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RESUHO

Local izada a aproximadamente LØØ Km a sul de Curit rba
a área objeto deste trabàlho apresenta dois domínios
I itológicos principais: Um domínÍo meridional de rochas
granul iticas e um domÍn io setentrional de rochas granitóides
cáìcio-alcal inas deformadas. Al ém dest es litot ipos ocorrem
a inda rochas ultrabásicas a básj.cas, um corpo granitóide
i sót ropo e rochas vulcano-sedimentares da Bacia de Campo
Alegre, sedimentares da Bacia do Paraná e depósÍtos
aì uvionares recentes.

O domín io das rochas granul it icas est á constituído
essencralmente por 9nai.sses granulíticos quartzo-
fel dspát icos com ou sem h i pers t ên io, bandadoE ou l ist râdos,
en9l ob ando porÊões menores de piroxenitos e, mais rarament e,
anf rbol it os.

0 domínio dos granitoideE cálcio-alcal inos def ormados
apresent a dois c orp os princ ipais, denominados in formal ment e
de Granitos Sudeste e Noroeste, sendo que o prilnerro está
subdividido nas fácies I (hornbìenda quartzo-monzodiorito a
quartzo-monzonito) e ê (biot ita mon zo9 ran r t o a granodiorito)
e o segundo nas fácieE 3 (biÕtita-hornblenda quartzo
monzodiorito a monzogranrto) e 4 (biot ita monzogranito).

O conJunto desteç granitóideE apresenta padrões
9eo quími co, geocronoló9ico e pet rográfico correspondent e ä
granrtóides originados em ambiente de arco vulcânico maturo
e, de forma geral) apreÉentàm claras evidências de
metamorfismo de baixo 9 rau (zona da biotita) assoc j. ado a uma
deformacão c isal han t e

A feic ão eEt rut ura I princ rpä1 em t odos est es corpoç
de granitóides é uma fol iação gnaíss ic a (S, ) mais ou menos
desenvolvidã, caracterizadä pel a orient acão preferenc ial de
quartzo, dos min era í s máficos (b j.otita e/ou hornb l enda ) e
dos feldEpatos, notadamente quando componentes da matriz, e
que ãpresent a como dÍrecão modal uma ãtitude de N43E/71Nhl .

A passagem entre est es dois domín ios eEt á marcada por
uma zona de ciçalhamento resultante do cavalgamento dos
gran it óides deformados sobre o dominio granul it ico.

OE corpos ultrabá-,ico9 a básicos encontràm-se, em
geral, deformados e metamorfisadoE em grau baixo,
const ituíndo-se predominantemente por serpent inrtoç, talco
xistos, tremol ita-talco xist os ¡ com ps¡ções menores de
anfibol itos, met agab ronor i t os, met aol ivina gabronorit os e
metanoritoE. Estes corpos são encontrados quer em mei.o aos
ìitot j.pos correspÕndent es ao domin io granul ít rco, quer em
mero aos granitóides de{ormados, ou mesmo na zona de
transição entre est es dois d omin t os, podendo represent ar,
pelo menos em pãrt e, rest os dp um {undo oceân ico.

Um corpo gran it óide isót ropo, denomi.nado de Granito
Agudos, encont ra-se int rud ído no domin io granul Ít rco, tendo
como I imrte nÕrte, na área representada pelo ànexo f , a
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mpsma {alha de cavalgamento que sep ara o domin ro granul it j.co
do dom in io dos granitóides deformados.

Dentro deste corpo gran Ít ico ocorrem dols corpos
bás j.cos, gabro-dioriticos, de cores verdes, escurag aacinzentadas, granulometria mÉdia a fina, eventualmentegrossa, podendo aprpsentar megacríst aiq de prroxênros,
anfibólios e plasioclásio, mostrando, geralmente, uma
desestabil ízacão, mais ou tnenoE intensa, da mineralogia
original da rocha - plagioctásio, piroxênio, olivina e
anfibólio - ern um processo essencralrnente hrdrotermal

Geocronologicamente, o domjnio granul Ít ico ap resen t a
neste trabalho, uma errócrona Rb-Sr com elØZ .y_ óg Ma, comrazão i.nicial de ø,7ø?A4 *- ø,ØøØe4 e três idadeç K-Ar embiotltas, com valores de 1910 /_ 4Z l1a¡ L67? */_ TZ na s èSj*/- I Ha, que indicam o metamorfismo p soergL(tmento deEtes
I itot ipos no Ciclo Transamazônico, bem como a abertura do
Ersterna K-Ar nas proximidades do contato deste domjnio com
os gran it óides deformados, indicada pel a idade de ó5S Ma em
um biot ita-piroxenito prciximo a est e contato.

0uan t o ao domin io dos granitóides c á I c i o - a I c a I i n o s
deformados, ä metodologia Rb-Sr forneceu, un indo-se os dado5
ãpresentados npste trabalho com dados ainda inéditos de
J M. REIS NE10 e 0. SIGA JR. duas ret as para I el as com idades
em torno de 6!ø Ha e razões inicias próxrmas de Ø,2Øj e
ø,7ø7, e pelo método U-Pb em zrrcões, dados preliminàres
indicaram duas idades, 7!6 y- f,5 Fla e 79T y_ l5g ìna,
sugest ivas da geração destes granitcjideE durante o Ciclo
Brasiliano. Pel a metodolog j.a K-Ar em biot itas, obt eve-se
dois vaìores, um de 59? y- 3Ø l"la e outro de 56! +/- 15 Ha,que indicam, em contraste com o dominio granulitico, que o
resfriamento regional nessa área deu-se ao final do
Proterozdico Superior.
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ABSTRêCT

The Piên-São Bento do Sul (PR-SC) area shous two
maj ors contrasted lithological domains separated by a thrustshear zone t hat carried the deformed granitoids domai.n f rom
the northern part over the southern granulitic aneissicdomain. Assoc iat ed wit h these two regl.onal terrains seve ra I
basi.c to ultrabasic bod j"es and j.sotropic aranitoid plutons
mag be found . The oestern part of the area is covered by the
Pal eozoic Bed iment arj sequences of the paranj Bas in .

The granul i I ic domaÍn is composed by massi f t o bancled(hipersthene) quartzofeldspathic gneissic rocks !\,ith
enclaves of piroxenites and amphibolites, By it5 turn, thegranitoids domain comprises: amphibole bearing quartz
monzodiorites to quart z monzon it es; brotite mon zog ran i. t e togranodiorite; biot ite-amphibote quart z mon zod ior i t e to
mon ¿og ran i t e and a biot ite monzogranite t hat show different
shearrng levels. The geoc hem i ca I dat a for these granitoids
point s to a cal c alcal ine composition related to a mature
volcanic arr origin.

ïhe basic to ultrabasic rocks located in both domais
were, like the granitoids, submited to a regional low gr.ade
metatnorphic episode Ser¡rs¡[inites, talc schist5 ànd
tremolite*talc schists are the most commom rock s . Despite
the absense of chemical dat a, t hese rocks are interpretecl at
I east partial ly, as obduc t ed ophiol it ic si ices represen t inq
root s of a previous ocean fl oor.

ïhe geochronologicäl data shows a Rb-Sr errorchron of
2!Ø7 Ma for the granulite metämorph j.sm, Late proterozoic
ages - ó1Ø Ma ( met amorph i sm? ) on whol e-rock Rb-Sr isochron
and Z1ó +,.- !5 and 797 +/- 158 lla ( igneos emplacement?) ín U-Pb zircon - were obt ained for the granitoÍds in the northern
domarn.

The K-Ar dat a on biot ites di.Eplay to the sranul it ic
domain ages of 1?lØ, !67Ø and 655 Ma, the laEt onp the
nearest of the granitoid domain, To this latter one, ages of
592 and 5ó1 Ma oere obt ined bg the same methodologg.
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I . I NTR00UÇ40 r

I 1 - LOCALIZACÃO I]A TíREA E ACESSOS

A reg i ão Estudada s i t ua-sp na divisa dos estados do
Paraná e Santa Cat arina, em suas reg rões centro-leste (sul
do Paraná e nort e de Santa Catarina), eng I obando par-te dos
municípros de Agudos do Sul e Piên no Paraná e Campo Alegre
e São Bento do Sul em Sant a Cat arÍna, abrangendo uma área
total de cerEa de ó12 Kma, d ispost a na forma de um pol ígono
cuj a d imensão maior, no senti.do N-S, possui cerca de 3óKm,
com urna largura de lZKm (Fig.1 .1)

As pri.ncipais locãlidades abrangidas pelo mapeamenta
são Piên, Campinas dos Crispins, Campina doE Haias e
Trrgolåndia, no Paraná e Fragosos, Hat o Pret o e São Bent o do
Sul em Santa Catarina

0 acesso, a pártir da cidade de Currt rba(PR), pode
ser ferto pelà BR-l1ó em direcão sul , até o trevo para São
Bento do Sul (SC), onde se torna a PR-419 até a área.
Part indo-se de Florranópol is(SC) o acesso pode ser feito
pel a BR-1Ø1 em drreGão nort e até o trevo para Jaraguá do
Sul (SC), onde t oma-se a rodovia SC-3ø1 , até a área, passando
por Corupá(SC), em drrecão ã São Bento do Su1, ou então,
seguindo-se pel a BR- 1Ø 1 atd o t revo para Campo A l eg re-SC ,

tomando-se a BR-28Ø até o locál màpeâdo. A área é cortada
ainda pela estrada de ferro que 1i9a as cidãdes de Porto
Uníão(SC)-União da Vitória(PR) ao porto de São Francisco do
Sul (SC), passando pela cidade de São Bento do Sul .

I.E - OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivos principais, a
det erminação, at rãvés de mét odoE rad Íomet ricos, das idades
das rochas gran Ít icas deformadas ocorrent es na met ãde nort e
da área em estudo e veri ficar como se dá a passagem destas
roc h as p ara as rochas granul ít icas de idades transamazônicas
e arqueanas ocorrenteg na porção cul.

I,3 _ ME ÏO DOLOG I A

Com o íntúito de alcançar os obJ et ivos propostos,
ut il rzou-se das seguintes îerrament as:

1) Levantamentos bibl iográficoE durante todas a5
fases de elaboração do t raba I ho, desde a fase rnic ial de
cumprimento dos créditos minirnos até a redação desta
dissertação.

2) Confeccão de um mapa geolósico de semÍ-detalhe, na
escala L:LØØ,ØØØ, apoiado em trabalhoE de campo, mapas já
real izados aos quai.s se teve acesso, fotointerpretaçäo e
anál ise de I âminas petrográficaE.
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0uanto à confeccGão do mapa (anexo 1) deve-se
esc I arecer que os pontos plotados no mesmo, acompanhados por
letras (am ou pp ), loram descritos pelo autor- em di{erentes
etapas de campo, enquanto que os pontog não acornf>anhados ¡ror
letra al guma foram selec ionados dos trabalhos de c onc I usão
de curso da turma de 1987 da Uni.versídade Federal do Paraná,
sendo que a correlação entre os pontoE descritos pelas
equiPes que particrpârarn destÉs trabalhos e os pont,trs
p I ot àdÕs no mapa hora apresent ados est ão no apêndice L

3) Datações radlornétricas, ut i. lizando-se das
metodoìogiaE K-Ar em minerais, Rb-Sr em rocha total e U*Pb
em zircões.

4) Anál iseç quimicas de rochas c orresp on den L es ao
domínio mapeado como Granitóides Ilef ormados.

T.4 _ AUXiLIOS FINANCEIROS

Durante a realizacão do trabalho obteve-se apoio
f i.nanceiro das seguintes ent idades r

CAPES - Bolsa de estudo pè.ra mestrado, no peì¡ iodo de
ør /øA/84 a ?8/Ø2/89.

CNPq - Bol sa de estudo para meËtrado, no período de
øI/ø?/Aq ¿ ?8/Ø?/9t.

FINEP-FNDCT - Atrxi I io para real rzacão de uma et apa de
campo em set embro/89, dent ro do convên io
FINEP - IG-USP n"''. 43. 89. øe5ó.0ø.

FAPESP - AuxÍ I io para a real ização dp duas et ap as de
campo, uma em julho e outra em setembro de
799Ø, e pagamento das anál iEes químicas de
rochas, dentro do projeto de t)rocesso n {:'

9ø/ø937-q (em vigor ) .

I.5 - AGRADECIHENTOS

Este trabalho, além doç ar-rxí1ios financeiros acima
expostos, pelÕs quais EomoE 9rato9 às respectivas entidades,
obteve ainda, apoio de um considerável núrnero de pessoaE,
sej a na forma da presteza de seus t rabal hos, c aso espec i f ico
do t odo o pessoal que trabaìha no Cent ro de 6eoc ronol o9 j. a e
na Bibl ioteca do Inst ituto de Geoc iênc ias ( IGc ) da USP , sej a
pelas diEcuEsões e sugestões que contribuirarn de al9uma
forma na execucão do trabalho, como foi o caso de alguns
col egas e prÕfeÉsores do IGc-USP.

À t odas est as pessoas, expressamos a nossa gratidão.
Porém, algumas delas necessário se faz que sejatn notninadaç,
como forma de um reconhecimento maior, pelo seu auxilio.
EEt eE são os cåsos do Prof . Osval do Siga Jr . , urn "co-
orient ador informal " durant e todas as fases de el aboração do
t rabal ho j do Prof . Koj i Kawashita, quer por seu auxÍ I io no
tocante à obtencão das idades r ad iomét ri c as, quer por seu
auxÍ l io ext ra-un iversidade, de suma importância; do Prof .
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Harro C.H. lFigueiredo pelo auxílio no tratamento e
interpretacão dos dados químicos e revisão crít ica de parte
do texto; do Prof. Valdecir de Assis Janasi pelo seu auxilio
naÊ descricões petrográficas e por suas críticas e sugestões
bãstente construtívas; aos colegas Sérgio B.Citrone, que
expôs seu próprio carro ao atoleiro Þera que puddssemos
realizer ume etapa de campo e JoEé M¿ria Azevedo Sobrinhopelo seu auxí I io na descriGão das I âminas pet rográficas e
aos Srs, Dalton Hechado da Si.tva, pele montagem e
encardenação desta disEertação e Jaime de Souza l.larcos pela
quaì idade da Farte fotográfica.

Ao Prof. Miguel A.S,Basei fica o nosso agradecimento
egFecial, pela sua orientação ao trabaìho que, crpmos, foj
exercida de m€lhor forma possível .
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II - GEOLOG IA REGiONAL

II.1 - ÏRêBALHOS ÊNÏERIORES

0s primeiros trabãlhos que fazem re{erência à
geol o9 ia da área, reg ionaì ment e, dat am muito provavelmente
do f inaì do sécul o p as sado ao in Íc io dest e século, conc I usão
estä obtida através de referências a estes träballìos
encontradas em publicacões posterrores. Pordm, dado ao
desconhec imen t o da locaì rzação dos originars, o acesso aos
mesmos se mostrou impoBsibilrtado.

0s artlgÕs rniris significât1vos da primeir.ì lnetade
dest e sécul o são, den t re out ros, o de HORAES REGO &
GUIMARAES (1926r, que f aeern ref erênciiå iì alguns granrtos e
"sneiss" de Santa Catarina; o de IIUTRA ( !9?6> , que traz
referências à Série "It aj ahy", à rochas graniticas do
Complexo "CrsstÉllino" e à "9neiss" varíados de idade
" arch eân a" na res i ão de São Eento do Sul -SC; de HALAHPHY et
al. (1933), que apresent aram a primeira aÞl icãção de mét odos
geofísicos de prospecção ( magnet omet ria ) para a pes qu i sá de
poss íve Í s est rut uras petrolíferas no Brasi l, sendo qLle um
dos perfis reâlizädos pàrti.u de Hafra (SC), chegando até
Campo Alegre (SC), passando por 0x{ord (São Bento do Sul -
SC); de CARVALH0 I P INT0 ( 1938 ), corn referências ao Cornp I exo
Brasileiro, à Série Itajaí e à Série Brusque e MAACK <L947>
que descreve rochas metamorfoseadas arquean as do Comf¡ I exo
Cristal ino Brasiìeiro, o Grupo ItajaÍ e a ocor.rência de
rÍolitos e sedirnentos piroclásticos no pìanalto de Cam¡.'o
Alegre. Esta foi, aparentemente, a primeira menGão a rochas
vulcânicas nesta região, pois a julgar pelos mapas
ãpresent ãdos em t raba I hos pretéritoç, à mesma era tida c omo
formada por sedÍmentos pertencentes à Série Itaiaí,
considerados Êomo parte integrante da Bacia do Paraná.

No final da déc ad a de 6Ø, inicio d¿ de 7Ø,destacat¡-se
os trabaìhos da Comissão da Carta Geotógica do Paraná que
confeccionaram, entre outras, as Folhas Geológi.cas de P:.ên
(TREIN et al. , 1969a), TÍjucas do Sul (TREIN et al, 19ó9b) e
l4and irituba (MARINI, et al . , L97Ø ) , todas na escal a 7 .7Ø .ØØØ .

Da mesma equipe que editou os mapas ac i ma, destacam-se na
área, os trabalhos de FUCK et al . (!9â7a ) sobre os migrnat itoE
do Complexo Cristal ino Brasileiro, no Paraná; de TREIN &
FUCR <L967, e FUCK et al . <L967b',, na correlação que f azern
entre o Grupo Castro, a Formação 8uãratubinhã e o Grupo
Itajai (incluindo as rochas vulcano-sedirnentares da região
de Campo Alegre); e de FUCK et 41. (19ó9) Eobre a geologia do
lr.toral, da Serra do l'f ar e de part e do prirneiro planalto do
est ado do Parand

Em t emp os mais recent ps deve-9e dest ac àr os t rabalhoE
de GIRARDI <L974, !97â) , GIRARDI et al . ( f974 ) e GIRARDI I
ULBRICH (198ø) Eobre o Cornplexo Básico-UltrabáEÍco de Piên e
rochas àdjacent€s. Sobre este complexo, as primeiras



1e

referênc ias encont ram-se na Folha Geológica de Piên ( TRE IN
et al . , L969a ). Destacam-se ainda oE trabalhos de HASLJI et
aì . ( 1925) sobre o MaciGo Hediano de Jornr.¡il le, de HARTMANN
et al . <7979, que cunharãm o terrno Cornpls¡6 Granulítico de
Santa Catarina, pära o até então conhec Ído 6rupo Tabol erro,
definido por SCHULZ Jr & ALBU0UER0UE <1969, ín: HARTHANN et
al.,op.cit ); de KAUL (198ø) que denominou de Cráton Luis
Al ves à reg i ão correspon den t e ao comp I exo granulítrco e os
trabalhos de KAUL I TEIXEIRA (198e), LIERNICK & 0LMIRA
(198e); BâSEI (1985); BASEI 8, ïEIXEIRA (LqA7); HARIMANN
(1?88); BASEI et al. (1988); FIGUEIREDO et al . <1?9Ø); SIGA
JR et ål , (19?øa e b) e BASEI et al . (199Øa e b, 1991) que
tratam de àEpectos geol ó9 ícos gerais e/ou Êspec í f icos da
re9 i ãÕ na qual se i n serÉ a área horâ coment ada

II.E - HACiCO DE JOIN\/ILLE

0s t errenos granul ito-m j.9mat ít icoE, const ituidos em
sua ma ior partp por roc h aç de méd io a alto g rau met amórfico
que ocorreff ent re os c int urões dobrados ApiaÍ É T j. jucas
foram denominados por HASUI et al. <1975) como Haciço l'lediano
de Jornville, cuja região tipo compreende uma área de 2ø.øøø
Km&Lr sitqada de=de Santä Catarlna atÉ, no rninrmcl , São Par-rlo.
Seus I Ìmites com a Faixa de Dobramentos Apiaí à nordest e e
com a Faixa de Dobrament os Tijucas à sudest e dá-se por neio
de ì ineamentos transcorrenteE.

Lrtologi.cåmente, ainda segundo HASUI et a1 . (op cit. )

o maciGo est á const ituído principalmente por gn a isses da
1ácies sr'ànulito e anfibolito, mrsmatitos e sequências
ultramificas, que ehcont ram-se recort adas por d iversÕs t ipÕg
de roc h as catacláEt Ícas, int rusões granitóides e d i ques de
composições e idades variadas, estandc) parcialmentã
recobertas por sequênciaE vulcânicaE e sedirnentos de
cobertura, em particular do Proterozóico Superior ão
Pal eozóico Inf erior.

Frocurando dar uma rnt erpret acão ma 1s mobilista a
est e conjunto l ltolól igo, BASËI et al . (1988, 1?9Øa ) € SIGA
JR et a1. (199Øa, b) redef inirarn o termo Hacrço l4edràno de
Joinvi" I I e para Mãc ico de Joinville ut i I izando-o apenas c omo
referência geográfica e representando-o como um agruframento
de t rês grandes dominios geol óg i co-geot ec t ôn ic os dist intos,
denorninandoE de Dorninio Set ent rional, Domíni.o Cost eiro e
DomÍnio Heridional. Dando continuidade aos trabalhos na
região, estes autores redef inirarn o Domínio Sptent ri.onal
como Nappe Rio l9uaGu (BASEI et al. !99ø6, e/ em um trabalho
ainda rnÉdito (EASEI et a1. 1991), estes 3 dominroç são
descritos como Domínio I, correspondent e à Nappe Rio Iguaçu,
Ilornínio II, correspondente ao Batolito Paranaguá (BASEI et
al t99ø61 e Dominio III, correspondente ão Cráton Lui:
Alves (KAUL, L98ø ) (Fi.g.2.1). A seguir descrevem-se esteË
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t rês diferentes domÍnios geo l os Í. o-9 eot ec t ôn i c os I evando-se
em consideração os trabaìhos dos aut Ðres sup ra i:itados.

II.E.1 - NêPPE RIO IGUAçU

Esta nappe tem como I imites os metassedimentos da
Faixa Aplaj (Açungui e SÊtuva) à norte, a frente de
cavalgårnento q(e a coloca sob re oE ortogranul itoE do llráton
Luis Al vps tanto à sul como à leste e, à oest e , est d coÞert a
pel,:s Eedimentos da BacÍa do Paraná.

A constituicão pre{erencial da napFe é de rochaÉ
9 n á i ç s r c o - m i g m a t i t i c a s onde as qnidadee de brotils-
anfibdl io-gnaisses bandados e anfiÞol itoE dir¡idem as áreas
de expos j.ção com gnaisses granit icos e migfllat ít icos cinza
rosados a francamente róseos. finamente fol iados, mac iços ou
bandadoE/ rncluindo ForGões de 9rànitóides deformado=.
Diversas gerações de granitórdes tardi a pós-tectônicos
cortam ag rochas gnáissicas regionai,s e Eão comuns og
mob i l izadoÉ quartzo-feldspátrcos que most ranr variacõps ent re
I ermos francament e fol iadoE até porções tårdras i sót rop es
que cortam o bandampntrf,.

EEt es t €rrenos são inl prp ret ados c,lmo represent ant eç
da i n fra-est rut ura do C i nt urão Ërberre (Setur¿a + Açungui)
que e5t aria EavaÌgada sobre os terrenos mài9 ant i9ðs do
domín io granul it ico meridional (Fig.2.2).
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Do pont o de vrsta estrutural, a {ol iacão dominente
nessas rochas é uma superljc ie Sc de cisalharnento dúctil,
caracterizada pelo est i rament o e ac h at ament o de minet ais com
desenvol rriment o de ol hos de guart zo e fel dspat o, que ['asEâ,
em diversos locais, para uma estrutura plano-linear com
predomínio do estiramento 9ob re o achat amento. Est a fol iacäo
Sc representarià, em grande parte das ro(has grarìito-
gnaigsi.cas observadas, a prirneLra foliâção (S..) rmf¡osta las
mesmas. No dominio dos gnaisses bandados, essa fol iacão Sc
ser ia no mín imo uma S,..

A superfície Sc der¿e ter se desenvolvrda quando da
formação das grandes nappes que teriam ver-9ência para sul
As pouças informacões disponivers sobre o sEntido de
movimento/ tais como a rotaGão de porfiroclastos e relacões
entre as superfícies Sc e Ss confÍrmam ser esse o sent ido
principaì de t ran sport e . A superf Íci"e Sc foi dobrada pelo
menos por duas fases t ardias que seriam as resPonsárrcis
peìos dob ramen t os amp I os ob servados na escala regionaì

Em toda a porção sul da Nappe Rio fguacú, a zonà de
contato com o Cráton Luis Alves está assinalada pela
oc orrênc i a frequente de corpos básicÐ-ul t rab ás icos onde se
dest acam os serpent in itos e talco-xistos de Piên. No t recho
a sul de Ti jLrcas, rumo a Dona Francisca, a proxirni.dade dos
granuìitos meridionàis é igualmente assi.nalada por uma
grande quant idàde de corpos b ás icos ä ultrabúsicoç. Esse
cordão de met ab ás ic as pode represent ar rest os de mater ial
oceânico obductado, definindo desta maneira, urna f)ossÍr/el
sutura (ofiolítica?) entre os terrenos antigos à sul e a
crogt a mais j ovem à nort e.

IT ,¿.? - CRéíTON LUIS ALVES

Este domínio tem Êotno limite n6rte e oeste, a Nappe
Rio Iguaçú, ä leEte o contato é, em parte) com o Batól ito
Paranaguá¡ por falhas, de rejeito direcional e dp
cavalgamento e, em parte, atinsiria o litoral A sul seu
lÍmite está definido t,elaE frentes de cavalgarnento do
Cinturão Dom Fel iciano. A oest e encont ra-se recoberto pelos
Eed imen t os da Bac ia do Paraná.

Rep resen t a, em grande pârte, a exposiGào de t errenos
de àlto grau metamórfico, que estariam constrtuídos
originälmente, segundo Ff6UEIREDO et al . ( 199ø), po( uma
suíte ígnea básica-intermediária-ácida incluíndo, pm menor'
p art e, dj. ferenc rados básicos em meio a gran it óides tonalito-
granodiorÍt icos Subordinadamente ocoY'rem gnal55es
k ineing Ít icos, quartzitos, formações ferrÍ feras Lrandadas e
migmat it os 0s corpos básicos tem expressões d i verEaE, desde
Pequenas inclusões a nivpl de af lorarnento, atd grände5
corPos cuilométricos, como é o caso das exposições nos
arrpdores de Barra Velha. Todas esEas rochãs teriarn
protolitos arqueanÕs p que teriam sido postey.iormente
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metamorfisadag Ém grau médio à alto durante o Ctclo
Transarnazônico (?,? a 1,8 bilhões de anoE), constituindo-çe
no ComFlexo GranulÍtico de Santa Catari.na de HARTI4ANN et
¿1 . ( !9791 .

Esses t errenos t ir,reram uln
estável durante a evolução das faixas adjacenteb,
perrnanecendo frios ( idades K -Ar pré brasi. I ianas ) en etuan t oquÉ, I at era I men e, os cinturões sofriam o metamorfismo, a
granitogênese e as def orrnacões do Ciclo Brasiliåno.' 0s efeitos brasilianos nesse domínio teriarn se
rnanrfestado Por reativações locali¿adaç crn ¿onas de falhas,
por uma granitogênese anorogênica, com a serãcão dos
granitos Sub id a, Corup á, P¡rai, Don a Franclsca) Serra Ger;r 1 ,

Agudos (em parte) e Morro Redondo, e poy uma reativaçãn
localizada nas bordas, norte e oeste, do dotninio

A princ ipal caracterÍst ica es t rut ura I desse dominÍo
está representada por uma foliacão Sn que pode ser
caracterizada em inúmeros locals, como uma fina xistosidade
de {luxo nos corpos maciGos e corno uma superfícte de
transposição S,1, nos corpos de granulitos bandados. Ela
seria, lgualmente¡ üÍrã superfÍcie de xistosidade S;, no_<gnaisses kinzrngiticos e nos migmat rtos. Esta superfície
está deformada em dobrãs amplas e abertas, regionais,
observadas localmente em pedreir-as e bons aflorampntos mas,
prrncipalrrente, na andl rse dos est erog rama6 .

Esse domÍnio rep resen t ar i a um bloco ant igo e estávelgobre o quãl foram jogados, por grandes carzulgamentos¡ os
domÍnioE alóctones dos cinturões de dob ramen t os adjacentes.
lJma interpretacão alternativa (BASEI et al. f99Lr, é de que
este dominio represente um microcontinente subductado, em
parte, sob a Nappe Rio Isuacu

II.¿.3 - BATóLITO PARANAÊUÉí

Ocupa pequena part e na porção nordest e do Mac iç o de
Joinville, Seu I imite leste é determinado pel a linha de
costa enquanto que à nortp e à oeste, seu contato com o
Cráton Luis Alves se laz por falha de cavalgamento, que
coloca este domínio costeiro sobre o cráton, com um
transporte para N t^l . À sudoeste, o contato do Batólito
Paranaguá com o Cráton Luis Alves é dado t)or urna falha
transcorrente (Lineamer¡to do Rio Palrnital ).

