoto, apatita, clorita, sericita,
zircã,o, turmalina e opacos.

o corpo anfibolítico em questão foi enquad.rado
por Gomes (op'cit.) no facies metamórfico almandina-anfibolito e
com base nos dados de campo e petrográficos foi considerada uma
origem ígnea para o naciço e um rnetamorfismo dinamotermal supe-
rimposto, decorrente de vários falhamentos que conferiu aos corpos anfibolíticos um alinhamento de seus constituintes mineraise uma estrutura foliar pouco desenvolvida.

Para os anfibolitos de Jaraguã encontram-se d,ata-
das 5 amostras pe10 método K-Ar em concentrados de anfibó1ios,
sendo que quatro delas constam de cordani e Bittencourt (19ó7).
As idades convencionais obtidas situaram-se dentro do intervalo
de tempo 650:s-00.--g,.ar (tabela g). A variação notada nas idades
deve-se ã perda de 40Ar radiogênico diferencial por difusão noscristais dos minerais após a época de cristali zação metamórfica.

Tratando-se os dados radiométricos obtidos em diagrama isocrpnico K-Ar e no Diagrama de Harper da figura 36, o¡_

:"ti"-;3.0u" 
as amostras destes naciços sofreram uma pequena perda cle '"Ar radioeênico por proces'os rie difrisão,_ o que causou aobtenção da idade isocrónica K-Ar de 57s + 11 M.a. mais joven

que a obtida, através da inclinação da reta no Diagrama de Har_p€r, que foi de 600 + 5g rvr. a. . Esta ú1tima idade 6 interpre tad,acono a época do resfriamento do evento dinamotermal responsáve1pe10 metamorfismo que afetou este corpo anfibolítico.
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DIAGRAMA ISOCRôNICO K - AT

idode =573 * ll mo.

2t
4OKl 36Ar

Fis.36- TRATAMENTO gOS DADOS K-Ar PARA O CoRPo

ANFIBOLITICO DO JARAGUA

60
40x

DIAGRAMA DE HARPER

idode =eOO * 58

ri =-0,2318 (lO-ll)

loo (to- lo)



5,4,2,2. Anfibolitos da Serra do Itaberaba

A região da Serra do Itaberaba 6 ocupada por uma
seqtlência vulcano-sedimentar capead.a por sericita-xistos, orto e
para-anfibolitos, quartzítos finos e rochas calcossilicãticas.Es
sa seqtlência foi estudada por coutinho et a1. (19g2); Juliani et
aI. (1986) e Frascá er at. (1937).

As rochas anfibóliticas d,a serra do Itaberaba são
de coloração preta a esverdeada, com estrutura maciça ou fraca_
mente xistosa e granulação m6dia a grossa. Mineralogicamente são
constituídas de hornblenda, plagioclásio (sanidina) , qvartzo, e_
pidoto , t itanita , apat ita e opacos . Conforme Co.t inlr.o et aI.
(1982) o padrão textural dessas rochas é provavelmente blastofÍ-
tico, o que sugere uma origem ígnea a partir de diabásios. o qui
mismo destes ortoanfibolitos se adapta ã linha de diferenciação
das rochas básicas, das quais se derivaram.

At6 o momento existem quatro anãLises geocronol6-
gicas nas rochas anfibolíticas da serra d.o rtab eraba, datadas pe
1o método K-Ar em rocha totar e em anfibólios. Duas destas an'ari
ses constam de Ipr (19s4) e outras duas foran feitas neste tra_
balho em amostras cedidas pelo prof. J.M.v. coutinho. A amostra
MB-12, analisada em rocha total, indicou a idade de Lszg 1 1s0
M.a. e a amostra cr-Ipr-z, datada en anfibótio, forneceu a idade
de 1010 + 82 M.a. (tabela 8). Arnbas as amostras apresentaram teores muitos baixos de potássio, o que pode inplicar em que 

"ra,,possuam 
ooot radiogênico em excesso, e as idades acima não te-riam significação geológica. As outras duas amostras, com teores

Jnormais de K para anfibó1ios (da ordem de 0,zeo) indicaram iclades
de 598 + 23 M.a. e 530 + 30 M.a., sugerind.o a 6poca de resfria_
mento regional desta 'a.rea.

com a finaridade de se determinar a varidade ounão das amostras com idades pr6-brasilianas nos anfibolitos daserra do Itaberaba os dad.os K-Ar obtidos foram tratados nos dia-gramas de Harper e isocrônico, conforrne mostrad.o na figura 37.
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.Gí-

90
4OK / 36 Ar

DIAGRAMA ISOCRôNICO

idode =515 * tO mo.

ri=33619t7,19

oer-,pr-z

/'ã
.ñ-,

Fig.,3Z. TRATAMENTO
ANFIBOLITICO

(to2)

DIAGRAMA DE HARPER

idode=413+4
ri=1,4097+Op3
(CCSTP/s - E -6)

36
40x

DOS DADOS K-Ar PARA O CORPO
DA SERRA DO ITABERABA

(to-lo)
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No díagrama isocrônico foram plotad.os os pontos re
lativos ãs amostras analisadas em concentrad.os de anfibó1ios, eue
se alinharam segundo uma isócrona com 515 + 10 M.a. e razão ini-
cial de 40n /36¡,r de s36,gs. No diagrama de Harper estes mesmos
pontos definiram uma reta que interceptou o .eixo .clas ordenadas
(40Rr radiogênico) no valor positivo de 1,409 + 0,029 e que pos-
suia uma inclinação relativa a idade de 4r3 + 4 .M,a., indicando
que essas amo.stras incornoraram 40Ar radiosêni c.o em seu s istema.
conseqtientemente para as alnostras pobres em K, com pouco 40Ar, es
sa quantidade de 40Ar incorporada -e signif icativa e provoca a ob-
tenção de id'acles mais antigas que as reais. Neste caso, as iclades
modelos calculadas individualmente para cada amostra serão maio-
res que a idade isocrônico K-Ar (51s + 10 M. a. ) , e será tanto rne
nor' quanto maior for o teor de K em cada amostra. Nesse sentido
a idade próxima a 1000 M.a. da amostra cr-Ipr-z não tem significa
ção geológica.

A amostra MB-12, analisada em rocha total, apesar
de não ter sido tratada nos diagrarnas acima citados, também d.eve
possuir 40At radiogênico em excesso, e a idade de LSZ' + 1S0 M.a.
parece tamb6n não ter significado geológico, entretanto, não se
pode descartar a possibilidad.e de tal idad.e ser a 6poca internedi
âria entre a cristali zação primária d.a rocha e o evento metamõrfi-
co que a afetou.

: portanto, podemos considerar a idade de s15 I r0
M' a' como a época do últino resfriamento do corpo anfibolítico de
Itaberaba, logo apõs a intrusão do corpo granítico da pedra Bran_
ca.

5.4.2.3. Anfibolitos da Região de pirapora de Bom Jesus

0s corpos
Bom Jesus forarn estud.ados
Figueiredo et a1. (1982)
fins geocronológicos foi

anfibolíticos da região de pirapora d.o
geologicamente por Hasui et al. (196g),

Bistrichi (1982) e Lazzarí (19g7) . para
amostrado o maciço que ocorre na cidade
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de Pirapora do Bom Jesus. Essa coleta de amostra foi dificultada
pela alteração internp6rica de grande parte dos afloramentos, sen
do raros, aqueles que apresentavam rochas mais frescas.

Neste sentido as rochas submetidas a datações ra-
diom6tricas pelo método K-Ar possuem granulação fina a m6dia, co
loração'cinza escura a esverdeada. Mineralogicamente são consti
tuÍdas essencialmente por anfibólios e plagioclásios, cont acessõ
rios de magnetita, titanita, e epidoto. Geralmente o corpo 6 ma-
ciço com xistosidade pouco desenvolvida e intensanente fratura-
do, ocorrendo tamb6n estruturas tipo "pi11ow 1avas". Texturas íg
neas reliquiares como a ofítica e subofÍtica foram descritas por
Hasui et al. (1969) e coutinho (L972), sugerindo uma origem íg-
nea para essas rochas.

veis para esses corpos, sendo ambas realizadas em concentrados
de plagioclásios, e indicaram as idades de 1652 + IZ1 M.a. e

1053 + 96 M.a. (tabela 8). Como pode ser notado nesta Tabela a a

mostra mais pobre em K 6 a que forneceu a idade mais antiga, su-
gerindo que anbas as amostras talvez tenham incorporado Ar radi
ogênico estranho em seus retícu1os cristalinos e portanto forne-
cendo idades nais antigas que as reais. Entretanto, não se pode
afastar a possibilidade destas idades representarem épocas inter
mediãrias entre a cristali zaçã,o primária das rochas e o evento
metamórfico brasiliano superimposto nesta ârea,

Apenas duas aná1ises K-Ar encontram-se

5.4 ,7..4, 0utros corpos anfibolÍticos

A16m dos maciços anfibolíticos descritos anterior
mente ocorrem ainda análises K-Ar isoladas nos corpos de Perus,
caieiras e numa ocorrência como "Roof Pendant" sobre o granito
Varejão p16xima a Sorocaba. Essas anã1ises forneceram respectiva
mente as idades de 613 + ZS M.a., 7L4 + 30 M.a. e 605 + 40 M.a..

disponí-
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As duas prineiras idades deven ser interpretadas
como a época de resfriamento regional do evento rnetamórfico prin
cipal que afetou o Grupo são Roque (g00-750 M.a.). A diferença
notada nestas idades deve-se à diferença de retentividade entre
os materiais datados, anfibólios e rocha total, este úttinro conì
grau de retentividade nenor. Jâ a idade obtida na seqtiência an-
fibolítica situada como "Roof pendant,, no granito Varejão deve
estar vinculada ã 6poca desta intrusão.

5 . 4 . 3. Rochas N{etaconglonerát icas

0s metaconglomerados analisados radionetricamente
nesta pesquisa afloram no kn 17 ,s da Rodovia Anhanguera, no tre_
vo de acesso ao Pico do Jaraguâ. Tratam-se de rochas cinzentas,
carâter polimítico, com seixos de granitóides, quartzitos, e mi-
caxistos, de tananhos distintos podendo atingir até z0 cm de diê
metro. os seixos de granitóides constituem cerca de gs% dos sei-
xos da rocha e apresentam gnaissificação original e efeitos de
cataclase onde ocorrem recristalizações sugerida por plagioclã_
sios geminados intercrescidos com feldspatos potássicos. A compo
sição nineralógica principal destes seixos apresenta quaïtzo, mi
croclínio, plagioclãsio e biotita.

A matriz grauvaquiana normalmente é pouco xistosa
com granulação heterogênea, apresentando zonas de grã fina e re
giões com claro predomÍnio de clastos naiores. Mineralogicanente
constitue-se de quartzo, microclínio, plagioclãsio, muscovita e
biotita.

os metaconglonerados exibem sinais evidentes de
deformação tectônica, com estruturas penetrativas, alongamento
sinétrico e diluição de material de seixos dentro da matriz. os.
seixos encontram-se orientados paralelamente às estruturas da ma
ttiz. Maiores informações sobre estas rochas podem ser encontra
das en coutinho (1gss e 1972) e em carneiro (19gs).



t-LIs-

Foram analisadas geocronologicamente pelo método
Rb-Sr em rocha total cinco amostras relativas aos seixos granito
-gnáissicos e seis amostras provenientes da matriz destes neta-
conglomerados. Parte destas anã,Iises encontram-se jâ, publicadas
em Tassinari, Kawashita e Dekikuchi (1985) . 0s dados analíticos
relativos a estas amostras constam da tabera 7, Em adição foram
também real izadas 3 análises rad.iorn6tricas pelo m6todo K-Ar em
concentrados de biotitas, cujos resultados estão na tabela g.

Para a reali zaçá.o das anãLises geocronológicas Rb
-Sr tanto nos seixos granito-gnáissicos como na matriz dos neta-
conglomerados, foram tomados cuidados especiais na amostïagem,
com a finalidade de se conseguir uma consangilinidade teórica das
amostras clatadas para a confecção das isócronas. Tais cuid.ados
consistit"]n 

"nl coletar-se seixo.s Próximos entre si geograficanìen
te, com.grau de arredondamento similar e principalmente de mesma
comDosicão mineralósica. ALém disså cor-etou-se or seixos menos
deformados possíveis, cujas exceções foram as amostras cr05-B e
CT05-B-1 que apresentavam uma interþenetração entre o l[aterial
do seixo e da matriz, provocada por esforços tectônicos posterio
res a sedimentação. com relação à matr.í2, procurou-se selecionar
amostras de granulação fina, homogônea, e próximas entre si.

os pontos analíticos relativos aos seixos granito
-gnáissicos e a matriz, quando plotacì.os nun diagrama isocrônico
Rb-sr, apresentaram comportamentos distintos, tanto sob o ponto
de vista geoquímico como geocïonológico, conforme pode ser ob-
servado na figura 38. os pontos relativos ã matriz situaram_ se
na parte superior do diagrama, mostrando relações Rb/sr mais e1e
vadas que as amostras dos seixos e conseqtlentemente mais enrique
cidos em 87sr 

" 
B7Rb. Esse comportàmento geoquímico distinto de-

ve-se aos menores teores de sr total na matri z d.o que nos seixos
(tabela 7).

0s pontos analÍticos
Tam, atrav6s de isócrona, a id.ade de8'st/86sr inicial de o,73T + o,oor.

relativos aos
1200 1 75 M.a

0 valor obtido

seixos fornece
. e uma razão
para o MSWD
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foi de 2,517 para um nível de corte de s,07. As amostras da ma_
triz, êil conjunto com aquelas fornadas por seixos digeridos pe-
1a matTiz, definiram uma reta isocrônica com g00 I s0 M.a. e re-
lação t"r/ B6st inicial de 0 ,7 46 "' 0 ,001. A regressão calcula-
da através destas amostras forneceu para a melhor reta isocrôni-
ca o valor de MSWD de 2.041 para um nível de corte de 2,68.

0s trr,arâmetros estatísticos citad.os conferern ãs i-
dades obtidas uma confiabilidade teóri.ca,.mostrando que os pon-
tos analíticos utilizados nos cá1cu1os das isócronas possuem co-
linearidade aceitáve1. A possibilidade de construir uma isócro-
na única para os seixos e a mat'riz foi d.escartada, tendo em vis-
ta que os pontos analíticos não se alinham de uma forma coeren-
tê, não sendo possíve1 a obtenção de uma isócrona estatisticamen
te bem definida.

^^,..^^ I ¡dode=l2OO+ 7S mo.se'tos 
t rl:o,737L o,ool

motriz f idode=BOO!3Omo.
L ri: 01246 + OrOOI

O Seixos gronito- gnoisslcos
O Motriz
O Seixos e motrlz inlerpenetrodos
OPonto nõo computodo
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Fi9.38- DIAGRAMA TSOCRôN|CO Rb/Sr PARA OS
METACONGLOMERADOS DO GRUPO SÃO ROOUE

RbeT/ sr86

A idade
dos , próxima a 800 M. a

obtida para a matriz dos metaconglonrera_
. , com val o l mu j to e levado cie r azão
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87 st/86sr inicial , pode ser interpre tað,a como a 6poca da fase sintectônica do último evento netamórfico que afetou essas . rochas,
considerando-se que as amostras analisadas 

"ru* u" gt"n.rração fi-na e passÍveis de sofrerem homogeneizaçáo isot6pica de sr. As a_
mostras crO5B e cr0sB-1, intensamente tectonizað.as, eue apresen_
tam marcante dissolução entre o seixo e a matriz tanb6m sofreran
essa homogeneização isotópica e portanto situan-se sobre a isócro
na.

Entretanto, esse evento de homogeneizaçã,o isotõpi
câ, não afetou os seixos granÍticos, euê apresentavam arred.onda_
mento e forma elipsoidal original, sem evidências de interpenetra
ção com a mattíz ' As amostras relativas a esses seixos alinharam-
-se na isõcrona de r200 M. a. com razão inicial de 0 ,7 s7 aproxirna
damente. o valor erevado da relação inicial sugere que a idad.e a_
cima é indicativa d.a 6poca do metamorfismo principal que afetouos granito-gnaisses, podendo ser antes ou d.epois de se constitui .

Tem os seixos dos metaconglomerados.

o diagrama de evolução isotópica do sr da figura39 sugere que a rocha que originou os granito-gnaisses analisad.os
formou-se em 6poca anterior à 2,4 b.a., gqggrindo portanto, eu€ apossíve1 fonte destes seixos não esteja aflorando hoje em diartendo en vista a ausência de rochas ¿"riu idade no DomÍnio são Ro_que.

Essa sugestão 6 preliminar
ses diagramas de evolução isotópica de Sr
portantes quando as amostras tratad.as, são
dos seixos dos metaconglomerad.os a cogenet
questionáve1.

Em adição foram rearizad.as três an'arises pelo m6-todo K-Ar em concentrados de biotitas provenientes tanto dos sei-xos granito-gnáissicos como da rnatriz dos metaconglomerados, for-necerdo idades concordantes entre si por volta de 625 + r0 M.a.(tabela B). Essas id.ades determinam a 6poca de resfrianento regional ð'a área próxima ao pico do Jaraguá. Este período de estabili_

, tendo em vista que es
fornecem informaçõcs im
cogenéticas e no caso

i cidade entre eles 6
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Fig. 39_ DIAGRAMA ,DE EVOLUÇÃO ISOTóPICA DO ST PARA OSSEIXOS GRANITO_ GNAíSSICOS DE JARAGUÀ éÑNISSES DE IGARATÁ

zaçáo tectônica é coerente com um evento metamórfico cuja fase
sintectônica ocorreu em torno de 800 M.a..

5.4.4. Rochas Gnáissicas

Tempo Geotógico (bo.)

As rochas gnáissicas do DornÍnio são Roque situam-
-se na região localizada entre os falhamentos de Jundiuvira e Ser
tãozinho ' nas proximidades da cidade de rgarat'a. canpos Neto et all
(1983) incluiram essas rochas no Complexo Igarat'a que seria enba-
samento do Grupo São Roque e posteriormente Campos Neto (inf.ver
bal) considerou esses gnaisses como intrusivos neste grupo.

Para as an'arises geocronológicas foram coletadas
amostras em afloramentos da Rodovia D. ped.ro I e inediações (Ane_
xo I). Tratam-se de biotita e/ou hornblenda gnaisses de cornposi-
ção granodiorítica, constituÍd.os por origoclásio , mj.crocrí'io,
quartzo, hornblenda e biotita principalmente. Exibem estruturas
bandadas e fitadas que se alternam com níveis porfiroclásticos
(Campos Neto et ãI., lgBj)

-118-
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Nas amostras coletadas foram real izadas z0 an6,ri-
ses radiométricas sendo 8 pelo n6todo Rb-Sr em rocha total e Iz
pelo método Pb-Pb em rocha total e em concentrad.o de feld.spatos.
As amostras analisadas pela metodologia Rb-Sr forneceram uma isó
crona com a idade de 7L0 I 30 M.a. e relação 8'sr/8ós, iniciai
de 0,7074 + 0,0004 (MSWD = 4,327) (figura 40).No diagrama de e-
volução isot6pica do Sr ða figura 39 encontra-se plotacla a curva
de evolução destes gnaisses, onde nota-se que o ponto relativo a
tazão inicial situou-se acima da curva evolutiva da Terra G1o-
bal, mostrando que os gnaisses datacros, formados próxirnos a TL0
M.a., originaram-se a partir de retrabalhamento de rochas pr6-e-
xistentes com idade mÍnima de 1100 l.{. a. .

