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Resumo

A Bacia de campo Alegre situa-se^ no nordeste do Estado de santa catarina,

cobrindo uma área de cerca ðe 500 km2. É preenchida por sedimentos epiclásticos,

ãi.j¿ü¡"o" e por grande volume de lavas básicas e ácidas, principalmente de

ãåÃpãr¡ø" tr"quiti*i n, titologias presentes foram agrupadas em dez formaçóes:

-' Formação Papandùvinha, correspondendo a conglomerados de leques

aluviais.
- Formação São Bento do Sul, formada por conglomerados e arenitos

subordiandos de ambiente fluvial entrelaçado'
_ rãimaçao Rio do Bugre, com arenitos e pelitos fluviais e de ambiente

subaquático ainda não determinado'
- Èormäçao corupá, turbiditos e arenitos, restrita à sub-bacia de corupá; estas

quàtro irimeiraô formações säoagrupadas dentro do Grupo Bateias'
_ Èãrn'"iao Rio Negrinho, constituída por. lavas basálticas, andesíticas e

traquÍtitas, intercala-das com pelitos laminados, as lavas básicas apresentam-

se localmente como derrames subaquosos'
- Formação Avenca Grande, formada por fluxos ignimbr¡ticos ..ácidos'

parcialmenteintercaladosaosbasaltoseparcialmenteaospelitosdã
Formação Rio Negrinho.

_ Formaçao são fiiiguel, principal un¡dade vulcânica, com lavas traquíticas,

quaruó-traquit¡cas e riolíticas, além de ignimbritos'

- Éormação Éazenda Uirapuru, brecha piroclástica recoberta por derrames de

lavas acidas; essas quatio formaçöes foram reunidas dentro do Grupo campo

Alegre.
.ror-maçaoRiodoTurvo,sedimentospelÍticoscomfortecontr¡buiçãodetufos

vítreosfinos,depositad'osemambientesubaquoso'com¡ntercalaçõesde
ignimbr¡tos e lavas riolíticas muito subordinadas'

- Ëoimaçao Anoio Água Fria, unidade constituída por lavas riollticas vftreas'

tufos e ign¡mbritos subordinados'

ABaciadeCampoAlegreinsere.senosterrenosdoembasamentoPré-cambr¡ano
dos estados de santa catarinä e paraná. Sua gênese e desenvolvimento rêlacionam-se

"ã, 
ã 

"ori"ao 
entre as microplacas cur¡tiba e Luís Alves, estando situada na margem

norte desta última, at¡vada pela colisão.
A sucessão estratié¿fica registra as fases fìnais desse processo colisional. os

leques alw¡als oa rormaçäo Èapanäuvinha derivaram da cadeia montanhosa, situada a

n-o.t",-"i"u"Aa nessa colisâã, os àepósitos fluviais da Formação São Bento^ c:ti^"t1:ndtt
a um s¡stema aluviat entrelaþão c'orrendo perpendicularmente a esses lequos, de leste

;";; ";;ì¿.'Á 
composiçao Jð" 

"l".to" 
desses conglomerados indica procedência a partir

donorte'ondeedificiosuul"âni*"estavamsendod."mantelados.Essevulcanismo
possivelmente estava associado à colisão'

A compressão "ot 
ãit"çao aproximada NW-SE gerada p91"".911i9"1:'a€ntre as

microplacas produziu ,. "iioþ diåtensivo.em alto ânqulo, materializado em falhas de

direção NNW, ,esponsavea låta individualização -e 
coîfiguração da Bacia de Campo

Aleore e condicionaram a 'Oireção de coloðação das lavas' especificamente das

periencentes à Formação Rio Negr¡nho'
'-.-- ABó" a deposição da Forriação Rio Negrinho a evolução 91=?""lXl":,"'1 " "t'
controtaia pela 'ativiäade -vulcânià. O vulcãnismo da Formação Säo Miguel é

acompanhado pelo soerguimento regional, com pro-gressivo abatimento de uma caldeira

"ã"irár. 
O evento explosi-vã associadó à Formação Fazenda Uirapuru parece representar



umaaceleraçäobruscanoabatimentodacaldeira,comaformaçãodeumlagode
cratera, onde teve lugar u o"po"içao da Formação Rio 

-do 
Turvo As lavas mais ácidas'

¡"I*t¡t* ä trt"s dã Formaçao'Arroio Agua Fria säo os produtos da fase fìnal do

üulcanismo na Bacla de Campo Alegre'

Análises geoquímicas sugerem que o magmatismo da Bacia de Campo Alegre

euotu¡u'ie iaua"ïaiå ¡¿sicas-Jåa mais ácidas piincipalmente através de processos de

cristalização fracionada' piãti"tot de contaminaçäo crustal parecem terem sido

il;;åt;å;;t. tàades modelo Sm-Nd sugerem que os magmas das.lav-as-da Bacia de

Camoo Aleqre e de varios màciços graîíticos uil{oj derivaram da fusão do manto

litosfèrico, dìferenciado da astenosfera por volta de z'u ua'
As idades out¡oas paia à ciistali)ação das.lavas ácidas da Formação Rio Negrìnho

p"ro" áàioãä-"ï-Þï å, ti*ãÃä RU-Srìsocron¡"o são coincidentes em torno de 570 +

30 Ma.



Abstract

The campo Alegre Basin is located in the northeastern part of the santacatarina

State, covering än arõa of 500 km2. The basrn is filled by epiclastic and pyroclastic

ré¿ir"nt", anã a large volume of basic to acidlavas, mainly of trachytic composition. The

observed litologies was grouped in ten format¡ons:
- Papãnduvinhã Formation, with conglomerates from alluvial fans

- Sãb Bento do Sul Formation, conglomerates and subordinate sandstones of a

braided fl uvial environment.
-RiodoBugreFormation,withfluvialsandstonesandpelitesofasubaqueos

environment, not yet discriminated.
- corupá Formation, turbidites and subaqueous sandstones' restricted to the

õoruþá sub-oasin; these four format¡ons compose the Bateias Group'

- nio Negrinno Formation, basaltic, andesitic and tfachyt¡c lavas, interlayered

with suÈaqueous laminated pelites, the basic lavas was locally deposited as

subaqueous flows.
. Avenca Grande Formation, acidic ignimbritc flows, partly interlayered w¡th the

basalts and partly w¡th the pelitic sediments of the Rio Negrinho Formation.

- Säo Miguel Formation, the main Volcan¡c unit, w¡th trachyt¡c' quartz.trachytic

and rhyol¡tic lavas, also with ignimbr¡tes'
_ Fazenãa uirapuru Formation, pyroclastic breccia covered by acid lava flows;

these four units are grouped in the Campo Alegre Group'
- Rio do Turvo Formaition, pelitic sediments with a large v¡treous pirolcast¡c fall

contribution (tuffs and tuffites) and intercalations of ignimbrites and very

subordinate rhYolitic lavas.
- Árro¡o Àgu" Éria Formation, un1 composed by vitreous rhyolitic ¡avas and

subordinate tuffs and ignimbrites.

The campo Alegre Basin is inserted in the Precambr¡an basement terranes of
páian¿ aÅ¿ SaÑa Catarina States. lts genesis and evolution are related with the

collision between the Curitiba and Lufs Ãlves Microplates, the basin being located

in the activated northern border of the latter'
The stratlgraphic succession records the later stages of thecollisional process. The

alluvial fans of tñe þapanduvinha Formation were derived from the northern mountains

øir"ì aùring the collision, the braided fluvial deposits of thesão Bento do Sul Formation

l"rr"tp".O tð a perpendicular fluvial system, running.from west to east' The composition

Ãiitããàrtt of thäse conglomerates point to a source in the north, where a volcanic edifice

;"; b;;g eroded. lt is possible that this volcanic area was related to the coll¡s¡onal

process.-'- - - 
Th" NW-SE compression produced by the convergengq qeryeen themicroplates

has proäucea a tisn aniteoisteniional stress, developins TNY 1:111^1t::"]:L-"ålt 
tn"

¡ndividualization of campo Alegre Basin, and conditionating the lava ascent, specifically of

the Rio Negrinho flows and dikes.- - 
AftJr the deposition of the Rio Negrinho Formation, the basin control and evolution

*as conàitione¿ by the volcanic activity.lhe volcanism of theSão Miguel Formation was

i;ñ;J Oy tne ógional uplift, with ihe progressive. central caldera subsidence' The

"îJfo"i"" 
&."t assöciated with ttre Fazenoã Uìrapuru Fomation may represent a sudden

ãoiì"pr" of the caldera, with the formation of a crater take. where the Rio do Turvo

Formation was deposited. i¡" tor" acidic lavas and the tufis of the Arroio Água Fria

Fi.,';ñ were the products of the later stages of the Campo Alegre Bas¡n volcanism'



Geochemical analysis suggest that the campo Alegre Basin magmatism evolved

from baslc to acidic Iavas mainly by fract¡onal cristallizatlon processes' crustal

contam¡nat¡on played a subordinate role. sm-Nd model ages indicate that the campo
ÃËô; B;;i" magm"" and atso the associated alkaline-peralkalinegranitoids of the Serra

Oo 
"Vai Suite ïere derived from a lithospheric mantle, diferentiated from the

asthenosphere arround 2 0 Ga
TËe U-pb and Rb-Sr data indicate an age of 570+ 30 Ma in thecristallization of the

volcanic rocks.



BACIA DE CAMPO ALEGRE. SC
Aspectos petrológicos, estratigráficos e caracterização geotectônica

1 - lntrodução

oCicloBrasilianonasregiõesSuleSudestedoBrasilémarcadopela
presença de ìmportante magmatismo granítico intrusivo que se estende desde as

þrimeirås etapas do ciclo' até as fases pós-tectônicas Com base em características

Lstruturais, mineralógicas e geoquímicas, o magmatismo pode ser distinguido entre

ãssa" uar¡as etapas:- granitóides pré-tectônicos, sin-tectônicos, tarditectônicos e pós-

tectônicos.
o magmatismo pós-tectônico é citado autores como possuindo caracterísiticas

anorogênicas e tem seus equivalentes vulcân¡cos preservados em uma série de bacias

no, 
"it"Oo" 

do paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tais bacias tem sido

consideradas "bacias molássicas" por vários autores (Almeida, 1967; Basei' 1985; Kaul'

1982,1989,1997),umaVezquepÓS-datariamosprincipaismovimentostectônicos
(orogenét¡cos) observados nos cinturões de dobramento vizinhos'

Nestêtrabalhoapresentamososresultadosdoslevantamentosrealizadosa
partir de 1993 na área de uma dessas bacias: a Bacia de campo Alegre (figura 1'1)' no

Lxtremo norte do Estado de Santa catarina. Sua área de afloramento úuntamente com

ã o" suu-¡""i" de Corupá situada logo a sul) está s¡tuada nas cartas (escala 1:50.000)

ã" õ".p" Ategre (Mt-i869/1) a noroeste, de são Miguet (Mt-2869/2) a nordeste, de

éã" eàrito oo õut lllt-zeoo/3) a sudoeste, e de Jaraguá do Sul (Ml-2869/+) 1ryd99te'
o acesso à área de estudo é feito a partir de curitiba pela Rodovia BR-116 até

o acesso a Agudos do Sul, através da Rodovia PR-281 , seguindo então pela rodovia

pR420 e sc-301, até o entroncamento com a sc-280, nas proximidades de são

Bento do Sul, segue-se por esta última rodovia para leste (em d¡reção a Joinville)' até a

ó¡¿"ã" ¿" camio Alegre. Esia rodovia é o principal meio de acesso a toda porção

norte e central da Bac¡a de Campo Alegre'
Para atingir-se a Sub-bacia dé Corupá prossegue-se de São Bento do Sul até

Corupá Pela Rodovia SC-301 .

Com superflcie de cerca de 500 Km2, a bac¡a é preenchida por rochas

sed¡mentares deiìvadas de processos epigenéticos e vulcânicos' e por importante

volume de lavas básicas a ácidas. A presença de rochas vulcânicas foi reconhecida

p¡ÀåiL.""t" por Atmeida (1949), tendo sido estudada em detalhe por Ebert (1971)

ãue estaUeleceu uma estratþrafiá que serviu de base para os estudos desenvolvidos

posteriormente, inclusive esta tese.
Poucoanortedabaciasitua-seolimiteentreosdomíniosLuÍsAlvese

Curitiba,naregiãodePiên,PR,conformedefinidosporSigaJr'(1995)'Nessaregião
obr"*"r_r" rõchas máfìcas e ultramáficas associadas com uma zona de cisalhamento

ãrã- ¡.pii." texturas miloníticas em gnaisses e granitóides ¡ntrusivos (Zona de

J¡salhamento Mandirituba_piraquara ou Faixa de cisalhamento de Piên). A natureza

dessa descontinuidade é ainda uma questão em aberto, mas representa obviamente

unî" 
"ot"g"n1 

tectônica entre dois terrenos com histórias geológicas distintas: a norte o

Terreno Curitiba e a sul o Luís Alves.
Conformediscutiremosadiante'paraMachiavelli(f991),essafaixaseria-uma

sutura ofiolítica, formada a partir do fechamento de um oceano por volta de 600_Ma'

com a intrusão e posterior milonitizaçäo de corpos graníticos da Suíte Rio Piên



com a ¡ntrusão e posterior milonitização de corpos graníticos da Suíte Rio Piên

(originados em um arco magmático). Já para Siga Jr. (op. cit.), a descontinuidade entre

àssés dois terrenos Seria de menor importância, pois eles constituir¡am uma única

grande unidade tectônica: a Microplaca LuÍs Alves, com o Terreno Curitiba

ðorrespondendo à borda dessa microplaca, envolvida no processo tectônico que afetou

ao cinturão Ribeira no Neoproterozóico. os granitóides miloníticos (suíte Rio Piên)

teriam sido gerados e deformados em amb¡ente transcorrente, e datariam oS últimos

estágios de deformação da área (615-+ 30 Ma).

A partir de três passos básicos: (1) determinação das características de seu

preench¡mento, distinguindo lavas, sedimentos vulcanoclást¡cos e terrígenos, e
conseqüentemente classificando corretamente essas litologias; (2) identifìcação do

arranjo de fácies vulcânicas e sedimentares presente nessas litologias, determinando a

provável paleogeografia da bacia; e (3) determinação dos possíveis eventos tectônicos

que deram origem e acompanharam sua evolução, o presente estudo pretende ter

servido de coniribuição com os esforços para, além de identificar a história geológica

da Bacia de campo Alegre, elucidar as questões a respeito da natureza desse limite

tectôn¡co e, conseqtientemente, sobre as relações existentes entre oS vários terrenos

presentes na área.



Figura 1.1 - Mapa planimétrico da região da Bacia de Campo Alegre, o contorno
em vermelho representa a área mostrada no mapa geológico do anexo 1, e o con-
torno em roxo a área estudada com maior detalhe. Extraído da Folha de Joinville,
escala 1:250.000 - IBGE.



2-MétodoseTécnicas

o objeto de estudo apresenta a característica bastante peculiar de tratar-se de

uma bacia Sed¡mentar com preenchlmento vulcano-derivado largamente dominante

sobre a sedimentação terrÍgena "normal". Essa característica abriu um amplo leque de
possibilidades para seu estudo: poderia ser tratada sob o ponto de v¡sta

estratigráfico/estrutural, petrográfico/geoquímico/petrológico, geocronológico, ou a¡nda

vulcanológico estritamente f Ísico/petrográfìco (descritivo)'

Diante dessa ampla gama de enfoques possíveis surgiu um dilema entre a
análise detalhada sob um desses enfoques ou a realização de análises mais

superficiais com a aplicação do maior número de métodos possível ao problema. Como

a áacia de Campo Alegre era ainda carente de estudos básicos, sendo desconhecidos

vários aspectos de sua geologia, e, princ¡palmente, por ser objetivo deste estudo a

obtenção de um quadro tectôn¡co integrado, decidiu-se pela segunda opção: Revisão

dos dãdos de campo e estratigráficos até então disponíveis, trabalho de campo de

médio detalhe (escala 1:50.000), petrografia intensiva e extens¡va para a correta

caracter¡zação das litolog¡as vulcano-derivadas ali presentes e algumas análises

químicas e geocronológicas que visassem fornecer um volume inicial de informações,

per si capaies de construir um modelo para a gênese e evolução tectônica dessa

ästrutura, mas principalmente com o intuito de abrir novos caminhos no estudo dessa

bacia pequena mas complexa sob vários pontos de vista.
Èssa escolha obrigou-nos a restringir o estudo a um segmento (extenso) da

bacia, visto ser sua área total mu¡to grande. o trecho geográfico escolhido situa-se nas

Suas porções norte e central, pois essa rêgião oferece os problemas mais interessantes

para a idåntificação das características do vulcanismo e melhores condições de acesso

além de possuir boa densidade de afloramentos, permitindo ainda a visualização

completa da sucessäo estratigráfica. Ainda assim, pontos situados na porçáo sul da

Bacia de Campo Alegre e na Bacia de Corupá também foram analisados'

Trabalhos de Campo: O estudo da Bacia de Campo Alegre iniciou-se com a

obtenção de dados de campo, através de técnicas de mapeamento geológico. Entre

esses dados incluem-se o reconhecimento de mineralog¡as, texturas e estruturas
primárias e tectônicas presentes nas rochas da área estudada. Através desses

þrocedimentos foi possível estabelecer uma nova estratigrafia mais detalhada que

aquelas propostas anteriormente (Ebert, 1971 e Daitx e Carvalho' 1981)

o reconhecimento das rochas vulcanoclásticas constituiu-se em um problema

particular, tendo sido necessária uma revisão detalhada da literatura a respeito da

tlassifìcação das rochas vulcanoclásticas (ver capítulo 4). Mesmo com esses cuidados,

apen"r ui observações de campo náo foram suficientes para a completa identificaçäo

de algumas litologias, nesses casos foram utilizados tefmos genéricos até que a

anál¡se petrográfìca tivesse superado essa dificuldade'
Apresentando um padrão estrutural relativamente simples, os dados

estruturais coletados permitiram a determinaçäo das direções dos esforços tectônicos

que atuaram sobre a bacia.
o reconhecimento das litologias e de suas relações estruturais possibilitou a

identifìcaçåo do arranjo estratigráfico e a reconstrução paleoambiental das várias

etapas dã bac¡a, medidas de paleocorrentes obtidas para os sedimentos basa¡s

complementaram essa reconstrução.

Petrograf¡a: A microscopia petrográfica mostrou-se ferramenta essencial para

o estudo de uma bacia com as características da Bacia de campo Alegre, tendo sido

especialmente importante para o reconhecimento e a diferenciação entre sedimentos



terrígenos e vulcanoclásticos, bem como entre fluxos piroclásticos e lavas. sem ele,

muitãs afloramentos seriam caracterizados de maneira bastante equivocada, de forma

que eSSa técnica Se mostrou essenciaì nO estudo de terrenos com a preSença de

manifestações vulcanoclásticas. Uma das unldades estratigráficas inclusive só pode

ser indentificada após esses estudos.
Foram estudadas ma¡s de 300 lâminas, entre as quais prevalecem largamente

as rochas vulcânicas, segu¡das das vulcanoclásticas e das Sed¡mentares terrígenas.

Em número mais reduzido foram analisadas amostras de gnaisses do embasamento,

de granitóides intrusivos e de seixos de conglomerados. As descrições de lâminas das

rocñas do embasamento e dos granitos anorogênicos apresentadas por outros autores

(Siga Jr., '1995; Harara, 1993, Machiavelli, 1991 e Kaul, 1997) também foram usadas

para a elaboração desta tese.

Geoquímica: Os dados geoquímicos de 25 amostras' sendo 20 de lavas da

Bacia de campo Alegre, foram analisados para complementar a classifìcaçäo das

litologias determinadas com base na petrografìa, para obter dados para a elaboração

de uÉr modelo inicial de evolução petrológica e caracterizar o ambiente tectônico do

magmatismo.
Para essas análises, as amostras foram fragmentadas retirando-se

previamente as porções com sinais de alteração. os fragmentos foram quarteados e

em seguida pulverizados em moinho de bolas. uma parte do pó assim obtido foi

enviadð ao iaboratório Activation Laboratories (Canadá) para a determinação de

elementos maiores, menofes, traços e terras raras. o método analítico empregado foi o

de Espectrometria de Emissão lnduzida de Plasma (lcP), poss¡bilitando a análise de

elementos maiores, menores e terras raras, com boa sensibilidade'
A comparação dessas análises com dezenas de outras pertenc€ntes a

granitóides e lavas ãssociadas, vizinhos à bacia, serviram para o teste de algumas

ñipót"r"t petrogenéticas para o magmatismo das fases orogênicas finais na regìão do

Mäciço de Joinville. Em que pesem as diferenças de resultados inerentes à utilização

de mãtodologias distintas, acreditamos que essas diferenças näo sejam s¡gnificativas

por se tratar de um estudo comparativo inicial.
Também foi feito o uso de diagramas de discriminação tectônica, através dos

quais se poder¡a teoricamente determinar o ambiente tectônico de formação dessas

rochas a partir de sua composição química. É muito discutida a validade desses

diagramas diante do grande número de variáveis que podem afetar a composição final

de iavas, portanto esles diagramas só forma utilizados com critérios bastante rfgidos'

não sendo considerados seus resultados como absolutos, dando-se preferênCia à

comparações diretas entre as amostras da Bac¡a de Campo Alegre e das ocorrências

da vizinirãnça e com rochas de ambientes tectônicos conhecidos de outras partes do

mundo.

Geocronologia: Estudos geocronológicos envolveram análises através das

metodologias U-Pb, Rb-Sr e Sm-Ñd (TDM), na tentativa de determinar com maior

precisão ã épo"" de formação dessas rochas e obter alguns parâmetros petrogenéticos

adicionais.

o método u-Pb é o mais indicado para a obtenção de idades geocronológicas

da cristalizaçäo dessas lavas, embora os zircões presentes nas rochas sejam

pequenos e giralmente apresentem ¡nclusões. Apenas uma amostra foi processada até

ä frnat, sua preparação constou da moagem de perto de 30 kg de material inicial

coletado em um mesmo afloramento. Como se tratava de uma rocha vulcânica muito

fina, a granulometria do material escolhido foi de menos de 100 e mais de 200 mesh,



mesmo assim vár¡os grãos apresentaram-se agregados, especialmente com óx¡dos de

ferro (magnetita e hematita)
Em uma segunda amosira coletada para a separação de zircões com um peso

inicial bem menor que o da primeira, não foi possível a obtenção de quant¡dades

detectáveis de z¡rcão, tendo sido abandonado seu processamento'

O processo de separação seguiu o procedimento tradicional, com remoção de

material magnético através de imä e passagens sucess¡vas pelo Frantz.

Posteriormente os minerais leves foram separados dos pesados através do

bromofórmio. A análise do material revelou então que o mesmo continha agregados de

quartzo e hemat¡ta e gräos de feldspato com óxidos, tendo portanto de ser tratada com

âcido para a liberação dessas partfculas, que passaram posteriormente por uma nova

separação por líquidos pesados.
Diante disso, a preparação de uma única amostra tomou um tempo muito

longo, inviabil¡zando a obtenção de dados adicionais.. Entretanto, como trata-se de um

aflo-ramento já estudado anteriormente os novos dados puderam ser agregados para

aumentar a precisão da determinação. Os resultados obtidos, entretanto foram pouco

satisfatórios.

As análises pelos métodos sm-Nd e Rb-sr foram aplicadas a amostras de

rocha total, uma vez que a separação de minerais muito finos, e reconhecíveis apenas

como fenocristais em boa parte das lavas, com certeza demandaria um tempo também

muito longo, com resultados semelhantes àqueles obt¡dos pelo método U-Pb'

o processamento das amostras para análise de Rocha Total iniciou-se com a

escolha das amostras menos alteradas em amostras de mäo e em lâminas e que

apresentavam menores valores de perda ao fOgo nas análiSes químicas previamente

realizadas.
As amostras foram trituradas, quarteadas e depois pulverizadas em um

moinho de bolas. As amostras para o método de Rb-sr tiveram a dosagem dos

elementos Rb e sr determinados através da fluorescência de Raios-X para a
identificação das amostras com maiores variações das razões Rb/Sr e para determ¡nas

quais neóessitavam da agregação de Spike para as análises (teores de Rb e/ou Sr

inferiores a 50 ppm).
Asamostrasescolhidas(l2paraRb.SreseteparaSm-Nd)'foramentão

dissolvidas com ác¡do fluorídrico e em seguida encaminhadas para a separação dos

elementos químicos através de colunas de troca catiônicas (resina AG50W X8) para as

amostras da metodologia samário-neodímio a separação entre esses elementos e as

demais terras raras é feita através de coluna secundária de pó de teflon'

Os elementos assim separados foram depois analisados em suas proporções

isotópicas através do espectrometro de massas. Apenas parte dessas análises tiveram

suas anál¡ses concluldas.

A metodologia Rb-Sr não seria utilizada a princípio: a presença quase

generalizada de algum tipo de alteração poderia causar o fracionamento entre Rb e sr,

invalidando qualquér resultado. Entretanto, uma vez que essa alteração poderia estar

relacionada com estágios hidrotermais tardios do vulcanismo gerador dessas rochas,

acreditamos que seria possível obter uma idade compatfvel com a história da bacia e

com as idades já disPoníveis.
Foi obiida uma isócrona, para amostras colhidas em afloramentos das rochas

vulcânicas ácidas da Formação Rio Negrinho. Adicionalmente dados de rochas de

outras unidades foram analisádos para a identificação de possíve¡s correlações, se não

cronológicas, pelo menos petrológicas' porém sem sucesso'-A 
metodolog¡a Sm-Nd TDM forneceu a suposta idade de diferenciação do

protólito do manto, de forma que, embora os resultados não tenham signifìcado



enquanto idade do vulcan¡smo, os resultados obtidos foram aqueles com maior

significado na ¡nterpretação da gênese do vulcanismo.

3'Geologia Regional
Caracterização tectônica dos terrenos do Maciço de

Joinville e áreas adjacentes

3.1 - Maciço de Joinville
O Maciço de Joinville é um terreno estável desde o Ciclo Transamazônico,

tendo servido de antepaís para as faixas de dobramento Ribeira e Dom Feliciano' Tal

estabilidade, marcada pela ausência de rochas com idades mais jovens, é manifesta

especialmente em sua porção meridional. Limita-se, respectivamente a norte e a sul

com c¡nturões de dobramento Ribeira e Dom Feliciano. conforme definido por Basei

(1990) e Siga Jr. et al. (1990a), o maciço seria uma área produzida pela juslaposição

iectOn¡ca dãtrês terrenos distintos, cobrindo superflcie de mais de 16.000 Kmz'

Esses três terrenos, ou domínios, podem ser distinguidos em função de suas

caracterfsticas estruturais, litológicas e geocronológicas. Foram denominados por Basei

et al. (1992) Microplaca Curitiba, Microplaca Luís Alves e Cinturäo Granitóide Costeiro;

S¡ga ir. (1995) utiliza denominaçÕes alternativas: respectivamente Domínio Curitiba,

DõmÍnio Luís Alves e Domínio Paranaguá. Uma visão geral desses domfnios é

mostrada na figura 3.1 .

3.1,1 - Domínio Curitiba
A Microplaca, ou Domínio, Curitiba ocupa a porção norte, entre as cidades de

Colombo e Piên, no Estado do Paraná. É uma faixa relativamente estre¡ta (50-60 Km) e

alongada no sentido NE-SW. L¡mita-se através de zonas de cisalhamento: a NW com

os metassedimentos dos Grupos Açungui e setuva, estando ainda presentes elitensos

corpos de granitóides (Suíte Três Córregos), que marcam a borda do Cráton do
paianá. A sudeste limita-se com os gnaisses granulíticos da Microplaca Luís Alves,

através de uma complexa zona formada por gran¡tóides deformados, rochas miloníticas

e rochas metabásicas / metaultrabás¡cas.
Segundo Siga Jr. (1995), a norte de Curitiba predominam corpos de rochas

gnaíssico-gianulíticas, de granulação média, com composições mangeríticas a

ñorfticas. Têm textura granoblástica, por vezes protomilonítica, com plagioclásio, K-

feldspato, quartzo, hornblenda, piroxênios e granada. A foliação é definida por forte

estiramento e achatamento mineral.
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A sudeste de Curitiba aparecem dois tipos principaìs de gnaisses: o primeiro
com mesossoma de biotita-anfibólio gnaisse e leucossoma tonalito-granodiorítico, mais
a sul predominam gnaisses bandados de composiçåo g ran itico-granodiorítica Têm
granulação média e texturas granonematoblást¡cas, granolepidoblásticas e
granoblásticas. Sua composição é normalmente leucocrática. São comuns as
intercalaçöes de corpos anfìbolíticos e xistos magnesianos, de dimensões centimétricas
a métricas.

O limite norte dos gnaisses desse domínio é marcado por uma zona de
cavalgamento que lhes sobrepõe os metassed¡mentos do Grupo Açungui, e por um
extenso corpo granítico (Três Córregos). A sul, o limite é marcado pela zona de
cisalhamento Mandirituba-Piraquara, que separa os gna¡sses de granitóides

deformados. Esses granitóides compöem a Suíte Granítica Rio Piên, com granulação
média a grossa, cor cinza-rosada, leucocrát¡ca, tendo sido interpretados como
pertencentes às raízes de um provável arco magmático do Proterozóico Superior
(Machiavelli, 1991).

Dados petrográficos indicam que a paragênese dos gnaisses desenvolveu-se
a partir de associações de mais alto grau (localmente granulito). Também existindo
associaçöes retromêtamórficas de baixo grau (Siga Jr., 1995). É um terreno de
evolução geológica complexa, com rochas arqueanas e transamazônicas retrabalhadas
e migmatizadas no ciclo Brasiliano, com ¡ntrusões granitóides também relacionáve¡s a
esse evento.

3.1.2 - Domínio Luís Alves
A sul, a Microplaca Luís Alves (Basei et al.' 1992)' ou Domínio Lufs Alves

(siga Jr., 1995) é constituída por ortogranul¡tos, dêrivados de uma suíte lgnea básica-
intermediária-ácida, de composição tonalito-granodiorftica, com diferenciados bás¡cos

subordinados (Figueiredo et al., 1991). Em volumes mais restritos aparecem
paragranulitos e migmatitos. Essas litologias foram denominadas por Hartmanef a/.

(1979) de Complexo Granulftico de Santa Catarina. Esse domÍnio localiza-se
principalmente no território catarinense, com uma extensão estreita que segue para

nordeste, na direção de Morretes e serra Negra (PR), separando os domínios curitiba
e Paranaguá (Siga Jr., 1995).

As rochas gnaíssicas regionais apresentam granulação fina a média, são leuco

a mesocráticas, foliadas a bandadas, se caracterizando pela alternância de nlveis

milimétricos a centimétricos quartzo-feldspáticos e máficos (anfibólios, piroxênios,

biotitas).
Porções de aspecto Ígneo e composições enderbíticas a charnoenderblticas

podem constituir litotipos locais predominantes. Ocorrem ainda migmatitos com bandas

iélsicas (quareo-feldspáticas) e máficas (biotita, anfibólio e mais raramente p¡roxênios

e granadas), intercaladas a bandas centimétrica a métricas de gnaisses granulfticos.

Faixas de cisalhamento de direções WNW-ESE e NE-SW säo comuns nesse

domínio, desenvolvendo gnaisses cataclásticos ou milonít¡cos de granulaçäo fina.

Feições de migmatização e milonitização estão presentes principalmente nas

proiimidades das zonas de contato com os domínios adiacentes (Curitiba, Paranaguá e

Cinturão Dom Feliciano).
Subordinadamente ocorrem ainda rochas quartzfticas, formações ferríferas,

gnaisses calciossilicáticos e gnaisses kinzigíticos, normalmente como pequenas lentes.

Característica do Domínio Luís Alves é a presença de corpos básico-

ultrabásicos de piroxênitos, metagabro-noritos, anfibolitos e xistos magnesianos, com

dimensões que vão de poucos decímetros a dezenas de metros de largura que atingem

centenas de metros de comprimento. Apresentam limites concordantes com as

direções estruturais dos gnaisses granulíticos.



É possível observar que a porção norte desse domínio é marcada pela

presença de granitóides alcalinos e bacias "molássicas" (entre as quais se ìnclue a de

Campo Alegre) com idades brasilianas. A sul da Bacia de Corupá (e do linemanto

corupá mais para leste, Kaul, 1997) não identificam-se mais ocorrências de rochas

brasilianas, sejam elas granitos ou sed¡mentos. E provável que essa seia uma

descontinuidade ¡nterna ao Domínio Luís Alves, em termos descritivos podemos

identifìcar a porção norte como um "maciço marginal", ou uma "paraplataforma",

afetado pelos eventos registrados no contato entre oS domÍnios Luís Alves e Curitiba,

durante o Brasiliano, já a porção sul corresponderia ao verdadeiro "cráton Luís
Alves"de Kaul (1979, 1980, 1982), tendo fìcado livre de qualquer manifestaçäo

tectônica após o TransamazÔnico.

3.1.3 - Zona de Cisalhamento de Piên
No limite entre os dois domínios ocorre uma faixa de granitóides calcio-

alcalinos milonitizados: a Suíte Rio Piên (Machiavelli, 1991). O autor ¡dentifica

caracterísitcas geoquímicas e petrográficas que sugerem que ta¡s granitóides teriam se

formado em um ambiente de arco magmático continental formado em crosta continental

atenuada (ver abaixo).
São compostos por plagioclásio (albita) (33 a 60%)' feldspato potássico

(microclínio e ortoclásio) (15 a 35%), quartzo (8 a 25o/o), contendo ainda hornblenda (0

a 10%) e biotita (2 a 10%). o autor def¡ne três fácies para esses gran¡tóidss, com

diferenies características petrográficas e estruturais. Composicionalmente podem ser

identificados granodioritos, quartzo-monzodioritos e monzogran¡tos (Harara, 1996).

Apresentam granulação média a grossa, com cores vermelhas a cinzentas,

apresentando megacristais cent¡métricos de feldspatos. Apresentam forte foliação

milonítica heterogênea, variando de proto-milonitos a ultramilonitos, com direção

nordeste, com mergulho de médios a fortes para noroeste. Esa foliaçäo milonltica ter-

se-ia desenvolvido em condições xisto verde.
Principalmente a sul, mas também inclufdos dêntro desses granitóides

aparecem corpos de rochas metamórficas de composição máfico-ultramáfica, ocorrem

tánto como balizamento sul da faixa, como mais a sul, dentro do Domínio Luls Alves.

Xistos magnesianos, localizados na faixa NE desse domínio (cacatu) podem

representar uma continuidade desses corpos
Segundo Siga Jr. (1995), são normalmente lentes centi- a decamétricas, ou

corpos coni 10 Km de extensão por 2 Km de largura. São rochas metamáf¡cas e

meiaultramáficas, de cores cinza-escuras a cinza-esverdeadas, de granulação fina a
média, com variaçöes composicionais nas quais níveis centimétricos ricos em

piroxênios (olivina-websteritos) alternam-se com nfveis de piroxênio e. olivinas

¡trerzotitos àu hazburgitos) e nfveis essencialmente olivínicos (dunitos). É comum

ainda a ocorrência de serpentinitos (termos ricos em olivina alterados)'
A origem metamórfica ou fgnea dessas paragêneses ainda não está.bem

definida, havendo evidências texturais de se tratarem de associações magmáticas

(Reis Neto, 1993), com paragêneses retrometamórficas (talco, serpentina flogopita e

clorita).
Girardi (197 4 e 1976) e Girardi e Ulbrich (1980) sugerem uma possível

correlação entre essas rochas e sequências predominantemente metabáSicas situadas

nas proximidades. Machiavelli (1991) prefere separar essas rochas máficas e
ultramáficas em três grupos: o primeiro constitufdo por pequenos corpos intrusivos

formados por xistos magnesianos, serpentinitos, metapiroxenitos, mêtagabronoritos e

anfibolitos. o segundo grupo compreende lentes métricas a decamétricas situadas em

meio aos granitóides deformados, constituídas por serpentinitos, talco-xìstos, tremol¡ta-

talco-xistos. contando ainda com anfibolitos, metagabros, meta-olivina-gabronoritos e

t0



meta-anortosìtos. o último grupo caracteriza-se por um corpo alongado no contato

entre oS granitóìdes deformados e o Complexo Granulítico, é formado por serpentinitos

e talco-xiãtos. Para ele o prtmeiro grupo de rochas, predominantemente máfico' estaria

associado com os gnaisses granulíticos, enquanto as outras duas associações

ultramáficas corresponderiam a corpos ofiolíticos, formados na época de deformaçäo

dos granitóides, quando da colisão entre os domínios Luís Alves e Curitiba.

3.1.4 - Domínio Paranaguá
A leste dos dots domínios ocorre um terreno formado em quase sua totalidade

por um complexo Ígneo, que inclui grande var¡edade de rochas granÍticas, distribuídas

ao longo de uma fàixa com mais de 100 Km de extensão (da llha de São Francisco,

SC, ao sul de ltatins, SP), com largura média de 30 Km'

Suasencaixantessãoortoeparagnaisses,mica-xistos,quartzitose
anfibolitos, migmatizados em diferentes graus. siga Jr. (1995). Basei ef a/. (1992)

denominaram esse terreno de cinturäo Granitóide costeiro. Ele justapöe-se aos

demais domínios por meio de cavalgamentos na sua borda NW, através dos

l¡neamentos Alexandra e Serra Negra, e por transcorrências (Lineamento Palmital) a

sw. siga Jr. et at. (1990a) siga Jr. (1995) sugerem correlação desse domÍnio com

partes dos Cinturões Ribeira e Dom Fel¡c¡ano.

Asrochasgraníticasregionaisexibemfoliaçãoincipienteaintensa,com
megacr¡stais de feldspatos potássicos tabulares a (raramente) ocelares (granitóides tipo

Moiro do lnglês - Lopes, 1gB7). Predominam os tipos leucocráticos, cinza-claros,

foliados, de gianulação média a grossa, com megacristais de feldspato potássico de 2

a S cm de Oiametro. Ocorrem pequenos (<50 cm) enclaves de composiçåo diorftica a

quartzo-diorítica.
Regionalmenteograudedeformaçãovariamuito,comporçõesgrossasquase

maciças (cõm orientação de fenocristais) e outras com aspecto bandado e bastante

deformado. Esta fácies ocorre principalmente na margem ocidental do dominio,

ãpresentando foliação s1 de direção nordeste e mergulhos para E-SE / W-NW.

tineaçoes e indicaáores cinemáticos sugerem movimentação dominantemente lateral

para NW.
Na porção oriental predominam gran¡tó¡des leucocráticos cinza-claros a cinza-

rosados, equi a inequigranulares, fìnos a médios, com marcante foliação cataclástica

(granitóides tipo Rio òanavieiras - Lopes, 1987), apresentam predominantemente

contatos cataclásticos com outros litotipos.
De maneira bastante disseminada ocorrem limitadas exposiçöes de rochas

gnaissicas (biotita-gnaisses, gnaisses granatíferos, anfibólio-gnaisses), xistos (biotita-

iistos, muscovita-xistos, xistós granatfferos), quar2itos e anfibolitos' representando

possfveis restos do encaixantes.
ocorrem ainda granitos isótropos, tardi a pós tectônicos, ¡ntrusivos nos

granitóides foliados regionais'

3.1.5 . Geoquímica
para o Domìnio Luís Alves, os dados geoquÍmicos sugerem que os gnaisses

ser¡am ortometamórfìcos, com afinidade cálcio-alcalina mostrada nos diagramas

niinz. segunoo Siga Jr (1995), os termos félsicos seriam tonalitos e granodioritos, e

os máficos toleítos de alto alumínio.
Asrochasmáfìco-ultramáfìcasdePiênforamidentificadascomotendo

composição peridotítica, piroxenÍtica e gabronorítica Apresentam padrão de terras

raras compatível com derlvação a partir de um MORB-enriquecido



NoDomÍniocuritibaosgnaiSsesreg¡onaisapresentamafin¡dadecálc¡o-
alcalina, da mesma forma que as rochas do Dominio Luís Alves'

Segundo Machiavelli (1991), os granitÓides da Suíte Rio Piên têm

caracterÍsticas de ambiente de arco vulcânico, elementos terras raras e outros

elementos menores são contraditórios, com alguns indicando granitóides sin-colisionais

e outros apontando para uma origem não relacionada com subducção'

N'oDomínioParanaguá,SigaJr.(1995)idêntifica'atravésdediagramas
R1XR2 afinidade cálcio alcalina para os vártos granitóides, situando-os no campo sin-

colisional. O diagrama Rb X Y+Nb indica serem granitóides de arco vulcânico e

intraplaca. VárioJ elementos apresentam características esperadas para granitóides

inir"'pf"*, havendo drscrepância com relação ao maior empobrecimento em Y e Yb, o

que ;epresentaria intrusividade em crosta continental fortemente atenuada'

3.1.6 ' ldades
Aáreaemconsideraçãopossuiumnúmeroconsideráveldedatações

radiométricas estabelecidas pelãs técnicas K-Ar, Rb-Sr, Pb-Pb, Sm-Nd e U-Pb. Os

resultados obt¡dos por diversos autores (Basei, 1985; Basei & Teixeira, ',l987; Basei'

tSgO; Xaul, 1979, 1980; Kaul & Teixeira, 1982; Kaulef al', 1982; Macedo et al'' 1984;

Mantovani et a/., 1989; Silva, 1984 e Siga Jr', 1995) mostram-se' em grande parte'

concordantes entre si, permitindo a construção de um quadro evolutivo coerente

As rochas dos terrenos granulíticos (Domínio Luís Alves) apresentam idades

rubídio-estrôncio de 2,8 a 2,4 Ga, indicando épocaS de metamorfismo granulítico'

também registradas em isócronas U-Pb.
O Rb-Sr também registra idades transamazônicas (2'2-2'O Ga)'

fepresentativas de fases de metamorfismo, a fácies anfìbolito. Tais idades também são

encontradas nas determinações Pb-Pb, U-Pb e Sm-Nd em minerais'

Os protólitos dessás rochas teriam idades arqueanas, atestadas por núcleos

oe ¡,2 ða ftuãJàs moo.lo sm-Nd). os. valores ba_ixos para as .razões. iniciais de
tnu¡*nu, in'dicam tratar-se de épocas de agregação de material juvenil (em duas

f;;;, ñ "l,ia"-CordaÀietal', 
lgee).Resultado-sder¡ <1,atravésdométodoPb-

pU ìnOi"är derivação a partirãã ðiosta superior, em torno dã 2,1 Ga (Siga Jr', 1995).

os dadoé K-Ar var¡am entre 2.OOO e 1.700 Ma, idades relacionáveis ao

resfriamento regional. Nas áreas situadas nos l¡mites do domínio as idades são

r"nor"", entre ì.700 e 600 Ma. Essa idade de 0,6 Ga também é encontrada em zonas

defalhas'nasquaisháretrometamorfismoparafáciesxisto.verde,poresseepor
outros métodos geocronológicos.

As rochás máficas-ultramáfìcas encontradas tanto na região de Piên quanto na

de Morretes, apresentam idades Sm-Nd em isócronas minerais de 2'248 Ma'

cãnsiderada como época de formação das rochas, enquanto as idades modelo obtidas

por esse método sugerem épocas de derivação mantélica em torno de 2'750 Ma'

No DomÍnio curitiba os dados são muito semelhantes aos obtidos para o

Domínio Luís Alves, com diferenciação no Arqueano' formação das rochas no

eãteoproterozOico (Transamazônico) e preservação dos eventos térmicos do

Neopioterozóico. As características de grande complexidade litológica dos terrenos do

Domínio curitiba se refletem em uma complicada interpretação dos dados

geocronológicos,umavezqueexistemvariadosmesoeleucossomasdediferentes
composições e origens.' þ"r" os gnaisses granulíticos, as isócronas Rb-Sr indicam idades de 1'826+

g6 Ma a 2.1ß; g5 Ma. Diagramas u-pb obtidos a partir da análise de zircões

forneceram idade de 2.095 + 5 Ma

T2



o Domínio Paranaguá, ou c¡nturäo Granitóide costeiro, foi intensamente

afetado por um magmatismo de ìdades que variam de 609 a 537 Ma, detectadas

através dos métodos Rb-Sr e U-Pb. ldades modelo Sm-Nd resultam em valores entre

1 .gog e 2.223 Ma para os granitóides tipo Morro lnglês e de 2.417 a 2.614 para os

granitóides tiPo Estrela.

3.2 - Cinturão Dom Feliciano
Cavalgando por sobre o sul do Domínio LuÍS Alves, encontra-se o Cinturão

Dom Feliciano. Este const¡tui-se em uma extensa faixa de d¡feção estrutural ENE-

WSW, também subdividida em três domínios (Basei, 1985)'

A calha sedimentar do Grupo ltajaí, constitui o Domínio Externo do cinturäo. É

formada por rochas sedimentares e vulcanogênicas anquimetamórficas, afetadas por

duas fases de deformação, apresentando idades entre 550 e 450 Ma. Segundo citroni
(1993), o embasamento do Grupo ltaiaí é formado apenas pelas litologias do complexo

òr"nulíti"o de Santa catarina sobre os quais a bacia ter-se-¡a formado em condições

tectônicas distensivas, por volta de 580 Ma.