Segundo BASEI et al . ( 199Øa) o Batól ito Paranaguá
está representado/ em grande parte¡ por' granitóides que
c arac t er i ¿am como comp l exo igneo pol ifásico onde predominarn
anfiból io-biot ita 9r'anitóide5 porfiróides, uortådoe por
granitos equi e Ínecuj.9rànul ares e que possui como
encaixantes xistos a I um in osos, gequênc ias paragnáissicas com
biot ita gnäiESes¡ ,nlcà xistos, quartzitos, corn f requenl-es
intercalações de anfibol itos e uni.dades de ortognaisses onde
dest ac arn- s e b iot i t a-an fiból io gn a i sses trandados .

c'f,ttPortamentÐ, em gera I
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Litologicamente o Batól ito Paranaguá caracter iza-se
por llranitóides grosser.roÊ, corn frequentes variações
composicionais, onde o t ipo mais comum é um granitóide a
base de quartzo, plägioclásio, rnicroclini.o e biotrtàs e/ou
hornblendai apresentando ai.nda oFacos, zi rc ão, apatita e
titanrtà como acessórios. É comum também a pre5ençå de
seric it a ë epidotos, sendo que Est es ocorrem pri.ncipalmente
nds roEhas afet adas t)or cat àcì ase.

A deformação nesses corpos é variáveI, apresentando-
-5e ¡f ra bpm fóliados, com os rnegacristais na f ortna de
"au9ens", ora prat icamente não deformados, onde se observa
uma fina c I ivagem, 5uþordinäda às feicões ígneas do
granitóide ({ìuxo mã9mático). São frequentes zonas de
cisalhamento que desenvol vem fa i xas milonit Ícas €spe6sas que
podem est ar re I ac ionãdas a lalhas t rangcorrent es ou à falhas
de ca*zalgamento corn sentrdo de transporte trara Éeçte.

Ii e 4 - GRANIToIDES D0 MACICO DE JOINVILLE

0s gran j.tóideE que ocorrern rro Haciço de Joinville, ern

um total de 1ó corFos, conhpÊidos peloE nomes de "9ranÍtoÈ"
Subrda, Corupá, Pr rai, nÕnâ Francrsca, Horro Redondo,
Agudos, Serrè Al ta, Serra da Igreja, Harumb i , Anh angava,
9Èrra då Graciosa, Aìto Tur..'o, Guaraú, Handtra, Serra do
Paratiú e Ilha do Cardoso, fazem Farte da Sr-tite Intvusir.¡a
Serra do l'tar de KAUL et al . ( 198e, In : KêUL, 7984)
caracterizada como um conjunto maior de "stocks" e Pequenos
batóìitos de granitos e granitóides que apreserìta um total
de 28 corpos.

0 sub-conjunto I ist ado de f6 corpos, crf,rresponde
àquele que apresenta, segundo KAUL (1984), terr-enos
encaíxantes correspondentes a um "dorninio geocronoló9ico"
denominado de "DomÍnio do êr queano e Protey ozóico Inferior ",
geograficament e correspondent e ao Macico de Joinvil l e.

0 caráter dos corpos Ígneos, no conjunto maiov-, seria
essencialmente anorogânico, e oç dadoE petrogrdficos,
I it oquímicos e geoc ronol ó9 i c os permit iram a KAUL (op cit )
caracterizá-los como : ! - al cal inos a peral cal inos; Ê

diversi.ficados em granitos Fropriamente ditos, biotita-
gran r t os , m r c roq ranod ior i t oE, g ran i t os c at irc I ást rcos,
s ien it os, quartzo-sienitos sód icos, ãlaskito,j, riebeck itâ-
r¡ranitos, aegirina-sranitos e riebeck j.ta-âegLrlrìa-granitos,
3 - aparentemente do tipo hipersolvus; 4 - fortemente
diferenciados, 5 - gerados em um atnbrenle teÉtôni.co
distencional; ó - relacionaclos a proceEso de "r"ifting'
contrnental;7 - proven j.entes do manto, da base da croEta ou
produt oe de int eracão manto com a crost ä; I - classificados
como granitos anorogênicoE ou do tirro I de CHAPEL & l¡JHITE
<L974), ou t ipo A de L0ISELLE & I,ONES (1979, o r.r aÍrtda, suíte
4 de SIRUNC (l9Aøl ¡ I - metalogenet icatnente est)ecial izados
em Sn, trl , Mo, Nb, F e, cuicá, outroE elementos,
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A geometria doE granitos de Suite fntr usiva Se¡ v.a do
l'lar, ainda segundo KAUL (op.cit ) é bastânte variada/ Lom
formaE desde bem próximas à circulares, até quase
ret i I íneas, com termos i.nterrnediárros tais corno; .ìuase
retangulares; aproximadamente losangulares, lembrando "meia-
1ua"; e bastante i.rregulares. Todar¿ia, qud5e todas estas
formas estar-iam, rom maior ou mpnor intensidade, alongadas
na direção ,Jerat NE-SUl , coincidente corn a direcão I¡rrncifral
de al inhamento das rntrusõeE O t amanho vària desdÉ 15 à 4øø
Kt'l'4, com urna concentracäo maior no intenzalo de 15 a 1Ø0 Kmrt

A idade geral da granitogênese anor-o9Ênica em questão
aind a não est á totalmente cÕnhecrdâ, ma9 oÉ dados que se l:ern
pelos métodos Rb-Sr em rocha total e K-Ar em anf ibcitio,
biotita e feldEpatos, Éncontrarí-s€ em um intervalo em torrro
de 6ØQ a 5ØØl4a (KAUL, op.cit).

II,E.5 - GEOCRONOLOGIA DO HACIçO DE JOINVILLE

O padrão geocronoló9ico observado para o l'1ac ico de
JoÍnville, permiti'r a BASEI et al. (1988, 799Øa e b, 1991) e
SIGA JR et al. (L??Øa e b) o reconhecimento de trÊs domini.o:
geocronolósicos rnaiores parà o setor sudÉste paranaense e
nordpste catarinense: Os terrenos antigos do Complexcr
Granul it Íco de Sant a Cat àr1na ( Crát on Luis Al veE ) à sul; os
Terrenos Gnaíssico-Migmat Íticos do Proterozóiro f nferiov'
e/ou tlédro e Superior (Nappe Rio Isuacú) à norte, e os
Terrenos Granito-GnaÍssicos do Proterozóico Super"ior (São
Francisco do Sul-Paranaguá, Batól i.to Paranaguá) à leste.
Estes domínios geocronoldgicos serão dEscy-itos a Eeguil'
tendo-se f¡or base os trabalhos dos autores supra-citados.

II.E.5 - 1 - COMPLEXO GRANUL Í TICO I]E SANTA CATARINA

Estes terrenos refletem um padrão geocronolósico
compat Ível com uma estabil izacão tectônica ao final do
Proterozóico fnferior. Os estudos radiométricos estão
ÊonEentrados principalmente nos arredores de Luis Alves,
onde foram ol¡t idas ås prrnc rpäis rdades år.lupanàs
Atualmente são disponiveis det ermi n ac ões pel os mdt odos Pb -PLr
e Rb-Sr em rocha total , U-Pb em zírcöes, esfenos e mozanitas
al ém de K-Ar em plagioclásios, biotitas e an fiból ios

As anál t ses K-Ar d ispersas pelo dornÍnio indicaraln
idades entre 3.5øø-3.4ØØ 11¿ e ?.9ØØ-I 6ØØ Ha, havendo, de
modo contrastante com o padrão observado nos demai.g
domín ios, um agrupament o signifieat ivo ao redor de 1.8ØØ Ha
Nas proximrdâde€ de Piên(PR), os dados K-Ar apreserìtådos por
GIRARDI <1974) para este domínio, distrÍbuem-se entre 1?óØ a
t57Ø l1a, corn duas idades rnais iovens, de 1018 e 1454 Ha,
obt idas em plagioclásios. 0s resul t ados são rntev Pv et ados
como indicativos, no geral, do resfriamentÕ do Ciclo
Transamazônico, rat ificando que a área foi P reset vad a, de
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do CicloLrma maneira geral
Brasrliano

da supPrimposicão termal

As determinações isocrônicaç Rb-Sr proverìi.entes degranul itos da regi.ão de Lujs Al ves Índicaram idade de ?.ó63+/- 6ø Ha, para uma relação inicral (Ri.) de ø,'/ø4ø.
Higmatitos provenientes dos arredores de Luís Alves
permi. liram del r.neàr ern d i ag rama i.cocrónrco dors al j.nharnentos
sendo um superior, reFresentativo dàs porcões
tnesossornát icas, corn idade de 2.8ØØ Ha [tara uma Ri ¡rr j¡irn. 6"
Ø,7Ø? e outro inferior, com idade da ordem dp 1.?ØØ Ma e Ri
de ø,7Ø46, represent at ivo daç lracões I eucossom-jt icas.

Rochas granul ít icas locaìi.zadas entre Indaial e
Blurnenau revelaram em diagrama isocrórr ico, rdades de E.?.ØØ
Ha para uma Ri de Ø,7ØL5.

Para os granul itos lof,al izados irnediat-årnente a sul de
PÍên, dados Rb-Sr apresentados por GIRARIII (!?741 p
ret rabalhadÒq por BASEI et al. ( 1?Bg), f ornecerí¡m em diaqramâ
isocrônico idêde de 2.Ø67 ttta, com uma Ri de ø,7ø?4.

ês idades transamazôni.cas são i.nterprelådas cotno
Produto da superimposição desse ci.clo sobÌ e rochas mais
antiqas. As baixas raeões Sr6rv/Sr,ì¡,r rnrciaiç Feriatndecorrentes do fato dessas rcìchå9 àpresentarem oy.iginalmente
baixos teorEs de Rb e êltos de Sr, corn uma razão rnédia lìb/Sr
da ordem de ø,ø?, comum para terrenos granulítiros
ernpobrecidos ern Rb.

As análises Pb-Pb em rocha total efetuàdâs er¡granul itos quartzo-feldspát icos, ap reEen t al-am uma i soc r-on a
com má drst ribuicão de pontos, o que provoca uma grande
imprec isão na det erminac ão da idade . 0 resu I t ado de 2.IØØ l1a
refor6aria, entretantÕ, a importância do Ciclo
Transamazôn ico na evol ução geoló9ica re9 ional , en quèn t o que
o alto .,¡al or de y'r1, da ordem de 8,9, indÍcaria clararnente
que essas rochas não teriam sido incorpol"adas à crosta nessa
Ép oca, con{irmando as indicações das out ras metodologias.

0 método U-Pb em zircões fornece, com exceGão de
ål9uns va I ores K-Ar da reg t ão de Barr;r Velha, os resu I t ados
màis antigos obtídos na área. Foram datados gr anul itosquartzo*felds¡rj¡i.or e migrnatitos estromátrcos no trecho
Luis Alves-Itajai, que ind icaram, em ambos os case5, origem
arcìueåna. As idades dos interceptos superrores,
respectivamente de 2.4ØØ a 2.84Ø f1a, podpm não ter uma
significacão geoló9ica precisa pois nesteE af lora(nenlos não
foram observadas idãdes t ransamazôn icas por out r oç met odos
ê expl icacão dada, É que a posição alual dos ¿ j.rcões seria
uma combinação de sucessivas modÍficacões introduzidas pelos
ePisódios .lue atuaratn na área, devendo os dados serem
interpretados através de um mode lo de pol Í9ono de crises,
cu¡os vértices estariam próximÕs de ?.2øØ, e.4øø-2.6Øø e
maior que 3.ØØØ Ha. Após o evento transamazônico, os zircões
teriarn sofrido, por difusão, urna perda contínua de pb
radiogênicÕ até at ingirem a posicão atuã1. fgualmente
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difícil é a interpret acão dos intercpptos in fey lores, Þoi5
eln arnbos os casos, os väloreÊ obt Ldos são rnais ¡ovens do ,lt¡e
aË idades K-Ar . Para os granul i t os, uma anál ise de monazrta
f ,:rneceu idade de 57Ø I'4a, a qL{aì é atri.bnida a urn e\/ento
hidrotermal , local izado em zonas de falhas , da. lá.c ips xiEto-
verde e de baixa tem¡,e¡¿¡ur", 0l..," teria gerado, a1érn da
monazita, muito ePÍdoto.

II, E.5.8 - EAIóL lTO PARANAGUTI

0s dados geoc rono I ó9 rc os dj.sponÍveis para est e þÊt oy
aPresentados t)or BASEI et al . (19?Øa), rnost rdm d i\.,,erså5
det erminações radiométrrcas pelos met odÕs Rb-Sr em rocha
total, U-Pb ern zircões, Sm-Nd em rocha totål (1DH) e l(-Ar em
minerais

Através da metodoìogia Rb-Sr, os autoreÉ äctrna
citadoç apresentam Lø determinações radiométrÍcas de
anfrbó1ro-biotita grani.tóides porflróides de arnostras
coletadas a oeçte de Paranaguá e na9 proximidades de
Guaraqueçaba. Estes dados aFreEentaram um born äìlnhampnto,
com exceção de uma amostra mais rica em Rb, que Þosicionou-
se um pouco ãcrmif da reta, definrndo uma i.sdcrona coln idade
de 543 -/-. eL Ha, com '-rma rela,;ão rni.cial 9r{á'-lSr"ú (lìi) de
ø,7øA3. â idade foi interpretàda com,l relativa a épora de
formação das rochà6 ärnostradas e å Ri interpretada corno alta
demais para representar derivacão mantélica, mas nãÕ o
suf iciente pàra assegurùr uma der r vaç ão crust al .

Esta mesma metodologiã aFr esent a ãinda mais duas
idades um pouÊo rnais antigäs, obtidaE em diagrarnas
isocrônicoÊ de referênc ia por TEIXEIRA (198e). A prrmeirir,
com 3 pont os, corresponden t es a um granodiorito, um gnarssÊ
e um granitóide co ì et ados na Ilha de São Francisco do Sul,
larneceu âØ7 2- 2 l,ta, com uma Ri de Ø,7LØ1" y- Ø ,ØØØL , e a
segunda, obtida pelo acréscimo de mais doÍs Fontos à
primeira, um migrnatito da região de Morretes-Cacatu e utn
protomilonito da reg 1ão de Garuva, {or n ec eu uma idàde de óê1
*,,- 13 Ha, Eom Ri ,1e Ø,7tØL Y- ø,øØØ-a.

0 método U-Pb apreserrta a anúlise de 5 lracões de
zircões provenientes de arnostras coletadaE ern um ponto
próximo a Paranaguá. Dectas cinco aná1ises, tr'Ês
apresentaràrf-se bem ;¡l inhadas rìg diagrama concórdra,
posic ionando-se próximas ao intercepto superior da cuy va
concórdia, indrcândo uma idade de 61-4 +/, I l4,a. AE outras
duàs frações p o s i. c i o n a r- a m - s e ac ima dest e alinhamento,
apresentando, aÕ se consi.derar a idade de 614 Hà como
intercepto in ferior, uma idade próxima de 2.3ØØ Ma para o
intercepto superior, indicando a presença de zL(cËes corn
memór i a isotópica pretér'ita

A idade de 614 Ha foi. intert)retada colno relativa à
época de cristal ização dos zircões, en quan t o que o intÉrvalo
6L4 - 543 Ha foi interpretado como relátivó ao período
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princlpal de formação das paragâneses miner ais dessas
r¡¡chaE, caråcteri¿àndo asEim, a intensidade e a grande
exp ressão do Ci.cìo Brasiliano nest e domin io

Idades modelo Sm-Nd (TDH) faram obt j.daB påra três
amost ras . Dest as, duas, uma coletada a oest e de Paranaguá e
out ri¡ próxirno a Guaraqueçaba, j.nd j.Earam, rest)pctivamente,
idades de 191ø t4a e ?Ø?Ø Ha, enquänto que a te|ceira,
coletada ern urna t)edrelra ent re Mat inhos e lraranaguá, tnost rou
uma idade de e.91ø Ha.0s valo¡es de Nd calcula.dos parã Lrna
idade de 6?ø Hà lornecerarn, r e s p e c t i v a m e n t e , ../al or-es dc
-f?,L¡ -L6,4 e -eø,3, que são indrcat ir.ros de longo per iodcr
de resj.dência crustaì dos protólitos .tue deram or jgern aos
granitóides dest e batól ito,

Pelo método K-Ar, os sete dados apreserrtados, oLltidos
em biotitäs de rochaE granit rcas, dÍstribuíram-se em um
inter,zalo de 46ø a 53Ø Ma, ç arac t er i zan do ser est e o períods
de resfriamento r.egional deste setoy

II.A-5 3 - IERRENOS GN¿if SSICO-I.4IGIjATiTICOS

Para os Terrenos Gnáissico-HÍgmat it rco5 rpgionaÍs, os
resultadoE mais confÍávers ref erern-se à deterrnj.nações Rb-Sr
ap resen t adas poy BASEI et al. (1?88) em roch as loca.l i zad as à
norte de Curitiba. Entretanto, e5t es dadoE ainda devem ser
observados com cuidado pois ap rps en t am um al j.nhament o muito
pobre de pontos, indicado pel as altas impreciEsões das
idades, c arac t er izando mais "err-ócronas" do que isócronas.

As idades mais ant igas f orarn obt i.daE em urn diagrarna
isocrônico relativo a amostras obt idas exclusivamente na
pedrÉira da CESB, em Curitiba, que fÐrneceu uma idade de
7.5ø6 +/- 134 Ma, com Ri de ø,7f4, indicat rva de
retrabalhamento de material Éoln vida crustal anterior'
Padrão Eimilar foi obsprvado em rochas de aflot.amentos
vizinhos, que indirararÍ i.dade isocrônrËa Rb-Sr de 1.38Ø Ha
para uma R! de Ø,7!6.

Alguns dados K-Ar de rochas anf itrolitrras t-
migmat Ít icas também acusà.ram idades no intey valo de ! 4ØØ -
L?ØØ l1a, indicando, t) o E s i v e I rn e n l: e , o resf riarnento desl:a
unidade, que terià Ée deEpnvolr.,ido no Proter ozóico Hddiu

Idades mais io.,, ens, rPlacionàdijrs ao Crclo Brasrliarro
foram obt idas pelas met odol og i as 5m-Nd em miner-¿is, Rb -Sl em
rocha total e K-Ar ern biotitas, pärà rochas 9naÍssico-
migmat Ít icas t ambém Iocal izadas nos ar.y-edores de Cur rt iba

Pela metodoìogia Sm-Nd em minerais ser¡arados
(sranada, plaeioclásio e anfibó1io), BASEI et aì. (199øb)
apresentaràrn umä i.dade i.socrônica de 55Ø Ha parit os 9naìsses
desta região, sendo que eEte valor- foi intevp¡etado como
relàtivo à ét.',rca de reequÍlibrio das ¡,ara.-lêneses rninerars às
novas condicões de pressão e t emperat ura quando da coiocacão
destes 9nìrisses em n jve j.s crustais sut¡eriores durante urna
tectônica do t ipo nappe (Nappe Rio Isuacú).
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Um diagr'ama isocrônico Rb./Sr constr-uido a partÍr de
rochäs coletadas na Pedrerra Atuba (trroxir¡idades de
Curiti.ba), indicou idade de 6L? +/- 4Ø l1a para eLrna Ri de
ø,21ó. N'r rnesmo afloramento foÌ obtida uma rdade K-Ar em
biotita de 58ø Ha, caracterizando o res{r-iamento desl:a
unidade

Exi.stem ài.nda alguns dados K-Ar que d í s t r Ì b u i r a rn - s e
entre 7QØ-48Ø Ha, demonstrando que certos setores desle
dorninio sofreram aquecimentos superioreE a 5ØØ"C durantp a
evo I uç ão brasiì iana

f rnportantes at j.vidades plutônicas, de cárátpr t ardi a
pós-tectônica foram c ãrac t er i zad as ¡ adiomety icamente no
intervalo de 6Øø-54ø Ha. tal granitogênese, lnt:rudida lanto
no Complexo Granuìítico de Santa Catar-ina como nos Tey-t-enos
GnaíEsicos-Hismat ít icos, esti represent ada por inúmeros
"stocks" e batólitos graníticos, tais como os ma'-iço:
Agudoç, Corupá, IJona Franc isc¿, Horro Redondo, Grac iosa e
Piraí, representantes, em payte, da SuítÊ Intr usi,,za Serr a dc,
Har, de KAIJL et al . (1982, In: Kaul,1984)

Infel izmente, os dados geor-ronoló9rcos disponivers
Para esta Euite Eão arnda rnu j. lo 1 n e x t) r e 5,5 i \,/ o s , não
permit indo umê. melhor c arac t er- i zaç ão evol ut ivo-t empcJy a l para
a meSlna.
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I]I - GEÛLOGIA I]A REG]ÃO DE PIÊN - SÃO BENTO ÐO SUL

IIi.1 - GENERALIDAOES

Loc¡l izada a aproxÍmadåment e 1Øø Km âo sul de
Currtrba(PR), a jrea mapeada encontra-se numà r'e9ião
caraclerrzada por rochas de alto grau metarnórf iro,
pertencentes ao Complero Granulí1:rco de Satrta Catarina
(Dornínio Heridional ), grani.tóides def orrnados ret)resenl.dntes
dos Terrenos GnárssÍco-l'ligmatíticos (Nanpe RÍu Iguacú) e
rochas ultrabásrc¡s a bÁsrcas, que se ¿l)reserìtàm na regrão
de contatLr entre estes dois dominios. Ocorre tambérn um LorFo
9r¿rnltóide não def orrnado (Granito Agudost e ,lo j-s corpÕs
básrcos, g a b r o - d i o r Í t i c o s¡ , incluídos nest e 9r'anitótde (r.,Lde
rnapa geol ógico, Ànexol ).

As demars unidàdes encontradas na área estão
repre5entadas por depósÍtos vulcano-sediment¿r es da Bàcid. de
Cam¡ro 61s9.*, sedimentos da Bac:.a do ParanÁ, drques ácidoe,
diques básicos e depósitos aluvionay es. Estes úl l- rm'¡s
litotipos atrpnas terão sua tìresençà reglstÍ'ådâ r-lríà r/ez .tue
os m?smo nãa for am objPto de est udo.

Antes de f)à!, ¿iàrmos a descrever as lÍtolo,.]ras (ìqe
foram ob jel:o de est udo nest e trabalho, deve-se esr I ar ecer
que ds porcent agens modars de cada mineral, dada t)c1Õ val or
entre parenteses à esquerda do miner al Êitado ou, quan d o na
forma de tabelâ, pelo val or correspondent e a intersec6to da
Ídentifrcacão do ponto com o mineral listado, f or-am obtidas
por est rmat ivas visuais, não t endo s rdû efetuiìdd c on t agem de
pontos em nenhuma amostra. Esclareça-se também, qLre og
pon t os cit-ados e não Þrecedidos pel aE l et râs AH ou PP f oram
descritos por HACHIAUELLI et al <t987), sendo que ir
correlàção gntre a ¡lurneraqão do ponto citado e a do p,rfit o
descrito poy est es aut ores, encont r a-se no apênd r.ce I.

III.1.1 - COHPLEXO GRANULITICO NE SANTA CATARINA

Este ag¡upamento de rochas possui Loino seus litotino:
princrpaÍs nà regrão rnaPeada, lJnaissps granuljlicos qr-rartzo*
feldspáticos com ou sem hipeyEtênio, bandados o,-r listrados,
corn porcõeE menoreE de piroxenrtos er maÌs raramente,
anf ibol it os.

0na I Eeeç g ranu I ít lcos quert zo- f e I dEpát icoe r Seräo
tratadas aqui tanto as rochaE ca¡-acterizädàE em lÂmina conro
pertencentes ao 9ràu lorte de metamor-frsmo (zona resionaì do
hi.perstênro) de [,INKLER <!978r, denomi.nadoE de snaieses
granulíticos, bem como os gnarsses de composição
essencralmente quartzo-feldEt,ática que, at)esar de não
possuirem mineraì o9 ia característ ica do grau forte, devem
ter at rngido tal grau, hajâ visto a int irna associação ent
campo ent re eçt es dois t ipos de gnai sses e a ob serv aç ão, em
alguinas I âminas pet rográfrcas, de ferções su!est ivas da
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Y L)L h ä:desestabrl rzacão f omplet-a dp ort_o¡rtrclxânr,ls, Êm
esspncralmente quartro-feldEpáLrca5 (1:.*r., poñtrl 4â)

cl s gnaisses quart'o-feldspátrros Eão yenresent-adn:
Por rochas de !rrn,rlação frn,r r ,Jro.¡El, 'leuc,lcr-,ilr,:os,
ocorrendo dp f orma rntercalada com os gnarbsps 9y anul Ít i,_os
e fn.lrcrdas pela alternâncra ,Je ban,J.rs cÕmtr¡,=t ¡s ¡r¡rr- ,lu¿rt-.,D,
fpldspatos e biotita, com out-ras formadas pDr qucr tzo efel d5¡r:3l- 6s, c;lr-acter-' ¿antlo run ban,JarnÉrrt o,-orírt,,lslÈ r,ln.rl il:ol r¡3 1)

Fot o
feldspáticc'
Al'157 ) , que
fol iacão S,,
S,.,

3.1 As¡rs6¡r tnacroEcdpico de um grìarsse (trJarl¿o-
do Complexo Granuljtico de Santa Catar.ina (punt
mostra utn t¡andamento composiciorral p"ralelo
p å otrorrêncra de uma fo'lLacão S.,r.r, uLillqLra

fl

a

à

DrsJrondo-se ger,ìlrnent:e de forrnå f),lr:rl¿l¡ åobandamento composlcronal, ocorrp a orrenf-açãr' dos mrrìeraÌs
def rnrndo assirn, utna f ol racão S,, l_,zgnt,_raltnrrrte, L-rr,lrr-e
t ambém uma or rent ação de mlner ais de for ma ob I i qua aLìbandamento defrnrndr¡ asEirn, urna folracão S,.r,.¡.

0 com¡'ortarnento dos mr-nerars cclm relaçãct a foli¿cão
S,.. .ll'rese¡tta-se d: geSurrrte forma: 0 .lLt.rrl¿o tìrlrrnelrneritemostra-se muito est rrado e por vezes lenr- rcular izarJo; a
brotrta encontra-sa normalmente ern ¡ulomeradrrs
lent rcularizados segundo a direção da S,. e ¡-rç f eldçprt,_rsestão em alguns casos orie.tado: pela xrst.¡si-,Jade S,, (com
lent rcularização) e em outros não. Em al911 ¡s cas05, Lrs
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níveis de quartzo estão dobrados åm uma de suas
ext rernidades, formando pequen:rs dob ras intra{oll.aj.s. torn
relacão à toliacão S,,...., esta t: amlrám Ee c;rracteriza pelc
orient ação da biotita, dos feldspatos e do qu¿ly-tzcr, embor ade maneira mai s sutil e nern sernpre visivel.

As observações microscopicas, a1ém de conf ir-mar oforte estrramento mrneral e a lenticularizaçãÕ à que f orarn
submet idos estes gnaisses, permit i r_t defrniv a textuy a ,_omcr
sendo granolepidoblást ica e rdent i.f icar às seguì.ntes
mineralogias

Pon t os eL

quart zo 3ø
K-f el dspat o 15
plagioclásio ?Ø
biotrta 1Ø
muscovitã Lø
epidot o LØ
c I or Í t a
carbonato
opacos 5

3Ø 37
1ø
eø 45
15 TØ
LØ

5
tø

5

3935 48

J'J

5ø
tØ

5

àn57

rø
5ø

3

?

0 plagroclásro normalmente encorit ra-se corn ele.radograu de sàuESurit ização e varia conEider¿velmente em suaquàntidade (de ?ø a 3ø%) 0 quartzo varia ifluito t)ouco ( 3€ì d
37',4) o mesmo acontecento com a biotita (!ø a 152). ApresenÉa de rnusco.zita, clorila, epi.doto e opacos cot¡o
acessórÍos é sistemát ica, sendo ocasionalE ã apatita,
zircão, tremolita e carbonatos. O K-feIdspato aparece em
quant idades apreciáveis somen t e em t r'ês amost r as.