Jâ, as amostras analisadas pelo método pb-pb apre-
sentaram grande homogeneidade com relação ã composição isotõpica
de Pb, de tal forma que não foi possível a obtenção de isócrona,
bem definida, tendo em vista a pequena dispersão dos pontos ana-
1íticos no d.iagrama 207 pb /204pa versus 206pb /204pb. Entretanto,
anpliando-se a escala no eixo das abscissas deste diagrama,a fim
de se conseguir melhor definição de uma reta, pode-se obter uma
"isócrona" que sugere a idade aparente em torno de 1300 M.a.(fi-
gura 41), que poderia seï' a idade de formação prinrária destes
gnaisses, a partir de metamorfismo de rochas pré-existentes, mas
com pouco tempo de residência crustal, conforme indicado pelo va
lor de Ul de 8.155, dentro clo intervalo estabelecido para
os materiais derivados do manto superior de 7,5 a g,Z.

s

Portanto? para os gnaisses da região de rgaratâ,,
podemos considerar preliminarmente uma formação prirnária próxi-
ma a 1300 M.a. e um metanorfismo superimposto em torno de 700
M.a. que retrabalhou o gnaisse original.

5. 4. 5. Granitóides Intrusivos

No Domínio são Roque os maciços graníticos intru-
sivos de cantareira, Tico-Tico, pedra Branca (s. clo rtaberaba),
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Morro AzuL, Moinho e Perus possuem estudos.radiométricos por me-
todologias de maior poder interpretativo, ou seja Rb-Sr em rocha
tota1, Pb-Pb em rocha total e em concentrados de feldspatos e U-
Pb em zircões. Tais métodos permitiram a obtenção das idad.es de
formação dos granitóid.es, bem como importantes informações a res-
peito das características de suas respectiva's fontes nagmáticas.

5.4.5.1. Granitóide de Cantareira

As amostras selecionadas para estudo geocronológi-
co do Maciço de Cantareira, foram coletadas nas porções norte e o

riental do corpo, rEL Rodovia Fernão Dias em dois locais distin-
tos, o prineiro na Pedreira sant,tAna, altura do km 7g, s da Rodo-
via, e outro cerca de 10 km antes do entroncamento desta rodovia
com a estrada que vai a Franco da Rocha. Em adição coletou-se d.uas

amostras do corpo granítico de Mairiporã, cujos resultados serão
comentados neste item.

Petrograficamente todas as anìostras ¿rnalisadas
constituem o tÍpico granito Pirituba, com textura porfirítica, a-
pTesentando cristais maiores de microclínio creme ou branco em
meio a uma matriz composta por quartzo, plagioclásio e biotita.
Tratam-se de rocllas de coloração cinzenta, granulação grosseira e
com megacristais de at-e 5 cm, formados possivelmente por uma ra-
se tarclia' magrnática. Nas proximidades dos locais amostraclos são
observadas feições pegmatõides com feldspatos róseos que invadem
parte do corpo granítico, cuja composição 6 essencialmente grano-
diorítica. I{aiores informações sobre o granitóide cle Cantareira
encontran-se em E11ert (19ó4) e Coutinho (Ig7Z).

cabe ress artar que para as análises Rb-sr evitou
-se trabalhar com amostras que apresentassem megacristais de
feldspatos maiores que z cm, para euê, em função clo tamanho da a-
mostra datada, não fosse descaracterizað,o o sistema rocha total.

De uma amostra coletada na pedreira sant'Ana foram
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separadas quatro frações de zircões com teores de Urânio distin-
tos, que foram analisadas isotopicamente pelo n6todo U-Pb. 0s Te

sultados analíticos constam da tabela 6. Os pontos analíticos re

lativos a essas frações, quando plotados no diagrarna Concórdia
20óp6 /238U versus 207p6¡2356 situaram-se na parte superior do di
agrama definindo uma reta disc6rdia com intercepto superior com

a curva concórdia em 669 + 8 M.a. e intercepto inferior em 130 +

+ 17 M. a. , figura 42.

Considerando-se o posicionamento dos pontos ana-

líticos no Diagrama, distingue=se que a idade de 669 + 8 M.a. é

de ótima qualidade e pode ser interpretada como a idade de cris-
talizaçã.o dos zircões no momento de colocação do corpo de Canta-

reira. Esse resultado descarta a possibilidade desse granitóide
ser mais antigo e retrabalhado clurante o Ciclo Brasiliano, Jâ a

idade obtida no intercepto inferior de 130 + 17 M.a. não parece

ter significado geológico maior, refletindo uma perda de Pb ra-
diogênico por processos de difusão contínua.

Neste trabalho foram re¿rlizadas adicionalnente
quat.ro análises Rb-Sr em rocha total em amostras provenientes do

maciço de Cantareira e duas do corpo de Mairiporã. Essas análi-
ses, cuj os resultados encontram-se na tabela 7 , estão plotadas,
ern òonjunto com aquelas obtidas por Cordani e Kawashita (1971),
no diagrarna isocrônico da figura 43.

As amostras relativas ao corpo de Cantareira, a-
pesar de não apresentarem uma variação boa da razão Rb/Sr defini
ram uma reta isocrônica com ó25 + 85 M.a. e razão t7tr/86st inil
cial de 0,7109 + 0,0005. Esta idade é concordante, dentro do er-
ro analítico, com aquela obtida pela metodologia U-Pb em zircão
de maior poder interpretativo. Deve ser notado que os pontos re-
lativos ao corpo de Mairiporã situaram-se abaixo da isócrona, pà

recendo definir una outra linha paralela, indicando que possivel
mente este corpo formou-se na mesma 6poca do bat6lito Cantarei-
ra (na porção analisada) só eue, com uma razão inicial mais bai-
Xâ, da orden de 0,708.
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En adição foram tamb6rn re aLizadas análises radion6
tricas Pb-Pb, que, devido a grande homogeneidade ern termos de com

posição isotópica de Pb, com valores de 206Pb/204pA variando "rrl
tre L7,4 e 18,0, não produziram is6crona confiáve1 para estabele
cer a idade de formação deste batólito. Na figura 44 pode ser ob-

servado que o "trend" paTa o arranjo Pb-Pb Sugere uma reta com in
clinação relativa a idade aparente em torno de 1300 M.a., definin
do um valor de Ul de 8,183 + 0,008. Essa idade, pelos dados nos-

trados acima, evidentemente não significa a idade de formação do

batólito de Cantareira, mas pode sugerir que o seu magma paren-
tal sofreu contaminação de Pb proveniente das rochas encaixantes
desta idade, como por exemplo, rochas similares aos granito-gnais
ses de lgarat-a,

Existen ainda disponíveis quatro an'aLises K-Ar em

biotitas e K-feldspatos provenientes do rnaciço de Cantareira e u-
ma em concentrado de biotitas do corpo c1e Mairiporã, Teportadas
em Hasui e Hama (T972) e Cordani e Bittencourt (19 67) . Essas anã-

lises indicaram idades entre 520 e 470 M.a., QUe refletem a 6poca

em que os granitóides estavam se estabilizando tectonicamente.

5.4,5.2. Granito do Tico-Tico

0 granito do Tico-Tico constitui um corpo de peque

nas dimensões (aproxinadamente 11 k*2), orientad.o na direção E-W,

intrusivo nos metassedimentos do Grupo São Roque. A amostragem

deste granito foi realizada ao longo da Rodovia dos Bancleirantes,
cerca de 500 metros após o Rio Juqueri no sentido para Campinas.

Foram coletadas , para fins geocronológicos, anros-

tras de composição granítica', com granulação m6dia a grossa, leu-
cocráticas e inequigranulares. Mineralogicamente são constituidas
por quartzo, microclínio e/ou ortoclásio, plagioclásio e biotita,
como principais acessórios aparecem muscovita, granada, turnali-
râ, apatita e zírcã.o. Na porção leste do corpo granítico, onde

ocorreu a amostragem, são comuns tipos equigranulares a duas mi-
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cas e tamb6m bolsões e veios pegmatóides de composição similar
ao granito. lvlaiores informações sobre a descrição do granito do

Tico-Tico poden ser encontradas em Penalva e Hasui (1970).

Foram realizadas sete anâIises radiométricas pelo
método Rb-Sr em rocha total em amostras coletadas prõximas entTe
si. Os resultados analíticos encontram-se na tabela 7 .

0s pontos analíticos relativos a tais amostras,
quando plotados no diagrama isocrônico Rb-Sr, alinharam-se se-
gundo duas retas paralelas (figura 45), uma definida por quatro
pontos, indicou a idade de 700 + 140 M.a. com razão 87St/86St i-
nicial de 0,70ó + 0,0015. A outra reta definida por três pontos,
por ser para1ela, indica a mesma idade da anterior só que com va
lor de relação inicial mais elevado, da ordem de 0,7II. Curnpre

ass inalar que as amostras F e I-1, const ituintes desta ú1tima isó-
crona são pegmatóides, exibindo cristais maiores cle biotita e

feldspato potãssico, o que geralmente pïoporcionam isócronas com

razões iniciais mais elevadas, tendo em vista que tais lninerais
podem influenciar o sistema rocha total
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O alto erïo obtido tanto no valor da idade quanto
da relação inicial da isõcrona deve-se ao fato das amostras data
das possuirem pequenas variações de relação Rb/sr e também por si
tuarem-se distantes da origern do diagrama isocrônico. Entretanto,
apesar da idade próxima a 700 M. a. carecer de uma melhor defini-
ção por estudos radiométricos futuros, podemos considerar, em ca-
ráter preliminar, esta idade como próxirna da época de colocação
do maciço granítico do Tico-Tico.

En adição, Cordani e Bittencourt (19ó7) realizaram
duas anâ'Iises radiom6tricas pelo método K-Ar em concentrados de
biotitas e muscovitas provenientes deste granito, obtendo respec-
tivamente as idades de 590 . 60 e 580 + z0 M.a. (tabela B). Tais
idades, concordantes entre Si, poden ser interpretadas como a épo
ca de resfriamento do corpo granítico.

5.4.5.3. Granito de Perus

0 granito turmalinífero de Perus não foi objeto de
estudo geocronológico neste trabalho, encontrando-se datado ape-
nas através de duas determinações radiométricas, uma pelo método
Rb-sr convencional em rocha total (cordani e Kawashita, LgTL) e

outra pelo método K-Ar em concentrado de lepidolitas (Cordani e

Bittencourt , L967),

Com relação ã idade Rb-Sr convencional, pelo fato
da amostra datada possuir aLta relação Rb/Sr e conseqtlentemente
alto valor ð,a razã,o "tt/86st , da ordem d.e r,z4T, r.az com que a L

dade calculada independa do valor adnitido para a razão inicial.
Neste caso, utilizando-se os dados constantes na tabela 7, razão
inicial de 0,708 e os valores atuais para a constante de d,esinte
gração do Rb, obteve-se a idade de sBO + 40 M.a. para esse grani-
to, interpretada como próxirna da 6poca de "emplacement" d.este cor
po.

A análise K-Ar real izada em lepidolitas provenien-
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tes de pegmatito associado a este granito, apresentou uma idade,
aparentemente incoerente com o valor obtido pelo m6todo Rb-Sr

convencional, de 650 + 20 M.a. (tabela 8), que deveria ser um va

1or de idade mais jovem, da mesma ordem de idade daquela ot¡tida
pelo Rb-Sr. Possivelmen,te uma explicação para essa possíve1 in-
coerência 6 o fato da lepidolita ter incorporado 4OAt radiogêni-
co em seu retículo cristalino durante a época de sua cristaLiza-
ção. Para se confirmar ou não tal hip6tese seria necessário um

estudo mais detalhado nesses minerais, utilizando-se várias an'a-

lises K-Ar e interpretando-as segundo o diagrana de Harper (1970).

5.4.5.4. Granitõide do Morro Azul (Suíte Inbiruçu)

0 Granitóide do Morro Azul foi amostrado em uma

pedreira abandonada, situada na Rodovia D.Pedro I (SP-65) após

a cidade de Igaratá no sentido para Nazaré Paulista. Foram cole-
tadas amostras de composição essencialmente granodiorítica, de

coloração cinzenta e orientadas estruturalmente. São rochas por-
firóides com megacristais de microclínio esbranquiçados de dinen
sões centimétricas, imersos em uma matriz conposta por quartzo,
rnicroclínio, oligoclásio e biotita principalmente. Amostras com

texturas equigranulares e composição rnineral6gica semelhante
tambén foram coletadas no mesmo local. A descrição geológica des

te corpo como um todo pode ser encontrada en Campos Neto et al.
(1e83).

Foi efetuada uma isócrona Rb-Sr em rocha total
que indicou a idade de 523 + 62 M.a., com razão inicial de 0,7II3
+ 0,0015 (figura 46). Nessa isócrona foram utilizadas amostrasde
mesmo afloramento, com orientação e com textura porfiróide, seus

dados analrticos constam da tabela 7 . A amostra CT-1l-J, mais
rica em minerais rnáficos não foi computada no cãlcu1o da idade,
por não ser colinear com as demais amostras.

Ern adição foi reali
anafises radionétricas pelo nétodo

zada para este
Pb-Pb, sendo

granitóide 14

IZ em rocha to-
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tal e 2 em concentrados de feldspatos, cujos dados analíticos
encontram-se na tabela 9. Os pontos analÍticos não apresentaram
uma boa distribuição espacial no diagrama isocrônico Pb-Pb, de-
monstrando uma homogeneidade em relação ã composição isotópica
de Pb. Este fato irnplicou na obtenção de um erro elevado na ida
de (578 + 350 M.a.), não possibilitando o estabelecimento de u-
ma isócrona. Entretanto a colinearidade destes mesmos :pontos
permitiu delinear uma reta com inclinação relativa ã idade de

580 M.a. aproximadamente (figura 47). A1ém disso foi obtido um

valor para relação 238a/z04Pb (ur) de 8,0g2 + 0,008. A boa pre-
cisão deste parâmetro é função do posicionamento dos pontos ana

líticos prõxirnos ã geocron, tendo em vista que este valor ê cal
culado a partir da intersecção da reta isocrônica com a geocron

As indicações de idades modelos aparentes obti-
das, tanto nos diagranas isocrônicos Pb-Pb em rocha total, onde
os pontos anaLíticos não possuem boa distribuição espacial, co-
mo nos gráficos de "plumbotectônica" não devem ser encaradas co
mo definitivas, elas apenas demonstram uma razoável concordân
cia entre as idades obtidas pelos diversos métodos aplicados.

Tanto as idades isocrônicas Rb-Sr como Pb-Pb em

rocha total que indicam a época de forrnação do granitóide, suge
rem uma época próxima a 550 M.a. para a colocação do granito
do Morro Azul.

5.4.5.5. Granito da Pedra Branca (Serra do Itaberaba)

0 batõlito granítico da Pedra Branca, situado
na serra do Itaberaba, encontra-se descrito em sua porção sudo-
este por Juliani e Beljavskis (1983) e Juliani et aI. (1986).
Nesta região predorninam granitóides porfiróides com megacris-
tais de feldspatos potãssicos imersos em uma natriz de granula-
ção média a grossa, orientada composta por quartzo, plagiocrã-
sio, anfibó1io e biotita.
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Essas rochas foram datadas no Centro de Pesquisas
Geocronol6gicas da USP, através de prestação de serviço para o

sistema IPT-PROMINÉRIO, estando publicadas em IPT (1984). Tratam
-se de seis anâIises Rb-Sr em rocha total que quando plotadas em

diagrarna isocrônico definiram uma is6crona com a idade de 540 +

91 M.a. e razã.o 8"t/86s" inicial de 0,715 + 0,005.

Esta idade interpretada como próxima da época de

cristalização da porção sudoeste do batólito da Pedra Branca, po

siciona temporalmente este maciço no final do pré-Canbriano e i-
nício do Cambriano.

5.4.5.6. Granitóide do Moinho

dade

ni co

de

AS

0 corpo granítico do Moinho ocorre
Nazaré Paulista e constitui urn maciço sin
deformações do Grupo São Roque.

Este maciço é composto por rochas de coloração
cinzenta, por vezes rósea, inequigranulares e em alguns locais
porfiríticas. A granulação é predorninantemente nédia e a composi

ção -e granodiorítica. Ess as rochas exib em estruturas levemente o

rientadas segundo a orientação regional NE-SW. Mineralogicamente
o granitõi¿e do lr{oinho é composto por plagioclásio, feld.spato
potãssico , quartzo, biotita e como minerais secundários ocorrem
hornblenda e opacos. Maiores detalhes sobre a geologia deste gra
nitoide podem ser encontrados em Canpos Neto et al. (1983).

Esse granitóide foi amostrado para as análises
isotópicas ao longo da Rodovia D.Pedro I, entre as cidades de r-
garatã e Nazaré Paulista. As amostras forarn submetidas a análi-
ses geocronológicas pelas metodologias Rb-Sr e Pb-Pb em rocha to
tal, e Pb-Pb em concentrados de feldspatos separados.

Com relação ã netodologia Rb-Sr, os teores
e sr das amostras coletadas foram dosados por fluorescênci

a

a

leste da ci-
tardi -t ectô-

de Rb

ade
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Raios X e apresentaram relações Rb/Sr nuito similares mostrando
grande homogeneidade, fato este que não perrnitiu a obtenção de i
sócrona. Entretanto, a amostra com razão Rb/Sr mais elevada foi
subnetida a datação radiométrica conseguindo-se a idade convenci
onal de 1300 + 350 M. a. , utilizando-se o valor ð.a razã.o inicial
de 0,705. O elevado erro obtido deve-se ao fato da relação 87Sr/
86'St da amostra ser baixa, da ordem de 0,7120, tornando signifi-
catir¡o o valor adotado para a razão inicial. Evidentemente a ida
de acima não deve ser considerada como idade definitiva do grani
tóide, mas apenas uma sugestão.

Por outro lado TZ amostras foram analisadas iso-
topicamente pelo método Pb-Pb sendo 10 em rocha total e Z em

felclspatos. As amostras datadas em rocha total definiram uma isó
crona com L220 I 350 M.a. e um valor de Ul d.e 8,039 (figura 48).
A idade obtida não é precisa devido o pequeno intervalo nas ra-
zões isotópicas de Pb nas amostras datadas; entretanto, a idade
acima é a melhor aproximação para o tempo de formação do grani-
tóide do Moinho. Apesar do valor caloulado pata o ul de B,0Sg es

tar bern próxirno do intervalo estimado para materiais diferencia-
dos diretamente do manto superior entre 7,5 e 8,1 a posição dos
pontos analíticos no diagrana isocrônico ã esquerda da "geocron"
invalida o modelo de evolução isotópica do Pb em estágio único,
sugerindo fortemente que este granit6ide é produto de fusão par-
cial de crosta continental pré-existente ernpobrecida em Pb radio
genlco.

As análises Pb-Pb em feldspatos foram tratadas
em diagramas estabelecidos pelo nodelo de Plumbotectônica e indi
caram idades aparentes próximas a 1200 M.a. (figura 50), em ra-
zo'avel concordância com a idade obtida pelo métod.o pb-pb em ro-
cha total

5.4.6. Geoquímica Isot6pica do Sr
siderações sobre a Natureza

Foram determínadas

e do Pb dos Granitóides e Con-
de suas Fontes

as composições isotópicas de
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Sr em rocha total e Pb em feldspatos e rocha total dos granitói
des do Domínio São Roque, sendo que os resultados obtidos foram
interpretados nos diagramas apropriados, conforme discutido no

Capítulo II deste trabalho. As interpretações conjuntas dos isó
topos de Pb e Sr fornecem informações complementares sobre a i-
de rnÍnina e a îatureza das fontes rnagmãticas dos granitóides.

87._ ,861 
figura 49 representa o diagrama de evolução

da razão "'Sr/ --Sr dos granitóides em função do tempo geológico,
onde encontram-se plotadas, €il comparação com a curva de evolu-
ção isotópica da Terra Globa1, as curvas evolutivas dos grani-
tóides do Tico-Tico, Cantareira, Pedra Branca e Morro Azul indi
vidualnente.