Asul,cavalgandoporsobreodomínioexterno,encontra-seoDomínio
lntermediário, formadó por metassedimentos e metavulcânicas de fácies metamórfica

xisto verde a localmente anfibolito. Säo afetados por quatro fases de deformação'

sendo a foliação principal relacionada a segunda fase'
os metassedimentos compreendem micaxistos, filitos, metarenitos, quarcitos,

metapsefitos, metacarbonatos, mármores e metavulcânicas ácidas a ultramáficas,

incluídos no Grupo Brusque. são cortados por granitóides s¡n-tectônicos das sultes

Guabiruba e Valsungana.
Também airavés de cavalgamentos, no limite sul do Domínio lntermediário,

iustapõe-se o Domínio lnterno. É formado por granitó¡des'gnafssicos, migmat¡tos'

änatex¡tos, gnaisses calci-silicáticos, gnaisses porf¡rfticos, quar2o-monzonitos (Sufte

Pedro Alcân]tara), granitos alcalinos e tufos ácidos (suíte Plutono-Vulcânica Pedras

Grandes), e 
"n"iauãr 

de metassed¡mentos ds fác¡es xisto-verde. Segundo Siga Jr.ef

ãi tiéSOäl e Siga Jr (199S), esses terrenos teriam ligação com o Domínio Paranaguá.

3.2.1 ' ldades
No Cinturåo Dom Felic¡ano, Basei (1990), situa o início da sedimentação das

supracrustais do Grupo Brusque em torno de 1 600 Ma (dados U-Pb em zircões ígneos

e èm-Nd em minerais de umã sequência vulcânica basal), e o pico do metamorfismo

há 706 Ma, segundo dados Rb-Sr em gnaisses'

ldadeð modelo Sm-Nd, indicam uma idade de residência crustal dos protólitos

das áreas fontes do Grupo Brusque, entre 1.980 e 2.040 Ma, dados estes corroborados

por datações U-Pb em zircöes considerados como detríticos'' 'o 
Domínio lnterno do cinturäo Dom Feliciano, representado por granitóides

intrusivos em restos de gnaisses, essas intrusöes datam de várias fases da evolução

desse terreno. segundo siga Jr. (1995) e siga Jr et al (1990a), esse tefreno

ãói"."nt"r¡" continùidade coin o Domínio Paranaguá, apresentando idades variáveis

de620.650Ma(paraosgranitóidesfoliadosmaisantigos)a516-552Ma(para
granitóides pós- tectônicos da Suíte Pedras Grandes)

As idades do Dominio Externo serão discutidas mais adiante'



3.3 - Granitóides Brasilianos
DuranteoNeoproterozóico,umeventotard¡oemfelaçãoàorogênese

Brasiliana, deu origem a várias manifestaçöes plutÔnicas no Maciço de Joinville'

Tratam-se de diversos corpos granÍticos, presentes nos domínios Luís Alves'

exclusivamente ". "ua 
potção norte, e Curitiba Kaul et al (1982) o denominaram

evento Campo Alegre.
Os granitõides têm caráter alcalino a peralcalino (com exceção do Gran¡to

Agudos do S'ul, cálcio-alcalino), com idades variando de 600 a 570 Ma' Segundo as

oãscricoes de ôiga Jr (1995) e de Kaul (1997), os principais corpos individualizados

são:

3,3.1- Granito Agudos do Sul
ocupaáreademaisde400Km2,situadonoslimitesentrePReSC,logoao

norte da gaóia de Campo Alegre situado parcialmente no contato entre os domfnios

Cur¡t¡ba e LuÍs Alves. Predominam rochas leucocrátlcas de granulação média a grossa,

de cores cinza, cinza-rosada a róseas, equi a inequigranulares' com têxtura

ñlp¡OiomorRca, granular, localmente cataclástica. Constituídas por feldspato potássico

täloiy"i, ptagio"cUsio (0-60%), quaruo (10-35%), biotita (0-15%) e hornblendas (0-

ìsv"¡, óont"nlo com os seguintes minerais acessórios: titanita, alanita, zircáo, apat¡ta,

Ruoríi" . opacos, além de muscovita, clorita epídoto e carbonato como minerais ds

alteração.
Corposderochasbásicas(gabro-dioritos.ahornblenda,plagioclásio'

piroxênios e biotita), säo sncontrados em meio ao granito, caracterfsticas petrográflcas

"ug"r"t 
uma 

"oniemporaneidade 
e mistura entre magmas ácido e básico' Também

ocorrem xenólitos de serpentinitos.

3.3.2- Granito Morro Redondo -
Com superfície superior a 25o Km2, também nos limites entre PR e SC' porém

integralmlnte nó DomÍnio Lufs Alves, a leste da Bacia de Campo Alegre' Apresenta

grañde variabilidade composicional e textural'- - - - 
São granitos e sieno-granitos isótropos nas porções centrais' 

"oi. 
o", -tlot

cataclásticos nas bordas. os itotipos mais comuns, denominados por Góis (1995)

comofáciesc¡nza,têmgranulaçãomédia,equiainequigranulares'raramente
pãiriti"àr, leucocráticos e de coläração cinza-clara, e com textura hipidiomórfica'

g;;ilh;, com quartzo (5-30%), fetdspato atcatino (20-60%), ptagioctásio (5-307"),

Ëioi¡tã iO-rOy"l, hornbtenda iô-rOV"j, anfibólios. sódicos (ribeckita/artuedsonita)'

pirãGniò. calõio-sódicos (aeiirina/aãgirina--augita) e olivina' como acessórios

ãncontram-se titanita, zircâo, aiatita, rutito, fluoìita e opacos, e como produtos dê

transformação clorita, epídoto' muscov¡ta e argilo-minerais'

A sul do corpo ocorrem lavas aicalinas, tidas por Góis (1995) como

cogenéticas ao granitóide, porém com relações de contato incertas'
" São vùcânicas úásicas (basaltós), intermediárias (andesitos e andesito-

basaltos),maspredominamostermosácidos(riólitoseriólitosalcalinos).

3.3.3- Granito (Sienito) CoruPá
Cobre área de cerca Oe OO fmZ' ocupando a margem sul-sudeste da Bacia de

Campo Alegre (Domínio LuÍs Alves), apresentando relações de contato intrusivas em

|.rl"çäo uo'".basamento e, em função da cobertura coluvionar, incertas com a



sequência vulcano-sed imentar (Albuquerque et al., 1971), Para Da¡tx e Carvalho
(1981), entretanto, seus contatos com as rochas da Bacia de Campo Alegre e de
Corupá, seriam marcados por falhas, apresentando-se no mapa regional dos autores,
como um corpo intrus¡vo. Apresenta composiçöes graníticas, quartzo-sieníticas e
sienÍticas, aparentemente (Kaul, 1997), as fác¡es granfticas encontram-se no interior do
macrço, com os termos mais sienÍticos nas bordas

São rochas leucocráticas, equigranulares, ocasionalmente porf¡rfticas, com
granulação média a grossa, com coloração pardo-avermelhada a cinza-esverdeada. A
textura é normalmente granular, hipidiomórfica, com quartzo (2-15%\ ' feldspato
potássico (30-65%), plagioclásio (10-70o/.), hornblenda (0-10%)' biotita (0-10%)'
anfibólios sódicos (ribeckita e arfvedsonita), piroxênios sódio-cálcicos (aegirina e
augita) e olivina (faialita), como acessórios temos titanita, apatita, zircão, fluorita e
opacos, com clorita, sericita, epídoto e carbonato como produtos de transformação.

3.3.¡l- Granito Serra Alta
Pequeno corpo (5 Km2¡ no Domínio Luís Alves, associado a riólitos e traqu¡tos,

nele intrusivos. As vulcânicas apresentariam caráter fOrtemente alcalino, com presença

de barkevikita, ribeckita e egirina (Ebert, 1971). Constituldo por feldspato potássico'
qurtzo e ribeckita, além de raros plagioclásios.

Aparentemente colocado em condições rasas, tem textura equigranular média'
são comuns intercrescimentos granofíricos e feições de resfriamento rápido, como
esferulitos e cristais esqueletais.

Adicionalmente registramos a presença de rochas graníticas situadas na borda

oeste da Bacia de Campo Alegre, em estrada que liga o Bairro de Rio Vermelho (São

Bento do Sul) à localidade de Rio Natal. Tratam-so de granitos alcalinos' quarÞo-

sienitos e sienitos leucocrát¡cos de cor vermelha a Cinza-rosado, com telituras
predominantemente cataclást¡ca, miloníticas e proto-miloníticas e augen-milonítica.
Compõe-se de quartzo (2O4Oo/o), feldspato pertft¡co (25'3oo/o'), microclfnio (2-25o/o)'

plagioclásio (20-30%) biotita (até 5%) e muscovita (até 5olo). Ocorrem em lntima

associaçáo com lavas riolíticas com textura esferulítica. Em função de sua
proximidade, composição, e da incerteza quanto a seus limites na dirsçäo oeste,

também incluímos esse corpo no contexto do Granito Serra Alta'

3.3.5- Granito Serra da lgreja
Cobre área de 70 Km2, no domínio Luís Alves, a leste da Bacia do Rio

Guaratubinha. Limita-se através de falhas com os gnaisses granulíticos, e a nordeste

com as rochas do Domínio Paranaguá, através de zona onde ocorre de maneifa muito

deformada e milonitizada.
São granitos leucocráticos, equi a inequigranulares, com granulação média e

cores cinza claro, cinza rosado e róseo. Têm caráter alcalino a subalcalino,

apresentando piroxênios e anfìbólios sódicos.

3.3.6- Granito da Graciosa
Ocupa superfície superior a 3OO Km2, situando-se no limite entre as rochas do

Domínio curitiba a oeste e com os granito-gnaisses do Domínio Paranaguá a leste,

limitando-se através de zonas cataclásticas.
Apresenta grande variedade de litotipos, com predomínio de rochas

leucocráticas, com cores cinza claro e rosado, de granulação média' por vezes
porfìrítica, havendo porções sem minerais máfìcos, contrastando com outras com

iiqu.ta e. biotita e/ou anfibólio. Têm textura hipidiomórfica granular, com quartzo (10-

l5



25%),feldspatopotáSsico(15-65%),plagioclásio,(albita-ol¡gocláSio-0-50%)'
hornbtenda (O-10%), biot¡ta (0-10%), anfibólios sódicos (ribeckita/artuedsonita, 0-10%),

prroxênios iódio-cálcicos (egirina/augita, 0-10%), tendo como acessórios zircäo,

iitanita, apatita, alanita, fluorita e opacos e produtos dê transformação, clorita,

muscovita, ePídoto e carbonatos.
ocorrem corpos de composição diorítica, com relações de contato com os

oranitos näo observadas, tendo como minerais essenciais plagioclásio

iotigoctásio/andesina, 60_65%), augita (20_30%), quartzo (2-3ok) e biotita (2-5%).

3.3.7- Granito Anhangava
Localizado dentro do Domínio curitiba, ocupando área de 60 Km2, na região

da serra do Mar, a leste de Piraquara. Bastante similar ao Granito da Graciosa,

também com grande variedade de litotipos. constituído essencialmente por quaruo

(ìo-ZSy"), feldspato potássico (10-65%), plagioclásio (albita/oligoclásio, 0-30%), biotita

iO-t OV"¡,' nornUlenda (0-10%), anfibólios sódicos (ribeckita/artuedsonita), piroxênios

sódio-cálc¡cos (eg irina/aug ita )

3.3.8' Granito Marumbi
Ocupa a porção sul do Maciço da Graciosa, ocupando uma área de 80 Km2'

limitando-se com os gnaisses granulíticos do Domínio Luís Alves a lêste e com os

gnaisses migmatíticoJ do Domínio Curit¡ba a oeste. São relativamente homogêneos'

åpi"""nt"nOä-"e como leucocráticos, equ¡granulares de granulação média e cor cinza

"iàro " "¡nt" 
rosado, Compöem de quartzo, feldspato potássico, plagioclásio sódico e

biotita, sendo menos alcalinos que os demais'

3.3.9- Granitos Dona Francisca e Piraí
CorposmenoressituadosnaSerradoMar,poucoalestedaBaciadeCampo

Rtegre, oeniro do Domínio Luís Alves, sendo muito esc€rssos os minerais máficos

iåøi6i"tl. São rochas leucocráticas equigranulares, de granulaçäo fina a média e

àotoraçao avermelhada ou vermelho carne. São formados por ortoclás¡o, albita'

;;;¿å, oligoctásio, sendo raros a biotita, normalmente alterada para clorita, o epídoto

e opacos. O intercrescimento granofírico é comum nesses corpos'

o Granito Dona Francisca Situa-Se a leste da Bacia de Campo Alegre, logo a

oeste do Gran¡to Morro Redondo. Tem área de 70 Km2, e forma aproximada c¡rcular'

oGranitoPiraísitua-seasuldocorpoDonaFranciscaecobreáreade
45Km2, com forma alongada segundo N40E'

3.3.10 ' Geoquímica:
Ños oiagramås QAP as amostras dos granitos Anhangava' Graciosa' Morro

Redondo e corupá concentram-se nos campos dos alcali-feldspato-granitos e alcali-

iei¿spato-quartzo-granitos, enquanto que para o Granito Agudos do Sul temos

composição predominantemente granodiorítica' com algumas amostras nos campos

dos granìtos 3a. Entre os graniióides mais alcalinos, o granito Corupá mostra-se mais

rico äm álcalis, seguido pèlo granito Anhangava, Graciosa e Morro Redondo, nessa

ordem.
Para os granitóides alcalinos tardi-tectônicos intrusivos nos Domínios curitiba

eLuÍsAlves,dadosgeoquímicosplotadosnodiagramaRlXR2apresentamtrends
subalcalinos a alcalinos saturados, situados em campo trans¡cional de condições tardi-

ãrogen¡cas para condições anorogênicas. os índices de Shand indicam características



metaluminosas/ peraluminosas para o Maciço de Agudos do sul (também em Kaul,

1gg7), metaluminosas para o corpo de corupá e peralcalinas para os ciemais

(Graciosa, Morro Redondo e Anhangava).
No diagrama de multi-elementos há a sugestão de fracionamento suave para

os granitóides corupá, Graciosa, Morro Redondo e Anhangava, com enrklt,ecimento

genêralizado para todos os elementos (até 100 vezes o condrito), não ocorrendo

ãnomalia negativa de Ba para o Granito Corupá. Comparando-se com os diagramas de

Pearce et al. (1984), esse padrão indica tratarem-se de granitóides intraplaca,

intrusivos em litosfera continental fortemente atenuada e normalmente com anfibólios e
piroxênios sódicos. O maciço de Agudos do Sul apresenta fracionamento mais

acentuado, situando-se no campo dos granitóides sin a pós colisionals

3.3.1 1 - ldades
os diferentes maciços graníticos presentes nos Domínios curitiba e Luís Alves

apresentam idades u-Pb entre 600 e 580 Ma e Rb-sr variáveis entre 630 e 500 Ma,

representativas da época de formação dessas rochas. ldades modelos Sm-Nd apontam

para épocas de diferenciação crustal entre 2.1 00 e 1 .850 Ma'

Kaul, 1997 compilou dados para esses vários maciços, que apresentam as

seguintes idades:
Macico K.AT Rb-Sr U.Pb Sm-Nd(Tdm)

Agudos do sul
585 (ant¡b.)

(biot.)541
558
579
632

594 2085

Morro Redondo 565 (anfib.) 604 589 1978

Corupá 533 (anfib.)
523 (anfib.)

500 580 1942

Anhangava 549 (biot.) 610
520

1852

Graciosa
587 (biot.)
569 (biot.)
519 (biot)

585 594

Serra da lgreja 589 (anfib.)
594 (biot.)

Marumbi
577 (anfib.)
564 (biot.)
496 (biot.)

Alto Turvo 630 (biot.)

3.4 - Bacias vulcano-sedimentares Neoproterozóicas
Bacias vulcano-sedimentares Neoproterozóìcas situadas no Maciço de

Joinville, notadamente no Domínio Luís Alves, repfesentam um importante marco

evolutivo das diferentes entidades geotectônicas presentes nesses terrenos.

Características litológicas comuns a essas bacias são: (1) a presença de

sedimentos siliciclásticos variados, representando uma ampla gama de ambientes

deposicionais, desde leques aluviais a turbiditos distais, predominando os arenitos, com

imþortantes intercalaçöes de conglomerados e pacotes pelíticos, estando ausentes

roóhas carbonáticas, e (2) volumosas contribuições de rochas vulcânicas, seia na



forma de lavas e rochas hipoabissais, seja como rochas piroclásticas, as suítes

magmáticas variam de termos básicos a ácidos, com predomínio de termos

inte-rmediários e ácidos. O vulcanismo pode ser bastante subsidiário, como é o caso

das bacia do ltajaÍ e de camarinha, ou representar uma importante contfibu¡ção do

preenchimento, caso das bacias de campo Alegre, Guaratubinha, castro e corupá.

Apesar da semelhança no preenchimento e nas idades, não discutiremos aqui

a geologia das bacias de Castro e de Camarinha.

3.4.'l- Bacia do ltaiaí
A mais meridional dessas bacias, a Bacia do ltajaí estende.se por uma área

de mais de 700 Km2, na forma de uma calha alongada de direção aproximada N60E,

situada no l¡mite sul do Domínio Luís Alves, acompanhando aproximadamente o vale

do Rio ltajaí. caracteriza-se como um espesso pacote de rochas siliciclásticas e

contribuiçöes subordinadas de piroclásticas e vulcânicas traquíticas a riolíticas.

bitroni, 1993, identifica 1 1 associaçöes de fácies sedimentares, definidas de

acordo com seu ambiente deposicional: (1) Associações turbidíticas, compreendendo

turbiditos densos arenosos a conglomeráticos, turbiditos densos gradados, turbiditos

clássicos de média densidade e turbiditos diluídos; (2) Associaçóes baciais, com

hemipelagitos e depósitos de esconegamento subaquoso; (3) Associações

transicionãis, compostas por arenitos de planíc¡es coste¡ras, arenitos deltaicos e

arenitos de águas rasas; (4) associaçöes continentais, com leques aluviais rudÍticos e

fluvial arenoso entrelaçado.
A partir dessãs 11 associações, Citroni (1996a e b), define cinco formações:

Blumenau, Baú; Gaspar; lbirama; e Ribeiráo do Espinho' A Formação Gaspar é

subdividida nos membros Jordão e Garcia, e a Formação lbirama, constitufda pelas

fácies turbidftica clássica e turbidftica canal¡zada.
osarenitosbasaisconstituemumasequênciapoucoespessa'formadapor

s€d¡mentos coste¡ros: arenitos com estruturas típicas de planície de maré, e assenta-se

discordantemente por sobre o embasamento gnáissicogranulítico da Microplaca Luís

Alves, e foram inclufdas na Formação Blumenau.
Emseguida,sedimentosrudfticos,interpretadoscomogeradosporleques

aluviais distais (um sistema fluvial entrelaçado de energia alta a média), com geometfia

de cunhas clásticas, aportam pelas bordas da bacia e se espalham como lençóis

arenosos, esses sedimentos são aqui situados dentro da Formação Baú'

Posteriormente, a carga sedimentar reduz-se e ocorre um aumento relativo do

nível da água. Nessa situação os sedimentos aluviais são afogados, passando para

leques del-taicos, 
"om 

areÃitos de geometria sigmoidal, pertencentes ao Membro

¡oidão ¿a Formação Gaspar. Posteriormente os leques delta¡cos passam para

sedimentos subaquosos rasos, com arenitos com estratificaçöes cruzadas e marcas

onduladas, constitu¡ndo o Membro Garcia da mesma formação'
Aunidadeseguinteéformadaporturbid¡tosemlequesecanalizados.

Segundo observado poi Rostirolla (1991) e Gitroni (1993), organizam-se em fácies de

lob-os deposicionais, ou leques subaquosos, na forma de sucessões granodecrescentes

com sequências de Bouma completas e incompletas, e fácies de turbiditos canalizados,

com conglomerados, além de depósitos associados de deslizamento subaquosos com

brechas ã slumps, e depósitos finos de oyerbank. Esses sedimentos foram englobados

por Citroni (1993) dentro da Formação lbirama.
A unidade seguinte, formáda principalmente por argilitos, folhelhos e pelitos

laminados rítmicos, característicos de uma sedimentação mais distal e de águas mais

profundas, foram designados por citroni ('1993) como Formação R¡beirão do Espinho,

ieconhecendo a mesma como de caráter hem¡pelágico e turbidítico distal e diluldo' com

a presença subordinada de fácies canalizadas e de escnnegamentos subaquosos.

18



Nessa fase ocorre um aumento da atividade magmática' com a intercalação

de derrames e corpos intrusivos de rochas traquÍticas e riolíticas. Algumas dessas

¡ntercalações alcançam espessura de até centenas de metros. Não se conhecem

rochas piroclásticâs associadas a esse vulcanismo, porém, a associação entre

vulcanismpo ácido e amb¡ente subaquoso favoreceria manifestações explosivas,

principalmente de caráter freato-magmático.

3.4.2- Bacias de Campo Alegre e de Gorupá
A Bacia de Campo Alegre localiza-se no extremo norte do Estado de Santa

catar¡na onde cobre superfície de cerca de 475 Km2, apresentando ainda 2 Km2

situados em território do Paraná. Situa-se integralmente no Domínio Luís Alves, pouco

a sul da faixa de transição de Piên, com o Domínio curitiba. Apresenta uma área de

exposição de formato grosseiramente triangular, centrada na cidade de campo Alegre.

Situada a sul dessa bacia, e dela separada por poucos quilômetros, nos quais

encontram-se gnaisses do embasamento e o Maciço de corupá, ocofTe o Gráben de

Corupá, alongado segundo direçäo NE-SW'
O pieenchimento dessas duas bacias é muito semelhante, porém, sua

correlação iá foi questao controversa, com alguns autores (p. ex', Ebert' 1971)

considérando que, pelo fato de as rochas da Bacia de Corupá apresentarem

deformações mais intensas que as presentes na Bacia de campo Alegre, tratavam-se

de depésitos com idades distintas. Esses autores preferiam, por esse motivo,

conelat¡onar a Bacia de Corupá com a do ltajaf, situada bem mais ao sul, atribuinda a

ambas uma idade superior à da Bacia de Campo Alegre'
A ação difeienciada da tectônica, concentrada na movimentação das falhas

que bordejam o gráben, constituÊse em uma explicação muito mais simples, para essa

iif"."nç" ãe padrao deformacional, do que uma suposta conelação com a Bacia do

Itajaf, áituada bem mais para o sul. Além disso é a Bacia de Campo Alegre que

apiesenta idades superiores às da Bacia do lta¡aí (603 Ma contra 560 Ma)'

os trabalhos de Daitx, 1979b e Daib< e Carvalho' 1981' conjuntamente com

descrições de furos de sondagem de Valiat, 1974, constituiam as descri@es mais

detalhådas dessas bacias. Nesses trabalhos reconhece-se a similitude entre os

preench¡mentos das duas bacias. Daib( e carvalho, 1981 dividem os sedimentos em

Linco unidades (formações): (1) Sedimentos rudlticos-psamíticos (denominada

sequência sedimentar lnferior ou Formação Bateias); (2) lavas básicas com

dife'renciados ácidos subordinados(Sequência Vulcânica Básica); (3) sedimentos areno-

páriti*" terrígenos e vulcanoclásticos(sequência sedimentar lntermediária); (4) lavas

ãci¿ãs, r¡otit¡äs e traquíticas(Sequência Vulcânica Acida); e (5) sedimentos. pelito-

arenosos tefrígenos, com contribuições vulcanoclásticas (sequência s€dim6ntar

Srp"rio1 ou Färmação Rio Turvo). Segundo esses autores apenas a Sequência

vuicanica Básica não está presente na bacia de Corupá. Segundo nossas observ_aÇões

iniciais também estar¡a ausente a sequència Sedimentar superior (Formação Rio do

Turvo).
TodasasevidênciasindicamqueossedimentospresentesnaBaciade

campo Alegre e no Gráben de corupá formam um rinico coniunto estratigráfico-, com

ã" Jit"r"n$. refletindo variações laterais do ambiente deposicional e das fontes

vulcânicas.comoageologiadessasbaciaséoobjetoprincipaldestatese,deixamos
para detalhar sua descrição em um capÍtulo a parte'

3,4.3- Bacia do Rio Guaratubinha
Descrita originalmente durante os trabalhos da comissão da carta Geológica

do Paraná, entre 1967 e 1971 (Trein e Fuck, 1967; Fuck et al.' 1971), compreênde

rochas vulcano-sedimentares (piroclásticas e tenígenas) variadas, situadas a 35 Km a
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sudeste de curitiba, em meio à serra do Mar Paranaense, na borda noroeste do

Domínio Luís Alves. Do Rio Guaratubinha, que corta a área de afloramento dessas

rochas é que se fetirou a designação do grupo, e que foi extendida por Ebert (1971)

também para a Bacia de Campo Alegre.
É constituída por uma associação de rochas sedimentares e vulcânicas

(ácidas a intermediárias), estas com um volume muito mais significativo que os

presentes nas regiões de campo Alegre e corupá, assentando-se em discordåncia

angular sobre os migmatitos e granitos subjacentes.
Detalhado por Daibx e Carvalho, 1981' a sequência ocupa uma área de 210

Km2, na forma de uma faixa de d¡reçäo aproxim.ada NNE-SSW, situada a cerca de 50

Km a nordeste da Bacia de Campo Alegre. É constituÍda por uma associação de

rochas vulcânicas (ácidas a intermed¡árias) e sedimentares, em discordância angular

com os migmatitos e granitos subjacentes'
Að rochas são afetadas por falhamentos e basculamentos, com as camadas

apresentando mergulhos entre 25o e 45o, geralmente para sudeste, a até

verticalizadas.
castroetal.(1994)estabelecemumaestratigrafiacompostaporcinco

associações litológicas, com a segu¡nte constituição da base para o topo:
'1- 

Associação clástica grossa, pfincipal corpo de rochas epiclásticas, formadas

essencialmente por ortoconglomerados polimít¡cos;

2- Associação vulcânica ácida com vulcanoclásticas associadas, com riólitos e

alcali-riólitos, e rochas vulcanoclásticas;
3-AssociaçãovulcanocláSticaácida'formadaprincipalmenteporrochas

piroclásticas, como iápili-tufos, aglomerados, ignimbritos, tufos de cinzas e nfveis de

riólitos;
4- Associação vulcånica intermediária, composta por andesitos com riodacitos

subordinados;
5-Associaçãovulcanoclásticasuperior,caracter¡zadaporumaSucessão

granodecrescente dá rochas vulcanoclásticas grossas na base (conglomerados e tufos

õrossos), passando para rochas p¡roclást¡cas mais finas (tufos cinerfticos).,- 'os 
conglomerados possuem caracterísiticas que permitem class¡fica-los como

leques aluviais proximais a médios: má seleção e anedondamento, prssença de matriz

fina, com porçöes nas quais o arcabouço é por ela sustentado e ausência de

estratificação ou imbricamento.
Aslavassãoandesiticaseriolíticas,comclaradistribuiçãobimodal'com

teoresdesílica53,9e56,2paraosandesitos(álcalisentre5eT),ede743e74'6
p"ra".riólitos(8,4e9,2deálcalistotais).MostrampoucavariaçãodeZreNb'
äesenvolvendo um úrend quase horizontal (menor variação relativa de zr) entre os

andesitos e os riólitos.
Váriosdiagramasdiscriminantes(NbXY'p5¡l+Nb,diagramasdeManiare

Picolli) posicionam as lavas ácidas dentro dos campos de granitos intraplaca (ver

discussão adiante).

3.4.4 - ldades
As bacias vulcano-sedimentares eopaleozóicas tiveram as suas rochas

vulcânicas ácidas datadas em torno de 570 Ma por Rb-sr e 600 Ma para u-Pb'

consideradascomoprováveisidadesdeformaçãodessasrochas.DadosK-Arresultam
em idades entre 458 e 481 Ma, sendo porém pouco confiáveis e de significado

duvidoso.
Dados prévios da Bacia de Campo Alegre indicam formação dos denames

ácidos inferiores em tomo de 600 Ma, emboram reavaliações desses dados apontem

ôåt" ¡¿"0". sensivelmente menores (579-+30 Ma). os granitóides situados em tomo da
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Bacia de campo Alegre, e nela intrusivos (Agudos do sul e corupá) tem idades u-Pb

situadas entre 590 e 580 Ma.
O Grupo ltajaí têm a idade de 620 Ma como máxima para a sua sedimentação,

o vulcanismo ácido assoc¡ado ao Grupo ltaiaí e o Granito Subida, nele intruÛivo, tem

idades de 545 Ma (Ro= 0,705) e 546 Ma (Ro= 0,700), respect¡vamente. o rêcênte

reconhecimento de fósseis (chancelloridae) na Formação Ribeirão do Éspinho por

LeipniE et al. (1997), sugerem idades cambrianas inferiores a médias (540-525 Ma) e

ambientes marinhos para a deposicão das unidades turbidíticas da Bacia do ltajaí.

3.4.5 ' Discussão
uma vez que os estudos geológicos realizados nas diferentes bacias acima

descritas (ltajaí, cofupá, campo Alegre e Guaratubinha), são muito heterogêneos no

que se refere a seu detalhamento e enfoque, toma-se muito diflcil estabelecer alguma

relação entre as mesmas. Dessa forma, as consideraçôes abaixo apresentadas devem

ser iomadas com a devida cautela, e sempre com atenção a futuros progressos nos

€studos dessas bacias.
Para as quatro bacias observamos a predominância de conglomerados

polimíticos na base, passando gradacionalmente para arcóseos, depositados, segundo

baiu e Carvalho (1981) em ambiente deltaico ou fluvio-piedmôntico (leques aluviais).

Esses autores consideram essas sequências sedimentares basais presentes

nas quatro bacias como correlatas, sugerindo uma individualização das mesmas em

etapas posteriores de sua evolução. Tal elemento, entretanto, indicaria mais

provavelmente apenas uma origem semelhante para as mesmas'' 
É extremamente improvável ter existido uma continuidade física entre todas

essas bacias, a orientação das estruturas rupteis que as bordejam, notadamente à

bacias do ltajaí, e a grande diståncia observada entre algumas delas, indica que

tratam-se de entidades tectônicas distintas, o que, todavia, näo inviabiliza uma

identidade genética, tal como propõe Kaul et al. (1982), que relacionam essas bacias,

co. or goñitóides presentes na área, com idades variáveis de 600 a 450 Ma. Segundo

os auto-r"s, dados geoquímicos indicariam que o evento plutônico tove caráter

anorogênico, o que caracterizaria o Evento Campo Alegre, processo de rifteamento

continental.
Campanhaetal.(,1994)assoc¡amaformaçãodessesdepósitosasistemasde

cisalhamento transcorÍentes, que teriam confìgurado um coniunto de bacias tard¡-

tectônicas, em um sistema putt-apañ, desenvolvido segundo áreas transtfativas ou

transpressivas.
Enquanto a Bacia do ltajaí apresenta um pequeno volume de 

. 
rochas

vulcânicas e piroclásticas, as de corupá, campo Alegre e Guaratubinha podem ssr

consideradas como preenchidas principalmente por rochas vulcânicas ou vulcano-

derivadas. Tal distinção não define necessáriamente tipos distintos de ambientação

tectônica, pode refletir tão somente um caráter localizado para as manifestações

vulcânicas,notadamentedaslavasbásicas,restritasàsbaciasdecorupá,campo
Alegre e Guaratubinha, e dsntro dessas localizadas em relações estratigráficas

¿ist-intas. Embora, conforme iá afirmamos, o contexto geotectônico da Bacia do ltalaí é

distinto daquele das demais bacias'
Em vista dessa identidade litológico-estratigráfica maior das bacias de corupá'

CampoAlegreeGuaratubinha,esuaproximidadegeográfìcaecronológica,podemos
admiiir inclusive uma continuidade geográfìca pretérita entre as mesmas. A atual

segmentação é perfeitamente explicável pela geometria das falhas observadas entre as

baãias de'Corupá e Campo Alegre, através das qua¡s ter-se-ia colocado posteriormente

o Granitóide peralcalino de Corupá.
ParaaBaciadeGuaratubinha'talcorrelaçäoéumpoucomaiscomplicada'

Ela poderiam de fato ter estado unida com a Bacia de campo Alegre no início da



deposição, sendo separadas posteriormente por um falhamento destral com

movimentação mínima de cerca de 50 Km no conjunto de falhas presentes a norte da

Bacia de Campo Alegre (Falha do Rio Negro). Embora tais falhas prossigam

descontinuamente até a borda sul da Bacia de Guaratubinha, a existência de tal
movimentaçäo não é consensual, embora a disposição geral de falhas e corpos

intrusivos (granitóides) indiquem a presença de tal estruturação (Kaul, 1997, Fiori,

lgg5), outros autores, tal como siga Jr (1995), sugerem que a movimentação dessas

falhas seria predominantemente sinistral, além dessas falhas não formarem uma

lineação bem marcada no terreno, seja geologicamente, seia grav¡metricamente'

Entretanto, mesmo que tal falhamento não tenha oconido, é possível que pelo

menos parte dos depósitos dessas bacias sejam resquícios preservados de um sistema

deposicional bem mais extenso, como discutiremos mais adiante.

3.5 - Modelo Evolutivo do Maciço de Joinville
Os terrenos do Maciço de Joinville constituem uma unidade geotectônica

estruturada durante o brasiliano, formada por uma série de terrenos que teriam

constituÍdo blocos distintos nas épocas anteriores.
A região foi estudada intensamente através de uma série de trabalhos: Basei e

Cordani (1984 a e b), Base¡ (1985, 1990); Basei & Teixeira (1987) Baseieú a/. (1990);

Mantovan¡ et al. (1987,1989); Siga Jt.etal. (19904eb); Machiavelli (1991); Basei ef a/.

(1gg2), e siga Jr. (1995), esses autores elaboraram vários modelos que conjuntamente

àefendem que a presente estruturação do Setor Sudeste do Escudo Atlântico foi o
rêsultado da justaposição de terrenos de evolução inicialmente independente, abavés

da ação de uma série de colisöes e nappes, ativas durante o Neoproterozóico'
Segundo esses modelos , a âÍea do Maciço de Joinville e as rochas do

embasame;to do,Grupo Brusque teriam sido formadas princ¡palmente durante o

Arqueano, entre 2.800 e 2.600 Ma. Sobre essas rochas teriam atuado um ou dois

evántos de granul¡tização e de geração de novas rochas, s¡tuados entre 2.200 e 1.900

Ma (Ciclo iransamaiôn¡co) além de retrabalhamento localizado há 1.400 Ma, com

retrometamorf¡smo a fácies anfibolito.
o Domínio Luís Alves foi praticamente preservado dê eventos posteriores aos

registrados no Transamazônico, com excessão das áreas das bordas e zonas de

cisalhamento.
os terrenos do Domínio curitiba tiveram uma evolução inicial bastante

semelhante àquela do Domínio Luis Alves, distingu¡ndo-se deste durante o
Neoproterozóico, quando registrou-se intenso processo de migmatizaçao (6201600 Ma)'

tam¡¿m dessa época são os granitóides da sufte Rio Piên (siga Jr., 1995), sihrados

na transição entre esses dois tenenos'
ó Domfnio Paranaguá, segundo Siga Jr. (1995) registra intensa granitogênese

no intervalo situado entre 620 e 570 Ma, exibindo contatos transconentes s¡nistais

entre esse domínio e o Lufs Alves. A iustaposição brusca de idades muito distintas em

perfis K-Ar indica uma justaposição "a frio" entre esses dois terrenos, implicando em

um posicionamento crustial raso.

os granitóides alcalino-peralcalinos tardios dos domínios curitiba e Lufs Alves,

apresentam características isotópicas que indicam derivação mantélica no

päleoproterozóico (Siga Jr., 1995), com o evento magmático oconendo entre 600 e 570

irla. Essa época é próx¡ma da granitogênese do Domínio Paranaguá, porém posterior à

consolidação entre os dois domínios nos quais se situam. ldades semelhantes são



encontradas para as bacias vulcano-sedimentares e para seu magmatismo ácido a
¡ntermediár¡o.

Para Kaul et al (1982) e Siga Jr. (1995) tanto a granitogênese' quanto a
formaçåo das bacias neoproterozóicas estariam relacionados a processos de distensão

e adelgaçamento crustal dos terrenos Cur¡tiba e Luís Alves'- 
Þar" a borda sul do Maciço de Joinville, no Cinturão Dom Feliciano, os dados

geocronológicos situam o inÍcio da sedimentação do Grupo Brusque por volta de 1600

ñla. Segundo Basei (1990), essa bacia teria sido poupada do Ciclo Uruaçuano (900

Ma), uma vez que os registros de eventos tectônicos só aparecem há 706 Ma, com as

defôrmações da segunda fase de dobramentos (principal), em torno de 650 Ma'

Èssa é a época cle formação de nappes com vergência contra a área da

Microplaca Luís Alves (noroeste), e constituem duas grandes un¡dades alóctones

lBasei et al., 1990): (1) aNappe Florianópolis, mais meridional, lançando os granitóides

ào Domínio lntemo por sobre os metassed¡mentos do Grupo Brusque (Domínio

lntermediário), através das zonas de cisalhamento Major Gercino (SC) e (2)Nappe

Brusque, com os metassedimentos do Grupo Brusque cavalgando os granulitos do

Maciço de Joinville.
No limite sul do Domínio Luís Alves, entre 620 e 540 Ma ocorre a formação de

uma calha sedimentar, balizada por falhas normais, na fa¡xa de cisalhamento Ribeirão

da Prata. Nessa bacia se deposita o Grupo ltaiaí, junto com magmatismo ácido, datado

entre 545 e 520 Ma (incluíndo-se aí a suíte subida) e fósseis com idades entre 550 e

525 Ma. Segue-se a terceira fase dêformacional do cinturão, aproximadamente a 535

Ma.
A suíte vulcano-plutônicâ Pedras Grandes do DomÍnio lnterno também regisra

idades entre 545 e 515 Ma, podendo ser relacionada também a essa terc,êira fase.

uma fase final de deformação, associada à reativação transcorrente de

lineamentos, ocone entre 520 e 450 Ma.
AindaparaBaseietal.(1990),anorte,aMicroplacaCuritiba'coloca-sepor

sobre a Microilaca Luís Alves através de cavalgamentos, estruturados na forma da

Nappe Rio lguaçu (com vergência para SE). Siga Jr- et al. (1990a e 1993); Machhvelli

(f CíCif l e Bãsei'et al. (1992) mencionam a poss¡bilidade de que tal col¡são tenha

òcorrido com o consumo de litosfera oceânica sob a Microplaca Curitiba'

Algumas das rochas metabásicas/metaultrabásicas da regiäo de Piên'

representa;am restos desse fundo oceânico, marcando uma zona de sutura ofiolftica.

Aá¡cionalmente, os granitóides cálcio-alcalinos deformados da Suíte Rio Piên

(Machiavelli, 1991), seiiam as raízes de um arco magmático, gerados no processo de

subducção.
Contrariamenteaessainterpretação,SigaJr'(1995)consideraqueos

granitóides do norte do Domínio Luís Alves (Suíte Rio Piên) não poderiam 
. 
ser

atribuídos a um arco magmático, e nem as rochas metabás¡ca-metaultrabásicas
poderiam ser consideradas como restos de um fundo oceânico. Para o autor,

contrapõem-se os segu¡ntes fatos:
- ausência de metassedimentos associados a esse oceano neoproterozóico;

- metamorfismo de fácies xisto verde igualmente presente nos granitóides e

nas rochas básicas, ultrabásicas;
- Existência de rochas básicas / ultrabásicas fora da suposta zona de sutura;
.ldadede2'250Maparaasrochasbásicas/ultrabásicasdeCampinados

crispins e 2.700 Ma para seus precursores (mesmo padrão encontrado nos gnaisses

do Domínio Luís Alves).
combasenesseselementos,oautordefendequeessesdoisterrenos

(Domínio curitiba a norte e Domínio LuÍs Alves a sul), constituiriam uma única grande

unidade tectônica (cuja denominação seria Microplaca Luís Alves). o Domínio curitiba

corresponderia à boróa dessa micioplaca, envolvida no processo tectônico que colocou
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o c¡nturão Ribeira por sobre essa borda no Neoproterozóico. os granitóides da suíte

Rio Piên teriam sido gerados e deformados em amb¡ente transcorrente, que dataria dos

últimos estágios de deformação da área (615-+ 30 Ma)'

Segundo Siga Jr. (1995). todo esse processo estaria relacionado com a

colisão do-s crátons congo-Kalaari com os crátons são Francisco-Paraná,

amalgamando todas as massas continentais presentes entre essas grandes placas'

Nesse contexto os DomÍnios Luís Alves (com sua extensão para o nordeste

até sP) e Curitiba, constituiriam um microcontinente, mais precisamente uma

microplaca, situado entre os crátons do Congo e do Paraná'
A extensão desse microcontinente para SW, envolvendo os Blocos São

Gabriel, Taquarembó e Flórida (Rio Grande do sul e uruguai), proposta por Fragoso

Cesar (199ì ) não está em concordância com dados gravimétricos (Hallinan et al.,

igggj, àr" iá¿icam a continuidade do Domínio Luís Alves apenas até o paralelo 29o,

onde é intenompido por anomalias negativas de direção E-w. Por outro lado é possível

a existência de uma ligação pretérita entre o Domínio Luís Alves e o cráton do congo,

sem a existência de cinturões de dobramento entre eles, nesse caso o DOmíniO Luís

Alves seria parte do Cráton do Congo, e não um microcont¡nente

As características estruturais do cinturão Ribeira e do Domínio curitiba

indicam que os terrenos Luís Alves se colocaram por sob o cinturão Ribeira' com

transporte relativo de Nw para sE, tendo se iniciado essa movimentação por volta de

7OO i SO Ma (idade do Arco Magmático Três Córregos,.na borda do Cráton do Paraná)'
- o fechamento completo do oceano situado entre essas duas unidades teria se

completado antes de 620-600 Ma, idade do resfriamento do Domínio curitiba'

oDomlnioParanaguáteriase¡ustapostosomenteapósaestabilizaçãodo
contato entre os tenenos Luís Alves e Curitiba. As idades e a assinatura isotópica

ãã""ãì"""no distingue-o claramente dos demais, e sugerem sua formação a partir do

retrabalhamento de porções crusta¡s, entre 570 e 620 Ma, com resfriamento

eitendendo-se até o Cambro-Ordoviciano. Ele pode representar a continuidade do

cinturão Kaoko, podendo ter ainda continuidade com tenenos que bordeiam a costa sul

e sudeste do Brasil (Domínio lnterno do Cinturão Dom Felic¡ano em SC)'

A granitogênese alcalino-cálcio-alcalina e o vulcanismo ácido a intermed¡ário

associado õoOem'ser atribuídas a aiustes crustais em regimes tectônicos distensivos

quesucederamaoamálgamadosdiferentesterÍenosnafaseanterior.
Ålternativamente, a lustaposição do Domínio Paranaguá com o Luís Alves pode ter

induzido neste um adelgaçamento litosférico.
Os valores de 

-tÑd 
das várias litologias apresentam valores sistematicamente

negativos, indicativos de res¡dência crustai prévia, com episódios 
^de.!¡fele,Yaçeoma"ntélicanoArqueanoenoPaleoproterozó¡co.Asrochaslormaoasno

ñãåòiät".rOi* apiesentam valores menoð negativos, indicando maior participação de

mãiå¡ãi ã"¡u"oo åiretamente do manto para a formação dessas rochas'



4 - Classificação e características de rochas
vulcanoclásticas

A presença de rochas vulcanoclásticas na Bacia de Campo Alegre é muito
importante, representando mais de 50o/o de seu preenchimento. Apresentam-se como
sedimentos de queda piroclástica, de fluxos p¡roclásticos e misturas em proporções
variadas entre piroclastos e epiclastos.

Uma vez que a identificação e distinção das várias classes de rochas
piroclásticas, é matéria de debates, mesmo em terrenos vulcânicos recentes estudados
detalhadamente e nos quais as relações entre depósitos e centros eruptivos são
conhecidas, os trabalhos desenvolvidos na Bacia de Campo Alegre exigiram uma a
revisão dos critérios de classificação desses litotipos.

Foi realizada uma extensa compilação dos conceitos de identificação e
classificação de rochas vulcano e piroclásticas, bem como avaliação de sua
aplicabilidade no reconhecimento de rochas da Bacia de Campo Alegre. Entre as
referências analisadas, destacam-se: Arioli (1981); Bard (1986); Braney et al. (1982);
Cas e Wright (1987); Fischer e Schmincke (1984); Fynk e Wolf (1992);Henry e Wolf
(1992); Honjo et al. (1992); Lajoie (1984); Laznicka (1988), Le Bas e Sabine (1980); Le
Bas e Streckeisen (1991); Milner et al. (1992); Petrov, (1965); Pettijohn, Potter e Siever
(1987); Robin, Eisen e Monzer (1994); Teruhgi et al. (1978); Walker (1983 e 1985); e
Willians, Turner e Gilbert (1970).

4.1 'Definições
4,'1.1- Nomenclatura dos vulcanoclastos
Eventos vulcânicos podem produzir tipos distintos de fragmentos clásticos,

que, em função dessa origem, recebem a denominação comum devulcanoclastos
(Fischer e Schmincke, 1984 e Le Bas e Sabine, 1 980).

Esse é um termo extremamente abrangente, Cas e Wright (1987) definem-no
claramente como não genético, situando as rochas vulcanoclásticas simplesmente
como "qualquer rocha vulcânica fragmental", no que estão em acordo com Lajoie
(1984), que as defìnem como "qualquer rochas vulcânica fragmental, resultante de
qualquer mecanismo de fragmentação",

Entretanto, quando se trata de caracterizar os diferentes processos de
fragmentação vulcanoclástica e seus produtos, aparecem as discordåncias entre os
autores.

Para Fischer e Schmincke (1984), quando as partículas são expelidas por

atividade explosiva através das bocas de vulcões (subaéreos ou subaquosos), tratam-
se de piroclastos. Um tipo especial de piroclasto é o gerado quando as explosöes
resultam do contato entre a lava e a água, seja ela superficial ou freática, esses
fragmentos se denominariam h¡droclastos.