0s gnaisses granulíticos são norrnalrnente de
granul ação média a fi na, ì euco a melanocrát icoE, pov-tadores
de um bandàmento pronunciado até quase mac j.cos. A
xistosidade S,.", nortnalmente FarL\lela a um bancJamento
composicional milimétrico, é marcada pela orientacão de
minerais rnáf icos ( an fiból io, pi.roxên!.o e/ou biotita),
feldspatos (plagioc lásio p K - fe l dspat o, que evÉntualmente
podem estar lenticularizados) ou quartzo (normallnente trem
est irado) . Localmente pode-se observar- a ocor-rência de uma
segundä loliacão (S,.,,r, ), tamlrÉm cáracterizada pelå
orient ação de mineraLs máficos, feldspatos e quart z.¡, emb or a
de f orrna lncipiente, bern corno a ocorrência de uma clivagern
de frat ura ( S,., ¡,r. ) .

A rnineralogia essencial dos gnaisses granul ít icospermitiu separá-los em fÉlsir:os, compostos essencialmenl-epor plagioclásio, K-feldspato e quart zo, sendo ¿ p resenç d de
minerais má fic os tais como p i roxên io, biotÍta, anfiból io e
3ranada mais rest rit a (Foto 3.eA), e tnarçses granulíticos
máficos, proporcionalmente menog expressivos que ob
fálsicos, e que pos<uem quàntidadeÉ apreciírzeis de
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Foto 3.2 Aspectoç macroscóF¡icclg dos gnai.sses
granulíticos do Cornplexo Granulitrco de Santa Catarrna,
mostrando a relação entre as foì iações S,., e S,.,.".r A) GnaíEçegranulitrccl 1é1"jico (ponto AHBØ); B) Gnaisse granul jtici-r
rnáf Íco, com granàda (0r) (ponto AH14ø).
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FlagiocláEro, Þi.roxênío e/ou anfibólio e mais
sub ord inad;¡ment e quârt zo, granada e prritä (Foto 3.28)

Um aspecto notável dos gnaisses granuliticos quay-lzo-
feldspátrcÕs em carnpo é a rápida varraGão apreserrtada ao
longo dos perfis realizados, seja na granulação, na
trrottorção entre plàgroclÉsi-o e oç minerais rnáf icos ou na
quant idade de quartzo e K-feldspato existente na rocha. Este
últrrno item perrnite que de um granulito máîico típico t,às5e-
se em questão de metros, em um mesmo afloramento, a um
granulito félsico ou mesrno Þära urfl gna j.Ese quartzo-
feldpiticÕ, sem que seja observada qualquer evidênciâ qLle
indique urn contåto definido entre pstes difererr t€s tipos dp
rochas, o que dificulta sobrem¿neira a dist incão dest es
ìitotipos em mäFa.

Hi c rosc op i c ament e, con f i rmàrn-se c aract eri st ic as t ais
como estirarnento do quartzo e a lenticularização de
pìagioclásio As textur;r5 encontrâdâs ção rrormalmanLe
granob I ást icas, even t ual men t e nemat ob 1ást icas .

As mrneralogiaE obçerr:adas ern lâmina nos gnaisses
granulíticos eEtão mostràdas å 5eguir', c.rnde c-piroxênio -
cl i.noprroxênio, o-prroxênio - ortot)irÕxênio e fr/àcl
tremol ita e/ou act inol ita.

Ponto 3 3ø 4? 46 AM7ø AH8ø AH14ø

quartzo tø
K-feldspato
plagioclásio 4ø
anfrbólio 15
c-piroxênio 6
o-p iroxân io 4
b iot ita
clorita 1Ø
Tr /Act lø
granada
apat i t a
carbonato
ot)acos 5
epidoto
t i t an i t a

55
Lø

5

15

5
5
5

44 35
¿5

44 A8

I
4

7
5

5 15 4
354

3s 5ø 46
Lø
7ø612
Lø?Iø
?Ø6

rØ
5

tø

J
?

A amost ra da paragênese 4ó est á re I ac ionad a como um
possível sranul it o mediante a p resenG a em I âmÍna de núc I eos
arredondado$, formados por- tremolita com bordas de reação
proerÍinentes, que acornpanham os corrtornos desles rrúcleoç.
Est a feição é devida, provavelmente, a um metamoriismo
posterior ao formador do granulito, calrÊador da
desestabilizacão de pretéritoE ov'topiroxênios. Ferções
semelhantes, porém córr ortopironåníos relrquiareE, são
observadas em outras lâminas (p.ex. Al17Ø) .
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A presenca de muscovita, epidotos, zilcão, clov-ita,
trernolita e opacos cÐmo acessórios i Eiçternática, harzendo
entretanto, variações em suas proporcões.

Quando analisadoE em urn diagrarna QAP (f:ig.3.1), os
gnaisses granulÍticos quartzo feldEpáticoE at.'r'esent am uma
composi.Gão .tue varia de tonalÍtica a monzogranÍt ica, corìì
excessão das emost ras AM7Ø e AM14Ø, dois granul itos máficos,
que ãÞreEent aram compoEicão quart zo diorit ica.

- 64rit5¿5 a !,4Êtt 0 - f ELD' Pín<.o t
- êRaNoLiros ì¿L sicos
- 6RnNoLiTot t¿ iri¿os

Fis.3.l Diagrama OAP mostrando a ,:omFosição modal
est imada dos gnaisses granul Ít icoç qL(artzo-feldspát icos do
Comp I exÕ Granul ít ico de Sant a Cat arína. 3b) Monzogran í L ica;
4) Granodiorit ica; 5) Íonal ít ica e 1el" ) Qn:rrtzo dioril ica.

Com relação ao metamorfismo que geroL{ este gv'uPÐ de
rochas, a f:resen6i* de ortot'iroxênio garants .1ue este tenha
se situado no 9rãu. forte, em especial na zon¿. t egional do
hiperstênio de I"JINKLER <f978,. lrara aquelas atnostraE onde
não ocorre ortopiroxânio, a ínt rma asEociação em camPo cclm
as rochag quP o I)osgueln e a l)a55ageln/ c{f,lno vrlflos, eln ttuestão
de poucos metros, e de forma gradacional, de rochas com
hiperstênio pärà rochas sem este rnlneral ¡ nos indicam
claramente qup ambas foram submetidaE ao mesmo eventtr
metarnórf íco de grau fortë. lJrn Évpnl:o tnetatnórf ico t'osterior
foi o resFon sáve I Pel a formação das Paragêneses a seguir:

- Clorita + tremolita/act inol ita + saussuri t e.
- Eiot Lta. +/- clorita, epidoto, muEcovita e opacos.
- tremolita + oPacos +/- < carbonat o + uralÌtä)
- +/- ural íta +/- biotita +./- saussurita.
- clorita + trernol itä + såussUrita +,/- opaÉos.

ct
o
a
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Estas associações mineraldgÍcas nor-malmente dispõem-
se na forma de uma desest ab i I i zac ão de rnÍnerais pretér¡.t os
(F. ex. bordas de reação) Segundo lÀIINKLER (c¡p. r-it . ), à
p arag ân e se trernol ita/aclinolita I clortta + ep idot o ¡ albita
+ quart zo +/- biotita (ou stÍlplomelàno) +/- muscovita +/-
carbonato, alérn de 5er caracterÍst ica de rnetamorfismo de
rochas básicas, seria diagnóstica do grau fraco, mais
especificar¡ente, da ¿ona da c I j. n o z o i z i. t a - a I b r t a - a c t i n o I r t a -
clorita, o qup defÍne uma isóg¡-ada de temFer.atuv a mÍnirna
para est e event o ent re 35Ø.'t e 39ø-8.

Deste rnodo, assuìïe-se qLlp os gnâiÉse grarrul Ít icos
derivaram de roc h as essencialmente igneaÊ, pref er encialmenl:e
rntermediárias a ácidas e¡ mais subordrnadarnente, de
composição bás ic a Para os 9nã i sses quartzcr-feldspát:icos
tambérn admite-se uma derivacão a pãrt ir de rochas igneas, ds
composicão intermediária a dcida, uma ve¿ que rochàs
metassedimentarÉs nestas condições de metàmclrf ismo,
tendpriam a aFresent ar uma màior var j.edàde mineraló9ica,
taÍs como ä presenGà extensiva de alrnandirra, estaurolita,
cord ierit a e a I guma daE espéc ies de êl *Si0,,, . Est as
constatações vêm de acordo com as afirmações de KAIJL &
TEIXEIRA (198E), UJERNICK & OLIVEiRA (198E), BASEI (1985),
BASEI et al.(1988), HARTMANN (1?Bts) e FIGUEIRED0 et al.
<L99Ø), entre outros, que adrnrtem urna orrgetn ignea, pdrd ir
maioria das rochas do Complexo Gy'anulítico de Santa
Cat arina.

0 conjunto de caracterist icàs dÊst É grupo de rochas,
tais como o fato de tratar-se de l-ochãs gnaissicas qLrartzo-
fel dspát icas t ipicamente foliadas, com bandas túá1i.cås e
fdl sicas, contendo biot itã e/ou horn b l enda, cotn hiperstênio,
plagioctásio, K-fel dspat o e quärt zo em p rop orç ões variadas,
onde a compclsicãÕ màis comum var ia de tonal ít ica a
rnonzogränítica, com provdvel derivação í9rrea, é típico do
conjunto dp caracterÍsticas petrográficas gerais doE
terrenos grånul ít icos conforme tdIN0LEY (I977 , fg94, .

Piroxenitos MacroscoFicamente são r-ochas de
sranulaCão ríÉdia a finâ, preto-esverdeadiå, aparentemente com
minerais cristal izados sem uma orientação preferencial,
corflpÕ5tas por hrotrta e urn rn:.neral t)r'ismático de colorucão
esverdeada. Em lâmina a mineralogia observada foi (ponto
à1127 ) (ó5)clinopiroxêni,: + <?ø)biotíta + (1Ø)ortopi.roxênr.o
+/- <ø3 )carbonat o.

Anllbolitos, - Ðe ocorrêncr.a locäl rzada, est as rochas
caracteri.zam-se por possuì.rem coloração cinza-lnédia,
granulação mÉdia a 9r-ossa e por-tav em uma xistosidade
åparentemente ìrnastornosada. Em 1ârnina delgada identificou-se
a seguinte paragênese (ponto 1). (3Ø)hornblenda +
(15)act inolita, + ( I 5 ) p 1 a s i o c I á s i o + <Lø )epidoto +
(Z)biotita + (Z)quartzo + (5)K-feldspato + (5)apatita +
( 5 ) c a rb on a t o .



3ø

A xistoEidädÊ principal desta r-ocha, aPùr enLemente de
caráter catacláslico, é dada pela ori€ntaçãr: pri.ncit¡almente
da actinolita e, mais subordinadarnente, da biotita, qLre

contornam porfiroblastos prrncipalmente de horrlblerrda,
sugerindo tratar-se de uma S,,,.r. A paragÐnese horntrlendå !
plagioclásio + biotita + quar t zo + K-feldspato é j.ndicat iva
de que â rochâ foÌ formada no mÍnimo etn um lnetamorf ismo de
grau médio, podendo no entanto rePresentar tt-rnd içõe':
metamórficas de até alto grau.

A par¡r9ênese act inol it a + clorrta l PP idol o I quart zo
+ carbonato é diasnóst ica parã o grau fraco, indicando nm
retrometarmorfisrno Esta possibil idade f1ca betn c lara eln
lâmi.na delgada onde Ee obEerva núcleos arr.edondados de
ant igas hornb I end¿s t ransformadas na assoc iação mineraìógica
acima referida

Est a re aç ão ( hornb I enda - âct inol it a + clÍnozoizit:r +

clori.ta + quart zo ) , reflete cond icões de t emper at ura minrma
de atrroximada¡nente 35Ø '''C (at¡aixo deEte .¿aIor a clorita n'f,o
é formada junto a est a assoc i ac ão ) e máxima de 5ØØ "'C.

A rocha pretérita deste anfibDl ito deve ger ¡-tma rocha
ignea de cornposicão básica, visto que, segurrdo TJINKLER
(op.cit. ), os xistos verdes (ou anfibol itos) derivados de
t¡elrtos têm muito mais quärtzo e fengÍta, menos clorila,
albita e epidoto e geralmente não incllrem acti.nolrta.

lìesurnindo, t)ode-se sugerrr que o Co¡nplexo Grartrulítico
de Santa Catarina sofreu pelo menos três faseç de
metamorf ísrno. A primeira fase (Fm,. ¡ s ¿ ¡ ¿ ç t e r i z a r i a - s e FOr um
metamorfrsmo de grau forte com presEão totàl (Pt) muito
rnaior que a pressão de água (P¡1;¡ç¡ ). A EegLrnda fase (Fn,,'r.),
Ee c aract er izar i a novamente por um met amorfi smo de méd io a
alto grau e, finalmente, teria ocorrido uma terceira fase
(Fm,.,',¡r,) caraÉterizada por um rBtrometatnorfismo de grau fraco
sobre as rochas anteriormente formadas e que se mostra de
rnaneira mais clara, quanto ¡naior å proximidade deste dornín jo
com o dos GranitóideE Deformados Umã faËe metamórf j.ca Fré-
Fm,., deve ler ocorrido, urnä veu que a folracão :¡erada rtesta
fase c arac t er iza-se como uma fol iacão de transPosição, out
seja, S,., equivaleria a, no minimo, S,,.r.

Com relação a geologia estrutural da ár ea maPeada
como Complexo Granul it ico de 9anta Cat arina, a anál ise que
se faz aqui d bastante superficial , suf j.ciente aPenas Fãr a
dar uma nocão dä cornplexidades eEtrutural desle domínío que,
para um perfeito entendimento demandar-ia um estudo bem mais
detalhado.

A fol iacão princ Ípal obser.t ada (S,.,), caracteri¿a-se
como umä lol iacão snáissrca bem desenvol vida, mar cada pela
orient acão dE leldspatos, p iroxên ios, anfiból ros e biol:ita,
além de apresentar, como regra geral, um forte esti¡-amenLo
rnineral, notadarnente do quartzo e subordir¡¿datnente, dos
feldspatos.
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c5,_d ru¡rdLdL) Þrr rppr99gnrarrS, no r¡Inlmo, ¡lma
foliação de transposi.ção 5,,;, haja vist¡ a presença, tanto em
lamr.na (ponio 35) como em afloramentos (panto AH43) de
pequenas doÞ'ras inlrafoliåis, indi.cati,¿as de uma de foliacão
pretérita. Ela estaria também associada a um bandamento
composic ional de orisem tect ônica

A direcão geraI principal desta fol iação 5r, É para N l.J

com cåimentos tanto para NE como para Sl,l . Em estereograma
(Fig.3.2) obtem-çe ctrmo atltude modåì principal N5ó¡¡l/Z6Sl,l e
verifica-se a ocorrêncra de um dobramçnto amplc d:sLa
foliacão, cuio eixo / contruído aprespnta .omo atitude
s34E/sØ."

faøubcia got qoNr os

F17 z z.s - t.st- :l
lì_.-:l
[Ìj=]r - øs

ffi=v,' - s.'

-tÊ-d.5.8 - ¿.1

ffi=r.r- z-r

t2l eotr os

FÍ9.3.2 Diagrama
inferior, de frequÊncia de
dos gnaiEses granul it icos
Cat arina

Schm i d t -Lamber t hern i s f ér i o
polos da f ol iação princiFal (S,., )

do Comp I exo Eranul:.tico de Sant¿

Além desta foliacão prrncipal for possível obser'.¡ar
em alguns pontos (p.ex. AM3ó) e em lâmina (p.ex. ponto 31),
a ocorrência de unra fol iacão sub-paralel a à anterior e ao



bandamento composÍcional tectônico, caracterizadä pela
orientacão de quarLzo, p1ägj.oclásio, I(-feldspalr: e biotita,
que foi internretada como uma poss Í ve I S,, ,,.,. t S.,,¡ ) .

Todas estas loliações teriam sido gprädas em um
arnbrente que conferiria ås rochaE um comportampnto pl-jst:l'co,
ou seja, elas encontrariam-se sob condi.ções de temperatL{ras
de moderadas a al!;ì9, mestno quando do dotrràtnerìto verifrcado
em egtereograma

uma últrma fase de def orrnação, obEer,zável sobretudo
nas reg iões mais prciximas ao contato com a NåFpp Rio Iguacú
foÍ responsável pela gpração, não generalizada, d€ uma
c I ivagem de {ratura posterior- à S,,."ù {Ë,.,.,'=1, qr_re teri+ corno
direcões gerais algo entre N4ø-6ØE com mer-gLrlhog
verticalizados Esta clivägem de fratura (S.¡) leria se
originado sob cond icões de comp ort emen t o pr edominantemenl:e
rúptit das roÉhàs, indrcando que estas já se encont ràvirr¡
mais frj.as quando sofreram est a deformacão.

Uma com¡raracão entre metamorfismo e deformacão, vide
abaixo, indica*nos ä asÉociacão da fase metamdrfica Fmr! cÈìna {oliacão S,.,, enquãnto que a fase l:tn",,.¡ pÊrltrriä
carresponder à foliação S,,.,., A assocÍação entre ;¡ fase
Fm,".¡¡ com a clirragen de f rrtnr+ S-...¿r, embaFa provi,/el, nãofoi posE j ve I caracterizar, uma vez que a análise de låmrna:petroqráficas não indicou a fase tûetamórf ica 1rm,".,.¡r como
est ando aEsoc iada a aì gLrma deforrnacão .

OEFORMACÃO HETAHORFISHO

Caracter IEAS

xÍstoçidäde
intrafol ial
Þandamentrf
metamórfico
xrstosi.dade suh

Cav-acter'ÍsL icas

altn g rau

c.lral*ela__a^"
cì ÍvagPrn de

alto grau

fratura

III 1E - CORPOS ULTRABTJSICOS A B¿iSICOS

Existem três tipos princípais de ocor-rêncià de I'ochas
ul t rabásicas na área mapeada . 0 prÍrneiro säo de rochas .ìue
ocorrem na forma de lentes de, no máxrmo, poucas dezenas de
rretros de espessura e algutnas centenâ5 de metros de
comprimento, em meio aos Granitoides Deformados.

Estas rochas ât)r€5erìtam-ser geralmente, alteradas e
compõem-se predominantemente por ser pent in it os, talco
xistos, l:rernolita talco xrstos, cotn ¡'orções tflerìores de

rnéd i o a

barxo grau

Superficie
prováve1
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anfibolitos, metagabronoritos, meta-olivina-9abr-onoritos e
me t an or I t os .

0s serppñti.nitos caracterizam-se cotno rochas de
coloração cinza esverdeada atd arroxeada, de granulomeLria
fina a rnédia, e compostaS eÊsencralmente por serpenlinìì,
cìorita e talco, sendo visível a ocorrência dp FolimÐrfcls
de, provavelrn€nte, oltvrnå e piroxênios. Possuern umd
xiitosidade fort e, def rni.da pela orient ação dos miner ais
acima, sendo viEível em alguns locars (pon!:o Al41ø1), a
ocorrência das superfÍc ies de cisalhamento Sc e Ss.

ûs xtstos magnesianos ocor-rem, norrflaltnente,
assoc iados com gabronoritos e são rochas de ro l olac ãÕ verde
piì j.da, granulsr¡etrra finu a média, textura leprdoblástrca a
nematoblástÍca, com forte xiEtosidade, definida pela
orientação de talco, clorità ou trernolita, Algurnas vezes
podem apresentar pequenos nóduios r-icos em manganês,
dis¡.rs¡565 pel ä rochà.

Os anfibolitos predoflinårÍ como rochas ntáf icås e
encontram-se, em 9eräI, cÕmo rochas tneËocráticas, de
coloração cinza esverdeada, granulornetria frna a lnédia, corn
textura nematoblástica a granonematobiastica, com uma
fol iacão defrnida pelà orrentàcão de c rist ais de hornb I enda
e biotita.

0 segundo t ipo de ocorrêncra de rochas ult rat¡ásicas a
básicas, é como Êorpos¡ norrnalmente muito pequenos,
intrusrvos nas rochas do Complexo Granul ít ico de Santa
Catarina. Destes coy-pos destaca-Ee, por seu tamanho e
trabalhos real j.zadoE (p.e., GIRARUI 1974, L976, 6iRARDI I
LJLBRICH, 198Ø; RIBAS, 1984, entre out ros ) , aquele que 5e
encontra na localidade de Camr¡ina dos l'1aias, à sul de Prên.

Neste agrupamento de rochas são descyitoË os
seguintes Iitof ipos ì xist os rnagnesianos/ serpentinitos,
met ap i roxen i t os, met agabron or it os, e an f i bo I i t os .

Xlstos magnesiano€ e serpentinitosr - 0s xistos
conf igurarn litologiàs normulmente cinza-esverdeadas e de
granu 1aç ão linã a média. Gera l ment e bem fol i ados ¡ pÐssu€m
urna xistosidade de transposí5ão corn dobras rompidas e urna
c I ivagem de c renu I aç ão, ident i ficando-se localmenle dob rãs
ern bainhâ (HACHIAVELLI et al . L9A7) -

Formados por talco, clorita, tremolita e ser'¡entina
ern quantidades v a r i á v e i s , a p r e s e n t a m localrnente concent racões
de pirita, e veios de quartzo de espegsuv-as variadas. Em
al guns locais identificararn-se concent rações de cristais
cent imétricos de tremol ita.

Em lâmina del gada observa-se apenas uma dLrecão de
foliação, Þem evidenciada pela orientaGão dos frloE-
silicatos. Estes conferem àE rochas, i n v a r I a v e I rn e n t e , uma
textura lepidoblástica e, eventualmente, p o r { i r ub I i s t i c a ,

dada por cristai.s ma i ores de clorita
Observam-se t amÞ ém, niveis de serpent inas, sendo que

esta feicão, caràcteríst1câ dos serpenti.nitos, não Ìrnpli.ca
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necessãriamente em uma lol iäcão tectônica. As rnine¡"alogias
observadas para os xistos e serpentinitos são:

ponto 7a 7b I 11

talco 4ø 95
serpentina 7ø 83 ó5
clorita 45
bruc it a Pø
oPacos 5 15 5 15

Anal isando-se est as assoc i acões mineraiþ p dÉ frosse
de informações macroscóprcas e brbliográfrcas(principalmente tIINKLER 7?7A) , pode-sÈ dizer que I a I)r-esenGa
de serpentina indica uma P¡:o¡r prdxima rJe ¿errJ dr-rr-ânL e L1

metamor{ismo que a formou. As aEsociacões cyisoLilo +
brucit¿ e crrsotilo + talro perrnitem sugÉrir (lue houve urr
rnetamorf ismo de grau fraco, cuj a t emFer at ura foi super-ior à
da j.só9rada do I irnite grau rncrpient e/grà\J fraco (3øØ - eAø
''f, ) e inferior à da isdgrada da brolíta eEtárzel t'ara
metapelitos (43Ø - 47ø '"(:).

Hetapiroxenítos, - São rochas normalmenl:e derr sas,
de 9 ranu I omet rr a média a f ina e com co I oraË ão c j.nza-eçcura,
quando não d e s e s t a b i I i z a d a s , e cinza-esr¡er-deada quando já
sofreram, parcial ou totalmente, algutr tlrÕcesso de
serpent inizacão e./ou tatcificacão. Hac icas, são lormadas
quasp que exclusivirmente por piroxênioE, podendo em algLrns
casos cont er quant idades apreciáveis de talco e serpent ina e
mais subord in ad amen t e, ol ivinaç.

A paragênese ident ificåda pm ¡åmina deìgada no ponto
15 foi <6ørcl inopiroxênio + (35)orto¡riroxênio +,/-
(5)plagioclásio (andesina-labradorita) 

.

Met agabronor it os: - Rochas de granul à6ão desde fina a
lnédia, com elevadä densidade e de coloràGão cinzà a Einza
esverdeada. HaciGas, são compostãs poy' piroxôni.J e
subordinadarnente plå9ioclásio. Ao rnrcroEcót'ro idenl. if icou-
se, no ponto 4H142, a seguinte paragênese: (42)ortopir.oxênio
+ <?ø) espinélio + (15)plagroclásio + (1ø)clinopiroxân Lo +/-
(5)hornblenda +/- (5)ural ità.

Embora tenha se obserrzado tanto nesta rochâ cotno no
metapiroxenito, contato pol igonal entre os cristais, somen t e
esta feição não nos f)arece conclusivâ Farâ råf irrnarrnos çe
t rat ar de uma rocha metamórfica de alto grau. 0 prefixo met a
está sendo utilisado para indicar um lnetamorf isrno de baixo
9rau, {acilmente re.conhecÍvel pela ocorrência de pequenâg
quantidades de talco e serf¡entina, rnacroscof¡rcämente
ìdent i ficáveis, alÉm de quant idades moderãdas de pÍroxênios
uralitizadoE, cârbonat os e pl aqioc lásros saussurit iz¡¡dos.

Metanfibolito: - 0correndo de for-ma reslrita, naS
p r6x i m id ades do contato com o Comp I exo Granul Ít ico dE Santa
Catarina, c àrat er i za-se como uma rocha de granul ação mÉd i å,



) -.)

negro-psverdeada, multo altey ada, na qua I nãc.' foi ob servadàqualquer orientacão mrneralógica. Sua par,rgênese em låmina
delgada mostrou <ponto 47 I (45)act inol ita + (3ø)epidcrto +(15)hornblenda +/- ( 5 ) t> I a g i o c I á s i o r/- (-J) or)acos.

A associacão act inol it a + epidoto substítuíndcr
cristais de hornblenda é diagnóst j.ca de ufii tnetarnorf isrno rro
domíni.o de g rau {raco.

0 t erce i ro t ipo de oc orrênc i a dos corpos ul traLrásicos
a básicos, é na fÕrma de um cor-po alongado, ocor'f.ente junf:o
ao contato entre os Granitóides Def orrnados e o Cornplexo
Granul Ít ico de Santa Cat arina, nã I oc a 1i dade de Camp ina dos
Crispi.ns, a ieste de Piên, onde os litotir¡os t)redomrnànt:es
são serpentinitos e talco xistoE.

0s serpentinito5 c à r â c t e r j. z a m - s e corno rochas de
coloracão cinza esverdeada, de granulometria fina a média, e
compoStås essencialmente por serpentirra, cloríta e talco,
sendo visível a ocorrênc ia de pol imorfos de, provavelmente,
ol ivrna e piroxênios. A relacão textural destas rochas é
confusa, devido ao arranjo dos cristaig de sey-pentina, que
chegärfl a formar estruturas em rede. No entantÕ, de utnd
manei.ra gera I / a orientação dos miner ais é bem visível,
def inindo assirn, urna f ol iacão S,-

0s talco xrsl os são rochas de col oraGão clnza claro ;¡
verde ac inzent ado, de granulometria fina a méd ia, ccrmpost os
For talco, biotita, clorita Ë ot)acos que e¡contratn-se, êrngeral , fort ement e orient ados, definindo uma foliacão xistoEa
(S- ), bem caracterÍst ica.

Tanto nos t alco xistog (omo nos serpent j.nitos, é
Possível observar-se, em alguns locais, a ot:or.r-êncià do par
de sups¡fi¡ies de ci.salhamento Sc e Ss.

III.1.¿,1 - O COMPLEXO B¿íSTCO ULTRABÂSICo DE PIÊN

Ident ificadas inicialmente quando da el aboração daFolha Geolósica Piên (TREIN et al , f969), as rochas
representantes deste agrupamento litolófrico foram
consideradas por GIRARDI ( 1924 e f976), GIRARDI & ULERICH(L9AØl, como Í,ertencentes à urn cornplexo básl.co-ultrabáçico
cónstituído por um corpo básico central, composLo
f,redÐminantemente t)or horrìblenda metagabros e por
anfibolitos e gnaisses anfiboliticos, e por dois cor.pos
predom in an t emen t e ultramáfÍcos e u I t rab ás icos, adjacenles
aos hornblenda metagabros e const ituídos essencialmente por.
xistos magneSj-anÕs e serpent in j.tos, com porcões lnen o re g de
met aperidot i t os, met ap i roxen i t os e met anor ít os .

Segundo GIRAR0I & ULBRICH (or,. cit ), a consanguirì1dàde
entre ãs rochas básicas (hornL¡lend¿ metagabr.os) e
ultrabásicas (xistos magnesianos € sertrent j.nitos) estaria
caracterÍzada pela íntima assoc i aç ão deEt eE Iitof ipos em
Éampo e pela variação cont inua nos parâmet ros geoquitnicc¡s em
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diagrama: do tipo elementos maiores e ty-aços em funcão do
indice de Simpson l1ØØ(FeA * FÉ;:r0* ) l/\FzD r Fe*Ðu + Hg0).