L
U)

(o
o
(n

¡..o

q7t

A - Gronito Contorelro
B -Gronlto Morro Azul

C -Gronilo Pedro Bronco

D - Gronito Tico -Tlco

TEMPO GEOLóGICO (GO.) HOJE
Fie. ae--DrAgrYl DE EVOLUÇÃO rSO.rCíprcA DE Sr.EM FUNçÃO DO TEMpO

GEOLOGICO PARA OS GRANITdIDES DO DOMíNIO SÃO ROOUE

Todos os pontos relativos ãs r,azões ilriciais
destas rochas posicionaram-se no campo crustal, o que nos perm!
te considerar que os magmas formadores destes granitóides origi
naram-se por processos de fusão parcial da crosta continental.

Crosto

¿

2þ

Monto

IrO
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Observa-se ainda, râ figura 49, que os granitói-
des de Tico-Tico e da Pedra Branca apresentaram linhas de evolu
ção mais inclinadas, o que reflete uma produção mais acelerada
de 87Sr, sugerindo que tais granitos sejam enriquecidos ern Rb e

mais diferenciados que os corpos de Cantareira e Morio Azul,que
possivelmente ocuparam níveis mais inferiores da crosta continen
ta1.

A regressão da linha de evolução do Sr para o

granitóide de Cantareira até a curva evolutiva da Terra G1obal
sugere que esse granitóide derivou-se por processo de fusão par-
cial de uma crosta continental separada do manto superior pelo
menos no Ciclo Transamazônico.

Em adição, para as anostras provenientes deste
granitóide foram calculadas as idades modelo em relação ao manto
empobrecido (tfiil = l,{antle Depleted Model Ages), que sugerem apïo
ximadamente a idade rnínima da crosta que fundiu para originar o

magma parental do granitõide.

Es te

-Sr1-tlulil = ¡;- ttt

onde:

cãlculo pode ser feito através da equação:

1 + (87st/86sr)an - (87tr/86sr)oM

am = amost,ra

DM = manto enpobrecido

(87st/86sr)nM = o,7026

(87nu/B6sr)'u = 0,046

(87nu/86sr) u* - (8' oa /86sr)nvr

Efetuando-se, portanto, os cá1culos para as amos
tras provenientes do maciço de cantareira temos tffi (méaio) d;
2000 M.a. aproximadamente, interpretada como a idade mínima de



fornação da crosta continental que por
te maciço granítico.

Foram tarnb6rn real izadas
em concentrados de feldspatos separados
reira, Morro Azul e Moinho, a fin de se
pica de Pb inicial destas rochas.

A figura 50 mostra os diagrama t 20'na / 204Pb 
e

20Bpb /204pa versus 206pb /204pb, onde foram plotad.os os dados ïe-
lativos aos feldspatos em comparação com as curvas de evolução
isot6pica do Pb para a crosta superior, a crosta inferior, manto
superior e para o ambiente orogênico, através do tenpo geológi-
co, segundo o modelo da "Plumbotectônica" de Zartman e Doe (1981).

0s dados analíticos de Pb encontram'se na tabela 9.
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fusão parcial originou es

Os pontos analíticos relativos aos feldspatos si-
tuaram-se no diagrana da Figura 50a pouco abaixo da curva relati
va ao anbiente orogênico em direção ãs curvas de evolução do man

to e da crosta inferior, sugerindo que a contribuição principal
no magma formador dos granitóides foi de um dos dois reservató-
rios mencionados. Este comportamento ambíguo pode ser resolvido
no diagrama da figura 50b, onde os pontos situaram-se acima da
curva orogênica, em direção ã curva relativa ã crosta inferior,
entre as linhas pontilhadas relativas ãs composições isotõpi.cas
de Pb da crosta inferior entre 800 e 600 M.a..

Portanto, o posicionamento dos pontos analíticos
nos diagramas acima indica que os granitóides de Cantareira, Mor
ro Azul e Moinho formaram-se a partir de magmas gerados por fu-
são parcial de crosta continental inferior.

observando-se o diagrama 207pb/206pa versus 206pb

/204pa da figura 43, onde encontram-se plotados os pontos anali
ticos relativos ao corpo de cantareira, nota-se que os mesmos
possuem uma variação pequena na composição isotópica 206pb/z04pu

entre 17,8 e 18,0, pouca coisa mais elevada que os valores situa

anãIises isotópicas
dos granitóides de

obter a composição

de Pb

Canta
isotó
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Gla i sscs
(itr i sscs
(ira.i sscs

Grn i sscs

5l .0 t2,74
ó8,0 7 ,?9

63,0 8,74

48,0 ll,s
lóó,5 I .78

160,0 2,5S

177 ,S 2,9I
240,9 I,34
163,6 z,25
n4,3 5,20
t66,2 2;5!)

90,0 ó,97
?9,6 ó, t4

t0l,9 5. t0
102 ,5 s .45

7,854 0,8769

8,638 0.8676

I ga ratã
I garatá

I ga ratá
Igaratá

lgn lr tlí
I ¡¡u rati
I ga ratá

Gra¡rito I'foinho
Cil¡laisscs I gcratá

0 .8933

0, 8829

0.8774

0,9032

0 , 7ó92

0.7807

0,77'ÌS

0,7595

0 ,774 1

0 . rì033

0.775{ì

cì,8142

0,8147

0.8044

0,8u8

0,71s4

0,7t33

0.7283

0 . 71s8

0.7104

0, 7 I58

0,717s

0 , 7t20
0 ,7 1ó5

9) Il/I (1984) ¡ l0) Sadorvski c,rì, (Inódiro) i lI) corrr.ni c Kar,,ashita (197r)

673,'l

1053.8

353, r
642,0

592, t

59t ,7

687 .4

118 ,4 918 , 7

205,0 622.2

0 ,641

0,508

I ,954

0,804

0 ,908

0 ,832

0.993

0,373
0 ,954

7062
s337

NI
Nl'



Nc Campo

cT-25C-t

cr-2sc-2

cr-2sc-3

UC-PE-I

rjc-3-A

uc-3-A

JTS-50-5

RE-143

JTS-1

JTS-1

JTS-z 1- 1

CG-JA-I7

CG-JA-15

CG-JA-28

CG-JA-31

ci'-9

AF-13

t'{B-12

Cf-IPT-1

cr-ÍvT-z

c-t-74

CT-78

UC-PË

J-46

J-85

sR-95

CI-T2

Roc ha

I'letacongl.

I'fetacongl.

l"letacongl -

Granito

Granito

Gra¡rito

Granito

Granito

Granito

Granito

Gra¡ito

Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
A¡rfibolito

Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito

l'þtabasito
l'þtabasito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito
Anfibolito

Gnaisses

TABELA 8 -

lncalização e/
ou ljnidade

Pico do Jaragtâ

Pico do Jaragâ
Pico do Jaragâ.

Cantareira

Ca¡rtareira

Ca¡rtareira

Cantareira

Cantareira

Tico-Tico
Tico-Tico
Penrs

Jaraguá

Jaraguá

Jaraguâ.

Jaraguá

Jaragtâ

S. Itaberaba

S. Itaberaba

S. Itaberaba

S. Itaberaba

Pirapora B.J.

Pirapora B.J.

Jaraguã

Penrs

Caieiras
Gr. Varej ão*

Igaratã

DADOS ANALTTTCOS K-Ar PARA ROCHAS DO DOMÍNIO SÃO ROQUE

l"laterial

Biotita
Biotita
Biotita

Biotita
Biotita
K Fetdsp.

Biotita

Biotita

Itlrrscovita

Biotita
Lepidolita

A'rfib61io
Anfibõ1io
Anfibó1io
Anfibótio
Ant1boL10

.Antl-bo11o

RTO

Anfibó1io
Anfibó1io

Plagiocl.
P1agioc1.

Anfib6lio
.a.rit1boI10

RTO

Afit1bol,10

Biotita

?K

6,L21

5 ,980

7,738

7 ,750

7 ,52

10,50

7 ,26

5,03

8,74

4,23

8,48

0,r12
0,301

0,188

0,110

0,133

0,206

0 ,043

0 ,151

0 ,041

0,07?

0,051

0,347

0,250

0,2s6

0,925

7,584

4oAr ."d ccSTP/g
-A(x 10 ")

174,18

I73,49

225,77

t67 ,4

r72,0
234,0

164 ,0

120 ,0

244,0

104 ,0

264,0

2,80

7 ,60

s, 79

2,75

2 ,98

¿Rq

3,94

4,15

2,r5

3, 96

5 ,41

9 ,57

7 ,23

8,85

2,26

I72,78

e"Ar
a!m

3,79

3,49

0,42

0,80

5,5

0,8

0,9

1,8.

1,8

2,6

L,?

3,5

L7 ,7

77 ,0

73,3

51, 7

38,2

68,1

50,6

81, 8

52,05

s6,22

26,7

18,?

64,0

4,98

* "Roof Penda¡rt" no Gr. Varejão.

REFERÊNCIAS: 4) Cordani e Bittencourt (1967);

Idade (lçh. )

615 + lI
625 + 10

628 + 1I

476 + 20

500 + 15

490 + 15

500 + 15

520 + 15

Ne Lab.

5640

5642

s643

1809

42

39

36

37

58

899

904

895

900

s407

5389

5404

5805

5806

5807

5840

1811

1813

1821

1822

6046

Ref.

580

590

650

548

554

656

549

500

530

1529

598

1010

1053

16S2

589

613

714

60s

506

NT

NT

NT

7

+

4

4

4

4

4
A

A

4

4

4

NT

9

9

NT

NT

NT

NT

7

7

7

7

NT

120
160
:20
:sz
:32
:s4
:s6
170
130
+ 150

:2s
:82
:e6
+ LzT

:2s
:2s
130
:40

7) Hasui e Hama (1972): 9) Im (1984)
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Âmos t ra

ct-l-A
cl-1-B
ct-1-c
ff-l-t)
(:l'- l-ti
cl- t-uÂ

ct-2-A
cl-1-c

cl- I l-A
cT- I 1-B

cT- 1 l-D
ct- ll-E
cT-ll-F
CI-II-C
cl- 1l-ll
ct-11-I
cl- 11-K

m-lr-r-L
gf- rr-2 -D

cl-11-2
cT-ll-D
cl-11-2

cl-12-A
cl-r2-B
CT- I2-D

ct'- 12-E

cT-12-F
(:t'- l2-(;
ct- I2-t I

ct- 1z-J
gI- t2- K

cT- r2-l-l)
cT-12-l-L
c'f- 12- r

ct- 13-^

cl-13-rl
cT- I 3-C

cI-13-t)
cr-13-E
gr- l3- F

ct-13-tl
cI-13-I
cT- I 3-J

ct-13-K
gr-l 3- L

CT- l3-l'l

'l'^BIjt.^ I - c0t'tPostç^o IS0'lÓt) IcA Dt; l,b D^s lì0clt^s u0

u¡lidacle c/ou Loc:rlização

G¡iuri tóiclc Cantarei ra

Gr¿uritóide Cruìt areit-a

Granitóide Cantareira
Granitóidc Cantareira
(irlrrr i tói rlc (:íutrir t'(. i t'ir
(ìruitóiclc Cmtarci ra

Grulitóiclc C¡urtarcir¿r

Gra¡ritóide Cantarei ra

Granitóide I'forro Azul

Granitóide Morro Azul

Granitóide lrlorro Azul

Cranitóide I'lorro Azul

Gr'¿uritóidc I'lorro Azul
tìr¿ulitõidc I'brro Âzul

Granit6ide Morro Azul

Granitóide I'b¡ro Azul

Gra¡ritóide Morro Azul

Gra¡ritõide llorro Azul

Cranitõide lrlorro Azul

Cliuritóidc l.lorro Azul

Gr.uìitóide lrlorro ÂzuL

Granitõidc I'lorro Azul

Cnaisses Igaratá
Graisses Igaratá
C'naisses Igaratã
Gnaisses Igaratá
Graisses Igaratá

. 
(hnisscs I¡¡lrratlí
Gnaisscs lgaratá
6naisses Igaratá
Gnaisses Igaratã
G¡aisses Igaratá
Cnaisses Igaratá
Graisses Igaratá

Granit6ide do l'{oinho

Granitóidc do l4oinho

Granitõidc do I'loinho

Grarìitóidc do lrloinho

Granitóide do l'loinho

Granitõidc do l',loinho

Granit6idc do ir{oinho

6r¿ulitóidc do I'loinho

Cranitóide do Moinho

Cr¿ulitóiclc do lrloinho

Cr¡rritõidc do I'loinho

Granitóide do l.loi¡rho

lvlaterial

Rocha'Iotal
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
lìoc:llr 'l'ot¡r I

Iìocha'l'otal
Rocha 'l'otal

Feldspato

Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
lìocha 'l'otal

Rocìa Total
Rocha Total
Rocha 'fotal
Rocha Total
Roc.ha Total
Rocha Total
Feldspato

Feldspato

Rocha 'l'otal

Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
Rocha Total
llocha 'l'ot:r I

lìocha 'l'otal

Rocha 'l'otal

Iìocha I'otal
Iìocha'l'otal

Rocha Total
Fcldspato

Rocha Total
Rocha 'l'otal

Rocha Total
Rocha 'l'otaI

Rocha Total
Rocla Total
Rocha Total
Rocha 'l'otal

Rocjra Total
lìocha'l'otill
Feldspato

Feldspato

2oóPb/ zo4Pb

17 ,9I7
t7,963

T7,9L2

1 7 ,860

l7.t\77

IB,0-tó

r7,838

L7 ,454

17 ,947

18 ,028

18 ,366

17,833

18,002

17,8ó3

r8,s22

l7 ,837

18,089

20,040

19,574

l7 ,468

l7,298
l7,148

t

18,063

r7,579

17 , 617

r7,59s

17 ,769

t7 ,79 |

r7 ,942
t7,778
17,773

17 ,s79

17 ,484
l7,565

17 ,t7I
t-7,087

17 ,370

17 ,37?

17,371

r7 ,3ó3

17 ,557

t7,361

17 ,239
t7 ,343
16,915

17 ,146

DOMf N rO SÃO R0QUI:

zo7 tb/2o4pb

rs,598

15 ,595

ls,586
15,593

15.51)l

I5,623

l5,595

15,555

15 ,54 0

I5 ,544

15 ,568

15,529

15,551

rs ,539

l5 ,571

15 ,531

l5,s4r
1.5,646

15,653

1 5 ,490

15,498

ts ,501

15,582

t5,550

15,555

t5,544

1s,561

15.s47

l5,5ó8

15,550

15, s49

15 ,540

15,533

15 ,533

15,452

rs,450

15,469

15 ,4ó5

15,469

15,472

15,487

15 ,4óB

15 ,456

1 s ,469

15,486

15 ,521

208Pb/204Pb

38,409

38,289

38,2.34

38,159

38 ,235

38,30 1

38, 385

37 ,492

58 ,600

38,419

38,725

38,426

39,340

38,301

39 ,058

37 ,992

39 ,5ó5

38 ,063

38,899

37,955

37 ,357

37 ,294

38,434

37,914

37 ,BS2

38,027

38, 165

37,757

38,42¿

38,128

37,868

37 ,93r
37 ,639

37,450

37,563

37 ,670

37 ,543

37 ,700

37 ,650

38,021

37,746

37 ,7 52

37 ,557

37 ,571

37,089

37 ,339
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NI

NI

Nt'

Nl'
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Ni

M'

NT

NT

NI

NT

Nt'

NI

NI

NI

M'

M'

M'

N1'

NI

NI

NI

NT

NT

NT

Nl'

N't'

NI

NI

NI

M'

NI'

NI'

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

NI

Nl'
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dos entre 16,5 e 17,0 obtidos nos granitóides Caledonianos
nicos tambén provenientes de fusão parcial da crosta granul
inferior máfica a intermediâria (Harrnon et aI., 1984).

A utilização conjunta dos is6topos de Sr e Pb

nos permite inferir que os granitóides aqui estudados do Domínio
São Roque formaram-se principalmente entre 700 e 500 M.a, a par-
tir de magmas derivados predominantemente de fusão irarcial da
crosta continental inferior, com idade de pelo menos 2000 M;a.
0 alto valor das razões iniciais de sr, obtidas para alguns des-
tes granitóides, pode ser explicada através de processos de inte
ração magma-crosta superior, que envolvem misturas de magmas ge-
rados em níveis crustais profundos com fases fluid"as contendo e-
lementos geoquimicamente incoinpatÍveis derivados de minerais hi-
dratados da crosta continental superior.

Para o Granitóide de Cantareira, por ser menos

diferenciado que os demais, foi possível uma quantidade maior de
inferências com base nos estudos isotópicos, a respeito cla natu-
Teza e idade de sua fonte magmática, sendo sua história evoluti-
va mostrada no diagrama de evolução isotópica do Sr da Jìigrrra 51.
Nesta figura pode ser observado que o segmento de crosta conti-
nental que sofreu fusão para originar o magma parental do Grani-
tóide de Cantareira diferenciou-se do manto superior numa 6poca
pr6xirna a 2,0 b.a. ou pouco tempo antes e, em torno de 700 M.a.,

-r42-

Britâ
ítica

sofreu processo de fusão parcial para cristalizar o

em 6ó0 M.a..

5.5. DOMÍNIO EMBÚ

Dentro do Domínio Embú encontram-se datadas S6

anostras, senclo 32 análises pelo rnétodo Rb-Sr em rocha total , l5
pela metodologia K-Ar em concentraclos de minerais separados, 5 a

través do método Pb-Pb em rocha total e 4 anâLises pelo u-pb em

frações separadas de zircões. A1ém disto constam, também d.a lite
ratura, 39 datações pelo n6tod,o ooot/39Ar. Além das amostras da

granitóide
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A) Gronitóide Contoreiro
B) Fonte (Crosto)

C ) Monto Superior

q7to

o,7oo

tadas no âmbito deste trabalho, as demais encontram-se em Vando
ros e Franco (1966), cordani e Kawashita (1971), wernick et al.
(19 7ó) , Kinoshita (19 76) .

Fiq 5t- DTAGRAMA DE EVOLUÇÃO tSOTdptCA DO Sr
(hipotdl ico poro o Gronito Conloreiro )

4p

As anãlises radion6tricas visaram principalnente
as rochas migmatíticas do embasamento regional, os xistos en-
caixados neste embasamento, os gnaisses blastomilonitos associa
dos aos falhamentos cle Boquira, Santa Luzia e Monteiro Lobato e

alguns maciços graníticos intrusivos como os de Embú-Guaçú, Ita
quera, Mauá e Mogi das cruzes. os dados analÍticos Rb-sr, K-Ar,
I']b-Pb, u-Pb e Ar-Ar constam respectivamente das tabelas 10, 11,
IZ, 13 e l-4,

-r43-

3,O 2p lro

5.5.1. Embasamento Regional

hoje b.o.

0 embasamento regional no Domínio Embú constitui
-se de rochas litologicamente diversificadas, onde destacam- se
migrnatitos com paleossomas xistosos e gnáissicos, quartzo- xis-
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tos, micaxistos, quartzitos e rochas calcossilicatadas. Este con
junto de rochas apresenta-se afetado, de uma forma generalizada,
por uma intensa granitízação d.o proteroz6ico superior.

Na tentativa de se obter a idade de forrnação do
embasamento regional, buscou-se encontrar um afloramento onde
fosse possÍve1 amostrar-se os mignatitos que não estivessem afe-
tados pela granitização posterior e este afloramento foi loca1i-
zado na Rodovia dos Tamoios que une são José dos campos e cana-
guatatuba, a cerca de 20 km a sul de São Jos6 d.os Campos, pouco
antes do Ribeirão do Pantanhão sentido para caraguatatuba.