Se as partículas vulcanoclásticas são derivadas do intemperismo e erosão de

rochas vulcânicas ou piroclásticas consolidadas, temos epiclastos'
Autoclastos são produzidos quando a lava em movimentaçåo se fragmenta,

bem como nos colapsos gravitacionais de domos.
Quando a lava em seu movimento produz a fragmentação de rochas

vulcânicas preexistentes, esses fragmentos são denominados aloclastos.
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Lajoie (1984) propõe uma classificação ligeiramente diferente:
Vulcanoclastos epiclásticos continuam definidos como fragmentos derivados

do intemperismo de rochas vulcânicas.
Os fragmentos autoclásticos são o resultado da quebra mecânica ou

explosão gasosa de lavas durante seu movimento. Para o autor, aqueles fragmentos
produzidos pelo resfriamento brusco de lavas quando as mesmas penetram em
sedimentos saturados pela água ou no gelo, são um tipo especial de fragmentos
autoclásticos: fragmentos hialoclásticos.

Finalmente os fragmentos piroclásticos são aqueles produzidos por explosão,
sendo projetados desde condutos vulcânicos. Podem ser primários quando ejetados
diretamente do conduto vulcânico e secundários quando retrabalhados a partir de
depósitos primários inconsolidados. Na prática, porém, o próprio autor reconhece que
tal distinção é muito difícil, se não impossível.

Cas e Wright (1987) definem dois tipos básicos de rochas vulcanoclásticas: as
primárias, produzidas por processos vulcânicos, como singenéticas; e as
secundárias, geradas por processos supérgenos, como epigenéticas.

Podem ser subdivididas em três grandes grupos:
Gerados por explosöes, magmáticas, freáticas ou freato-magmáticas são

piroclastos.
A fragmentação pelo resfriamento associado ao fluxo magmático produz os

autoclastos.
Quando a fragmentação se dá por intemperismo, por erosão ou por fluxo

gravitacional, os fragmentos são epiclastos.
Piroclastos e autoclastos seriam os constituintes de rochas primárias, e os

epiclastos de rochas secundárias.

Adotamos uma classificação combinada entre as três, com as seguintes
defìnições das dlversas classes de fragmentos:

- Piroclastos, são os fragmentos produzidos pela explosão do magma, seja
pela ação da pressão de seus fluidos internos (piroclastos magmáticos), seja pela ação
combinada dos voláteis do magma e de água externa (piroclastos freáticos e freato-
magmáticos).

O termo Tefra é quase um sinônimo, sendo aplicado de maneira genérica a

todos os fragmentos piroclásticos (não consolidados), não importando sua composição
ou granulometria.

- Hialoclastos são produzidos quando da fragmentação não explosiva de

lava quando esta entra em contato com a água, gelo, ou sedimentos saturados com
água (Hanson, 1991). O termo Hidroclastos se aplicaria às rochas vulcanoclásticas
produzidas pela fragmentaçäo de lava ou de fluxos piroclásticos quentes em contato
com corpos d'água, massas de gelo ou de sedimentos encharcados, seja por
processos explosivos ou não explosivos, dessa forma envolveria fragmentos
hialoclásticos e alguns piroclásticos.

- Autoclastos são os fragmentos de lavas ou de fluxos piroclásticos,

gerados no processo de deslocamento destes. As rochas formadas por esse processo

são essencialmente são brechas, não se desenvolvendo fragmentos com
granulometrias menores.

- Aloclastos são produzidos quando a lava em movimento provoca a

fragmentação das rochas por sobre as quais passa, ou nas quais intrude. De maneira
semelhante aos autoclastos, também são produzidas brechas.

- Epiclastos são vulcanoclastos produzidos pelo intemperismo físico ou

químico, transporte e (re)deposição de rochas vulcânicas ou vulcanoclásticas.

26



A tabela 4.1 apresenta um resumo dessas classificaçöes

Tabela 4.1 - Resumo das classifìcaçöes de vulcanoclastos de acordo com o
de sua

VULCANOCLASTOS
Fisher e Schmincl<ø (1964t

Fraqmentacão explosiva Frao. Não exDlos¡va Fraq. lntemDér¡ca
Piroclastos

Hidroclastos
llinteracão com áoua exterior)

Autoclastos
Aloclastos Epiclastos

Lajoie (1984)

Frao. de lavas em mov¡mento Fraq. no conduto vulcenico Frao. lntemÞérlca
Autoclastos

Hialoclâstos (ores. de áoua)
Prroclaslos

(orimários e secundártos)
Epiclastos

Cds e Wridhl (1967)

Primários S6cundários
Por êxplosões I Por resfriamento ou fluxo Por intemperiamo ou êrosão

Piroclásticos Autoclastos Ep¡clastos

Este tra,bdlho

Explosivos Não Explosivos

Ação de voláteis
¡ntemos

P¡roclastos

lnteração com água
Ação de voláteis I Resfr¡amento

èxternoa I Brusco
Piroclastos I Hialoclastos

Hidroclastos

Mov¡monto de
lava

Autoclastos
Aloclastos

lntempor¡smo

Epiclastos

Em função dessas definições, quando nos referirmos a sedimentos com

participação muito reduz¡da de clastos vulcano-derivados ß 25%) utilizaremos o têrmo
sedimento terrígeno em oposição a sedimento vulcanoclástico, ao ¡nvés do termo

sedimentos ep¡clásticos, como fazem alguns autores.

4,1.2- Classificação composicional dos vulcanoclastos
Entre os vulcanoclastos podem ser definidos três tipos compos¡cionais:

vitroclastos, cr¡staloclâstos e l¡toclastos.

a - Vitroclastos
Vitroclastos envolvem uma ampla variedade de materiais vítreos' mais ou

menos vesiculados. Geralmente são fragmentos produz¡dos diretamente a partir do

magma em erupção.
Magmas de composições diferentes produzem diferentes tipos de fragmentos.

Diferenças nos processos de geração desses fragmentos também irão interferir em

agumas de suas características.
Fragmentos vítreos piroclásticos envolvem os pomes (pumice\¡, e os shards,

ou grass-sha¡ds. Os primeiros são produtos comuns de erupçöes magmáticas de

magmas viscosos, silicosos a intermediários, incluindo fonólitos e traquitos (Cas e
Wright, 1987). Têm granulometria variável de grandes blocos (até matacôes) a silte,

maã geralmente corñpreendem fragmentos maiores que os grânulos. É um material

formado por vidro altamente vesiculado e com dens¡dade menor que a da água. Pode

ser fibroso, com vesículas tubulares subparalelas, ou ter vesiculas esféricas a quase

esféricas. Apresenta cores que variam do branco ao cinza-claro ou marrom.
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O pomes é um dos componentes mais abundantes nos sedimentos
vulcanoclásticos, entretanto, também é o mais susceptível de sofrer transformações
pós-deposicionais, seja por sua composição, seja por sua porosidade.

Por esses motivos, nos depósitos antigos o pomes é ma¡s fac¡lmente
reconhecível, mesmo quando alterado, em ¡gn¡mbritos soldados, uma vez que
desenvolve a caracterÍstica textura eutaxítica (fiamme). O preenchimento de seus
poros por minerais secundários pode levar a confundi-lo com fragmentos líticos.

Os g/ass-shards são materiais fìnos, de granulação areia a argila, pouco
vesiculados. São produzidos através da fragmentação explosiva de vesÍculas,
geralmente com morfologia que recorda os restos das paredes dessas vesículas,
caracterizando-se pelas formas de cúspide, de "Y" (junção de três bolhas), ou duplo
convexo (iunção de duas bolhas), podendo ainda ser planas, quando representam
separações entre bolhas achatadas, ou convexo-côncavas (fìgura 4.1b). Podem
também ser submetidas a compressão enquanto ainda conservam uma grande
plasticidade em função de sua elevada temperatura, c€ìso no qual deformam-se,
achatando-se e soldando-se (ver figura 4.1a).

Em seus depósitos proximais, as erupçöes de lavas básicas tendem a produzir
fragmentos do tamanho de seixos ou grânulos (bombas e lapillis), muito vesiculados,
denominados escória (scoria), seriam um tipo de pomes básico, formado por vidro
quase opaco com óxido de ferro microcristal¡no, moderadamente vesiculado.

As escórias podem dar lugar a dois tipos distintos de estruturas em função do
material produzido: Gones Cineríticos (Cinder Cones), quando as escórias
permanecem soltas, e Spaffer Gones, quando são aglutinadas.

Lavas básicas mais fluidas produzem grande volume de fragmentos gerados
pelo "espirramento" (spray) de magma, dando origem a achnelitos, aqueles com
formas semelhantes às de ovóides e de gotas são conhecidos como "lágrimas de
Pele", e os que produzem fios longos e finos são chamados "cabelos de Pele".

Såards de composição intermed¡ária são raros, e podem ter forma de chapas
irregulares se esfriados no ar, ou de blocos pouco vesiculados se forem de origem
hidroclástica.

Os fragmentos vítreos produzidos pelo resfriamento hialoclástico apresentam
formas blocosas, com bordas e cantos aflados e margens planas, podem ainda
apresentar fraturas perlÍticas.

Apesar de ser mais comum uma origem piroclástica para os vitroclastos, estes
também se formam através de processos diferentes, podendo ser h¡aloclastos,
autoclastos, aloclastos e epiclastos. Os g/ass-s/rards, especialmente, podem ser
produzidos por processos de fragmentação epiclásticos, formados a partir do transporte
e quebra de fragmentos de pomes.

Devitrificação e recristalização são feições bastante comuns nesses materiais,
desenvolvendo texturas criptocristalinas, microcristalinas, esferulfticas, microgranulares
e axiolíticas (Briggs, 1976). Também a soldagem dos clastos vítreos pode se fazer
presente em diversos graus.

b - Cnsfa/oclasfos
Os cristaloclastos são cristais derivados do magma em erupção ou das

rochas encaixantes fragmentadas, geralmente sâo formados pelos fenocristais em
formação no magma. Pettijohn et al. (1987) fornecem alguns elementos úteis para a

identifìcação de minerais como de origem vulcânica:
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Figura 4.1 - Fragmentos de glass shards (amostras de fluxos piroclásticos da Bacia de Campo Alegre)
Na låmina da direita oþservamos que os shards eståo menos achatados se comparados com aqueles
presentes na låmina de esquerda, que tarnbém é rnais rica em líticos.



Cristais de feldspato e de minerais máficos vulcánicos são euedrais. Em
depósitos piroclásticos apresentam-se comumente quebrados. A identificação de
sanidina (um feldspato de alta temperatura) também é um indíc¡o de resfriamento
rápido do magma. Feldspatos zonados são característ¡cos, em função da inibição das
reaçöes com o magma remanescente, devido à alta viscosidade e ao rápido
resfriamento.

A presença de embainhamentos em cristais de quartzo e feldspato (causados
pela corrosão do magma), também indica materiais de origem vulcânica.

Cas e Wright (1987), também anotam a presença de restos vítreos presos aos
cristais como forte indicador de origem piroclástica.

Os cristais vulcanoclásticos podem ter qualquer uma das origens acima
discutidas (p¡roclásticos, hialoclásticos, autoclást¡cos, aloclásticos e epiclásticos),
quando derivados da fragmentação de componentes líticos (aloclásticos e epiclásticos),
podem ser denom¡nados xenocristais.

Cristais resfriados bruscamente por processos hidroclásticos, explosivos ou
não, desenvolvem morfologias típicas, tais como cristais de plagioclásio com
terminações em "cauda de andorinha" (Hanson, 1991).

Cristais piroclásticos juvenis são denominados minerais pirogênicos,
constituídos por fenocristais ou micrólitos depositados inteiros ou fragmentados
envoltos ou não por vidro.

c - Lifoclasfos
Segundo Cas e Wright (1987), os fragmentos líticos podem ser defìn¡dos como

os componentes densos de um depósito piroclástico. Podem ser derivados de rochas
de qualquer natureza.

Quanto ao seu processo de formação, os clastos líticos podem ser de origem
piroclástica, pela fragmentação explosiva das rochas preexistentes; os procêssos
hialoclásticos e autoclást¡cos também irão produzir fragmentos líticos, no caso da
fragmentação hialoclástica é comum a mistura com sedimentos terrígenos, formando
os peperitos. Já os processos aloclásticos e epiclásticos poderão fragmentar rochas
de diversas naturezas.

Os fragmentos líticos são em geral angulosos, produzidos por processos
piroclásticos, hialoclásticos, autoclásticos, ou mesmo epiclásticos, porém, processos de
abrasão dentro dos condutos podem levar ao seu arredondamento.

4.1.3 - Classificação dos piroclastos de acordo com sua gênese
Segundo Fischer e Schmincke (1984), quando os piroclastos são gerados

diretamente a partir do magma em erupção, dizemos serem clastosiuvenis (ou es-
soncia¡s), esses podem ser formados por partículas de magma resfriadas na forma
vítrea, ou por cristais existentes no magma anteriormente à explosão (cristais
pirogênicos).

Quando gerados pela fragmentaçâo de rochas vulcânicas formadas em
manifestações anteriores do mesmo vulcão (de rochas comagmáticas), são
denominados p¡roclastos conatos (ou acessórios).

Finalmente existem os materiais acidentais, derivados do embasamento
subvulcânico, podendo ser clastos de qualquer natureza.

De acordo com essas definições, os clastos juvenis podem ser piroclásticos ou
hialoclásticos; já os fragmentos acessórios e acidentais podem ser piroclásticos,
aloclásticos ou epiclásticos.

Embora não se encaixando na definição de Fischer e Schmincke (1984), os
materia¡s autoclásticos também poderiam ser considerados juvenis, pois os fragmentos
são produzidos através de um único evento magmático.
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Entretanto, conforme assinalam Theruggi et al. (1978), a separação entre
fragmentos essenciais e acessórios é na prática impossível, esses autores propõe uma
união entre características composic¡onais e genéticas redefinindo essas classes de
maneira mais simplificada:

Essenciais = vulcanoclastos e cristaloclastos
Acessórios = litoclastos vulcânicos e de fragmentos de rochas piroclásticas

consolidadas
Acidentais = Litoclastos e cristaloclastos não vulcânicos (intrusivos,

sedimentares e metamórficos)

Cas e Wright (1987), têm uma interpretação distinta desses termos, aplicando-
os especialmente para materiais líticos. Para eles, conato se aplica aos "fragmentos
llticos ¡uvenis", ou seja: são conatos os fragmentos da rocha formada no evento
magmático que se incorporam ao depósito vulcanoclástico, gerado nesse mesmo
evento. Fragmentos acessórios (não conatos!), seriam aqueles produzidos pela
fragmentação explosiva das rochas regionais e os fragmentos acidentais seriam
quaisquer fragmentos apanhados pelos f/uxos piroclásticos. Fragmentos acessórios e
acidentais também poderiam ser chamados s¡mplesmentede xenólitos.

Esta classifÌcação envolve conceitos genét¡cos ainda mais elaborados que a
primeira, na prática só sendo aplicável a depósitos muito jovens e muito bem
conhecidos, por esse motivo prefer¡mos ater-nos à primeira acepção (com a
observação de Theruggi et al, 1978), que é, além disso, de aceitação mais ampla.

4.2- Classificação e reconhecimento das rochas piroclásticas
4.2.1- Generalidades
Como bem assinalam Pettijohn et al. (1986), "nomenclatura e classificação são

partes do mesmo problema", uma vez identifìcada e quantificada a presença de
fragmentos vulcânicos devemos separalos em categorias e nomear às mesmas'

Nosso primeiro desaf¡o ao adotar uma classificação para rochas piroclásticas é

¡ustamente as diferentes definições dadas pelos diferentes autores, aos termos
vulcanoclástico e piroclást¡co.

A classificação adotada pela IUGS (Le Bas e Streckeisen, 1991)' define as

rochas piroclásticas como aquelas formadas em processos nos qua¡s "a fragmentação
dos clastos se deu como resultado direto da ação vulcânica".

Essa definição exclui às lavas autobrechadas, uma vez que "o resultado direto
da ação vulcânica seria o fluxo de lava e näo sua brechação", Esse tipo de visão
também elimina aos vulcanoclastos ep¡clást¡cos e às rochas formadas por aloclastos.
Com respeito aos hidroclastos, embora os autores as situem dentro dos piroclastos,
poderíamos ter infindáveis debates para definir se a fragmentação é devida ao
processo vulcânico, à entrada de lava em um corpo d'água, ou à presença de água no
local.

O problema quanto a essa definição reside justamente na definição de
fragmentos piroclásticos adotada pelos autores. Dizer que se tratam de fragmentos
gerados pela "Ação direta do vulcanismo" é vago e pode conduzir a contradições. A
definição apresentada anteriormente, de que piroclastos são os fragmentos
produzidos pela explosão do magma, é mais adequada para a utilização da
classificação, e engloba àqueles fragmentos produzidos pela ação da pressão de seus
fluidos internos e pela ação combinada dos voláteis do magma e de água externa'



Como veremos adiante, a proposta da IUGS adota basicamente critér¡os
granulométricos, e foi adotada e recriada por diversos autores (Fischer, 1961; Fischer,
1966; Fischer e Schmincke, 1981;Schmid, 198'1;Theruggi etal, 1978, etc.).

4.2.2- Classificação granulométrica de rochas piroclásticas
De maneira semelhante aos princípios utilizados para os fragmentos

terrígenos, podemos classificar os fragmentos vulcanoclásticos (especialmente os
piroclásticos) em função de sua granulometria.

Segundo a proposta de Fischer (1961 e 1966) e Fischer e Schmincke (1981),
as tefras ma¡s finas, com dimensões menores que 0,062 mm (granulometria
correspondente a siltes e argilas), são denominadoscinzas finas (ftne ash), Theruggi
et al. (1978) propöe o termo chonito (do grego pó) para esses clastos. Na
granulometria de areias (0,062 a 2 mm), sãocinzas grossas (coarse ash). Entre 2 e
64 mm (grânulos e seixos), os fragmentos piroclást¡cos são denominadoslapilli ou
tefra de lapilli, para as dimensões superiores a 64 mm, os fragmentos recebem as
denominações de blocos ou bombas (ou ainda tefra de blocos, tefra de bombas, ou
aglomerado) o primeiro termo usado quando os fragmentos são angulosos e o
segundo quando arredondados. Na tabela 4.2 apresentamos um resumo dessa
classificação.

Vários autores apresentam termos específicos para depósitos piroclásticos
inconsolidados, embora essa diferenciação possa vir ser importante em terrenos
vulcânicos recentes, não tem qualquer signifìcado em regiões mais antigas e, portanto,
não serão considerados.

As rochas piroclásticas formadas predominantemente por cinzas, fìnas ou
grossas, são denominadas tufos, quando predominam as cinzas finas podem se ufoe
finos, ou tufos de poeira (dusf fuff) ou aindachonitos; quando as cinzas são grossas
temos tufos grossoa, ou s¡mplesmente tufos.

Lapillito é o nome recebido pelas rochas piroclásticas formadas por lapillis.
No caso de uma mistura de cinzas e lapillis entre 25 e 75o/o, a rocha é classificada de
acordo com a proposta da IUGS (Le Bas e Streckeisen, 1991), com predomínio dos
lapillis a rocha seria um c¡nza lapilli tufo, com o predomÍnio das cinzas seria unlapilli
cinza tufo.

Do mesmo modo, as demais rochas que apresentam mistura de fragmentos
piroclásticos de granulometrias diversas, também fazem uso de nomes compostos pela

combinação entre as designaçöes individuais das partículas que as compõe.
Os lapillis podem ser dos tipos ¡uvenis, acessórios ou acidentais. Um tipo

especial de lapilli juvenil são aqueles denominados lapillis acrescionários, formados

Tabela 4.2: Classificacão de rochas oiroclásticas e mistas com base na sua qranulometria.

64 mm

2mm

0.062 mm

Ep¡clástlcog PlroclástlcoB (até 25olo de (até 75% de ma¡s de 75olo de

Matacåo
Blocos

Bombas, blocos,
Tefta de
bombas,
Tefra de blocos

Aglomerado
Aglut¡nado
Brecha piroclástica

uongromoft¡oo
hJfáceo
Brecha tufácea

longlomerado
lrecha

üerxos
Grânulos

Lapilli ou
Têfra de laoilli

Lap¡llito LOn9rOr
tufáceo

longlomerado
lrecha

Areias Clnza grossa Iufo grosso qrenito tutåcso {ren¡to

ùlltes
Argllas

C¡fIz¿¡ I¡NA

Tufo de poei¡a
Chon¡to

ü mo ufaceo
Argilito tufáceo
Folhelho tufáceo

S¡ltito
Argllito
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pela agregação da cinza pela ação da umidade na nuvem eruptiva, essa umidade pode
provir de chuva ou do próprio processo magmático. Outro tipo de lapilli é o
encouraçado: em torno de um núcleo sólido de qualquer natureza (distinta das cinzas),
grãos de cinza aderem a seco, construindo uma partícula de maior diâmetro.

As rochas piroclásticas com predomínio de bombas são denominadas
aglomerados, quando as bombas se sol¡dificaram durante o vôo ouglutinados, caso
no qual as bombas se solidificaram apenas depois de terem se chocado com o solo,
estando portanto "coladas" umas às outras; com predomíno de blocos, sãobrechas
piroclásticas.

Os blocos são fragmentos angulosos a subangulosos que também podem ter
qualquer natureza, formam brechas piroclásticas quando a presença de cinzas ou
lapillis como matriz não ultrapassa a 25%.

As bombas, por sua vez, são fragmentos essencialmente juvenis, produzidas
pelo resfriamento de fragmentos da lava em voo ou pouco após sua aterragem.

Quando temos núcleos de lava resfriada envoltos por cinza vulcânica aderida,
temos, a semelhança do observado para os lapillis, bombas encouraçadas. Se são
massas de lava a envolver fragmentos acessórios ou acidentais, temos bombas
nucleadas.

Os piroclastos podem ocorrer em combinações variáveis com fragmentos
epiclásticos na formação de rochas. Na proporção de 25 a 75% temos rochas mistas.
No caso de predomínio de fragmentos menores que 0,062 mm, temos s¡ltitos
tufáceos, argilitos tufáceos, ou folhelhos tufáceos. Para rochas com granulação de
areia temos arenitog tufáceos. As rochas com granulação maior podem ser
denominadas conglomerados tufáceos ou brechas tufáceas.

O termo tuf¡to é a designação genérica dada a essas rochas nas quais ocorre
m¡stura entre clastos piroclásticos e epiclásticos, geralmente aplicado a rochas mistas
finas, quando não se consegue definir a proporção entre epiclastos e piroclastos.

Cas e Wright (l 987) só consideram essa classificação aplicável quando é
possível ter-se certeza absoluta de que a origem e o processo deposicional das rochas
foi realmente piroclástico, para aqueles c¿rsos em que restam dúvidas, propóe a
seguinte classificação (ver tabela 4.3):

Rochas constituídas por fragmentos maiores que 2 mm são oubrechas ou
conglomerados vulcânicos (volcanic brecia e volcanic conglomerate), estes podem

ser subdivididos nos tipos arcabouço-sustentado e matr¡z-sustentado, e também de
acordo com a malÍizi se granular, não coesiva, e se lamítica, coesiva.

Para os fragmentos entre 2 e 0,0625 mm temos arenitos vulcånicos
(volcanlc sandsf ones).

Para os fragmentos menores temos os lamitos vulcânicos (volcanic
mudsfones), subdivididos, caso sejam suficientemente selecionados, em s¡ltltos
vulcânicos e argilitos vulcânicos (volcanic siltstones e volcanic c/aysfones).

Cas e Wright (1987), discutem a questão dessa nomenclatura tendo por base
a definição de rochas (ou depósitos) p¡roclásticas como àquelas que tiveram sua
fragmentação e deposição efetuadas por processos piroclásticos; enquanto que as
rochas epiclásticas seriam aquelas fragmentadas através de processos superfìciais
"normais", ou que foram depositadas por processos superficiais "normais". Dessa
forma, depósitos piroclásticos que apresentem qualquer grau de retrabalhamento
deveriam ser tratados como epiclásticos.

33



Entretanto, os autores assinalam que aqueles depósitos ou rochas, que
guardem ainda evidências de sua origem piroclást¡ca, devem se ut¡lizar do termo
tufáceo.

Tabela 4.3: Classificação não genética proposta por Cas e Wright (1987),
para rochas vulcanoclásticas para as quais não se reconhece com
seouranca a derivacão Diroclástica.

arcabouço-sustentada (c/osed framework)
matriz-sustentad a (ope n framework)

matiz granular, não coesiva
matriz lamítica, coesiva

Conglomerado vulcânico
arcabouço-sustentado (c/osed fra mework)

matriz-sustentad o (ope n framework)
matiz granular, não coesiva
matriz lamítica, coesiva

2mm ".' "" " " " "" "" " '2mm
Arenito vulcânico

0,0625mm

Lamito vulcânico
Se suficientemente bem selecionados e com origem vulcânica certa:

siltito vulcânico
vulcânico

4.2.3- Glassificação composicional de depósitos vulcanoclásticos
Além da granulometria, a classifìcação das rochas piroclásticas deve levar em

conta a proporção entre os fragmentos vÍtreos, cr¡stalinos e líticos, além da presença

de alguma matriz vítrea e de sua participação percentual na rocha.

Segundo a proposta da IUGS (Le Bas e Streckeisen, 1991)' para a
classificação de rochas piroclást¡cas com partículas de diâmetros inferiores a grânulo

(tufos), utiliza-se um diagrama triangular, mostrado na figura 4.2a, apresentando como

termos finais: vidro ou pomes, fragmentos de rochas e crista¡s ou fragmentos de

cristais. Partindo-se do centro das três faces dos triângulos nas proporções de 50%,

três linhas que se dirigem ao centro do triângulo dividem o diagrama em três campos

de iguais dimensões.
De acordo com esse diagrama, apresentado anteriormente por Le Bas e

Sabine (1980) e Schimid (1981), tufos de qualquer granulação, são denominadoúufos
vítreos , quando predominam fragmentos vítreos, notadamente glass-shards (os

fragmentos inconsolidados seriam cinzas vítreas); tufos de cristais (cinzas de
criãtais¡, quando predominam fragmentos formados por cristais individuais (vértice dos

cristais e fragmentos de cristais); etufos líticos (cinzas líticas), quando a maioria dos

clastos são fragmentos de rochas (vértice dos fragmentos de rochas).

Na prática observamos ser possível subdividir esse diagrama em sete campos
(figura 4.2b). Para as rochas com mais de 50% de um determinado t¡po de fragmento

utiiizamos as mesmas denom¡nações acima apresentadas: tufo vítreo, ou vitroclástico,
para rochas com mais de 50% de fragmentos de vidro; tufo de crista¡s, ou cristalino, ou
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cr¡staloclástico, para rochas com mais de 50o/o de fragmentos constituídos por cristais;
e tufo lítico, ou litoclástico, para tufos com mais de 50% de fragmentos lfticos.

Para os tufos que tenham menos de 50% de qualquer das classes, mas nos
qua¡s do¡s tipos de clastos somem 75% da rocha utilizamos os seguintes termos:

- tufo lito-vitroclástico, quando a soma dos componentes líticos e vítreos
ultrapassa 75%;

- tufo lito-cristaloclástico, quando a soma dos componentes líticos e
cristalinos ultrapassa os 75o/oi

- tufo cristalo-vitroclástico, quando a soma dos fragmentos cristalinos e
vítreos ultrapassa 75o/o da rocha.

O último campo abrange àqueles tufos nos quais a soma de dois dos seus
componentes não atinge 75o/o da rocha, ocupando portanto a porção central do
diagrama, nesse caso temos os tufos mistos, que não devem ser confundidos com as
rochas m¡stas entre piroclásticas e epiclásticas.

4.3 - Aspectos descr¡t¡vos para a determinação da gênese de
depósitos vulcanoclásticos antigos.

O reconhecimento de fragmentos vulcano-derivados como juvenis, acessórios
ou acidenta¡s, ou ainda como piroclastos, autoclastos, aloclastos, hidroclastos ou
epiclastos, é uma questão complexa, mesmo em terrenos vulcânicos recentes'

Quando tratamos de depósitos antigos, que sofreram alteração intempérica,
diagênese, metamorf¡smo e nos quais os traços dos ediflcios vulcânicos que os
produziram foram completamente arrasados pela erosão, muito maiores são as
difìculdades, e esquemas alternativos de classificação, mais simples, devem ser
adotados.

Algumas características porém podem ser bastante seguras para a
caracterização desses depósitos. Segundo Pettijohn et al. (1987), a identificação de
depósitos vulcanoclásticos pode ser feita com base nos seguintes elementos:

'1 - Composição petrográficâ dos clastos;
2 - Associação dos depósitos com lavas;
3 - Presença de antidunas;
4 - Presença de estruturas de impacto de bombas;
5 - Presença de pomes estirado;
6 - Presença de gradação inversa.
Teruhgi et al (1978) acrescentam que, no caso de cristaloclastos a forma

angulosa ou euedral (geralmente quebrada de forma angulosa) podem servir como
fortes indicadores de origem piroclástica em depósitos sedimentares com granulação
areia.

Bombas vulcânicas são materiais exclusivamente juvenis, elas podem ser
caracterizadas com base na sua forma e por sua morfologia superficial. Sua presença,

assim como a das estruturas de impacto por elas gerados, é suficiente para atestar a

contribuições direta (mas não necessariamente exclusiva) de vulcanismo ativo na

formação daquele depósito.
O reconhecimento de lapill¡s acrescionários ou encouraçados, também

fragmentos juvenis, é outra evidência de contr¡buições diretas das explosões vulcânicas
na sedimentação, entretanto, esse lap¡llis devem estar constitu¡ndo camadas próprias,

caso contrário, onde ocorrem apenas como alguns clastos isolados, quase com certeza
representam o retrabalhamento epiclástico.
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l. Tufo !Ílreo

2. Tulo de crislais

3. Tulo lítico

l.TufoYíireo

2. Tu{o de crblars

3. Tulo lílico

.f . Tulo cdslalo-vitoclásûco

5. 
-f 

ulo Iilo-litroclástito

6. Tufo lito-orbtalBclástico

7. Tdo mtsto

frag. dÊ cr¡sta¡s

frag. de crlstû¡a de tochas

Figura 4.2 - Esquemas de classificação de rochas piroclásticas tendo por

baie a composição dos clastos, o segundo diagrama é mais completo que

o primeiro, iropósto pela IUGS (Le Bas e Streckeisen, 1991), porém exige
observações mais detalhadas para sua aplicação.
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A presença de pomes por si só também não caracteriza uma rocha como piroclástica.
Os fragmentos podem ser retrabalhados sucessivas vezes sem a destru¡ção de suas

características. Apenas a presença de camadas de cinzas constituídas quase
exclusivamente por g/ass-sfrards (tufos vÍtreos) ou de rochas com amplo predomÍnio de

pomes, seriam ind¡cadores mais seguros de depósitos piroclásticos.

Sedimentos piroclásticos muito fìnos são especialmente sucetfveis a alteração
de seus componentes vítreos, sendo dessa forma facilmente confundíveis com pelitos
ep¡clásticos, a presença de restos e fantasmas de shards em meio a uma massa de
argilo-minerais é muitas vezes a única evidência de contribuição vulcanoclástica
nessas rochas.

Cas e Wright (1987) apresentam uma série de aspectos litológicos descritivos
que podem ser usados para caracterizar depósitos piroclást¡cos antigos:

A - Aspectos textura¡s
Textura fragmental contra textura cristalina coerente' A caracterização de

uma textura como fragmental previne a confusão entre lavas porfiróides com matriz
vítrea e depósitos vulcanoclásticos. Caracterizam às rochas clásticas um grande
volume de cristais fragmentados e abundância de fragmentos líticos.

Soldagem. Evidências texturais de soldagem, tâis como textura eutaxítica,
pomes est¡rados ou com foliação lenticular, são claros ¡nd¡cadores de origem
piroclást¡ca para as rochas. Entretanto, graus de soldagem extremos levam à

destruição dessas evidências, tornando as rochas p¡roclást¡cas depositadas quentes
prat¡camente idênticas a lavas (Henry e Wolf,1992).

Forma. Para fragmentos produzidos por explosão a forma pode servir como
elemento d¡agnóstico. Os g/ass-shards indicam fragmentação explosiva para sua
geração, ainda que sua deposição possa ter-se dado por diferentes processos:
ignimbritos, queda de tufos, vagas piroclásticas, movimentos de massa ou
retrabalhamento epiclást¡co discreto. Da mesma forma, outros fragmentos tipicamênte
atribuíveis a processos piroclásticos, tais como lapillis acrescionários ou encouraçados,
não podem ser tidos como depos¡tados obr¡gatoriamente por processos piroclásticos.

As formas das bombas e a morfologia de sua superfície e a forma de
fragmentos "cuspidos" de condutos vulcânicos caracterizam aos aglomerados, rochas
tipicamente piroclásticas. Por outro lado, os ffagmentos angulosos podem ter diversas
origens.

Fragmentos de pomes achatados (fiamme) e shards plasticamente

deformadas são indicativas de soldagem e, portanto, de deposição por fluxos
piroclástlcos quentes (ignimbritos).

Granulação, angulosidade, seleção e tipo de arcabouço são outros

elementos texturais ass¡nalados pelos autores como úteis na classifìcação de rochas
piroclásticas, mas de maneira alguma apresentam-se como conclusivos.

B - Aspectos composiciona¡s
Homogeneidade composicional. Pode ser uma caracterÍsticas indicativa do

grau de retrabalhamento de um depósito piroclástico, quanto menos homogênea a
ðomposição, maior seria a m¡stura de diferentes fontes. Essa homogeneidade seria

melhor caracterizada pelos componentes líticos. Uma mistura de cristaloclastos,
vitroclastos e litoclastos pode ser considerada uma assembléia de componentes
homogênea, uma vez que podem todos derivarem de uma única fonte, refletindo a
fragmentação de um único magma parcialmente cristalizado.

Componentes clásticos. A abundância de pomes, escória e g/ass shards

indica com certeza uma erupção p¡roclástica, mas apenas talvez uma deposição por

processos piroclásticos. A redução da homogeneidade ou o aumento da participação



dos componentes líticos e/ou cristalinos, em detrimento dos vítreos, indicariam maior

diversidade de origens deposicionais, inclusive epiclásticas.

4.4 - Classificação genét¡ca e de depósitos modernos
Para Cas e Wright (1987) do¡s tipos diferentes de classificâções podem ser

utilizadas para o estudo de depósitos piroclásticos modernos: uma classificação

descritiva e uma classificação genética'

4.4.1 - Classificação Genética
A descrição genét¡ca depende de características litológicas, mas também da

geometria e das relações de campo e, portanto, só pode ser aplicada, em um primeiro

i o¡¡"nto, para os depósitos muito lovens e bem expostos. Essa classificação genética

refere-se essencialmente à identifìcação do processo de origem do depósito

piroclástico, envolvendo aí três categorias:

- Quedas PiroclásÍicas;
- Fluxos piroclásfrcos,' e
- Vagas piroclásticas.

As quedas piroclásticas são as produtoras dos tlpicos depósitos de tufos de

queda (fal/ out tuffs\. cinzas e lapillitos que se depositam "frios", isto é resfriados após

o vôo a partir da boca do conduto vulcânico.
Na literatura norte americana tem se empregado a denominação tufos de fluxo

de cinzas (ash flow fuffs) para os depósitos de fluxos piroclásticos formados

dominantemènte por fragmentos com granulometria de cinzas, entretanto, termo mais

antigo e que pode ser considerado como sinônimo é ignimbrito. são depósitos

"quãntes", iormados através de volumes de fragmentos e gases em movimento paralelo

à superflcie do terreno, nesses depósitos desenvolvem-se as texturas tÍpicas de

soldagem de pomes (os tufos soldados - welded tuffl.
Abaixo analisaremos detalhadamente cada um desses grupos de depósitos

piroclásticos.

4.4.1.1 - Quedas Piroclást¡cas
Para as quedas piroclásticas foi proposto por Walker (1973) um esquema que

leva em conta o tipo do evento explosivo que as gerou, é uma classifìcaçäo quantitativa

que toma por base a medida da área dedispersão dos p¡roclastos (D=áJe-a- ocupada

por ut" 
"rp"""rt" 

mínima de 0,0lXespessura máxima do depósito -D=0,01Tmax)-e

ãa tragmen'øçao (F=% de fragmentos inferiores a lmm tomados à distância de 0'1

Tmax)
Essaclassificaçãonecessitadeumdetalhadoestudogranulométricoeum

estudo que cubra uma área bastante ampla para que sejam caracterizadas várias

¡rop"""a dos depósitos piroclásticos. Entretanto, algumas caracterÍsiticas observáveis

na escala de âfloramento e em lâminas poderiam servir para uma ¡dentificação

aproximadadedepósitosantigose/oudescontinuamenteexpostos,deacordocom
essa proposta.' 

Âhavés desse método classifìcaram-se três tipos básicos de vulcanismo:

Stromboliano normal / hawaiano, caracterizado por disrupção mínima' com

e.ieção de lavas basálticas ou quase basálticas, produzindo um cone de escória ou tipo



spaffer, com uma extensão lateral limitada, apresentam colunas eruptivas pequenas
(300 m até, no máximo, 600 m) (D<10 KM, F<12%1.

Suftseyano ocorre em erupções basálticas associadas a lagos ou no mar, tem
dispersão (estimada) pouco ma¡or que os strombolianos, e uma fragmentação
significativamente maior, podendo atingir 90%. As colunas eruptivas podem atingir até
I km (D< 10 km, F= 60-90%).

As explosões plinianas, por sua vez, apresentam dispersão extrema, porém

com fragmentação reduzida. São erupções muito poderosas, com as colunas eruptivas
atingindo mais de 27 km de altura, aparentemente essa energia dirige-se mais no

espalhamento de fragmentos grossos que na sua fragmentação. (D= 800-8000 km' F<

40v").

Outros tipos de depósitos de queda piroclásticas são:
Stromboliano violento: com maior fragmentação, talvez devido a presença de

magmas mais viscosos, fechamento repetido da conduto, ou interveniência de água
subterrânea (exemplo: Paricutín).

Outra variação no tipo stromboliano são os exemplos onde é aumentada a
dispersão, mantendo-se a baixa fragmentação, são depósitos com formas de camadas

mais que construtores de cones, podem ser chamados desub'plinianos. Composições

traquÍticas são comuns nesses depós¡tos (exemplo Hekla' 1970).

Explosões surfseyanas ácrdas (traquíticas) parecem ser mais dispersas que as

surtseyanas típ¡cas.
Um resumo dessa classifìcação é apresentado de maneira gráfica na figura

4.3.
A adoção dessa classificação pode apresentar problemas mesmo quando em

se tratando de depósitos modernos. A chuva sobre uma nuvem de poeira fina pode

concentrar as partículas fìnas mais nas proximidades da conduto vulcânica do que

ocorreria em cond¡ções normais; explosöes sucessivas podem refragmentar material
p¡roclástico preexistente.

Usando essas definições, Cas e Wright (1987) sugerem uma divisão genética

das erupções vulcânicas de condutos vulcânicos livres em dois tipos básicos:
(1) aquelas que apresentam um aumento do espectro de dispersão e

fragmentação: Hawaiana, Stromboliana, Subpliniana, Pliniana e Ultrapliniana;
(2) aquelas freato-magmáticas: Surtseyana e Freato-pliniana, estes com graus

de fragmentação extremamente elevados, e geralmente associadoS respectivamente a

termos de magmas básico-intermediários e ácidos.
Adiciõnalmente, a presença de condutos fechados produz às explosöes

Vulcanianas. Essa classificação está resumida na tabela 4.4.
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Tabela 4.4: Classificação dos depósitos de queda de em função do tipo de erupção

Tomando por base as características litológicas presentes nos depósitos
desses diferentes t¡pos de vulcões, três tipos de depósitos de queda piroclástica podem

ser distinguidos de maneira mais simples:
(a) depósitos de queda de escória (scoria-fall deposÍs). Constituídos

principalmente por basalto a andesito-basáltico vesiculados, característicos dos tipos
hawaiano e stromboliano de atividade explosiva' Nas proximidades do conduto

associam-se a spatter cones e cones de escória, podem ser mu¡to grossos
granulometricamente (predomínio de partículas com mais de 64 mm), contendo
grandes bombas balísticas. Distantes dos cones os depósitos de escória costumam ser
de granulação mais f¡na e com espessuras inferiores a 5 m.

(b) depósitos de queda de pomes lpum¡ce-fall deposlfs). Formados
princ¡palmente por magmas vesiculados de alta densidade (andesito a riólito, fonólito e
traquito). São camadas amplamente dispersadas, e seriam depósitos subplinianos,
plinianos e ultraplinianos, no modelo de Walker' Raramente ultrapassam 10 m de
espessura, podendo atingir, entretanto, nas proximidades do conduto, até 25 m, nessas

áreas geralmente têm granulometria superior a 64 mm, contendo grande quantidade de

lÍticos, blocos de pomes e bombas.
(c) depósitos de queda de cinzas (ash-fall deposils). São os depósitos mais

importantes, podem ser produzidos por um amplo leque de processos piroclásticos.

Ërupçöes freato-magmáticas tipicamente apresentam depósitos de granulação fina,

geralmente contendo lapilli acrescionário. Depósitos de queda de cinzas co-

þnimbriticas são exemplos de grande extensäo, são extremamente parecidos com os

dèpósitos freato-magmáticos (freato-plinianos), indistinguíveis sem critérios de campo
(geomorfologia e relações estratigráficas). Fluxos piroclásticos líticos densos podem

pioduzir depósitos de queda de cinzas líticas. Erupções vulcanianas produzem

depósitos que variam de tipos lfticos densos a escoriáceos. Nas proximidades do

conduto podem apresentar abundantes blocos e bombas balisticas. Erupções freáticas
produzem cinzas lfticas, com blocos ballsticos abundantes em tomo do conduto.

Quedas de pomes e de escória apresentam os depósitos de queda de cinza

como seus equ¡valentes distais, com suas características dependentes do processo de

frac¡onamênto eólico.
A espessura dos depósitos de queda de c¡nza varia de <1 mm, inclusive nas

proximidades do conduto, até >1 m mesmo a mais de 100 km de distância deste, para

depós¡tos de queda de cinzas co-ign¡mbriticas e depósitos freato-plinianos'

4.4.1 .2- Fluxos Piroclásticos
Os fluxos p¡roclásticos constituem um problema a parte, em função de suas

características de transporte ma¡s complexas e interação muito íntima com o relevo'



Entre os depósitos de fluxos piroclásticos destacam-se os ignimbritos, fluxos muito
volumosos e com grande concentração de fragmentos vítreos.

Os depósitos são formados a partir de fluxos superfic¡ais de dispersões
concentradas de gás e sólido. São controlados pela gravidade, quentes e geralmente
restritos a depressões do relevo, embora certos fluxos vÍtreos de alta energia possam
desenvolver geometria em manta (ignimbritos). São fluxos não turbulentos, geralmente
laminares ou em "p/ug".

Características: Geralmente maciços e pobremente selecionados, às vezes
apresentando gradação dos clastos mais grossos (coarse tail grading). A sobreposição
de vários fluxos piroclásticos pode dar a aparência de uma estratifìcação interna.
Acamamentos difusos podem ser observados mesmo dentro de uma mesma unidade
de fluxo, produzidos pelo cisalhamento interno durante o transporte. Podem apresentar
condutos fóssers de fumarolas, condutos com pouco ou nenhum material fino, perdido
pela passagem de vapor através do fluxo em movimento ou após sua parada. São
canais ou bolsões enriquecidos em minerais pesados, líticos ou grandes fragmentos
vesiculares.

É grande a possibilidade de confusão entre fluxos piroclást¡cos vítreos
(ignimbritos) intensamente soldados e lavas ácidas (Henry e Wolf, 1992), uma vez que
o soldamento destrói qualquer resto de texturas ou estruturas inequivocamente
piroclásticas, apenas a observação de uma sequência completa (topo, porção média e
base), bem como de sua geometria lateral pode diferencia-los (ver adiante).

Erupeões formadoras de depósitos de fluxo piroclásticos: fluxos piroclásticos
históricos viajam até a 20 km de diståncia do conduto que os originou, exemplos
antigos contudo, demonstram que tais distâncias podem ultrapassar os 100 km,
deslocanso-se com veloc¡dades médias superiores a 100m/s.

Tipos principais de mecanismos de geração de fluxos p¡roclást¡cos:
(a) colapso de domo de lava, ou de fluxo de lava. Ocorrendo t¡picamente em

cones vulcânicos andesíticos de vertentes íngremes, ou também na erupção de domos
silicosos. São gerados fluxos fragmentários de lava quando um fluxo ou um domo
ativos colapsam a partir do topo ou das encostas do vulcão. Tal colapso pode ser
essencialmente gravitacional ou um disparo explos¡vo dirigido (explosively directed
b/asf). A explosão também pode ser produzida pelo contato da lava com água
subterrânea.

Cas e Wrigth (1987) sugerem que esses fluxos piroclásticos se¡am chamados
de fluxos de blocos e cinzas (block and ash flow), mas outros termos, como fluxo de
detritos de lava (tava debri flows), depósitos de avalanches quentes (hot avalanche
depos/s) (Francis et al., 1974) e nuvens ardentes (nuées ardentes) também são

usados. São fluxos piroclásticos de pequeno volume, levando ao desenvolvimento de

depósitos caóticos.
Escorregamentos de porções do edifício vulcânico podem também, pela

l¡beração da pressão de confinamento, levar à explosão de domos em desenvolvimento
no interior desses vulcões (Mt. St. Helens, 1980), nesses casos pode ser muito grande

a participação de material não luvenil no depósito formado (>99%), isso torna
praticamente impossível a distinção entre depósitos piroclásticos e outros de origem

epiclástica (ver Ui, 1983 e Siebert, 1984).

(b) colapso de coluna eruptiva. Ocorrem quando a densidade efetiva da

coluna eruptiva ultrapassa àquela da atmosfera. Pode afetar colunas erupt¡vas já

bastante elevadas (ou porções destas), sair diretamente do conduto, ao nível do solo,

sem a formação de uma coluna, ou ainda combinações entre esses tipos- Os fluxos
originados diretamente a partir da boca do conduto ou de colunas muito baixas tendem
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a conservar melhor sua temperatura, produzindo depósitos mais soldados (Henry e
wolf, 1992).