Com relacão a primeira evidência, ver-ifirou-se
durirnle a elaboração deEt e trâba1ho, que à mesma pode Eer
contestada, notadamente com relação ao Lorpo uìtrabásiccr
localizado nas proxttnidades de Carnpinas dos Cri.sprnç (lestp
de Pi.ên) gue está colocado na região de contato entle os
Granit óides DeforrnadoE e o Complexo 6ranul Ít ico de Sant a
Catarina, eEtando envolto essenrialmente poy' litotipos
rePresentantes do prirnerro conjunto (vrde anexo 1)
Veri fica-se t ambém, a ocorrência de rochas ultrabásicas
int rud idas em meio às rochas granul it i.cas, não associadas ao
corpo básico princ ipal , bem aomo a ocov r'êrrc ia de rochas
ultrabásicas d j.spostäE eln meio aos granitóides IJef ortnados,

Quanto ao segundo argumento, é possivel úbÉÊr-var'-sc
nos diagrarnÀs apregentädos J,6¡ GIRARBI & ULBfIICH (op rrt ),que, além da variacão cÕntinua nos par'ämetros geoquímicos,
exlste urna quebra Em alguns dos "trerìds" de vuriacão,
notadamento com relação aos elementos Zr, St" e Ti0* e, mÉrìo5
evÍdente) nos eìementos Sc, Cr e êlor0,o. Alérn deEtas .¡uebrirs,
é possível ver.ificar-sp tarnbém¡ urnã associacão mais intima
entre os hornl¡lenda rnetagabros e anf il¡o1il:os trofit os
granul itos do que com as roc h as ultrabásicas.

Com base nestas observaçães, sugere-se aqui, a
possib i l idade de que Õ coy po mapeàdo pelos autores supr å
citados como hornblenda metagabros, anfibol itos ê gnaisses
anfibol ÍtÍcos, faGa parte do conjunto maior mapeado cDmo
Corn¡rl s¡s Granul ít ico de Santa Catàrina.

Com relação às evidências de recristalizacão pm

est ado sól ido apresent adaE ['eì as rochas u I t rabás ic as, tars
como contato pol igonal a 7?Ø' e a ocorrência de ol ivina
envolvendo piroxênio, obser-vadas em algumas amostras (p.e.
4H142 e 15) e deEcrítas e fotograîadas por GIRARDI , t974,
que que a9 interpetrou como resultantes de um evento
rnet arncirf ico de alto 9rau, é aqui Eugerido que eEtas feicões
possam represent ar umä recristal izacão em um amb ien t e de
càdeia meso-oceânica ou estarem associadas a cava1.¡arnentos
intra-oceânicos, conforme inteypretaGões de NIC0LAS et
al.198Ø e NICOLAS, 1989, ¡r¿¡¡ feições semelhantes obserrzadas
em of iol itos.

Uma outra evidêncra que sugere rlue as rochas
ultrabásicas não foram afetadas pelo mesmo evento
rnetamórf j.có de alto gràu que at in9 ru as rochas granul iticas,
é o fato de que o padrão deformacional de arnbas ¿preEenta
d i ferenç as marcantes. En quan t o que as roch as granuliticas
apresentam um forte estiramento de miney-ais, seja dcr
quart¿o, doE feldspatos ou dos minerais rná1icos, as.l'ochas
uìtrabásicas apresentam uma defor-mação bem menog intensa,
carac t er i. z ad a essenc i a I men t e pelå orr.entacão de
filossil Ícatos, sem est irament o mineral
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Arnda com relacão ao p ad rão eslruturãì deÉtaË r ocha5
recorda-se que å àt itude principal da rrfchàs granul jf: rcas å
N5ól^,./ZéSl,l (Fis.4.2), enquanto que as rochas ull:r'abásicas
åpresentdrn àtrtudes cotn drreções t.'redornlnantemerr te NE
Acrescente-se ainda, que o padrão de de{ormacão d est as, está
multo próximo àquele observàdo rros Granitóides Deformados,
apresentados no capitulo a seguir, inclusive no tocarrte à
observação de superfícies de cÍsalhâmpnto Sc e Ss, não
carac t er Í zad as no domÍn io granul it ico.

Com base nestas evidêncras, concluÍ-se pelä
possib i I idade da não existência de um Complexo Básiccr-
Ultrabásico de Piên tal corno rnici.almente defrnrdo, urflà vez
que o corpo básico central deste complexo pode r epr e:entar'
parte do Complexo Granulítìco de Santa Catarina, não
posEuindo qualquer relacão genética com as rochas
u.l t rabáEicas adjacent es e/ou intrud j.das nele.

Com relação às rochas ultrabásicas, a sugestão que se
faz, é de que estàs representeln, restos de utn fundo oceånrco
imbricado tectoni.camente entre os Granitóides Ief or-mados e o
Cornplexo 6ranulitíco de Sèntá Catårina. IEta r,ossrL¡ilidade e
particularmente saliente para o coy-po ultrabásico oeorrente
na re9 i ão de CampinaE do5 Crispins, que encont ra-se colocado
exatamente na zona de contato entre o domínio dr¡s
Granitóides Def orrnadoE e o dornÍnio granulítico.

III.1.3 - GRANITóIDES DEFORTlADOS

Estão representados na área por 9ràrìttcitde5
heterogeneamente deformados¡ eu€ apresentam composiGões
variadas, desde terrnos interrnediários até francarnente áeidos
e gue, de forma 9eral, possuem claras evidênciaÉ de
rnetamorf ismo associado com urna deforrnacão cisalhante.

0 tratamento dos dadoE químicos e isotópicÕs
re feren t es a Êst e5 gran i t óides, perlnit iu separá-l oE em dois
corpos princ ipãis denominados, in forma l men t e, de Granito
Sudeste e 6ranito NoroeÉte que, por suã vezl f orarn
subdivididos, também ínformalmente, nas fácies 1e 2 para o
prirneiro corpo e fác ies 3 e 4 p ara o segLtndo.

A seguir far-se-á a descr rcãÕ das c a r a c t e l i s t i c a:i
petrográficds gerif is dest€s grarìitcíides def rrrrßadÕs, levando-
se em consideracão a separaGão procosta de fúcies par'ä cãda
corPo Princi.Pal.

fSranito Sudeete - fácies I, - 'f ràta-se de urn
hornblenda quartzo-moneodiorito a quartzo-morì zonito a
magnet it a e titanita, de cores esEencialmente c inzas, média
a clara-rosa, leucocrát1co, cotn Índrce de cor em torno de
LØ, granulometria média, localmente àpr esentando
megacrrEtale de K-feldspat o róseo (FKR), que pod€tn ocorrer
de forma concentradä em bandas méty-icaE ou isolados,
drspersos na rocha (Foto 3.3).
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Foto 3 3 Aspectos macrc.¡scópÍcos gerai.s do Gvarrrtcr
sudeste, f ic ies 1, do dornírrro dos Granrtórdes uef or-rnados,
com a lndicação da foliacão S,. A) PreserìGa reçtrita de
megacristars de K-feldspato (FK ) (ponto AM13e) . B) Bandas
corn concentr'açã,: de rnegacriEtarE de K-feldslr¿¡6 (ponLo
AH1 1ØB )
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Apreçenta também €nclaves centrrndtricos de cclmposicãu
básica, al ongados segundo a fol Íacão e octlrre ern urna faixa
egtreita, orientada segundo NE¡ junto ao contåto com e
Corn¡rls¡s Granul it ico de Sant a Cat arlnu e a rrordeste tJe Piên

A mineralogia principal da rocha observada em campo é
dada por plagioclásio( 4ø-5Ø'l ), quartzo(15-ê5%), K-feldspato
<2ø-3ø%), anfibólio + biotità (7ø-13'l) ocor-rendo ainda, como
rninerais acessórros ou secundárioç¡ otrâcÕs, epidot'l È
clorita. 0 K-feldspato, a 1ém de ocorrer como megact-istais,
ocorre larnbém como matri¿, con tarnanho médro.

A f ol iacão (S,., ) que se observa nÊsleE l itot iFog ú
{acilmente evidencíada peìa orientação dos rnineraiE máficos
e em rflenor !Jrau, pel os fel dspatos. 0 quart zo geralmente se
most ra est irado, se9 un do a fol racão, aj udando a defini-la

A obEervacão ao microscópio de 1âminas referentes a
est ã 1ác ies forneceu a seguinte mineralogia:

Ponto

plagióclásio
l(-fe1dst.'ato
qua r t zo
horblenda
biotita

hM97 AMl1ØA êH13e

5Ø
5È:

I
â
4

48 5ø
27 25
15 L7
76
3e

O plagioclásio ocorre normalmente como cristais
inequigranulares, anédricosr com bordas irr-egulares e algo
saussuritizados. Cornumente apresenta-se cotn uma orientação
pre{erencial e, em geral, mostra-se zonado, com a
saussurit ização concent rdndo-se ño núc l eo dos cristais. Pod e
ocorrer como cristais maiores ou como 9rãos rnuito pequenos,
forrnando utna rnatriz nas amostras maiE defor-madas, Neste
caso, os grãos maiores possuem ext inção ondulante e a matriz
esti orientada, definindo umà foliacão (S,,), pouco ealipntÉ,
embora bem visÍvel. Ouando em cristais menoreE, na matriz,
mostra evidências de recut)eraGão e recrist al izacão. A
amostra AM11øA apresenta evidências de ter ocoy'r ido
tnicrocli-ni¿¿ção f)arclal de alguns plàgiocláçios, j.ndrcandct
uma mobilidade, rrresmo que ern pequena escala, de elementos,
no caso, de K. Há evidÊnEids t arnbérn de ter ocorrirJo
mobilidade de Na, indicada pela "invasão" de K-feldspato por'
pl agiocl áçio, com a f orrnaç ão de nrjrrnequitas.

O K-Êeldspato pode ser tanto o ortoclásio, como rro
caso da arnostra AH11ø4, ou o microc I ineo ( caso da ,ltnostra
AM97 I, ocorrendo localmentp pequena quantidade de pertita.
De maneira geral ocorre comó cristais anédricos, com bordâs
bem i rregu l ares, e inequigranulares, cÕm crrstais maiores,
de até 1cm e cristais t)equenos, milirnétricos. Estes
normal ment e encomt ram-se d içpersos na matriz, n ot adamen t e em
amostras rnais deforrnadas. Neste caso ¡ os c r tst aìs rnaiores
geralmente apresentam ext incão ondulante e os cristai.s
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menores, evidôncras de recuperação e recr-istalização, sendo
que uma orientação ¡,¡sfs¡encial segurrdo a foliação S,,, é
sempre víEíve1. â seric it izacão dos K-feldspatos É comurn,
bem como as inclusões de plagioclásio, quârtzo e rnrnerais
acessór ios , tais como apat r t a, ep idot o e opacos, indicando
urn;r cristali.zação tard j.a do K-feldspato.

0 quart zo ocor re 9 era I mÞnt e como crist ais anédricos,
com ext incão ondulante suave a moderada, frequentemente
apresentando evidências de rec up eração e recristal izacão e
apresentùndo urna orientaGão preferenci.al que varia de trouco
distinguiveì a bem evidente, dependendo da amÉìst ra anal isada
est ar rnenos ou maLs delormada.

A hornblenda ocor'(e normalrnente cotno tnat riz e
encontrando-se or j.Êñtada segundo a foliacão Sn, estandc)
geralrnente associada à bíoti"ta, titanita, epidotoE, ar)àtltd
e opacos, sendo frequent e sua alteracão p ara b j.otita e/ou
clorrta.

A biot iLa ocorre principalmente como pródutcr da
transformação das hornbtendas, como está bem evidenciado rìa
atnostra AH11ø4, f,odendo, etn alguns casos, ret)resentar
cristais primários. 0uando represent a criËtàis primir ios,
gerälrnente está deforrnada, com forte extrnEão ondulante,
muito embora ext inção ondulante e orientação pr eferer¡cial
segundo S,.,, sej a urna fercão cornurn å, Frati.EamÊnie, t,--das aã
biotitas. Em alguns raros càsos ã biotita ocot"t'e junto ao
plâ9ioc1ási.o, in vad i ndo est e, indicando Élariàrnente t er-Ée
formado a part r r de uma recristal ização em est ado só1rdo.

Com relação aos minerai.s acessórios, destäcdÍn-se os
opaÈos (32 na amostra AH11øA) e a ti.tanita, que ocôrrem
f requentemente associados. llerìtre o9 opacos cotn certee,¡
ocorre magnet rta, evidenciada pela forma quadrát ica ou
triangular de alguns cristaiE ent iâmina e caracterizàda
guando da separacão dos mi.nerais magnéticos nas amostras que
foram utilizadas nos processos de dat aGão geocrónoló9ica.

0utros minerais acessórios sempre visÍveis são o
zircão, a àpiltita e a allanita, que ocorretn etÍ pequena
quant idade, em criståi6 isol adoE, dispersos pel a I âmina ou
então, como é mais frequente, conto inclusõeç ños feldsl,atos.

A presenGa de clorita, como produto de alter açãc¡ d¿r
hornblenda e,/ou då biotita é sisternitica, enquanto quÊ a
preEenGa de sericita é maiE restrita. Out ros secundár iob
bastante colnuns são os et)idotog, representadoE pelàs fases
zoisita, c l inozoisit a e piEtacita. Da ob servacão das lâm j.nas
permaneceu na dúvida a p resenG d ou não de purnpelita.

Granito Sudest e - fác i es P, - Biotita monzogranÍto a
granodiorito à magnetita e titanita, de cor ci.n¿a claro,
ros,rda a averrnelhada, leucocrático, com Índrce de cor ern
torno de 5 ou menos, com granulometr-ia grossa a média,
t)odendo ocorre( o{r não rnegacristais de FKfl (FÕto 3.4). 5ua
ocorrência em cämpo dá-se na +orma de u¡n corpo alongadL)
sesundo NE e localreado i. ¡n e d i a t a rn e n t e a S l¡i de Prên até o
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Foto 3 4
5r-rdeste, fácres
com a ind icacão
feldspato (FK)
feldsp¿to ([,onto

l"!1'",r

A:'Pectos macroEcóprcos gerais drt Gr¿nitc'
e, do domÍnro dos 6ranrtórdeç Uefor-rnad,ts,
da foliação 5,' A) Seln tnegacrrEtars rJe K-(ponto AM95) B) Com megacr istars de K-
PP39 )
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contato com o DomÍnio Meridional, estendendo-se em drrecãr.r
NE atá o fácies 1.

A observacão de campo j.dentlf rca cÉte cort)o corno
sendo {ormado por rochas compostas essencialmente por
quartzo(25-35Zl , t> lagioclásio(33-45Z ), K-feldspato(35-45%) e
máf i.cos (biot rta predominante) (52 ou menoE), mostrando corno

'ninerais secundárros epidoto) opäcos e zrrcões. 0 l(-
feldspato pode Õcorrer tanto como megacri.stais ou como
mat riz de tarnanho médio.

A def orrnação nestas rochas e9tá caracteri.zàda por uma
fol racão incipiente, podendo em al guns pontos apresent ar umà
foliacão mais desenvolvida, c¿iracteri.zadà principalmpnte
pel a orÍentaGão de feldspatos e quar t zo, not ad amen t e nas
superficles rnàis al t eradas da rocha.

A observação ao m ic rosc óp io permit iu a ident ifrcacão
dù seguinte mineralogra.

Ponto

t., I ag ioc l isro
K-îeldspato
quart zo
biotita

5ø 4ø
e5 3øeØ e53e

AMEE

4ø
35
eø

5

êM?4 AH?3

0corre ainda, como minerais acessóri.os, hornblerrda,
apatita, opacos, titanita, zircão e allanrta, e cornc.¡
secundários, et)ldotos e clorita.

0 plagioclásio ocorre como 9rãos maiores,
inequ j.granul ares e corn con t at os irregul ares e/ou sut urados.
Normalmente mostram-se zonados, com sàussurit izauão branda,
principalmente na trarte central dos cristaj.s, 0corre t aml¡ém
como cristais menores formando uma matri.z parä os 9rãos
maiores, rnostrando nest e caso contatos geral ment e bern rnàis
definidos, Þriiximos à do tipo poligonal, indicando urna
recrist al izacão dest es grãos, em est;rdo sól ido . É t amtrém
relat ivamente {re quen t e na matriz, a p resen Ë a de contator
t:olrgonaiE a LêØ"" Éntre os crrstãiç de feldEt¡atos e quar-t¿o.

De maneira geral, a matri¿ tende a mostray -se em
bandas irregulares, com uma orient ação não muito evidente,
mas Þercept ivel, def ini.ndo uma fol iação S,,. Boa t'arle doç
cristais maiores de p I ag roc I áEio seguem est a orientacão, bem
como at)resentam uma nÍtida extincão ondulantp, f)ÕuÉo vrsi,zel
nos cristais rnenores. É frequente tambér¡ a ocorr'ência de
plagi.oclási.o invadi.ndo o K-feldEpato, notudamente nos grãos
rnaiores deEt e, com a formação de mírmequitas. Em ray os Lasos
t)ârece ocorrer o contrário, ou sej ¡, pequenos crist ais de
microclinio parecem Ee formar sobre os cv"istars maic.:r'es de
t)lagioclásio. A ãrnostra AH95 apresentir tanto evrdêncras de
microclinizacão parcial de piagioclásio, como a formaçãt-r de
mirmequitas (Frs.3.3), que Índicam uma mobÌlidarje relativa
de elementos, de K no primeÍro caso e de N¿ no segundo.
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Fíg.3.3 Evidências de mobilidade de elenrenlos,
observadas em lâmi.na petrográf icìå corresl)ondente åo Granito
Sudeste, fác ies 1, do dornínio dos Gran it óides Defov.mados
(ponto AH95) A) Hicroclinização de plagioclási.o, indr.cando
ãporte de K. B) "Invasão'' de K-leldspato poy' Flagrcrrìásio,
formando mirmequitaE, ind j.cando o at.,r:rt e de Na.

0 K-feldspato ocorre normalmente como c¡Ístais
inequrgranulares, com grãos rnäroreE, de até tcm, e grãÕs
milimétricos, diEpersos na ¡natr.iz. Em 9er al são anédricos,
com faceE baslànie irreguldres. tloetra ta¡nl-¡drn crist¿is serrdo
lnvad idos poy plagioclásio, com ¡r formação de mi¡ mequitas
nest es . Possur ext Íncão ondulante e apresent a-se I evpmen t e
serícitizado, podendo tratar--se tanto de micrc¡clínÍo, como
de Õrt oc I ás io, nest e caso, pertítrco.

0uando em cristais menoYeg nià rnaty"i¿, trata-se
norrnalrnente do rnicroclÍnio e pode possuir corrtatos
iry'egulares, suturados ou contatoE poligonaiÉ a 13Ø". Em
al9un5 casos ocoy'rem cristais de micr-ocIínio e plagioctásio
associados, com contatos suturados, onde te¡¡-se à imf,ressão
que um está subst ituíndo o outr-o, não se podendo iàf irmar
qual substitui. e qual é substituído, emtrora a falta de
mirmequita nos plagioclásio seja indicativa de subsl:ituicão
dest es por microc 1Ín i.o.

O quart¿o ocorre geralmente ccJrno crrstais aneidricos,
com ext incão ondulañte suave a moderada, f r-equenterrente
àpresentando e,.¡idênc i.as de recuperaçãu e re¡ristal i¿acão e
apr esent ando uma oy-ientaGão preferencial 5egundo a fol iacão
S,.,, que varra de flouco disti,rrguível a bem evidente,
dependendo da amostra analisada egtår' mpnos ou mais
def ormad a .

A biot ita ocorre dtsfrersa na lâmrna e, ma j.s
frequentemente, formando concentrações juntarnente com ¿
hornblenda e os epidotr:6, que m6stram uma orrenIação
prefereancial não rnarcante, segundo a di¡ ecão de clr ienl,ação
da rnatriz q u ð r t z o - f e I d s p á t r c a . Norrnalmente a bir¡tita
apresent a cristais de opacos como inc l usões, sendo estas
inclusões or j.entadas e àlorì9âdas segundo a cl ivirgern da
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biotita. Apresenta também, com certa frequência, irtclusões
de quarteo É epidotÕ. Ern alguns càsos a bioliita avìrnça fror
sobr.e o plagiocìásio, formando-se ã part ir da trarrsformaGão
destes Pode rnoEtrar extincão ondulante ern algunE cristais.

A hornblenda oqorre em pequeñas quantidades, ern

ErrÉtais bastantes irregulares e poiquiliticos, ern geral
most rando-se t ran formados ou em t ran s formação p ara biotita
er rnais rararnente, clorrla. 0s criEtaiÉ observados
encontram-Ee assocradt¡s i biotita e a epÍdutos.

A aÞat j.ta, bem como a allanita, ocorrem d i spersas na
lâmrna, podendo ocoï-rey isoladamente, Lomo inclusões,
notadamentË em feldspatos, ou associados a biotitir Ë

h ornb I enda ou a opacos.
0E opacos ocorrem diEperços na lâmirra, associados a

biotita, horn b I enda e ep idoto ou a apat i t â, podendu ãinda
ocorrer, com certa frequêncra, como inclusão em biot 1t-ds ou
feldspatos Ilentre os opacos ocor r-e a magnetita.

A titanitil ocorre disPersa na lâmrrra ou àssociada aos
opacos ou a biotita, hor bl enda e ep idoL os e o z i rcão oc ory e
d i sperso na lâmina, geralmente como i nc I usão nos f el dsr,atos

Com relacão aos minev'ais secundirioE, destar:am-se os
etlidotos, representados pelãs fdses ¿oisita, clinozo-i5rta e
pistacita, que ocor-rem em Þr-oporGões bastante variiveis,
podendÕ representar até 3% da amostra (4M95), eslando
geralmente associados aos máf j.cos e, mais rar.amente,
dispersos na lâmrna, frequenternente corno rnclusões ern
plagioctdsio, e a clorita, que ocoy're em pequenas
quant.idades, colno alteracão da horbtenda ou dà triotÌta,
neste caso, d i spost a no interior do clistal dest e mineval,
orient ãda segundo as I rnh¡s de c I ivagem do mesmc¡.

Granito Noroeste - fácies 3 - Eiot i t a-hLrrnb lendâ
quay-t zo-mon zod ior i t o a rnc¡nzogranito à magnet i t a e t itanita,
de cor cinza mddio a escuro, com pontuações rciseas É

esbranquiçadas, leucocrát ico, com indice de cor' em t orno de
15 e de granulometria média â grossa, podendo ocor'Í'er
megacristais de (FKR) (Foto 3,5) e, mais rararnenle. de
Plagioclásio. Sua ocorrênc ra em c ampo rJá-se na forma de dois
corpos de espessuyas variáveis, alongãdoE erì urna direcãt¡
próxirna de N3ØE, à nort e de Itrên

A observação de campo ident i f ir-a est as r ochas cumo
Eendo compostas por plagir:clási.o <35-5Ø'll , an f rból io e
biotit ¿ (!Ø-?5I), K-feldspato (15-3Ø%) e quartzo (Lø-?øll .

Minerais secundários corno eprdoto, clorita c tnagnetÌta
geralmente est ão present es. 0 K-lel dspãt o F ode constituir
rnegâcristais, embora seJa mais comum corno rnineral dis¡rs¡5p
na matriz. O plagioclásio também pode ocov.r'er Eomo crisl-al
rnaior. Pequenas fraturas, preenchidas polluart ¿o ocoi-rem
com relativa frequência. 0s mineraiç máficoE estão
geralmente associados e possupm granuìação fina a rnédia.

A deformacão destaE rochas é de car'áter heterogêneo,
havendo dominros com umâ foliação modera¡Ja e outros corn
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Esta folracão prrrìcipal (S,.) ú
determinada Prinr-ipalmente pela orienl-acão de mtncr ais
tnáfrcos e de f, lagtoclásro, t)odeniJo o quartzo ijl)r-psentar urn
estiramento moderado Posbut caráter dúctil e etn algurrs
t)ontos estj oblrteraclâ ft6r uma folraçãc,, rnars rúpLil (S,.,,,-),
de carát er cat ac I ást ico, repr esenL ad¿ por mater ial
fragrnentado c fraturado, ou finamente rnoidc¡ Ambas foliações(dúctil e r"úptil) apreserrtam a mesrna direção geral NE, conr
rnergul hos srn t orno de âø" [,arl NtJ.

Foto 3.5 Aspectr.l macy'c,scópico do Granito Nr¡roeste
fácies 3, do domínio dos Granitóides [Jeforrnados, mostrando ¡ì
relação entre as foliações S,, e S",,.r, Ê urn mggacriEtal rJe K-
feldspaLo (FK ) (ponto AMló) .

A otrservação ao rnrcroscól,io de lârnrrras I'efercntes .r
este cor.po 9r'anitóide permitiu a rdenLificacão da spguinLe
mineralogra:

ponto

Plasioclásio
K-feldspato
qua r t zc-r

ht¡rblenda
biotita

AM 1ó

4ø
3Ø
15

B
6

Al1?ø

33
-nE/
e5

5
tØ

At'493

46
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0 plagioclásio oroy.y'p corno cr ist: ars ¿rreidr icos c
i n e qu i. 9 r a n u I a r e s , coffi bordas irregulares, frequentemerr te
saussur-it izados e mirmequilicos, seja rra forma de cr islais
maiores, de até Ø,5 crn, ou Èorno urna rnatriz fina, or-tgrrrada
de tvrturacão de cr.istars rnai.or es Os cr rst ais maiores
åpresentarn-se normalmente zonàdos, com a saussuritieacão
concetrtrando-se no núcleo dos crislais. Geralmerrte mostranr
uma orrentaGão preferencral, com à maLrj.z fina contortìarrdo
os grãos maioy es. Most ra tambérn, pr-rncipalmentÈ nos c¡ istais
menores, evrdÊnc i as t: I aras de rec up eruÉ ão e recrrst al r¿acão
embora n¿ maror part È dos cèisos apresente-se def or n¡ado, cr:nr
extlnGão ondulante. A rnatrrz que Ëontorna os 5rãos Ítåior.es
Possui duas direcões prefer-encrais, oblíquas entre si enl urr
ângulo de aproximadamente 45", defininds asE i.tn tJuas
fol iacões, S,. e 5,"...".

0 K-feldspato ocorre geralmente come ortocláçÌo e
mä1s rar-ãmente (omo micr-ocIÍniO, ocorrerìdo também, enl
pequena quantidade, pertita. Possui freqeerrt€mente
inc l usões, not ad ament e de pìagioclásio e quäy t zo, nas I anrbéul
de hornblenda, biotità, àpa(ita, zircáa e 'lt'acos, €sl: ê,s ctn
menor quant idade Pode ocorr eÌ Lomo Lr i5teis maiur es, de al:é
1crn, com br¡rdaE bern rrregulares, rrormalmenle screcitizadoE,
deformados e com extinção orrdulante, ou Ëomo mà[ r iz fin+,
milirnétrica, triturada, recuperada e recrrstalizada, embùra
seja comum, mesmo nestes cristais/ a ocÕrtêntia de extrncão
ondulante. Tanto os cristais maÍores, como os Lomponerrtes da
matriz mo:rtram-se orientados segundo a S., e rnais
subordinadamente segundo a S",".r, caso egpecifico da natriz.

0uando na matriz, a fase dominante do K-feldspato
pode ser o mÍcroclíneo (caso da amostra AM9ó) que erìcúntra-
se, normalmente, oripntãdo segundo às duas foliações, de
forma mais acentuado quando segundo a S- e rnaj.s çutr1 quando
segundo ã S,..r.

O quartzo ocorre essencialrnente na matr-iz, em
cristais anédricos e inequigr'anulares, com exl: inqãcr
ondulante e feiç ões de recuperaGão e recristal izacão. f ambÉrn
ocorr€ cÕmo cristais estirados e orientados scaundo às duag
direções preferenciais da m¿rtriz. Esta orientaGão e
estiramento varia de pr:ucc.¡ distinguível a bem evidente,
dependendo da amostra analisada estar menos ou rnais
defol mada Pode ocor-rer ainda em sombrits de pressão geradas
pelos feldspatos malores ou corno inclusões, ñotadämente nos
K-feldspatos.