Trata-se de um afloramento constituído por nigna
titos estromãticos com paleossoma gnáissico composto por trioti-
tã, quartzo e feldspato e neossoma granítico ou pegmatítico de

coloração rósea com feldspato, quartzo, muscovita e/ou turnali-
na. Entretanto, [o paleossoma gnãissico, conforme ]nostrado na fi
gura 52, podem ser separadas porções con predominância de mela-
nossomas e porções com domínio de leucossomas, euê constituiram
o antigo migmatito que foi granitizado. Assirn sendo, estes con-
juntos foram amostrados para anãlises radiométricas pelas metodo
l6gicas Rb-Sr e Pb-Pb em rocha total.

ffire)

FrG. 52: Esquema dos Migmatitos Estromáticos de são José dos
Campos.



-145-

Com a finalidade de se determinar se as porções
leucossomáticas e melanossomáticas estão homogeneizadas isotopi-
camente entre si, foi construido um diagrama de mistura 87St /
86^""sr versus 1/sr da figura 53, onde observa-se claramente que as
arnostras de cada conjunto relacionaram-se a retas distintas,mos-
trando que as amostras de leuco e de melanossomas não estão ho-
mogeneizadas isotopicamente em relação ao Sr e, portanto, os pon
tos analíticos de cada conjunto devem ser trataclos em cliagramas
Rb-Sr diferentes.
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Neste sentido seis amostras com predominância de
melanossomas de paleossoma gnáissico mais antigo foram interpre-
tadas no diagrama isocrônico Rb-sr da figura s4, onde quatro pon
tos anaLíticos definiram perfeitanente uma isócrona com iclade de
2473 + 46 È'1.a.; e razão inicial de 0,To0s + 0,000s (MSwD= 0,0706).
Dois pontos situaram-se fora da isócrona denotando desequilíbrio
isotópico em relação as clemais amostras, provocado pelos eventos
posteriores de migmatizações, estando provavelmente relacionad.os

Fiq 53-DIAGRAMA DE MtsruRA PARA os MrcMATrros DO EMBASAMENTO
Do DoMíNro EMBú ßFLoRAMENTo pnóxrn¡o a sao ¡oðlJõ, óorËó

,/@R

6
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l/ Sr (x ¡O-3)



a retas de mistura de Sr.

0s dados acima indicam que os protolitos destes
migmatitos foram fornados pelo menos no início do proterozóico
Inferior próximo a 2,5 bilhões de anos ou pouco tempo antes, a
partir de um superevento de acreção continental, com material di
ferenciado diretamente do manto superior.
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Fiq.5a- DTAGRAMA rsocnôMco *r-llií*itåoruor.oros Dos MrGMAïrros Do
EMBASAMENTo oo ooufuo EMBU

orD

Por outro 1ado, as amostras com predonínio de mate
rial leucossomático do mesmo paleossoma gnáissico aprese¡taram
compoï'tamento geocronológico distinto. No diagrama isocrônico Rb-
Sr da figura 55 os pontos analíticos definiram uma isócrona coú i
dade de r4g1 + 46 M.a., e relação t"r/86s, inicial de 0,73s I+ 0,001 (PISWD = 8,0175). Essas mesmas amostras tamb6ù foram ð.àta
das pela metodologia Pb-Pb em rocha total e forneceram a idade
de rzTs + 240 M.a. com valor de ul (38v/204pb) de 8,273 + 0,001
(figura 56). 0s dad,os acima nos permite considerar uma 6poca pïó_
xina a 1400 M.a. para a formação do migmatito mais antigo. os va-
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idode=2473 t qG m.o.
r.l.0,7003 to,ooo5
O ponto nõo compulodo
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Fig 55-D¡AGRAMA ISOCRôNICO Rb-Sr PARA LEUCOSSOMAS DOS MIGMATITOS

DO EMBASAMENTO DO DOMINIO EMBU
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lores da razáo inicial de Sr e de ul indicam que o rnaterial mig
matizante originou-se por processos de fusão parcial da crosta
continental superior, durante o proterozóico médio.

A possibilidade da is6crona Rb-Sr com L497 + 46
M. a. representar na verdade uma reta de mistura entre um evento
nais antigo arqueano e uma migmati zação brasiliana não pod.e ser
descartada, e neste caso a idade acima não teria significado ge

ol69ica. Entretanto, o fato destas mesmas anostras quand.o dota-
das pelo nétodo Pb-Pb tambén forneceram idades vinculadas
Protero z'oico lvlédio, torna esta hipõtese mais remota.

No diagrama de evolução isotópica do Sr da
ra 57, onde encontram se traçadas as curvas evolutivas tanto
das porções melanossomáticas como leucossornáticas analisadas,ob
serva-se que a curva de leucossoma inicia-se no ponto B sobre a

curva de evolução do naterial mais antigo, sugerindo que o mag-
ma que rnigmatízou a rocha pré-existente de pelo menos z,s b.a.,
hâ 1400 M.a. atrás, derivou-se a partir ða fusão parcial do pró
prio protó1ito.

As idades K-Ar obtidas neste trabalho e por Mi-
nioli (1971) em concentrados de muscovitas e biotitas provenien
tes destes migrnatitos indicaram resultados dentro do intervalo
de tempo 470-450 M.a. e a idade obtida em anfibólios, minerais
de maior retentividade para o 40Ar radiogênico, foi próxima a

550 M.a.. Esses dados sugerem que a estabilização tectônica da
região iniciou-se em torno de 500 M.a. e o últino resfriamento
regional ocorreu em 450 M.a..

Encaixados dentro do "Embasamento" do Domínio Em

bú ocorrem faixas de rochas metassedimentares constituídas prin
cipalmente por vãrios tipos de xistos e quartzitos. os xistos
que ocorrem na região de Enbú-Guaçú forarn submetidos a an'alisds
Rb-Sr em rocha total , possibilitada através de uma antostragern
em testemunhos de furos de sondagem, realizað,as pela geóloga
Silvia R.S.S. Vieira, que nos forneceu as amostras.
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fi gu



Foram selecionadas amostras praticamente isentas
de alteração intemp6rica, com estrutura xistosa ou gnãissica com
alternância de camadas finas máficas com biotita, cianita, si11i-
manita e estaurolita e f6lsicas com quartzo. A textura 6 lepido_
llematoblástica nas bandas escuras e granoblásticas nas claras. A
granulação destas rochas é predorninantemente média, mas varia des
de muito fina at-e grossa.

Do total de amostras.selecionad.as seis foram arla-
lisadas pela metodologia Rb-sr em rocha total e quando tratadas
em diagrama isocrônico, quatro delas definiram uma isócrona öom
idade de 750 + z0 M.a. e relação inicial de 0,Tz7T + 0,009 (MS!VI=
3,8519) (figura s8). Essa idade 6 interpretada como a época sin_
tectônica do último evento metam6rfico responsãvel pela formação
da assembléia mineralõgica principal da rocha. o alto varor obti-
do para a relação inicial 6 normal para rochas metassedinentares,
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possuiam uma vida crustal signi-Ja
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A amostra de número 3 situou-se bem abaixo da i-
sócrona traçada, mostrando-se que tai- amostra não está em equilí
brio isotópico com o conjunto datado. A16n disso tal amostra pa-
rece possuir razão inicial distinta do conjunto, porque utilizan
do-se no cá1culo de idade convencional Rb-Sr, valores de razões
iniciais mais elevadas ou igual ao conjunto datado obtém-se ida-
des muito baixas sem significação geológica. Assunindo-se ra-
zão inicial da ordem de 0,710 esta amostra fornece idade próxina
a 500 M.a..

Em adição, para efeito de comparação, foram tarn
b6m plotados no diagrana isocrônico da figura s8, s amostras de
rochas ectiníticas encaixadas nas rochas do denominado Bloco Ju-
quitiba, citadas em sadowski (r974) corn idade de 570 M.a.que não
precisou a locaILzaçã,o geográfica das mesmas. 0 posicionamento
dos pontos analíticos no diagrama isocrônico pode sugerir dife-
rentes interpretações com relação ã idade dessas rochas, podendo

87Rb/ 86s,.

Fig. 58- DTAGRAMA TSOCRôtrltCO Rb-Sr PARA OS XISTOS DO DOMíN|O EMBU
(REGtÃo DE EMBú GUAçu - pARELHEtRos)

.a'2

,.*:9o-Ú
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idode:75O ! 20 mo.
r.l. =0,7277tO,ooog

O Amoslros de Sodowski (inedito)



sugerir uma idade prõxima a 550 M.a., conforme sugerido pela
sõcrona A, ou então isócronas paralelas a isócrona principal,
750 M.a., e com razões iniciais distintas como indicado pela
sócrona B.

De uma forma geral a idade Rb-Sr, obtida nos xis
tos de Enbú-Guaçü, de 750 M.a., marca a 6poca da fase sintectôni
ca do evento Brasiliano nesta região.

Situado dentro do embasamento do Donínio Embú o

corre expressivo corpo de rochas bãsicas metamorfisadas, descri-
to por coutinho (L972) como um maciço de composição de biotita
hiperstênio diabásio, classificado de epidiorito. Este corpo o-
corre na cidade de São Paulo, na Av. João Dias, próximo a Margi-
nal do Rio Pinheiros na localidade chamada de Penhinha. Mineralo
gicamente as amostras datadas são constituídas por plagioclásio,
hornblenda, diopsídio, hiperstênio, biotita, opacos e ortoclásio
(coutinho, L972). Essa rocha preserva ainda vãrias feições da ro
cha ígnea básica original, embora deformações, recristalizações
e metassomatismo potássico provocaram desenvolvimento de bioti-
tas e a presença de ortoclásio capeando os cristais de plagio-
clásio originais.

Seis análises K-Ar em plagioclásios e biotitas
encontram-se disponíveis para o epidiorito de penhinha, sendo 4

delas referidas em Kinoshita (1976) e duas em cordani e Bitten-
court (1967). As anã1ises executadas em concentrados de plagio-
clãsios indicaram idades mais antigas do qug aquelas obtidas nas
biotitas, devido a melhor retentividade de 40Ar radiogênico em

sua estrutura cristalina. A idade de 1360 + 110 M.aJ parece srlge
rir a época de resfriamento do evento de migmat izaçã.o de aprot'i-
madamente 1400 M. a. que afetou esta região e a de 7s0 M. a. set'ia
uma idade intermediãria entre a 6poca de rorruçaì*îJt-;;h" üáti-
ca original e o últino evento térnico que atuou sobre o corpo.As
idades K-Ar obtidas en biotitas indicaram valores entre 560 e

- 151-

i-
de

i-

510 M.a., sugerindo a época de resfriamento regionai
zação tectônica da ã.rea
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Kinoshita (L97.9) apresentou 59 deterninações ra
dioinétricas pela metod.ologia 4o or/ 39At executadas em concentra-
dos de plagioclásios, anfibólios e biotitas provenientes de qua
tro amostras.

A principal vantagem desta metodologia em rela-
ção ao nétodo K-Ar convencional, conforme reportado por Bernat
et al. (1975), é a de transformar um isótopo de K em Ar, o que
perrnite a medição simultânea dos dois isótopos (39Rr 

" 
40Ar ra-

diogênico), por espectrometria de massa, elininando as possí-
veis imprecisões que ocorrem no K-Ar, tais como aquelas devidas
as anãlises de K e Ar que são feitas isoladamente, em porções
diferentes da rocha, que não são necessarianente homogêneas. A-
lém disso, a metodologia 40 a, / 39At perrnite a d.etecção dos pro-
blenas de excesso de Ar.

0s resultados obtidos atrav6s do estudo de Ki-
noshita (op.cit.) permitiram caracterizar idades aparentes pré-
brasilianas e brasilianas. As idades próximas a 1200 M.a., obti
das en plagioclásios foram interpretadas pelo autor (op.cit.)co
mo o início de retenção de componentes de Ar pré-existente, mos

trando que a formação deste minerar foi anterior a esta época :
Por outro 1ado, as idades mínimas aparentes dos anfibólios (545
M.a.) e biotitas (515 M.a.) corresponderiam aos lirnites supe-
rior e inferior da 6poca de resfriamento regional da ãrea, afe-
tada pelos eventos t6rmicos do ciclo brasiliano.

En geral os resultados conseguidos pelo m6toclo
40or/394r concordam com aqueles obtidos pelo K-Ar, mostrando em

plagioclãsios idades relacionadas ao Proterozóico Médio, e nas
biotitas geradas pelos eventos metamórficos posteriores, idades
relativas ao eo-cambriano.

Dentro do Donínio Embú, ûâ zona limítrofe com o
DomÍnio São Roque ocorre uma grande zoîa de falhanento transcor
rente constituída pelos falhamentos de Boquira, santa Luzia,Mon
teiro Lobato e Jaguari que geraram urn conjunto de blastomiloni-
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tos gnaisses facoidais e bandados que foram agrupados sob,a deno

minação de Complexo Santa lzabe1- por Campos Neto et al. (1983).

0s blastomilonitos gnaisses, constituídos minera
logicamente por biotita, oligoclásio/andesina, microclina, grana
da, hornblenda e sillimanita principalmente, foram submetidos ã

análises radiométricas pela metodologia U-Pb em zircões.
tanto foram separadas quatro frações de zircões com teores dis-
tintos de Urânio, de uma mesma amostra e os dados analíticos ob-
tidos foram interpretados em diagrama Concórdia.

0 tratamento destes dados no diagrama Concórdia
indicou a idade de 660 + 13 M.a. como observado na figura 59. A
posição dos pontos analíticos dos zircões, todos próximos entre
si e próximos do intercepto superior nos permite adnitir uma ori
gen ígnea para essas rochas, de tal forrna que a idade obtida é

interpretada como a época de cristalização nagrnática. Desta ma-
neira a idade encontrada caracteríza a formação de rochas duran-
te o ciclo brasiliano na'area, descartando a possibilidade dos
gnaisses datados serem originários de rochas geradas em ciclos
anteriores .

Adicíonalnente foram retrabalhados em diagrama i
socrônico Rb-Sr três amostras analisadas geocronologicamente por
Wernick et aI. (1976), que pertencem ao conjunto blastoniloníti-
co em estudo. Estas amostras definiram uma isõcrona com 645 I 38

M. a. e relação 87 sr/86st inicial de 0 ,T0B + 0 ,002 (MSWD=0 ,0623) ,

(figura 60). Apesar da isócrona contar com apenas 3 pontos analÍ
ticos, a idade obtida é concordante com aquela indicada atrav6s
do nétodo U-Pb em zircões, o que confere confiabilidade ã idade
Rb-Sr em rocha total.

Para
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Fig.59- DTAGRAMA CONCORDTA (U-Pb) PARA Z|RCÕES DO GNATSSE BLASTOMTLONhTCO Oe
SANTA ISABEL
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Fiq 60- DIAGRAMA TSOCRôNICO Rb - Sr EM ROCHA TOTAL PARA
O GNAISSE BLASTOMILONíTICO DE SANTA IZABEL (OOVIíruIO EMBU)
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5.5.2. Granitóides Pós-Tectônicos

No DomÍnio Enbú ocorrem vários corpos de nature-
za granítica, normalmente de pequenas dinensões e quase sempre
alongados segundo a direção regional NE-sw. Entretanto, somente
alguns deles contam com estudos geocronológicos.

Atualmente encontram-se
Sr convencional nos maciços de Itaquera
Rb-Sr isocrônica no corpo de Embú-Guaçú
feldspatos potássicos em todos e1es.

5.5.2.1. Maciço granítico Enbú-Guaçú

0 granitóide de Enbú-Guaçú, situado nos arredo-
res da cidade homônima, foi submetido a um estudo' racliom6trico
pela metodologia Rb-Sr em rocha total em amostras coletadas e .se

lecionadas, com base petrográfica, pela geó1oga silvia Regina so
ares Silva Vieira. Esse granitóide apresenta estrutura isótropa
a levemente bandada, textura granular hipidionórfica e granula-
ção variável desde fina até grosseira. Mineralogicamente'e con-
posto por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita, e

pidoto, zircão, clorita, sericita e opacos.

Dentre as amostras disponíveis selecÍonou-se qua
tro d.elas, com razões Rb-sr distintas, que foram datadas e inl
terpretadas no diagrarna isocrônico Rb-sr da figura ó1. Essas a-
mostras definiram uma isócrona con inclinação relativa a idade
de 612 + 83 M. a. com razão t"r/86sr inicial d,e 0,707 + 0,007
(MSWD = 0,00371). Os elevados valores dos erros da razão inicial
e conseqtlentemente da idade, deve-se ao fato dos pontos analíti
cos situarem-Sê, no diagrama isocrônico, distantes da origem.
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disponíveis anáIises Rb-

, Mogi das Cruzes e Mauá,

e K-Ar em micas e/ ou

A idade de 612 1 83 M.a. é interpretada como a 'e

poca do "emplacement" do corpo granitóide nos níveis ,superiores
da crosta. A razão inicial em torno de 0,707 6 mais elevada do
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1,3 46 39 X2 6,5

87Rb/ 85s'

Fis.6t- DTAGRAMA ISOCRoN|CO Rb-SrEM ROCHA
TOTAL PARA O GRANITóIOE DE EMBÚ - GUAÇÚ

ldode =612L83 mo.
rl= O,7o7 t O,OOz
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que aquelas normalmente conseguidas em granitos nantélicos, pa-

recendo sugerir uma origem para o granitóide de Embú-Guaçú a

partir de fusão parcial da crosta continental inferior, embora

falte evidências isotõpicas maiores para se confirmar ta1 hipó
tese.

cristais centin6tricos de muscovita provenientes de um veio peg

matítico associado ao granit6ide. Tal pegmatito ê composto por
quartzo, plagioclásio e muscovita e apresenta estrutura isótro
pa e textura granoblástica.

Normalmente aná.Iises K-Ar em cristais grandes
provenientes de minerais de pegmatitos fornecem idades próximas
a 6poca de fornação da rocha. Neste caso a idade obtida de 552

: 15 M.a. para o pegrnatito em estudo é, portanto, interpretada
como a 6poca aproximada de forrnação do veio pegmat6ide, jâ em

un estágio tardio da e,-olução do granitóide de Ernbú-Guaçú.

Ern adição foi realizada uma análise K-Ar

5.5,2,2, Granitõide do Mogi das Cruzes

O granodiorito a duas micas de Mogi das Cruzes
encontra-se datado através de uma idade Rb-Sr em rocha total
convencional e três deterninações K-Ar em micas, todas executa
das por Vandoros e Franco (1966).

Assumindo-se valores de razões iniciais 87Sr /
86St desde 0,70 4 at-e O ,725 nos cãlculos das idades convencio-
nais, calculam-se idades entre 650 e 600 M.a., com idade m6dia
de 625 + 25 M. a. . Tendo em vista que a amostra analisada possue
alta r"I"ção 87 rr/B6St, d" 40 ,6, a idade convencional obtida
pouco muda em função da razão inicial considerada, conferirido
portanto, a idade de 625 + 25 \vl.a. significação geológica, sen-
do interpretada como prõxima da época de formação do corpo gra-
nítico de Mogi das Cruzes.

em
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As idades K-Ar obtidas em concentrados de bioti
tas e muscovitas provenientes do rnaciço em estudo forneceram i-
dades concordantes entre si, dentro do erro analítico, próxinas
a 460 M.a., sugerindo a época de resfriamento do granitóide a

uma temperatura de 250oC.

5,5.2.3. Maciços graníticos de Mauá e Itaquera

Para o corpo granítico de Mauã encontram-se dis
poníveis apenas três anã1ises geocronológicas, sendo que duas
pelo nétodo K-Ar e uma pelo Rb-Sr em rocha total.

A datação Rb-Sr realizada por Cordani e Kawashi
ta (1971), fornece idades convencionais variãveis entre 760 e

6ó0 M. a. assumirrdo-se valores para razões t"r/86st iniciais
desde 0,705 até 0,710, o que implica em uma id.ade m6dia aproxi-
mada de 7r0 I 50 M.a.. Apesar das lirnitações das idades Rb-sr
convencionais, como o desconhecimento do valor correto da rela-
ção inicial da amostra, a idade acima é interpretað"a, eil carâ-
ter preliminar, como a idade de forrnação do granitõid.e de Mauã.