Depósitos de fluxo piroclástico dg pomes são chamados ignimbritos e podem
apresentar grandes volumes (>1000 km'). Fluxos de pomes de volumes pequenos,
como fluxos de escória são possivelmente gerados pelo colapso interrompido de uma
coluna eruptiva, os depósitos ignimbrfticos realmente grandes (nunca observados em
formação) podem ser formados por esse mesmo mecanismo em uma larga escala,
provavelmente através de um colapso contínuo de uma coluna eruptiva pliniana
(Sparsks et al., 1978), esse modelo também explicaria porque a maioria dos ignimbritos
é sobreposta a depósitos de queda pl¡nianos.

Tipos e descrição dos depósitos de fluxo piroclásticos:
Fluxos piroclásticos geralmente são formados por mais de uma unidade de

fluxo. No campo essas unidades de fluxo piroclást¡co podem colocar-se umas sobre as
outras ou serem separadas por outras camadas piroclásticas (depósitos de queda ou
de vagas). Os fluxos piroclásicos podem ser divididos em três porçöes: apresentam um
nível médio principal, denominado 2, maciço a grosseiramente gradado (inversa e
normalmente), e um nÍvel superior de material mais finamente gradado (nível 3),
dividido em uma fácies com estratos cruzados (3a) e uma maciça (3b), na base pode
estar presente um nível mais fino (nlvel 1), com estratifìcaçöes cruzadas e marcas
onduladas (ver figura 4.4). Existem basicamente três tipos de depósitos de fluxo
piroclástico:

Depósrfos fluxo de blocos e de cinzas:
São topografìcamente controlados, não selecionados com uma matriz de

cinzas suportando grandes blocos lÍticos conatos, geralmente não vesiculares, que
podem ultrapassar os 5 metros de diâmetro. Podem conter iuntas de resfriamento,
radialmente arranjadas, o que indicaria que foram depositados como blocos quentes.

Os clastos podem ser todos do mesmo tipo de magma.
Os depósitos podem conter pþes de segregação de gases, apesar de serem

incomuns, e madeira carbonizada. Podem apresentar/evées, fronts de fluxo Íngremes
e grandes blocos superficiais (o que confere uma grosseira gradação inversa), todos
elementos indicativos de alta força cisalhante durante o fluxo' Não são conhecidos
exemplos soldados desses depósitos (o que reduz suas chances de preservação).

Depós/fos de fluxo de escónbs:
São controlados topograficamente e nâo selecionados, formados por volumes

variáveis de lapilli vesicular e de clastos escoriáceos com superfície encordoada (ropy),

com até 1 m, e composições variáveis de basáltica a andesítica. Podem conter grandes

blocos conatos não vesiculares lfticos. Gradação inversa dos clastos maiores é
comum, e camadas basais de granulação fina podem ser encontradas. As mesmas

estruturas dos fluxos de blocos podem estar presentes. Também desconhecem-se
depósitos soldados desse tipo.

Depósi¿os de fluxo de pomes ou ignimbritos.
Depósitos tip¡camente mal selecionados, maciços, contendo um volume

variável de cinzas, pomes lapillítico arredondado e blocos ocasionalmente com até I m

de diâmetro. Dentro das unidades de fluxo, os grades fragmentos de pomes podem ser
gradados inversamente, enquanto os clastos líticos apresentam gradação normal,
porém, o aspecto não gradado é dominante. Os depósitos mais grossos' e de menor

volume, geralmente se restringem a vales, enquanto os depósitos de grande volume
formam grandes lençóis ignimbrÍticos que soterram todos os altos topográf¡cos. As

vezes apresentam uma ou mais zonas de soldagem. Apresentam cor geralmente rosa-



salmão, que é característica de sua colocação em alta temperatura, que pode d¡stinguir
ignimbritos não soldados de fluxos de lama de pomes (epiclástico). Também podem

apresentar pipes de degasificação.
Os ignimbritos podem ser classifìcados de acordo com seu grau de

soldamento (Walker, 1983) os ignimbritos de grau extremo desenvolvem estruturas de
fluxo que podem ser facilmente confundidas com o bandamento de fluxo presente em
lavas ácidas. Até pouco tempo, considerava-se critério seguro para a distinção entre
lavas e ignimbritos a maior extensão destes últimos (maior razão árealespessura).
Atualmente porém reconhece-se que lavas ácidas de alta temperatura (e baixo
conteúdo de voláteis) podem desenvolver derrames bastante extensos, com relação
árealespessura muito ma¡or que os dos domos riolíticos. Muitos desses derrames eram
classifìcados como ignimbritos apenas por possuirem essas grandes extensôes em
área, entretanto, mesmo em sucessões vulcanogênicas bem expostas e estudadas,
existem muitas dúvidas quanto à correta identif¡cação de lavas e ignimbritos
intensamente soldados (Henry e Wolf, 1992; Braney et al., 1982: Milner et al.' 1982;
Honjo et al., 1982).

A classifìcação para depósitos de fluxos piroclásticos de Cas e Wright (1987),

baseada nas discussöes apresentadas acima estão resumidas na tabela 4.5

Tabola 4.5: Clasifìcação dos depósitos de fluxo piroclástico, com sua interpretação

e

ìlecanismo eruptivc Fluxo
oiroclástico

Depósito Fragmentos
essenciais

olapso dg coluna
)ruptiva (fonte)

IUXO Oe pomes

luxo de clnza
luxo de escória

gn¡mbrito. depÔsrto de
luxo de pomes
ufo de fluxo de cinzas
lepóslto de fluxo de

pomes

¡scória

Ðlapso de oomo oe Eva
âxr}lôsivô a .trâvitâcionâll

uxo de blocos e c¡nzas epósito de lluxo de ava o

beração explosiva de
Ílptodomo

uxo d6 detrftos
'ulc€noclásticos secos e

uxo de detritos
ulcanoclást¡cos

-ft¡cos acessórios Cfragmentos
uvenis)

4.4.1.3 - Depós¡tos de vagas piroclásticas
Também é um tipo de fluxo de partículas sólidas dispersas em um gás, porém'

diferentemente dos fluxos piroclást¡cos, estes são turbulentos e com baixa

concentração. São de menor espessura e, portanto, mais difíceis de serem

ident¡ficados e separados dos fluxos piroclásticos.
Os depósitos recobrem a topografìa, mas também são por ela controlados,

geralmente exibindo maiores espessuras nas depressões. Apresentam estruturas

àeposicionais unidirecionais: estratificações cruzadas de baixo ângulo, dunas, estrutura

de pinçamento @inch and swelt), e de "corredeira e piscina" (chute and pool).

Geralmente são depósitos enriquecidos em líticos densos e cristais. As lâminas

individuais são geralmente bem selecionadas, mas no conjunto os depósitos são mal

selecionados. Podem apresentar condutos de degasificação'
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Três situações podem dar origem a esses fluxos de ba¡xa concentração:
Erupções freato-magmáticas e freáticas: Podem dar origem a um "base surge"

com forma de colar que se expande radialmente em todas as direções a partir do local
de ocorrência de uma explosão freato-magmática ou freática, ou pelo colapso da
coluna eruptiva da explosão freática ou freato-magmática. O termo "base surge" foi
utilizado originalmente para as nuvens basais que se expandem radialmente em
explosões nucleares.

Apresentam velocidades superiores a '100 m/s, e são const¡tuídas por gases e
detritos, capazes de arremessar partículas com diâmetro de areia a mais de I km de
distância do centro da explosão, derrubando árvores situadas a até 1 km.

São gerados pela interação entre magma e água, resultando, em muitos
casos, em fluxos "frios e molhados", com temperaturas inferiores a 100uC e associadas
a água e não a vapor, entretanto, alguns casos de vagas "quentes e secas" também
foram reportados. As vagas basais são geralmente associadas com a formação de
pequenas crateras vulcânicas, denominadas maars, anéis de tufos e cones de tufos.
São feições geralmente presentes em áreas de vulcanismo basáltico. Feiçöes em
maars e assemelhadas podem ser construídas por outros tipos de magmas, incluindo
carbonatíticos, fonolfticos e riolíticos.

Também se conhecem vagas basais associadas a vulcôes maiores, como
estratovulcöes andesíticos com lagos de cratera e outros vulcöes com lagos de
caldeira. Vagas de composição riolítica podem estar associadas a espessos depósitos
gerados durante a colocação de ign¡mbr¡tos, bem como estar associadas a fases
explosivas freato-plinianas.

Vagas assocradas a f/uxos: Depósitos finos de pomes e cinzas, estratificados,
são normalmente encontrados em associação com depósitos de fluxo piroclástico de
vários tipos, quando ocorrendo na base das unidades de fluxo são denominadas vagas
de solo (ground surges, Walker, 1973) e quando ocorrem no topo, vagas de nuvem de
cinzas (aså-c/oud surges). Comparadas com as vagas de base podem ser
consideradas quentes e secas.

As vagas de solo já chamadas furacões de cinzas (ash hunicanes) parecem

ser os precursores de fluxos mais concentrados, podem ser gerados por três
mecanismos:

- Disparo dirigido de baixa concentração (directed blast);
- a partir da cabeça de um fluxo piroclástico que se dilua pela "ingestão" de ar

em seu movimento, em um processo que lembra os fluxos turbidíticos altamente
fluidizados; ou

- por pequenos colapsos precoces de uma coluna eruptiva vertical mantida
(maintained veftical eruption column).

As vagas de nuvens de cinzas são fluxos turbulentos' de baixa densidade
situados na nuvem que corre acima dos fluxos piroclásticos. Contém material elutriado
do topo do fluxo piroclástico, que forma um subfluxo basal. A maior parte das cinzas
que sobe na nuvem de cinzas irá se depositar depois como depós¡tos de queda flnos,

são depositados quentes.
As vagas de nuvens transportam materiais com granulometria de blocos, tais

materiais podem ser selecionados pelo mov¡mento, depositando mater¡ais com
granulometria maior nos vales e os mais finos em uma área mais ampla.

Vagas assoctadas com guedas: Produzidas durante o colapso de colunas
eruptivas, para as quais não teria ocorrido a formação de fluxos piroclásticos' também
são vagas de solo (ground surges), e caracteristicamente intercalam-se a depósitos de
queda.
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Tipos e descriÇão:
Depósifos de vagas de base:
Produzem depós¡tos estratif¡cados, laminados, às vezes maciços, contendo

fragmentos juvenis, variando de vesiculados a não vesiculados; lfticos conatos e líticos
acessórios ocasionais. Grandes líticos balísticos podem formar depressões (sag
bomós) nas proximidades do conduto. Vagas produzidas por erupções freáticas são
quase totalmente formadas por líticos conatos, com talvez quantidades menores de
líticos acidentais. Os materiais juvenis geralmente são menores que 10 cm, em função
do grau de fragmentação produzido pela interação água/magma. Podem acumular
espessos depósitos (superiores a 100 m nas proximidades das crateras freato-
magmáticas), mas afinam rapidamente com a distância. Os depósitos encontrados nas
sucessões de estratovulcöes são geralmente pouco espessos (de 5 cm a menos de
5m).

lnternamente exibem acamamentos unidirecionais, podendo ser comuns
formas de dunas cavalgantes. Nas proximidades do conduto torna-se difícil a
diferenciação entre camadas planas de vagas de base e camadas de queda. Os
depósitos de vaga geralmente mostram truncamentos de baixo ângulo, podendo ser
esse o critério chave para a distinção.

Os depósitos de vaga basal parecem estar molhados e "grudentos" quando se
depositaram. Lapillis acrescionários são comuns. As camadas quase sempre
deformam-se plasticamente (por exemplo com as bombas, ou em escorregamentos
penecontemporâneos.

Também ocorrem tufos vesiculados, com cavidades de gás. As vesículas em
tufos não são diagnósticas de uma origem como vagas basais, também podendo ser
encontradas em camadas de queda freato-magmáticas, e não necessariamente
próximas ao conduto. As cavidades apenas indicam que os tufos encontravam-se
quase saturados na época de sua deposição, e que o ar ou vapor preso não pôde
êscapar. Os depósitos podem ser litifìcados, mas não devem ser confundidos com
tufos soldados.

Embora possam ser formados por diferentes processos, a presença de Lapillis
acrescionários pode, quando estes estão presentes em depósitos estratificados de
vários metros de espessura, indicar tratar-se de depósitos de vagas basais.

Depóslfos dø vagas de solo:
Produzem depósitos estratificados, geralmente com menos de um metro de

espessura, na base das unidades de fluxo piroclástico. São depósitos compostos por
cinzas, fragmentos juvenis vesiculados, cristais e líticos, em proporções variáveis. São
tipicamente enriquecidos em componentes mais densos, se comparados com os
depósitos de fluxo piroclásticos qus os acompanham. Podem estar presentes camadas
unidirecionais, madeira carbonizada e pequenos pipes de segregação.

Depósifos de vaga de nuvem de cinzas:
Depósitos estratificados, geralmente com espessura inferior a 1m,

encontrados no topo ou como equivalentes laterais de unidades de fluxo piroclástico.
Apresentam camadas unidirecionais, estruturas depinch and swell e podem ocorrer
como lentes individuais separadas. Poderia ser esperada a concentração de material
vítreo, entretanto, é comum encontrar-se enriquecimento em cristais. Podem
apresentar pipes de segregação. A granulometria desses depósitos depende da
composição do fluxo que os originou.



4.5 - Classificação litológica (näo genética) de depósitos
piroclásticos modernos

Cas e Wright (1987) adotam os seguintes critérios para a classificação
descritiva de depósitos piroclásticos:

- limites granulométr¡cos
- faixa de granulometria apresentada pelo depósito
- fragmentos constituintes do depósito
- grau e tipo de soldagem

Segundo essa proposta, a granulometria dos depósitos piroclásticos segue à
classificação de Fischer e schiminkie (1981 ), apresentada na tabela 1 . Adicionalmente,

a análise granulométrica pode fornecer elementos que facilitam a caracterização
genét¡ca dos depósitos, através dos parâmetros de seleção, diâmetro médio, desvio
padrão, etc., porém, tais estudos só são efetivos na análise de depósitos

inconsolidados, nos quais as dimensões originais dos fragmentos piroclásticos estão
preservadas (ver também Teruhgi et al, 1978).

Quanto à composição, Cas e Wright (1987), identificam os seguintes

fragmentos para as rochas vulcanoclásticas: Pomes, cristais, escória e líticos,

d¡v¡dindo-os em fragmentos essenciais vesiculados, essenciais não vesiculados e

fragmentos não essenciais. Conforme iá discutido anteriormente a definição de clastos

essenciais, conatos e acessórios desses autores não nos parece adequada, portianto

apresentamos abaixo uma adaptação dessa proposta.

Para os depósitos de acresção lateral (englobando aí depósitos de fluxo e de

vagas) propõe uma classificação dependente da composição dos clastos vesiculares.

Seiiam classificados como fluxos ou vagas de pomes, de escórras ou de blocos e

cinzas.
Os depósitos de pomes e de escórias seriam formados principalmente por

fragmentos vesiculados e apresentariam como fragmentos näo vesiculares os cristais,

e os líticos.
os depósitos de blocos e cinzas envolvem clastos vítreos pouco vesiculados

como seus componentes mais importantes, e líticos "conatos" e "acidentais" e cristais

como componentes não vesiculados.

osdepósitosdequedasãoclassificadosdeacordocomagranulometriaem
aglomerados, brechas, lapillis e cinzas (tufos)'

Os aglomerados, depósitos de lapilli e de cinzas apresentam como clastos

vesiculares fragmentos de pomes ou escórias. As brechas não apresentam fragmentos

vesiculares, apenas líticos.
os aglomerados são formados principalmente por clastos líticos (derivados da

lava ou da encaixante).
osdepósitosdelapillisapresentamlíticosecr¡staiscomoelementos

subordinados aos laPillis.



4.6 - Nomenclatura de rochas autoclásticas, aloclásticas e

hialoclásticas
As rochas fragmentadas por processos não piroclásticosiepiclásticos situam-

se em um campo pouco estudado, näo havendo modelos de classificação forrnalmente

estabelecidos.

4.3.1 - Rochas autoclásticas
São as rochas de mais fácil identificação: brechas monomfticas e associadas

com lavas de mesma composição da dos clastos. A fragmentação dessas rochas é

produzida pela movimentação da lava, com maior ou menor participação da gravidade.

Variam desde lavas tipo AA até depós¡tos de tálus associados a frentes de domos ou

derrames de lavas e obs¡d¡ana.
As brechas autoclást¡cas, ou autobrechas, ocorrem normalmente no topo e na

base de derrames de lavas, o processo de formação desses depósitos passa pela

fragmentação da crosta externa superior do derrame pela ação do fluxo cont¡nuado da

lavã abaiio dessa crosta. Parte dos fragmentos são levados adiante pela

movimentação da lava e caem da frente em avanço, são depois recobertos em um

processo conhecido como "esteira de trator" (" caterpillaf') '

Os clastos dessas rochas podem apresentar bandamento de fluxo,
principalmente em lavas com composição mais ácida, ou então algum outro elemento
que registre a existênc¡a de um fluxo anterior ou penecontemporâneo à fragmentação.

A lava não fragmentada pode ser considerada como a matriz das rochas

autoclásticas. cas e wright (1987) consideram as brechas autoclásticas como

essencialmente clasto-sustentadas, porém, é possível observarem-se grandes

variações no volume relativo de matriz nessas rochas, com passagens graduais entre

lavascoesas (l00% de "matriz') e massas completamente fragmentadas.
Brechas piroclásticas, hialoclásticas e algumas epiclásticas podem ser

confundidas com brechas autoclásticas, especialmente as primeiras. As rochas

epiclásticas podem ser diferenciadas das autoclásticas pela presença de fragmentos de

composições não vulcânicas, e por caracterlst¡cas texturais da matriz: clástica em

brechas epiclásticas e microlít¡cas ou vítreas nas brechas autoclásticas'
pãra as rochas hialoclásticas, os clastos ocorrem comumente num ananjo em

.quebra-cabeças", e, principalmente, mais finos e com maior espectro granulométrico

que aquele aþresentado pelas brechas autoclásticas. Também a matriz das rochas

hialoclásticas têm aparência mais fragmentária'
Asbrechaspiroclásticaspossuiriammatrizclástica,formadaporcinzas

(shards), porém a intensa recristalização em depósitos antigos pode confundi-la com

lavas.
Para fìns de classificação e reconhecimento das brechas autoclást¡cas

adotamos os seguintes parâmetros: brecha autoclástica deve ass¡m ser considerada

quando tratar-sJd" ,." brecha monomftica (ou eventualmente pseudo-heteromftica,

Laznicka, 1988) com clastos de rocha vulcânica, e "matriz" constituída por lava de

composição igual à dos clastos.' R prã""nç" de estruturas fluidais nos clastos e na matriz, e evidências

estruturais de pasiagem gradacional entre a brecha e a lava coesa da qual esta se

originou, são elementos adicionais importantes para essa caracterização'

Para a classificação de diferentes tipos de brechas autoclásticas adotamos

câracterísticas textura¡s tais como dimensões dos clastos e a proporção entre clastos e

matriz (ver tabela 5), e características composicionais'
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Tabela 4.6 - Proposta de classificação de rochas autoclást¡cas
Clastos menores quê 1cm Clastos maiores que 1 cm

matr¡z inferior a 25% lavas aa fìnas lavas aa orossas
matriz entre 25 e 75o/o brecha autoclástica fina brecha autoclástica qrossa

matriz entre 75 e 90o/o lava brechada (blockv lava\ lava brechada (blockv lava\
matriz > 90% lava coesa lava coesa

de das brechas autoclástlcasclassificação

Uma brecha autoclástica muito comum na Bac¡a de Campo Alegre: com 30 a
50% de matriz, clastos com diâmetro de 5 cm em média e de composição traquítica,
deve ser classif¡cada como uma brecha autoclást¡ca grossa traquítica.

4.3.2- Rochas aloclásticas
Predominantemente são também brechas, porém nestes c¿lsos os clastos são

xenólitos arrancados da base ou do conduto pelos quais a lava passou, de forma que
os clastos podem ter composição variadas e diferente da composição da matriz de
lava. Devemos ainda considerar a possibilidade de ocorrer mistura entre fragmentos
autoclást¡cos e aloclásticos.

O processo de formação dessas rochas aloclásticas tende a produzir brechas
com grande volume de matriz. Brechas polimíticas clasto-sustentadas, com "matriz"
formada por lavas ou cinzas podem ser consideradas como brechas ep¡clásticas, com
infiltração posterior da matr¡z vulcânica.

Às rochas com volume de matriz lávica entre 25 e 75o/o devem ser
classificadas como brechas aloclást¡cas. As rochas com mais de 75o/o de matr¡z,
podem ser simplesmente chamadas de lavas com xenólitos.

De maneira semelhante às brechas autoclásticas, podem ser grossas ou finas,
de acordo com o tamanho dos clastos e também incluir o tipo de lava que constitui a

matriz (e.9. brecha aloclástica grossa riolítica).

4,3.3- Rochas hialocláeticas
Classificadas por alguns autores como um tipo especial de rochas

autoclásticas (Lajoie, 1986), as rochas hialoclásticas apresentam características
texturais e estruturais bastante distintas: fragmentos irregulares e de variados

tamanhos ocorrendo próximos com um padrão de "quebra-cabeças", pois o processo

de fragmentação é geralmente seguido apenas de uma pequena movimentação. Em

meio aos fragmentos hialoclásticos é comum ocorrerem almofadas de lava isoladas,

apresentando suas bordas com cores e granulação distinta do interior.
Lateralmente as rochas hialoclásticas passam para lavas coesas, geralmente

almofadadas, sendo também comum a assoc¡ação com sed¡mentos subaquosos
(Hanson, 199'l e Laznicka, 1988).

Para classificar essas rochas podemos emprestar termos sedimentológicos'
compondo as seguintes classes:

- Brechas hialoclásticas, rochas clasto ou matriz sustentadas, nas quais a
matriz também é clástica e de granulação areia ou mais fina;

- Arenitos hialoclásticos, rochas de granulação areia nas quais predominam

fragmentos gerados por processos h¡aloclásticos.
São largamente predominantes as brechas hialoclásticas, os arenitos

hialoclásticos seriam restr¡tos a porções marginais mais fragmentadas das brechas.
O termo Peperito deve ser empregado quando for identificada a ocorrência de

mistura entre fragmentos hialoclásticos com sedimentos terrígenos, dando à rocha uma

aparência de "sal e pimenta", com granulação predom¡nante de areia.



5 - Bacia de Gampo Alegre - Situação Regional

5.1 - Trabalhos anteriores
Conforme assinalamos os principais trabalhos a respeito da Bacia de

Campo Alegre devem-se a Ebert, 1971 e Daitx e Carvalho, 1981, antes deles deve-
se a Almeida (1949) o primeiro registro a assinalar a presensa de rochas vulcânicas
e piroclásticas na região. A partir de estudos petrográfìcos faz comparações com
riólitos porfiríticos reconhecidos na Bacia do ltaiaí e atribui a elas uma idade
eopaleozóica.

Antes disso, Dutra (1926) e Maack (1947) não identificaram a presença de
rochas vulcânicas ou sedimentares na área de ocorrencia da Bacia de Campo
Alegre. Carvalho e P¡nto (1938) descrevem rochas sedimentares, arenitos e
folhèlhos, entre Bateias e São Miguel, relacionando-as com a "Série" ltararé, da
Bacia do Paraná.

Trein et al. (1969), incluíram essas rochas na Formação Guaratubinha
(definida por Fuck et al., 1967).

Albuquerque et al. (1971) delimitam na escala I :250.000 os limites dessa
unidade, referida como Formação Campo Alegre. Para os autores esta formação
pertenceria ao Grupo ltajaí, e os conglomerados pertencer¡am à Formação Baú'

Os trabalhos de Ebert e Brochini (1971) e de Ebert (1971) levaram à
definição da estrat¡grafia aceita até o presente.- 

É Oe Ebert (1971) a definição das três diferentes formações: (1) Formação
Bateias, inferior, constituída por espesso nível de conglomerados que gradam para

arcóseos, com raros siltitos intercalados; (2) Formação Campo Alegre, intermediária,
de maior espessura e formada por piroclásticas básicas a ácidas, com vulcânicas
homólogas associadas, além de sedimentos detriticos restritos; e (3) Form-ação Rio

do Turvô, constituída por siltitos finos laminados, com raras intercalações tufáceas'
Esse autor defende que a Bacia de Campo Alegre não guarda relações

estratigráficas com a Bacia do ltajaÍ, à qual considera mais antiga, preferindo

relaciona-la com o Grupo Castro (no PR) e com pequenas bacias ocorrentes na
Serra do Mar do Paraná e Santa Catarina, principalmente com as ocorrências da

Bacia do Rio Guaratubinha, descritas por Fuck et al., 1967, a sudeste de Cur¡t¡ba, de

onde empresta o nome de Grupo Guaratubinha para essas rochas.
Valiat (1974) apresenta perfìs de 17 sondagens que confirmam a

estratigrafia proposta por Ebert (1971). A analise dessas é apresentada mais

detidamente ad¡ante.
A partir de levantamentos geológicos detalhados, Daitx (1979 a, b) e Dait(

e Carvalho (1981) analisam minuciosamente os depósitos das bacias de Corupá e

Campo Alegre. Para esta última os autores identificam cinco seqüências
deposicionaiã, todas inclufdas no Grupo Guaratubinha, às quais denominam
infôrmalmente: (1) seqüência Sedimentar lnferior; (2) seqüência Vulcànica lnferior;
(3) seqüência Sedimentar lntermediária; (4) seqüência Vulcânica Superior; e (5)

òóqüência Sedimentar Superior. A primeira conespondendo a Formação Bateias de

Ebórt (1971), as três segu¡ntes são divisôes da Formação Campo Alegre e a última

é relaòionável à Formação Rio Turvo. É principalmente do trabalho de Daifi e
Carvalho (1981 ) que tomamos as descrições que se seguem.

A seqüência Sedimentar lnferior pode ser dividida em duas fácies, uma

conglomerática e outra arenítica, entre as quais observam-se passagens

graðacionais rápidas, até raras ocorrências de siltitos e arenitos ¡unto ao topo. Os

ãutores não identificam o ambiente deposicional dessas litologias.

A seqüência Vulcânica lnfer¡or marcaria a base da Formação Campo
Alegre de Ebert (1971), tem composição básico-¡ntermediária, ocorrendo de maneira
preãominante entre a deposição da Seqriência Sedimentar lnferior e da seqüência



Sedimentar lntermediária, porém também se faz presente em meio à siltitos, tufitos e
tufos da seqüência Sedimentar lnferior.

Essa seqüência compreende tipos basálticos e andesÍticos, com raros
dacitos e riodacitos, rochas vulcânicas mais diferenciadas, como quartzo-traquitos,
também estâo presentes.

Daiû e Cafvalho (1981) afirmam que a Seqüência Sedimentar lntermediária
é const¡tuída princ¡palmente por sedimentos piroclásticos, com participação de
sedimentos epiclásticos finos a arenosos. Essas rochas ocorrem intimamente
associadas aos vulcanitos básicos que situam-se em porçöes variadas dessa
unidade, especialmente na base e junto ao seu topo. Na base dessa unidade
predominam os tipos siliciclásticos, compostos principalmente por siltitos, são
comuns as intercalações de tufitos em meio a esses pacotes. Os depósitos
predominantemente piroclásticos concentram-se, segundo os autores, junto ao topo
da seqüência, variando de tufos finos pusú fuffs), até brechas grossas.

Segundo Daitx e Carvalho (1980), é na seqüência Vulcânica Superior, que
as man¡festações de vulcanismo ácido intensificaram-se, primeiramente na forma de
vulcanismo explosivo, evoluindo depois para derrames traquíticos e riolíticos.

Os derrames de lavas predominam e são principalmente traqu¡tos, quarÞo-
traqu¡tos, e riólitos, com ocorrências subordinadas de felsrfos, felsófros,
traquiandesitos, dacitos e meláfiros. Os traquitos predominam nas áreas norte oeste
e nordeste da bacia, sendo amplamente superadas pêlos riólitos na porção sul da
mesma. lntercaladas a essas lavas encontram-se rochas piroclásticas variadas,
marcadamente brechas, muitas das quais polimíticas, com fragmentos acidentais do
embasamento e de conglomerados, imersos em matriz tufácea. Brechas e tufos
ácidos, marcam o topo dessa unidade, são formadas por fragmentos de rochas
vulcânicas e por cristais em matriz muito fina, slicosa, devitrificada.

A última unidade da Bacia de Campo Alegre, definida pelos autores é a
Seqüência Sedimentar Superior, equivalente à Formação Rio do Turvo de Ebert
(1971), restringe-se a suas porções centrais. Apresenta um contato transicional com
as rochas piroclásticas da un¡dade subjacente, sendo limitada em sua borda sul por
falhas. Através dos furos de sondagem os autores conseguiram separar duas fácies:
em sua base predominam tufos finos com intercalaçöes menos importantes de
rochas epiclásticas finas, para o topo os sed¡mentos epiclásticos ganham
importância, passando a predominar, sendo portanto composta principalmente por
siltitos, ocorrendo ainda arg¡litos e siltitos calcíferos, os tufos são muito
subordinados.

5,2 - Quadro estrutural reg¡onal
A Bacia de Campo Alegre situa-se na porção norte da Microplaca Lufs

Alves (ou Domínio Luís Alves), em uma porção ¡dentificada por Kaul (1997) como
uma margem regønerada do "Cráton Luís Alves". Estruturas deformacionais rupteis
transcorrentes relacionadas com a interação entre os domfnios (microplacas) Luls
Alves, Curitiba e Paranaguá marcam essa faixa e condicionam a colocação e
estruturação das bacias e dos granitóides eopaleozóicos.

O Limite entre os terrenos Luís Alves e Curitiba, marcado por granitóides
deformados (Suíte Rio Piên de Machiavelli, 1991 e Machiavelli et al., 1993) e lentes
de rochas máficas e ultramáficas intercaladas nos gnaisses regiona¡s, representa a
estrutura fundamental para o entendimento da formação e deformação da Bacia de
Campo Alegre, das bacias de Guaratubinha e Gorupá, além possivelmente dos
vários granitóides "anorogênicos" já descritos anteriormente.

A orientação dessas estruturas varia de N45E a N30E, várias falhas
bastante extensas apresentam essa orientação, que também se reflete na direção
regional do Maciço de Joinville e se faz presente nos limites do maciço com as
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faixas de dobramentos Ribeira e Dom Feliciano (N45E a N60E).
Essa orientação ocorre nos gnaisses regionais do Domínio Curitiba, sendo

marcado por uma foliaçao gnaissica Sn de transposição, paralela ao bandamento,
com orientação NE-SW. Essa foliação conesponderia a dobramentos regionais D3
com eixos segundo direções N30-60E/050 e S50-70E/2040u (Harara, 1996). Essa
foliação é a mesma dos Granitóides Rio Piên, onde seria uma D2 (Harara, op. cit.).
Portanto é uma or¡entação com idade Neoproterozóica, reflet¡ndo claramente o
envolvimento do embasamento regional desse setor nos fenômenos deformac¡onais
do Cinturão Ribeira e principalmente da provável colisão entre as microplacas
Curitiba e Luís Alves.

O DomÍnio Luís Alves apresenta, segundo Siga Jr. (1995), uma orientação
noroeste, caracterizada por um bandamento gnaissico (Sn) desenvolvido no fácies
granulito (datado entre 2,2 e 2,4 Ga), localmente ocorre superfície de transposição
Sn*1, praticamente paralela a esse bandamento. A direção dos dobramentos
regionais tem eixos oiientados segundo S3O-5OE/40-600 e N20-60W40-800 (Harara,
1996).

Conforme já discutido anteriormente, a longa estabilidade tectônica fez com
que a área fosse considerada como um cráton (Kaul, 1979) ou um maciço (Hasu¡ et
al., 1975), a porção norte desse "cráton', corresponde à faixa marginal que teria sido
"ativada' (ou regenerada segundo Siga Jr., 1995 e Kaul, 1997) durante a colagem
tectônica do Neoproterozóico. No mapa regional apresentado por Kaul (1997) essa
área ativada é balizada pela faixa de Cisalhamento R¡o Piên, ao norte e pelo
Lineamento Corupá , a sul (ver figura 3.1).

Falhamentos com d¡reção N40-55E, paralelos e concentrados nas margens
norte e sul do setor são as principais estruturas presentes.

A forma das bacias e dos corpos graníticos tardios caracteriza nitidamente o
deslocamento lateral destral dessas falhas. Os corpos graníticos situados nas
proximidades das margens (Corupá , e Piraí a sul, Agudos do Sul, Marumbi e
Graciosa a norte), bem como a Bacia de Guaratubinha (também na margem norte),
apresentam formas alongadas com deslocamentos de caráter destral.

Na porção central da área ativada, onde encontramos a Bacia de Campo
Alegre e os granitos Dona Francisca e Morro Redondo, a ação dessas falhas é
menos marcada, sendo os eixos maiores da bacia e dos corpos graníticos
orientados segundo direção transversal às bordas das faixas (N20-30W). O limite
norte da Bacia de Campo Alegre é parcialmente controlado por um lineamento que
apresenta orientação NE, sobre a qual se coloca o curso do Rio Negro, no limite
entre Santa Catarina e Paraná.

Na Bacia de Corupá, uma análise das falhas, dos mergulhos das camadas
sedimentares, dos eixos de dobras construídas e da distribuição das unidades
estratigráficas também aponta para uma deformação pós-deposicional controlada
pela ação de falhas transconentes destrais nas bordas dessa bacia (ver discussões
no capftulo 7).

A faixa norte do Domínio Luís Alves parece assim ter sido influenciada por
um par transcorrente destral, cujos efeitos são mais marcados em suas bordas
(lineamentos Rio Piên e Corupá), com sua porção central um pouco menos afetada
pela transcorrència.

Os deslocamentos laterais observados nos granitóides e na Bacia de
Corupá nâo são de grande monta, mais provavelmente repres€ntam uma fase final
de movimentação das falhas. A forma alongada dos granitóides pode ser em parte
explicada pela intrusão controlada pelas estruturas geradas na movlmentaçäo
anter¡or à colocação desses corpos.

A milonitização da Suíte Rio Piên, é datada no intervalo de 670-620 Ma, a

foliação é paralela à faixa e apresenta mergulhos moderados a altos, apenas



localmente baixos, mas raramente verticalizados. Machiavelli (1991), Basei et al.
(1990 e 1992) e Harara (1993) propõe que a milonitização foi o resultado de uma
colisão com forte componente lateral.

A idade do Granito Agudos do Sul é relativamente bem estabelecida em
torno de 594 Ma, posterior à época de deformação mais intensa da faixa. Esse
granito corta esse feixe de falhas e apresenta uma geometria influenciada por
deslocamentos claramente rúpteis, marcados por linhas retas, como se o corpo
estivesse completamente consolidado no momento em que foi afetado pelas falhas
(apenas como uma referência temos as idades de resfr¡amento do Granito Agudos
do sul entre 585 e 541 Ma (respectivamente idades K-Ar em anfibólios e biotitas).

Por sua vez, os granitos de Corupá e da Graciosa apresentam formas
curvas, que parecem indicar que se colocado em concordância com as fraturas, as
foliações e os dobramentos gerados pela fase principal de deslocamento dos
grandes falhamentos, de maneira semelhante àquela proposta por Fiori (1985 a, b e
c), para os granitóides intrusivos no Grupo Açungu¡ entl'e as falhas de Lancinha e
Morro Agudo (granitos Cerne, Piedade, Morro Grande e Varginha). Os
deslocamentos destrais observados nesses corpos também seriam movimentos
menores tardios dessas falhas, também em regime predominantemente rúptil. A
idade do granito Corupá é de 580 Ma (idades U-Pb em Siga Jr., 1995), o Granito da
Graciosa tem idades U-Pb de 594 Ma, mesma do Granito Agudos do Sul. O
resfriamento desses granitos teria terminado entre 533 e 523 Ma.

Dessa forma essa movimentação transcorrente fìnal dos lineamentos Piên,
Rio Negro e Corupá teriam idades máximas de 594 Ma.

Falhas com orientação N2040W compöe um conjunto secundário de
estruturas rúpteis, presente em toda a área, especialmente nas bordas dos granitos
Morro Redondo e Dona Francisca. A oeste da Bacia de Campo Alegre essas falhas
foram identificadas como tendo movimentação destral, diques ácidos e básicos na
área também seguem essa orientação. Kaul (1997) sugeriu que essas falhas foram
responsáve¡s pela colocação dos vários corpos granlticos e também pela
estruturação das bacias.

Dentro do contexto de um sistema de transcorrência destral essa orientação
secundária poderia corresponder a falhamentos precoces distensivos, que poderiam

ser posteriormente reat¡vados como falhas antitéticas, mas também poderiam ser
fraturas distensivas, associadas a um esforço compressivo em alto ângulo. O fato de
que ta¡s falhas mantém-se com alto ângulo em relação à Faixa de C¡salhamento
Piên parece favorecer esta última poss¡bilidade.

Essas considerações a respeito da estruturação regional da área na qual se
situa a Bacia de Campo Alegre não foram obieto de estudo da presente tese'
estando apenas citadas como hipótese sustentada por observações de outros
autores. É reconhecida a falta de estudos estruturais detalhados quê fornecer¡am
elementos quantitativos para a comprovação ou rejeiçao de tais hipóteses,
entretanto, uma vez que os grandes traços estruturais presentes nas bacias de
Campo Alegre e de Corupá parecem estar em concordância com estas, assumimos
as mesmas como uma possibilidade.

Não se pode esquecer entretanto dois importantes fatos adicionais:
- Primeiramente a colocação do Granito Agudos do Sul segundo a

orientação NW cortando à Faixa Rio Piên, quando esta já teria cessado sua

moviméntação mais ¡ntensa. Portanto, esse sistema de falhas com orientação NW
não poderia ser formado por falhas antitéticas geradas a partir dos deslocamentos
destrais das falhas NE.

- Em segundo lugar a colisão a leste do Domínio Paranaguá, por volta de
600-570 Ma (Basei et al., 1990 e Siga Jr., 1995), poderia representar o verdadeiro
evento que desenvolveu a estrutura de colocação e de deformação das bacias e dos



granitóides, or¡entando tanto os condutos pelos quais ascenderam os magmas da
intensa atividade magmát¡ca que afetou à região, quanto causando a reativação final
dos falhamentos transcorrentes destrais acomodados segundo a antiga orientação
NE.

As bacias apresentam deformações rúpteis associadas aos dois con¡untos
de falhamentos: basculamentos e deformações plásticas locais, truncamento de
câmadas e nfveis cataclasados. As bacias de Guaratubinha e Corupá apr-esentam
deformações mais intensas, compreendendo inclinaçöes mais fortes (20-40' e maior
número de falhas extensas. Para a Bacia de Campo Alegre as inclinações
superiores a 300 e deformações plásticas estão restritas a algumas zonas de faihas,
sendo que, na maior parte da bacia, os estratos apresentam mergulhos baixos, e
s¡stematicamente apontando para o centro, fazendo com que se const¡tua em uma
bacia estrutural (ver dados estruturais locais no capÍtulo 7).

6 - Unidades L¡toestratigráficas
Nossos trabalhos de campo permitiram um refinamento da divisão tr¡partite

da Bacia de Campo Alegre, proposta por Ebert, 1971 (e adotada com adaptações
por Daitx e Carvalho, 1981), na qual o autor identifìcou, da base para o topo, as
formações Bateias, Campo Alegre e Rio do Turvo. Em vista da extensâo das
exposições e das características litológicas presentes nas unidades identificadas,
propomos novas formações, acompanhadas da mod¡ficação do status das unidades
Campo Alegre e Bateias de formação para grupo.

O doravante Grupo Bateias, caracterizado por sedimentos epiclásticos
terrígenos que apresentam contribuições vulcanoclásticas muito subordinadas, pode
ser subdividido em quatro formações: Papanduvinha, São Bento do Sul, Rio do
Bugre e Corupá .

As três primeiras formações estão presentes na Bacia de Campo Alegre,
enquanto a últ¡ma ocorre exclusivamente na Sub-bacia de Corupá .

A Formação São Bento do Sul é identificada na área da Sub-bacia de
Corupá com algumas características distintas daquelas presentes em Campo
Alegre, entretanto não existem litot¡pos correlacionáveis à Formação Papanduvinha.
Nessa sub-bacia, a unidade que seria estratigraficamente correlata à Formação Rio
do Bugre apresenta caracterlsticas litológicas bastante modificadas de modo que
sugerimos a adoção de um nome distinto: Formação Corupá Essas variações
litológicas refletem importantes mudanças paleogeográficas que discutiremos mais
ad¡ante.

As primeiras manifestações Vulcânica s e vulcanoclásticas acima desses
sedimentos exclusivamente terrígenos caracterizam o contato com o Grupo Campo
Alegre. Os estudos nessa unidade permitiram dividi-la em cinco formações: Rio
Negrinho, Avenca Grande, São Miguel, Fazenda Uirapuru e Arroio Agua Fria.

Acima das brechas autoclásticas e piroclásticas da Formação Fazenda
Uirapuru depos¡taram-se sedimentos fìnos epiclásticos e piroclásticos de queda da
Formação Rio do Turvo, restr¡tos em uma porção abat¡da dentro da bacia que
interpretamos como uma caldeira abatida.

Adiante apresentamos as principais características de cada uma dessas
unidades. Como uma tese acadêmica não é veículo adequado para a definição de
novas unidades estrat¡gráficas (por sua circulação restrita), não nos preocupamos
aqui em defìnir todos os requisitos para essa proposição de maneira formal,
constantes nos códigos de nomenclatura estratigráf¡ca nacional e internacional.

A identificação de novas unidades e das característ¡cas das passagens
entre as mesmas foi possível a partir da análise das observação direta dos
afloramentos em campo e das descrições dos furos de sondagem realizados pela
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CPRM (Valiat, 1974), mostrados individualmente na fìgura 6.1 .

6.1 - Grupo Bateias - Sedimentação Terrígena lnicial
A designação Formação Bateias foi sugerido por Ebert (1971) a partir do

nome tirado da localidade situada a norte do MunicÍpio de Campo Alegre, junto à
divisa com o Estado do Paraná.

Esses sedimentos predominantemente rudlticos podem ser separados em
três unidades menores, todas elas representáveis na escala de 1:50.000, e mesmo
1:100.000, o que justifica plenamente sua classificação como formações. Julgamos
que as mesmas podem ser agrupadas dentro de um mesmo grupo, que propomos
mantenha o nome de Bateias.

Na base do Grupo Bateias ocorrem conglomerados pol¡míticos,
predominantemente clasto-sustentados. Dentro desses conglomerados duas fácies
sedimentares podem ser identifìcadas com certa facilidade. Estas são plenamente
distinguíveis no c€¡mpo, podendo constituir duas formaçöes independentes.

6.1.1 - Formação Papanduv¡nha
A primeira unidade é formada por conglomerados com seixos, blocos e

pequenos matacões, angulosos a subarredondados, e raras brechas. As dimensöes
dos clastos varia de cinco a (raramente) 60 cm, sempre com seleção baixa a mu¡to
baixa. Esse arcabouço rudítico situa-se em uma matriz arenosa feldspática a
arcoseana, r¡ca em minerais máficos, com conteúdo variável de argila e geralmente
apresentando c¡mentação ferruginosa.

Os clastos tem contatos pontuais_ a lineares entre si, podendo ainda oconer
eventuais porções matr¡z-sustentiadas. Ë patente a desorganização dos clastos,
raramente ocorrendo imbricamento, orientação, gradação ou qualquer outro tipo de
estratifìcação nessas rochas. Uma visão geral dessas litolog¡as dada pela foto na
figura 6.2.

A faixa de afloramento dessa unidade restringe-se à borda nordeste da
Bacia de Campo Alegre, cobrindo uma área de aproximadamente 10 km'. Em um
dos furos de sondagem (poço no3, a leste de São Miguel, mostrado na figura 6.1) e
em raros afloramentos, é possível reconhecer-se sua ocorrência mais a leste e mais
a sul. A espessura mínima dessa fácies, medida no citado furo de sondagem, é de
80 m, em superfície, a dificuldade em obterem-se medidas confiáveis do
acamamento dessas rochas impossibilitou um cálculo mais correto, estimativas
s¡tuam a espessura entre 300 e 500 m.

Apesar de o valor de 80 metros ser uma valor mínimo, pois o poço no3 não
at¡nge o embasamento, a variação entre a espessura observada na faixa de
afloramento e nessa sondagem pode ser atribuída também ao maior distanciamento
da área fonte com relação a essa sondagem.

As características dessas rochas indicam um transporte em massa, com a
deposição oconendo na forma de leques aluviais (fanglomerados). A posição da
Formação Papanduvinha restrita a uma borda marcada por falhas com fortes
indicações de atividade sin-deposic¡onal, reforça essa interpretação.

Nlveis melhor organizados, com imbricamento dos se¡xos estão
intercalados em alguns dos afloramentos observados e sugerem o desenvolvimento
esporádico de cursos d'água individualizados sobre os leques, essas condiçöes se
fariam presentes nas porções médias e distais desses leques.