A honblenda ocorre corno cristais anédricos, corn faces
bastante irregular-es, e inequigr-anulares, sempre menot cs que
os rnegacr j.sta j.s de feldsnatos, f a¿errdo parte da matriz
destes. 0corv-e geraìmente orientada segundo as duas direçõeE
da matriz llil5, t) r I n c i t) a I rn e n t e , seguñdo a S,,, sst i-{niJo
lr.equentemente assouiada à biotita, aFatita, zi¡cão, opdcos,
titanita e epidotos, I'oderìdo apresentar alguns desles
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mÍrìeraís como inclusão. é também {r-equpnte, a alleracão d¿
hornbl enda p¿ra biot ia e/ou clortta.

A biot ita encont ra-se rìoyrnalmente comO cristais muito
pequenos, ùrient ados segundo as duas d i rec ões tref"rencÍais
da mät riz e por vezeg def oy'rnados, Éom ext inção orrdul arrte
Pode representar tanto mÍnprais prirnários, cotno t arnbém
produto de alteracão das hor nblend¿.s. Ern alguns poucos
cristàis é possÍvel encontrar biotita corno inclusão ern outro
cristal de biotita, indi.cando â ocorr'ênci.d rje
recriEt al ização de biot it a em eÉtâdo sólrdcl . Urna outra
evrdência desta recristalizacão em eEtado sólido é a
ocorrenciä de biotitas junlo a f, lå9ir:cl-jsloc, invadinclo este
mi.neral.

A titanita e os ol)äcos são os acessór'ios de maior
expr-essão, ocorrendu nov malmente associ.ados ao9 mj.nerais
máficos e, rro caso da trtanita, orientadog segunclo as
dir-ecões da matr j.z. 0s opacos possuem umà distr iLru!cãcj mais
al eat ória, seja na matriz ou como inclusões, troderìdo-se
verificar- em alguns casoÉ a ocorrência de opacos c t-¡rn fr-trrnas
quàdrát icaE ou, raras vezes, t r j.angul âres, indicät j.vas de
magnet ita. A ocorrância dest e mtney"aì foi caraclerizacrd
quando da separação dos rninerais rnagnét icoE nas arnosIT-as que
f oratn ut il izadas nos processoþ de dataGão geoc¡o¡olugir-a

0utroE mineråis acessórios semf)re vis-Íveis são o
zircão, a allanita e a apatita, que ocorrem e rìr pequena
quant idade, dispersos pe.l a låm j-na, frequentemente como
i nc I usões nos feldspatos.' ìJeve-Ée destàcar tàmbém, que, quãndo da separacão dos
zÍr'cões da amostra 41193, observou-se algumas palh€tas de
ouro.

Com rel acão aos minera i ç secundários, o dÉst aque fica
novamente pärä os epidotos, representados pelãs fases
zoisita, clinozoisita e pistaciLa que ocorr eu em proporcõeE
bast an t e variáveis, frequentemente d ispersos pela mat r iz. A
presenca de clorit a, como produt o de alteracão da hornb I enda
e,/ou da biot ita é sistemát tca, enquanto que a presença cle
Êericita é rnais restrita.

Granito Noroeste - {ácies 4: - Biotita rnonzogranito i
magnetita e titanita, de coloraçãÕ rosada¡ cÕrr PontuaGões
cinzaE, escuras e esbranquiçadas, leucocr'áti.co, com índice
de cor variando entre 5 a 1ø, granulometrra rnédiä a grossa.
sendo (omum a pr-esenGa de megacristaÍs de FKR (Foto 3.ó).

Apresenta uma {oliacão llnaíssiÉa (S,., ) de car.áter
moderado a {or t e, originad¿ por deformacão cisalhante, sendcr
flos€ível observar em al guns trontos a f orrna6ão dcl par S/C.
Uma segunda foliacão (S-""), obliqua à S,.,, é f requentelnerrte
ob sev vada

5ua ocorrêncra em cùmt)o dá-se na forma de urn corf)o
oriÊntado segundo uma direcão NE, aproximadamente no cent ro
da área mapeada com Gran i t óides llefr:rrnadoE.
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Foto 3 6 Aspecto macroscópico do Granito Nor oeste,
f ác Íes 4, do dçmin ro dos Gran rt óideE Ief ormadoç, most randrr a
relação entre as foliações S., p Srrr.J. e tneglct-ista:.s de K-
feldspato (FK ) (ponto AM14)

A observação de campo ident ifica estas rochas como
sendo mineralogicamente compostas pol- quartzo(?Ø-35141 , K-
feldspato(35-5Ø%), plagioclásio(?5-4ø%) e máfic,:s (1%),
mostrando como acessorioE clorita, epidoto e opacos. A
presença de enclaves máficos de granulometria fina e formas
alongadas, paralelas à fol j.acão é comum. 0bserva-se tambdm,
embora mais localmente, a presença de fraturas preenchidas
por quart zo ou ep idot o .

A anál ise ao microscópio da lâmine referente ao ponto
AM14 forneceu a segurnte mineralogia: (3Ø)plasioclásio +
(4r¿)K-f eldspato + (PP) qr-rarL ¿o + (B)brot iL a, ocerrendo i:omo
acEEEúrios t itanita, opacoE, epidotos, zircão e clortta

0 plagrocláEro ocorre como criçtais anédrrcoe e
lnegurgranul ares, fre quen t emen t e sausgurrt rzados e
mirmequít rcos, seJa na f orma de cristais maiores, de atei Ø,1
cfir, ou como uma matriz fina, orisinada de trituração de
crist ais maioreE Geralmente mostram uma orlentacão
pref erenc ial , com a mat rrz f ina cont ornando r-ìs grãoE
maiores. Most ra t ambém, prrncipalment e nos crist ars menores,
evidências claras de recuperaGão e recriEtal icão embora na
maior parte doE caEos apresentp-'se deformådo, coln extrncão
ondulante. A matrrz que contorna os grãos maiores FosEui
duas direções pref erencrais, obl íquas enl:re s1 pm um âng¡-tlo



49

de aproxim¿damente 45"', definindo assim duas foì iações, S- e

0 K-feldSpato ocorre geralmentp como orlocláEio P

mais raramente somo microclinio. Possui frequentemente
inclusões, notadamente de plagiÕc1ásio e quartzo, mas também
de hornblenda, biot ita, apatita, zircão p opacos. Pode
ocorrer como Ér j.stais maiores, normalmente ser ic 1t i ¿ados,
deformados e Éom ext incão ondulante, ou como mat riz fina,
triiqrada, recuperada e recristal izada, embsra seja cúmum
mesmo neEtes crrEta.is a ocorrânci.a de ext inção ondulante.
Ianto os cristais mai.ores, como os comPonentes da matriz
most rãm-se orient ados seguñdo a S. e mais subordinadaments
segundo a S,,...¡,, caÉo eEpec i firÐ dã matriz.

0 quartzo ocorre essencialmente na matriz, Pm

cristais anÉdrrcos e inequigranulares, normalmente qÕm

contatos suturados entre si e, ma j.E raramente, com cr:ntatos
pol igonais , com ext inção ondr-rl ante e feições
indicat ivas de recuperacão e recriEtal ização TambÉm ocorre
comÐ crist ais est irados e ori.ent ados Eegundo as dr-las
direcões preferenrias da matriz. Pode o(orrer ainda em
sombras de pressão geradas pel os feldsPatoE maiores ou r:omo
inc I usËes, notadamente noE K-feldspatos

A biotrta encontra-se normalmente cor¡o cristais tnuito
pequenos, orien.tados segundo aE duas d ireções Freferenc iais
da matriz e por vezes deformados, com ext inção ondul ant e. Em

alguns poucos crrstais É possivel encont rar biotita como
inclusão em outro cristal de biotita, indicativo de
neoformaEão de biatita ã Fartir de recrist al izacão em est ado
Eól ido.

A t itanita e os opacos. são os acesEórios de maior
expreEsão, ocorrendo normal ment e assoc iados aos minerais
máficos e, no caEo da titanita, orientadoç segundo as
d ireções da matríz. 0s opacos poEsuem uma dist ribuição mars
aleatoria, seja na matriz ou como incluEões, podendo-se
veri ficar em al9uns casos a ocorrën c i a de opacos com formas
quadráticas ou, raras vezes, triangulares, indicativas de
magnetita. Quan t o aos dema i s m ine rai s acessórios, a apatitã
e o zircão, estes ororrem normalmente como i.nclusões e
dispersos pela I åmina.

Com relacão aos minerais secr-tndárÌo=, os epidr¡tos
ocorrem diEpersos na matriz, geralmente aEsociados aos
minerãis máfrcos) enquanto que a clorita, em PequeniEsitna
quant idade, ocorre como produto de alteração da biot ita,
dispost a segundo as d í reçõeE de c I ivagem dest a.

IIT,I.3.1 - CONS I DERAÇõES GERAIS

0uando ana'l iEados no di.agrama 0AP de STRECKEISEN
(f?76, (Fis.3.4), oE Granitóides Deformados mostram¡ no 5eu
conjunto, estarem compostoE Por quartzo ñon¿odioritos,
quart zo mon zon:. t os , granodioritos e mon zog ran i t os, não sendo
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possível verificar nest p d iagrama uma dist rnEão entre os
qranrtor Sudest E P Noroest e.

Ut i I iaando-se da cl assificação pet rogenÉt ica de
LAHEYRE & B0HnEtl (1994), veri fica-se que estes sranitóides
faeem parle de um agruparnento de rorhas correspcndenta a Lttna
Eérie intermediiria entre a cálcio-alralina granodiorít ¡.ca
de mddio K e a cálcio-alcaìina mon¿onitrca, de alto K, com
t endênc ia maior para a primpira (Fig.3.4)

P'ÍÍß'Ã"'lYlf'o
-hn, ' &t*¡m Norc, ¡t' ( F.?ì¿t ro"ll

Fig.3.4 0iagrama AAP mostrando a classificacão
pet rográ f ic a dos Granitóides Deformados segundD a proposição
de STRECKEISEN \t976). 3b)= monzogranilo; 4)= granodiorrto,
8*)= quartzo monzonito e 9')= quartzo monzodiorito, e
petrosenética, sesundo LAI'IEYRE & EOt^l[El'l (198e)/ Eom os
"t rends" das sérieE cálcio-alcal rna granodiorít ica, de mÉdio
K (E) e cálcio-alcaI lna mÕnzonit ica, de alto K (C) 

.

A feicão eçt rut ura I Princ iPal observada em t odos os
corpoE dos Granitóides Deformados é uma fnl iacão srrirssica
(5,., ) mais ou menos desenvolvida, caracteri¿ada pela
orientaÇão preferenc ial do quart zo, dos minerais máf icos
(biotita e/ou anflbó1io) e doE feldspatos, notadamente
quand¡tr componen t es da mat riz, e que apresent a como direcão
modal, uma al rtude de N43E/Z1Nl^J (Fig.3.5) . Esta esLruturação
apresenta um pådrão baEtante simpleE, Principalmente çe
comparada à dos granul itos do Domjnio Meridional.

0 desenvolvimentn desta {oIiacão S,, der-r-se, multo
provavelmente, a part ir de um cisalhamento EimPles, em
condicões predomrnantemenle dúcteis a rúpteis e está
caracterizada como sendo a prÍmeira fol iação visÍve'l nestes
lrtotÍpos.

.. ...ì;i,{Ìn:il.ri',r
"l¡,:, 1t696 t &

n
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Uma segundo foliação (S,.,.,.¡. ) também É '¡bser.,¡ada ern
al9unE pontos €, ã gpmelhancä da primeira, tambÉr¡ e9tá
cararterrzada pela orientação preferencial de qL{art zo,
mi.nerais máficos e feldEpatr¡ç, muito embora de forma bem
mÊnos intensa que à S,.,. A atÍtude modal da foliacão 5,.,...,.,
obtida em est erograma (Fie 3 5), É de Nê3E/óóN[4.

A geração da foliacão S-"" tarnbdm podÊ pstar
associada à um procesEo de c iÉa I h ament o simp I es porém, em
condições mais rúpteis do que dúters. 0s prolomilonitos
gerados durante a prlmeira fase e¡ mars restritamente, os
protomilonitos e/ou protocataclasitos gerados durante a
segunda fase de deformação mostram c I arament e, em alguns
pont oç (p.eH.AHøS), que a reiaGão ent re âs ÊuperfiEies de
cisalhamente Sc e Ss, indicam transporte dE N t^J para SE pm um
prEcesso de cavalgamente dos GranÌtóides De formados gobFe o
Comp l exo Granul it ico de Santa Catarina.

fßEduîNciâ oot ?oN1o5

f.=:7 = s-zr

ffi
m

=ffi

?oNÍ1.,.) ec tm
?oN1þt Þa ta+l

Fig.3.5 Diagrama Schmidt-Lambert hemisfério
inferior, de frequência de polos das foliacõeE S., e 5.-r
para os GranitóideE Deformados.
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Em termoE de metamorfismo, pode-se sugerir que a
gnaissificacão, ocorreu em um regime p r e d o ñ i n a n t e m e n t e
dúcti1, e foi responsáve I pela recristal ização observada de
quartzo e biotita e, eventualmente, de mrcroclÍnio e
plagioclásio. EEt a neoformaEão de mineraiE ter-se-ia dado em
condições de grau fraco, zonà da biot ita e de.¡e estar
asEoc i ad a à primei.ra fase de deformação. A Eegunda {ase de
deformação, de caráter rúptil, äparEntemente não
FroporËionou a neoformação de minerais, mas apenas a sua
trituracão p ter-se-ia dado em cond ições de gràu rncÍpiente
de met amor f ismo.

A zona de contato entre Ðs GranitóideE Deformados,
representanteç dos Terrenos G n á i s E i c o - l'li g m a t i t i c o s e o
llomplexo Granulítico de Santa Catarina está marcada For uma
faixa de milonitos a protomiloni.tos com vários metros de
espEssurâ e balizada pela ocorrência de um número
considerável de corpos ultrabáEicos a bisicos, normalmente
serpent inizadoE e/ou t alc i ficados.

A compoEição da faixa de mj. lonitos a protomilonitos É

Essencialmente quartzo-{eldspática, gendo comum a preEenGa
de óxidoE e epidotos, bem como de filossilícatos gue, em
alguns locais, atr.ngem até 3Ø% da rocha. A granulometria é
fina e a xist osidade milonitica baEtante evident e, marcada
pela disposicão paralela dos filossilicato= e o forte
est j.ramento dos crigtais de quartzo {.Foto 3.71.
Porfiroclastos de quart zo com sombra de pressäo assimét rica
podem t amb ém est ar prPsentes.

A anál ise destas sombras de pressão assir¡ét ricas,
associada à constatacão de lineações minerais rom atÍtudes
em torno de 50"'/N6Øl¡l¡ permit iu asçociar a geraçäo deEtas
rochas a um cavalgamento no sentido SE dos üranitóideç
Deformados For sobre a domínio granul Ít ico. Li.neações
tardias com atitudes em torno de a5''lN5øE tambÉm foram
observadas, ind icando um rejeito d i rec iona 1 tardis para est a
mesma zena de falha.

Ao microscópio Ídent ificou-çe os milonitos como
compoEtos da seguinte mineralogia (ponto 5Ø) r (45)quartzo +
(ê5) (plagi.oclásio + K-feldspato) + ( 15)epidsto + (1Ø)clorita
+/- (5)biot ita.

A tEXtura é sranoblástica, onde o quart¿o mostra-se
rn t en samen t p est r rado . A aE soc i aç ão eP idot o + clorita +/-
biotita, além de ocorrer junto aos cristaj.s de feldsPatoE,
diçpõem-se em niveis preferenciais, às vezes para1elos à
xistosidade milonit ica, às vezes secante a pla em alto
ângulo (normalmente preenchendo fraturas ou mrcro-falhas ) .

Ðada prrncipalmente a sua mj.neralogra È åo seu
aspecto t ext ural , acredita-se que se trate de um miloníto
formado ås expensas dos ûranrtóideE Ilef ormados, ou en t ão,
que se trate de mobil izados granit icoE gerados durant e o
cavalgamento.
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Foto 3.7 Aspecto geral de um mi lonito
cont at o ent re os Gran it órdes IJef ormadoE e o
Al ves, ( ponto AMøe ) , most rando uma banda
quårt zo-fel dspát ica ( mars c I ara ) e uma banda
t5% de filossilrcatos + €pidotos (mais escura)

da zona de
Cráton L¡-rrs

essenc ral ment e
cern cerca de

III 1.3 E _ GEOOUíMICA DOS GRANITóINES DEFOFHADOS

Serão tratadas neste capitulo, uffi conjunto de onze
amost ras doE GranitóideE Deformados, que foram anal isadas
nos laboratórios da Geosol para elementos mai.ores, alguns
t raçoE e t erras rarag , e cr-r j os resul t ados encont ram-se no
apêndice Ii

Com rel ação à eEt aE amosL ras anal rsadaE de.ze-Ee
esc I arecer gue ãs ref erent es aos pont os PP1ø ( l cca I rzada -a

aproximadamente 5 km a nordeste do ponto PPØ9, fora da área
mapeada) e PP39, foram coletadas e anal isadas, spJa
geoquimrcamente, seja geocrDnologicamente, ern conJunto corn ,f,

Prof 0 SIGA JR p correspondem, respectivamente, arì9 porrtos
MJ3P1 e fiJ97 dr: referido prof eesor.

Deve-se esc I arecer t ambém, que o t rat amcnt o dos dados
geoquímrcos for feito, pffi parte, utilizando-sp um prograrna
de computador ("soft") criado, e arndå em desenvolvimentÐ,por H.H ENS & J K.YAMAH0TO

',* tif6 r T-'::Õ: I ;'';;
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e lnterpretaGão dessçs dados
9eoqur.m1cos, juntamente com os dos dados rsotópicos
most rados a seguÌr, no capÍtulo re {eren t e à geoc rono I o9 i ã da
área, permitiu a Éeparação, como Já foi dito, dos
Gran it cíides De formadog em dors c orp os dist intos, denDminados
in forma I men t e de Granito Sudeet e e 0ranito Noroest e

0 Granito Sudest e encont ra-se bEm cãrasterizado pel as
amostrâs Ê1194, Al,1?5 e PF3?, enquanto que,f, tlranrto Noroeste
pelas amostras 4H14, At11ó, êMeØ e PPtØ. As amostras Al,lg3,
Atl9ó, AH9Z e Att1lØA não r¡oEtram, geoquimicamente, uma clara
acomodação em qual quer um dos dois gran tt Ðs, muito emb ora,
haja uma tendênci.a mai':r de união entre as duas primeiras
com o Granito Noroeste e da duaE últimas com o Granitù
Sudeste.

Nos diagramas 5iür,, X oxidoE, a ÉeparãÊão destes ,J¡iE
carpss dist intos estii ind icada, de {orma ñãis clare, peloE
diagrarnas Si0,., X P¡r 0,¡.r (Fig.3.óA), EiOrr X TiO¡: (Fi3.3.68),
Si0,r.r x Hso (Fig.3.óc) e Siü,.,'! x Feo<t",r, ¡ (Fig.j óÐ), que
sugerem a eristÊnria de doi.s magmas dist rntDs, Eom evoluçõeE
levementp diEtrntas, para a geração destes Eorpos
graníticos.

0s diagramas Siû,.r X K,r,0 (Fi9.3 ZA) e Si0r, X N a¡.,:E(Fig.3.78) t ambém sugerem, enbora de maneira menos pvrdent e,
a existêncra de dois conjuntos distintos de granitóÍdes.
Além d i sso, estes diagramas moEtram ainda, que o Èranito
Sudest e posEui uma compÐsiEão caracterist iEamente mai=
sódrca e menos potá.ssica que o Grãnito Noroeste.

Ëom relação aos diågramas SiOrr X tracos, a separaEão
entre dois corpos graniticos distintos está bem
caracterizada nos diagramas 5rO¿q X Ce (Fig,3.BA), Ei0¿r X La(Fig.3.8B) e SiCl¡r X Zr (Frg.3.EC) Entretanto, nestEs Easos
o indicat ivo é da existência de dois magmãs dist t ntos com
evoluçõeç claramente divergentes. 0 diagrama SiO,.x X Ba(Fig.3.8D) também sugere, embora de maneira mais sutil, a
existência de dois corpos gran it icos dist intos.

O di.agrama AFH (Fig.3.?) além de suserir novamente o
carát er cálcio-alcal ino deEtas roch as, indicado rnicialmente
pelo d j.agrama oAP da Fis.3 4, tambÉm sugere que, tanto o
6ranrto Sudeste Eomo o Noroeste foFam formados em urn
ambiente de arco magmát ico mat uro ¡ Éom as amcrst ras disFondo-
se segundo um "trend'' eql.livalente ao formado por suÍte5
vulcânicaE correspondentes aes arcog magmáticos modernos
Cascade-Chile Setentrional-Nova GuinÉ ( in BR0tJN, 198e).

Com relação às amostras AH?3 e êM9ó e AM97 e AH1løê,
aç duas pr j.meiras plotaram, no diagrama AF14, sobre o "trend"
de suites vu I cån tcas dp arc os magmát rcos menos evoluidqs, no
caso, de Nova Ze I ând i a-Héxico-Japão, en quan t o que as duas
últimas pIof aram em um ponto intermedrário entre os "trends"
equivelentes aos dos årÉos da Nova Zel ând ia -Hcjxico-Jåpão e
Al eut as-Ant i I has Henores .
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FiS.3.7 Diagramaç de Harker ( 5i0;:: X óxidnE) par-e
os Granitóides llef ormados. S ímbc I os isuais aos da Frs.3. ó.

No diagrama SiO¡, X Los Ca0l(Na-,0 + K*,,0) (Frg.3. tø), s
caráter cálcio-alcalino dos Granitórdes De{ormados é
rea f i rmado, com Ð indice de Peacock situando-se em t orno de
52,5 para o Granito Sudeste e 5é,7 para o Granlto Noropstp.
O índice correspondent E ão Granito Sudest e foi obt ido por um
alinhamento aproximado entre as amostras 4t494 e 4H95,
É a r a r: t e r í s t i Ê a s deste granitóide, e a amostra Al't11ø4,
defin ida in ic iãl ment e como uma amost ra que não apresent a um
claro al inhament o em qual quer dos dois gran i t os p orÉm, com
uma t endênc i a maior de Ee al inhar com o Granito SudeEt e . A
ämostra PP39, outra caracteristica do Granitr: Sudeste,
d i spôç-se, negt e diagrama, segundo o "trend'' do Granito
Noroeste.

Ð diagrama da Fis.3.1Ø indi.ca também, em clara
concordância com o diagrama AFH, que os Granitoides
0eforrnados ter-se-iam formados etn um ambiente de arco
magmático maturo¡ com oE seus "trends" dispondo-se
intermediáriamente àquel es dÊfinidoe p ara os Bahólitos de
Sierra Nevada e AIaska Range e para o arco cont inental da
Nova Guiné.

0utra sugeEtão qua sp faz com base neste diagrama, é
de que o Gran it o Noroest e pode ter se fo rmad o pm um amb ient e
mais mal uro do que o Granito Sudpst e . Val e acrescent àr que,
segundo ERDIIN (op cit. ), os "trends" petroquimiccrs
espaciais, normai5 a um arco moderno, ern umâ determtnada
ldade, são compar¡iveis aoE "trends" tempc'rarE para uma
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determinada localrzação Isto quer dizer que as rocha:
definirão "trends" parå ambientes tnars maturos quanto rnarE
jovens forem estas rochas ou quãnto mais distantes elas
est t verem da fossa, parâ um tnesrTlo ambl.ente geotectônico.
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Fis.3.9 Dj.agrama AFM para os Grani.toides Deformados,
com a separãEão (ìinha i:heia) entre os r:âmpos ioteítico (T)
e cálcio-alcalino (C.4. ), sugerida por IRVINE E BARAGAR
(L97L), se eliminadaç as rochas alcalinaE, e oE "trends"
para suit es vul cân iras de arcos magmát icos modernos ( I inhãs
t raceJ adas), com a indicâGão do inc remen t o da r¡aturldade do
arco (seta), segundo BROt^lN (lYBA). AL-At4 = Aleutias-Antilhas
Henores; NZ-l"lE-JA = Nova Zelândia-MÉxico-Japão e CA-CS-NG =
CascadeE-Chile Setentrional-Nova GuinÉ.

O diagrama (Y + Nb) X Rb de PEARCE et al.(1984)
(Fis.3.11) alÉm de ind icar, novamente, que se t rata de um
c'lnJL(nto de rochas fornadas em um ambiente de arco
vulcånico, sugpre tambeim que oE Granitóides De{or¡radoE
possuem caracteríçt icaE seoquímicas Eemelhantes às de
granÍtos rnt rud idos no prtsma ãc resc i on ár io do Alaska, bem
como de granitos do Chile Central. Em todoE os demais
d iagramas bÍnários apresentados por PEARCE et al . (oF. cit ) e
possíveis de serem utrlizados (não exibidos aqul), äs
amostras cairam nos Eampos correspondentes a granitos de
arc o vulcântco (VAG).

Ent ret an t o, deve ser I embrado que, gegundo os aut ores
supra c it ados, os granitos pós-col isionai.s são o prrncipal
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P rob I ema na t ent at iva de separação dos corpos granjticos,
segundo seu ambiente de formação, atra,/És da utrlrzacão do
diagrama (Y + Yb) X RÞ (bem coflo dos outros diagramas
drscrrminantes), uma vez que D9 tnr:smog plEtam, normaltnente,
próximo ao t opo do campo def in ido para os granitos de arc o
vulcânico/ como exempl j.f j.cado pel o Gran j.to Adarnello nà
Fig.3.11, bem cÐmo no campÊ ccrreÉFondent e aos granttos srn-
c D I r s i on a i q .

at

Fig.3.1Ø Diagrama Si0n X Los CaO/(Na¡.O + ¡¡-,,¡¡ para
es Granitóides Deformados¿ c,f,m a separação (linhas
t raceJ adas ) dos c àmpos cál c ico, cdlcro*alcal ino e alcali-
cálcrco, adaptados da delinicão de PEACOCK (1931) e
most rando alguns "trends" para suites int rusivas de arcos
magmáticos, com a indicação (seta) do incremento da
maturidade do arc o, segundo BRtt^.,N (1982). SÍrnbolos iruars
aos da Fiq.3.ó.

Nos aranhogramas normal i zados segundo um hlpotét ico
granito de cadeia oceån ica (0R0) definido por PEêRCE et al
(op cit. ), a I gumas drferenGas fundament ais ent re os Granrtos



5Ø

Sud eEt e (Frg.3.leA) e Noroest e (Fi9.3.1e8), são ob servad as ,

taÍs corno, um enrrquecÍmento de Ba, Ce, Zr p Sm no segundo
em relação arf, prlmeiro, bem como o pnrL quecimËnto de Ce en
relacão ao Nb, aprespntado pelo Granrto Norrreste. A am¡:st ra
AH97 t ambém apresent a tal ccmportament,r.

O Gfi¡NITO

a Pr)llTOs

+ cftÁJ\tTo

x PoÈtos

SUDESfE

¡r97 E 
^)¡It0¡loRoEs tE

áltgJ E 
^r"tg 

6

Y+Nb

Peorce et ol. (1964)
ORC oronltolles dr

iodoiq rn6rg^o,;rgn]co
lfPG gronllofdç!

ln trop¡oçoVAt 9rùnltolde6 de
otco vulconlcÒ

syl! -çoLG oronltokJeg
sln-colìslcnols

ppm

Fis.3.11 Iliagrama (Y .f Nb) x Rb pàra os Granitóides
Deformados, com os campos corrpspondent p5 ãos granitos sin-
col ieionais ( syn-C0Lli ) , de arco vulcânico (VAG), do interior
dp plara (t.lPG) e de cadeia oceånica (0R6) e os limites para
os gran i t Õs de arco vulrånico do Chile Central (CC) e Al ask a(AL) (linha cheiã) e pãrã o gFrnito péE-coliEional Adameìlo(AD) (l j.nha tracejada). (PEARCE et al. 1984).