As idades K-Ar foram realizadas em concentrados
de biotitas e feldspatos potássicos por Cordani e Bittencourt
.(1967),obtendo-se respectivamente 490 + 1s M.a. e 440 + z0 M.a.
A idade mais antiga 6 interpretada como a época de resfriamento
regional do maciço granítico e a idade mais jovern parece não
possuir maior significação geológica, a não ser a de idad.e mí-
nima do corpo, tendo em vista que feldspatos potássicos não pos
suem boa retentividade de 40Rt rad.iogêni.o, liberando este gãs,
por vezes , at6 mesmo em temperaturas ambientes.

0 granodiorito que ocorre na região de Itaquei_
ra possue apenas uma anãlise Rb-Sr convencional em rocha total,
que assumindo-se , para o cálculo das id.ades, valores de razõest' tt / 86st iniciais entre 0 , 70 5 e 0 ,T r0 fornece id.ades variãveis



no intervalo de tempo de 700 at6 650 M. a. ,

tar, de modo não definitivo, como o período
ção deste maciço granodiorí.Éico.

Idades da ordem de 700 M.a. para,,.granitóides do
Dornínio Embú tamb6n foram caracterizaðas no corpo granítico a
duas micas da serra do Quebra cangalha, situado pouco a nordes
te da 'a.rea deste estudor eue definiu em diagrama isocrônico Rb-
sr em rocha total a idade de TL3 + 43 M"a. com relação inicial
de 0,726 + 0,002 (Kawashita, informação verbal).

Portanto, ro âmbito do Donínio Enbú está carac-
terizada uma atividade rnagmática de natureza granÍtica entre
700 e 600 M. a. , definindo um período pós-tectônico ao evento ge
odinâmico do proterozóico superior, cujo climax metam6rfico o-
correu próxino a 750 M. a. .
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podendo se interpre-
aproxinado de forma

5. 6. DOMÍNIO COSTEIRO

As rochas incruÍdas dentro do Donínio costeiro,
na área em estudo, contam atualmente com 77 deterninações . geo-
cronol6gicas, sendo 6s pelo m6todo Rb-sr ern rocha totar e L4
pela metodologia K-Ar em concentrados de minerais sèparad.os. Os
respectivos dados analíticos constam d.as tabeias ls e 16. Do to
ta1 de aná1ises 10 datações K-Ar constam de IVIinioli (19 71) e to
das as demais foram realizadas neste trabalho.

As aná1ises radiom6tricas foram reali zad.as ein
rochas dos terrenos metamórficos, como tambén nos granitóideb
intrusivos, com o objetivo de se caracterizar a reldção tempoi_
ral entre as rochas, bem como a evolução geológica do Domínio.

5 .6 . 1. Terrenos Metamórficos

0s terrenos metam6rficos do Domínio Costeiro,que
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TABELA I0 - DADOS ANALfTIcoS Rb-Sr Et't RocHA TorAL pAR./\ RootÂs Do DoufNro EÀtBú

Unidade e/ou
Localidade

Srttl rr I ¿lrhr' I

Säntil l zabc l

Santa I zabel

Embú- Guaçú

Embú- Guaçú

Emb ú- Gua çú

Eno u- bua çu

Emb ú- Gua ç ú

I;rnbú-Guaçri

Bloco Juquitiba

Bloco Juquitiba

Bloco Juquitiba

emb ú- Guaçú

Ernbú- Guaçú

Emb ú- Gua ç ú

Embú- Guaçú

Embas. S. J. Canpos

Enbas,S.J.Canpos

E¡nbas.S.J.Canpos

Embas. S. J. Canpos

Embas. S. J. Carnpos

Emba s. S. J. Canpos

Embas. S. J. Canpos

Embas, S, J, Campos

Embas. S. J. Campos

Enbas . S. J. Carnpos

Enbas.S,J.Crnpos

Ernbas, S. J. Campos

Itaquera

Embasamento

Àlauá

l-fogi das Cruzes

RP- ]
RP.4

RP- 2

Rb (pprn)

3t0,0

¿48,0

23ó,0

281,0

233,5

207 ,4

427,7

96,5

t62,7

124,7

5,0

151,I

287,l

348,4

283,8

511,3

49,5

722,0

200,1

181.3

204,5

200,0

202,0

13s,2

80,5

102,ó

7l,3
ts2,2

307 ,0

201,0

209,0

486,3

Gnaisscs

Gnaisses

6naisses

Grani to

Gran i to

Grani t o

Grani to

I'li gm. PLS

I'li grn. PLS

I'li gm, PLS

itligm. PLS

Àligm.l,l.S

itligm. PLS

Itf igrn, LCS

)tli gm LCS

I'li gn. LCS

lli gm. LCS

Itli gm, LCS

Itligm, LCS

Granodior.

Gnaisse

Granodi or.

Gran i to

Sr (ppm)

228,0

27 7 ,t)

2ó5,0

49,4

6Z,0

87,9

122,7

152,6

9ó,I

87,6

73,6

s4, ó

128 ,8

132,4

144,s

148,7

427,8

304 ,0

209,5

220,s

lsl,3
172,7

97,2

112,7

99,2

141,8

148.ó

154,9

t22 ,0

175,0

L72,0

35,9

ttonTtut. 87sr/8ós, Nc t.ab.

1.t)5

z,6t)

2,58

Ió,749

11,048

ó.891

10,1s7

I ,837

4,900

4 ,l5

0,20

I ,09

6,48ó

7 ,666

s,712

6,090

0,335

I ,ló8

2,789

2,390

3,9ó3

1 10n

ó, 108

3,508

2,359

2,ll0

I ,397

3,290

7,310

3,330

3,520

40, ó00

0,745

0,7J3

0,7 32

0,8840

0,8454

0,8006

0,7772

0,7473

0,7819

0,7814

0 ,7 466

0,8073

0,7ó31

0,7743

0,7573

0 ,7 602

0 ,7 122

0,7675

0,8001

0,752S

0,8408

^ 
e17)

0,8346

0,8121

0,7800

0,7838

0,76s4

0,7847

0,7770

0,7410

0,7430

1,0700
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Jr.tc - I
Jtitc- 3

JIfC- 7

PDE R

Ref.

l

5

N'T

N',t'

Àr't'

t0.

10.

l0'

NT

N1

N1'

N1'

NT

N'T

NÏ

N'I

N1'

N'I'

N't-

N'1

Nl'

N1

N1'

II
ll

1I

l3

s83ó

8837

8838

8839

8840

884 t

1tó7

lt68

ll70

8915

8916

89t7

89t8

8tó3

8ló4

8tó5

816ó

8ró7

8ló8

8169

8170

8t7t

8t72

8173

8t74

r09

106

108

0,33

' Änostras scm localização precisa,
lUlf:ìlRlìNCIÀS: l0) Sadowski 6.R. (inédito) ¡ u) Cordani c Kawashita (1971) ¡ J) lVernick ct, al. (1976) i l3) V.rrtlorrrsc l;r.irnco (l!)(,ô)



Nc Campo

IT-6-65

iT-6-65

HK-I

HK-1

tx-2

tK-2

3-t777

3-L777

P-DER

P-DER

P-DER

cA-01

cA-01

cA-02

SSP-21

J-I-ll

J- 1-C

Rocha

E¡ri<ìiorito

þidiorito
Epidiorito

þidiorito

þidiorito

þidiorito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

ltigmatito

Ilignatito

I'lignatito

Pegmatito

l.figmatito

Àtigmatito

TABELA TT - DADOS ANALÍTICOS

Unidade e,/ou

Loca I i dade

Penhinha

Penhinha

Penhinha

Penhi¡ùa

Penhinha

Penhinha

l.buã

Ifauá

lfogi das Cruzes'

l.bgi das Cruzes

trfogi das Cruzes

Eirbas. S.J. Carpos

tras.S.J.Canpos

Erùas. S. J- Canpos

ffiú-Guaçú

Enbas . S. J. Canpos

F;ròas. .SI.Carpos

Mater ia I

K-AT PARA AS ROCHAS DO DOMfNIO EMBÚ

Biotita

PlagiocIãsio

Plagioclásio

Biotita

Plagioclásio

Biotita

Biotita

K-Feldspato

I'trscovita

Biotita

Biotita

Ittrscor¡ita

Biotita

Biotita

Lt¡scovita

Biotita

Ánfib6lio

TK

7 ,24

0,219

0.589

7 ,655

0 ,219

7 ,607

7,060

8 ,480

8,660

7,880

6,620

8 ,880

7 ,470

5,590

7.942

4,607

I,419

4oAr. od ccsTP/g

(x ro-6)

REFERENCIAS: 4- Cordani e Bittecourt (f9ó7); 13- Varidoros e Franco (196ó): t4- Kinoshita (1976); 15- l,ti¡ioli (1971)

188,0

17 ,2,

21 ,5ó

r78 ,4

6 ,590

180,5

154 ,0

167 ,0

181 .3

16õ, 8

L42,6

188,8

151,0

114,1

199 ,8

92.5

35,21

ilt"r, Idade (Ma. )

1,9 560 :
2.8 1360 '+

4,0r 748 +

1,50 510 +

g.LZ 635 :
2,30 519:

0,7 480 .

0.6 440 :

3,Bo 460 .+

1,80 3s0 l
5,20 475 :

20

110

8

15

10

zs

Ne Låb. Ref.

1033

t03z

3316

53r7

33r8

3319

55

L42

s34

540

539

543

57S

s76

6045

5858

s859

4

4

14

14

14

14

4

4

15

z0

I5

I5

15

2,3L

3.70

1,10

3, 69

6 ,30

r0 ,60

450 + 15

4ss : 13

474 : 14

ssz i 15

4ss : 11

547 + 14

I3

13

15

15

15

ts

NT

NT

NT

I
ts
F
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TABELA 12 - ANÃLISES ISOTOPICAS Pb-Pb EM

Ne Campo

J-1-K

J-1-L

J-1-N

J- 1-Q

J-1-R

Nc Canpo

CAN-}

CAN_1

CAN-1

CAN-1

Rocha

Migmatito LC.S

Migmatito LCS

Mignati.to LCS

l.lignatito LCS

Nfignatito Lcs

Fração Rocha

G'{-0) Granito

(I{-2) Granito

(l{-1) Gra¡rito

G'l-3) Granito

206Pb/ zo4Pb

16,735

16 ,484

19,806

17,860

78,22?

TABELA 13 - DADOS

ROCH.{ TOTAL PARA

Localização

S. Izabel

S. Izabel

S. Izabel

S. Izabel

207 Pbl 204Pb

1s,544

15 , 513

15,791

15,6ó4

15,67s

ANATfTICOS

u (ppn)

347,92

324,67

359 ,05

328,56

ROCHAS DO DO}{ÍNIO EI,,IBÚ

208Pb/204Pb

38,632

37 ,646

49 ,648

4T,347

41 ,7 54

U-Pb ET{

Pb (tor)
(ppm)

50 ,68

33 ,50

35,42

34,82

ZIP.CÕES DE POCHAS DO DOT{ÍNIO EI\TBÚ

204pb/206pb 207p;/206pb 2)8pb/2}6pb

Conp. Isotop. Corrigida

0,007883 0,17s576 0,41358

0,000370 0,668260 0,15747

0,000418 0,067977 0,15602

0,000701 0 ,071729 0, 16449

Ref.

NT

N1

NT

NT

NT

206Pb/23%

0, 09103

0,0972.5

0,09294

0 ,09832

207pb/23rU

0,77085

0,8242L

0,79350

0,854;0

I

'3\

I



Biotitas

Nç Cpo: T6-65

SPK:

J=

T (ec)

600

750

900

100 0

600

750

900

10 00

FT

600

7S0

900

10 00

FT

600

900

1000

FT

29L0

0.00240

TABELA 14- DADos 4oA./39R, eARA o

Ne Cpo: T6-65

SPK:5029

J = 0,00349

Nc Cpo: HK-I

SPK:2853

J = 0,00213

Ne Cpo: HK-2

SPK:2881
J = 0,001ó6

(4ont/39n.)

158,0
340,9
140,0
LSz,2

123,5

95,5
92 ,2
94 ,0
94 ,6

L62,5
162,g
165,1
16s ,3
I75 ,0

zz4 ,3
198,0
r94,9
?6r ,3

pela técnica do

( 
36n./39nt)

0 .1310
0,6950

0,0180
0 .0490

COMPLEXO EMBU EM BIOTÍTAS

I ¿\tm

24 ,50
ó0 .09
3,80
9,52

31,58
3,05
2,51
5,53
2,4r

I ,55
2,94
3 ,58
2,24
6 ,54

22,53
r,6?

14 ,?s
28 ,49

Idades 401.,/394, obtidas

0.1320

0,0099

0,0078
0,0r76
0,0077

0,0470
0,0160
0,0200
0 ,0130
0,0590

0,r710
0 ,0109
0,0940

0 ,?s20

Idade 4oAr/39t. (¡,t")

473

523

528

558

484

527

514

508

s26

518

s47

550

s58

563

475

s27

460

506

:
:
:
1

22

2T

2T

2Z

23

22

ZT

?l
21

2Z

22

z2

23

23

20

ZL

l9
2L

Idade Isocrônica
l.la.

:
:
:
l
:

aqueclmento por etapas

Sl7 + 25

:
+

+

I
:

522 +

1
1

:
:

559 + 20

52{ + 15

I

F
c¡,(^
I



Continuação...

TABE LA

PI agioclás ios

No Cpo: T6-ó5

SPK: 2909

J = 0,00240

Ne Cpo: HK-l.

SPK: 3027

J = 0,00349

Ne Cpo: HK-2

SPK:3023
J = 0,00349

Idades 4oAr,¿394t

Kinoshita (1976)

r4 - DADOS

(ec) ¡40nr7591,r) (36¡r/59¡t) (57nr/39¡.) I Àtm

600

750

900

r000
FT

600

750

900

1000

FT

600

900

10 00

FT

obtidas pela

40r./39n. eARA o coMplExo EMBu EM eLAGlocl.ÃsIos

I04Z,0
567,0

560 ,0
704,0

995,0

144,0

94,6
97 ,6

176,0

289,0

240,0
89 ,0
89,4

200 ,5

técnica do

3 ,130
1.528
I,50r
2,010
2,060

0',19 7

0,044
0.028
0,043
0 ,106

0,545
0,083
0.085
0 ,126

aquecimento

? ,945

s,o¿o

2,023
3,282
2 ,501
1,840
5,962

5,939
9.307
9,487

11 ,0 59

Por etaPas.

88,76
79 ,63
79,00

84 ,37
61 ,18

40.43
L3.74

8 ,54
7 ,L7

10 ,85

67,10
27 ,56
27 ,99
18.62

Idade 4oAr/39nr Idade
(Ma. ) Isocrônica

42L + 39

44L + 24

444 + 25

4I2 + 27

lZ?L + 49

490 + 22

473 + 34

SLZ + 2L

851 + 52

I2I2 + 42

447 + 29

381 + 16

380 + 16

847 + 32

462 + 29

496 + 28

368+I

I

ts
o,
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I



Continuação...

TI\BELA 14- DADos 4oAr/59A, 
PARA o

Anfibólios T (ec) (40n./39nr) (36er/39nr)

Ne Cpo: HK-l

sPK. 2863

J = 0,00213

Ne Cpo: HK-2 600

750
SPK: 289t 

900

1 000J = 0.00166 Fr

900.

FI

Idaces 401./394r obtidas pela tácnica do aquecimento por etapas

* Etapas de 600, 7S0 eCr 40A, contaminante ,, 40¡,

Kinoshita (r976)

160 .1

165,0

500,5
208,7
2L2,S
210 ,1
207 ,S

COMPLEXO EMBU EM ANFIBOLIOS

(37Rrl39¡r) tAtm Idade 40Â,r/59Ar ldade
(Ma') Isocrônica

0 ,02 58

0 ,012 3

0,3980
0,0450
0,0368
0 ,0320
0,0210

0 ,133

0,968

0.697

o.eso

47.60

2,20

39,14

6 ,37
5,r2
4 ,50
2,98

530 + 2l

558 + 22

495 + 24

S?8 + 2L

543 + 22

540 + 22

543 + 22

544+4

I

P
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I
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ocorrem entre o falhanento de Cubatão e a linha de costa, são
compostos por rochas meso-catazonais onde observam-se biotita-
gnaisses facoidais e homogêneos, gnaisses leptiníticos, gnais-
ses kinzigÍticos e mignatitos de estruturas variadas.

5.6.1.1. Migmatitos de Bertioga-Mogi das Cruzes

Foi executada uma anostragem para fins geocro-
nológicos nos migrnatitos que ocorrem na Rodovia Bertioga- Mogi
das Cruzes, a cerca de 10 km do entroncamento desta rodovia com
a Rio-Santos. Tratam-se de migmatitos estromãticos com band.as
brancas e róseas associados a btastomilonitos gnaisses, que fo-
ram a porção paleossonática cinza-escura do nigrnatito. Foram da
tados dois conjuntos distintos de amostras provenientes dos ,mig
matitos, ufl com pred.omínio de naterial leucossomático e outro
com dominância de rochas escuras. Esses conjuntos foram analisa
dos no diagrama de nistura para sr da figur a 62, onde pode ser
observado que ambos os conjuntos encontram-se honogeneizados i-
sotopicamente pelo evento de nignat ização, sendo a única exce-
ção a amostra s4Q, conforme mostrad.o no diagrama. Em vista dis-
so os pontos analíticos provenientes das anã1ises geocronológi-
cas Rb-Sr em rocha total dos dois conjuntos foram interpretados
em único diagrarna isocrônico, que forneceu uma isócrona, com
onze pontos computados, relativa a idade de 642 + ll M.a., e re
tação t"r/86s" iniciar de 0,7086 + 0,000s (MSWD = s,767) (f igu
ra 63).

Esta idade é interpretada como a época que o-
correu a nigmatização que gerou os migmatitos estud.ad.os. o va-
lor da razão inicial de 0,7096 é sugestivo que as rochas que fo
ram migmatízadas não eram muito diferenciadas e/ou com una vida
crustal pretérita não rnuito 1onga.
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O Predominio leucossomo

Fiq.62-DIAGRAMA DE MISTURA PARA OS MIGMATIT0S DE. 
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5 .6,L2. Conj unto gnáissico-migmatítico de Boissucanga

0 conjunto gnãissico-nigmatítico de natureza
kinzigítica que ocorre na Praia de Boissucanga, entre São Sebas-
tião e Bertioga, foi amostrado em uma pedreira abandonada situa-
da na ponta sul desta praia. Tratam-se de mignatitos doninante
mente estromáticos e dobrados onde ocorïem porções leucossomáti-
cas brancas hololeucocrãticas e melanossomáticas não claramente
caracterizados como paleossomas e neossomas. Ambas as fases apre
sentam granadas em abundância formadas por um evento netamórfico
posterior ã fornação das rochas.

A porção melanossonática 'e composta por um sil-
limanita-granada-biotita gnaisse e a porção leucocrática possue
mineralogia sinilar mas com uma concentração menor de biotita.As
bandas f6tsi-cas e rnáficas são cortadas por uma anatexia com mobi
lizados claros, granoblásticos e dobrados isoclinalmente, confe-
rindo as porções afetadas uma estrutura estromãtica.

Foram analisadas geocronologicamente pelo néto-
do Rb-Sr em rocha total 16 amostras provenientes desta unidade
divididas em dois conjuntos um com rochas melanossomáticas e ou-
tro com rochas leucossomáticas.