É sugerido o nome de Formação Papanduvinha, tirado de pequena
localidade situada que ocorre a menos de 2 km a norte de Bateias de Baixo, ainda
no Estado de Santa Catar¡na. A seção tipo escolhida para essa unidade s¡tua-se nos
primeiros 2 km da estrada que liga Bateias de Baixo a Agudos do Sul.
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Figura 6.'l - Esquema das litologias cortadas pelos furos de sondagem da Bacia de
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POÇO 8 - Sul de Avenquinha
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Figura 6.1 - Esquema das litologias cortadas pelos furos de sondagem da Bacia de
Campo Alegre efetuadas pela CPRM (Valiat, 1974). Continuação.
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Figura 6.2 - Foto dos conglomerados da Formação Papanduvinha. Aexposição bastante
alterada permite que seja observada a variedade litológica e por@es matriz suatentadas
dessa qnidade interpretada como dominada por sedimentação de leque aluvia.
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Não se dispöe de medidas de paleocorrentes para esses sedimentos,
porém, sua posição restrita à borda norte, a presença de falhamentos nesse setor e
a redução da espessura estratigráfìca para sul, sugerem transporte de norte para
sul, a partir de blocos elevados na área agora ocupada pelo Granito Agudos do Sul e
Granitóides Miloníticos Rio Piên.

Na Bacia de Guaratubinha, s¡tuada cerca de 50 km a nordeste da
ocorrência mais setentr¡onal da Formação Papanduvinha, ocorrem rochas rudlt¡cas
também com características de fanglomerados, os clastos presentes nestes são
porém de maiores dimensões (30 cm a 1 m), conservando a aparência mac¡ça ou
caótica de depósitos em massa. Se consideramos tais leques como correlatos aos
da Formação Papanduvinha, teremos encontrado as fácies proximais a médias
desses leques (a distância entre os leques proximais da Bacia de Guaratubinha e os
leques médios a distais da Bacia de Campo Alegre não t¡nha que ser,
necessariamente, de 50 km, como veremos nos capítulo de geologia estrutural, de
interpretação paleogeográfìca e nas discussões finais). Para comprovar essa
hipótese são necessár¡os estudos para a identificaçåo das direções de transporte e
de proveniência dos clastos dessas duas bacias.

Petrografia: Os seixos e matacões presentes na Formação Papanduvinha
são bastante variados: rochas gná¡ssicâs de composição granltica a anf¡bolftica,
rochas graníticas orientadas e cataclasadas, lavas básicas com fenocristais de
plagioclásio com dimensão entre 1 e 2 mm e quarEo-pórf¡ros, ma¡s raramente
ocorrem pequenos seixos de serpent¡nitos. Estudos em låminas delgadas de seixos
e de porções da matriz confirmam a imaturidade textural e composicional dessas
rochas.

Entre os seixos predominam granitóides de granulação média compostos
por quarEo recristalizado em agregados, feldspato potássico anti-pertltico,
plagioclásio (oligoclásio), magnetita como opaco, zircão, biotita restrita a fraturas e
epídoto secundário. O quarÞo é dominante nessas rochas (50-60%), seguido pelo
plagioclásio (20%l e feldspato potássico, principalmente microclínio (15%), os
opacos situam-se entre 3 e 4Yo. A te)dura é orientada, marcada pela recristalização
do quarÞo em condições de tensão, sendo comuns porções com faturamento
cataclástico.

Seixos de gna¡sses são compostos por quarEo, actinolita (homblenda?) e
plagioclásio, além de magnetita. Tem textura grano-nematoblástica orientada, os
cristais variam de 1 a 3 mm, com o quar¿o recristalizado em agregados de grãos
mais finos. Foram observados também seixos que possivelmente representam
faixas anflbolíticas de gnaisses, sendo constituídos quase exclusivamente por
cristais de anfibólio (antofilita ou actinolita) com 1,5 a 2,5 mm e opacos
subordinados.

Os quareo-pórfìros (riól¡tos hipoabissais) const¡tuem clastos bastante
comuns em alguns afloramentos e são caracterizados por textura porfiróide, com
matriz média a fina, com FK, quarÞo, magnetita e carbonatos secundár¡os. Os
fenocristais compreendem até 2oo/o da rocha, com os de feldspato potássico
atingindo grandes dimensões (até 6 mm), euedrais a subeuedrais, com pequenas
bordas de reação; também são identificados restos de pequenos fenocristais de
plagioclásio substituldos por carbonatos. Fenocrista¡s de quarzo estão presentes
em algumas amostras, onde podem compor a maioria dos fenocristais, em outras
amostras são raros, podem atingir até 2,5 mm. Ocorrem ainda agregados de
opacos, clorita e eventualmente granadas.

Também se observam alguns seixos muito alterados de rochas básicas'
com cristais milimétricos de plagioclásio. Sua alteração generalizada impediu a

rcalizaøo de estudos petrográficos e geoquímicos. Além dos plagioclásios
reconheceu-se a presença de anfibólio.

Deve-se ressaltar a não identificação de seixos do embasamento com
paragêneses com orto-piroxênios, típica dos terrenos do Terreno Luís Alves, esse



dado reforça a hipótese de procedência exclusiva do norte, ou seja, do Terreno
Curitiba, e da Faixa de Cisalhamento de Piên.

A matriz desses conglomerados é arenosa média a grossa (localmente
fìna), com grãos angulosos a subarredondados, predominando os tipos
subangulosos, o contato entre os grãos da matriz é geralmente planar, existindo
matriz arg¡losa nos pequenos espaços intergranulares. São arenitos compostos por
quaruo, feldspato potássico, anfibólios, plagioclásio, epfdoto e muscovita, os
anfibólios podem ser o segundo cristal em partic¡pação na matriz, perdendo apenas
para o quarEo; como fragmentos líticos aparecem rochas granfticas foliadas,
serpentinitos e quarÞo-xistos. Pode ocorrer cimentação por óx¡do de ferro, sÍlica
além de epídoto e recristal¡zação de argilo-minerais (ver fotos na figura 6.3).

A presença de grãos de anfibólio bem conservados é fortemente sugestiva
de área fonte próxima e transporte em massa, já que, mesmo em condições
climáticas favoráve¡s à sua preservação, esses minerais se alteram rapidamente,
além de não serem capazes de resistir ao transporte em meio aquoso sem sofrer
intensa fragmentação por conta de seus planos de cl¡vagem (foto 6.4).

Os fragmentos de gnaisses podem ter se derivado das litologias que
compõe o embasamento regional dos domínios Curitiba e Luís Alves; ass¡m como as
rochas quarÞo-anfìbolíticas; estas últimas poderiam ainda representar as litologias
formadas nas faixas de contato entre o Granito Agudos do Sul e seus encraves
dioríticos (descritos por Machiavelli, 1991), entretanto, dado serem essas rochas
mu¡to subord¡nadas dentro do maciço granítico, essa hipótese é muito remota.

Os granitó¡des orientados podem corresponder à SuÍte Rio Piên, embora as
amostras dos seixos possuam mais quartzo que estes (ver Machiavelli, 1991); os
serpentinitos foram evidentemente derivados das camadas ultramáf¡cas (talvez
ofiolfticas) que se intercalam nos gnaisses a noroeste da bacia.

Os clastos de riólitos hipoabissais e de basalto apontam para uma fonte
vulcânica a sub-vulcânica . Como não são descritas rochas vulcânicas a norte da
bacia, estes seixos são poss¡velmente derivados de ediflcios vulcânicos associado
aos Granitóides Deformados Rio Piên, e registrar¡am seu desmantelamento pela
erosão. É pouco provável que esses clastos der¡vem de equivalentes e)drusivos do
Granito Agudos do Sul, uma vez que não encontramos clastos atribuíveis a esse
granito. Além disso, existem fortes indicações (estruturais e geocronológicas) de que
esse granito ter-se-ia colocado tardiamente em relação à história da bacia. Essa
litologia não foi reconhecida nos conglomerados da Formação São Bento do Sul.

Os seixos de basaltos tem aparência macroscópic¿¡ muito semelhante
àquela dos basaltos que ocorrem dentro da bacia de Campo Alegre em unidades
estratigráficas superiores, mais especificamente da Formação Rio Negrinho, com
uma te)dura um pouco mais grossa e mais marcadamente porfiróide' A presença
desses clastos foi usada como argumento para propor que o vulcanismo básico teria
se manifestado precocemente na bacia (Daib< e Carvalho, 1981), acreditamos
contudo que estes devem também ter se derivado de vulcões associados aos
granitóides Rio Piên, pois primeiramente não há registros de derrames de lavas
infer¡ores ou correlatas aos conglomerados em nenhuma porção da bacia e, em
segundo lugar esses clastos ocorrem quase de maneira exclusiva na Formação
Papanduvinha, estando praticamente ausente dos outros conglomerados.

Essa suposta cade¡a Vulcânica situada a norte da bacia não estaria ativa à
época da deposiçâo da Formação Papanduvinha, pois inexistem fragmentos de
rochas piroclásticas e mesmo de fragmentos que possam ser atribuídos
incontestavelmente a lavas.

Geoquímica: Um seixo de quarÞo-pórfiro fo¡ analisado quimicamente.
Apresenta 64,41o/o de sílica (ver dados geoquímicos no anexo 2). A partir do
diagrama TAS de Cox (1989) podemos classificala como um traquito ou
traquidacito, para os diagramas de Winchester e Floyd (1977) seria um traquito. Sua
compos¡ção modal também permite classifica-lo como traquito no diagrama QAP'



Conforme veremos no capítulo 9, essa lava tem caracteríSticås bastante diStintas

daquelas apresentadas pelas lavas ácidas da Bacia de câmpo Alegre, apresentando

características mais calci-alcalinas.

6.1.2 - Formação São Bento do Sul
A fácies conglomerát¡ca mais comum e melhor distribuída pela bacia é

const¡tuída por conglomerados polimíticos clasto-sustentados, com predomínio de

seixos entre 2 e 10 cm, raramente com mais de 30 cm, subangulosos a

arredondados. A matriz é arenosa grossa a média, geralmente arcoseana.

Apresentam acamamento grosseiro, marcado pela variação da granulometria dos

sèiros e pela intercalação de nÍveis arenosos decimétricos a métricos. Também

observa-se a orientação planar de seixos que apresentam-se comumente

imbricados, raramente também se observa estrat¡ficação cruzada planar de baixo

ångulo (ver foto 6.5).
Essa formação ocorre em uma área bastante extensa, nas bordas da Bacia'

Entre as várias exposições, as de melhor acesso e ma¡s espessas localizam-se em

cavas a leste de são Bento do sul, por esse motivo propomos a denominaçâo

Fòrmacão São Bento do Sul para a unidade. Sua área total de ocorèn6a
ultrapaõsa aos 50 km2. Tem espessura mínima de 170 metros medidos em furos de

sondagens (poços 3 e 10, ver fìgura 6.1) e de 400 metros est¡mados em mapa' A

seçáoiipo U'äséa uni¿aOe são as pedreiras situadas na estrada que l¡ga a rodov¡a

SC-280 com a parte leste de São Bento do Sul.
A pasiagem entre essa unidade e a Formação Papanduvinha é pouco

exposta, pòssivelmente transicional, observando-se um aumento progressivo da

oròan¡záçåo dos conglomerados para o topo e para o sul da bacia. com

apãrecim-ento de imbricamento, acamamento gradacional ou plano paralelo nos

säixos. Também ocorre uma reduçáo gradacional da granulometria dos clastos.

EstÉio presentes intercaláçöes de arenitos grossos a f¡nos de composiçäo

arcoseana. são raros nas porções norte e oeste da bacia, ocorrendo como nfveis

descontínuos, cunhas e lentes com espessura de menos de 20 cm e extensão

variável de 1 a 1O metros. Essas ¡ntercalações tornam-se mais comuns e extensas
pàra o topo da unidade. Apresentam estratiflcações cruzadas tabulares de pequeno

þórt", ""ianao 
presentes pequenas cunhas de conglomerados e mesmo seixos

isolados. Níveis pelfticos são raros e não ultrapassam 1,5 metros de espessura.

Os conglomerados e arenitos subordinados fo¡am ¡nterpretados como

depósitos de siðtemas fluviais entrelaçados þraideQ de grande energia, tais rios

rãå ro¿"."r"nte associados em geial a climas semi-áridos. Os conglomerados
piovàvetmente correspondem a depósitos de larras de canal, fe¡çäo característica

äe rios entrelaçados (iìeineck e Singh, 1988). Esses depósitos apresentariam uma

traOaçao normal, e estratificação cruzada unidirecional. Segundo os autores ac¡ma

ð¡t"¿oi ¿e 80 a 90 % dos depésitos de banas de canal preservados são cascalhos'
- ----- paleoconenfes: Forám medidas as direções de imbricamento dos seixos de

várias oconências de conglomerados da Formação Papanduvinha, nas suas bordas

leste e oeste, os resultados estão apresentados na fìgura 6.6. Apresentam.uma

oìipersao relativamente grande, esperada para as câracterísticas do sistema

deposicional proposto, umã uez que foram tomadas indisc¡minadamente de vários

niveìs ¿entro dós afloramentos, apresentam porém clara e marcada tendência

apontando cursos com rumos pafa leste e sudeste, mesmo para o total das medidas

itigura O.Z) não apresentando uma orientação centrípeta como sugeriram Ebert

(1971) e Daitx e Carvalho (1981)'
Estes resultados ìem importante significado para o modelo evolutivo da

bacia como veremos mais ad¡ante'
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Figulo ó.3 - Aspecto do conglomerqdo Foponduvinho mostrondo o recristolizoçÕo de cimento silicoso

Figuro ó,4 - Amostro do mqtriz dos conglomerodos do Formoçõo Poponduvinhq, mostrondo
os cristois de onfibólio em meio oos crislois de quorzo predominontes,

Figuro ó,8 - Amostro dos conglomelodos do Formçoo Soo Benlo do Sul
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Figura 6.5 - Visão de detalhe de afloramento dos congtomerados da Formação São Bento do
Sul, mostrando os seixos imbricados e uma camada de arenito intercalada.
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Figura 6.6 - Paleocorrentes da Formação São Bento do Sul, tomadas em quatro

afläramentos dist¡ntos dabacia. Pontos6l e 293 a oeste; pontos 95 e 278 a leste.



Figura 6.7 - D¡reção composta das paleocorrentes somadas dos quatro
pontos mostrados na fìgura anterior.



Petrografia: Seixos e a matriz arenosa dos conglomerados foram estuCados
macro e microscopicamente. Predominam seixos de gnaisse, granitóides
cataclást¡cos e arcóseos, mais raramente observam-se serpentinitos, ocorrendo
localmente ainda selxos de basaltos micro-porfiróides.

A matriz é arenosa fìna a média, raramente grossa, é quartzosa a
arcoseana, pode ainda ser classifìcada localmente como uma grauvaca lítica, em
vista do grande volume de material mais fìno. O fato da matriz ser relat¡vamente fìna
sugere que esta se colocou por inf¡ltração posterior, não tendo se depositado
srmultaneamente com os se¡xos.

Sob o microscópio (figura 6.8) a matriz arenosa se apresenta como
constituída por grãos subarredondados a subangulosos com 0,2 a 6 mm (a maioria
entre 1 e 2 mm), podendo localmente ser mais finos.

A composição mineralógica é muito variável, predominando rochas com
mais de 50% de materiais silicosos.

Arenitos arcoseanos, com tem quarÞo monocristâlino em torno de 25%,
com quartzo policristalino e outros fragmentos silicosos (quartzitos e sílex) entre 0 e
2O%, feldspato potássico entre 10 e 30%, plagioclásio (< 5%). Arenitos quarÞosos
podem conter 65% de quartzo monocristal¡no (chegando a 85%) ocorrendo ainda
quarEo policristalino (10-30%), oconendo ainda quartzito, feldspato potássico
(microclínio principalmente), entre 5 e 10%; plagioclásios (0-5%)'

A matriz é bastante compactada com o contato entre os grãos planares a
suturados. Um cimento argilo-carbonático preenche os poucos espaços intergrãos,
localmente aparece uma sub-matriz sÍltica fina com cimentação ferruginosa.

Entre os grãos de quarÞo monocristalino predominam aqueles com
extinção fortemente ondulante, indicativa de área fonte metamórfica ou cataclástica.

6.1.3 - Formação Rio do Bugre
A passagem entre essa unidade e a Formação Säo Bento do Sul (inferior) é

gradacional, com os níveis arenosos arcoseanos tomando-se progressivamsnte
mais importantes em relação aos níveis de conglomerados. A passagem enge
conglomerados e arenitos se dá tanto na horizontal quanto na vertical, indicando a
transição de fácies proximais (conglomeráticas) para distais, a medida que se sobe
na esiratigrafia. A presença de níveis restritos de siltitos em me¡o às porções mais
superiores dos arenitos reforça essa interpretação.

Propomos que se trace o limite entre as duas unidades a partir do momento
em que os níveis de arenito passem a predominar sobre os de conglomerado' Dessa
forma a Formação Rio do Bugre seria formada por arenitos médios a finos
arcoseanos, localmente conglomeráticos, intercalados a siltitos arenosos e argilOSOs'

ocorrendo também raros níveis mais espessos de siltitos e siltitos argilosos.
Essas litologia produz relevos relativamente baixos e planos, em vista de

que é pequeno número de afloramentos observados, o que permite-nos traçar
apenas de mane¡ra aproximada o contato inferior dessa formação'

O nome dessa unidade foi tomado de um pequeno rio a leste de São
M¡guel, no qual aforam silt¡tos e siltitos argilosos irregularmente laminados situado
naÁ proximidades da rodovia SC-280. Sua espessura em sondagens atinge 180 m
(poçô no3, a leste de São Miguel) e foi calculada através de mapas em cerca de
285m.

Esses sedimentos apresentam poucas estruturas deposicionais
diagnósticas, ocorrendo eventualmente estratificação cruzada tangencial e tabular,
preãominando, entretanto, pacotes maciços ou com estratifìcação gradacional

Quanto aos ambientes deposicionais, essas câracteristicas podem refletir condições
bastante variadas, desde fluviais até lacustres ou marinhas com energia
progressivamente mais baixa. Não são registradas ambientes deposicionais
iransic¡onais tais como planÍcies de maré ou deltas. Provavelmente a geometria da

bac¡a não favoreceu a formação desses ambientes durante a subida relativa do nível



de base.
A Formação Rio do Bugre está ausente na porção oeste da bacia, ou pelo

menos ocofre de maneira extremamente subordinada em relação a suas exposiçöes
no leste. Nessa área os arenitos são francamente fluvia¡s: mais grossos, comumente
exibindo níveis de conglomerados, e estratos cruzados acanalados e tangenc¡ais.
Níveis de pel¡tos são raros e muito pouco espessos (<10 cm).

Essa unidade passa gradacionalmente para a primeira unidade do Grupo
Campo Alegre, a Formação Rio Negrinho, caracterizada por intercalações entre
lavas básicas e sedimentos finos.

Petrografia: Os sedimentos arenosos dessa unidade são quase idênticos
aos da Formação São Bento do Sul. São predominantemente arenitos arcoseanos,
com grãos angulosos a subarredondados com dimensóes entre 0,1 e 2,0 mm'
Apresentam contatos suturados e planares, com mu¡to pouca matriz mais fina.
Compõe-se de quaruo monocristalino (4045%), feldspato potássico (25-30%),
quarÞo policristalino (1 0%), opacos (5%) e como clastos lÍticos pelitos (5-10%) e
mica-xistos (0-5%).

Os pelitos são constituídos por silte quartzoso, argila recristalizada para
seric¡ta e fragmentos de micas. Podem apresentar laminação rítmica e gradacional
(silte grosso até argila), podendo estar presentes grãos isolados de granulação areia
fina a média (até 0,08 mm), ocorrendo eventualmente também como raras lâminas
individuais lenticulares) de arenito fino. As lâminas de stlte e argila tem no máximo
espessura de 0,3 mm.

6.1.4 - Formação Corupá
Na sub-bacia de Corupá, a sul, estão ausentes os fanglomerados da

Formação Papanduvinha enquanto os conglomerados da Formação São Bento do
Sul são mais fìnos e de ocorrência mais restrita' Em alguns afloramentos ocorre
intercalação entre conglomerados com arenitos grossos a finos' passando
rapidamente para intercalações entre aren¡tos e silt¡tos. Estes últimos possuem

estruturas que sugerem ambiente subaquoso raso, em condições litorâneas de
inframaré. Os conglomerados poderiam estar sendo depositados por leques
deltaicos, sendo necessários estudos mais detalhados dos afloramentos e de suas
estruturas para comprovação dessa hipótese.

A unidade pelítica que corresponderia estratigraficamente à Formação Rio

do Bugre nessa bacia tem características distintas: são intercalaçöes rítmicas entre
níveis decimétricos de arenitos maciços, granodecrescentes e com estratif¡cação
plano paralela e nÍveis centimétricos a decimétricos de siltitos e argilitos com
iaminaçao plano-paralela e, mais raramente, ondulada. interpretamos tais depósitos
como turbiditos, sendo proposta a denominação Formação Corupá para esses
depósitos. Não temos est¡mativas a respeito de sua espessura, porém, em v¡sta de
sua grande área de exposição e mergulhos relativamente mais elevados presentes

na Bãcia de Corupá, deve ser significativamente mais espessa que a Formação Rio

do Bugre. Na foto da fìgura 6.9 observamos um aspecto das intercalações de
camadas arenosas em meio a pacotes pelíticos

A seção tipo localiza-se na estrada que liga a Rodovia SC-301 à localidade
de Poço da Anta, a sudeste de CoruPá'

A presença de turbiditos sugere que a região da Bacia de Corupá era

ocupada por um corpo d'água com maiores profundidades' à margem do sistema
fluvial ativo na Bacia de Campo Alegre (pelo menos em sua porção norte)' A
natureza da transição entre os conglomerados e esses sedimentos turbidfticos
precisa ainda ser estudados com detalhe, porém conforme sugerem as

característ¡cas assinaladas por DaibK (1979) e Daib( e Carvalho (1981), e nossas
próprias observações, os conglomerados da Bacia de Corupá são muito menos

espessos, com granulação menor e com maiores e mais importantes intercalações
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arenosas, refletindo ambientes fluviais mais distais.
Petrografia: Os arenitos tem, textura grossa, sob o m¡croscópio (fotos da

figura 6.10) apresentam-se como formados por clastos subangulosos a

arredondados, com dimensões variando entre 0,1 e 3 mm (predominando aqueles
situados entre 0,1 e 1 mm), apresentando contatos planos a pontuais, rãramente
suturados, contando com pouca matriz argilosa. São compostos por QuarÞo com
extinção ondulante, plagioclásio, feldspato potássico, quartzo policristalino, opacos e
sílica.

Os pelitos são siltitos grossos, constituídos por quartzo (com até 0'26mm), e
subordinadamente plagioclásio, opacos, muscov¡ta, clorita e biotita. Tem estrutura
granodecrescente com matriz argilosa recristalizados para sericitâ (fotos da fìgura
6.1 1 ).

6.1.5 - lnterpretação paleogeográfica do Grupo Bateias
Para a Bacia de Campo Alegre reconhecemos um sistema de leques

aluviais (Formação Papanduvinha) derivados da faixa de granitóides deformados de
Rìo Piên. Os leques desembocavam em uma planíc¡e aluv¡al dom¡nada por cursos
entrelaçados, que depositariam conglomerados organizados em suas barras de
canal (Formação São Bento do Sul). Esses rios correriam de oeste para leste,
buscando o oceano que por essa época separaria a Microplaca Luís Alves do
Domín¡o Paranaguá. O modelo de rios entrelaçados do tipo Scott (Miall' 1978) é
aquele que melhor se encaixa com as característ¡cas observadas na Bacia de
Campo Alegre.

Os leques aluviais permaneceram ativos s¡multaneamente com a

sedimentação fluvial, com seus depósitos situados nas áreas mais planas sendo
retrabalhados pelos rios. A fácies conglomerática da Formação São Bento do Sul

sofre uma nítida retrogressäo de leste para oeste, marcada pelo aparec¡mento de
depóSitos fluviais arenosos nessa região. Podemos associar uma elevação do nível

de base simultânea à redução da atividade tectônica na faixa cataclástica de Pièn,

como responsável pela redução do calibre dos sedimentos transportados por esses
rios.

F¡nalmente, a substituição dos sedimentos arenosos fluviais por pelitos

laminados marca a entrada de condições subaquosas na porção leste da bacia.
Na Bacia de Corupá , conforme sugerem nossas observaçöes e as de

Daitx (1979) e Daiü e Carvalho (1981), podemos imaginar a presença de um golfo

dentro do qual alguns dos rios entrelaçados derramaram sua carga grosseira na

forma de leques deltaicos, o afundamento da bacia foi mais acentuado nessa área,

com o desenvolvimento de turbiditos de águas profundas ao mesmo tempo em que

os pelitos se depositavam mais a norte, possivelmente em águas rasas. Porém não
podemos correlacionar com segurança a sedimentação da Formação Corupá com

äs demais unidades do Grupo Bateias, pode ser que o "Golfo de Corupá" estivesse
presente desde o início da deposição dos leques da Formação Papanduvinha, mas

b mais provável que sua instalação só ocorreu mais tarde, poss¡velmente na mesma

época de avanço do corpo d'água de leste que deu lugar à progradação da

Formação Rio d-o Bugre sobre os sedimentos fluviais da Formação são Bênto do

Sul.

6.2 - Grupo Campo Alegre'Clímax da atividade Vulcânica
A Formàção Campo Alegre de Ebert (1971) foi definida pela presença de

manifestaçöes vulcânicas ácidas a básicas e deposição de rochas piroclásticas

variadas: tufos lapillitos, ignimbritos, brechas piroclásticas, além de apresentar

intercalações de sedimentos epiclásticos pelíticos a psamíticos. Tal variedade de

litologias, distinguíveis em campo, não justifica a manutenção de todo o pacote em

uma única formação. Propomos então a designação Grupo Campo Alegre a essas
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Figura 6.9 - Visåo de um dos afloramentos da Formação Corupá,
interpretado como de turbiditos, neste ocorrem camadas de
arenito intercaladas em meio a siltitos argilosos.

; "ar. --4

Figuro ó,10 - Arenitos grossos do Formoçoo Corupó (mesmo poçoo do lômino com nicóis porolelos e cruzodos)
nos quois podemos observor os contqtos levemente suturqdos e o pegueno porticipoçoo do motriz. Comodos
de qrenito mociço intercqlqdos em pelitos.

Figuro ó.I i - Pelitos do Formoçoo Corupó, Duos visöes distintos de umq mesmo lômino mostrondo o presenço de
níveis finos orgilosos e nÍveis de orenilo muito fino o médio, intercolqdos rilmicomente. Podemos observor oindo o
predomínio de groos de oreio ongulosos.
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rochas, caracterizando-o como constituido por uma sucessão na qual predcmina o
registro de atividade vulcân¡ca em relação à sedimentação.

6.2.1 - Formaçäo Rio Negrinho
Derrames básicos intercalados em meio a pel¡tos defìnem a primeira

unidade do Grupo Campo Alegre, a Formação R¡o Negrinho. As lavas
compreendem tipos basált¡cos e andesÍticos, com raros dacitos e riodacitos, rochas
vulcânicas mais ácidas, como quarEo-traquitos, estão presentes em intercalações
nessas lavas básicas. Os sedimentos fìnos são semelhantes aos pel¡tos da
Formação Rio do Bugre, refletindo a continuidade das condlções deposicionais
subaquosas instaladas no final da sedimentação do Grupo Bateias em algumas
porções da bacia.

As lavas básicas apresentam dois tipos principais: lavas com vesículas e
amígdalas, variando de sub-milimétricas a decimétricas, em grande quantidade e
muito próximas umas das outrasi e lavas e/ou sub-vulcânicas micro-porfiróides
maciças com fenocristais milimétricos de plagioclásio (fotos das fìguras 6.12 e 6'13)'
Ambos os tipos tem cores cinza escuro a preto, alterando-se para tons arroxeados e
acinzentados, tanto os fenocristais de plagioclásio quanto as amígdalas alteram para
cores brancas, produzindo forte contraste com a matriz, geralmente muito escura.
Raramente essas rochas se apresentam sem alteração, tendo sido esse um grande
problema para o estudo das mesmas.

As lavas ocorrem intercaladas com os siltitos, em várias porções a norte da
Bacia (regiões de Avenquinha, Avenca Grande e Rio Negrinho). Essas ocorrèncias
apresentam estruturas e texturas típicas de derrames e de intrusões rasas em
sedimentos inconsolidados e saturados com água, tais como fragmentação
hialoclástica, m¡stura entre fragmentos da lava e sedimentos fìnos, constituindo-se
em possíveis peperitos, lavas em almofadas e almofadas isoladas em meio aos
sedimentos (ver fotos das lâminas na f¡gura 6'14).

Os sedimentos associados com essas lavas apresentam-se deformados
localmente, com pequenas dobras em chevron apertadas' com eixos com, direção
NE-SW, com fracos mergulhos para SW, assoc¡adas a pequenas falhas. E essa a
única situação em que se observa tal tipo de deformação na Bacia de Campo
Alegre. Nãó se tratam de deformações atectônicas que poderiam ser esperadas
como resposta ao aquec¡mento e escape de água dos sedimentos, dessa forma tal
feição pode ser atribuída a diferenças de competência mecânica entre lavas e

sedimentos finos em respostas aos esforços tectônicos que afetaram a área'
Na porção oeste são típicos os derrames de lavas ácidas a intermediárias

intercaladas aos basaltOs e andesltos. São traquitos e quartzo{raquitos com raros
fenocristais de feldspato potássico (alguns identificados como sanidina) e quarÞo
com características de quarÞo vulcânico. Näo se observam estruturas de fluxo, seja
na escala macroscópica seja sob o m¡croscópio, as lavas ácidas tem um aspecto
predominante maciço, com raros planos horizonta¡s de fratura podendo representar
ieiçöes ligadas a limites entre fluxos sucessivos ou simplesmente juntas formadas
pelo alÍvio de peso.- 

Essas lavas estruturam elevações que se destacam em relação ao relevo
circundante composto por sedimentos finos e lavas básicas, facilmente alteráveis.
Destacam-se a leste as Serras do Smith e do Bento e a oeste a serra sem nome
situada logo a nordeste de São Bento do Sul.

Fãixas com predomínio de lavas ácidas ou de sedimentos podem ser

traçadas em mapa Os pelitos predominam nas porçöes superiores dessa unidade,
principalmente na porção nordeste e a sul. A área de exposição da Formaçäo Rio

Negrinho é bastante descontínua, sendo difícil estimar sua área, as espessuras
tomadas nas sondagens chegam a 150 metros no furo no4, sendo 50 metros de
sedimentos, nos furos de números I e I a espessura também é de 150 metros, com

a metade superior constituída pelo membro ácido.



Fþuro ó.12 - Tþco texturo intercelol dos bosollos e qndesitG do FormoçÕo Rtc Negdrfio. Os Plogiccfósios söo
prirrcipolrnente bbrodorihx, nos polioes inlerslbiois observomos pdrripolmente coÈonolos [olteroçöo dæ
qrfibôios e opocp6, occrrendo lrombém ontþotito corno olteoçoo de clivinos

Fþuro ó,13
fgtocrldol. o esquedo terxtr¡o mois grou, pos$relmerne dê corpo ilWulcônlco {ombos folos corn rlcds crtzodos)

Figuro ó.14 - Aspectæ do ó¡eo de conffio enlre os bvos bódcos e os pditos do Forrnçno Rlo Negrinho. A esquerdq
obænvomos grõæ de qr.nrÞo e frogmentos do lovo bódco folterodos], o dketto ospecto do bordo de umo posúvel
plbrr+lovo, com os crislois de plogbclósio crlstolÞodoe cqn fomos ecquel€lols e de coudo de ondodrfio (eswerdo)

- Outrc ospectos dos lows bóslcos do
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Petrografia: Os basa/fos e andeslfos apresentam principalmente textura
interseñal a intersticial, com uma trama de plagioclásios limitando crlsfars máfrcos

alterados (piroxênios, opacos, olivina, e carbonatos, antigorita, clorita e sericlta como
minerais de alteração). Mais raramente obse/va-se textura intergranular e

poiqu¡toclástica, nesfe caso com grandes crista,s de piroxênio contêndo pequenos
císfa,s de plagioclásio. Raros são os císfals sem alteração, rnesmo nas amosttas

com aParência mais fresca.
A granulometria desses minerais varia 0,2 a 1,5 mm para os plagioclásios,

os fenocrisiais são geralmente um pouco maiores (2 mm)' mas podem at¡ngir até 1

cm. Raros agregados radiais de plagioclásios atingem até 2,5 cm de diâmetro.
Os minerais máficos são geralmente pouco menores' sendo mu¡to comum

sua alteração para óxidos e calc¡ta, mais raramente ocorre antigorita como alteração
de olivinas.

A composição dessas rochas apresenta plagioclásio entre 50 e 7Ùo/o 
'

piroxên¡os entre 15 e 25%, olivinas de 0 a 15%, opacos entre 5 e 10%.

Os plagioclásios foram identif¡cados como oligoclásio, andesina e
labradorita predominando estes dois últimos. Os piroxênios podem ser pigeonita'

augita e diopsídio.
Os pelitos são rochas laminadas muito fìnas, com argilo-minerais' sericita,

quartzo fìno e opacos.
As ocorrências de peperitos são caracterizadas por uma massa finÍssima de

argila e óxido de ferro com vários fragmentos inegulares e angulosos, const¡tufdos
principalmente por quarÞo, mas também com sílica, plagioclásios subeuédricos
quebrados, biotita, sericita e raras glass-shards e possíveis fragmentos de pomes

fibroso. Os fragmentos variam de 0,03 a 0,9 mm e tem distribuição caótica pela

rocha (ver figura 6.14).' 
As intercalações ácidas apresentam textura microlftica desenvolvida a partir

de devitrificação, com o desenvolvimento de mesósteses em retalhos (textura
patchy) cnm o quarEo recristalizado secundariamente, por vezes na forma de
cristais maiores em continuidade ótica sob outros cristais e agregados de cristais
finos. Texturas esferulíticas reliquiares, mascaradas pela recfistalização também
podem ser observadas. Fenocrista¡s são bastante comuns, podendo compor até
bOy" Oa rocha, mas também podendo ser Íaros. Predominam frâncamente os

fenocristais de feldspato potássico, geralmente sanidina, euedrais a subeuedrais,

atingindo até 3,5 mm, fenocristais de quar¿o são mais raros, menores e corroldos,
muitas vezes arredondados.

A mineralogia dessas rochas é extremamente simples, além de feldspato
potássico e de quãrtzo identificam-se na matriz opacos (magnetita) e sericita

iecundária. Cristais de zircão podem ser comuns, com alguns observados em

pequenos agregados de minerais. Xenólitos básicos podem se fazer presentes em

algumas oconências.
Exemplares mais básicos apresentam também plagioclásio com te-xtuJas

intersticiais. PossÍveis sub-vulcânicas ocorrem com granulometria entre 0,07 e

0,25mm, com ou sem fenocrista¡s.
óeoquímica.. Apenas duas amostras das lavas básicas apresentavam co¡dições de

serem analisadas, iuntamente com três amostras dos termos ácidos. o diagrama

TAS situa as lavas básicas no campo dos basaltos e basaltos andesít¡cos e as

ácidas no campo dos traquitos. Conforme assinalado, as rochas básicas,

principalmente, apresentam intensa alteração, o que pode levar a erros Jìessa

ôlassificação, os ài"gra.as Zrl-liOz X Nbll e SiOz X Z¿liOz (Winchester e Floyd,

1g77) poderia em tese reduzir esse problema, uma vez que se utiliza de elementos

"om 
menor mobilidade, a partir dele vemos que as rochas básicas situam-se entre

os campos dos andesitos, basaltos e traquiandesitos enquanto que as ác¡das

podem ser classifìcadas como riólitos e riodacitos. com relação à alcalin¡dade as

iavas básicas podem ser classificadas como sódicas e de médio potássio e as



ácidas como potáss¡cas e de alto potássio. No diagrama AFM as lavas da Forrnação
Rio Negrinho situam-se no campo câlci-alcalino.

6.2.2 - Formação Avenca Grande
A transição entre as lavas dominantemente básìcas da Formação Rio

Negrinho para as unidades ácidas mais típicas é marcada por uma camada que
pode ser traçada continuamente na metade norte da bacia através de afloramentos
e nos furos de sondagem. Trata-se de uma camada com espessura variando de
algumas dezenas de centímetros a ma¡s de 20 metros de um fluxo que tanto pode
ser um ignimbrito quanto um turbidito piroclástico, ou parcialmente ambos. A partir
das descrições dos furos de sondagem não foi possível o reconhec¡mento com
certeza da unidade, porém, pela posição estratigráfica e por algumas das
características apresentadas a unidade estaria presente nos furos de sondagem 1,4
e 8, com espessuras respectivamente de 10, 40 e 60 metros'

Na maioria das exposições observa-se uma camada com foliação
anastomosada, com espessura máxima de um metro, intercalada em silt¡tos
laminados sem estruturas deposicionais reconhecíve¡s, atribuídos a uma
continuidade da sedimentação pelítica da Formação Rio Negrinho.

A ocorrência com maior espessura, situada pouco a sul da localidade de
Avenca Grande, âpresenta-se bãstante alterada e apresenta cinco níveis da base
para o topo: (1) fluxo piroclástico com foliação anastomosada, clastos lfticos,
cristalinos e de pomes; (2) "arenito" muito f¡no com fragmentos de argila; (3)
'aren¡to' fìno a médio com níveis argilosos; (4) "arenito" arcoseano grosso a
conglomerático com clastos de feldspato quartzo e liticos; (5) "arenitos' finos com
estratos cruzados, linsens e bolas de argila; e (6) "arenito" f¡no alterado. Assenta-se
sobre camada de pel¡tos laminados com alguns metros, ocorrendo mais abaixo
níveis inegulares de basalto (podendo algumas porções representar pillows
isoladas).

Petrograña: Sob o microscópio comprova-se a origem piroclástica de todas
as camadas presentes nesse afloramento- A característica foliação anastomosada
presente em todos os afloramentos dessa unidade se caracteriza por clastos de
pomes imbr¡cados, ligeiramente soldados e com as bordas inegulares.

A camada basal da grande exposição apresenta matriz com textura fina,
recristalizada em quarÞo, seric¡ta, argilo-minerais e óxido de ferro, com restos com
bordas filamentosas, orientados e achatados (foto 6'15). Esses restos são
interpretados como pomes com soldagem moderada. Além desses clastos ocorrem
cristais de quartzo com até 0,4 mm, fragmentos de feldspato potáss¡co com até 0,6
mm e líticos mu¡to alterados, provavelmente de basaltos (com até 2,3 mm) e de
lavas ácidas. Os líticos compõe 30% da rocha e os pomes perto de 25o/o ' Os pomes

apresentam-se imbricados entre si e achatados contra os clastos líticos e cristalinos.
Essa camada grada para nível com textura fina, com laminação inegularmente
ondulada marcada pela orientação de cristais planos. Composicionalmente é
formada por sericita, raros grãos de quarÞo (menores que 0,01 mm) em matriz
sericítica mu¡to fina (ver foto 6.16). Boa parte da sericita da matriz pode ser atribuída
à alteraçäo de vidro fìno e alguns dos clastos maiores podem ser shards planos a

levemente curvos. Esse primeiro pacote é interpretado como um nível ignimbrítico
recristalizado recoberto por uma camada de tufo fino'

Acima essa camada segue-se uma sucessão granocrescente separada em

duas camadas no campo. A primeira é um ignimbrito extremamente fìno' com matriz
quartzo-sericítica e fantasmas de pomes intensamente recristalizados, além de raros
cristaloclastos de quartzo e feldspato. Acima, ainda com uma matriz fìna a camada
passa a apresentar 30 a 35% de cristaloclastos (com menos de 0'1 mm). Parte da
matriz pode ser atribuÍda a clastos de pomes intensamente recristalizados. Ac¡ma

essa camada parece ser menos recristal¡zada, fìcando mais fácil distinguir os
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pomes. Os cristaloclastos reduzem-se para 20o/o, com até 0,5 mm.
Na segunda camada dessa sucessão granocrescente o ignimbrito

apresenta ainda em torno de 2oo/o de crista¡s, em matriz menos cristalizada, com
vár¡os fragmentos de pomes imbricados maiores (foto 6.17).

Acima ocorre nova camada de ignimbrito l¡to-cristaloclástico, com maior
volume de clastos ind¡vidualizáveis, sendo formados por quaruo (23%)' ignimbritos
(22%), pomes (20%), lavas vítreas (23%), opacos (10%) e muscovita (2%). Os
clastos estão em contato linear uns com os outros, com poucâ matriz argilosa
cimentada por óxido de ferro e vidro (figura 6.18). Ocorre gradação composicional e
granulométrica, com níveis nos quais predominam grãos de quarÞo fìnos (menores
que 0,6 mm) e com pequenos pomes achatados, passando para níve¡s com cristais
de quarÞo fraturados g grandes fragmentos de ignimbritos e de lavas com até 2,2
mm. Não fosse pelo" achatamento dos pomes essa camada poderia ser um
verdade¡ro arenito lítico.

Na última camada que em afloramento apresenta-se com estratificaçöes
cruzadas de baixo ângulo, a rocha também é identificada como um ignimbrito com
matriz vítrea e pomes achatados (fiamme), além de nÍveis bem defìnidos com
cr¡staloclastos, paralelos à foliação geral da rocha. Os estratos cruzados podem
corresponder a ondulações da laminação ignimbrítica'

Parte desse depósito pode ter se depositado em ambiente subaquoso,
principalmente o nível basal, os fragmentos de pomes parecem ter se quebrado
bruscamente e se amontoado uns sobre os outros sob a ação do fluxo continuado'
Acima ocorre uma camada de tufo de queda (co-ignimbrft¡co) e que pode também
ter se depos¡tado na água.

As camadas situadas acima corresponderiam a dois outros fluxos
ignimbríticos, ricos em lÍticos, com grau de soldagem moderada e reduzindo-se para

o topo.

6.2.3 - Formação São Miguel
Conesponde à unidade Vulcânica mais espessa e ma¡s câracterística da

Bacia de Campo Alegre. É constituída pr¡ncipalmente por derrames traquíticos a
quarzo-traquíticos, com membros riolíticos e traquiandesÍticos subordinados.
Ócorrem ainda fluxos piroclásticos, importantes, porém são muito raras

intercalações de quedas piroclásticas.
ôominam a porção centro-sul da bacia, sustentando-a topograficamente

acima dos terrenos gná¡ssicos do embasamento, criando o denominado planalto de

Campo Alegre. Na porçäo norte, edificam um anel de cuestas, suavemente
inclinadas pãra o interior da bacia, formando os denominados por Ebert (1 971 )
"cabeços dè estratos", que delimitam a porção interna da bac¡a. Também ocorrem

como cristas isoladas em vários pontos marginalmente à bacia, tais como as serras

da lgreja (a SW) e do Bento (a leste), podendo ser atribuídas a restos desses

denãmes (que portanto teriam coberto extensões bem superiores às atuais)
preservados da erosão.

São derrames com espessuras ¡ndividuais indeterminadas, mas podendo

formar afloramentos com dezenas de metros de altura, e com espessura mfnima de

240 metros em furos de sondagem, conforme podemos ver na figura 6 1 (poço n2
na serra da Escada, a sudeste de campo Alegre). Apresentam três tipos estruturais
predominantes: maciços, autoclásticos e com bandamento de fluxo, estes dois

últimos intimamente associados entre si e com passagens transicionais'
Nas ocorrências maciças (homogêneas) destacam-se fenocristais de

feldspato potássico e subordinadamente de quarÞo. Nos afloramentos, a proporção

entre fenocrìstais de feldspato e de quarÞo foi o critério utilizado para diferenciar os

tipos litológicos: aquelas rochas com presença exclusiva ou predominante de
fénocristaiJde feldspato foram denominadas feno-traquitos, e aquelas com volumes

maiores de quarÞo (pelo menos 30 % dos fenocristais) feno-riólitos.



Flgulo ó.15 - Aspecto do6 "poffìes deSiodoe' do
bosol do expodçöo tipo do Fomoç:oo Avenco Gronde

Fþuro ó.1ó - Nfvel de tdofino fdeposiçÕo em mdo
srJcoquoso), exiblndo lominoçcio ¡ilmico.

*þuro ó.:l g - Aspecto do comodo bclsol do rú,rd ignimbrftico s-rperlor. Observo-se o meno[ grcu de soldomento
-.e moior individuolÞoçöo de clostos
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Além de fenocristais de quarÞo e feldspato alcalino, podem aparecer
fenocristais de magnet¡ta e xenocrista¡s e xenoclastos (xenólitos), normalmente
pequenos e corroídos pela lava. Só foi possível determinar a composição de alguns
desses xenólitos através de petrografìa, constituindo-se de fragmentos de rochas
vulcânicas ácidas e mais raramente de rochas vulcânicas básicas'

Em meio às lavas maciças, são comuns alterações verdes argilosas, por
vezes intercaladas com níveis, igualmente alterados, de cores vermelho-alaranjadas,
pode se tratar de variações na proporção original de vidro e cristais dessas lavas,
com as porçöes verdes representando níve¡s mais vítreos (obsidianas alteradas para

cloritas, epídoto e serictta), em algumas porções melhor preservadas é possÍvel

observar-se inclusive estruturas perlíticas.
As lavas que apresentam bandamento de fluxo' comumente o tem

deformado em dobramentos e boudinagens, com dobras apertadas, e recumbentes.
Essas lavas bandadas e dobradas geralmente também exibem auto-fragmentação.
Os fragmentos dessas brechas invariavelmente apresentam também a foliação de
fluxo, geralmente deformada, lembram lavas tipo AA (fragmentárias). Podemos
pensar em uma perda progressiva de fluidez da lava em movimento para a sua
formação, a quebra dessa lava semi-consolidada seria causada no fronf e na
superfície, pela ação do avanço continuado das porções a montante e intemas do
fluxo, bem como pela ação de pequenas explosões de vapor. Algumas vezes
podemos observar a presença de fenocristais nessas lavas foliadas e autoclásticas,
porém em número bem mais reduzido que nas lavas maciças' Ver fotos de algumas
dessas estruturas nas figuras 6.1 9, 6.20 e 6.21 .