Uma comparação visual entre a Frg 3.12 e díagramas
semel hant eç apresent adoÊ por PEARCE e! å1. (op Eit. ), permite
asscciar os Granitóides Deformados, devido ão Eeu fort e
fracionamento, corn os granitos sin-col isionals. Entretanto,
uma anáIise mais atenta moÉt ra que tanto o Granrto Sudest e
como o Noroeste aprÉsent am enriguecimento de K, Rb e Ba em
relação ao Nb, do Ce em relacão ¿¡t Zr, de Sm em relação ao Y
e Yb, bem como, baixos valores de Y e Yb em relacão à
comFosição normal rzada, qup são al gumas caracteriEt ícac
tiprcas doç granitos de col ieão, Ein e pós, e do€ granitoE
de arco vulcânico do t ipo cálcio-alcal ino (PEARCE et al., op



Fig.3.1ä Aranhogramas dos Granitóides Deformados,
normal izadns para um h Ípot ét iro granito de cadera oceånjca
(ORG), definido por PEARCE et al.(1984). A) Granito Sudest e
$ amoÉtFas AM?Z e Al'411ØA e B) 6ranrto Noroeste ' arnostràs
AH93 p At'19ó . Simbclos isuais ao da Fig .3. É.

cit.) Vale lembrar que os gran j.tos aqui estudados não
FosEuem feicões mineralogicas, geoq'limicaE ou rsot op icas
caracteriçitcas de grãn i t os sin-colj.sronais do t ipo S.
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0utras fei.cões que chamam a a.tencão nos d j.agramaË da
Fíc.3.13 são o enrlquec j.mento de Ba em relação âo Rb,
errncipalmente no Granito Noroeste, com exceção de uma,
amostra, p o fãto de que as arnostras reFrespntativag do
Granito Sudeste aprpsEntam cada u.ma um comportamento
dÍferenle com relacão a estes dois elementos, qual sejir, urna
apreEenta enrr.quecimento de Ba em relacão ao Rb, outra
enri.quecimÉnto de Rb em rel ação ao Ba e a terceira apresen t a
uma reìação aproximadament e igual p¿ra tãis elernentos. Vale
acreEcent åì' quÊ, ncE di.;rgramas apresent a'Jos por PEARCE et
al. (1984), somente nos granitos de ärcÐ vulcânico e de
cader.a oceânica se observa enrlqupcimento, ou valores
ap rox i mad amen t e equivalentes, de Ba em relaGãû ao Rb. Atém
d i sso, os granitos de cadeiä oceân ic a apresent am um pádrão
de d j.stribuição de elementos nos arãnhogramds normal izados
para 0R6, compìetarnente diferente do que é obEervado na
Fig.3.1Ê e os Gran i t óides Deformados não pÐssuem qua 1 quer
semelhanGa Eorn os plå9ro9rånìtos de càdeias oceånica5

Segundo arnda PEARCE et al (op cit.), oE granrtoÉ ds
arce5 vulcân j.coç podern vat.iar sua localizacão desde
oceånicos até contrnentaÍs, e sua composrcão deEde
toieít 1cos, passando por cá1c io-alcal inos atÉ shochon it icos.
üs granÍtos de arEos toleiticoç, oceânicos, plotam
p redom j. n an t emen t e nos c ampos quartzo-diorrto e tonal ito do
diagramã de Streckej.sen, possu i ndo hornb I ende comÐ mineral
ferromagnesiano princ ipal e Eão cálcicos pela claEerficacão
de Peacock. OE granitos de arcos c á I c i o - a I ': a I i n o s , quE podem
ser tanlo oceånicos somo r:ontlnentais, plotarn princlpalmente
mos campos correspondentes a quàrtzo-diorito, quartzo-
monzonitos, tonal j.tos e granodioritos I'elo diagrama de
Streckeisen, possuindo hornb l en da e biot ita coms mi.nerais
ferromag nes i anos caract erist icos e, geral ment e, correspondem
à suites cáIcio-aIcaI inas pel a classificacão de Peacock . Os
granitos de sérieç c á I c i o - a I c a I i n a s de alto K e
shoshonít icas, formados em mãrgens cont inenta j.s ativas,
plotam predominantemente nos campos de quart¿o-monzonltos,
granodioritos e granitos (s.s ) do d i a9 rama de Streckeisen,
posEuindo biot rta ! hornblenda como mi.nerars
ferromag nes i an os dominantes e correspondem a Euí t eE cálcio-
alcalinas e álcali-cálcicas de acordo com a ElaEsificação de
Peacock

No diagrama Rr-R*, (Frg.3.13), todas aE amostras
plotaram no campo definido por BATCHEL0R & E0h,0EN (1985)
como c orre5p onden t e ao dos granrtóides tardi-tectônrcos.
Contudo, verilica-se que neEte dÍa9rama, amostras oriundas
de arcos vulcânicos evo 1u ídos podem t ambém plol:ar no campo
correspondente aos granitdides tardi-tectônicos, como
exemplificado peìa amostra de referência Q14P R13, um quartzo
monzonito pór{Íro ( BALÐl^lIN & PEAFCE, 198Ê), d,: distr ito de
El Sal vador, Chrle Cent räl , c arac t er i zado por PEARCE et å1 .

(1984) como tendo sido formado em um ambiente de arco

I

i

ìì
I
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vulcânico do t ipo cálcio-alcalino. 0 conjunto de amost r as do
distrrto de El Sal vador, foi ut iì lzado inc I usive, como um
exemplo de granitóides or is in ados em um ambiente de arco
vulcânii:o do trpo cálcio-alcal ino, quando do trabatho de
PEARCE et aL (op cit.) onde foi proposta a utilizacão de
diagramas discriminantes com elementos t rãços, tais corno nas
Fig.3,11 e Frs.3.1P, para a interpretação tectôni.ca de
roc h ¿rs graniti.Eås.

+
D
c¡

+
0I

c.¡E

DIAGRAMA R1--R2 (De lo Roche et o1.1980)
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Fis.3.13 Diagr'ama Rr-R,,, para os Granitóides
Deformadoç, com uma amostra, AHP R13, Eorrespondente a um
quart ¿o monzonito pórfiro, do Chile Central (BALDtIIN &

PEARCE, 198.¿ ) .

A possrbilidade de que 9rañitóides formadoE em urn
amb j.ente de arco magmático de margem cont inent ai ativa,
poEsam plotar no c ampo corrpspondent e ao dos granitóides de
soerguimento pós-col isional do d i ag rama Rr-R¡r, é t amb ám
suser rda por FIGUEIREII0 et al . ( 199ø ) ¡ com r.el acão aos
Gran:.tóides Pinheiro l'!achado, uma unidade ¡lo Battilito
Pe I ot as, no Est ado do Rio Grande do Sul .

0s elementos terraE raras (Fis 3.!4) rÍostràrn de
maneira bastante clara e de forma coerente com alguns
diagramas vi st os anteriomente (Fi9s 3.ó, 3.7, 3.4, 3.1Ø e
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3 1e), a exlståncra de, pelo menos, dors granrtardes
diferentes, 6ranito Sudeste (Fts.3 14C) e 6ranrto Noroeste
(Fis 3 140).

0 fato de a Frs 3.14C rnostrar r-lrn fr-acrcrn¡rnento de
t erraE reras bem mencrs int enEo qup a da Frg 3 14n, sugerp
quP o Granito Sudesle tenha se orLgrnad,: de r-rm rnå9rnä menos
evoluído do que aquele que originou o 0ranito Noroeste. Esta
possrbrl rdade É condi¿ente com a sugerrda pela Frg.3 1Ø fue
rndicou o Granito NoroeEte como tendo se formado em um
arnbiente de årco vr-tlcånico mdLs maLuro do que ú do Granrto
Sudest e

0s elementr:s terras reras stlgprem tambÉm que, alÉrn d*
exr.stêncra de dors granitói.des dist rntos, FÊFrespntad'rs
pelàs åmoELras AHt4, AM1ó, AHeø e PPlØ (Granrt'r NoroesLe) e
pelas amostras 4H94, Al'195 e FP39 (Granrto Sudeste), ãe
demars amostras, AH?3, àú9,5, AY97 e AMtløA podern repreçentar
um terceiro corpo granrtórde Esta posErbil rdade é ainda
sugerrda pelos dragramas MS0 X Sr0,.. (Fr:J 3 óC), Ce X Sj.rlil:
(Fis 3.84), La X SrO* (trie 3 88) e Ba X 5r0,: (Frg f,.Bn)

Entretanto, os demais diasr-amas que mostram a

Eeparacão dos Granrtóides Deforrnados ern dors conJrlntos
distintos, prlncipalmente a Frg 4.L?, indicam de forma mars
ou mÊnoE clara¡ eu€ as amclstraE AH93 e AH9ó fåeern part:e do
conJunto representado pelo Granrto Noroegte, enquanto que as
amostras AH11øA e, rnenÐE claramgnte, 41197, 'J,: Dranrto
Sudest e

0s dadoE rsoló¡r1cos Rtt-5r dlsPoni'zerE narä eEtes
granitóides, apresentadoç no capítulo sobre a geocronologia
da área (a seguir), qlrando reunrdos corn dados rsotópicos
ainda inéditos, de 0.SIGA JR. e J.M.dos REIS NET0, sugerem a
exist ênc ia de appnas dors corpos gran i t icos, com exceção da
amostra An97. Dados geoquimicos também inéditos de J.M.dos
REIS NET0 moEt ram ä exist ênc ia
sranitórdes diferentes.

A conc I usão qLrP se f ae após

de apenas dorE corp0s

o tralamento dos dados
geoguimicos referentes aos GranitórdeE Deformados é de esteg
são f ormadoE por doiç conJuntos drçt rntos de roclras,
denominadcrE de Granrto Sudeste, caracterizado pel:s amoçtra
4M94, 41495, PP39 e, trosçivelmenle, AH11øA e Granrto
Noroeste, caratrterizado pelas ãmDstras AM14, At'l 16, AHeø,
PPLø e, possivelmenl-e, 41193 e Al'l?ó. A arnoEl:ra A¡197 pnde
corresponder tanto ao Gran ito Sudeste como a um tercelrc)
granitóide, diçt into dos acima câracterr¿ados.

Com relação ao ambiente de formação destp cclnjunto de
rochas, a ind icacão maiE prov á,¿el , observada qm 

f 
)rat lcament e

tsdos os diasramas quE poEsuam funcão drsr-Í lmlnante, É ¿e
elas foram forrnadas ern urn ambrente de arco ,uulcânrco rnaturo,
segundo definrção de BROWN ( 198e), correspc,ndente a um arco
vulcânrco cálcio-alcalrno de rnargpm continental ativa,
sesundo PEARCE et al (1e84)
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IIÏ,1,4 _ GFANTTO AGUÐI]S

lrata-se de um !ranrtóide que aflora a leste da
c idade de Piên, int rud ido no Comp l exo Granul jtico de Santa
Cat arina e I imitado à nort e peìa mesrna falha cue coloca em
contato o domínio da Nappe Rio Iguaçu com o Dominicr
t'leridional . Este I imite norte vale para a área mapeada que
se encontra representada no anpxo 1. ìt nordeEte desi:a
regiäo, o ìiranito Agr.rdos ocrlrre rntrusrvo t arnbér¡ no dorninia
da Nappe Rro Iguaçu, ou Eej a, à norte d¿ falha que eeFara os
dois dominios :upra c itados.

l'lacrosco¡:icamente apre5ent,f -se como um granitój.de
isótropo, leucocrát ico, de cor predomi.nãntemente LÌnza
esverdeado a rosada, Frtncipalmente quando Já mostra
evidêncÍas de alteração. Possui 9rãnulometria variando de
média a 9ros9a, localmente fina, estado corntrcEto Por cerca
de ?.5-3Ø% de quartzo, cerca de 5Z ou menos de má{rcos,
bÍotita predorninante e â3-7Øj1 de +eìdsÍra{:os, com forte
predominio de K-feldspato (Fcto 3.8) e cavidadeg
miarol ít rcaE preenchidaE em part e por fluorita, qLtartzo
b ip rramidal , calcita e feldspatos. Apr-esenta, localmente,
xenól r t oç de 9n a i sses granul Ít rcoE quart ¿o-{pldspát icos.

Foto 3.8 Aspecto
Agudos (ponto AM1ø9 ) .

mac rosc óp ico geT-al do GranÍto
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A observacão ao microscóp io de I âmrnas petrogrificas
referentes a este granitóide permrtr.u ident j.f rcar a Eegur.nte
mineral os ia:

pontos

K-feldspato
PIå9roclásio
quart zo
biotrta
oPacos

At191 AH1Ø8 AHlø9

7ø âØ 55
5B

3ø e3 e5
c

?

0corre ainda, como tnineralÉ ãcessorros ou
secundários, anfibolio, epidotos, clorita, apatita, zircão,
t itanita, Epacss e carbonat Ð.

0 K-feldEpato Ecrlrre conÐ criEl:ais anÉdricos a
subddricos, pertiticos a meso-Fertitrcos ou eEsencialmente
lneso-pert ít icos (pDnto AH91), inequigranulareE, normalrnente
sericrt izados e ¡:om inc l usões dÉ quart zo e, mais rarament e,
zircäo, ep rd¡t o, oF ac os e p l ag r.oc I ásio

O quartzo ocorre como criEtars anédricos e
j.nequÍgranul ares, seJ a na forma dE ÊrlEt ais ma i o res, coñ
t amanhos de atÉ Ø,5 cm, disper-sos pelas lâminas, ou n¿ forma
de criçtais mrlirnétricos, arredondados, como inclusão nos K-
feldpatos Gera lment e são cristais l imp idnE, çem ext inçãa
ondr.rlante ou extincão ondulante muito suave.

t plagioclásio ocorre normalmente como cl"istais
pequenos, mrtÍmétricos, subédrices, por vezes corn bordas
irregulares, dispersoE pelas lâminas, ou mais rar-amente,
como inc I usão em K-feldspatos. âpresentam-se coÍr frequênc ia
zonados, havendo geralmente uma 5ãussur-it ização mais intensa
no núc l eo dos crrstais.

A biotÍta oqorre de forma constante, embora em
pequenas quant idades ( máximo de ?'l na amost ra Atllø? ) , em
Ërt st ais anédricos, Éom bordas comp I et amen t e i rregu I areE e,
geralmente, alterados para clorita e oFacos. Na amostra
A¡4Lø?, a biotita ocorre seja como minerâì prrmário, ou como
alteração de anfibólios em aglomerados de biotitas rzerdes +

carbonato I quartzo F eprdoto ou, mais rararnente, de biotita
marrom e t remol ita.

0ç opaccs ocorrpm na forma de crist ars 9r¿nulares,
geralmente corroidos, dispersos pela låmina ou formando
pequenas concent racões e, mais rararnente¡ Éomo rnc I usões nos
K-feldspatos.

Anfibólio ocorre Eoìnente nà amostra AH1Ø9 seia na
forma de um mineral primário, F rovave l men t e hast ingsita, de
ocorrênc1;å rara na lârnina, interst icial, rndrcando ori,Jem
tardia e praticamente todo trans{ormado na associacão
biotita verde + carbonato r' quiårtzo l eprdolr: ou bi.otita
marrom + tremolita, sendo este último rnrner"al a segunda
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anfibólio, nest e ca-ço cemo mineralforma de ocorrênÈ i a dP
secundário

Corn relação aos dema i s mineraiç aqeçsórros destacarn-
Ee o zírcão e a apat i L a, semp re vrsiveis¡ oEorÌ endo de f orma
d i spersa pel a lâmina, Ê a allanita, de ocorrênc ia ocaEronal.

Quanto aos minerars secundários, verifica-se as
presençaE de clorita¡ comÐ prodLtto da alteração de bi¡ti.ta,
de ep idot os, represent ados pelas fases zoisit a/c l i.nozoi s it a
e de carbonato, mais restri.ta, como trroduto de alteracSo de
anfibólio

Englr:bados pelo Granito A9udrf,s, verificou-se a
existência de doiE corFos básicos, gabro*dior íticos,
mesocráticoE a r¡elanocrátrcos, isótrÐpos, corÍ cores verdes,
pscuraÉ a acinzentadas, de granulometria gFosEa eÍr alguns
pontoç, predorninando porém, a granulornetria de rnédia ä finâ
(Foto 3.94). Mac roscop i camen t e ident i. fica-se est as r ochac
como compost as essencråImente por Plagioclásio, p iroxân io e
anf ibólr.o, h aven do, em alguns locais, ccncent raGões destes
m in erai ç com I amanhoÉ de até 5cm, suger indc a Possibilidade
de acumul acão de crlstais (Foto 3.98).

A observaçã¡ ao microscóp ro de ì àmrnas petrográfÍcas
referentes a esl:es rorpos básicos permrt iu a rdent i firacãa
dir rrin€ralogia mostrada a seguir, onde Tr/àct = tremolrta
e/ou act inol ita, c-piroxênio = c I ino-p rroxên io e 'f,-P i roxên io
= ort o-p iroxên ro.

ponto

p t as ioc I ás io
c-piroxênio
o-piroxênio
hornblenda
TrlAct
bioti.ta
clori.ta
opacos

AH9ø AMl¿e ÊM1e4â AHlaó

55 5ø 45
tø rø

5
5

3ø P5
rØ e5 1ø
5 1ø
55

5Ø
3ø

1ø

5

Como minerais aceEsorros ou secundários ident ificou-
se tambÉm, a ocorrência de quârtzo, K.-feldspato, eprdoto,
sprppnt ina, apatita, seric it a, zircão e titanitaL .

0 p l ag roc I ásro aPresenta-se normalmente como ur¡
m inera l zonado, Eubédrico, rip i forme e com bordas corroida:i,
Seu t amanho é variável, desde poucos mr 1Ímet ros até 1,5 cm
(Al'49ø). 0 grau de alteraGão deste mineral também é var iáveì,
havendo amoEtra (ponto At'l9ø) onde à sauesuri.tizaÉão É quase
que comp I et a e amost ra (ponto AH12ó ) , onde est a al t eração e
pouco pronunciad¿, concentrando.-ge apenas na f¡arte central
do mineral

Os prroxênios, lanto o clino cot¡o o ort o, nortnalmente
se mostram como minerais anédrico,s, xenomór{icos, de
tarnanhoç rnais ou rnenos constantes em torno de Ø,L a Ø,3 c rìl ,



69

,-l

a

I

li,

t

å

c orpos de
A) Rocha

AM1?ä) e B)
de crlEtarE

Fot o 3 .9 Aspect- os macroscóp icos dos
drorito-!abros tnclusos no 6ranrto Agudos.
dominante, de granulometria fina a mÉdra (ponto
Rocha de granulação groEsa¡ rndrcando acurnulacão
( pont o AH9ø )
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fraturàdos e, geralmente, alterando-se par a Þ1otita,
tremol itâ1act ínol rta e, ma 1s rarament e, serpent ina.

A hornblenda também aFresenta-se como mrncr¿1
an édr ic o, inequrgrànular, represent ando Irorém tanto minprais
primários¡ Eomo minerais Eecundários, da alteretção e./ou
t rang forma6ão de prroxênios.

0s minerarE t remol ita/act lnolrta ocorrpm Éenpre .itrmo
transformação de mi nera i s pretéritos, havendo em algunE
Êasos, Êgmû no ponto AH?Ø, em que oEorre urnâ completa
t ran s formaç ão de p lroxên ioE, ident i.ficados pel a p resen ç a de
ràros cri.stars rel r qui ares, t)àra l r e rn o l i. t a ,/ a c t r n o I i t a e
sErFËnt ina .

A Þiotita l:ambÉm ocorFe como mineral primár j.o e
mineral secundário NeEte caso observa-se com certa
frequência (como no c;f so da âmostra Al"f 1Ê2), a crrstali¿acão
de brot ita a part ir de p i. roxên i o ou hornblenda, invad indo o
Plagioclásio, chegando ern alguns casrlg â atravessàr este
últ imo mineral

A clorítå ocoFre, norrnalrftente, como produto da
al t eraçäo de an{ibdlios e, mais frequent ement e, de biat ita.

0 quart¿o e o l(-feldspatoE, naE lâminas Pm que
ã.parecem, most l-am-sp coño criEtais anddricos E, nit rdamente,
interstirrais, rndicando uina cFlst al ieacão tardra desteg
mineralg.

0s ¡f,pacrls úcorrprn Em quantidadeç aprectávers em
praticamente todas a€ ãmostras e de forma d i sper sa Fela
I âmina, normalmente como minerais anédricos, c orro íd os e
tnequi g ranu I ares.

Quanto aos demars mrnerdls, a serpent tng ocorre como
Froduto de alteração dos piroxênios, normalmente em fraturas
destes, o zircão e a titanita ocorrern dispersoE pelas
I âmínas, embora eEt e últ Ímo ocorra normalmente agsoc iado aos
opåcos e em rnaior quantidade, os eprdotos ocorrerfi t: ambeim
d iEFersos Fel as 1âminas e normalmente aEsoc iados à máf icos,
enquanto que a apat ità scorre geralmente como miner-ais
aciculares Et nornalmente¡ Ern quantidades bastante
apreciáveis.

0 contato entre
Gran it o Agudos se dá,
crnstituida, tanto por
ácidas.

oÊ dois corP0s de rochas báErcaE e o
em geral ¡ pÐr uma zÕna de tr-ansrção
lìtotrpos básÍcos¡ trÉmo por rDchas

0s Iitotr6'6s básrcos cararterizarn-Ep por irpresentarem
corÈs cinza-esverdeadas, média a escurã, granulomet¡-ia fina
a rnédia, e estarem compostos poF plagi.oclásio, rnrnerais
má{icos (anfibolio e piroxênio), e, maiE raramen t e, qual t zo
e l(-feldspato. 0 quartzo encontràfi-se, pri.ncit¡almenle, pm
pequenos agregados ou em cristais arredondados rJ,
normalmente, rnanteados ¡ror minerais máficos, pnquanto (tus o
K-feldspato ocorre geralmente associado ao quar tzo, comrJ
me9 acri st a is.
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As roclìas ácidas sãc' idÉnt ificådãb cDmc dÉ cc¡ree
r ì araE, r:in¿a-cl,åra a rosada, de granulometriÀ rnÉdLa,
rnequígranul ares, e compostas Por K-feldEpatoç,
ocaçionalmente camo rnegacristal, plätioElásio, ,lua r t ¿o,
biotita e, raramente, an{ibólio 0 quartzo pade oEorrer
tanto somo sri.staiE anédricos, dispersos pela roclra, ou como
criEtaís arredondados, mant eados por anlibólios, enquanto
que os mi.nerais rnáf icos ocorrem seja na forma de minpràj-s
isolados (principalmente a biotita), seja na forma de
pe,:luenos agregådoE, åpreEentando neste caso, tanto biotita
cDflo anfrbólio e, quiçá, p iroxên io

Em al gunE locais 'lb5'=rvou -se a ocorrênc i a dest e9 dols
litotipos de forma associada/ como se um estivesse
enslobando o ontro (Foto 3.!Ø) NesteE cåsttrs, a feicão que
mais chama a at enção, além da ap aren t e mistura ent re os dois
til'os de rochas, é a presenEa frequente de Êri9tåie
arredondados de quar-tzo, ùanteadoE Por md' ficos,
principalmente an frbói io, tanto na rocha ácida como na rocha
básica, e a presenca, rest rit a, de plagior-Iásio tambdm
man t ead o por máficos, na rocha ácida.

A observacão de lâminas re{er ent es a est es litotipos
permit iu a rdent ificacão da seguÍnte mi.neralogia r

ponto AH 111 êM1EØ AMlE4B AMlE9A

plagíoclásio 45
K - f e I d sp at o 5
quârt ro 5
anf iból ios 25
piroxËnios 3
biotita 1Ø
clorita 5

15 4ø
35 3ø
?ø e5
15

5
5

6Ø
E

3
1Ø
Lø
15

Como minaraiç ac essór r os ou secundários rdent rficou-
Ee ainda titanita, epidotos, opacoE, apatita, zircão e
sPricita.

0 plagioclásio apresenta-se norrnalmente Eorno urn

mineral subédrico a anédrico, raramÈnteo euédr.ico, de hábito
t abu I ar, ou ripiforme, inequ ígranul ar, tom bordas corrÕida5.
Encont ra-se frequent ement e zonado, com a saugsuritização,
guando presente, concentrando-ge na porcão central do
mrneral. 0bserva-se também, com certa frequência, à
ocorrênc ia de plagi.oclisios mant eados por K-feldEpatos, bem
como a ocorrência, menos frequente, de p1è9iûclásios
man t eados por anfibcil ioE

0 K-feldEpato ocorre c¡f,mo crj.stais anÉdri.cos a
subédrrcoE, com contornos ¡ por vezes, b¿st ant e i"rregulares,
pertiticos a m e s o - t) e r t í t i c o s , ineqLtigranuìares¡ EÐrlr

megacriEt ais de até 1cm, normalmente seric it izados e, em
alguns cåsos, rnanteados por albita.
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Foto 3 1ø Aspecto gerat de um l rtot ir,o ÐÊorr.ente em
umå zona de transicão existente entre o 6ranito Agudos É? agrochas básicas inclusas nele (ponto AH11e). Ateñte par.a apreeenGå de quartzo (02) rnanteado pÐr máficos, tanto naporção ácida (cor clara) como na porç!¡ básica (cor escur-a.)da amostra, bem como a presença de K.-feldEpato rìa trorGãornáfÍca e de plagioclásio manteado por máfÍcos, na pov-ção
ácida

0 quart ¿o ocorre como crist ais anádrrcDs einequigranulare=, com formas bastante irreglrlar es ouarredondadas, sendo bastante cotnLrm, pïincrpalmente no t,ontoAMleø, a prespnça de quartzo manteado pDr anfiból ios(Frg 3.14).
0E anf rból ros ncorrem normalrner,Le aorne mlner-riE

anÉdricoE a subédricos, por ve¿ps com faces cor roidae.,
inequlgrânulares, eEtando rpl)rpEentandoç l)rincll)alme¡te t)ormrnerais prrmárÍos, hc¡rnblenda et mais raramerrf-e, püt
mtnerais secundárroE, trelnotrta/actrnolrta, ortgrnadr:E daalteracão e/ou transformação de piroxênioç e hornblen,Jas
Suta forrna de ocorrâncra gue mais chama a atencão é comÐ
Frequenos cristaiE circundando cristais de quartzo. 0c_orrpm
t ambém de forma dispersa pel a I âmina

Os piroxênios, estão repres€ntados tanto pel,_r cl tne_,
Eomo Pelo orto, e Pncontraln--se nL1 rrnalmente r-olno mrrìerals
anédr icos ¡ xenomcir f icos, ãp roximadament e equigt anLr I at.eE,
sendo r)ouco comum, ernbora preEente, sud alteração r)drì
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tremalÍta/actinolita. Uma f e j.ção que chamou a at enção nns
piroxênios foi o fat o de não ter s ido observado o contato
destes m¡.nÈrais com feldspatos, embora ele ocorra em contatc'
,:om D quãrt zo.

FL9 3.15 Representacão esquemática de crist ais de
quart zo mant eados por h orn b I end as, cb servad os ao microscópio
em um litotipo ocorrente em uma zona de transição ent re o
Grani.to Agudos e os Éorpos básrcos lnclusos nele {p.At'l1¿Ø)

A biotita encontra-se normalmente como sristais
pequenos, anddrrcos, com bordas n orma I ment e bem irregul:.res,
dispersos pela I âmina, e em proceseo de alteracão, pouco
intensa, para clorita.Os opacoE ocorrpm na {orma de cristais
granul ares, geralmente corroidqç, d ispersos pela I âmina ou
Êormando pequenas concent rações e,
inc luEöes nos K-feldspatos.

llom rel ac ão aos minera i s acessórios deEt aËam-se Ds
opacoE¡ com cerca de 3'l no ponto Al'11e94 e a titanita, até ?Z
no ponto Al"l1?48. 0 zircão, a apat j.ta e a allanita tambdn são
gempre vi.Eíveis, ororrendo de forma d ispersa pelå låmina.

As p resenç as de mi nera i s sec un d ár ios é sistemát ica,
destacando-Ëe os epidotos, reFresentados pelas fases
zoiEita/clinozoiE:.ta e a clorita, romo produto da alt:eração
das biotrtas. A presenGa d¿. sericita, como produto da
al t eraç ão do K-feldspato, É mais restrita,

A observaçãn de feições tais como quartzo mant eado
por anfibol ios e plagioclásioç corroÍdos e man t e ados pr:r K-
feldspato e por anfibólío, são i.ndicati.vas de que estaE
roc h as rep resen t am uma fase de misturã ent re um magma ác i.do,
no c aso, Granito Agudos, e um magma básico¡ no caso, os dois
crf,rpoÉ de diorito-9abros, observados no int error dest e qorpÐ
granít ico.

Um out ro :.ndrcat ivo dest a p rovåve I mist ura de magmas,
é a existência de amostraE onde se obEerva a ocorrência de
rochaç ácidas assoc iadas à rochas básicas, de uma mane I ra
tal, que dá a impressão de que uma est a en 9l ob and o a out ra,
ou vice-,zersa.

mai.s raramente, como
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Ðbservando-se as característ iras petrográficas do
Gran j- t o Agudos e â Êua disposrcão est'ac ral, conc lui -se .ìue o
mesmo devE reFresentar um granito al cal ino, tardi a pós-
tenctônico, intruEiv¡ na eonä de falha qlre Eel.'ara o dornínio
granul it ico do dominio dos Granitdides 0eformados.