As amostras onde o predomÍnio 6 de leucossoma
definiram em diagrama isocrônico Rb-sr uma idade de 600 + z0 M. ao'7 86^e razão u'st/ ""sr inicial de 0,vr6g + 0,0004 (MSWD = 5,70gi) (fi-
gura 64). Por outro lado, as amostras onde predominan materiais
melanossomáticos, quando plotadas no diagrarna isocrônico Rb- sr,
apresentaram uma grande dispersão dos pontos analítícos, não de-
finindo clararnente uma isócrona. Esta dispersão deve-se ao fato
das amostras terem sofrid.o desequilíbrio isotópico, possivelmen-
te na 6poca de formação das granad.as ou da mignat izaçáo. obser-
vando-se o diagrama de rnistura l/sr versus t"r/86s, , da figura
65 nota-se que os pontos não são cåtineadores e portanto as amos
tras não estão homogeneizadas isotopicamente. Apesar da disper-
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O PredomÍnio d€ m€lonocsrno
O Predomínio dc leucoesomo
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Fig'6a- DIAGRAMA lsoc6Nlco Rb/sr EM RocHA TorAL pARA os GNATssES rurrof¡nrírcos DE BorssucANGA

Amostros S -2

9to

I
ts

I



são dos pontos analíticos alguns deles
las ãque1a do material leucossonático,
mas razões iniciais distintas.
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sugerem isócronas parale
indicando idade sinilar

q74

cos d":
chas de

aumou
que o úr

Fig65- DTAGRAMA DE M|STUBA PARA |SóTOPOS DE Sr
PARA OS GNAISSES - MIGMATíTICOS DE BOISSUCANGA

0 conportamento geoquímico dos pontos analít:"-
amostras datadas no diagrama isocrônico é típico de ro-
origem sedimentar, de composições distintas, submeticlas
mais eventos metamórficos de m6dio a alto grau, sendo
tino deles no caso, teria ocorrido próximo a 600 lvl. a. .

Gnaisse-migmatítico de São Sebastião

68
l/Sr (ppm )

5.6.1.3.

de Guaecá e

matítico de

das, muito

t2 (x ro-

Na Rodovia são sebastião-Bertioga entre as praias
Toque-Toque foi anostrado um conjunto gnáissico-mig-
estrutura estromática e com porfiroblastos de grana

similar ao conjunto anterior.
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seis amostras provenientes desta uniclade foran
datadas através da metodologia Rb-sr em rocha total. Tais anos
tras quando tratadas en diagrama isocrônico, a exemplo do con-
junto gnáissico-migmatítico de Boissucanga, também apresentou u
ma dispersão dos pontos analíticos. Apesar disto três deles de-
finiram uma isócrona relativa a idade de 6s0 + 100 M.a. e rela
ção inicial t"t/8ós, de 0,T27 + 0,0004 (MSW¡ = 0,3622) (figu;;
66). o elevado valor do erro calculado tanto para a idade como
para a razão inicial é devido ao fato da isócrona contar coill a-
pelìas três pontos analíticos e situaclos clistantes cla origern.

u')(o
o

¡-Ø
@

-a
-aÉ

-tí

.G

A idade acima e
evento metamórfico superirnposto
tassedimentar pré-existente.
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Fiç.67-DIAGRAMA DE MrsruRA PARA sr pARA o GNArssE-
N¡IEUATíTICO DO RESERVATORIO DE PARAIBUNA
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5.6.1.4. Conjunto gnáissico-migmatítico do ïeservatório de parai
buna

0 conjunto gnáissico do Reservat6rio de parai-
buna foi amostrado ao longo da Rodovia dos Tamoios próximo a es-
te reservat6rio. Trata-se de rochas gnáissicas de composição gra
nodiorítica fortenente granitizadas e com bandas ap1íticas do-
bradas isoclinalmente, conferindo a rocha um aspecto rnignatíti-
co. São observados tambén faces porfiróide com megacristais oce-
lares de microclina e tarnbém encraves de gnaisses tonalíticos
mais escuros.

Foram datadas sete amostras do granito-gnaisse
duas dos veios aplíticos e três dos encraves, todas pelo método
Rb-Sr em rocha total. Tratando-se em conjunto todos estes pontos
em un diagrama de nistura 87sr/86st versus r/sr da figura 67, no
ta-se que os pontos relativos aos aplitos e ao encrave 1 k não
estão homogeneizados isotopicamente com o conjunto granito-gnáis
sico e portanto não poden ser interpretados na nìesna isócrona.
Por assim ser foi elaborada uma isõcrona para os granito- gnais-
ses onde obteve-se a idade de 630 + J5 M.a. e razão inicial
0,7r01 + 0,0009 (MSWD = 7,916) interpretada como a 6poca de for-
mação dos granito-gnaisses a partir de retrabalhamento de rochas
pré-existentes. (figura 68)

As curvas de evolução isotópica do Sr para os
conjuntos metamórficos estudados, mostradas na figura 7r, suge-
rem que os conjuntos gnáissico-migmatíticos de Boissucanga e São
Sebastião tiveram evoluções isotópicas distintas, mas ambos deri
varam-se de materiais cuja diferenciação do manto superior ocor-
reu pelo menos a 1300 M.a., indicando que no Donínio costeiro jâ
existia uma crosta continental no Proterozóico Médio. por outro
lado os conjuntos granito-mignatíticos de Bertioga-Mogi das cru-
zes e do Reservatório de Paraibuna mostraran curvas de evolução
isotópica do sr similares, sugerindo tratar-se de conjuntos de
rochas com fontes e evoluções geológicas semelhantes.
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En termos gerais no âmbito do Domínio Costeiro
o netarnorfismo principal formador dos terrenos metanórficos o-

coïreu entre 6 50 e_-*ó-0-Q- M, a. . Fato este constatado t anbém por
Gasparini e Mantovani (1979) nos gnaisses migmatitos regio-
nais que ocorrem nos arredores da cidade de Ubatuba.

J'a Sadowski e Motidome (19 85) apresentaram duas

idades Rb-Sr convencionais em amostras dos gnaisses do Comple-

xo Piaçaguera situadas a norte de Santos, pouco mais a sul da

irca cm cstuclo. Istas idades i ndicaram valores da ordcm clc 840

M. ¿r. assumindo-se unra razão inicial de 0 ,708. Entretanto, calcu
lando-se estas idades com razões iniciais da ordem de 0 ,714,que
corresponde aproximadamente ã média das razões iniciais dos ter
renos metanórficos do Domínio Costeiro, obteve-se idades próxi-
mas a 750 e 320 M.a. respectivamente para as amostras com maior
e menor relação Rb/Sr. mostrando claranente que tais snaisses
necessitan de um núnero maior de an'aLises radiométricas para cle

finir sua época de fornracão.

0 padrão K-Ar, eu€ indica a 6poca de resfriamen
to regional. dos terrenos metamórficos do Domínio Costeiro indi
cou idades concordantes entre 500 e 450 M.a., mostrando clara-
nente que a estab iLização tectônica do Domínio ocorreu no Ordo-
viciano.

5.6.2. Grani.tóides Pós-TectonI.cos

No âmbito do Domínio Costeiro foran estudados
geocronologicamente dois corpos graníticos de caráter pós-tectô
nicos, eue ocorrem ao longo da Rodovia dos Tamoios, um próximo
ao Rio Fartura e outro associado a charnoquitos próxino ao Re-

servatório de Paraibuna.



5.6.2,I. Granitóide Natividade da Serra

0 granit6ide de Natividade da Serra Chiodi et
al. (1983) foi amostrado ao longo da Rodovia dos Tamoios entre
a ponte sobre o Rio Fartura e o entroncamento para a usina Hi-
drel6trica de Paraibuna. Foram coletadas amostras de granitói-
de orientado, granulação média e cor cinzenta, sendo constituí-
da por negacristais de microclina, plagioclásio, quartzo e cer-
ca de 10% de biotita e com textura porfiróide. Associado a este
granitóide ocorrem mobilizados brancos, hololeucocráticos de
granulação média, conferindo, por vezes, a esta rocha, uil carâ-
ter migmatítico.

Foi realizado um estudo geocronológico pelo mi
todo Rb-sr e¡n rocha total neste granit6ide, atravé: .te cinco a-
ná1ises em anostras provenienûes de um mesmo afloramento. Essas
an'arises, quando tratadas en um diagrama isocrônico, definiram
uma isõcrona com 570'+ 50 e ràzão 87sr/86st inicial de 0,7r2 +

1 0,002 (MSWD = 0,2063) (figura 69).

-175-
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A idade obtid.a 6 interpretada como a época de
colocação do granitõide em níveis crustais mais elevados. o va-
1or da tazão inicial de 0,7r2 caracteriza o maciço como um gra-
nito originado atrav6s de magmas derivados de fusões de rochas
pr6-existentes. A curva de evolução isotópica do sr desta ro-
cha, mostrada na figura 7L, sugere que a porção estudada do ma-
ciço pode ter evoluído a partir de rochas similares aos granito
-gnaisses que ocorrem na região do Reservatório de paraibuna (g
mostras BPl e BPZ), formados durante o próprio ciclo Brasilia-
ro, a partir de retrabalhamento de materiais diferenciados do
manto há pelo menos lb.a. atrãs.

5.6.2.2. Granitóide "Caraguatatùba"

O granitõúde que ocorre na Rodovia dos Tamoios
a cerca de 6 kn antes da ponte sobre o Rio Lourenço velho no
sentido de são José dos carnpos para Caraguatatuba foi, em carâ-
ter preliminar, incluído na Suite Caraguatatuba de Chiod.i et a1.
(le83).

A rocha amostrada é constituída por um horn-
blenda-biotita granitóide porfirõide, com megacristais ocelares
de K-feldspatos. Mineralogicamente ê composta por quartzo, mi-
croclina, plagioclásio, hornblenda e biotita principalmente. Es

sa rocha ê cortada pòr bandas aplíticas estreitas e apresenta
-se intimamente relacionada com bolsão ou facies lenticulares
de charnoquitos, através de contatos gradacionais. Em verdade
os charnoquitos tratam-se,de granitds ígneos e hiperstênio.

I

Foram selecionados onze amostras provenientes
do granit6ide para análises Rb-sr em rocha total. os pontos ana
1íticos de tais amostras definiram en diagrama isocrônico uma

reta com idade de 543 a 16 M. a. e razão inicial c1e 0 ,7126 +

+ 0,0004 (MSWD = 0,842) (figura 70). Essa idade é interpretadã
cono a época de formação do granit6ide e a razão t"r/86st ini-
cial, a exemplo do corpo de Natividade da Serra, sugere uma ori
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gem cïustal. A curva de evolução isotópica do Sr para as rochas
em estudo, mostrada na figura 7I, indica que a porção analisa-
da do granitóide 6 pouco diferenciada, constituindo unr conjunto
onde a evolução isotópica do 87St foi mais 1enta, dentro do DomÍ

nio Costeiro. Apesar do ponto inicial da curva evolutiva deste
granitóide situar-se sobre a curva de evolução isotópica de Sr
dos granitos-gnaisses do Reservatório de Paraibuna, essas rochas
não poderiam ser a fonte dos granitóides, pois são mais diferen-
ciados que e1es.

Ø
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Fig.70- DTAGRAMA lsocRôrutco Rb_Sr EM ROCHATOTAL
pARA o onnrulróloe DE cARAGUATATUBA

Portanto, os dados geocronológicos obtidos para
os naciços graníticos intrusivos no Domínio Costeiro caracteri-
zaram uma 6poca próxima a 550 M. a. para a atividade ígnea pós-
tectônica relativa ao evento geodinânico, cuja fase netamórfica
principal ocorreu entre ó50 e 600 M. a.
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CA-14A

cA-148

cA-r4c

CA-16

cA-17

cA-z1

CA-21

CA-22

cA-24

C}t-24

s-4-E

S.4-K

S-I-L

BP- 1- I

TABELA 16

Llnidade e/ou

localizaçao
Rocha

I-.eptirrito

[,eptinito

Iæptinito

Graisse

!i{igne.tito

Graisse

Graisse

Itlignatito

I'fignatito

Migmatito

Migmatito

l'tigmatito

Graisse

Graisse

DADOS ANALfTICOS K-AT PARA ROCHAS DO DOTIÍNiO COSTEIRO

Caragtratatuba

Caraguatatuba

Caraguatatuba

S. Sebastião

S. Sebastião

S. Sebastião

S.Sebastião

S. Sebastião

S.Sebastião

S. Sebastião

Bertioga-l{ogi

Bertioga-l'trgi

S. Sebastião

Res. Paraibu-ra

l{aterial

A¡rfibõfio

Feldspato

Biotita

Biotita

Biotita

I'trscor¡ita

Biotita

Biotita

Itrscovita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

Biotita

gK

REFERENCIAS: 15- Mi¡rioli (I971)
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CAPÍTULO 6

A CROSTA CONTINENTAL E EVOLUÇ.ÃO CRUSTAL
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ó.1. EVOLUçÃO CRONoLÕGrCA DA CROSTA CONTTNENTAL

Apesar do quadro geocronológico da ãrea em estudo
não ser o ideal, os resultados radionétricos obtidos nesta pes-
quisa nos permitem posicionar no tempo geológico os principais e

ventos metamórficos formadores de rochas, bem como as princi-
pais épocas de estabilização tectônica dos cinco domÍnios consi-
derados no trabalho, ou seja, Domínios Itapira - Anparo,piracaia-
Jundiaí, São Roque, Embú e Costeiro.

O prineiro fragmento de crosta continental no Do-
nínio Itapira-Amparo diferenciou-se do manto superior em torno
de 3400 M.a., ou pouco tempo antes, atrav6s de un evento de acre
ção continental. No final do Arqueano tardio (2600-2s00 M.a.)for
¡nou-se o conjunto ortognáissico Serra Negra, muito pïovavelmente
com contribuição de material manté1ico. Durante o ciclo orogêni
co Transamazônico (2200-1900 M.a.) foi formada grande quantidade
de rochas principalmente atrav6s de processos de retrabalhanento
de rochas pré-existentes. No final deste período a crosta conti-
nental jã estaria formada e sobre ela em torno de 1400 M.a. de-
senvolveram-se várias seqilências supracrustais. No ciclo orogêni
co Brasiliano, entre 650 e 600 M.a., ocorreram injeções de mate-
riais graníticos e anatexias das próprias rochas crustais, que
migmatizaram parte das rochas deste domínio. Conconitantemente
ao evento de rnigmatização ocorreu a colocação do Complexo Graní-
tico de Morungaba. Entre 600 e 500 M.a. ocorreu o rcsfriamento
regional e conseqtlentemente a estab iLização tectônica cio Domínio
Itapira-Amparo.

No âmbito do Domínio Piracaia-JundirrÍ possivelmen
te jâ existia uma crosta cont,inental em torno de zr00 M. a. , mas
o principal evento formador de rochas ocorreu no Prot erozóico Mé

dio, próxino a 1400 M.a., gerando tanto migmatitos quanto granu-
1itos. Foram tambén caracterizados outros eventos de mignratiza-
ções superinpostos em torno de 800 e 6s0 M.a.. Intensa granitogê
nese ocorreu no domínio desde 1100 M.a. atê 590 M.a, sendo os
períodos principais em torno de 1000 M.a., 800-7s0 M.a. e 600-

-r8z-
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570 M.a.. os dados K-Ar disponíveis sugerem dois períodos de es-
tabirízação tectônica da ãrea, ufl próximo a 1100 M.a. e outro em

torno de 600 M.a.

Para o Domínio São Roque os estudos isotópicos de
Sr sugeren para a crosta continental prinária, não aflorante ho-
je, una idade mÍnima em torno de ?,L Ga. e parcialnente sobre es
ta crosta, dentro de um processo distensivo dentro de unra bacia
associada a um arco magmático teria ocorrido a deposição da se-
qttência vulcanossedimentar do Grupo sãó Roque. Esta deposição i-
niciou-se em torno de 1800 M.a., eu€ ê a idade de cristalização
magmática das rochas vulcânicas riodacíticas intercaladas na se
qtlôncia. No Proterozííco Médio, por volta de 1300 + 100 M.a., o-
Gorreu um evento metamórfico acompanhado por intrusões de corpos
graníticos sintectônicos, que afetou toda a seqüência. Após esta
fase, cujo resfriamento ocorreu provavelmente em torno c1e 1100
1000 M.a., conforme idades K-Ar nos anfibólios de, pirapora do
Bom Jesus e serra do Itaberaba, pode ter ocorrido ou não procel
sos de erosão e sedinentação. No Proterozóico Superior, outro e-
vento metamórfico foi superimposto, tendo sua fase sintectônica
principal ocorrido entre 800 e 720 M.a.. As atividades graníti-
cas põs-tectônicas a este evento ocorreram entre 700 e 600 M.a.
e o resfriamento das rochas metamórficas aconteceu entre 620 e

600 M. a. . lvlanifestações graníticas mais j ovens ocorreram em tor-
no de 550 M.a..

O fragmento de crosta continental mais antigo ca-
racterizado no Domínio Embú tem uma idade mínima de 2500 M.a. e

formou-se a partir de processos de diferenciação do manto supe-
rior. Essa crosta continental sofreu uma adição de material atra
vés de um evento de migmatização no prot erozóico médio, por vor-
ta de 1400 M.a., eu€ migmatizou as rochas pré-existentes e for-
mou novas rochas. Esse evento parece ter se resfriado regional-
mente em 1200 M.a. aproximadamente. Durante o Ciclo Brasiliano
outro evento geodinâmico atuou no Domínio formando seq{-lências su
pracrustais e granitizando parcialmente a crosta continental. A
fase sin-tectônica de tal evento foi em torno de 7s0 M.a. e as
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ìnanifestações graníticas pós -tectônicas ocorreram clentro clo in-
tervalo de tempo 650-600, e logo após ocorreu a est¿rb ir\.zação
tectônica clo Domínio Embú. As rochas deste domínio situaclas pró-
ximas ã zona de contato com o DomÍnio Costeiro somente se resfri
aram a temperaturas inferiores a 250oc em torno de 4s0 M.a..

Finalmente no âmbito do Domínio Costeiro, a época
importante de formação de rochas aconteceu no Proterozóico supe
rior entre 650 e 600 M.a.. Esse período caracterizou-se pela for
mação dos terrenos metamórficos de alto grau a partir de proces-
sos de retrabalhamento de uma crosta continental pré - existente
com idade mínina de 1200 M.a.. os granitóides pós-tectônicos, in
cluindo os charnoquitos a eles associados, formaram em torno de

550 M.a. e a -atea, somente estabilizou-se tectonicanente cnì 4S0

M. a. .

Observando-se as figuras 72,T5,74 e 7S, respecti-
vamente o sumário dos principais eventos fornadores de rochas
nos Domínios em estudo, os mapas de distribuição de idades nos
terrenos metamórficos e nos granitóides intrusivos e o histogra
ma das idades K-Ar da'area, podem ser constatadas algumas rela-
ções entre as evoluções crustais dos diferentes donínios conside
rados .

Rochas pr6-transanazônicas foram constat
Domínios Itapira-Anparo e Embú, no primeiro a formação
ro fragmento de crosta continental ocorreu em torno de
e no segundo foi caracterizado um protolito do final do

no tardio ou no início do Proterozóico Inferior.

Entre 27,00 e 1900 M.4. foi a época em que o Domí

nio Itapira-Amparo teve uma evolução crustal importante formando
e rnigmatizando rochas, ocorrendo acreção e espessamento de cros-
ta continental. Talvez, ainda nesta época, embora não caracteri-
zados no campo, os embasamentos dos Domínios Piracaia-Jundiaí e

São Roque, tenham se desenvolvido.

Durante o Proterozõico médio, mais especificamen-

adas nos

do prinei.
3,4 b.a.

Arquea
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te entre 1450 e 1300 M. a. , ocorreu em todos os Domínios, com ex-
ceção do Costeiro, um importante evento geodinâmico, respolÌsáve1
por migmatizações de rochas pré-existentes no Do¡nínio Enbú e

forrnação de conjuntos ortognáissicos e seqtiências supracrustais
¿tssociad¿rs nos dcnais clomínios, alguns dados K-Ar, tìos l)olrrílli os

I tapi ra-Anparo , I)i racaia-Juncli aÍ c São Roque sugercrrì Llrrì ¡rc ríoclo
de resfriamento entre 1100 e 1000 M.a. (figura 75).