A presença de descontinuidades sub-horizontais em lavas maciças,
marcando um possível acamamento vulcânico, é bastante comum, pode indicar a
existència de derrames sucessivos ou de diferenças de fluxo dentro de um mesmo
derrame (cisalhamento de fluxo). A espessura dos níveis separados por essas
superfícies varia de dezenas de centímetros a poucos metros. Também podem
oconer níveis de disjunções colunares com diâmetro de até um pouco mais de 1'5
m.

As lavas com bandamento de fluxo e autoclásticas são mais comuns que as

maciças. O bandamento de fluxo reflete uma segregação de níve¡s finos (no máximo
com até poucos centímetros), intercalando bandas de material argiloso verde a
níveis de cores róseas, com textura microcristalina a felsítica, semelhante à lava

ácida maciça, outras vezes encontramos níve¡s de quarÞo recristalizado dentro
desses nivéis. Segundo Bonnichsen e Kauffman (1987), esses níveis refletiriam a

intercalação de porções de vitrófiros com porções "líticas", ou mais cr¡stalinas. Nas

rochas da Formação São Miguel os níveis de vitrófìros ter¡am se transformado em

massas de sericiia e epídoto, de cor verde, possivelmente com a segregação de
quartzo. Segundo esses autores as estruturas de bandamento e de autobrechação
ocorrem principalmente nas porções basais e de topo, estando as lavas maciças

rêstritas às porções centrâ¡s dos derrames.
Nas poucas exposições em que se observam grandes extensões verticais

de denames (figura 6.22), não é possÍvel distinguir-se brechas basa¡s de brechas de
topo, parecendb haver uma homogenização entre estas com a passagem do
derrame superior.

Não se procedeu uma análise exaustiva das exposições de lavas brechadas
da Formação São Miguel, porém, uma vez que predominam lavas brechadas e
fol¡adas em relação às maciças, podemos concluir que a maioria dos derrames da

Bacia de Campo Alegre foi de pequena espessura. Os camadas com estruturas
esferulíticas e perlitas, esparsamente presentes nessa unidade, geralmente estÉio

presentes no topo das camadas basais, e poderiam representar uma -faixa de
iransição entre a base e o centro dos derrames (seriam faixas com resfriamento
mais iápido e caracteristicas dessa pos¡ção dentro dos derrames, segundo o modelo

de Bonnichsen e Kauffman '1987) .
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Com base nesses dados poderíamos tentar reconstruir dcrrames
individuais. lnfelizmente, a extensão e distribuição dos afloramentos estudados não
permitiu uma boa aval¡ação das posições relativas dessas diferentes estruturas. As
descrições apresentadas por Valiat (1974) para o testemunho do furo de sondagem
1, na cidade de Campo Alegre (fìgura 6.1), sugerem a presença de cinco derrames
sucessivos. O derrame individual melhor definido, com níveis bandado, maciço e
autoclástico em sucessão, conta com cerca de 35 metros de espessura. No
afloramento do Clube Tigre (figura 6.22), junto a grande queda d'água nas
proximidades da sede da Prefeitura de Campo Alegre apresenta-se como utn pacote
contínuo, da base de uma camada autoclástica até o topo das exposições marcado
por dobras apertadas estima-se uma espessura de 30 metros, sendo uma base
autoclástica com três metros, seguida de um nível com quatro metros de lavas
bandadas, cerca de 15 metros de lavas maciças e cerca de oito metros de lavas
bandadas e com dobras bastante apertadas no topo.

Examinando os furos de sondagem podemos observar que cada fluxo
individual apresenta uma brecha basal com espessuras de nove metros, porções
centrais maciças com nove a dez metros e topo com bandamento dobrado com até
22 metros de espessura. Porções vesiculadas são desprovidas de estruturas de
fluxo ou de brechação.

Petrografia: Os termos maciços apresentam uma matriz dev¡trifìcada
microcristalina a criptocristalina com textura de recristalização em retalhos (patchyl,
também podem apresentar recristalização em esferulitos (submilimétricos a
centimétricos) e mais raramente com textura granofírica (figuras 6.23 e 6.24).

Na matriz muitas vezes os cristais de quarÞo secundáriamente crescidos
são os únicos elementos reconhecíveis, embora eventualmente pequenos cristais
aciculares de feldspato se¡am observáveis. Suas cores, que variam do rosa claro ao
marom avermelhado e castanho-arroxeado, são devidas à grande proporção de
óxido de ferro recobrindo os minerais e de cristais de hematita e magnetita
dispersos. Rochas com textura mais grossa indicam que o quarÞo cristalizou-se
tardiamente em relação aos feldspatos potássicos (figura 6.25).

Os tipos porfiróides (microporfiróides) apresentam fenocristais milimétricos
(1 a 8 mm, mais comumente entre 1 e 3 mm) de feldspato potássico (figura 6.26)' e
mais raramente de quaruo (figura 6.27) e agregados mono ou policristalinos. Os
fênocristais podem ser raros (2-3%) ou compor alé 25o/o da rocha. Podem
apresentar vesículas e amÍgdalas preenchidas por epfdoto, quarEo e zeólitas (?)'
com d¡mensões que variâm de menos de 1 mm a 4 cm, por vezes as vesículas e
amígdalas sê alinham horizontalmente.

Os fenocristais de feldspato são principalmente de sanidina, mas em
algumas amostras ocorre também m¡croclÍnio. A matriz pode apresentar texturas
felsíticas, traquíticas, subof íticas e poiquilíticas.

As rochas bandadas são marcadas pela intercalação entre níveis
milimétricos criptocristalinos e outros mais recristalizados com textura granoffrica ou
esferulítica (ver figura 6.28). Os níveis mais finos apresentam maior concentração de
minerais máficos e uma aparente orientação paralela ao bandamento, isso pode

refletir uma persistência na plasticidade desses níveis enquanto os outros já
estavam se cristalizando.
As rochas vítreas geralmente não tem fenocristais, apresentam esferulitos pequenos
(submilimétricos a milimétricos), mais comumente observam-se perlitas.

Geoquímica: As rochas ácidas da Formação São Miguel agrupam-se em
duas concentrações no diagrama TAS (figura 6.29): como traqu¡tos e como riólitos
alcalinos a subalcalinos. Nos diagramas ZrfÍiOz X Nbll (fìgura 6.30) e SiOz X
ZriTiO2 (figura 6.31), de Winchester e Floyd (1977) observamos que no primeiro
diagrama as rochas são classificadas como riólitos e riodacitos, uma única amostra
apresenta relação Nbll suficientemente grande para ser plotado como traquito, com
respeito à quantidade de sílica essa amostra foi classificada como um riól¡to no
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diagrama TAS; já para o segundo gráfìco as amostras mantém seu caráter ma¡s
alcalino, situando-se entre os câmpos dos traquitos, riodacitos, riólitos e
comenditos/pantelerito.

Para a classificaçäo dessas rochas prefer¡mos adotar o diagrama TAS, que
é mais aceito e produziu resultados mais condizentes com as observações
petrográficas.

6.2.4 - Formação Fazenda U¡rapuru
Daiü e Carvalho (1981) observaram que no topo da agora denominada

Formação São Miguel ocorrem brechas oligomíticas grossas que foram
consideradas por Ebert (1971) como provenientes de um conduto vulcânico. A área
de exposição dessa brecha não é superior a 2 km' e situa-se dentro da cidade de
Campo Alegre, predominantemente na sua parte sul' Descrições das amostras dos
poços de sondagem apontam para a cont¡nu¡dade dessa unidade sob os sed¡mentos
s¡túados a norte, mas nâo se pode ter certeza dessa identidade. Em afloramentos a

brecha apresenta espessura máxima de 12 metros, sendo recoberta por lavas
bandadas e autoclásticas com até 16 metros (ver figura 6.32). Nos furos de
sondagem (Furo no 1)é medida uma espessura de 10 metros de brechas. Podemos
observar os aspectos macroscópicos dessas rochas nas fotos das fìguras 6.33' 6'34
e 6.35.

Não se tratam de brechas associadas a condutos vulcånicos (ou tuf¡sitos,
segundo a classificação de Terughi et al., 1978), mas sim à brechação explosiva de
um domo vÍtreo, conforme revela a observação microscópica de seus clastos e
matr¡Z. A brecha é recoberta trans¡cionalmente por lavas vítreas não fragmentadas
com bandamento de fluxo sub-horizontal, o que indica claramente que não se trata
de depósitos de conduto vulcânico, mas sim de produtos de explosões associadas
a um fluxo viscoso, possivelmente de um domo vítreo. A fragmentação piroclástica
foi seguida por um fluxo menos viscoso, semelhante àqueles observados para a
Formação São Miguel.

Petrografia: A rocha apresenta uma matriz finíssima, de cor verde clara com
seixos e blocos angulosos, também de cor verde, soltos nessa matriz, localmente os
seixos podem se apresentar justapostos lado a lado' quase encaixados, como peças

de um quebra-cabeças. Raros seixos de litologias do embasamento (gnaisses)
podem ser observados em alguns pontos, tratando-se provavelmente de xenólitos
arrancados do conduto vulcânico.

Essa rocha passa lateralmente e superiormente para fluxos bandados.
Sob o microscópio compõe-se de uma massa vítrea fìníssima devitrificada

para quartzo microcristalino contendo seixos vÍtreos, igualmente devitrificados com

estruturas de resfr¡amento tais como perlitas e alguns esferul¡tos.

Esse evento explosivo é marcante na história da Bacia, uma vez que após
seu desenvolvimento temos a oconência de lavas mais ácida a sul da Bacia e a
formação da 'caldeira Rio Turvo" que recebeu a sedimentação mista terrígeno-
piroclástica fìnal da bacia. Aparentemente tratou-se de uma emissão com volume
änormalmente grande, e com uma explosividade incomum nos depósitos anteriores.

6.3 - Formação Arroio Água Fria
Essa é a unidade menos conhecida da Bacia de Campo Alegre,

constituindo-se por lavas riolíticas, ignimbritos e tufos. A área de afloramento é

apenas apfoximadamente definida na porção centro sul da bacia. Essa é uma regiäo
intensamente alterada, com poucos afloramentos, entre os quais se destacam as

cavas para extração de caolim.
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A ocorrência desses depósitos de caolim é um dos critérios usadcs para
definição desses limites, pois supomos que existe algum controle químico e textura I

que condicionaria o desenvolvimento dessa alteração, outros cr¡térios foram
aspectos topográficos (um relevo rebaixado e relativamente plano) e as
características de alguns afloramentos menos alterados.

Vários afloramentos apresentam câmadas bastante espessas com
bandamento de fluxo homogêneo. lntercalam-se camadas com esferul¡tos
milimétricos a decimétricos. Níveis homogèneos bastante alterados podem
apresentar grânulos de feldspato potássico e quartzo em meio a massa branca de
granulação areia fina, alguns desses níveis foram interpretados como tufos de queda
ou ignimbritos, dependendo do grau de seleção e da identif¡cação de algum
mov¡mento de fluxo.

A melhor definição dessa unidade (ou sua incorporação na Formação São
Miguel) dependerão de estudos mais detalhados de campo.

Uma maior acidez e um maior volume de depósitos Piroclásticos de queda
parecem ser caracterfsticas importantes da Formação Arroio Agua Fria. A espessura
dessa unidade não pode ser est¡madas com base nos dados disponíveis.

Petrografia: Os ignimbritos presentes na Formação Arroio Agua Fria podem
variar de pouco a moderadamente soldados. Predominam os tipos com
cristaloclastos e litoclastos, com matriz constituída por cinzas muito finas
recristalizadas. As lavas ignimbríticas tem te).tura fol¡ada, com porções autoclásticas
e fenocristais de feldspato potássico e quarÞo, na matriz podem apresentar também
plagioclásio além desses minerais. A matriz pode ser criptocr¡stalina, mac¡ça ou
bandada, além de recristalização em esferulitos e perlitas.

6.4 - Formaçäo Rio Turvo - Sedimentação intracaldeira
A última unidade, denominada por Ebert (1971) Formação Rio Turvo,

situa-se na porção centro norte da bacia, entre a Cidade de Campo Alegre, onde é
limitada a sul por falhamento quase linear de direção aproximada N60E,
estendendo-se por cerca de 3 Km para norte, cobrindo uma área de
aproximadamente 45 km2. A espessura máxima determinada em furos de sondagem
atinge 150 m (furo 6, a oeste de Campo Alegre).

Caracteriza-se pela presença de rochas sed¡mentares de granulação fina
(de arenitos finos a argilitos), geralmente alteradas. lntercalações de lavas e de
ignimbritos são comuns, níveis de areias grossas de cor verde clara mostraram-se
tratar-se de depósitos de tufos lapilliticos, níveis de tufos mais finos foram também
identificados.

Essa sedimentação parece ter se dado em ambiente relativamente calmo,
com estratos e lâminas plano-paralelas em um ambiente deposicional lâcustre, com
turbiditos finos intercalados a pelitos e vários níveis de tufos Também aparecem
raros níveis decimétricos de lavas ácidas ¡ntercaladas.

A geometria da ocorrência da Formação Rio Turvo, espec¡almente seu
limite por falhas levemente curvadas a sul (ver imagem de radar na fìgura 7.1 ) e
suas características sed¡mentares nos fazem acreditar que se trata de uma
sed¡mentação ocorrida em ambiente de um lago de caldeira abatida. Alguns eventos
ígneos ainda se intercalam com os sedimentos f¡nos dessa unidade, porém, o que

mais marca as manifestações vulcânicas é o grande volume de piroclastos de
queda, presentes nos vários niveis de tufos de queda subaquosa e camadas mistas
de tufìtos. Esses glass-shards, até então extremamente raros no registro da bacia

marcam uma importante modif¡cação das características do vulcanismo. Este
possivelmente adquiriu característ¡cas mais ácidas e teve seu centro transferido para

o sul da Bacia.



Petrografia: Predominam sedimentos terrígenos, com contrib,:ições
subordinadas de material vulcano-derivado, tais como niveis milimétricos deg/ass-
shards.

Arenitos fìnos (foto da figura 6.36) säo tufáceos, apresentando grande
volume de matriz f¡na, provavelmente cinzas vulcânicas finas devitrificadas e
recristalizadas, raros crista¡s maiores de quartzo e subordinadamente de feldspato
potássico podem estar presentes. Também apresentam alguns niveis ricos em glass
shards, geralmente sem achatamento.

Os pelitos apresentam proporçöes variáveis de glass-shards (6.37)'
esferulitos recristalizados isolados são bastante comuns (fìgura 6'38), essas
fragmentos são derivados de lavas ácidas também situadas na Formação Rio do
Turvo (f¡gura 6.39).

Em meio a sedimentos laminados finos, observamos alguns clastos
milimétricos de pomes deformam essa laminação como estruturas de impacto de
microbombas.

As intercalaçöes de ign¡mbr¡tos apresentam alto grau de soldagem'
intensamente recristalizadas e com fiamme achatadas apresentando formas
lenticulares em lâmina (figura 6.40). Fenocristais de quartzo são comuns nesses
ignimbritos, alguns exibindo características tlpicas de quarÞo vulcânico (conosão,
extinção simultânea, e forma biterminada), é comum a deformação dos fiamme
contra esses fenocristais (figura 6.41). Ao lado de ignimbritos pouco soldados, com
glasss shards não achatadas (figura 6.42) podem ocorrer ignimbritos extremamente
soldados com as fiamme muito achatãdas e dobradas (figura 6.43).

As manifestações vulcânicas na época de deposição desses sedìmentos
parecem ter amainado, pelo menos na área de sua deposição' com clastos
vulcanoclásticos, såards e microbombas vítreas ou líticas), possivelmente derivados
de fontes situadas a alguma d¡stância.

A petrografia torna patente a intensa contribuição de cinzas vulcânicas em

toda essa unidade. Essa contribuição foi derivada de um centro vulcånico distal. A
contribuição piroclástica é predominante na base dessa unidade.

Geoquimica: Foram analisadas amostras dos ignimbritos e dos sedimentos
da Formação Rio do Turvo. No diagrama TAS observamos que alguns dos
ignimbritos apresentam composição traquíticâ, idêntica àquela da maioria das lavas
dã Formação Säo Miguel. Outros tem compos¡ção bem mais ácida e de baixa

alcalinidade, poss¡velmente essa compos¡ção pode refletir uma "contaminação" do
fluxo ignimbritico por sedimentos epiclásticos, estes apresentam-se ainda mais
ácidos e com alcaiin¡dade mais reduzida (ver figura 6.44). No diagrama ZrlTO2 X

Nbll (winchester e Floyd, 1977), observamos que o ignimbrito mais alcalino plota

no caàpo dos panteleritos e comenditos, e o mais ácido junto com os sedimentos,
como riólito (fìgura 6.45).

6.5 - Quadro estratigráfico
A fìgura 6.46 e a tabela 6.1 , abaixo, resumem a proposta de estratigrafia

para a Bacia de Campo Alegre.
Em discordáncia àngular e erosiva sobre os gnaisses do Complexo

granulítico de Santa Catarina, constituinte do embasamento da Bacia de Campo

Ãlegre, assentam-se as rochas detríticas do Grupo Bateias. A norte depositaram-se
os ì-eques aluviais da Formação Papanduvinha, passando lateralmente na direção
sul e |este para os conglomerados melhor selecionados da Formação São Bento do

Sul e mais distalmente para arenitos e pelitos da Formação Rio do Bugre. Essa

sucessão lateral também se reproduz como uma sucessão vertical, refletindo uma

retrogressão das fácies mais proximais. A leste, na faixa correspondente à sub-
baciá de Corupá, os sedimentos das formações São Bento do Sul e Rio do Bugre

são rapidamente sucedidas por turbid¡tos espessos da Formação Corupá. conforme
assinaìado, a sedimentação desses turbiditos ainda não tem suas relações
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estratigráfìæs bem estabelecidas, mas situa-se anteriormente ao rnício do
vulcanismo.

Os ambientes vão se tornando progressivamente mais distais/profundos
com o passar do tempo. Simultaneamente aparecem as primeiras manifestaçõês de
vulcanismo básico. A leste as lavas básicas intercalam-se com os seoimentos
subaquosos, a oeste esses sed¡mentos demoram mais a ocorrer. A pâssâgem entre
a deposiçäo dessa unidade, a Formação Rio Negrinho, e a do Grupo Bateias se fez
de maneira gradacional.

Um evento ignimbrítico que afetou a porção norte da Bacia serye como
marco do início das atividades mãgmát¡cas mais ácidas. A Formação Avenca
Grande é um evento instantâneo e, portanto, um marco na bacia.

Em alguns pontos após a deposição do ignimbrito Avenca Grande tem início
imediato a atividade vulcânica ácida, emnquanto em outros pontos persistem os
derrames básicos.

O vulcanismo ácido da Formação São Miguel tem características bastante
homogêneas por quase toda a bacia, a espessura é bastante elevada, com os
valores máximos possivelmente se encontrando na porção norte da bac¡a.

Ocorre um evento magmático explosivo, gerador da Formação Fazenda
Uirapuru: depósitos piroclásticos proximais recobertos por um fluxo de lava ácido
associado, também restrito à porção norte da bacia.

A partir desse momento definem-se duas porçôes com características
deposicionais diferentes: A norte os depósitos da Formação Rio do Turvo
circunscrevem-se a um corpo d'água, no qual se depositam pel¡tos, tufos e tufitos,
com intercalações de lavas e ignimbritos. A sul a at¡vidade vulcânica ocorre em
ambiente subaéreo, com ignimbritos e tufos e lavas riolíticas subordinadas,
caracterizando a Formação Arroio Agua Fr¡a. A existência de vários afloramentos de
lavas vítreas dessa última un¡dade sugere que boa parte das lavas ocorrem na
forma de domos vftreos de extensäo restrita, da mesma forma, o predomínio de
g/ass sáards fìnas nos sedimentos da Formação Rio do Turvo, sugerem uma
atividade vulcânica com alto poder de fragmentação, isto é, do tipo pliniano.

das unidades reconhecidas na Bacia de
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Figura 6.19 - Aspecto do bandamento de fluxo fino desenvolvido nas
lavas traquíticas da Formaçäo Säo Miguel, ao lado da cachoeira do
Clube Tigre, na parte Sul da Cidade de Campo Alegre. Observa-se
uma leve ondulação do bandamento.

Figura 6.20 - Bandamento de fluxo com dobras apertadas, mesmo
afloramento da foto anterior. Caneta no centro como escala.
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Figura 6.21 - Estrulura adoclástica típica da Formação São Miguel, com fragmentos de lava
foliada. Afloramento no leito do Rio do Turvo dentro do Clube lgre, sul de Campo Alegre.
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Ffguro 6.23 -Texturo criploctistollno desenvolvldo
nos lovosfoqufticos e ilolflicos do Fomoçöo SÕo

Mlguel, deslocondo o gronde quontidode de
opqcos presentes e o þqndomento lnciplente..

Flguro 6,25 - RecrlstqlÞoçöo de quortzo secundório

em contlnuldode óllcq, como fundo dos cilslois

de feldspoto potósslco e dos opocos,

Flguro 6,26 - Fenocristolde sonidinq em ltoqulto
com lexluro troqultlco morcqdq pelo ollentoçÕo
de pequenos cdstols ociculores de feldspoto
polóssico no motriz.

Figuto 6,27 - Fenocristolde quorlzo com fortes

mãrcos de conosóo em m<rlriz muito fino e rico

em opocos.

Figuro 6,28 - B,qndos hregulores folmqdos o portlt

dq cristolizoçöo de pequenos esferulltos.

Flguro 6,24 - lntenso recrlslolizoçÕo dos lovos
com lexturq criplocilstolino, O þondomento é
ressoltodo pelos dlferentes grous de recilstolÞo-

çÕo do quorlzo.
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Figura 6.29 - Porção do diagrama TAS através do qual as lavas da Formação São Miguel são
classificadas como traquitos (quadrados) e riólitos (círculos). Entre os traquitos também se inclue
um dique situado a leste da Bacia de Campo Alegre e entre os riólitos está incluída uma amostra
do Granito Serra Alta, da mesma região (triângulos)

Figura 6.30 - Diagrama ZrlTiO2.0,0001 X Nb / frVinchester e Floyd, 19778). Observamos que o
gráfico situa a maioria das amostras ácidas como riólitos, apenas uma lava, classificada como riólito
anteriormente, situa-se no campo dos traquitos.
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Figura 6.31 - Diagrama SiO2 X Zr/IiO2xO,0001 de Winchester e Floyd, as lavas da Formação
Säo Miguel situam-se nos limites dos campos de riodacitos, traquitos, comenditos/panteleritos e
riólitos.
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Figura 6.32 - Perfilverticalda Formação Fazenda Uirapurrl, no ponto 381,
na parte sul da Cidade de Campo Alegre. Ocone um nfvel de brecha piro-
clástica basalem rocha vftrea, enæberto por lavas bandadas e autoclásticas

Fluxo de lava com
brechação localizada

em vários nfveis

Ti:

Fluxo de lava
bandado e
deformado

Fluxo de lava
bandado e

com perlitas

Lava vftrea
aubclástica

Brecha pircclástica
em materialvltreo
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Figura 6.33 - Foto da brecha piroclástica da Formaçäo Fazenda
Uirapuru. Observamos fragmentos angulosos com cores marron
alaranjadas e verde acinzentadas correspondendo respectivamen-
te a fragmentos microcristalinos ê vítreos (devitrificados)

Figura 6.34 - Detalhe dos clastos vítreos (verde escuros) da
brecha da FormaÉoFazenda Uirapurú, soltog em matriz
também vítrea (cor verde clara)
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Figura 6.35 - Aspectos das lavas que recobrem a brecha da Formaçäo
Rió do Turvo. Na foto superior observamos perlitas milimétricas em
massa vítrea maciça. Na foto inferior é possível observar bandamento
muito fino, entre níveis mais vítreos (verdes) e outros com cristalizafio
fina. Algumas perlitas ocorrem nos níveis vítreos.
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Figuro óá0 - Fiqme de lgnlmbdtosforlenrente soldodos do Formoçôo Rio do Turvo. Observo-se umo gronde
concenlroçoo de opocos nessos estrufurqs. Em qmoslros de moo essos fiqmme tern cores mols escuros'

Figuro ó.41 - Aspêctos dos fenocristois dos ignimbrltros do Formoçôo Rio do Turvo. A esquerdo podemos
obselvor um cdslol de quqrt¿o coroído, cmto o quol se defotmo umo ffqmmo. A dlreto um pqro dê
crlstols de quodzo ricos em vocúolos.

Figuro ó.42 - Aspecio de ignimbfüo do Fomo-
çðo Rlo do Turvo, moslrondo teslos de gloss
shords nõo deformodog c{cenos orientodos.

Figuro ó,43 - Fiomme muito fnos dobrodos
pelo fluxo em ignimbriùo do Fomoçóo Rlo
do Turuo.
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Figura 6.44 - Diagrama TAS para as rochas da Formação Rio do Turvo. Os ignimbritos

(lolangos vermelhos) podem apresentar composição idêntica à da maioria das lavas ácidas

da Formaçäo São Miguel ou caráter bem mais ácido e menos alcalino que o observado para

as lavas. Às rochas sedimentares (quadrados azuis) também apresentam (como seria de se

esperar para sedimentos epiclásticos) altos valores de sílica. O ignimbrito mais ácido pode

represenlar uma maior mistura entre piroclastos e epiclastos.
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Figura 6.45 - Análises das rochas da Formação Rio do Turvo (losangos vermelhos

= ignimbritos, quadrados azuis = pelitos tufáceos) plotados no diagrama ZrlliOzX
NbA/ de Winchester e Floyd (1977).
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Figura 6.46 - Esquema das relações estratigráficas das bacias de Campo Alegre e Corupá. Não está interposto o

Granito Corupá, que teria se encaixado por falhas entre as duas bacias separando-as.



7 - Geologia estrutural local

Observando a imagem de radar da região da Bacia de Campo Alegre (figura
7.1), podemos notar a existência marcante de duas direções estruturais principa¡s,
uma N55-60E e outra N25-30W. Essas lineamentos estão em acordo com aquelas
apresentadas no capítulo de geologia estrutural regional, e corresponderiam
respectivamente às estruturas ligadas a colisão entre as microplacas Curitiba e Luís
Alves (esforços de direção noroeste) e a um componente distensivo (esforços les-
nordeste) desenvolvido como resposta à colisão e/ou a movimentação destral tard¡a
das falhas situadas a norte (Faixa de C¡salhamento Rio Piên/Lineamento Rio Negro)
e a sul (Lineamento Corupá ).

As principais estruturas presentes na Bacia de Campo Alegre são as
rupteis, associadas a esses dois sistemas, o basculamento entre blocos tem aspecto
secundário e as atitudes do acamamento refletem pr¡ncipalmente eventos de
abatimento associados possivelmente com o esvaziamento da cåmara magmát¡ca
na fase fìnal de desenvolvimento do Grupo Campo Alegre. As falhas de direção NE
são aquelas que registram deslocamentos laterais (destrais) sendo algumas delas
as falhas que supomos ser relacionadas c¡m o abatimento da caldeira, nesse caso
são também aquelas nas quais é possível dêterminar as maiores movimentações
normais.

7.1 - Acamamento sedimentar e vulcânico da Bacia de Campo Alegre
A superffcie principal presente no preenchimento da Bacia de Campo

Alegre corresponde ao acamamento sedimentar So ou, mais raramente, ao
acamâmento vulcânico Sv. O primeiro corresponde ao acamamento ou laminação
deposicional desenvolvidos pelos processos de sedimentação trativos ou de
decantação subaéreos ou subaquosos e envolvem tanto sedimentos epiclásticos
como piroclásticos (tufos e ignimbritos). O acamamento vulcânico, por sua vez, está
presente em lavas, podendo representar ¡ntervalos entre fluxos individuais ou
superffc¡es desenvolvidas dentro de um mesmo fluxo, em resposta à sua
movimentação.

Às atitudes medidas em campo foram somados os dados apresentados em
mapa por Daiü e Carvalho (1980), totalizando mais de 300 medidas.

Os pólos das at¡tudes foram lançados em estereogramas, separados para

cinco áreas da Bacia de Campo Alegre. Os estereogramas dos pólos das foliações
principais dessas cinco áreas (ver fìgura 7.2), ¡ndicam o predomínio de mergulhos
sub-horizontais e unidirecionais. As concentrações máximas dos pólos de mergulho,
tomados para cada uma das áreas indicam mergulhos sempre voltados para a área
central da bacia.

Esses dados sugerem que na Bacia de Campo Alegre não se caracterizam
dobramentos regionais, mas sim uma distribu¡ção centrípeta do mergulho dos
acamamentos, e indicando uma disposiçâo na forma de bacia estrutural, que pode

ter sido acentuada com a ação de acomodação do movimento de abatlmento
vulcânico (colapso de caldeira) da porção centro norte da bacia'

As medidas tomadas na Formação Rio do Turvo, que teria se depositado
dentro dessa caldeira, apresentam mergulhos mais baixos e com ma¡or variação'
indicando uma movimentação mais intensa de blocos internamente à caldeira (ver
perfis no mapa anexo).

Dobramentos locais se fazem presentes em alguns dos afloramentos, os

mais notáveis são aqueles presentes no afloramento do ponto 77, a norte da bacia.

Na figura 7.3a observamos os pólos de 11 planos desse afloramento com mergulhos
médios para NW e SE, o eixo 81 construído (figura 7.3b) indica eixos sub-

horizontais, com fraco câ¡mento (-100) para NE, sete eixos medidos (mesma figura),
indicam caimento, também predominantemente fraco, para SW. Outros eixos

97



Figuro 7.'l - lmogens de rodor dq Bocio de Compo Alegre e onedores. As lovso ócidos do bocio destocom-se dos demois litologios
do bqcio e de seu embosomento, criondo um relevo mois elevqdo e oploinodo, As bordos dos denomes ócidos, mergulhondo poro
o centro do bocio se destocorn no poçõo norte, constituindo crisos ossimétricos, ossinolodos em verde, com declividode menorem
direçoo oo centro, conespondendo oproxinnodomente ò otitude de seu ocomomento vulcônico, As folhos estóo destocodos em
ozul, e corocterizqm bem os duos direçóes predominontes (NNW e ESE), Em vermelho deslocomos os folhqs que limitoriom o bordo
sul dq coldeiro obotido, As comodos dos vorios unidodes situodos o norte dessos fqlhqs se inclinom em direçóo oo centro desso
coldeiro, A sul, os lovos ócidos criom um plolô elevodo em reloçóo òs litologios dos unidodes inferiores do bocio e do embosomento.
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medidos em outros afloramentos apresentam orientações semelhantes.
Os dobramentos do ponto 77 são dobras decimétr¡cas, apertadas, do tipo

em chevron- K,nks simétricos), presentes em siltitos laminados associados a lavas
básicas, da Unidade Vulcânica Básica da Formação Campo Alegre. Conforme
discutido no capítulo anterior, essas dobras parecem estar associadas ao ajuste
entre camadas com competências bastantes diferentes (basaltos e siltitos).

7.2 - Geometria dos Falhamentos
Dezessete falhas em escala de afloramento foram medidas,

predominantemente nos setores norte e oeste da Bacia (fìgura 7.4). Estas possuem
orientação preferencial N25W, com importante concentração secundária em N35E.
A maioria das falhas não teve indicadores cinemáticos determ¡nados, entre aquelas
nas quais se observaram possÍveis indicadores temos: transcorrências (três falhas
destra¡s) orientadas entre N10E e N40E; falhas inversas e normais (uma de cada
tipo) apresentam, respectivamente direções de N20W e N36W. No embasamento
uma falha vertical com direção N30E parece ter movimentação sinistral.

Falhamentos e fotolineações de escalas maiores, tomadas em imagens de
radar e no mapa na escala '1 :50.000 da CPRM (Da¡tK e Carvalho, 1980),
compreendem um total de 80 lineamentos, sendo 59 tomadas da imagem de radar,
para a bacia e seu entorno e 2t lineamentos do mapa da CPRM (principalmente
para a bacia). Para as imagens de radar temos duas concentrações fortes: uma em
torno de N60E e outra em N40W (figura 7.5a). Já no mapa da CPRM as maiores
concentrações encontram-se em N55E, com concentração menor em N25W (figura
7.5b). As falhas de direção NE situam-se principalmente a sul da cidade de Campo
Alegre, e as com direção NW a oeste e norte da bacia.

Os fraturamentos medidos em campo não foram analisados em relação a
diferentes gerações. De maneira geral, as mais de 40 atitudes medidas para essas
estruturas apresentam mergulhos fortes com distribuição bastante dispersa, com
maior concentração para N30W (fìgura 7.6). Também apresentam concentrações
importantes para E-W e N5E.

No mapa geológico anexo, indicamos a ¡nterpretiação do movimento das
principais falhas da bacia. As falhas de direção nordeste são principalmente
normais, com mergulhos para norte, apresentando componente de movimentação
transcorrente destral, o lineamento do Rio Negro, também com orientação nordeste
provavelmente seria uma falha inversa, também com movimento destral tardio.

As falhas com direção noroeste também são principalmente normais, com
as falhas a oeste da bacia apresentando evidências de alguma mov¡mentação lateral
sinistral ou destral (principalmente). Vários diques ácidos e básicos são intrusivos
em fraturas com essa orientação.

7.3 - Bacia de Corupá
Para a Bacia de Corupá , o comportamento das atitudes da foliação mostra-

se bastante diferente. Conforme pode ser visto no mapa geológico e na fìgura 7.9, a
bacia é uma faixa estreita, alongada segundo ENE-WSW, bordejada por falhas
bastante contínuas a norte e a sul. As atitudes das camadas (em número de 84,
tomadas do mapa de Daitx e Carvalho, 1980), apresentam mergulhos nitidamente
mais fortes que os presentes na Bacia de Campo Alegre, e concentrados a noroeste
e sudeste.

Nas bordas os mergulhos são mais fortes, com atitudes mais dispersas e
dobras ligeiramente assimétricas. Na faixa central, as atitudes sugerem tratar-se de
dobras simétricas, com os flancos apresentando ca¡mentos suave. Nas três faixas a
deformação pode ser atribuída a uma compressão quase perpendicular às falhas
limítrofes da bacia.
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FiguraT'3-EstereogramasdoafloramentodopontoTT'siltitoslaminadosda
foimação Rio Negrinho, na porção norte da bacia. 7 3a: Polos do acamamento; 7 3bl

linhas äe contomo das concentåções dos polos do acâmamento, eìxos de dobras b1

med¡dos (estrelas) e polo construído (círculo)
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F¡gura 7.4 - Atitudes de planos de algumas das falhas mêdidas em afloramêntos da

Bacia de Campo Alegre.



Fig 7.5a - L¡neamentos da imagem de radar

Fig 7.5b - Lineamentos do mapa
geológico da CPRM

Figura 7.5 - D¡stribuição de fotolineações da Bacla de Campo Alegre e anedores,
7.5a: Prqeção estereográfica dos planos de lineações de imagens de radar
(considerados como planos verticais) e sua distribu¡ção estatística em diagrama de
rosácea, mostrando precomínio das orientações N65E e N40W; 7.5b: Distribuição
estatística das lineações tomadas no mapa geológico '1 :100,000 da CPRM (Daitx e
Carvalho, 1980).



FRATURAS
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Figura 7.6 - Diagramas para algumas das fraturas medidas em campo na Bacia de
Campo Alegre. 7.5a: Projeção estereográfic€ dos polos e de suas linhas de contorno;
7.5b: Distribuição das orientações das fraturas, denotando seu caráter radial, com
fraco predomínio das orientações N85E, NsE e N30W,
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Visando testar a hipótese da influência das falhas na atitude do
acâmamento, lançamos separadamente, em diagramas estereográficos, as atitudês
situadas na borda norte, na borda sul e na porção central da bacia (ver figura 7.7).

Nos três diagramas obtivemos duas concentrações de pólos, indicando um
dobramento segundo N45-55W, com eixo sub-horizontal, com caimento suave para
sudoeste nas porções iunto às bordas e para nordeste na porção central.

Nas bordas os mergulhos são mais fortes, com atitudes mais dispersas e
dobras ligeiramente assimétricas. Na faixa central, as atitudes sugerem tratar-se de
dobras s¡métr¡câs, com os flancos apresentando caimentos suave. Nas três fa¡xas a
deformação pode ser atribuída a uma compressão quase perpendicular às falhas
limítrofes da bacia.

Dividindo-se a bacia transversalmente em três porçöes, oes-noroeste,
central e les-sudeste, obtemos uma d¡stribuição de pólos bastante diferente (ver
fìguras 7.8):

Para a porção oeste, com 21 medidas, as camadas apresentam um
mergulho predominañte para ESE de cerca de 450.

A porção central, contando com apenas '12 medidas apresenta uma
distribuição mais simétrica e próxima do padräo de dobras com eixo sub-horizontal,
de direção N45W.

A porção leste, por sua vez, apresenta-se também como assimétrica, mas
agora com as camadas caindo predominantemente para noroeste.

Na figura 7.9 apresentamos um mapa geológico da Bacia de Corupá,
destacando os falhamentos. Estas falhas apresentam or¡entação ligeiramente
diferente da presente nos falhamentos transversais da Bacia de Campo Alegre
(N50E para N35E). Existem ainda outras três d¡reções de falhas cortando a bacia:
uma N80E, outra N5W e a última N28W.

Se consideramos que as falhas principais (N50E) das bordas da sub-bacia
de Corupá apresentam componentês destrais, veremos que os demais elementos
poderiam representar as estruturas esperadas para uma zona transconente com
essa orientação: As falhas de direção N80E seriam sintéticas, as de direção N5W
antitéticâs e a variação dos eixos construídos das dobras estariam orientados de
acordo com o desenvolvimento de dobras em echelon dentro desse sistema.
Evidentemente essa é apenas uma ¡nterpretação, pois faltam evidênc¡as diretas de
campo que comprovem tanto o sentido de movimentação dessas falhas como a
presença de eixos de dobras concordantes com os eixos construídos (ver mapa na
figura 7.9).
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Figura 7.7 - Distr¡bu¡ção dos polos do acamamento e dos contomos da Suþ-bacia de

Cãrupá, separados pór diferentes regiões estrulurais.
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Fìgura 7.8 - Distribuição dos pólos e contornos das atitudes do acamamento da
Sub-bacia de Corupá, mostrando a var¡ação das atitudes entre as bordas norte e
sul, mais afetadas pela ação dos falhamentos e a porção central.
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Figura 7.g - Mapa geológico esquemático da Sub-bacia de Corupá, com a movimentaçåo das falhas
pri-ncipais interpretãda aþartir Oà nipótese de uma zonade transconência destral. Todos os sentidos

be möv¡mentaþo das faihas são interpretativos, näo havendo medidas de campo para comprova-los.

A direção dos äixos construídos das dobras foram tiradas dos diagramas da figura 7.8.
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I - Hipóteses sobre a evolução paleogeográfica da
Bacia de CamPo Alegre

Quando, no capítulo 6, discutimos as unidades litoestratigráficas, ficou clara
a sugestão de que podemos dividir a história deposicional da bacia em três etapas
distintas. Aqui detalharemos as interpretações que foram levantadas a respeito de
sua evolução deposicional com base nas observações de campo'

Na primeira etapa observamos a deposição do Grupo Bateias a partir de um
sistema fluvial com leques aluviais originados em um relevo resultante da
combinação de cavalgamentos e transcorrências desenvolvidas ao longo da Faixa
Piên (Formação Papanduvinha). Na área fonte ocorriam restos de vulcões inativos,
granitóides com vários graus de milonitização e ganisses graníticos a anfibolítìcos do
embasamento. Os leques aluviais alimentavam e eram retrabalhados por um
sistema fluv¡al entrelaçado correndo na direção predominante les-sudeste
(Formação São Bento do Sul). A leste se encontraria um corpo d'água,
provavelmente o remanescente do oceano situado entre as microplacas Curitiba e
Luís Alves, recém-unidas, e o Terreno Paranaguá. A sul um braço desse oceano
teria avançado até a região de Corupá, essa depressão, que seria provavelmente

controlada por falhas, pode ter se desenvolvido já durante a sedimentação dos
leques aluviais mais a norte, ou ter se formado mais tardiamente. A sedimentação
nesse golfo se caracter¡zou por leques deltaicos passando para sedimentos
turbidíticos (Formação Corupá), apenas localmente se encontravam fácies
transicionais de águas rasas apresentando retrabalhamento por ondas'

Ainda neòsa etapa observou-se uma subida relativa do nível de base, os
sedimentos rudíticos foram substituídos por sedimentos inicialmente arenosos e
progressivamente mais finos (Formação Arroio do Bugre). É possivel.que tenha sido
äpenas nesse momento que tenha se instalado a sedimentação turbidítica a sul. Näo

foi possível caracterizar quais ambientes deposicionais teriam ocorrido nessa

êlevação do nível de base, porém ex¡stem evidências na unidade superior
(Formação Rio Negrinho) de que condições subaquosas teriam se instalado ao final
dossa elevação.

O início da atividade tectônica na margem oeste da bac¡a, com o
desenvolvimento de falhas normais poderia ter sido a responsável pela progressiva

retrogressão das fácies fluv¡ãis e sua subst¡tuição por ambientes ma¡s distais.
A proposta de evoluçäo paleogeográfica dessa etapa da sedimentação

está apresentada nos mapas das figuras 8.1 e 8.2.
Os leques aluviais da Formação Papanduvinha cobririam uma vasta área ao

sopé da câde¡a montanhosa erguida na zona de colisäo entre as Microplacas

Guritiba e Luís Alves, os depósitos rudíticos que ocorrem na Bacia de Guaratubinha
fariam parte desse mesmo sistema de leques, de forma que as duas bacias ainda
näo se encontravam individualizadas.

O inÍcio da segunda etapa é marcado por atividades vulcânicas básicas

(Formação Rio Negrinho). Não identificamos com clareza nenhum conduto dessa

àtiv¡¿a¿ê vulcânica, porém a ex¡stência de vários diques básicos e ácidos com

direção NNW sugere que as fraturas com essa orientação poderiam ter dado
passagem a esses magmas. As ocorrências de lavas ácidas associadas a essa

unidade a oeste da bacia se faz na forma de um corpo com or¡entação NNW, talvez

associadas a uma fratura particular entre aquelas com essa orientação.
As texturas e estruturas observadas nas lavas' e sua associação com

sedimentos pelfticos ¡nd¡cam o desenvolvimento de derfames básicos em condições

subaéreas a oeste e subaquáticas a leste. Dessa forma, se caracteriza a passagem

transicional entre o Grupo Bateias e o Grupo Campo Alegre, com a continuidade das
condições paleoambientais desenvolvidas e do traçado paleogeográfìco geral. Na

fìgura 8.3 mostramos os possÍveis limites do avanço do corpo d'água'



Figura 8.1 - Mapa paleogeográfico da Bacia de Campo Alegre na época de sedimentação
das formaçöes Papanduvinha e Säo Bento do Sul, com a área de exposição atual dessas
unidades.
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As fraturas teriam se formado como resposta distensiva em alto ângulo à

continuidade da col¡são entre as placas, ou mesmo em resposta a movimentos

transcorrentes destrais desenvolvidos em um regime de transpressão oblÍqua. Essas

fraturas delim¡tam atualmente a margem oeste (e possivelmente também leste) da

Bacia de campo Alegre, de forma que podem ser elas as resPonsáve¡s pela

individualização dessã bacia e de sua separação da. bacia de Guaratubinha a

nordeste e dô campo de lavas básicas e ácidas na área do Morro Redondo'
No topo dessa unidade observa-se, por quase toda a bacia, uma camada

de sedimentoé finos com intercalações raras de lavas básicas. Os sedimentos são

mais espessos a leste e quase ausentes a oest6, indicando que a confìguração
paleogeográfìca geral ainda se mantinha, com as terras mais baixas no leste.' - 

Ocone èntäo uma signifìcativa mudança na at¡vidade vulcânica' Uma

camadâ ignimbrítica recobre a þorção norte da bacia (Formação Avenca Grande).

Apresentã espessuras bastante variáveis, talvez refletindo o paleorelevo, algumas

porçöes parecem ter se colocado sobre o corpo d'água. ainda pre_sente e.outras

þarècem'erodir rochas básicas parc¡almente alteradas pela exposiçäo subaérea.. E

ä¡fícil estabelecer-se o ponto de origem desse fluxo ignimbrítico, a área com maior

espessura situa-se a nordeste e aquela na qual o fluxo .efodiu restos pedogenizados

de basalto encontram-se mais a oeste (ver mapa paleogeográfico da figura 8.3),

para sul as camadas desse ignimbrito são bem mais fìnas de forma que podemos

þ"n"". qu" o fluxo dirigiu-se de nordeste para sul e sudeste. lsso implicaria na

ãtevaçao da porção noideste da bacia, talvez com â construção de um ediflcio

vulcânico a partir do qual esse ignimbrito se originou.
EmalgumasporçõesoVulcanismobasálticorecobreacamadaignimbrítica'

mas de maneiia geral esðe evento marcâ a substituição do magmatismo básico pelo

dom¡nantemente ácido (Formação Säo Miguel).
Desaparecemosindfciosdesedimentaçãoouatividademagmáticaem

amb¡ente subäquoso. O vulcanismo pode ter soerguido progressivamente toda. a

região, fazendo com que condições subaéreas passassem a predominar na bacia.