Após a colocacão deste granito, a falha que separa os
dois domÍnios c it ados, deve ter sofrido uma reativaçãc
transcorrente, Eom uma morzirnentação deçtrógira, o que
provocou o deslocamento em direcão NE, da por'ção norte do
qDrFo grånitico, em relaGão à sua porção sr-rl. Isto explrca o
fato de o Granrto Agudos estar I rmit ado à norte, na área
retrresentada pelo ânexo 1, Fpl a mPsma falhã que 5ePära o
Crát an Luis Al ves da NaPPe Rro fguaçu, enquantcr que s NE d¿
área mapeada ele ocorre int rudido em meio aos GranitóideE
Def ormad os .

Embora não Ee tenha aínda, dados geoqujmiros e/ou
isotópicos, pode-se sugerir que a fonte Prová\/eÌ do tnagma
que dpu orÍ9ern ao Granito Agudos, deve ser crustal (baEe da
crosta), enqu¡nto que a {onte provável do mã9ma qllE or igrnou
as rochas básicas rnclrtsas no granrto, deve ser mantélica

Com base nas evidências de mistura de m;9mã9
obser.¿adaç ent re o Dranit Þ AgudÊs P as roclìâ5 gabro-
dioriticas inclusas nele, pode-se sugerir, que a evol,-tção
dos rnagmas que originou e9te9 corpos¡ ãPesar de suaE fontes
diferentes, deve ter s rdo c on t emFor rånea ¡ tr que FeY mit iu qlte
horlvesse esta faEe de mrstura.
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Iv - G E 0CR0N0LoG IA DA l 4iREA

Além dos dados Rb-Sr e K-Ar aÞresentados Por 6IRARDI
<f9741, iá referidos no capítuìo sobre a geologia regiona'l ,

apresenta-se neste traballìo, algurnaÊ idades indditas, .lue
foram oL¡t idas nos lahorator ios do Centro de Geocronologia dc¡
IG-USP (CPGeo). Os dados analitiÉos dEstás novas dataçõeE
encont ram-Ee no apêndice III

Para os gnaIssps -granuI ít icos do Crát on Lu 1E êlves,
obteve-se, em diagrama isocrônico Rþ-Sr em rocha total, uma
idade de ? . LA7 '/- ó9 lla, Eom utna razão rn ic ial Sr*"'/Sr"¡*
(Ri) baixa, de Ø,7Ø284 */- A,q,øØ?4 (Fig.4.1) p três novas
idades K-Ar em biot ita, que {ornerera.m, Ftsr-a o Ponto Al'17ø
79!ø +/- 4Z tla; ,'åra o ponto AH53, L67? */- 77 Ha e t¡irrir o
pc'nto Al'182, é55 */- 9 Ha

%.
o,718

o,712

Ri' Q 70¿ 8y t/- o, ooaJq
Msútp.27,(l?tí
Coeî. ¿o ßrllhçdio = o,gtt6

qToo
o,2 ;,t--¡*--ã;Rry*

Ftg.4.1 D i ag rama i soc rôn ic o Rb/Sr para os gnaisses -
granul ít icos qua rt u o-feldspát icos do Crát on Luis Alves

A baixa Ri obtida na metodologia RLr-Sr É

interpret¿dã.r por se tratar de rochaq gY ãnul ít icas, como
j.ndicat iva de materr.aiE crustais pretéritoE que tertàm Eído
empobrec idos na rel acão Rb/Sr durant e o met amorfismo de altc
grau, € nãc como srtgest rva de uma incorPoracão de material
mantÉlíco à crosta na idade isacrónica obtida..

Est a int erpret ação ganha mais sent ido quando se I eva
em consideração que dataÇõeB e{etuadaE na res iãc de Luir
Al ves Fara est e mesmo conJ un t o litológi.co, âpresent ãram,
além de idade-c em torno dE E 1ØØ l'la, idãdps mars antigas,
tanto na metsdolog j.a Rb -Sr, como no método U-Pb em zircões
(BêSEI, 1985; EASE I et aL 1988)

A idade de ó55 Ha, obt ida em tr iot rt as de um
pirorenito distante ceraa de ó5Ø met ros dr: contatE entTe oË
Granitoides Deformados e o Comfrlexo OranuiÍtrco de Santa
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Eatarrna, é aqui j.nt erpret ada romo uma abert ura do sistema
l(-Ar durante o Ci,:lo Brasiliano, ern rorhas do dornínio
granul ít ico ocorrent es nas pr,f,ximidades dest e cont 3t Ð.

0 arnplo intervalo de tprnFo indicado pel a rneL¡dologra
K-Ar, de 7?Ø? a 7677 lla, deEconsiderando-se o valoy de
ó551'la, ,ru enião de 796Ø a 1EZØ Ma ou t9Éø a 1Ø18 Mä,

não, dos dados de GIRAFDIcon forme desconsidere-ge ifu
(1-9741 , aç rdades ÐÞt idae em plagr¡c'l ásros, t arnbdrn são
indicat ivas da ab ert ura parcial dc sÍstema K-Ar em uma rdadp
pós t ran samazôn ic a.

Eçta abertura parci.al, se.¡ a no siËteme Rb-5r, seja no
Eistema K-Ar, poderia eslar relaf,ionadå a erientcr
localizados, relacr-onados a zonàs de falhaE, corna Já
sugerido por EASEI (1985) ou então ã um evento de
aquecimento regronal que åt ing rsse no rnáxrmo o ,rau fraco dE
metamorfiEmo. Deve-se lembrar aqui, que a ohser-vação de
lâminas t)etrográf rcås referentes ao Cornt, lexo Granulítrco de
Santa CatarÍna identificou uma fase metamórfica (Fm3) que
está caracteri¿ada por um retrotnetamorfismo de grau fraco
soÞre rochaE granul it Ícas formadas ànteriÐr-mente.

A possibi I idade de a abertura parc ial dos s r çt emas
radiométr j.cos terem se dads em um evento de baixo griLl
metamórfico é também sugerida pelo fato de que as idades K-
Ar mars jovens, Lø18 Ìla e 1454 l'1a, foram obtidas¡ For
GIRARIII (op.cit. ), em p I ag ioc I ás Íos, que são r¡iner:rE com
baixa t smperat ura de fechament o para o giEtema K -Ar (cerca
d e äØØ"'C )

Para aE rochas granitóides deformadas, represent ãnte5
da Nappe Rio Iguaçú, os dados Rb-Sr mostray-am urn

espalharrento de dadoE de maneira tal que, a primeira vista,
seria impossível det erminar por este método qual a rdade
destas rochaç. Felizmente, de Posse das rnformações
geoquímicas que índicaram claramente a exrst ênc ia de dois
conjuntos de rochas formados a fìàrtir de dcrs magmas
distintos, seFarou-Ee os dados Rb-Sr- conforme estas
informações, obt endo-se assim uma i sóc ron a de 3 t)ontoÉ Para
o fácieE l do Granito Sudeste, que forneÊÊu uma idade de óØ9*/- 38 tla rorn uma Rí de Ø,7Ø437 +/- q, Ø0018 (Frg.4 ¿). A
amostra At{ee, embora não tenha sÍdu analisada
geoquimicamente, está posta neste Éon jL(nto por seu
posicionamento espac ial e por sua çemelhança petrográfica
corn as ar¡osl:raç AH94 e Al'195.

Com relacão ao Granito Noroeste, admite-se que o
mesmo tenha uma idade semelhante ao Granito Sudeste p,--irdm,
rom uma ra¿ão inicial um pouco maiç elevada. Não çe t ra6ou
uma isócrona para este coniunto FoY- não se ter cer t eza. ,J¿
posicronamento da amoEtra AMPZ que, de acordo cañ 5eu
posicionamento eEpacial e oE dados geoqujmicos, eEt al ia num
ponto de transicão entre estes dorç corPos graníticos,
podendo inclusive representar um terceiro rorpo granít j.,-o
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Fig.4.P Diagrama isocrônico Rb/5r Parã oE
Grani'tóides De formados rePresent ant es de NaPpe Rio Isuacú '

Deve-se salientar tambérn, que 5e forem utiìízados
dados Rb-Sr ai.nda rnéd i t os de O.SIGA JR. e J.M.REIS NETÛ, É

peì-feitamente possivel traçar-se duas isocronas Fara.lelas
com idades em tor-no de ó10 l'14 e razões iniciais Próximas a
ø,7ø4â, para c Granito Sudeste e ø,7ø7, para o Granito
Noroest e.

0s dados U-Pb em zircões são ainda parciars, e
experiment ais (os primeiros obt idos nos laboratclrios do
üPGeo), indicando pãra a amostra do ponto PPLØ (localizado a
cerca de 5 km a NtJ do ponto PPØ9, fora da área maFeada), uma
idade de 7L6 */- 15 Ma no d i a9 rama concórdia, com interseFto
inferior {orcado ao zero e uma Ídade de 797 */- 758 Ha para
a amostra correspondente ao Ponto Al'193, também com
int ercept o in fErior forEedo ao zEro (Fig.4 3).

As idades K-Ar em biotitas de 39? */- 3Ø Ha para a
ponto AH94 e 5ó1 +/- tE l4a para o ponto Atl93 most t-am
claramente que a idade de res fr i amen t o regional do último
evento que t eria a fet ado est as rochas se situa no f i.nal do
Crrlo Braçiliano E dÊve estar asEociado ao cavalga.mento,
acompanhadn dÉ um met amorfismo de no mínimo baixo grau (zonã
da bic,tita), destes litotipos sobrB ¡ nominio l'leridional

o,+
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V - CONSINEFAÇõES SOBRE A E\,,OLUçÃO GEOTECT¿'NICA

As prlmeiras rochas a se formarem na área foram as
represent antes do Comp I exo Granul ít ico de Sant a Catarinã de
HARTI'IANN et al . <1,979 ) (Cráton Luis Alves, KAUL, 198ø).
Estes litotipos, do que pôde ser observado quando das
anál ises petrosráficas ao microsc,ópÍo, dEVem ter uma orrgem
esspncralmente i9nea, o que eEtaria. de ècordo com as
af irmações de KAUL & f EIXEIRA ( 1982 ) ; tIERNICK I 0LMIRA
(198¿); BASEI (1985), HÊCHIAVELLI et al
a1. (1988), ent re out ros.

< 19BT ) e BASEI et

Quanto ao ambiente gerador destas rochaE igneas
prÍmordraiE, FIGUEIREDO et al . (19?ø), baseados
principalmente em análÍses geoquímicas, sugerem que as
mesmas teriam sido rocha-q plutônicas {ormadas em um ambrente
de arco insular.

A idade de formação dest es protólitos granulíticos
estaria, segundo BASEI (1985), em torno de ?.8øø Ha.
Posteriormente, os mesmos teriam E ido metamorfisados em grau
alto em dois eventos drst intos, um em torno de ê 4ØØ l'la e
outro em torno de ?.ØØØ l1a (idade transamazônica) e em grau
barxo, em um even t o localizado a pen as em zonãs de fa t has, em
t orno de 5Zø t'1à.

A 1ém d isso, foi possível verlficar nest e t rãba t ho,
que a ForGão norte do Crdton Luis Alves scfreu um evento
met amór f ico de grau incipiente a baixo mais amp I o, que deve
est ar assoc iado ao cava.l gament o dos Gran it óide-. Deformados
sobre o Complexo Eranulitico de Santa Catarina.

Com reìação aos Granitóides De formados indica-se que
a idade de geração dos mesmos est ej a em um intervalo cuja
idade inferior deve estar prcíxima a ó1Ø l'1a, idade FrovdvEl
do metamorfismo de, no mínr.mo grau baixo, que afetou eEtas
rochas e, com uma idade superior prcixima a 7!6 Ha, idade
p r ováve 1 doç zi.rcöes

Est a int erpret aÉão I eva em c ons i deracão rìue r dev i do à
Froxrmidade dos pontos re {eren t es aos eircões da amost ra
PPtØ com a curva conciirdiã da Fis 4.3, est es minerais t enh am
se formado d iret ament e do magma que originou os Granitoides
De{nrmados. Leva em ron ç r der aç ão t amb ém que, devido ao seu
alto erro, à idade obt ida dos zircõeE rçfentes ã amestra
4M93, t ambém da Frg 4 3, não possui muita confrabil idade.

Com re'l aç ão ao ambiente de {ormaGäo dest e conJunto de
rochas, a rñd1cação mais prováve1, ob servad a em prat íramente
t odos os d i agramas eue possuam {unção discriminante, é de
elas foram formadas em um ambientÊ de arco vulcânico mat uro,
segundo defrnição de BRût^JN ( 1?82), corrpepondente a um arcf,)
vulcânico cálcro-alcal j.no de margen cont inental ativa,
sPeu.ndo PEARCE et al. (1.9A4).

A ocorrênc ia de um granit óide com uma compos i c ão mais
sódica (F tg .3.7 , pa9.5é), com um indice de Peacock maior
(Fíg.3.1Ø, pag.59), caracterlst ic amen t e menoE frac ionado em
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elementos incompatíveis (Fig 3.1?, Pã9. ó1) e elementos
terrãs raras (Frg 3 14, pag ó5) e com uma razão inlcral
516'/sr¡t¡r' (RÍ) rnenor (Fíg.4.Ê, pag.77) à EudeEte (Granito
SudeEt e ) em cont rapart ida à um granitóide ma i¡ pc'tássico,
com um índice de Peacock menor, mais frac r onado em eìementos
incompativeis e terra raras e com uma Rl mais alta à

noroest e (Granito Noroest e ) , sugere que este arco magmát rco
estaria sobreposto a um "sìab" com mergulho Para N [^J

Quanto aos corpÐs r-rltrabásícos a básicoE, sugPre-se a
possibilida.de de que os meEmog representem, Pelo menoç em
part e, not adamente com rpferência aoE c orpog ocorrentes na
região de Campinas dos CrispÍns, restos de um fundo oceånico
imbricado tectonrcanente ent re os Granitóides De formados e o
Complexo Granulitico de Santa Catarina, quando do fechamento
do oceàno que exi.stiria ent re est es dois domin ios

Não se destãrta contudo, a pos-eibilidade dos cor pos
ul t rabáE rcos a básicos representarem, em maror ou menor
grau/ corFos intrusivos relacionados a u.m evento
di-stensional, quando ocorrenteE dentro do Complexo
Granulitico de Santa Catarina ou reFresentarem mega-
xenólitos, quando ocorrentes Em meio aoE ßranitciides
Deformados

A zona de sutura entre o dor¡ínio dos Eranrtóides
fleformados (Nappe FÍo Iguaçu) e o dominio granulÍtico
(Cráton Lurs êlves), está representada por uma faixa de
cisalhamento qu€ sugere o cavalgamento dos I itot ipos
repreEentanteE do primeiro domínio, sobre os granulitos
meridionais, com presenGa frequente de veios quartzo-
feldspát icos e de corpos ul t rabásicos a básicos de Pequeno a
mÉdio porte.

ouan t o ao Granito Agudos, cuia idade Pst ãriã em t orno
de 589 Ha (GIRARDI , L974; 0.SIGA Jr. , informacão verbal ),
este deve ter 9e posicionado após a sL{turâ ent re o domín io
dos GranitóideE De{ormados e o domÍnio granuliticc', na zona
de fal ha que màrca est a 9ut ura . Uma reat ivacão t ranscorrent e
dest rds ira dest a fa I ha, provocou o deslocamento em direcão
NE da porcão norte do grani"to, €m relacão à sua PorGão suì

Com b ase na interpretacão de que o mPtamorfi5mo que
afet ou os Granitdides Deformados se deu em t orne de ó1Ø Ha e
de que o Granrtcr Asudcjs Foslcitnclu-sp aFes a sutura entre o
llráton Luis AlveE e a Nåppe Rro Iguacu, c onc l ui -se que estä
sutura deve ter se dado entre ó1Ø Ha e 58Ø l'1e
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VI - CONCLUSõES

ês conc I usões dest e trabalho podem ser divrdrdas em
doi s conjuntos r Àque las que dizem respeito aos ob jet ivrrs
íniciaiE do trabalho e àquelas que surgrram como uma
decorrênc ra nat ura I de uma maior compreensão sobre a área
eEtudada

Quanto às primeiras, verificamos que as idades daE
rochas 9 r a n i t o - s n á i s E i c a s ocorrentes na met ade nort e da área.
glram em torno de é7ø 5ø l,la para a sua formação
Post er i ormen t e, est as rochas devem ter sido sut'met idas a um
evento metamórfico de, ntr minimo, grau baixo (zona da
biotitã), em torno do é1Ø l',la, eÉndo que o resfriamentci
regronal deste último evento deve ter se dado prn torno de
57Ø l4a.

As idades t ran samazôn i c as para aE rochaE granul it icas
confirmaram-se, seja pela metologlð. Rb-Sr de cerca de ? 7ØØ
Ha, seja pelas idadeE K-Ar de cerca de 1.8ØØ Ha pårã o seu
refrramento regional A idade de ó55 Ma obt ida em biotitaç
de um piroxenito dest e domÍnro, ocorrente proxjmo ao contatÐ
com as roc ha s sranitóides de{ormadas apen è s Fa I ient a que
est a rocha gofreu uma abertura do s j.stema biotita por Ee
encont rar próxima à re9 i ão de contato.

ê pasça9em entre as rochâ9 granitóides de rdades
braEi I ianas ocorrentes n¡ metade nort e da irea e as rorha:
granulÍticas de idades transamazônicas ocorrenteE na rnetade
sui , É feita por uma zona de cisalhamento ínclinada, que
indica a coloEacão das rochas granit icas sobre as rochas
granul ít icas .

Est a zona de c i sa I hament o eEt¡í marcada tanto pela
preEença de protomílsnitos a ultramilonitos, bem como pela
presença const ant e de veios quartzo-feldspát icos Ê corpos
ultrabá.sicos a bdsicoç, 9prãlmente metamc)rfisados em
condicões de baixo grau, t ransformados em sert)entinitos e
xistos ma.gnesianos.

Esta mesma zona de cisaìhamento pode ter sofrído
èinda, em um evento posterior ao cãvalgamento, umã
mov j.mentaGão transcorrente, ccmo at est am as lineações
hsrizont a l i zad a-q observadaE.

Com reìação ao. segundo canjunto de conclusões
destacam-se os Granitóideç Deformadog, os quãi9, c omo lci
poES i ve I verifiEar neste trabalho, est ão formados pÐr pelo
menos, dois grupos dist intos dË granitdides, denom j.nadoç
in {ormal ment e de Gran it o Sudest e, subdividÍdo nas tácieE 1 e
2 e ßranito Noroeste¡ com as {¿icies 3 e 4.

0 Granito Sudestp fácies 1 É representado pÉr um
hornb I enda quartzo-mon"odiorito Þ quartzo-monzonito à
titanita e magnet ita, de ccr c inza médra a r ósea, com índice
de cor (IC) = !Ø, de granulometria média, inequigranular,
localmente cc,m mpgacrist ais de fÉ1dspãto-K róÊeo (FKR),
enquant¡ que o {icies e é constituido por um bictita
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monzogranito a granodiorito à titanita e magnetita, de cor
si.nza claro, rosado a avermeìhado (IC = 5 ou rnenos), de
9ranu lomet ria 9 ros sa a méd i a, com ou sem megacristais de FKR

0 Granito Noroeste fácies 3 é deçcrito como um
biotita hornb I enda quartzo-monzodror ito a monzogranito à
trtanita e megnetrta, de cor cinza rnédia a escure (IC = 15),
de granulometria média a 9rosEts, inequígranular, com
megacristais de FKR E plagioclásio e o fácres 4 como um
biotita mon zo9 ran Í t o à trtanita e magnet ita, de coìoração
rosada ( IC de 5 a 10), de granuìometrra grossa e rnddi.a,
i ne qui g ranu I ar, com megaEr i=t ais de FKR . Localmente est a
fácles apresenta uma faixa de granulometria fina a rnÉdia,
i nt ensament e cisalhada.

0 amb ient e de formação deEt e conj unt o de rochas, foi
i.nterpretado comÐ equrvalente a um arco vulcånico maturo,
Eegundo de{inrção de ER0tlN ( 1982), EOrrespondente a um arco
rrulcånrco calcio-alcalíno de margem continental ativa,
segundo PEARCE et ã.l . (1984).

Com relação às rochas ultrabáEicas a básicas estas
foram interpretadas como repreEÊntantes, pelcr mpnoF em
pàrte, dp restos de um asEoalho oceânico, obductado e
imbricado entl-e os domínios granuliticos e 9r-aniticos,
qL(ilndo do fechamento do oceano que exrstiría entre estes
doiE domÍn ios.

Esi a interprel:ação é partiÊularmÊnte Èåì ieRt e pâra o
corpo ultrabá¡ico ocorrente a leste de Piên (localidade de
Campina dos Erispins), visto que o meEmo encontra.-se
predominant emente pm mEio à titotiFos reFresentantes do
dominio dos Granítcirdes Deformados, iunto a zona de falha
que marca a passagem deste dominio para o dominio
granul Ít ico.

Acrescente-se ainda o fato de que oE dadoE
geoquimicos e I eoc rono I óg i cos indicam fort emente uma or i 9em
em urn ambiente de ãrco magmático do tipo andino para os
GranÍtóides De{ormados, e que a pasEã9pm d est es granitóides
para os 9naísses Êxistentes à norte dá-se de uma forma
9ì'adacional, não havendo um cont at o n ít ido e bruÉco entre
eles, åssim, sobra como alternativa a região à sul dos
GranitóideE DeformadoE pàra a ocorrência. do oceano que
rnvar-iavelmentp est á l igado a um arco magtndtico do tipo
andrncr.

Desta forma, tr lornplexo Eásico Ul t rabásico de Piên
sEgundo a concepcção de GIRARDI (!974, 1?7ó) e GIRÉìRDI E
LILBRICH (198ø), neÊeÊEitaria, no mínimor ser rpde+inido,
haja visto inclusivp, a posÈibilidadete de que o corpo
bás ic o prrncipal definido por eEt es aut ores, pode na verdade
represpnt ãr um granulito báEico do f,omp ì exc Granu I it iro de
Sant a lat arina.

0ut ra modificacão qLre EFtp trabaìho provçcor-r É qr-rant o
a forma e tamanho do Granito Agudos que, For 9e encontray
intrudido no Cráton Luis Alves e balizadc a norte, pelo
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mpnc,Ê em parte, pela mesmð {alha que sFPar a eçt e domÍnio do
dominio correspondent e aos Terrenos Gnaisslco-Higmat jt rcos,
deve ter seu tamanho fortemente reduzido daquelP que
tradicronalmente é ap resent ado (p. e. KAUL, 1984).

Est a carãcteristrca de col oc aç ão esFeciã1, assoc iada
às i n formac ões pet rográficas e a idâde de aP rox r mad àmen t e
580 l'1a para este corpo granit ico (0 SIGA Jr, inlormação
verbal ), nos leva a supor a sua colocacão aPós o evento
prÍnc ipal de col isão ent re oE domín ios da Nappe Rio Iguaçú e
Ër át on Luis Alves

Assim sendo, concluj-se .lue a Eutura entre a Nappe
Rro IguaÉu e o Cráton Luis Al ves, deve ter se dadc' em torno
de 6!Ø 14a, rdade do metamorfisma daE rochaç 9rãnitóides
deformadas, e 58Ø Ha, idade Frovár¡el do Granito Agudos.
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CORRTSFONDËNCIA ENTRE OS FONTOS SELECIONADOS DOS TRABALHL-TS
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DO PARANÉÍ E AOUELES PLOTADOS NO MAPê DO ANEXO l OUE NÃO SE

ENDONTRAM ACOMPANHADOS POR LEÏRAS



J

10

te

16

18

?ø

PONI(}S STLECIONAI)OS DE

PTS PIS LITOLOGIê I,lII'IIRALOG IA
AUTO IIAPá

Rt5

10 ïa xisto
l1 serpent inito (ó5)Srp,

l2 Ia ¡isto

13 Gn granolit ico
l5 ¡ret ap iroxen it o (ó0)Cpx,

(metawebster. )

1ó Ta Cl xisto
18 ma{. Plag gn

19 9n a I t erado
20 gnaisses

Tr fa xisto
ê1 sn 0z-Fel dspat (30)0r,

(10)Bio,

rlAcHlAUELLI, 0UITIARAES E KFURI, 1987

l Plag Anf gn (20)Hbl,(l5lAct,(10)Plag(Ulig-And)
( 10)Ep, (07)Bio, (05)Fsft, (05)Ap, (05)Carb

3 gn granolitico (40)Plas(0lis-And),(15)Hbl,(10)TrlAct,
(10)02, ( 10)Cl, ( t0)Pr(0px+Cpx), (05)0pa

5 9n granol it ico

7 xisto magnes. 1ó¡=(45)Cl, (40)Ta, (10)Srp, {05)0pa
serpent inito 1óc= (85 )Srp, (15)0pa

I ïa xisto (95)Tà, (05)0pa

9Ia xrsto

( ê0 ) Bru, (15l0pa

(35)0px, (05)Plas(And-Lab)

(?0)Fsl , ( 15 )Pl ag (0lis-And ),
( f 0)l'lu, (f0)tp, (05)0pa

A I lUDES

Sn=Nó5t'J/Su., N70LI/SV.

Sn=N25tJ/85N8, ll55tl/75S!l

Sn=N50!l/SV.
Sn+I =l{40EleóNU, N45t /53Nl{

Sn=1175!l/40Nt

F . ellp ur .ll50tl/30Nt
l). falha t'l5StJ/ó01'lt

Sn=N45E/30Nt¡

N50t/30sE
N50E/55 U

Sn=l,l70tl45Nt,
Sn+1(?) t{20tl5sNtl
Sn =N50E/4SNU

il45E/ó0t'l!t, fió0t/ó0 ül

Sn=N4OtJ/SV.

Sn=t{70tl1SV

Sn =Nó51¡/55Stt
Sn + t =t'175E/ó5Nti

Sn =N401,11ó0tlE

Sn+1=Nó5t/S\l .

5n=Nó8!J/58Nt, ln:1/N72E
Sn=tl75tl/21l{E, N73!l/5¿tlE
Sn=N80E/ó4tll¡, f,I75ü!./47NE

Sn=N35ül/ó8NE

S n =lló4|,J/871'{E , tl70tllSu
t{77tll70NE. t'r73t¡/sv

Fr=l'{45E/705E

S¡=N70ti/87Nt
Sn=1,{851f/3V,Sn+l=t'180E/SU

Sn=N50l,J1ó0NE, l,ló5tl/Str

Sn =ñ838 /5V

Sn=N85lrt/8BNE

Sn=N50tl¡SV, N75l,l/Sv

Sn + 1=N35t./SV
Sn=N80E.rSV. Fr=l,l-S1701',!

?1

22

CJ

?4

?6

?7

38

39
41

42

44

JE

53

54

55

5ó

57

58

46

48

49

50

51

23 Ta xisto
serpent inito

ê5 0z An{ Pl¿g gn

?7 serpent inito
?8 9n a It er ado

?9 cont bacra-en-
bã3ãlnÈnt o

30 9n granolitico (55)Anf(Hbì+P¡rgasita), (15)Px(0px+Cpx)
( 15)Tr, (05)0pa, (05)Ap, (05)Carb+Uralita

3f 9n aìterado
3e 9n Qz-Feldspàt
33 gn 0z-Feldspat
34 r¡ i I on i t o

35 gn 0z-Fel dspat (35)02, (?0)01 is, ( 15)Bio, ( 10)C), ( 10)t1u,
(05)Fsk, (05)tp

3ó 0l plroxenit o

serpen t /talc
37 ûl pi roxpnit o



--l
I

PTS, PTS

AUTO I1APâ

Rts

63 39

¿4 4ø

ó5 41

66 4?

ó8 44

69 45

7A 46
7? 47

ót 38

67 43

73 48

74 49

75 50

78 51

79 5?