Na 'area em estudo, o Proteroz6ico Superior 6 ca-
racterizado por duas fases principais de metamorfisno, nos Domí-
nios são Roque, Embú e Piracaia-Jundiaí entre 800 e 700 M.a.,com
rcsfrianento cntre 650 e 600 M.a. e no Domínio Coslci ro elìtrc
(r50 e 600 M.a. com época de estabilízação tectônica entre 500 e

450 M.a.. No Domínio Piracaia-Jundiaí o período entre 800 e 700

M.a. caracterizou-se por eventos de granitizações e nigmatiza-
ções, talvez como atividades reflexas dos eventos geoclinâmicos a
tuantes nos Ilomínios São Roque e Embú.

Emtermosd.eevo1uçãotempora1oDonínioAmparo
Itapira distinguiu-se dos demais por ter sido o único onde o ci-
clo orogôneico Transamazônico teve atuação narcante e o Domínio
costeiro, por sua vez , teve toda a sua evolução crustal vincula-
cla a f ase f inal do Prot crozóico Superior e inicial <lo lìil¡re rozói-
co. Durante o Proterozóico tt'lédio e Superior os Domínios Piracaia
-Jundiaí, são Roque e Embú, parecen ter tido evolução tenrporal
simi-1ar, mas com processos tectônicos e produções de rociras dis-
tintas, dependendo das características particulares de cada ter-
reno.

É interessante notar
des graníticas pós-tectônicas mais j
ocorreram no Domínio Costeiro, e as

1000 M.a.) tiveram lugar no DomÍnio
uma clara tendência de aumento das i
para noroeste

das relações
Nas figuras 7 6 ;7 7

8"r/86st iniciais

na figura 74, que as ativida
ovens (da orden de 550 M.a.)
mais antigas (en torno de

Piracaia-Jundiaí, lnostrando
dades no sentido de sudeste

e 78 são mostrados
para os intervalos

os valores
de tempo 2.6-
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1,9 G.a.; 1,5-1r0 G.a. e 1,0 a 0r5 G.a. para as diferentes par-
tes da â.rea em estudo. Para o Proteroz6ico Inferior, cujos da-
dos disponíveis são para os Domínios Embú e rtapira-Amparo, os
valores de relações iniciais sugerem para o primeiro uma deriva
ção nantélica,marcando uma importante acreção de matcrial clife
renciado do manto superior . J'a para o segundo llomínio os dados
também indicam que parte das rochas foram geradas por diferenci
ação direta do manto, mas tamb6m ocorreu una grande contribui-
ção de magma gerado por processos de retrabalhamento de crosta
continental pr6-existente.

Para o Proterozóíco Médio os poucos dados de ra-
zões iniciais de Sr disponíveis indican que os pïocessos c1e re-
trabalhamento crustal predominaram sobre os processos de acre-
ção continental. Finalmente analisando-se a figura 78, observa-
-se que durante o Prot erozóico Superior todos os processos tec-
tônicos geradores de rochas envolveram magmas procluz iclos por fu
são parcial de crosta continental pré-existente. somente algu-
nas porções de corpos granitóides como o de lr{orungaba, por exem
plo, parecem ter uma pequena componente de magmas oriundos do
manto, ou de partes profundas da crosta continental severamente
empobrecida em Iìb.

_ A {igura 79 representa um diagrama de evolução i
sotópica de 87st/86st em função do tempo geológico, oncle encon-
tram-se locadas as curvas de evolução dos terrenos netamórficos
dos cinco domínios considerados no trabalho e os pontos relati
vos ãs composições isotópicas iniciais de Sr dos granitóides in
trusivos aqui estudados. Cabe ressaltar eu€, por falta de naio-
res dados radiométricos Rb-Sr nas rochas metamórficas do Domí-
nio Piracaia-Jundiaí na ã,rea em estudo, foram utilizados nesta
figura dados obtidos por Kawashita (inédito) em rochas migmatí-
ticas deste domínio na região de Piquete-Delfim l'lorei ra.

Observando-se, portanto, a figura 7g nota-se que
os pontos dos granitóides crustais dos Domínios Amparo-Itapira,
Piracaia-Jundiaí e Embú não são derivados a partir de processos
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FIGURA 791 DIAGRANA DE EVOLUÇÃO ISOTOPICA OO ST PARA AS

ROCHAS IIETANORFICAS OOS DIFERENTES DOTlINIOS

E AS COIlPOSIÇOES ISOTOPICAS INICIAIS DOS RES -
PECTIVOS GRANITOIDES

de fusão parcial dos terrenos metamórficos nos quais são intrusi
vos, tendo em vista que tais pontos si'Cuam-se abaixo das curvas
evolutivas dos terrenos, o que torna esta derivação incornpatíve1
geoquimicamente. Esse fato, pode sugerir que esses graÌìitóides
foram gerados a partir de fusões de crostas distintas claquelas
quc cstão aflorando, ou seja que em profundidade ocorrc unì outro
tipo de crosta continental, a1Í colocada através de unìa forte a-



loctonia de teïrenos met

ferentes, ou então una c

No caso do Domínio São Roque os corpos de i"laipo-
Tá, Cantareira e Morro Azul situaram-se sobre ou pouco acina, da

curva de evolução dos gnaisses de Igaratâ, g que sugcrc que tais
rochas fornaram-se a partir de magmas que tiveram ta¡nbérn ulna con
triì:uição <iestes gnaisses, fato este nostrado também pelos isõto
pos cle Pb. De ma¡reira sími1ar, os granitóides do Domínio Costei
rio situararn-se sobre as curvas evolutivas dos terrenos nietamór-
ficos nos quais são intrusivos, indicando que et'oluiram a par-
tir de processos cle fusão parcial destes terrenos metamórficos.

amórficos com superposição de crostas
rosta conposicionalmente distinta.

6.2, GEOQUÍMICA ISOTÕPICA DE Sr e Pb COMPARATTVA ENTRË OS cRANr-
TÕIDES TNTRUSIVOS

A fim de se efetuar uma comparação em termos de

composição isotõpica de Sr e Pb entre os granitóides intrusivos
nos diversos domínios da ârea em estudo, eñ especial <los domÍ-
nios São Roque e Piracaia-Jundiaí, com os granitóides dos Tipos
Caledonianos, Cordilheiranos e Andinos foram elaborados os dia-
gramas 208pb /204pb " 

207pa/204pb versus 206pb /204pb, 87st/ 86st

versus sr, 206pb ¡204p6 versus relação 87st/86st inicial " 
206pb

¡204p6 versus 87sr/8óSr representad.os respectivanente nas figu-
ras 80,81, BZ e 83.

A comparação entre os granitóides da 'area en es-
tudo com os granitóides tipo Caledoniano é apenas ilustrativa,
tendo en vista que Dupré e Allègre (1983) demonstrararn que iso-
topicamente a nível de sr e Pb o manto superior no oceano fndi-
co e Atlântico sul é claramente distinto daquele que ocorre na
região do Atlântico Norte e Pacífico. Esta distinção do nanto
superior, caracterizada através de variação isotópica do MORB,

deve-se provavelmente a heterogeneidades do rnanto inferior, co-
mo também a processos de contaminação crustal, por meio de rei-
jeção deste material no manto, nas zonas de subducção. portanto
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devido a esta descontinuidade geoquÍmica, granitóides gerados
nos dois domínios de forma similar, con envolvinento de materi-
al mantélico, podem apresentar características geoquímicas iso-
tópicas distintas.

0s granitóides tipo Caledonianos ocorren no nor-
te da Inglaterra e Escócia e possuem conposições isot6picas de
Pb e sr muito variáveis, o que indica terem se formado a partir
de fontes diversas. conforme HARMON et al. (19s4) os naciços
gïanÍticos mais antigos, com idades superiores a 470 M.a., (de-
nominados de "oIder" nos diagramas) formaram-se a partir de fu-
são parcial de metassedimentos. por outro lado os corpos graní-
ticos nais jovens possuem uma origem mais complexa, que pode en
volcer quatro fontes distintas, o manto superior ou fusão da
crosta oceânica, sedimentos e metassedimentos da crosta superi
or e crosta continental inferior granulítica máfica.

Neste trabalho, pãTa
diu-se os granitos tipo Caledonianos
se, em quatro regiões geográficas, a

te da Escócia e Norte d.a Inglaterra,
üamente por GNW, GNE, GSW e GNING.

os GNW intrudiram uma crosta continental estabi-
rizada e formaram-se a partir de diferenciação do nanto superi
or com contaminação da crosta superior. os GNE, tanb6m ocorrem
ern ambientes tectonicamente estáveis : e formaram-se a partir de
processos de fusão parcial da crosta inferior. Os GSIr¡ formaram
-se em ambientes de margem continental a partir de cliferencia-
ção do manto ou fusão da crosta oceânica e sofreram contalnina-
ção de metassedimentos da crosta continental. Finalnente os
GNING, típicos ta¡nbém de ambientes de margem continental , forrna
ran-se a partir de fusões parciais de sedirnentos da crosta supe
rior.

uma nelhor conparação, divi
jovens conforme a sua gêne
noroeste, nordeste , sudes -
aqui denominados respecti-

As composições isotópicas de pb e Sr para os gra
nit6ides caledonianos utilizað.as nos diagramas das figuras 80,
81, 82,83 foram compiladas de PANKURST (r974), HARMON er at.



(1984) e CLAYBURN et a1. (198j) .

Bós, versus sr ::":i;ï; ::'""::;n:";:î';:;;;.:,å::';ï: .ll:ll
theirano, cujas composições isotópicas de sr foram extraídas de
PETO e ARMSTRONG (197ó) e LE courEUR E KLUIT (1976). Tratam- se
de granitóides que apresentam características de um ambiente de
margern continental, numa zona de transição entre crosta ensiá1i
ca e simática.

Os dados para a confecção dos campos para os gra
nitóides do tipo Andino são provenientes do batólito cta Costa
no Perú, extraídos de MUKASA e TILTON (19g5) e BECKINSALE et
al. (198s).

20ópb /20 4pa u",*?i,:i;:';i:'";ll:ylll'1,: ll';:fll:i.",'::';:
mínio são Roque dividem-se em dois grupos, uffi com os pontos ,"]
lativos ao maciço do Moinho, mais empobrecidos em pb radiogêni-
co e outro com os pontos do maciço de Cantareira e lvlorro AzuI
rnais enriquecidos. Os pontos relativos aos granitóides c1e Bra-
grança Paulista e Nazaré paulista, formam um canpo distinto dos
maciços do Domínio São Roque e as amostras relativas ao prirnei-
ro corpo são mais ricas en 208pb que as amostras do granitói-
de de Nazaré paulista, que por sua vez são mais ricas em 207pb,

comportamento este, típico para rochas geradas a partir da cïos
ta inferior e superior respectivamente.
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As amostras relativas ao granitóide do Moinho pa
rece relacionar-se com os granitos Caledonianos do tipo "o1der,,
e do tipo GNW, sugerindo que em sua formação teve conìponentes
rnagmáticos provenientes do manto ou de fusão de crosta oceânica
subductada e também da crosta continental superior.

0s pontos relativos ao granito de Morro Azul si-
tuaram-se no diagrama 207 pb /204pa .,r"rr''r, 206pb /20apa prõxinros
ao campo relativo aos GNE caledonianos, sugerindo uma fonte pa-
Ta seu respectivo magma parental da crosta inferior.
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Fis. BO- DTAGRAMA ESOUEMÁT_|CO DA VARTAçÃO,DA COMPOS|ÇÃO
rsoróprcA DE pb pÀRA ôs önÀüäoroes
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No diagrama 20ópb 
/20apu versus BTst/86s, da figu

Ta 81 observa-se que os pontos relativos aos granitóides clos Do-
nínios São Roque e Piracaia-Jundiaí definirem campos ilistintos
em relação aos isótopos de pb, aqueles do primeiro domínio são
nais enriquecidos em Pb radiogênico do que os do segundo, sendo
a exceção os pontos do granitóide do l4oinho que são nlais empobre
cidos. E interessante notar que o "trend." dos corpos intrusivos
no Grupo São Roque é similar aos GNE Caledonianos, indicando uma
derivação da crosta inferior para os granitõides estudados.

-o(L
$o(\¡
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o-I

ÔJ

nd ino

Coled. NE Esc.

Coled. SW Esc.

t6
qToo

Fig. 8I- DIAGRAMA ESQUETUÁTICO DA VARIAçÃO ONS COMPOSIÇõES
ISOTóPICAS DE Pb E ST PARA GRANITOIDES

A figura Bz representa um diagrama 206w)/204pa ver-
sus razão 87 sri86s, inicial, no qual pocle ser obscrvirclo (luc os
pontos relativos aos maciços de Bragança e Nazaré paulista situa
ram-se dentro do campo definido para os granitóides do tipo Cale
doniano, send.o o Bragança paurista mais próximo do GNW e o Naza-
ró mais voltado para o tipo "older". o ponto relativo ao granito
de Morro Azul, embora fora do campo dos Granitos Caleclonianos
possui uma conposição isotópica mais próxima do tipo GNII, isto

87sr/ 86s,.

ô Domlnio
O Oominio

qsoo

Söo Roque
Pirocoio - Jundloi

qs40
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é, gerados por fusão parcial da crosta continental inferior.
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Fig.82- DIAGRAMA 206 Pb/ 2o4 Pb VERSUÞ RAZAO
87Sr/ 865r INICIAL PARA OS GRANITOIDES

Finalnente no diagrama t"t/8óSt
tra-se plotados os campos estabelecidos para os
Caledonianos GNE e GSW e tipo Cordilheiranos, e

vos ãs rochas graníticas intrusivas nos Domínios
São Roque e Piracaia-JundiaÍ (figura BZ).

q7 to
(87srz 86sr) 

i

Neste diagrama pode ser observado que os grani-
t6ides de Natividade da serra relacionam-se com os GNE, jã os de
caraguatatuba embora situados no mesmo ',trend,, estão fora clo cam
po dos caledonianos, sendo rnais ricos em sr. os granitóides do
Domínio Embú são correlacionáveis, a níve1 de sr, com os GNE,com
exceção do corpo de Mogi das Cruzes que é muito rnais diferencia-
do. 0s maciços graníticos intrusivos no Grupo são Roque apresen-

versus Sr, encon
granitóides tipo
os pontos relati
Costeiro, Ëmbú,
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taram comportamentos distintos no d.iagrama, conforme suas carac-
terísticas petrológicas. Neste sentido as amostras do corpo de

C;l¡tt¡trcira c Moinho rclacionarn-se com os granitóicles CordiIhcirlr
nos ricos em Sr, as clo Maciço do 'l'ico-'I'ico situa¡n-sc lìo canpo
dos GNE e pouco acima, e os pontos do granito de Morro AzuL posi
cionam-se na parte inferior do campo do GNE, relacionando-se ãs

amostras de maior teor de Sr.

0s granitõides do Domínio Piracaia-JundiaÍ podem
ser divididas em trôs grupos, o primeiro conposto pelos corpos
do Salmão, Itú e a parte mais diferenciada do maciço cle Piracaia
que situam-se dentro ou muito próxino do campo dos GNE, o segun-
do grupo constituído pelo corpo de Nazar6 Paulista que possui um

enriquecimento em sr em relação aos GNE e maiores relacões t"t/
8óst em relação aos cordilheiranos e o último grupo composto pe-
los corpos de Bragança Paulista e a parte monzonítica do corpo
de Piracaia situa-se próxirno ao campo dos granitos tipo corcli-
the iranos .

A partir das comparações discutidas acina pode
scr consid.eracia uma tcndôncia gcral em se admitir clue os grani-
tóides de Morro Azul, cantareira, Natividade da serra, Embú-Gua-

çú, Tico-Tico, salmão e Itú possuem composições isotópicas de sr
e Pb similares aos granitóides do tipo Caledoniano formados por
processos de fusão parcial da crosta inferior. Algumas amostras
do corpo granÍtico do Moinho, por sua vez, são comparáveis aos
granitóides caledonianos do tipo "older", e do tipo GNW e outras
aos granitos do tipo cordilheirano. Este fato sugere qì-re este
corpo formou-se a partir de nistura complexa de nagmas, con com-
ponnentes diferenciadas do manto superior ou produzidos por sub-
ducção de crosta oceânica, que sofreram fortes contaninações de
componentes provenientes tanto da base da crosta continental co-
mo de sua parte superior.

0 maciço granítico de Bragança paulista formado
principalmente por processos de fusão parcial da crosta inferior
pode também conter em seu magma parental componentes provenien-



tes do manto superior e/ou
tõide de Nazaré Paulista é

Caledonianos formados por

6.3. TRANSECTA DA CROSTA CONTINENTAL

Para a área em estudo, a1ém das informações geo-
cronológicas e geológicas, existem também disponíveis mapas gra-
vinétricos de isovalores de anomalias Ar livre e c1e isovalores
de anomalia de Bouguer, Dâ escala 1:500.000 executados peras e-
quipes do Instituto de Pesquisas Tecnolõgicas (IPT) e do Institu
to Astronônico e Geofísico (IAG) da Universidade de São paulo
sob os auspícios do pró-tvlin6rio, vinculado a secret aria de In-
dústria e comércio e ciência e Tecnologia do Estado de são pau-
1o em 1987.
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fusão de crosta oceânica. Jã o grani-
comparáve1 isotopicamente aos corpos

fusão parcial de metassedimentos.

Através destes mapas, que constam das figuras g4

e 85, foi possíve1 elaborar um perfil gravimétrico segundo a di-
reção SE-NW, mostrado na figura 8ó, que se estende clas proxinida
des de são sebastião at'e a Região de Amparo. A partir destes da-
dos foi elaborada uma modelagen preliminar para a crosta conti -
Irclttal assuminclo-se que os valores das gravidacles no nìapa Jlour-
guer represente única e exclusivamente a distribuição de massas
no interior d.a crost,a.

Neste sentido o perfil gravimétrico mostra p ara a
região próxima ao falhamento de socorro anomalias de -70 a -g0
milþals de amplitude de 15 a z0 km, que se correlaciona possivel-
nlctìte aos terrenos do Domínio Amparo-Itapira, clenot¿rnclo Llnì cspes
s amento crustal. Na 'area do Domínio São Roque encontra-se outra
anomalia negativa entre -60 a -70 miligals que parece refletir
um pequeno espessamento crustal e f inalmente entre a l inl'ra de
costa e o falhanento de Cubatão ocorre outra anomalia de aproxi-
madamente -30 a -60 miligals que pode indicar um aclelgaçanento
da crosta continental em direção ao litoral, mas tamb6m pode su-
gerir uma diferença de densidade das rochas, tendo em vista que



F1=J Gronitóide¡ intrusivos
Lr+l

eÞ- Curros isoonômolos Ar livre
./' (inlcrvolo de contorno 5mgol)

,/ 
Fothomento¡

O Cidodes

Mopo compilodo de IPT - IAG (1987) e
IPT (t981), simplificodo

LEGENOA

Fig.e¿- MAPA DAS CURVAS
(Grovimelrio), COM OS

ESCALA

"?ì

irif' ,. ,

DE ]SOVALORES DA ANOMALIA Ar LIVRE
PRINCIPAIS ACIDENTES GEOLOGICOS

É.ANo ArLÅprtclo

\



ö

'os-6íoribo

LEGENDA

-got Curvos de lsoonomolios Bouguer./ (lntervolo de conlorno 5 mgol )

e C idodes

Compilodo de IPT ( 1987)

t

- 
2 3o66r--

-o
o
o
tO
$

ZO

65

Sõo Josd
e dos Compos

Fiq es- MAPA DE TSOANOMALIAS BOUGUE'R

ocEANo 
ArL,îNllco

-¡t----

\

.50

- 
-45

- -.lO

\N
B



-206-

a païte mai; a sudeste ð.a ârea é constituíd.a por granulitos que
geralmente apresentam anomalias gravimétricas positivas.