Ñã-o podemos 
""qu""é, 

de que ãs idades de colocação dos vários corpos granlticos

s uaàos em tornó da bacia é muito próxima dessa época (ver as discussöes no

capítulo 10), e esse processo também pode ter contribuído na elevação da área.' Laïas de acidez relativamente baixa (traquÍticas) dominam essa fase, bem

como ignimbritos, sem depósitos de queda piroclástica associados. Esse tipo de

vulcaniðmo ácido de baixa explosividade é bastante compatível com as

características químicas e mineralógicas observadas para a maioria das lavas da

Formação São Miguel.
A saída aparentemente de grandes volumes de magma produziu 

- 
o

abatimento diferencial de blocos limitadãs por falhas com direção NNW e também

ENE, conforme comprovam as diferenças nas espessuras observadas nos furos de

sondagem (figura 6.1).- os iondutos vulcânicos dessa etapa também náo são claramente

definíveis. Alguns dos afloramentos tem características que indicam tratarem-se de

lavas mais proximais, da mesma forma que para as lavas básicas, da Formação Rio

ñãgrin¡o, os traquitos e riólitos da Formação Säo Miguel parecem estar.associado.s

a fËsuras linearei. Além das fraturas com-direçöes NNW, fraturas com direção ENE

teriam condicionado a localização desses condutos (ver figura 8.4). Trataremos da

questão dos condutos e edifícios vulcånicos logo ad¡ante'

Aterceiraetapadahistóriadeposicionaldabacia(verfìgura8.5)"-eiry.'.4
com um novo evento vulcânico marcante: Em uma das fraturas de direção ENE

eleva-se um domo de lava vítrea, dele proieta-se uma brecha piroclástica formada

por fragmentos anguloso de obsidiana, ¡unto com uma massa mais fina e ainda

inconroiid"d" de viãro. Esse fluxo piroclástico violento é sucedido rapidamente por

lavasfluídascomautobrechaçãoedesenvolvimentodebandamentodefluxo
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Figura 8.3 - Mapa paleogeográfico da Bacia de Campo Alegre durante a fase inicial da deposiçäo
CdGrupo Canipo'Alegie (Formações Rio Negrinho e.Avenca Grande), mostrando a área de

exposiião atuaidessai unidades, e a posiçåo dos possíveis condutos fissurais das lavas básicas

e cio poisível centro de emissão dos ignimbritos da FormaçäoAvenca Grande. Na SuÞbacia de

Coruþá assistiríamos a continuidade ða deposição dos sedimentos finos da Formação Corupá.
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Figura 8.4 - Area de exposiçäo da Formaçåo São Miguel, excluída a cobertura da

Formaçäo Rio do Turvo, com a indicaçäo das principais falhas que apresentavam

movimäntação na época do vulcanisnio. Essa falhas provavelmente serv¡ram também

de conduto a esses magmas. a presença de diques ácidos e corpos intrusivos rasos

(Granito Serra Alta) a leste da bäcia indicariam outras prováveis áreas de saída desses

magmas.



(Formação Fazenda Uirapuru). Esse evento particularmente violento acelerou o
abatimento da porção norte da bacia, talvez por ter promovido o esvaziamento
rápido do reservatório de lava.

Após essa explosão tem lugar a instalação de um lago nessa caldeira
abatida, com a deposição, em sua porção preservada, de sed¡mentos finos, em
parte turbidíticos, mas sempre apresentando piroclastos com granulometria de cinza
fìna, principalmente glass shards, além de raros lapilli de pomes. Níveis de tufo de
queda, laminados pela sua queda e decantação na água. Pequenas intercalações
de derrames ácidos e ign¡mbr¡tos relativamente bem espessos também se
colocaram nesse lago de caldeira. Estudos mais detalhados se fazem necessários
para definir melhor as variações estratigráf¡cas dessas variadas litologias
englobadas na Formação Rio do Turvo.

A geometria das fraturas mostrada no capítulo anter¡or (figura 7.1), sugere
que a caldeira deveria prosseguir mais para sul, as falhas que limitam sua exposição
atual seriam um degrau mais baixo que teria permitido a preservação desses
sedimentos da erosão (ver figura 8.5).

A sul, fora do lago da caldeira observa-se a deposição de tufos ácidos e
turbiditos pouco soldados, as lavas que acompanham essas rochas piroclásticas
parecem ter características mais ácidas, tratando-se principalmente de riólitos.
Nessa terceira fase, portanto, a atividade vulcânica torna-se mais ácida e mais
explosiva que aquela até então observada, a presença de cinzas vulcânicas nos
depósitos de caldeira indicariam o desenvolvimento de vulcanismo do tipo pliniano,
possívelmente na região sul da Bacia, associada aos ignimbritos e domos vftreos da
Formação Arroio Agua Fria.

8.1 - Edifícios vulcân¡cos
Não foram identificados com sêgurança ediflcios vulcânicos tlpicos,

formados pela intercalação entre camadas piroclásticas e derrames de lavas. As très
únicas áreas identificadas como possíveis condutos estão associadas à fratura da
borda da Caldeira Rio Turvo. Duas compreendem fluxos de lava com foliação
verticalizada atribuídas à Formação São Miguel, a terceira conesponde a brechas
proximais de fluxo piroclástico da Formação Fazenda Uirapuru.

Essas ocorrências reforçam a hipótese de que o vulcanismo pré-Rio do
Turvo era constituído quase que exclusivamente por derrames traquÍticos de baixa
viscosidade e fluxos ignimbrlticos fortemente soldados, estando praticamente
ausentes depósitos de queda piroclástica e ignimbritos pouco soldados. Essas
características apontam para uma atividade vulcânica predominantemente efus¡va
acompanhada de eventos explosivos bastante subordinados com colunas eruptivas
de tamanho desprezível a nulo, que favorecem a formação de depósitos
ignimbríticos fortemente soldados e inibe a formação de depósitos de queda
piroclástica. A composição traquítica e a temperatura provavelmente muito elevada
seriam os elementos que facil¡tar¡am o desenvolvimento dessas características.

Os corpos riolÍticos ¡dentificados na formação São Miguel seriam
essencialmente corpos hipoabissais e possíveis domos de pequena continuidade
lateral.

Por outro lado, a sedimentação poster¡or ao desenvolvimento da caldeira
central é constitulda por lavas riolíticas, ignimbritos com graus de soldagem variável
e tufos de queda. Essas litologias representam o registro final da Bacia de Campo
Alegre. A Formação Rio do Turvo, que conta com ¡nequívocos exemplos de tufos de
queda (praticamente todos depositados em amb¡ente subaquoso), e a Formaçäo
Anoio Agua Fria, representariam respectivamente os depósitos desse vulcanismo
dentro e fora da caldeira.

A atividade vulcânica dessa fase deveria ser do tipo pliniano. A definição
formal dessa classificação necessitaria de medidas bastante precisas de
fragmetnação e dispersão dos piroclásticos, esses dados não podem ser obtidos

u6



para eventos vulcânicos tão antigos quanto os da Bacia de Campo Alegre, de forma
que essa é apenas uma suposição baseada no tipo dos magmas e na presença
expressiva de glass shards e cinzas muito finas. As características de maior acidez e
de desenvolvimento extensivo de depósitos de tufos de queda favoreceriam o
desenvolvimento de verdadeiros edifícios vulcânicos iunto aos condutos. Essas
estruturas estavam fora da caldeira, possivelmente em suas margens e foram
desmanteladas pela erosão posterior.



fnen

N

h

S, Bento
do Sul

FormoçÕo
Rlo do Turvo

FormoçÕo
Fazendo Ulropulú

Formocóo Arrolo
Ásuo rin Corupó

Cursos fluVols no
morgemdo coldelro

Joroguó
do Sul I

Figura 8.5 - Paleogeografia da Bacia de Campo Alegre durante a deposição da
Formação Rio do Turvo. Os limites da caldeira e a posição dos c91tr9s vulcânicos
säo hióotéticas. A Formaçåo Arroio Agua Fria provavelmente recobria boa parte do
terreno situado a sulda caldeira



9 - Geoquímica e petrologia das lavas da Bacia de Campo Alegre

As rochas vulcânicas presentes na Bacia de Campo Alegre compreendem lavas
ácidas e básicas, geralmente com texturas faneríticas mu¡to finãs, cripto-cristalinas e
microcristalinas. É comum a presença de alteração, no mínimo fraca, em praticamente
todos os afloramentos, o que deve ser levado em conta na utilização dos resultados,
especialmente para os elementos maiores e menores móveis.

Foram realizadas as análises de 25 amostras, sendo 18 delas seguramente de
lavas e de ignimbritos da Bacia de Campo Alegre, outras duas pertencem a diques
básicos posteriores (relacionados ao vulcanismo Serra Geral, Cretáceo da Bacia do
Paraná), duas de rochas clásticas (tufáceas) da Formação Rio do Turvo, uma do
granitóide Serra Alta, uma pertencente a um clasto de rocha vulcânica da Formação
Papanduvinha e uma última de rochas básicas, atribuídas com alguma incerteza, a um
grande sill, a leste da Bacia de Campo Alegre, possivelmente também da Formação Serra
Geral.

As análises realizadas no ACTLABS (Canadá) compreenderam a determinação de
elementos ma¡ores (SiOz, AlzOa, TiOz, FezO¡, MgO, CaO, KzO, NazO, MnO2 e P2O5),

vários elementos traços (Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hf' ln' Mo, Nb, Ni'
Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn, Z¡) e terras raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu). Os resultados estão apresentados nas tâbelas do
anexo 2, iuntamente com análises de lavas da Bacia de Guaratub¡nha, de lavas
associadas ao granito Morro Redondo, desse granitóide, e mais dos granitos Corupá,
Agudos do Sul, Dona Francisca e Piraí (dados de Kaul, I 997; Góis, 1995; Machiavelli,
1991 e Harara, 1996).

9.1- Mineralogia:
A análise da composição mineral das lavas permite a correta apreciação dos

resultados dos dados geoquímicos, sendo assim possível avaliar se as correlaçöes entl'6
pares de elementos químicos tem real significado genético ou se são apenas acidentais.

Nas lavas da bacia de Campo Alegre é particularmente difícil a identificação de
muitas fases minerais, especialmente no caso das rochas ácidas' isso prejudica um pouco
a correta análise dos dados geoquímicos, mas algumas inferências importantes puderam
ser feitas.

A presença de fenocristais e de fases minerais que acomodam elementos
incompatíveis é de particular importância na interpretação de diagramas que podem
sugerir a presença de trends evolutivos nessas lavas.

Basa/fos e andesfos: As rochas básicas, apresentam texturas intersertais a

subofíticas, faneríticas fìnas a muito finas, säo constituídas essencialmente por
plagioclásios e piroxênios, subordinadamente com opacos, olivina, alterada para antigorita
e v¡dro, alterado para clorita, sericita, carbonato e epídoto, também podem ocorrêr quarÞo
e feldspato potássico.

Os plagioclásios foram identificados como andesinas' labradoritas e, mais
raramente, como oligoclásios. Entre os piroxênios encontramos pigeonita, augita e

diopsÍdio. os fenocristais säo predominantemente de plagioclásio (predomina a

labradorita), também podem ocorrer fenocristais de piroxênio.
Lavas ácidas da Formação Rio Negrinho'. com texturas traquíticas, microlíticas e

esferullticas são formadas principalmente por feldspato potássico (sanidina), o quarzo
pode ser raro ou comum, ocorre subordinadamente plagioclásio e zircão como acessório,
minerais de alteração são sericita, sílicâ e zeól¡tas, os opacos são menos comuns que nas

lavas ácidas da Èormaçâo São Miguel, mas as rochas são ricas em óxido de feno



disseminado. os fenocristais dessas lavas são de feldspato potássico e de quarzo.
Restos de possíveis xenólitos básicos e autólitos foram também identifìcados, e sua
presença serve para explicar algumas das caracteristicas químicas observadas nessas
lavas.

Lavas ácidas da Formação são Miguel: Tem variadas texturas, predominando as

microcristalinas, criptocristalinas com forte recristalização. Os minerais dessas lavas são

feldspato potássico (sanidina), quartzo, opacos (magnetita), ocorrendo subordinadamente

biotita, turmalina e microclínio, o zircão é acessório mas se faz presente em muitas des

rochas dessa unidade, também se registra a presença esporádica de olivina e

plagioclásio, além de sericita e epÍdoto como minerais de alteração. Nos ignimbritos é
maÈ comum a ocorrência de plagioclásio e muscov¡ta em adição aos demais minerais
presentes nas lavas. seus fenocr¡stais sáo principalmente feldspatos potássicos, sendo o
quarÞo comum apenas nas lavas mais ácidas.

Lavas dacíticas dessa unidades apresentam principalmente plagioclásio e quartzo,

sendo secundário o feldspato potássico. Estão presentes alterações hidrotermais em

algumas das amostras analisadas.
Granito serra Alta.. o pequeno corpo ¡ntrusivo/hipoabissal a oeste da Bacia de

campo Alegre apresenta uma mineralogia mais complexa que aquela que ocone nas

lavas. Além de quar?o, feldspato potássico (principalmente microclínio), plagioclásio e
opacos, podemos observar em algumas amostras ribeckita, anfibólios, biotita, além de,

mais raramente, muscovita, zircão e turmalina.

9.2 - Diagramas de variação e trends evolutivos
Diagramas de variação, nos quais plotamos um elemento contra outro, podem

apresentaialinhamentos què reflitam processos de evolução do magma por processos de

cristalização fracionada e fusão parcial, além de possivelmente serem capazes de

identifìcar contaminação por rochas crusta¡s.
Um grupo de diagramas de variação muito usados são aqueles que comparam o

conteúdo ¿ã sit¡ca contra outros elementos, eles partem do pressuposto de que um

magma básico original pode ir se diferenciando por cristalização frac¡onada para magmas

prolressivamentehais ácidos, desse modo a sílica nas ordenadas representaria também

ã teäpo de evolução, do magma mais básico e mais antigo a esquerda para o mais ácido

e mais novo a direita.
A estratigrafia da Bacia de campo Alegre nos permite estabelecer que as lavas

evolulram de mãnifestações mais básicas para as mais ácidas, embora algumas lavas

ácidas também ocorram precocemente na bacia (na Formação Rio Negrinho). Dessa

forma os diagramas de Harker podem apresentar resultados interessantes com respeito a

existência dium possível trend de evolução magmática, conforme veremos a seguir.

As lavas básicas associadas áo Granito Morro Redondo são aquelas que

apresentam menor acidez, estando seu conteúdo em sílica situado em torno de 48%' os

bäsaltos e andesitos da Bacia de Guaratubinha apresentam valorês entre 53 e 560/o. A

amostra sc-sM-377, tem acidez comparável àquela apresentada pelos basaltos do Morro

Redondo (47,8%) e a amostra sc-cA-ss situa-se entre as rochas básicas da Bacia de

GuaratubiÀha (originalmente apresenta valores de 49,33%, mas corrigida com relação à

elevada perda d'água, essa amostra está plotada em torno de 54o/o de sflica). Após um

intervalo de sÍlica entre 56 e 65% sem ocorrência de rochas, aparecem as lavas

tráquíticas da Bacia de Campo Alegre, aparecendo então os riól¡tos das bacias de Campo

nleire e de Guaratubinha, e finalmente os granitos e riólitos de Morro Redondo e de

Serra Alta.
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As amostras do Granito Agudos do Sul situam-se principalmente em um
pequeno intervalo entre as rochas da Bacia de Campo Alegre e as do Maciço do Morro
Redondo, as amostras do Maciço Corupá ocorrem no intervalo entre as lavas básicas e
ácidas e junto com as lavas da Bacia de Campo Alegre.

De maneira globalobservamos os seguintes comportamentos com o aumento da
sílica:

Correlação positiva para Th, Nb, Hf, U e para todos os elementos terras raras,
com exceção do európio e do samário. Fraca elevação para Y, com grande dispersão
entre as rochas mais ácidas, especialmente àquelas ligadas ao Granito Morro Redondo.
Correlação negativa para titânio, Al2O3, Fe2O3, MnO (pouco nítido), MgO, CaO, P2O5,
Sr, Sc, Cr, V, Ni, Eu e Sm.Padrões retos (invariáveis) para tântalo, molibdênio, vanádio,
estrôncio e cobre entre as ácidas.

Os gáficos que apresentaremos adiante fazem uso dos seguinte símbolos, salvo
quando outros sejam definidos:

Basaltos Formação Rio Negrinho - Bacia de Campo Alegre

Traquitos da Formação Rio Negrinho - Bacia de Campo Alegre

Traquitos da Formação São Miguel- Bacia de Campo Alegre

Riólitos da Formação São Miguel- Bacia de Campo Alegre

lgnimbritos da Formação Rio do Turvo - Bacia de Campo Alegre

Tufitos da Formação Rio do Turvo - Bacia de Campo Alegre

Granito Serra Alta

Andesitos da Bacia de Guaratubinha

Riólitos da Bacia de Guaratubinha

Basaltos do Maciço Mono Redondo

Riólitos do Macigo Morro Redondo

Granitos do Maciço Morro Redondo

Maciço de Corupá

Maciços Piraí e Dona Francisca

Maciço Agudos do Sul

Clasto de traquiandesito - Fm. Papanduvinha - Campo Alegre

Sufte Rio Piên

Diques de diabásio da Formação Serra Geral- Bacia do Paraná
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A alumina (ver fìgura 9.1) apresenta um trend negativo não linear, sua redução é

relativamente suave entre as lavas básicas e oS traquitos, acentuando seu decréscimo

acima de T3o/o de conteúdo em sÍlica. Esse comportamento provavelmente reflete o início

da remoção ma¡s acentuada de feldspatos a part¡r de 72'73o/o de sílica' especialmente de

feldspató potássico. Para as lavas da Bacia de Corupá, a alumina apresenta-se estável

num patamar de cerca de 14% até o valor de 73% de sílica, quando esse elemento desce
p{a 11o/o, ¡sso também reflete a remoção de feldspato potássico na transição entre

traquitos e riólitos mais ácidos.
Potássio e sódio apresentam comportamentos que a sua maneira acompanham a

inflexão do gráfìco de alumina. o potássio é ascendente desde os basaltos até 72o/. de

sílica, infletiñdo negativamente após esse limite, também, podemos atribuir essa marcãda

modificação de comportamento à remoção de feldspato potássico. O sódio inicia sua

inflexão mais precoóemente, as lavas mais básicas tem valores muito ba¡xos desse

elemento, elevãndo-se rap¡damente até os valores de 56%. Entre os andesitos e os

traquitos o sódio continua mantendo um comportamento ascendente, um pouco menos

fortä, por volta de 67% de sílica o frend se torna negativo, dispersando-se entre as lavas

ácidas. Esse comportamento aSSOcia-se provavelmente à remOção progreSSiva de

plagioclásios cada úez ma¡s sódicos com o aumento da sílica (ver figuras 9.2 e 9.3).

o aumento do rubídio segue o aumento de feldspato potássico, entretanto mostra

uma tendência a manter-se COnstante entre aS roChas mais ácidas, não acompanhandO a

inflexäo negativa do potássio. o estrôncio mostra uma tendência à redução, esse

comportam;nto também reflete a separação acelerada, de plagioclásios do magma, com

conientração de feldspatos potássicos (ver figuras 9.4 e 9.5). Notamos porém uma

grande dispersão entre as diferentes rochas basálticas, não sendo possÍvel alinha-las em

ñenhum trend, sequer aproximado, entretanto, para cada uma das diferentes ocorências
geográficas (Bacià de Campo Alegre, Bacia de. Guaratubinha e Maciço do Morro

ñedändo) os pontos tendem a se agiupar, isso poderia signif¡car diferenças regionais na

fonte desses magmas ou na alteração (observamos essa diferença, em menor monta,

também para o sódio).
Mãgnésio e c¿lc¡o tem perf¡s negativos parecidos, muito fortes entre as rochas

bás¡cas e ãe horizontalizando em direção aos teores mais ácidos, esse comportamento

indica que os minera¡s máficos (olivinas e piroxênios) são extraídos rapidamente, até a

formação dos traquitos.
Entre os elementos menores observamos que o zircônio apresenta tendência

inicial de aumento, até cerca de 690/o de sÍlica, se abrindo em três ramos nas lavas mais

ácidas, com um dos ignimbritos e o granito serra Alta apresentando os valores mais

elevadôs. As rochas ãcidas Morro Rêdondo (granitos e riólitos) apresentam grande

dispersão também para esse elemento (figura 9.6). O háfnio apresenta também clara

teniência de elevação das lavas básicas para as ácidas, enfraquecendo depois e

àórËientanAo forte dispersão entre as ácidas (figura 9.7). O aumento.desses dois

eiementos, que substituem o t¡tânio em acessórios como esfeno e rutilo sugere a

concentração desses minerais pelo processo de diferenciação magmática.'..

O ñø¡¡o apresenta umá corielação positiva com o aumento de sílica, porém com

grande dispersão para as lavas ácidas, 
-especialmente 

entre aquelas com mais dø 73o/o de

ðilic", *m'o conteúdo de nióbio variando entre 45 e 75 ppm. Amostras de granitos e de

i¡Ol¡tos Oo Maciço do Morro Redondo atingem valores de até 200 ppm desse elemento,

fãmi semett'anie também é observado paia o tório._ O controle da concentração desses

ãlementos pode ser atribuída à variaçâo do conteúdo de biotita nessas rochas, único

mineral importante presente nos granitos do Morro Redondo capaz de concentrar esses

àlementos' em magmas ácidos (Rollinson, 1993). outros elementos também apresentam
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Figura 9.1 - Diagrama de variação da alumina oontra a sílica para as lavas das Bacias de
Campo Alegre e Guaratubinha e do Maciço Morro Redondo. Observamos um
comportramento quase plano entre as lavas basicas e aquelas de composicao traquitica,
em tomo de 7O"/o de silica inicia-se uma inflexao negativa do trend, provavelmente
refletindo a remocao de feldspato potassico.
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Figura 9.2 - Diagrama devariacao para o potassio. Observamos um aumento progressivo

ate o valor de 7Ùo/o de silica e em seguida, de maneira semelhante ao observado para o
aluminio o inicio de uma inflexaonegativa.
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Figura 9.3 - Diagrama de variacao para o sodio. Apesar da maior dispersao dos pontos o

trend e muito semelhante aquele do potassio.
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Figra 9.4 - Diagrama de variacao do Ruþidio contra a silica. Observamos a tendencia de
aumento pouco acentuado ate cerca de 70o/o, a partir de ond torna-se mais acentuado. As
amostras da Suite Rio Pien apresentam uma inflexao negativa para algumas de suas
amostras a partir dos 70% de silica.
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Figura 9.5 - Diagrama de variacao para o estroncio, a partir desta grafico observa-se que
as rochas da Suite Rio Pien e do Macico Agudos do Sul situam-se fora do trend
decrescente definido pela maioria das demais amostras. Alguns dos basaltos do Macico
Mono Redondo sao anormalmente empobrecidos nesse elemento.
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Figura 9.6 - Diagrama de variacao do zirconio contra a silica, no qual e possivel observar
comportamentos distintos para as rochas da Suite Rio Pien, Macico Morro Redondo e as
demais rochas anaisadas . Para as lavas das bacias de Campo Alegre e de Guaratubinha
e possivel visualizar um trend mal definido, ascendente ate 69% de silica e depois
descendente, com excecao a algumas amostras de riolitos da Bacia de Campo Alegre.
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Figura 9.7 - Diagrama de variação do háfnio contra a silica. Observamos comportamento
semelhante aquele do zirconio, com tendencia inicial de aumento ate 70% com posterior
reducao. As rochas da Suite Rio Pien apresentam teores menores e com constante
reducao.
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grande dispersão entre as rochas do Maciço Morro Redondo, possivelmente também
controlados por esse mineral.

Uma questão essencial a respeito das lavas presentes nas bacias de Campo
Alegre e de Guaratubinha é a possibilidade de geração dos magmas ácidos a partir dos
básicos. lnfel¡zmente foram poucas as amostras de lavas básicas da Formação Rio
Negrinho que encontravam alguma condição para as anál¡ses químicas, estando
geralmente todas muito alteradas, mesmo as duas amostras selecionadas apresentam
algum tipo de alteração, de modo que devemos encarar com cautela às interpretações.

Os fenocristais das lavas básicas são plagioclásio e clinop¡roxên¡os (augita'
d¡opsídio e pigeonita), ocorrendo secundariamente também a olivina, esses minerais
seriam os primeiros a se cristalizarem e, portanto a serem separados do magma no caso
de uma evolução por cfistalização fracionada. os coefìcientes de partição de vários
elementos químicos entre esses minerais e um líquido basáltico indicam que, entre as
lavas básicâs e as ácidas, observaríamos um aumento de rubídio, bário, potássio, ítrio,

t¡tånio, zircônio, háfnio, nióbio, tåntalo, tório, urânio e têrras raras (com possfv€l excêção
do európio se a quantidade de plagioclásio extraída for muito superior aos outros
minerais). Com redução para níquel e cromo, e comportamento indefinido para cobalto,
vanád¡o, escåndio e manganês. A extração de ol¡vina e de clinopiroxênios levaria ao
aumento de estrôncio, já a extração predominante de plagioclásio levafia à sua redução.

Observamos que de fato ocorre aumento muito claro para rubídio, potássio'

zircônio, háfnio, tór¡o, cobalto, vanádio redução para níquel, cromo e escândio (ver os
gráficos para Th, V, Cr e Sc na figura 9.8). Os trends sáo pouco nftidos para Y, Nb e Ta,

mas sempre ascendentes. Para U apresenta claro trend positivo (figura 9.9). Para o
manganês o trend é pouco decrescente e confuso.

o titânio apresenta uma relação negat¡va näo linear com uma vertente mais

acentuadas para as lavas básicas e mais suave para as ácidas' conforme mostra a figura
9.10. Esse padrão pode sugerir a remoção inicial de grandes proporções de augita (titâno-

augita?) na evolução dos basaltos e depois uma remoção de menor quantidade de óxidos

taið como ilmenitã e titano-magnet¡ta (a magnetita extrai muito titânio e vanádio, assim
como outros elementos "básicos"). z¡rcônio e háfnio substituem o t¡tånio no esfeno e no

rutilo, esses elementos apresentam um decréscimo fraco para as básicas, grande

dispersão entre as ác¡das, provavelmente ocorre uma variação um tanto €rrát¡ca desses
minerais nas rochas mais ácidas, sem comprometer a remoção do titånio por outros

óxidos (figuras 9.6 e 9.7).
òLstrôncio (figura 9.S) apresenta clara relação negativa, indicando o predomínio

da remoção de plagioclásio na transição entre as lavas básicas e ácidas, entretanto esse
processó deveria pioduzir aumento para o titånio e não sua reduçäo. lsso indica que, no

mínimo, a geração das lavas ácidas não se deu por um processo simples de segregação

de mineraiõ, próvavelmente envolveu também a fusão e assimilação de rochas da crosta.
o nfquel e o cromo geralmente tem comportamento semelhante no processo de

diferenciação, ambos apresentam decréscimo entre as lavas básicas e as ácidas, mas

pode ser'observada uma diferença entre as duas amostras do basalto Rio Negrinho

ifigura 9.11). A amostra mais básica por vezes (como é o c¿¡so desses dois elementos)

apiesenta teores que a aproximam daqueles dos diques da Formação Se¡¡a Geral que

cortam a bacia. A redução do nÍquel está geralmente associada ao fracionamento de

olivina e para o cromo o iracionamento de clinopiroxênios. A amostra de traquito com ãlto

teor de iromo (ponto SC-CA-66) também apresenta elevado teor em níquel e näo está

representada no gráfico desse elemento.

Entre os elementos terras raras predominam relações positivas com o aumento de

sllica, apenas para o európio para o qual é possível atribuir a remoção de plagioclásio
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Figura 9.8 - Diagramas de variaçãopara tório, vanádio (apenas rochas mais ácidas) e
escåndio.
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Figra 9.9 - Diagrama de variação do Urânio contra a sílica, observamos um trend
crescente, as rochas da Suíte Rio Piên desloca-se do trend das demais rochas, as
lavas da Bacia de Guaratubinha (símbolos azuis) estão no limite de detecção do
método analítico utilizado.
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Figura 9.10 - Diagrama de variação do titânio contra a sílica., mostrando alinhamento
descendente, as amostras da SuÍte Rio Piên situam-se um pouco abaixo desse trend.
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Figura g.11 - Diagrama de variação dos elementos níquel e cromo contra a sílica, sem o

desenvolvimento de trends muito nítidos.



como responsável. observamos na figura 9.12 que as amostras da Suíte Rio Piên e do

Maciço Agudos do sul apresentam-se deslocadas da linha de aumento da maioria dos

elementos terras raras.

De maneira global podemos afirmar que a sílica funciona como índice de

diferenciação eficiente para identifìcar linhas evolutivas do magmat¡smo da transição

Proterozói'co/Fanerozóico na regiäo da Serra do Mar em Santa Catar¡na e no Paraná.

Dessa forma, os diagramas de vãriação permitem estabelecer uma relação genética entre

as lavas bás¡cas e ácidas da Bacia de campo Alegre, entre estas lavas e aquelas

ocorrentes nas proximidades (Bacia de Guaratubinha e Morro Redondo)' Entre o
vulcanismo e o plutonismo granítico de mesma idade existem diferenças no

comportamento das amostras do Maciço Agudos do sul e principalmente da suÍte Rio

Piên, persistem também problemas com relação a variações apresentadas pelas lavas
menos evoluídas com respeito a elementos importantes, tais como o estrôncio. A
possibilidade de variaçöes reglonais sistemáticas deve ser avaliada

9.2.1 - Explicações para alguns desvios dos trends:
Algumas das iochas da Bãcia de Campo Alegre apresentam claros desvios dos

trends esiabelecidos pela maioria das amostras, longe de invalidar as linhas evolutivas

gerais definidas pelos alinhamentos, essas diferenças podem ser explicadas com base

ãm características petrológicas e textura¡s observadas nas lâminas'
A amostra do pontó 66 apresenta forte enriquecimento em Mo, U' Cr' Ni' K' Pb e

Zn. Essa rocha em particular apresenta sinais fortes de alteração hidrotermal, com

sericitização e silissificação secundárias. o enriquecimento nesses elementos sug€re a

ação de pelo menos dois fluidos mineralizantes, depósitos de u, Mo, Pb e Zn podem

oõrrer associados em mineralizaçöes mesotermais (Evans, 1993) iá o enr¡quec¡mento

em cromo e nfquel necessita de uma origem diferente e talvez tenham sido extraídos dos

càrpos uttramaicos do embasamento ou dos corpos ofiolíticos da Faixa Piên, (os teores

piáãã"tà" das rochas básicas das bacias são mu¡to menores que aqueles dessa

ãmostra). O potássio é um elemento comum nas rochas ácidas da Bacia de Campo

Alegreesuaconcentraçäoporprocessosmetassomáticosatravésdesoluçöes
hidrotermais é comum, ac'ompänhando as mineralizações de Pb, Zn. e U. Este último

elemento ocorre em teores ainda mais elevados em alguns dos granitos no Maciço de

Morro Redondo.
Aamostra25,umquarÞo.traquitodaFormaçãoRioNegrinhoapresenta.teores

ligeiramenté elevadoó Oe päOS. A apatita não foi identificada em nenhuma outra lava da

Bäcia de campo Alegre, o que resulta em valores muito baixos desse elemento em todas

as demais amostras] geralmente entre O,O2 e O,14o/o, a amostra 25 apresenta 0,31o/o de

fosfato, o que a coio;ca próxima dos valores observados para os basaltos' podemos

atribuir essa pequena anomalia à presença de xenólìtos identificados nas amostras,

alguns dos quais portadores de zircão'
Aamostra20SéenriquecidaemMno2,Cr'EueZr,elaapresenta-sefraturadae

com forte impregnação com óxidos secundários, que poderiam -explicar seu

enr¡quecimento em mànganês, zircônio e cromo' O maior teor de európio pode ser

expli;ado por ser esta uma iava com menor acidez (apenas 63,397o de sílica)' e

pròvavelménte ainda retenha cristais de plagioclásio, entretanto, ela também é

ãmpàOreciOa em estrôncio, o que exige uma explicação mais detalhada para a possível

sejaração entre esses dois elementoi. Tal explicação foge dos obietivos deste estudo e

necessitaria de análises específicas não realizadas'
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Figura 9.12 - Diagramas de variação de alguns elementos tenas raras contra a sílica,
veja discussões no texto.
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A amostra mais problemática talvez seja da lava básica do ponto SM-377, ela

apresenta algumas características que a aproximam das amostras da Formação Serra

deral, mas não restam dúvidas com relação a sua inclusão na Formação Rio Negnnho.

Apresenta-se enriquecida em titånio, potássio, sódio, fósforo, samár¡o, neodfmio, térbio e,

"a fn"nor grau, em zircônio, lutécio, e itérbio e redução em níquel, cromo, cobre,

alumínio, mãnganês e cálcio. Como existem apenas duas amostras de lavas básicas da

Bacia de Camþo não se podem fazer inferências seguras a respeito das causas desse
comportamento. Problemas de alteração devem ser levados em conta, uma vez que as

duas amostras apresentam-se alteradas nas lâminas.
O clasto àe traquiandesito da Formação Papanduvinha também apresenta várias

diferenças das demais rochas, mas esse fato é esperado e só comprova que não está

relacionada com o magmatismo da Bacia de campo Alegre, destacam-se. o elevados

teores de bário, fósforõ, estrôncio, tório, nfquel, cromo e vanádio, além de pêquenos

desvios em outros trends.
As rochas ácidas associadas ao Maciço do Morro Redondo são um caso a parte,

apresentam grande dispersão em relação aos trends observados para as demais rochas.

liso pode sei atribuído à maior variação mineral apresentada pelos granitos dessa suíte

r"grati".. segundo Góis (1995) os granitos apresentam além do quarÞo, feldspato

aldlino e plagióclásio, comuns na maioria das demais ocorrências, biotita, homblenda,

anfibólios iód-icos (ribeckita/artuedsonita), piroxênios calcio-sódicos (aegirina/aegirina-

augita) e olivina, contando ainda como acessórios titanita, zircão, apatita, rutilo, fluorita e

opãcos. Evidentemente, como não tivemos acesso às lâminas dessas rochas (e por não

sär o Maciço do Morro Redondo obietivo de estudo desta tese), consideramos que são

necessárioó estudos detalhados para avaliar se essas diferenças mineralógicas dos

membros mais ácidos do Maciço do Morro Redondo são devidas a diferenças na origem

dos magmas (como sugerem as diferenças observadas entre as lavas básicas de alguns

elemeniôs) ou apenas ño processo de diferenciação final dos termos ácidos, entretanto,

nossas cómparações através dos diagramas de elementos terras raras e outros

diagramas multi-elementos, sugerem uma identidade entre essas rochas e os demais
granitos e lavas analisados.

como uma última observação com relação aos diagramas dê var¡ação- contrâ a

sÍlica, observamos que o P2O5 pode ser usado como um geotermômetro. (watson e

Harrison, 1g84), quando mais eÍevada a temperatura maior seria a solubilidade de apatita

no r"g.", de îorma que altos teores de fosfato implicariam em elevadas temperaturas do

mag.ã. Os teores presentes nas lavas riolíticas e traquÍticas analisadas säo baixos,

sugärindo temperatuias inferiores a 800"C para a maioria das lavas ácidas, com algumas

poü"ás situanäo-se entre 800 e 950t. Os granitóides, as lavas traquÍticas menos ácides

ä as lavas básicas situam-se entre 800 e 950o. Poucas lavas situam-se acima da linha dos

950oC, incluindo-se aí o clasto de traquiandesito do conglomerado 
- 
da Formação

Þâpanouvintra, uma lava ácida da Formação Rio Negrinho e um riólito do Mono Redondo

(ver figura 9.13). As caracterfsitcas de soldamento intenso de alguns ignimbritos e da

àuidei observaáas nas várias oconências dessas lavas sugeririam temperaturas mais

elevadas para lavas riolíticas, lavas traquíticas podem apresentar fluidez rnais elevada

mesmo nessa faixa de temperatura indicada pelo gráfico (Cas e Wright, 1987)'
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9.2.2 - Diagramas de variação de elementos incompatíveis:

Elementoi incompatíveis são aqueles que concentram-se preferencialmente no

magma à;ra;te a fusão parcial de determinada fonte, quanto mais incompatível. ma¡s o

ãtãñ.r"nto se concentrarå na fusäo. Diferentes fontes podem modificar- a ordem ds

ðoÀpãt¡U¡l¡¿"¿" dos elementos, de acordo com as diferentes condiçöes físicas e

d¡ferentes assembléias minerais.
ParabasaltosoceânicosSuneMcDonough(1989)propöeaseguinte-ordemde

compatibilidade, do elemento mais incompatível para o-menos incompatfvel: Cs' Rb' Tl'

eà, iry, rn, u, Nb, Ta, K, La, ce, Pb, Pr, Mo, sr, P, Nd, F, zç, Hi, sm, Eu' sn' sb' Ï' Dv'

Li,Ho,YeYb.

Váriasconsideraçõesarespeitodasproporçõesemqueesseselementos
menores ocorrem fazem úso de padrões para sua normalìzação, existe grande num_ero de

p"Jrá"ã pr"p""tos por diferentes autores, de modo que é necessária aqui a definição dos

valorês adotados neste trabalho:
ParaoselementosTerrasRaras(ETRs)adotamosanormalizaçãoparacondrito

com base nos valores de Nakamura (197i) complementados pelos dados de-Haskin et al'

f f 
gOAl, ø. iao valores de uso maìs disseminado, obtidos pela composição de vários

òonOritos e situam-se aproximadamente na média dos valores propostos por outros

ãrt"r*. para a comparàção com os sedimentos foram adotados os valores doNorfh

ïmer¡can Shale Compositá (¡¡nSC) proposto por cromet et al., 1984 (ver tabela 9.1).

para os demais elementos menbres (elementos litóf¡los de íons grandes - LILE e

elemenioì ¡e força de campo alto - HFSE) existem valores de normalização que partem

de diferentes padrões: conåritos, manto piimitivo, Basaltos de dorsal oceânica (MORB)'

uã"ãlio" ¿ã ilhas oceânicas (olé), crosta cont¡nentat, etc., seguindo as recomendações

ãã-no¡in"on (1993), adotamos os'ualores de Thompson ('t 982) baseado em condritos e

dê acordo com os valores äoJt"¿o" para a normalização das terras rafas e os valores de

ùbig ¿" pearce, i 983. Adicionalmente fizemos uso de valores médios para crosta

.oni¡n"r,t"r superior (Taylor e McLennan, 1gg1)e, para crosta inferior e média da crosta

;;;ü; pro'postos'poi weaver e Tarnev, 1984 (ver tabela 9'2)

Vários dados, inclusive aqueles obtidos nesta pesquisa' sug€rem que a fonte. para

o ,"grãiir.o áa gacia de cåmpo Alegre e das demais man¡festações magmáticas

Tabela 9.1 - Valores de de terras raras adotados neste trabalho
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relacionadas (Guaratubinha, Morro Redondo, Granito Agudos do Sul e memo da SuÍte Rio

ncn) ¿ ,." iitosfera subcontinental (ver discussões ma¡s adiante). Evidentemente esse

ambíente é bastante diferente daquele de basaltos oceânicos, especialmente em relação

ãs condições de pressão em que se encontram as assembléias minerais' entretanto' uma

uãi àr"'nao OisöOe_se de estimativas para esse.tipo de ambiente, adotamos a ordem

p.pòit" p", sun e McDonough (1gg9) para a análise através dos diagramas de variação.

Em tese, elementos com 
"o-mpàtibitìáades 

semelhantes (ou seja' com coeficientes de

partição mineral/magma muito semelhantes), deveriam manter as proporçöes de suas

iontes se foram originados sob as mesmas condições'

Tabela 9.2 - Valores para a normalização dos elementos menores

' veloles PeÉ os ór¡dos dG el€me

Alguns desses pares de elementos são muito pouco afetados por eventos

posterioiä ã pãi 
""tå¡oln"odímio 

é um exemplo' uma vez que qualquer processo

ããiiåriot a suä geraçao tsãgãéacat magmática, contaminação crustal' difusão de

fluÍdos, etc.) dificilmente t"t¡" äõ"i de fraðionar suas razões presentes na área fonte

,tã 
"ét 

quå os dois elementos teriam comportamentos geoouÍmicos idênticos'

Esses elemento" p"*Nrìã. 
" 

deteiminaçao das- razbes presentes.na. área fonte,

ja aqueles pares afetadòs öoi piá""""ot .poste;iores serviriam para a identificação de
'contaminação 

e outros processos modificadores'
De acordo "ot " 

oiãLt àe compatibilidade proposta por Sun e, McD-gnoush'

apresentada acima, traçamos vários diagramas de variação para pares de elemenros com

ä;;iibi''d;õi tuito'p'ot¡tåi, ci t ñu, Ba x Rb' ea i rh' rh x u' u x Nb' Nb.x-ra' ra
;l;:ü; ó;, ce x Pbi Pb';Þ;, Pb x Mo, sr x Nd, Nd x Zr' zr xHl'Tio2 x Hr' Hr x sm'

ill Er, Dy x Ho, Ho x Y, Y x Yb e Yb x Lu' Com base nesses diagramas analisamos os

;;ä"ïbi'dã páia a eacia de Campo Alegre, juntamente com as amostras da Bacie de

Gauratubinha e dos maciços-¿ã Cärup¿, 
-fUorio 

Redondo e Agudos do Sul' além das

amostrasdaSuíteRioPiên.Algunsdesseselementosforamdosadosempraticamente
todas as amostras estu¿aOãs' äutros porém estão determ¡nados em umas poucas' de

136



forma que näo foi possível uma comparação completa desses dados' além disso' técnicas

¿¡u"rsa! foram empregadas na determinãção de diferentes amostras, de modo que erros

ftignrfìcativos se leïarñtos em conta os teores em que ocorrem muitos desses elementos)

iòã"t ""t"t envolvidos, também ocorreram problemas com o limite de detecção de

ãrg;= d""ãr;entos (cs e u), especialmente para as análises disponíveis para a Becia

de Guaratubinha.

Umprimeirogrupodediagramas,bastantesignificativo,resultouemalinhamentos
bastante cons¡stentes para todai as amostras plotadas O diagrama lantânio X 

-cério
frãOu= urn al¡nhamento passando pela origem segundo a proporção La:Ce de 1:2 (ver

hgura 9.14). O diagrama zircônio x háfnio também produz um trend bastante reto,

levemente deslocado com relação à origem, com uma inclinaçao (Zr:H0 de cerca de 42

(figùra 9.15). O diagrama de háfnio ðontra titånio (TiOt também..produz uma reta

fal"unOo pãU origem, com inclinação de 0,024 (figura 9'16)' O diagrama Hf x Sm

mostrado na figura-g.t2, produz um ãlinhamento menos nít¡do' com maior espalhamento

¿"i ãrõ"to.-da Bacia'Oe Campo Alegre, a razão Hf:Sm dessas amostras é de

ãpiotit"a"."nte 1 (cerca de 0,95), As amostras da Bacia de Campo Alegre podem ser

ãäntra¿as em dois treids com inclinãção ma¡or ou menor que a apresentada pelo total das

amostras._--ilo"diagramasdeterrasraraspesadas(verfigura9.18)produziramos

al¡nhamentos mais fortes dentre os elementos incompatlveis' P-ara 9 qT disprósio e

hólmio observamos uma linha reta passando pela origem com inclinaçáo (Dy:Ho) de 5'2'

O oráfico de hólmio contra ítrio produz alinhamento ligeiramente abaixo da origem' com

;"rä'¡õ,i!g-ôo32. lt¡o *nttá itérbio produz alinhamento pela origem com proporção

Oäõ,gC.-finãtrente o grafico yb x Lu pioduz trend retilfneo passando pela origem com

inclinação de 7 ,25.
os alinhamentos desses elementos não comprovam necessáriamente a

cogeneticidadedessasamostras,dadosdasrochasvulcânicasdaregiãodeSnowdonia
em Gales e as amostras Oot áiqr"t da Bacia do Paraná também alinham'se (com

ãä""i* Ãi"itos) em alguns dess'es diagramas', a proporção HorY'. p€r ex€mplo' tem

valor constante em todos ós valores de iormalização, inclusive condritos, dessa forma

nãã t". significado geotoõ¡co. os demais alinhamentos entretanto (Le/Ce,ZrlHf, Hf/Ti,

ffilS;ì,òyn",V¡fb e Vb/Lui podem ser relacionado com a área fonte dos magmas.