80 53

tITOLOOIA

ânf Pì¡g sn

9n Qz-Feldspat

9n 0z-Feldspet
serpent inito
9n granol i t ico

microgranito
(di que )

serpent rni.to
0z Ani Plas gn

9n granol it ico
an{ibolito,
gnaisse,
"9litllerito",
mi I onito
9n 0z"Feldspat

serpent inito,
cong lomerado

milonito

9 ranod i ori t o
gnaissi ticado
granodiorito
gnaissi{icado
serpentinito,
Tr Cl Ta xiEto

I{ INTRAIOG IA

( 45 ) And, (37)02, (10)Bro, (05)Carb

(44)Pìag(0lig-And), ( 44 )02, (08)Cpx,
(04)0px.
(40 )0¿, ( 35lPl ag ( 0li9-And ), (e0)FEk,
(05 )0pa

(35)0¿, (30)Fsl< , (¿3)0lis, (07 )Cì , {05)Tr
(45)Act, (30)tp, ( 15)Hbl, (05)0p¡, t5)Pìas

(50)Plas(01Íg-And), (35)02, (10)Bio,
(05)Ep

(45)02, (25)PIae+Fsl , (15)Ep, (10)Cl,
(03)Bio
(35)01ig, (20)Qz, (20)Bio, (15)Fsk, (05)Ep
(05)Hbt

ATITUI)TS

Sn = N80E /50l,lll , t{ó0U/ó0Nt
l{ó01,1/58Nt, Sô+1=N15t¡/S

Sn = N40ùl/SV

dir tl8Otl.

Sn.N35[J/SV

Sn=N85t{/ó51,{t
Sn=t'{ó0tl/SV.

Sn an 1i b . =N30{,1145NE,
N6øU/7?NE, N80E/Vert

Snen=N08l,l145tlE, li55l¡./43Nt
Sn mi lon . = N85U/vert
Sn =t'l73l,l/ó7NE , lló0|,J/55Nt

N50|}t/4óNt, Nó0r¡/4óNt
Sn=NóSt/SV., NóOt/ó3N[J

N80üi/70Sfl, t'{80E/Vert

Nó5E/7OSE

Sn=N75Ë/SV.

Sn=N708, N85E, N75E/SV,

Nzøt, N80t, E-[/SU
5n =N78!1, E-!l/18N
Sn+ I =NasE/67Nt\i



P0Nt0s srLE OtÌADos l}t 8ftJutNUrrI, sAttI0s t yAflAsHIIA. 1987

PTS PTS LIÏ()L[]GIA IíINTRALOGIA ATITUI]TS
âUTO I1APA

Rts

18 54 enaisse îl=N?0tlSH.
26 55 gn (02 Bio îl=N4o!l/Str

Anf Plag) Fr=N?øEISV., N80ll/SV.
?7 5ó Diop tlicr And (35)And,(20)t'ficr,(10)Diop,(10)Bio,(f0) Fr=N?øtlNtl, N80t/stltl

eranoblastito 0pa,(05)Hbl,(05)02,(05)Cian(?),(Ir)Cl E-t¡/45t'1
3ø 5Z gn {elsico fì=fl20tl/SV

F r =N40tl / 47 SE, t']¿0t /35SE

33 58 gnaisse 1l=t{70ElS(r. (evid.falha)
34 59 granolito char (35)Ênd,(?0)Srp,(10)02,(10)Diop,(10)

noenderbitico H9p,(05)Bio, (Tr)lì,Zir,0pa, (t0)Cian???
38 ó0 0z Anf Plag gn (25)0lig, (?5)tlicr, (20)Hbl, (e9)02, N50!l/55S!l

(en {elsico) (10}Cl, (Tr)Bio, Carb, Zir
4eA 61 n-peridotito (40)Px(Cpx+I)iop),(30)01,(e0)Srp,{5)0pa
47 ó3 serpentinito {l catä(l N50E/ó5Ntl,

tf30t /7 5fu
55 ó4 |licr 0z L¿b gn (25)Lab,(20)02,(15)l1icr,(10)Cl.(10)Srp

(10)Act, (05)Ser, (05)0pa, (ïr)tp,Ap, Bio
58 ó5 0z Anf Plag gn (30)tlicr, (20)And, (15)02, (15)TrlAct

(10)Cl, (05)Ser, (05)Ep, (Tr)0pa

6l ó6 gnaisse Nê0U/SU., NS0l,l/SV

70 ó7 PIag Aof gn (40)Plag, (40)Hbl, (10)Cl, (05)TrlAct
(05 )Ap, (ïr)Ep, Zr, oxidoE

7f 68 Anl Plae 9n (40)Flãs,(e0)Hbl,(15)Cl,(10)02,(05)Ep,
(05 )Ap, (05)Bio, (Tr)Zr, Carb

73 69 protocatacla- (35)02, (30)And, (20)Cl, (10)Hgp, (05)0pa,
sito (9rènul . ) (05)Ep, (Ir)Zoiz, Zr

75 70 gnaisse t{ó0tl/75NE
76 7f Hs p¡roclasio (40)And,(20)Hbl,(15)Bio,(10)Hsp,(05)02

granoì ito (05)0pa, (Tr)tlicr, Zr
76a rll-trondjetnito (45)And, (40)02, (05)Bio, (05)C1, (05)Ser
77 7? Anl Plag gn (35)0lig,(20)Hbì,(10)8Í0,(10)Cl,(10)02

( 05 ) Drop, (05)Ep, (05ll,1icr, (Tr)0pa
83 73 lharnôquito (35)And, (20)l,1icr, (?0)02, (15)Hbl,

granoblastito (05)Diop, (Tr)Ser, Ap,0pã, Zr
85 74 granolito (?5)Hbl,(20)Bio,(20lAnd-Lab,(20)t1icr,

charnoquitico (f0)02, (05)Ap, (Tr)I)iop, Hjp, Zr
85a Hyp piroc lasio (40JAnd,(ê5)Bio,(15)Hbl, (05)Ser, (05)02

granolito (05)Fsk, (05)Hyp+iliop, (Tr)ê¡, Zr
88 75 Anf Plas gn (40)Lab,(25)Hbl,(15)Cl,(10)Ser,(05)Gr,

(05)0pa, ( Tr )Ep

91 7ó gnaisse bn.gn =ll50tl/SV ,t{ú$tllsv.
9? 77 diqus ¡licro-9r (40)Fsk(Ort), (40)02, (05)Ðpa, (Tr)Cl

924 H:p pirocl¿sio (35)And, (20)t'1icr, (15)Srp, (15l0iop,
sio granoì (10)0?, (05)Hyp, (lr)0pa, Ser, Ap

Pcb 7? Anf Plag 9n (35)And,(?0)Hbl,(10)Bio,(10)f)iop,(10)
l,f icr, ( 10 ) 02, ( f0)Cl , (ïr )Ep, Ap, Ser, Carb



po{NTos sÊLfct0NAI)()S 0E pARtLLAI]A, ESptNoSA t StCC0, 1987

PÏS. PÏS, LITOLOGIA I'IINTRALOOIA ATITUI)IS
AUÏO I,1APA

RES

1? 80 0z 0lig gn (45)0lie, (35)02, (10)Gr, (05)l1usc,
( 05 )l'li c r, (05)Cl, (05)0pa

13 81 Diop Ênd gran (40)And, (15)Diop, (10)Hbì, (10)Cl,
(10)Act, ( 10 )0pa, (05)Qz

15 8? ên{ 0z Plae sn N4sti/zsftt, t{55u/óSst¡,
E-U / 405

1ó 83 gr Agudos

19 85 lnonzosranito (45)02, (?5)0rt, (e0)0lis-And, (05)Bio
(05)Cl, (Tr)0pa(tlag), Ap, Alan, Zr

?l 8ó sienogranito (55lFst, (30)0e, (10)0lig, (0S)Bio,
(Ìr)Cl, 0pa (l,las ) , ts1, Zr

31 87 9n aìterado f l=N40!l/401'ft, i145!J/40NE

N4øU/50NE, N55fi/50NE
38 88 0z Ánd sn (40rAnd,(20)02,(10)Cl,(10)6r,(05)tlusc,

(tonalito) (05)Eio,(05)Ep,(05)0x.Fe,(Tr)0pa
40 81 An{ Pìas gn band=N85t.u 45Nt^t,t-tt/45N

cl iv.lrat . =tl25E/50ñt,
41 90 Cum And gn (45)And,(?0)Cum,(15)Act,(10)Cl ,(05)02, b n =tl80l¡/50tlE , Nó5[l/45Nt

(05)0pa

43 91 0z Plag gn fl=Etl/N, t'f80Í/40Nt
50 92 sn ({elsico) N50tJ/10tlE, Fr=NóSE/Vert
53 93 0z Plag Anf sn bn=N75E/?5ttU, N80t/30Nt!

l'¡80t/85Nn, Nó5E./35Nr,r

N80t/55NU
ïa xisto Nó0E/35N[J, |{BOE/A0NI,
serpent Ínito "El ik-side" 3A/4ø,35/29

54 94 granito 0bs.macro(40)02, (30)Pla9, (t5)Anf,
(f5) 8io e Fsk

5ó 95 granito Obs macro(20)02, (20)Fsh, (10)Plag,
(10)Anl e BÍo

67 9ó m-8jo piroxe- (80)Aug(ou Iliop), (15)Fio, (05)ênd,
nito (Tr)TrlAct, Uralita, tsf,0på

ó8 97 Act And sn (55)And, (20)Act/Tr, (10)02, (10)Diop
(05)0pa

i 70 98 llicr 0z 0ìi sn (30)02, (30)0lis, (?5)t1icr, (10)Bio, t1ó51,1/?ONE, N7øU/?øNE
(ø5)tp. (Tr)tl. 0pÊ

71 99 Ênd Act/Tr 9n (35)TrlAct,(10)And,(fS)Hbt,(10JEiop, N80tl/B0StJ
granoì ito (10)tl, (Tr)Hyp. 0pa
ïr Hbl And gn (40)And,(85)Hb1,(?5)Ir,(05)Cl,(03)Srp,

(02 )HJp, (0?)I]iop, (Tr)tn,0ra
74 1øø ên{ gnãisse bn=Nóo[l/óoNE, N50üJ./50NE

t'l55r,r/5øNt
8ó 101 0z gn¡isse bn=Nó5h1,¡55Nt. ñ5øU./50NE

89 t0? serpent inito
94 103 granito obç.macro (30)02, (25)Fsk, (20)Plag,

( 15 I An {+Bio



ì

PIS PTS. L ITOL(}GIA IIINTRALOGIA

AUTO IIAPA

RIS

AIITUI)TS

9ó 104 nretagabro (40)And-Lab, (20)Hbl, (15)Cl, (10)0pa t¡508/SV
( 10)Esl, ( 05 )Leuc, (ïr)llusc

99 105 serpent inito
l0l l0ó Pl¡s 0z gn, (45)0lig,(35)02,(15)Cl,(05)Ep,{lr)0pa bn 9n=N80E/Z5SE

ser pent in it o, Ser¡ent1¡¿ = 17571¿

Ta xisto [)ir. =E-ll
l0? 107 Anl Plag 0z 9n E-tl/75t1 (bn compos. )

10ó 108 Act 0lie gran (70)0lig,(20)Act,(10lCl,(Tr)0pa, Px

107 f09 Hyp 0z 0ìis (ó0)0ìig,(30)02,(10)Hyp,(lr)Act, 0pa
granulito

t09 110 0li9 0a 9n (45)0lre, (45)02, (05)Bio, (05)Act,
( xenol it o) (lr)Cl, 0pa

118 111 Hbl And en (?5)And,(?0)Hbl,(15)tp,(10)02,(10)Cl , dir.veio catacl. NóoE
(10)l'1icr, (5)Alan, (5)tluec, (lr)Ap bn comp NS

1?8 112 serpentinito, contato = N70t/ó0St
Qz snaisse fr 9 n =N?0trl.zSV . , 1150E./85SE

130 113 Plag 0z Anf gn bn compos l'1758

131 114 Cum Gr Diop sn (30)Diop, (20)Cum,(20)Gr(Al ),(f5)And, bn=N40l,l/40NE, N45ll150t'lE

Ta xisto ( lo)Cl, (05)0pa Talco=tl40tl/ó0t'1E
133 f15 Ta xiçto dir.acam. N50E

135 fló serpentinito (80)Srp, (05101 , (05)Px(Hyp), (05)Tr,
(0S)0pa

148 tt7 And 9rånulito (80)0lig-And, (15)Px, (05)0pa, (Tr)02
149 118 0¿ Plag An{ gn bn=N55l,l/35NE, t-tl/SV.

(c/ 6r ?Scm) N80ll./50t'lt, t'l80tl/60NE

Fr=N10E/40Ntrt, tlÁ0t./80Ntl
f50 119 Cum And gn (50)And,(40)Cum,(05)Ep,(05)Cl,llr)Gr

serpent inito
154 t?0 And Act/lr (40)Act/Ir, (30)And, (15)Cl, (05)t}iop, N80tl/45NE

granulito (95)02, (05)0pa, (Tr)Ep



I. Por{I0s stttctoNAo0s 0E t(RUBNIfi' RtcUtR0 E r10R0' 1987

PIS. PTS. LITOLOGIA IIII.IERAL()OIA ATITUDIS
AUTÍ] I{APA

Rts

10 1?1 Plag Hbl gn (ó0)Hbl,(30)And-0lig,(04)Ap,(03)Zorz/ N65ll/9ø, N34tJ/90 , I'l55tt/90
CìZoiz, (02)0pa, (01)Trt, (Tr)Zr t1ó0ti/90, N50tJ/74Nt

15 f?e nlonzo-er {olia (35)02, (25)tlicr, (?0)0lig, (07)lbl,
(07)Bio, (ó)tp, (Tr)Zr,Ap,Tit,6r,()pe

l8 l?3 loizltlloiz Cì (50)Ser, (30)Cl, (?0)ZoizlClzoiz, t{75E, Nóst
Ser gn ( Tr )Carb, Tr

19 124 serpentinito Fr=t1ó0t/40¡tt, ¡1ó58/50N6
lpedre ira ) tl70Eló0Nû1, N50t/50Nt¡

Nó0E/501'{Lr, N45E/ó0NtJ
?1 1?5 Tr Cì Ta xiEto {l=N60E, N50t, N70E,

N45t, t{55E/SV.
?2 12ó tonalito (5?)And, (20)02, (20)lio, (02)l,1irr,

(loliado) (02)0pa, (01)Hbl, (01)ClZoiz, (01)Tjt,
(ïr ) Al an, Cãrb

?3 1?7 tonalito (30)02,(?5)And,(10)Iit,(f0)0pa,(08)Hbl
(loliado) (07)Bio,(05)tficr,(05)tp,(lr)Zr,Ap

27 l?8 Bio 0z 0lig (37l11icr, (?0)0lie, (15)02, (15)Eio,
llicr 9n (05) Tr, (04 )Ep, (03 )Ap, ( 01)[]pa, (Gr nacr)

?8 129 0z Bio 0lig (45)Hicr, (35)0lis, (15)Bio, (05)02, bn=N40{l/90, N45!i/90
l'ficr 9n (Tr)Cl, Cãrb, Ap, loizl1lloiz N55U/9ø,N6øU/9ø, N7øtú/jø

32a 130 Cl 0¿ 0lig gn (45)0lig,(40)02,(10)Cl,(05)ZoizlClZoiz bn=NóOtl/SV.p/NE
(lr)íusc,0pa

3eb Cl Ir gn (45)TrlAct, (35)Cl, (15)(}pa, (05)Hgp

33 131 Gabronorito (30)Hyp, (30)Lab, (e0)Esp(Plponèsto), Fr=l,lóSE, N75t, N80E/Uert
(Hrperit o ) (10)Aug, (10)0pa, (Tr)Ir,0z

42 133 gr tolrado N40E/SV.
45 134 Cl Act And gn (47)And-01 is, (40)Act, (10)Cl ,(0?l7oíz/ N70tJl50NE, t'175{,J/ó0tlE

ClZoiz, (01 )Ap, (Tr )0p¿
4ó 135 8io And Hbl gn (43)Hbl,(25)ând-0lig,(ê0)Bio,(05)Act,

enaisse (03)Ap,(03)Zaiz/ClZoiz,(01)Tjt,(lr)0p¡
47 13ó Bio Alb tlicr (45)tlÍcr,(25)AIb-01ig,(t5)Bio,(10)Zoiz

gnaisse CìZoiz,(04)Ttt,(0f)Ap,(Ir)lfusc, Carb
48 f3Z er foliàdo Nó5E,N50E/I/ , Bn=N10(/90
51 138 gr faliado N40t,N508. N55t, t{75E./90

(f.catacl.)
5? 1-19 serpentinito t'17A8, N758, E-r,/gî,
53 140 monzo-gr pro- (30)02, (25)tlicr. 125)0lig, (10)Hbl,

t or¡ ilon it ico (10)BÍ0, (Tr)tp, 0pa
55 r4t gr {oliado Fr=N5oE, N458. NB0E

58 142 Act 0lie 9n (77JlIís, (20)Act, (Tr)Cì, Zo!¿/Cttotz,
Ap, Zr, 0pa , Bio

ó1 143 Anl Plas sn E[/50N, N70IJ/50N8

63a 144 monzo-9r pro- (35)02, (?0)t4icr. (15)01j9, (ls)Bro, 
t{751{/ó0Nt

tonilonitiro (10)tp, (05)Hbl, (IrlTit, 0pa



PTS PIS IIIOLOGIA I{I NERALOGI A

AUTO IIAPê

Rrs

AT I TUI)TS

ó3b llloßzo-gr pro- (40)02, (20)tfrcr, ( l0)And, ( 10)Hb l, (08)Ep

tor¡ilonitico (0ó)Bio,(0?)âlan,(02)Ttt,r01)Ap,(01)Zr
ó4 145 gr îoliado t{55E/80Ntt, Nó0E/85Ntl
óó 146 gr foìiado N6øE/9ø, N6ø119Q

67 147 Hbl And sn (52)And-0lis, (30)Hbì, (10)ZoizlClZoiz,
(05)Cl, (021Càrb, (01 )0Fa, (ïr)1r, Ap

72 148 Cl Ia xisto N10t/f0Nl¡
75 149 gr protomilon. Nó0t, N55t/90
77 150 sr ultramilon. (40)02, (40)Felds, (10)Cl, (ø8)0pa, N558, N40E, e0El90

(02 ) 8io, (Tr )ïit
79 151 monzo-gr 1o- (35)02, (35)tlicr, (25)01i9, (05)Bio,

liado (Tr)t1usc,Opa, Ep,0x.Fe
80 15? monzo-sr pro- (30)02, (20)l{icr, (t5)And, (15)Hbl,

totniìonitiro (15)Bio, (05)Tit, (Tr)0pa, Ep, Ap. Zr
81 153 monzo-gr fo- (40)Qz, (?5)tlicr, (e0)And, (05)Hbl,

liado (05)Bro, (05)Ep, (05)0pa, (Tr)Tit, Zr
83 154 0l ortopiroxe- (30)Hsp, (30)Enst, (20)01, (10)0pa, Fr=N80E, E-[l/90

nito (perrdot ) (10)Es¡(Pleonasto) eixo dobr¡ NZ5trl155

Sn xrsto E[/70N
85 155 Diop Hbl And (40)And-0lig, (30)Hbl, (?0)Iiop, (f0)Bio,

granulito 9n ( Tr )Hyp, âp

8ó 15ó Anl Plàg 9n bn=N501,1/90
87 157 0z 0lis gn (45)0lis, (44)02, (10)Cl, (Tr)ßr bn=N70tl,E[,,t180!1, I'l85tl/90



ÊPêNDICE TI

ANTiL ISES OUiHICAS ÐE ROCHA'TOTAL

REF ER E N-T ES ATS GRANITóIDES ¡EFORMADOS



APÊNtlICT II
.i

I)AI)OS OIJiI,IICOS REFIREI'ITTS êOS ORANITóIDTS DEFORIIAI}Í)S

GRANIT0 SUl)tSTt 6fiÁt' T0 t'loRotsIt

Amostras Al'197 Allf10â PP39 All94 Ê1195 Al,l9ó PPt0 Al'193

si0¡
ï i0r
Aìo0¡
Fee0s

Fe0

Ca0

s0
tln 0

Nas0

1.0
P-fì-
Ba0

C rclì¿

Ni0
s
F

C0.
H¡0*
soflã

elementos naiores e lnenores eo f en peso

â?,7 ó4,9 ê7,9 68,é ?ø,9 ó0,8
ø,?? 4,34 0,18 0,?t ø,17 0,54
18,7 16,6 16,? tá,1 t5,1 t7,7
1,5 ?,é 0, ó1 A,54 - ?,9
2,0 0,98 ø ,98 r ,4 r ,4 ?,5
3,9 3,5 2,? ?,? 1,8 4,7

ø,97 1,f ø,4? o,se ø,49 t,5
0,08 ø,ø8 ø,ø7 0,07 o,a7 0,1?
6,ø 5, f 7 ,3 5, ó 5,3 5,3
?,5 3,3 3, 3 3,5 3,9 P.,7

ø,19 0,t9 0,ø6 0,10 ø,ø7 0,30
ø,17 0,t7 0,f8 0,15 0,08¿ ø,17

ó4,3 64,9 7t,3
ø,47 0, s0 0,35
15,9 f 5,9 f 4,3
t,ó 0,93 0,ó?
?,1 ?,8 t,4
1A aa t.l

t,7 1,8 ø,-57

ø,ø7 0,07 ø,ø4
q I q 4 Ä)
3,9 3,8 5,2

ø,27 0, ?5 ø,14
0,e5 ø,?.6 0,15

ó1,3 ót,8
ø,66 0,48
15,8 17,6
2,3 ¿,5
?,8 e,5
4,3 4,3
?,7 1,5

ø ,øe 0, 11

ta q1
3,e ?,6

a ,37 0,31
0,?.¿ 0,18
0, ø1

- a,aø6 - 0,øe7
0,t,6? ø,09?. ø,ø6? 0,ø70 0,øi6 ø,14 a,ø37 0,ra 0,t4 0,ø58 ø,ø9?.

ø,?ø 0,40 ø,?0 ø,eø ø,tø ø,1ø ø,4a 0,?0 ø,!ø 0,10 ø,1ø
0,54 0,ó1 0,e5 0,53 ø,44 0,48 0,81 A,37 ø,7? A,74 0,e4

99,80 99,87 99,9f 99,89 99,9?. 99,i5 99,90 99,85 99,8? 99,81 100,00

traços e terras raras etn ppfir

cl 50 t50 48 3t se 180 r30 94 ó5 s¿ 59
Rb 69 86 84 11ø L6A 54 ó3 57 78 93 130
Sr 1ó30 1240 l?60 1350 t90 14ó0 1190 1340 1300 l?7ø 44ø

Nb il?0t9 t8 10 t4 t4 13 t4 f8 ?6
Y 12 14-e8-?1 16 17 15 18 rs
Zr 16t, 150 1?ø 140 89 e10 ¿?0 180 ne, 2ó0 Pgt,
La !9,45ø t4,69a E,?ø6 8,967 13,e10 35,540 59,8ó0 ?5,500 60,ø60 56,6Q0 31,43ø
Ce 43,940 40,830 18,850 2s,220 ?7,é4ø E3,93ø 119,86a 6ø,43ø 1øø,8øA r07,3øø tø7,70ø
Nd 19,?Qq !7,96ø I,526 t?,160 10,46ø 36,34ø 43,73ø ?7,59ø 37,7?ø 4A,ffiQ 3?,68ø
Sr¡ 7,787 ?,8ø2 1,39e 1,9Só 1,528 5,?eó 6,439 4,?93 5,18¿ 5,396 4,?87
Eu 4,784 0,7ø9 0,401 0,5ó5 0,365 1,4ó8 1,495 f,08ú 1,154 1,293 ø,74!
6d 1,851 1,904 ø,995 1,6?r 1,131 3,9¿3 A,ø78 ?,ø67 3,?37 3,ó43 ?,?6?
Dy 1,144 1,?81 0,594 1,404 ø,7ø5 ?,473 ?,47ø 1,880 1,763 2,ø33 1,429
Ho ø,?2? ø,øøø ø,ø90 0,345 ø,1?B ø,þøø ø,471 ø,369 0,3¿3 A,4øþ A,?66
Er ø,5É5 4,647 0,e30 1,?48 ø,275 l,?6ø 1,150 0,954 A,72? 1,A44 A,U?
Yb ø,534 0,óe5 ø,e 1,464 8,457 1,A74 0,Sø3 0,840 ø,544 0,854 0,451
Lu ø,ø98 a,1t? 0,455 ø,27? 0,101 0,159 A,I?? 0,135 Q,ø87 ø,153 g,Lø?



APÊNT]ICE I I I

DADOS êNALiTICOS K-Ar

DADOS êNALiTIC0S Rl¡ -Sr

DêDOS ANAL i T ICOS U Pb



IDADIS POTTiSSIO - ARGôNIO

SPK materraì rochaPont o

fnaPa

/,K. Arno rad
(x l0-¿)

(ccSTP/q)

Ar atm ldade prro
(tO (l'la ) (l'la )

An27

Al,l53

At17ø

At'l93

AH94

67 66

67 6?

67 65

67 60

67 61

Alves

237 ,36
546,73
i37,6t

? ,10
t ,55
Q,7t

4 ,49
4, 28

9nalsseS

biot ¡ta
biotlta
brotita

granul it iros -

prroxenito
granulito
granul ito

[ráton Luts

7,7334
5, te57
7 ,1138

ó55 9

167? 7T

191ø 47

5ó1 t5
593 30

Granitórdes De{ormados - Nappe Rro lguacú

biotrta
biot it a

granitóide
granltóide

5, 1 ó23

6,3791
131,79
173,?ø



' neoos oleiilrcos RUBi¡ro - rsrnôñcro

Pont o

napa
SPR rìateriàl )((RX) erro Ynorm

gnaisses granuìit icos - Criton Luis Alves

erro Rb Sr
(ppm) (ppm)

4fi5ó

A 57

ât17 ø

41173

At{80

f09e8 granul ito 0,3e9
fø9?9 granulito 0,593
tø93ø granulito 0,145
1ø931 eranul Íto ø ,397
lø93? srenul ito ø,?ø3

ø ,ø09 .ø ,7 t338 ø ,øø0øE ó3, 0 555,0
ø ,ør7 ø,717 4t' ø ,øøøøB 7? ,5 354, 0
0,øø4 ø,7ø685 0,0øøø8 57,ø f135,5
ø ,ø11 ø ,71536 ø ,Aøøø7 5ó, 0 4ø9 ,ø
ø,øø6 ø,?tø44 ø,øøøø7 43,ø ó12,s

SranitriÌdeE Delormados - Nappe Rio Iguaçri

4fi1ó tø9??
At120 1ø9?3

Atee tø9¿4
At494 10925

At195 1ø9?ó

â1197 109?7

0,7ø853 0,øøøLl
0,7ø83ø ø,øt'øte
0, 'I0,AAÁ 0, 0,0,667

ø,7ø667 A ,øøA11
ø,7ø?9t ø ,øøøt'7
ø ,7ø645 ø,øøø?t

103,5 t?7ø,o
83,5 t37 6,5

1??,5 120ó,5
10ó,5 t24A,þ
t5ó,5 714 ,5
\c 0 1A87 5

gran itdide ø,?36 ø,øø7

sran it ói de ø,176 ø,øø5
sr¡n i t óide 0,?94 0,008
gran i t óide ø,?49 ø,øø7
granitdide 0,ó34 ø,ø18
gran i t óide 0,101 ø,ø03



' [}AI)(]S ANALifIC()S URÂNIO - CHUIIBO

lraç ão roncentr¡ções razões rnedidas

U PÞ (s/correções )

(pplÎ) (ppm) ?ø4/?ø6

Pb radiogênrco razões U/Pb ldàdes
( c /correc ões ) lrlcorreções) (l'la)

2ø7 /eA6 ?ø8/¿06 ?ø6/?38 ?0? /?35 ?07 /?ø6

amostra PP10 - GranÍto Noroeste, fáries 3(?) (+/- 5 kñ à noroeste do ponto PP09)

Nr.l( 0 ) ?55,45 e8,ór
tf(0) ?8ó,38 31,ó4

14(1) 173,51 ?0,15
t1(0) ?rø,95 19, ó1

lr(-1) tgL,ó4 ?3,B?

¿postra Atle3 - Granita Noroe:te, {dcies 3

ø,Qø409? ø,øfiABø ø,18â4? 0,nø?8 0,87¿18 7n
ø,øø?517 0,0ó3314 0,18?98 ø,1ø0?2 ø,87493 7t9

ø,0t39øt, ø,ø643ø1 0,A9ng 0,085¿8 ø,736q8 751
ø,øa559ø þ,ø7?917 ø,ø8757 0,A9?ø1 0,9e505 1011
a,aQ9BøA Q,ø666ø0 ø,ø7?49 0,t0441 ø,958t6 8?5
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