A partir do perfil gravimétrico acima e assumindo
-se valores de espessura máxima da crosta continental de 40 km e

de densidade média do manto superior de s,3 g,/cm-3 e da crosta
-?de 2,8 g/cn u, foi realízada, atrav6s do programa c1e algorítno

de Talwani et a1. (1959) uma modelagem gravimétrica bidimensio-
nal (figura 86) para a crosta do perfil em questão. Através des-
ta modelagem nota-se que abaixo do Domínio Piracaia-Jundiaí ocor
re uma diminuição da espessura crustal de apenas 1 km e no âmbi-
to do Domínio Costeiro, onde ocoïre um forte gradiente gravim6-
trico, a crosta continental sofre un adelgaçamento da ordem de
5 km, explicado por um soerguimento de blocos causado por ação
de falhamentos.

Considerando-se os fatores acima e serììpre levando
-se em conta as características geolõgicas dos terïenos procedeu
-se a elaboração de um modelo bidimensional para a crosta conti-
nental da ârea em estudo que é reproduzido na Transecta Esquemá-
tica da figura 87, Nesta Transecta pode ser observado que os ter
renos dos Domínios Piracaia-Jundiaí e São Roque estão sobre as
rochas do Do¡nínio Itapira-Amparo, conforme reportado por cAMpos
NETO et al. (1984) quando se refere ã estruturação regional des-
ta âtea condicionada pela Nappe de Cavalgamento Socorïo- Guaxup6
que posiciona as rochas do Complexo Socorro sobre as litologias
os Grupos Amparo e Itapira, constituindo.um espessamento crus-
ta1 , por nós estimado em torno de 40 km. Além disso pocle tanlbfn
ser notado que no âmbito do lonínió Costeiro, a crosta continen-
ta1 inferior encontra-se hoje exposta, sugerindo que esta porção
sofreu um soerguimento, com porções crustais sendo basculadas em

forma de escamas, produzindo conseqtlentemente uma crosta conti-
nental mais fina.

0 perfil de iclades K-Ar da figura 87 mostra clara
nente que a faixa relativa ao Domínio Costeiro e zona acijacente
no DornÍnio Embú peïmaneceu quente mais tempo q.t" as demais por-
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ções crus tais at'e
mentação da crosta
mrn]-o Uosterro.

450 M.a., sugerindo que a úft
continental na ãrea ocorreu

ima grancle
na região
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6.4, TAXAS DE ACREÇÃO E RETRABALHAMENTO CRUSTAL DURANTE O

CAMBRIANO
PRÉ-

Com base nos dados isotõpicos de Sr e pb, no ma-
pa de distribuição de i<lades de formação de rochas da figura T3

e na "Transecta" da figura 87, onde espessuras de crosta conti-
nental e de seqtiências geológicas a1Í incluídas são estinradas,
calculou-se o volume de rochas geradas expostas atualmente .-efl
função do tempo geológico. Esse cálculo de volume, expresso em

porcentagem proporcional, levou em consideração além das idades
as características 1ito1ógicas dos conjuntos analisados, o que
implica en formas geonétricas e profundidades distintas para ca
da seqtiência geológica.

Cumpre assinalar que as proporções aqui estina-
das referem-se a formação de rochas e não de adição crustal,que
6 definida como o fluxo de naterial proveniente do manto supe-
rior e incorporado a crosta continental. No nosso caso existem
rochas geradas a partir de processos de diferenciação do manto
superior, QU€ caract.erizan eventos de acreção continental, mas
a grande maioria das rochas estudadas foran gerad.as a partir de
processos de retrabalhamento de crosta pré-existente, o que im-
plica em algurna acreção de material, nas principalmente na rege
neração de porções crustais mais antigas formando novas rochas.

Neste sentido os cálculos estinrativos de propor-
ções de forrnação das rochas aflorantes, conforme mostrado na fi
gura 88 sugerem que 3eo formou-se en épocas anteriores a 3,0 b.
ã, , 7 eo no aÌqueano t ardio e início do prot erozóico Inf erior, geo

durante o ciclo Trans amazônico ,, s\eo entre 1s00 e 1300 M. a, , geo

no final do Proteroz6ico Médio e 42eo no Proteroz6íco Superior.
Torna-se claro ao observar-se a figura em questão que os clois
principais períodos de formação de rochas situam-se dentro dos



intervalos de tempo 1500-1300 M.a. e 700-500 M.a.. A

nulativa de geração de rochas mostra que a partir do

co médio a proporção de formação de rocha foi muito
que durante o 'arqueano e prot eroz6ico inferior, râ â

sente trabalho.

n'jfl

Curvo ocumulollvo

Curvo hipotetlco Doro o cresci
menlo do cro3lo conllnentol

Toxos do lormoçðo do rochog

-2L0-

curva acu-
prot eroz6i
rnaior do

rea do pre-

rEMPO cEO[-&tCO (bo.)
Fie.88-VOLUMES DE GERAÇÃO DE RocHAS EM FUNçÃo DE TEMpo GEo¡octco pARA A Án6n eu ESTUD.

Os estudos das razões iniciais t"r /86sr e dos
diagramas de evolução isotópica do Sr dos conjuntos de rochas me

tam6rf icas, como visto anteriormente, sugerem que no f in¿r1 clo ci
clo orogênico Trans amazônico praticamente toda a crosta continen
ta1 da região en estudo jâ estava formada, sendo que durante o

ProteTozóico Médio, algurna acreção continental pode ter ocorri-
do, de tal forma, que a grosso modo podemos considerar uma curva
de crescimento continental em função do tempo geológico como mos

trada na figura 89. Esta curva é sim.ilar ãquela estinracla por
veizer e Jansen (1979) para o crescimento crustal a níve1 mun-
dial.

3p 2þ oÞ
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Fie.8e - cuRVA DE ACREÇÃO COTINENTAL HtpOTÉTtCA
PARA A PORçÃO SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAUI-O

/:/
4l"rr"re Jonsen (t 979)

Embora o Proterozóico Superior foi o período no
qual grande quantidade de material ígneo foi introduzido na cros
ta superior, na região em estudo, ele não constituiu a 6poca
principal de formação de crosta, porque os granitóides brasilia-
nos foran formados principalmente a partir de materiais proveni-
entes de crosta continental reciclada.

TEMPO GEOLOGICO (b.o.)

-27\-

6.5. MODELO DE EVOLUÇÃO DA CROSTA CONTINENTAL N0 PrìOTEROZÕrCO ME

D]O E SUPERIOR

hoje

0s processos de evolução geodinâmica da crosta
continental da ãrea em questão durante o Proterozóico li,lédio e Su

¡lerior, tenr siclo intcnsarncntc cliscuticlo por vários i.¡Lltot'os, conto

por exemplo CARNEIRO et al. (I974), HASUI 6 SADOWSKI (1976), CAM

POS NETO (1985), HASUI et aI. (1975), CAMPOS NETO E VASCONCELOS

(1986) entre outros. Nos últimos anos, com o grande avanço nos
conhecimentos geofísicos, geoquímicos, paleonagnéticos, isotópi-
cos e geológicos tem sid.o possíve1 uma melhor compreensão destes
proces s os .
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Vários modelos geotectônicos tem siclo propostos
para explicar o desenvolvimento crustal durante o Proterozõico
l'lédio e superior e a adoção de um dos modelos que explique de u-
ma forma coerente a evolução da crosta dependem de certos aspec-
tos filosóficos de quem os adota, que tendem a direcionar a esco
tha para um modelo mobilista ou fixista.

0 estudo da geoquímica isotópica do Sr e clo Pb,
sugere que na ãrea em estudo os processos de retral¡alhanento
crustal predominaram em relação aos processos de acreção conti-
nental, conforme demonstrado no item anterior, através do desen-
volvimento de cinturões nóveis ensiá1icos.

Apesar das dúvidas existentes com relação ã manu
tenção do regine de tectônica de placas no início do Proterozói
co M6dio, o modelo de evolução crustal aqui adotado será analisa
do sob o prisma das teorias mobilistas, tendo em vista que com o

resfriamento contínuo e gradual da Terra e con o conseqilente de-
créscimo de fluxo térmico, muito provavelmente nesta 6poca, a

crosta continental tornou-se mais espessa e mais rígida, diferen
ciando-se mais fortemente da crosta oceânica. Esta ú1tirna, por
sua vez, vai progressivamente aumentando a sua densidade, devido
ao decréscimo de temperatura e aumento de espessura, o que vai
tornando fisicamente possíve1 os processos de subducção, ocorren
do portanto, movimentos similares aos da tectônica de placas.

Apesar do grande número de dados geocronológicos,
geoquímicos, geofísicos e de geologia estrutural atualmente dis
poníveis não se pode, ainda, estabelecer um modelo geotectônico
único para a evolução da crosta continental da região sudeste do
Estado de são Paulo, que satisfaça a todos os pesquisaclores e

portanto vários modelos evolutivos igualmente possíveis podem
ser propostos e todos eles são passíveis de críticas. A1érn disso
o fato dos terrenos pr6-cambrianos estudados serem alóctones e

suas posições geográficas e espaciais atuais não corresponderem
ãs suas respectivas posições no Proteroz6íco t{6dio e Superior,di
ficulta muito a elaboração do nodelo de evolução crustal.
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Entre os modelos geodinârnicos que explicam de uma
forma coerente os dados radiométricos reportados neste trabalho,
adotamos o esquema evolutivo nostrado na figura 90. Dentro deste
modelo, ro final do Proterozóico Inferior, "r torno de 1,g G.a.,
ter-se-ia'iniciado em uma bacia do tipo "back arc" distensiva a
deposição de seqtlências sedinentares diversas em margens conti-
nentais, constituÍdas por netapsarnitos, netapelitos e sedimentos
químicos. Associado a esta sedimentação teria ocorrido vulcanis-
mos de vários tipos, inclusive do tipo toleítico de fundo oceâni
co, onde um pequeno mar (tipo mar vermelho) começa a existir. Es
se conjunto vulcanossedimentar originaria o pacote inferior do
Grupo são Roque. A evolução desta bacia.do tipo "back arc,, esta
ria associada a subducção de crosta oceânica, conforme mostra-
do na figura 90a, sendo que o arco magrnático e o respectivo plu-
tonisno calco-alcalino crono-correlato não foram ainda caracteri
zados, talvez por terem sido deslocados pelos falhamentos trans-
correntes posteriores que afetaram a área, ou por estarem .reco-
bertos pelos sedimentos da Bacia do paranã.

Entre 1400 e 1200 M. a. essas rochas sofrerian um
forte movinento compressivo, metamorfízando a seqflência vulcanos
sedinentar e consumindo parte da crosta oceânica, provocando o
surginento de granitõides intrusivos produzid.os por fusão parc!
al na base da crosta inferior. Esta compressão seria causada pe-
1o início do choque do continente São Roque com o continente lta
pira-Amparo (figura 90b). Nesta colisão a litosfera oceânica mais.
densa da parte frontal do continente Itapira-Amparo mergulha en
trando em subducção. A continuidade deste movimento convergente,
jã, dentro do intervalo de tempo 11001800 M.a., (figura 90c) a
crosta Itapira-Amparo seria puxada, pelo nanto litosférico mais
denso, para abaixo da crosta Piracaia, causando subducções intra
continentais , retrabalhamento do embasamento, enpurrões e a for-
mação da Nappe de Cavalgamento Socorro-Guaxupé.

Assirn cono naturalmente a crosta oceânica ou o
manto litosférico tendem a mergulhar para o interior da Terra, a
crosta continental ltapira-Anparo, mais leve, tende, sob o efei-
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to das forças de Arquimedes a subir e a boiar e a abducção da

crosta torna-se muito nais lenta. 0 continente Itapira- Amparo

não pode, portanto, ser absorvido por una subducção pura e sim-
ples, seu choque provoca importantes tectonismos nas margens
continentais de ambos os 1ados, gerando deformações dúcteis e

netamorfismos, bem como granitos de anatexia gerados por fusão
parcial da crosta continental inferior e superior.

Neste nesmo período de tenpo, ocorreria em II
(figura 90c) um processo distensivo que provocaria delaminação
do manto litosférico sub-crustal e o desenvolvimento de um sis-
tema de grabens na crosta continental onde depositariam-se sedi
mentos, que posteriormente formarão os xistos do Domínio Embú.

Entre 750 e 550 M.a. novamente ocorrem "rnovimen-

tos convergentes, associados a processos de subducção do Tipo A

que irão provocar fornação de granitos crustais, metamorfismos,
e fusões parciais, com vãrios fragmentos da crosta continental
sendo conprinidos e subindo em forma de escamas através das zo-
nas de fraqueza, gerando empurrões e encurtamentos crustais, a-
té QU€, no final de todo o processo, a resistência dos terrenos
se torna grande dernais e então os falhamentos de empurrão se
transforman em zonas de transcorrência, formando faixas forte-
mente cisalhadas, posicionando lado a lado terrenos distintos
entre si.

Esta grande compressão seria causada
de duas grandes massas continentais, relacionadas ao
do Oceano Adamastor, cuja zorLa de sutufa encontra-se
rea do presente estudo.

0 final de todo o processo geodinâmico teria o-
corrido no DomÍnio costeiro, entre 500 e 450 M.a., sugerido pe-
las idades K-Ar em micas, que poderia coincidir ou não com o so
erguimento do bloco Costeiro, eu€ seria submetido a processos
erosionais e hoje, expondo a sua infra-estrutura (Crosta Conti-
nental Inferior).

pelo choque
fechamento
fora da i



-216-

0 processo de uma subducção do tipo A quasi-conti
nua desde 900 at'e 550 M.a. na região em estudo, no sentido de NW

para SE 6 admitida pelo fato dos granitóides intrusivos apresen-
tarem, de uma forma geral , idades desde 900 lvf .a. em Bragança Pau

lista atê 550 lr{. a. em Caraguatatuba, j ã no Domínio Costeiro, con
forme pode ser visto no mapa da Figura 74 e no esquema da figura
91.

Na ãrea contígua a do presente estudo, no lado a-
frica¡ro, ocorrem as seqUências supracrustais da parte norte do
segmento NS do Cinturão Damara e as rochas do embasamento antigo
retrabalhadas no ciclo orogênico Pan-Africano (Brasiliano). Para
essa região da Ãfrica vários modelos geodinâmicos para explicar
sua evolução crustal foram propostos na última d6cada e envolvern
processos de subducção, tanto do tipo A com fusão parcial de

crosta continental, como do tipo B com conseqtlentre consumo de

crosta oceânica.

Neste sentido os principais modelos geotectônicos
propostos para o Cinturão Damara são o aulacogênico de Martim e

Porada (L977), o da delaminação da litosfera sub-crustal de Krö-
ner (1982), os que envolvem fechanentos e subducções de grandes
crostas oceânicas de Barnes e sawyer (1980) e subducção de um o-
ceano estreito de Miller in lrlartin (198S).

Além disso Porada (19 79) adnitiu que tanro o Cin-
turão Ribeira na América do Sul como o Damara e o Gariep na Ãfri
ca constituiriam a denominada "Orogênica Damara-Ribeira" inter-
pretada como um sistema orogênico-aulacogênico. A evolução desta
orogenia iniciar-se-ia com um sistema de rifteamento continenta!
tríplice, formando grabens em torno de 1,0 b.a.. Após esta fase
ocorreria a separação continental, urna abertura de oceano e o de
senvolvimento de geossinclíneo de margem continental ao longo de
duas massas separadas. Durante o final do Proterozóico Superior
ocorreria, então, o fechamento do proto-oceano Atlântico, causan
do a colisão da placa com o proto-cinturão Ribeira com a placa
portadora dos proto-cinturões Damara e Gariep, tendo esta ú1tina
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entrado ern subducção e sendo consumida. A maior parte das ro-
chas do sistema Ribeira e Damara resultaram desta colisão, com

uma sutura mergulhando em direção a oeste e localízada em algum
lugar do oceano Atlântico.

As evidências isotópicas obtidas at-e o mornento
para a área em estudo, discutidas no capítulo anterior, sugerem
fortemente que os processos geodinâmicos vinculados ao Protero-
z6ico superior que atuaram na região envolveram processos de
subducção do tipo A. Neste quadro o modelo proposto por Kröner
(1982) para a evolução do cinturão Damara baseado na tensão e

rifteamento da crosta continental, seguido por delaminação e

nergulho do manto litosférico e um posterior encurtamento e fe-
chamento crustal, envolvendo tanto rochas de cobertura como de
embasamento em processos de retrabalhamento seria mais coeren-
te com os dados existentes do lado brasileiro.

Amporo- ltoplro
km

Plrocoio - Jundiof
Sfio Roque

Costelro

Fis.et - stTUAÇÃo eeolóelcn e REGIME DE ESFORCOS A SSO-5OO m.o.
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CAPfTULO 7

CONCLUSOES SOBRE AS METODOLOGIAS RADIOMÉTRICAS UTILIZADAS
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Com relação
co-interpretativos podemos

- os granitõides da região objeto deste estudo
são muito honogêneos em relação aos isõtopos de pb, não permi-
tindo a obtenção de isócronas Pb-Pb em rocha total em amostras
de mesmo afloramento. Neste caso deve ser tentada anâ,Lises em a
mostras de afloramentos distintos, mas geologi camente correlaci
onáveis. No caso da apricação da ¡netodologia Rb-sr nos grani-
tó"ides homogêneos tem que haver nuita cautela em se util izar a-
mostras de afloramentos distintos, porque nesta região ocorrem
corpos granÍticos que exiben diferentes valores de razões ini-
ciais em seu interior, s€ as amostras interpretadas em um mesmo
diagrama isocrônico forem provenientes de partes do corpo con
razões iniciais distintas a idade obtida não terã significação
geológica.

-2L9 -

ãs conclusões de carãter netodológi-
considerar as que se seguem:

- a aplicação da metodologia pb-pb en feLdspa
tos provenientes dos granitõides intrusivos se mostrou muito ú-
ti1 na caracterízação das fontes magmáticas destes corpos.

gia Rb-sr consegue-se melhores resultados trabalhando-se
dois conjuntos distintos sempre que possÍve1, ufr com amostras
onde predominam materiais leucossonáticos e outro onde predoni
nam materiais melanossomáticos. Depois estes dados são trata-
dos em um diagrama de nistura 87sr/86sr versus l/sr, onde cons-
tata-se os conjuntos estão homogeneizados isotopicamente, caso
não estej am as amostras são interpretadas em diagramas isocrôni
cos distintos e geralmente aqueles relativos ãs amostras leucos
somáticas indican a idade da migmatizaçã,o e as melanossomáticas
podem indicar a idade do paleossoma ou idade híbrida entre o pa
leossoma e a migmatização

- na região em estudo, de carãter claramente po-
1icíclica, o método u-pb em zircões é a melhor metodologia a
ser empregada quando se busca determinar a época de cris talíza-

- ao se datar rochas nigrnatíticas pela netodolo
com



ção prirnária das rochas, metamórficas.

- os plagioclãsios provenientes de rochas metabá-

sicas, quando datados pelo método K-Ar possuem uma tendência a a

presentar problemas de excesso de Ar radiogênico, indicando ida-
des mais antigas do que as reais.

- .no caso dos netabasitos de Pirapora do Bom Je-
sus,e Jaraguá foi tentada a aplicação da metodologia Rb-Sr en ro

cha total, mas as amostras não apTesentaram Rb, ou quando forne-
ciam algun teor era muito baixo, dentro do "background" do apa-

re1ho. Portanto, para este tipo de rocha a netodologia radioné-
trica Sm-Nd é a mais indicada para se obter a idade de diferenc]-
ação do manto destas rochas.

- através da regressão de curvas de evolução iso-
tópica do Sr de granitóides crustais pouco diferenciados, pode-

se obter idades mínimas da crosta que foi fundida, com significa
do geológico interessante.

-220 -
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