Tabém foram oOtíåås ¡ons alinhamentos para os pares Tm¡' e, Tm/Hf'

respectivamente com vatôies da inclinaçäo de 0'016 e 0'06' O primeiro não sofre

iåä""àr""to significat¡vo pelos processós geológicos, de maneira semelhante ao par

ù;ñ, já pàra ã r"raçao iÀlHti os vatorðs obtidos se aprox¡mam mais daqueles

apresentados pela crosta superior.
As razões o¡t¡oas åiåvés dos al¡nhamentos não são c¿¡pazes de definir nenhuma

fonte específ¡ca p"r" 
"" 

,o"tã" estudadas, podem ser coincidentes ou mais próximas dos

valores de um MORB enriqúãc¡do, de basaltos de ilha oceânica e de crosta superior ou

inferior (e mesmo de |1ì"nt p¡|]ì¡i¡uo), depen{endo do par de elementos envolvido (ver

tabela 9.3). oessa torma nãã ioi poá"iu"i defnir qual a fonte dos magmas com base

apenas na; relaçöes entre elementos incompatíveis'

Os dema¡s gráficos de elementos incompatíveis não apresentaram 
-alinhamentos

tão persistentes. oð etemenG que resultaram em .melhores 
alinhamentos sáo lustamente

os menos incompatíveis, p"ttã"t" menos móveis' dessa forma seriam menos passlveis de

serem mobilizados das rochas da crosta, além de apresentam menores concentrações

nessas rochas lcom exceçao ão titânio)' Esses fatores poderiam i1r1?il-uT-".:11t?lin"çto

nesses elementos peto måierial crustal, preservando assim suas razões da área fonte'
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Figura 9.15 - Diagrama Zr X Ht mostrando forte alinhamento das
amostras (alguma amostras do Granito Morro Redondo situam-se for a
do gráfico, com teores ma¡ores para os dois elementos, mas ainda
assim alinhadas com as demais).
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Figura 9.16 - Diagrama de variação do titãnio contra o háfnio,
observamos uma leve tendência de redução, não compartilhada por
todas as rochas, especialmetneaquelas da Suíte Rio Piên.
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Figura 9.17 - Diagrama de variação do háfnio contra o samário,
observamos uma tendência ascendente com pequena dispersão para
as lavas da Bacia de Campo Alegre emais forte para algumas amostras
ácidas do Maciço Morro Redondo.
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Tabela 9.3 - Comparação entre as razões entre elementos incompatÍveis das amostras

analisadas e das diferentes fontes para esses

O diagrama Ta x La (figura 9'19) aprgs^elì-t3 um grosseiro al¡nhamento para as

lavas dã eacía oe campo Rte'gie (relação de 0'065)' No diagrama Sm x Eu 
^observamos

um nítido alinhamento pur" 
"i1*tì"" 

oã suíte Rio Pien, com inclinação de 1,2, as demais

amostrassedispersamdemaneiramaisoUmenoserrática'naf¡gura9.20é-posslvel
ãuslrvàr tamuem a separação entre as lavas básicas das ácidas, essas características se

ãã"ã.- a iegregaçao ao' euiopio no processo_.de diferenciação magmática, essa

sãparaçao ¿oiur?pio esteve ausänte na Suíte Rio Piên conforme veremos adiante.
--"- -'o 

gráfico estrôncio contra neodímio (figura g.21) sepafa a suíte Rio Piên, com

teores ãeästrôncio mais elevados, as amostrãs do Granito Agudos do S^ul' com. teores

iniermeo¡¿¡os e as tavas ¿"i¿ãi ¿å Formação são Miguel, da Bacia de Guaratubinhã e

ä;äË;i"";; ácidas do praiiooe Mono Redondo còm pouco estôncio e v.alores mais

åi"uåãoro" neodfmio. As lavas'basicas espalham-se entfê os campos da suíte Rio Piên

e do Granito Agudos do Sul.- - - 
À figurã s.2z apresenta o diagrama neodfmio contra zircônio, no qual podemos

observar a grande oispersao e enriquõcimento entre as rochas ácidas da Bacia de campo

Alegre, que contrastam tát""dànì"nt" com as demais amostras' especialmente com

,åøîãó a'irit" Rio piên qu" piããrr rr atinhamento grosseiro com inclinação de 0'195.

O diagrama tório coÅtra urånio também separa a Sufte Rio Piên das lavas da

Bacia de campo Alegre e Jo eranito Agudos do _sul 
e do Granito corupá. As primeiras

ã"nã" 
"f¡nt,"i.,_"e 

sðgunOðìma reta O-e inclinação 2,2 e as demais em uma reta com

inclinação 7,4 (ver fìgura 9.23).- -'o; 
oiajramaã Nu x iã e Ba x Rb apresentam g-rande.exPalhamento.*"-,9".9*' o

pr¡r"¡ro ãiãgåra permite."pããi", 
"ro"tras 

Rio piên (baixo Nb), das lavas do l/laciço

Morro Redondo (alto Nb) 
" 
äñ; Ãl"grã 

" 
Agudos do sul, com valores intermediários. o

segundo as separações 
"ntie "å 

diferãntes rochas é mais difícil, com as rochas Rio Piên

;ö;pá 
"prdãntånoo 

artàs teo'es ¿e bário, as rochas Morro Redondo e as ácidas da

Bacia de Guaratubinha coã-""ù;;; muito baixos de bário e relativamente elevados de

rubídio. As rochas da e";¡" d" Campo Alegre apresentam grande dispersão' Esse

comportamento sugere a p*"niu de cäntamiñaçâo crustal para as lava.s mais ácidas da

Bacia de Campo Ategre, 
"ofn 

*,ìquL"imento em iubfdio, tório, nióbio e zircônio.

Na tabela s.+ pooemos åutervar que os alinhamentos observados para algumas

das amostras não tem qu"iöuãriãr"ieã com possfveis fontes únicas para o magmatismo,

a melhor aproximação 
"poì-.'iã 

pãrã'ura mistura entre crosta inferior e superior, mas a

maioria dos casos indica fracionamento entre os pares de elementos' provavelmente

produzido pela contaminação crustal

t4t
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Figura 9.19 - Diagrama tálio contra lantânio, exibindo grande dispersão de
pontos, gom grosseiroalinhamento das amostras da Bacia de Campo Alegre.
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Figura 9.20 - Gráfico Európio X Samário. Observamos um trend definido para
as rochas da Suíte Rio Piên, e a separação entre as lavas básicas e as ácidas
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Figura 9.21 - Diagrama de variação de elementos incompatívei estrôncio e
neodímio. Nele separam-se campos para as rochas da Suíte Rio Piên, as lavas
básicas em geral, as rochas do Maciço Agudos do Sul e as demais amostras de
lavas ácidas e granitóides. O seixo de traquiandesito da Formação Papanduvinha
aproxima-se das rochas da Suíte Rio Piên.
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Tabela 9.4 - Comparação entre as proporções entre pares 
-de 

elementos

incompatíveis que apreseniam ålinhamentos mal defìnidos e as proporçöes esperadas

para variadas ár!g! fol!99

9.2.1- Diagramas de elementos menores e a identificação de assinatura de arco ou

contaminação Pela ação e fluídos.-- .- p"ir""'" peai (tSgS) fazem uma extensa revisão da denominada "ass¡natura de

arco" em rochas vulcdnicas, estia se caracte riza pot uma modificação nas proporções

ãnii" ËËrã"tos incompatfvefu,'-com enriquecimento em elementos l¡tóf¡los de íons

õ.ãno.t llrr-gl em relaçåo aos ãlementos de alta carga (HFSE)' .Esses autores explicam

essa característica pela transieæncia preferêncial de determinados elementos da placa

em subducção para o mag;ã 
"¡tuà¿'ò 

sob o arco, através princ¡palmente de fluldos

quenlã", 
"rtår"nåo 

assim aJcaracterísiticas do manto astenosférico. os elementos seriam

classificadosdeacordo"o.r"rgraudeconservaçáosobaaçãodessesflufdos
hidrotermais.

- Os elementos altamente Gonservãtivos seriam Zr' Hf' Ti' TRPs' Y' Sc' Ga' Ni'

Cr, Co e os elementos maiores exclufndo-se K' Na e P'

- Elementos tigeirãmånte não conservativos seriam as TRMs e o sódio

- Elemêntos não conservativos seriam P e as TRLs

- Finalmente os elementos altamênte não conservativos seriam Rb' Ba' K' Pb'

Th, U e Sr.
Não coincidentemente, os elementos menos conseNativos são os LIL e os mais

conservativos os HFS.
Já ident¡ficamos o caráter conservativo dos HFSs através dos diagramas de

variaçãå entre pares de 
"reÃånto, 

incompativeis e_efeitos de algum tipo de contaminação

nos elementos rn"no, 
"onr"*ãÑã". 

på"'"" e Peat (1995) sus".19T-o-1",:- do^itérbio

como elemento de normatizaçao desses diagramas para que se ev¡te os efeitos. da-fusão

oarcial e da cristalização ;;ä;""d", p"r.itindo que se identifìque a ação de fluídos

iridrotermais sem a interferència desses processos'

Os diagramas tao ¿ó tipo fvfÑb x'Nbllb, nos quais M é o metal em análise quanto

aos efeitos de soluções niãrJterma¡s derivadas do processo de desidratação da placa

oceãnica subductada.
Pearce (1984) já havia sugerido o uso de. um diagrama semelh-ante (KzOA/b x

Taffb, ver figura 9.24) p"iã ål¡"""¡ái"ação entre basaltos de arcos vulcânicos, basaltos

de dorsais e basattos oe ¡rña! ã..åÀiãi'tintr"-ptaca), tendo por base também a ação de

soluções hidrotermais.
As amostras analisadas constatamos inicialmente um e-nriquecimellg-T3t*nt"

", ,"t"çao 
"oivatores 

oeìm-uông normat (a relação Nbllb é sempre maior que 1 no

eixo X em escala logaritÁi"ai, 
-¡"älnoi""ria 

que a fonte do magmatismo .seria ou um

manto enriqueciOo ou trata-ié'de uma fonte nâo mantélica essa posição é tipicamente

ocupada por rochas o" "rä. 
ã*tinãntãis 1ou se.ia, formados em litosfera mais espessa).



l0

t¿

3018

Figura 9.23 - Diagrama de variação
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Figura g.24 - Diagrama proposto por Pearce (1984), para a identificação de rochas de

arõo ragrático e de MORB (sem os campos). Esse diagrama identifica o enriquecimento

em potáõsio que ocorre pela ação de fluídos em ambientes de arco. As amostras da Suíte

n¡o þiên e a maioria das amosiras da Bacia de Campo Algre e do Maciço Morro Redondo

se alinham em uma posição que poderia ser interpretada como de arco.
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Observamos que para os elementos menos conseryativos o bário apresenta um
bom alinhamento entre as lavas básicas e para todas as amostras da Suíte R¡o Piên além
de algumas do Maciço Agudos do sul, as amostras mais ácidas dispersam-se abaixo
desse alinhamento. Comportamento igual tem o estrôncio (fìgura 9.25. Para o rubídio
praticamente todas as amostras se alinham, assim como para o potássio e chumbo.' 

Para o tório observamos que os basaltos do Maciço Morro Redondo apresentam-
se menos enriquecidos que nas demais amostras (ver figura 9.26), as ácidas de maneira
geral se situam ac¡ma das básicas. Para o urânio todas as amostras se dispersam.

Entre os elementos moderadamente não conservativos o P¿Os apresênta
alinhamento entre as lavas básicas, a Suíte Rio Piên e para alguns traquitos da Formação
São Miguel. Para as terras raras leves (La até Nd) obseramos dispersão grande entre
todas as amostras. Os elementOs fracamente não conservativos também tem grande
dispersão.

Entre os elementos conservativos o espalhamento é ainda maior, porém podemos
observar entre as terras raras mais pesadas uma tendência de a suíte Rio Piên situar-se
abaixo das demais amostras especialmente das lavas da Bacia de Campo Alegre e das
amostras mais ácidas do Morro Redondo. Uma grande dispersão é observada entre as
lavas ácidas para vários dos elementos altamente conservativos'

Segundo Pearce e Peate (1995) perturbaçöes entre os elementos conservativos
indicam envolvimento de magmas e não apenãs de fases fluídas. As rochas da Suíte Rio
Pièn tem uma maior tendência de manterem-se agrupadas, e vários dos gráficos sugerem
que tenham se formado em amb¡ente de arco, mostrando mais evidências da ação de
processos asociados a transporte de elementos por fluídos que as demais amostras.

Arculus, t987 assinala que os efeitos de contaminação de magmas intraplaca pela

crosta continêntal e pelo manto litosférico têm efeitos semelhantes àquele produzido pela
ação de flufdos derivados da placa em subsidência em ambientes de arco' envolvendo
pr¡nc¡palmente alterações nos teores de K, Rb, Sr e Ba' Segundo o autor essa
contaminação seria a responsável pela incapacidade de muitos diagramas discriminantes
em separar corrêtamente o magmatismo intraplaca do magmatismo associado a arcos.

A discussão para as amostras das bacias de Campo Alegre e Guaratubinha e
demais ocorrências de granitóides e lavas associadas na Serra do Mar de Santa Catarina
e do Paraná, não trata da escolha entre um magmatismo de arco vulcånico ou intra-placa.
As evidências geológicas indicam claramente que se trata de magmatismo intra-placa,
exceção feita à Suíte Rio Piên, que tem características químicas e mineralógicas e
situação geológica que permitem considera-la como formada em um arco vulcânico, um
pouco anterior às demais manifestações magmáticas.

A questâio para essas lavas é definir se a contaminação pelos elementos litófilos
pode ser atribuída excluSivamente a processos de contaminaçãO Crustal ou se existe Uma

assinatura de arco persistente na área de origem desses magmas, assinatura esta talvez
produzida pela ação do arco magmático Rio Piên.

Pelos diagramas acima discutidos a conclusão, até o momento obtida' é de que,

com exceção da Sulte Rio Piên, näo podemos associar a gènese da grande maioria das
amostas a processos típicos de ambientes de arco.
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Figura g-25 - Gráfico proposto por Pearce e Peat (1995) para a identificação de ambiente de arco.

Oãt¡nhamento das amostras da SuÍte Rio Piên é marcadamente de ambiente de arco, as lavas

básicas também se alinham nesse campo (e algumas do Maciço Agudos do Sul). As demais

rochas mais ácidas (e uma da Formação Sena Geral, se situam bem mais dispersas,

provavelmente refletindo a extração de plagioclásio na formação dessas rochas'
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açäo oe fluídos e¡ñ ambiente de arco magmático. As amostras sih¡am-se na transição entre a faixa
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9.3 ' Padrões de Elementos Terras Raras:
Esses elementos São todos incompatíveis e pertencentes ao grupo dos elementos

de alta carga iônica (High F¡etd Strength - HFS), a compatibilidade cresce ligeiramente

com o aumãnto do númèro atòmico (do Lantânio para o Lutécio), de forma que são uma

ferramenta sensível para estudo de processos petrogenét¡cos' Conforme já observamos

nos diagramas de variação de elementos incompatÍveis os elementos terras raras

apresentam poucos sina¡s de contaminação, mantendo padrões retos que parecem ter

sido herdados de suas fontes originais, exceção deve ser feita no caso do európio que

está fracionado pela separação do plagioclásio.
A quantiåade total de elementos terras raras nas rochas da Bacia de Campo

Alegre, vaiia de 212 a 803 ppm, o enriquecimento em terras raras leves, dada pela razão

(La/Lu)s¡ varia de 7 ,5 a 18,75.' 
Às rochas básicas tem os teores mais baixos, enlre 212 e 329 ppm, mas uma

variação muito grande no enriquecimento relativo em terras raras ((La/Lu) c¡¿= 10 a 18,33'

Já as lavas ácidas apresentam XTRs variando de 252'65 a 803 ppm, com a

amostra do Granitóide serra Alta (sc-JS-156) apresentando o valor máximo de 803,37
ppm. A variaçäo TRUTRP de 7,5 a 18,75 para as rochas ácidas apresenq associqçäo

"or " "norália 
de európio, que é menor quanto menor fo¡ a ¡azáo entre TRP5 e TRLs.

um dos ignimbritos apresenta valores mais elevados de terras raras, atingindo um total de

1330 ppm.
Para a análise em diagramas multi-elementos, as rochas foram separadas de

acordo com suas regiões geoglá¡cas e por suas caracterísitcas qulmicas. Desse modo

apresentamos os dados separados em 11 diagramas'
No primeiro diagrama (figura 9.27) apresentamos os dados das lavas ácidas das

formações hio Negrinhó e São ùiguet, paia os traquitos da Formação Rio do.Turvo e pelo

gránitåiOe Serra Ãlta. Podemos õbservar que existe um pers¡stente paralelismo entre

iraticamente todas as amostras com fraco mas nítido fracionamento das terras raras

þesadas em relação às leves. Existe uma certa correlaÉo entre a. acidez das rochas e o

iamanho da anomalia negativa de európio, a lava menos ácida é a única que não

apresenta essa anomalia.
Esses padröes de terras raras tem teores mu¡to mais altos que aqueles

encontrados em ambientes "orogênicos", isto é, assoc¡ados a ambientes de convergência

de placas e colisionais.
osambientesintraplacasãoosmaiscompatíveiscomospadrõesobservados

para as lavas dâ Bacia de campo Alegre. Em esp-ecial aqueles relacionados com rifts

tontinentais, seja para as rochas básicai lwitson, 1989), seia para as rochas á.cidas, que

se caracterizariám como "sienogranitos' e 'monzogranitos" (Cullers e Graf' 1984)' Embora

manifestações magmáticas de alto potássio, tfpicas,de regiões cratônicas (kimberlitos,

làucititos, basaltos älcalinos) possam apresentar padröes de terras raras semelhantes aos

apresentados pelas rochas da Bacia de campo Alegre, as .¿.9T"j. características

lãoqut|lìio" e þetrográficas descartam complêtamente essa possibilidade.- 
As terras rarás das rochas básicas apresentam comportamento semelhante ao

observado para basaltos shoshoníticos e álcali-basaltos, no que diz respeito a

concentraçaä de TRs totais, e relaçöes (La/Lu)¡¿ e Eu/Sm. Entretanto, a proporção

KzO/Nazo é menor qr" 
"qráa 

e"peräda para essas rochas' Com relação à quantidade

totat ¿" ¿tot¡" e à ielaçao KzO/ÑazO, as lavas ácidas da Bacia de Campo Alegre se

àiio*i."r mais dos álcáli-basaltos, embora, neste caso, mostrem quantidades um pouco

menores de TRs totais (ver figura 9.28)'
Entre as rochas áõidas encontramos uma grande semelhança. com os

sienogran¡tos com grande concentração de tenas raras e pequena anomalia de európ¡o'

pár" ä. amostras di Granito Serra Álta e para o ignimbrito da Fm Rio do Turvo o padrão

r48



r000

La Eu Th Ho Tm Lu

Ce Nd Sm Gd Dy Er

Figura 9.27 - Diagrama de Terras Raras para as lavas ácidas da Bacia de Campo Alegre,
separadas pelo seu tipo:
Traços transversais ascendentes para a direita: ignimbritos da Formação Rio do Turvo;
Traços horizontais : riólitos da Formação São Miguel;
Traços verticais traquitos da Formação São Miguel;
Traços trasnsversais descendentes para a direita (pequena faixa mais escura quase
totalmente incluída na área dos traquitos): lavas ácidas da Formação Rio Negrinho.
Observamos que a anomalia de európio tende a aumentar com o aumento da acidez, e
que os ignimbritos da fase magmática final (Rio do Turvo), tem teores mais elevados de
terras raras totais.
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se parece com o dos sienogranitos com grande anomalia de európio. (cullers e

Graf,1984b).
Para os Maciços Corupá (figura 9.29) observamos dois padrões principais: o

primeiro é muito semêlhante ao dos basaltos, com forte empobrecimento das TRPs em

ielação às TRLs, sem anomalias negativas de európio, até padrões típicos de lavas

ácidäs: enriquecido em todas as TRs e com forte perfìl em "asa de andorinha". Para o
Granito Aguàos do Sul (fìgura 9.30) observamos um terceiro padräo, além dos dois
primeiros, 

-caracterizado por altos teores de TRs, mas sem anomalia de európio. vários
autores reconhecem a grande variabilidade de tipos litológicos presentes nesses maciços
(Harara, Machiavelli e Kaul), desse modo a variabrlidade dos padröes de TRs é apenas

um reflexo desse fato. A amostra do clasto de traquibasalto da Formação Papanduvinha

está lançada lunto com essas rochas sendo possível observar que a mesma apresenta
maior frácionámento entre TRLs e TRPs. A variação TRUTRP desses maciços såo mais

variadas que aquelas observadas para as lavas ácidas da Bacia de campo Alegre (e com
valores màximos ainda mais altos), para o Maciço de Corupá os valores de La/Lu variam

de 5 a 150, já para o Maciço Agudos do Sul entre 1 0 e 35'3'
Destaca-se o paralelismo entre esses padröes e aqueles apresentados pelas lavas

ácidas e bás¡cas, muito embora no caso dos riólitos os teores totais selam geralmente

mais elevados. No caso do Maciço corupá existe uma relação entre a formação da

anomalia de európio e a acidez daè rochas, iá para as rochas do Maciço Agudos do Sul

essa relação não ex¡ste, como vemos na figura 9.31, onde destacamos algumas das

amostras ?esse maciço, as rochas com acidez semelhante apresentam padröes com e
sem a anomalia de éurópio, a amostra mais ácida do conjunto analisado tem teores

extremamente baixos de ÌRs e nenhuma anomal¡a de európio, isso reforça a impressão

de que estão sendo analisadas litologias diferentes sob uma mesma denominação.

Na figura 9.32 apresentamos os dados dos gran¡tos do Maciço Morro Redondo,

observamoi a persistência da anomalia negativa de európio, muito acentuad-a em

algumas das amostras. São todos granitos com teores relativamente elevados de sllica (>

tíW¡, e a dimensão da anomalia é proporcional a essa acidez. A razão La/Lu é mais
próxíma daquela exibida pelas lavas da Bacia de Campo Alegre, entre 2 e 20'

As låvas associaáas ao Maciço Morro Redondo (figura 9.33) apresentam_ perfis

semelhantes àqueles observados paia as lavas ácidas e bás¡cas da Bacia de Campo

Alegre, entretanto, as lavas básicas de Morro Rêdondo tem menores conteúdos de TRs e
pad'øes bem mais planos (pelo menos para duas das três amostras) ¡sso pode reflert¡r o

äráter mais primitivo desses basaltos que apresentam os teores mais baixos de sílicã

entre todas as amostras analisadas.
Para as lavas da Bacia de Guaratubinha dispöe-se de apenas uma análise para os

riólitos e outra para os andesitos. O andesito tem teores ma¡s elevados em sll¡ca que as

demais rochas !ásicas analisadas, isso reflete-se em um perfil mais enriquecido em terras

rar¿ls e com leve anomalia de európio. A amostra de r¡ólito por sua vez tem

comportamento idêntico ao de alguns riólitos da Formação são Miguel (ver figura 9.34).

Para os Granitóides Rio Piên os padrões (figura 9.35) não apresentam anomal¡a

de európio e tem teores significativamente mais baixos que os apresentados. pelas demais

rochas ãcidas (granitóideé e lavas). Essas características permitem a dìstinção entre

esses granitóideõ e os demais, embora algumas das amostras do Granito Agudos do Sul

r"rOeñì possam se encaixar nesse padráo (näo podemos excluir a possibilidade de se

tratarem de analisec. de amostras de encraves do Gran¡to Rio Piên contidos no Agudos do

Sul). A relação La/Lu nesseE grenitóides varia entre 30 e 50.' 
comparando a geoquí-mica dos Granitóides Rio Piên com os do Granito Agudos do

Sul observamos que os piimeiros tem maior variabilidade em seu conteúdo de sílica,
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Figura 9.28 - Diagrama de Elementos Terras Raras
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Figura 9.30 - Diagrama de Tenas Raras para as amostras do Maciço Granítico Agudos do Sul e
para o clasto de traquiandesito da Formação Papanduvinha.
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Figura 9.31 - Diagrama de Tenas Raras para algumas das amostras do Maciço Agudos do Sul. O

triãngulo aberto cónesponde a uma amostra com 75.18% de sílica, o tiângulo invertido fechado é

de uma amostra com 76,49% de sllica, o círculo serni-preenchido é de amostra com 73,67% de
sllica, o quadrado semi-preenchidotem 71,58V. e o triângulo em pé, verde esolro é de amostra

com apenas æ,75o/o.
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Figura 9.32 - Diagrama de Elementos Terras Raras para os granitos do Maciço
Mono Redondo.
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Figura 6.33 - Diagrama de Elementos Terras Raras para as lavas do Maciço
Redondo.
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Figura 9.34 - Diagrama de Elementos Terras Raras para as lavas da Bacia de
Guaratubinha.
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Figura 6.35 - Diagrama de Terras Raras para as rochas da Suíte Piên e
para o seixo de traquiandesito da Formação Papanduvinha.
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entre61e72,7o/o,jáoAgudoséumpoucomaisácido,variandoentre68,94e76'5%(há
uma análise de um encrave com 56'75% de sílica' mas como não é representativo este

não 
"itã 

,"pr".entado no gráhco)' Pela comparação entre seus padröes de Terras 
-Raras

il"üilJqre o clasto oã rormaçao Papanduvinha tem padão paralelo ao da Sufte Rio

p¡Cn, 
"rúãi"'."us 

teores são maiielevados não f¡ca clara sua identidade com nenhuma

¿"t irå" pðttíve¡s fontes, entretanto, o paralelismo dos padrões sugere uma maior

ãn"uãOã "ãt 
os Granitos nio picn (as razões La/Lu 1ão de 30 a 50 para a Sufte R¡o

Ëìê;,-io u ãs,s p"r" o Màciço Aòudos do sut e 65 para o clasto da Formação

Papanduv¡nha).

Conforme já assinalado' os padrões observados para todas as-lavas ácidas e

básicas de todas as três ocorrênciai são muito semelhantes entre si. uma consistente

tilñ;ã; ãvoluçao pode ser iãþ0" 
"ntt" 

tavas básicas e ácidas (reforçando a identidade

ö;dd"-ü'c;åse todos 
'os diagramas de variação). Essa evolução se faria

piiicipamänte pela remoção de plaliocìásio, que produziria a anomalia de európio,

åläri,ã"nãoá tämbém dá remoçáo ãe fases diluentes de TRs (olivinas e em menor

.oìtá iiinãp¡rorênios e o próprio þlagioctásio e posteriormente feldapato potássico).

9.4' Outros diagramas de multielementos:
A analise ae 

"emenios 
mãnãre-s das lavas da Bacia de campo Alegre através de

multielementos seguiu a 
"proiir"cao 

proposta por Sun e McDonough (1989)' já discutida

anteriormente. os autores propOe a útitiiaçao de um diagrama manto-normalizado que

;;à;;i; ú;"tifi*r os fatoreJqTe ðontàt",n 
'o padrão dos bãsaltos de ilha oceân¡ca (OlB).

Er¡orá náo sê trate ¿o casã åas amostras analisadas a aplicação do diagrama apfosenta

ãË"""-r*rlt"Oõi. lnic¡atmente detecta-se um grande paralelismo entre as amostras

ácidas, com forte e caractéiistico empobrecimeñto .de estrônc¡o e enriquecimento em

;il;ü; i;"é"icn¡o, t"rÈã, 
"óm "å.to 

empobrecimento de európio. comparando-se

com o padrão proposto pelos autores observamos que os desvios desse padrão são

ãiå"Lii"ti*" åe àss¡miËõaã de iedimentos peto magma, as. anomalias de európio e'

esoeciatmente de estrônc¡Jiã;;o¡; ser atribuídas a um ambiente de arco magmático

oir"ö;i'i.ää;-; ;j. Ènìrãànto, não podemos esquecer que a separação de

àrãbrJãã;., i"ru¿, proour¡r¡á uma anomatia negative de estrôncio e de európio, como

esse deve ter sido um processo importante para a geração das lavas ácidas' devemos

encarar as afirmações acima com resalvas'
As lavas básicas, que não teriam sofrido a separação do estrôncjo' 

-m^ostram
teoeresmaiselevadosdeestrôncioeeurópiooquetornariaessasrochasmals

"-o.páii"ä¡, 
.", o paorao oe controle por ambiente de arco magmático, entretanto os

teores dos elementos t"'" in*tp"tfuäi" (C" e Rb) deveriam ser mais altos (figura

9.36c).
As rochas da suíte Rio Piên, por sua vez, apresentam-se bem mais próximas do

perfilesperadoparaumambiente'dearcomagmát¡co(figurag'36d).Aquitambém
podemos obserar qu" o 

"fÃiot 
¿e traQuiandesito da Formaçáo Papanduvinha também

lem semelhanças fortes com as rochas da SuÍte Rio Piên'

ver uma 
"o.p"t"Cåä "niã 

rãu"t ácidas e básicas da Formação Rio Negrinho na

figura 9.36e.
Em conclusão observamos que' embora mu¡tos diagramas .atestem a

"og"n"l;i"iã'"Ñr" "t 
rá"ãi ¿ðiJ"" e ås básicas, parece existir uma assinatura de arco

entre os basaltos e andesitos, especialmente para os termos mais básicos' Como os

ä;;";;;; elauoooos'õãia-iåcnas básic¿s podemos supor que os processos de

;if"ä;ùcã" magmática (tais como a segregação de plagioclásio já citada) seriam

ä;;;;-ä ¿""tiuir tat àssinatura entre- aJ iavas mais evoluídas' Processos de
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Ba Th I{h Ce Pr Sr Zr Sm Dy Ho Lu

Figura 9.36a - Diagrama multielementos das rochas riolíticas da Bacia de Campo Alegre
(formação São Miguel) e da amostra do Granito Serra Alta, normalizado para valores de
manto primitivo propostos por Sun e McDonough, 1989. Operfil exibe anomalias elevadas
de Rb, W e Pb. Segundo os autores que propõe os valores de normalização as anomalias
para o chumbo e para o nióbio poderiam ser explicadas podem ser explicadas pela
contaminação por sedimentos ou para ambientes de arco, os valores extremamente
reduzidos de estrôncio e relativamente baixos de európio seriam compatíveis apenas com
a hipótese de assimilação de sedimentos. Os autores não discutem se a contaminação
por material crustal não sedimentar poderia produzir os mesmos efeitos.
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Figura 9.36b - Diagrama multielementos das rochas traquíticas da Bacia de Campo
Alegre (formaçÕes São Miguel - quadrados, e Rio Negrinho - triângulos), normalizado
para valores de manto primitivo propostos por Sun e McDonough, 1989. O perfil é
essencialmente paralelo àquele apresentado pelos riólitos.
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CsRb W U Ta La FbMoNd Hf Eu Sn Y Yh
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Figura 9.36c - Diagrama multielementos das rochas básicas das bacias de Campo Alegre
(campo verde), Guaratubinha (campo Azul) e Maciço Mono Redondo (campo ocre),
normalizado para valores de manto primitivo propostos por Sun e McDonough, 1989. O
gráfico indica a existência de significativas diferenças para as três ocorrências nas
proporções dos elementos mais incompatíveis (situados a direita do gráfico), para os
menos incompatíveis os padrões são praticamente coincidentes. Destacamos os valores
baixos de Cs e Rb para os basaltos da Bacia de Campo Alegre, segundo Sun e
McDonough, 1989 esse comportamento pode indicar presença de flogopita na área fonte
dos magmas, porém o padrão não pode ser explicado apenas por essa possibilidade,
umavez que os valores de Ba também deveriam ser baixos. O európio elevado sugere
que não ocoreu contaminação por sedimentos, enquanto o estrôncio elevado sugere
ambiente de arco. De maneira geral podemos pensar em uma fonte com caracterísitcas
bastante diferentes daquelas de um manto primitivo.
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Figura 9.36d - Diagrama multielementos das rochas da Suíte Granítica Rio Piên e do
clasto de traqu¡andes¡to da Formação Papanduvinha, normalizado para valores de manto
primitivo propostos por Sun e McDonough, 1989. Segundo a proposta desses autores o
padrão apresenta fortes ¡ndícios de formação em ambiente de arco magmático (elevação
dos valores de Cs, Rb, Ba, Pb e Sr, e empobrecimento de Nb).
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Figura 9.36e - Diagrama multielementos das rochas riolfticas (vermelho) e basálticas
(verde) da Bacia de Campo Alegre (formações São Miguele Rio Negrinho), normalizado
para valores de manto primitivopropostos por Sun e McDonough, 1989. Os perfis são
coincidentes em grande parte, com exceção da anomalia negativa de estrôncio. Esse
comportamento pode ser explicado tanto por uma contaminação por sedimenos como
pelo processo de remoção de plagioclásios na transformaçäo de um magma em outro.
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contaminação crustal, segundo Arculus (1988) longe de mascarar tal relação deveriam

intensifica-la.
conforme já assinalamos, a assinatura de arco nas lavas básicas não pode ser

atribuÍda a um ambiente de arco, as evidências de campo atestam que são rochas

formadas em crosta continental sob regime distensivo. Podemos especular que eSSa

característica pode ter sido herdada das rochas que foram fundidas para gerar esses

magmas,
Não podemos esquecer que o comportamento de alguns elementos que imitem

aqueles padrões esperados para um ambiente de arco pode ser também explicada pela

contaminação seletiva por material crustal (Arculus, 1987).

9.5 - lsótopos
Apenas uma parte das análises propostas e encaminhadas para o laboratório do

centro de Pesquisas Geocronológicas, teve seu processamento conclu¡do até a data dê

redação desta tese, desse modo as interpretações adiante apresentadas são

preliminares, embora, em alguns casos, tenha sido possível a obtenção de preciosas

informações a respeito da origem dos magmas da Bacia de Campo Alegre'
ös dados dessas análises estão apresentados no anexo 3'

9.5.1 - Dados Rb-Sr
um total de seis determinações Rb-sr em rocha total forãm obtidas, dessas uma

pertence aos tuf¡tos da Formação R¡o do Turvo, uma outra é de um dos ignimbritos dessa

mesma unidade, duas pertencem às lavas ácidas da Formação Rio Negrinho e as duas

últimas são de traquitos da Formação São Miguel. A análise de todas essas

determinaçöes em d¡agrama isocrÔnico näo resultou em alinhamento adequado, outros

arranjos que levavam èm conta o contexto geológico e as unidades estratigráficas não

toram tamU¿m bem sucedidos. Às duas amostras da Formação Rio Negrinho foi possível

agregar três deterninações de Basei (1985) tomadas também em rochas de um dos

añorãmentos da Formação Rio Negrinho. Nesse caso foi obtida uma isócrona bastante

razoável, com idade dé 570J39 Ma, com razão inicial de 0,70690 (ver figura 9.37).

Conforme veremos adiante assa idade é concordante com a ma¡oria das idades

disponíveis para as lavas dessa bacia e para determinações u-Pb, apesaf de.seu elevado

eno é possível considerar a idade de 570 Ma como a de cristalização das lavas da

formaçao Rio Negrinho. O valor de Ri de 0,70690 aponta para uma io¡i9 litosférica

inferioi ou de mánto enriquecido. As razões Rb/Sr variando entre 0,450 a 2'465,

predominando valores entre 0,608 e 0,720, apontam para uma fonte na crosta superior ou

em litosfera sub-continental pós-arqueana

9.5.2 - Dados U-Pb
A anál¡se de zircões não resultou em boas determinações, podemos atribuir isso à

máqualidadedesseszircõesqueapresentam-SesemprericoseminclusõesvaÏadas,
sendô muito diffcil a obtenção de populações desses minera¡s que proporclonêm

ãeterminações satisfatór¡as. óas mais de 2O determinações já obtidas para as rochas

ácidas da Formação Rio Negrinho, o melhor resultado em diagrama d_e concórdia
zooþ[72æ¡l¡ ;ozþ5þU foi de 679J30 Ma, também com grande erro (ver figura 9.38).

Dependendo dos conjuntos de iircões analisados essa idade pode variar bastante.

Deierminaçöes em Shiimp, também comprovam a má qualidade desses zircões para a

ãutençao åe idades mais precisas, a melhor aproximação até o momento conseguida

indica apenas indades pouio inferiores a 600 Ma (Ohyma, tese em preparação)'
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9.5.3 - Dados Sm-Nd
Essas análises produziram os melhores resultados do ponto de vista de

interpretações petrogenéticas. As ¡dades modelo obtidas para quatro amostras, uma lava
básica da Formação Rio Negrinho, um dique ácido da Formação São Miguel, para a
amostra do Gran¡to Serra Alta e para um tufito da Formação Rio do Truvo, foram de,

respectivamente 2,1 68; 1 ,923; 1 ,971 e 2,422 Ga, com ÊNo bastante negativos (-22,49i -
20,77t -16,42 e -10,20), esses valores, recalculados parã a suposta idade de
cr¡stalização, 570 Ma, desses magmas ainda apresentam valores negativos C15,79; -

13,57; -10,68 e -7,20), para as idades modelos os valores de eNd apresentam-se
fracamente positivos. Esses resultados, coincidentes com muitos daqueles obtidos para
as demais manifestações do magmatismo pós-orogênico da regiäo (ver síntese dos dados
em Siga Jr., 1995), e indicam que a fonte do magmatismo é um conjunto de rochas
separadas do manto em torno de 2.0 Ga atrás, possivelmente.uma litosfera subcrustal- A
amostra do tufìto apresenta idades significativamente mais elevadas que resultam da
m¡stura entre materiais eruptivos e rochas do embasamento granulltico (que apresenta
idades metamórficas - Rb/Sr e U/Pb - situadas entre 2,8 e 2,4 e idades Sm-Nd de 3,2
Ga).

A pequena variação das idades modelo obt¡das (não só neste estudo) ¡ndicam que
a contaminação crustal teve pequena importância na geração desses magmas, o que
produziria uma maior dispersão das idades (como por exemplo observamos na amostra
de tuf¡to).

9.6 - Diagramas d¡scriminantes:
Apesar de terem aplicab¡lidade discutível, ex¡stem vár¡os diagramas que tem sido

utilizados na caracterização tectônica de rochas ígneas. Esses diagramas, denominados
genericamente discrim¡nantes, não podem obviamente definir sozinhos os ambientes
tectônicos, devendo ser aplicados em conjunto com outros dados.

Geralmente os diagramas discriminantes base¡am-se em análises estatísticas que
envolvem estudo de centenas a milhares de amostras cuia amb¡entação tectônica é
conhecida. Vários elementos maiores e menores podem ser utilizados na elaboração
desses d¡agramas, alguns dos quais são também diagramas de variação.

As análises geralmente consideram um agrupamento particular de rochas, tais
como basaltos ou granitos, sendo muito mais comuns os diagramas dos primeiros, uma
vez que nas rochaS áCidas podem oc¡rrer prOCeSSoS de diferenciação em maior número
e mais complexos, além da maior influência da contaminação crustal.

Os dados de campo indicam que as rochas vulcánicas da Bacia de Campo Alegre
formaram-se em um ambiente continental. Sua associaçäo com granitóides alcalinos, e
as rêlaçöes cronológic¿ls e de campo com o embasamento, tem sugerido um
desenvolvimento dessa bacia em uma situação de rift continental, em regime
anorogênico (Kaul et al., 1982, Citroni, 1993, Siga Jr, 1995, Kaul' 1997).

O uso dos diagramas discriminantes buscaria, em uma primeira aproximação,
distinguir entre um vulcanismo tipicamente associado a rifts continentais, portanto de
ambiente intra-placa, daquele relacionado a um regime de margem de placa

Convergente, não um vulcanismo de arCO magmátiCO, mas talvez em uma bacia de retro-
arco incipiente, ou ainda para a detecção de uma assinatura de arco persistente na área
fonte. As discussões tratadas acima com respeito ao uso de diagramas de variação e
pela análise de elementos menores e terras raras em diagramas multiælementoS,
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praticamente já resolveram essa questão, de forma que oS comentários a respeito dos
diagramas discriminantes será breve.

9.6.1 - Lavas básicas:
Os vários diagramas discriminates (não-discriminantes segundo Myers e Breitkopf,

1989) mostram-se contraditórios na classifìcação das lavas básicas estudadas. um bom
número de diagramas Situam as lavas no campo dos MORBs, outros tantos entre oS

arcos vulcânicos, e outros ainda como toleítos cont¡nentais. AS lavas não apresentam
caracterís¡ticas de basaltos alcalinos, conforme já discutido no capítulo 6, os únicos
diagramas que identifìcam um caráter alcalino para esses basaltos e andesitos sãos os de
terras raras, nos quais podemos observar um fracionamento entre TRLS e TRPS

compatível com lavas alcalinas de ambientes de rifts.
O diagrama TiOz x Y/Nb (com os campos propostos por Floyd e Winchester, '1975)

apresenta aé várias lavas situadas princ¡palmente no campo dos toleítos continentais,
embora exista grande recobrimento entre oS campos e as amostras possam Situar-se
também no campo dos MoRBs (principalmente para as lavas da Bacia de Guaratubinha).
As únicas amostras que caem no campo alcalino (embora também no toleítico) são as
dos d¡abásios da Formação Serra Geral (ver figura 9.39). Os demais diaglamas desses
autores, W¡nchester e Floyd ('t 976) (PzOs x Zr; fi0z x Z¡lPzOs e Nb/rY x Z¡lPzOs) também
situam as rochas preferencialmente no campo dos toleltos.

Grosso modo, em termos de ambientes tectônicos rochas toleÍticas são afibuÍve¡s
a amb¡ente de dorsais oceânicas e r¡fts evoluídos, mas também podem estar presêntes

em outros ambientes; as rochas alcalinas situam-se em ambientes intra-placa, se¡am em
rifts, ilhas oceånicas ou derrames basálticos.

Fazendo uso de alguns elementos menores, cuio comportamento geoqulmico em
ambientes fgneos é previèível, vários diagramas discriminantes foram propostos. Entre

eles destacam-se aqueles que se utilizam dos elementos incompatíveis Ti-Zr-Y-Sr. As
variaçöes nas proporções entre esses elementos refletiriam heterogeneidades no manto e
diferentes taxas de Íusão parcial dessa fonte (Pearce e Norry, 1979), e portanto se
prestariam à class¡ficação de ambientes tectônicos.

Pearce e Cann (1973) fazem uso desses elementos para a separação de basaltos
de variados ambientes tectônicos através de três diagramas diferentes. Essas rochas

devem ter uma faixa composicional 6s Q¿Q+MQO situada entre 2oo/o e 12o/o.

O primeiro desses diagramas é o que envolve os elementos Ti/100 - 7J - Y'3
(figura 9.40) apresentando quatro campos. o campoA engloba basaltos toleíticos de
aróos de ilha; o câmpo G basaltos calci-alcalinos; o c:¡mpoD basaltos ¡ntraplaca, incluídos
af ilhas oceânicas e derrames basálticos continentais; no campo8 misturam-se basaltos
tipo MoRB, toleftos de arco de ilha e basaltos calci-alcalinos. observamos que a única

amostra situada em um campo definido (o dos basaltos intraplaca) é uma amostra de um

dique de diabásio.
os demais diagramas desse grupo mantém a ¡ndef¡n¡ção a respeito do ambiente

dessas rochas, o diagrama (T|/1OO x Z¡ xSrl2), também de Pearce e Can (1973) por

exemplo, classifica asãmostras da Bacia de Campo Alegre entre as calci-alcalinas, porém

todas as demais situam-se persistentemente nos l¡m¡tes entre os c¿¡mpos ou fora de
qualquer um deles. o diagrama zrN - Zr de Pearce e Norry (1979) define bem as várias

âmostras como pertencentes ao campo dos basaltos intraplaca (figura 9.41), ¡á. para o
diagrama de Pearce e Gale (1977), relacionando zrN - fiN. As rochas básicas

novãmente situam-se no limite entre basaltos intraplaca e basaltos de margem de placa.

um diagrama triangular que relaciona Nbx2 - zri4 - Y (Meschede, 1986) situa as rochas

ló5



Y/ÀIb

Figura 9.39 - Diagrama Yb/Nb X TiO2, para discriminação tectônica de rochas

báiicas, com os æmpos propostos por Floyd e Winchester, 1975. O diagrama

apresenta grande sobreposição entre os campos, e as amostras podem ser

ciassificadas como toleltos continentais ou como de MORB.

Ti/100

Y*37.r

Figura 9.40 - Diagrama Ti/100 X Zr X Y*3 para as lavas. básicas das bacias de

Cãmpo Algre e Guaratubinha e do Maciço Morro Redondo.. Observamos que as

amostras ãpresentam-se dispersas e sistematicamente nos limites entre os vários

campos propostos por Pearce e can (1973): A - Basaltos tolelticos de arcos de ilha;

C -'Basaltos calci-alcalinos ; D - Basaltos intaplaca, oceânicos e continentais, B -
Sobreposição dos três campos.

166



básicas entre os campos de basaltos alcalinos e toleíticos ¡ntraplaca e toleÍtos intraplaca e

basaltos de arco vulcânico.
Diagramas de Wood (1980) utilizam-se dos elementos Th' Hf' Ta e Nb. O

diagrama ltflg x nr x Nb/16 situa as amostras no campo dos basaltos calci-alcalinos de
arcó magmático (fìgura 9.42), o outro diagrama desse autor (Th x Hf/3 x Ta) espalha as
mesmas amostras nos campos de arco magmático, MORB normal e basaltos alçalinos
¡ntraplaca.

Esse pequeno número de exemplos mostra que os vários diagramas
d¡scriminantes não conseguem defìnir o ambiente tectônico das lavas básicas das bacias
de Campo Alegre e Guaratubinha e associadas ao Maciço Morro Redondo.

9.6.2 - Lavas ácidas:
As rochas ácidas seriam ainda mais diflcieis de serem caracterizadas a partir de

seus dados químicos, uma vez que são muitos os fatores que podem intervir sm sua
composição alterando as característica químicas de seu ambiente tectônico, seia os
d¡versos' processos de diferenciaçáo sela a possibilidade de contam¡nação em várias
etapas da evolução do magma. Entretanto também existem diagramas discriminantes
elaborados especificamente para rochas ácidas.

Pearce et al. (1984) usa as relações entre os elementos Rb - Y - Yb - Nb - Ta'
Nesses diagramas as amostras de riólitos e traquitos situam-se persistentemente no
campo dos granitos intraplaca (ver o diagrama Nb x Y, na figura 9'43)' embora em uma

faixa de transição com outros campos.
Os diagramas de Maniar e Picolli, que se utilizam de elementos maiores, situam as

amostras preierencialmente no campo ¡ntraplaca quando não estão envolvidos o
magnésio e o cálcio, que em função de sua baixa quantidade nessas rochas as sitiam
noJcampos dos granitos de arco insular e cont¡nental e granitos colisionais.

pãlos diagramas propostos por Hanis et al. (1986) as lavas ácidas da Bacia de

campo Alegre e do Maciço do Morro Redondo as lavas ácidas também est¿io situadas no

campo doJgranitos intráplaca, com algumas situadas no campo tardi a pós-colisionais
(ver figura 9.44).' 

As lavas ácidas, contrariamente ao observado para as lavas básicas apresentam-
se preferencialmente nos campos intraplaca, ou seia, associado a processo dê

rifteamento.

o conjunto dos dados geoquímicos e isotópicos aponta para,a existêncie de

cogeneticidadê entre as várias ocorrências de lavas da SuÍte Serra do Mar, e entre êstas

. ãlgrnr dos corpos intrus¡vos. O ambiente de geração dsssas lavas é sugerido como

intra-placa, emborä uma assinatura de arco possa ser percebida entre as rochas básicas.

Os dados ¡sotópicos e d¡agramas de variação de elementos incompatfveis indicam uma

fonte comum para esses magmas, diferenciada do manto a 2,0 Ga.

Os diagramas discrimìnantes mostraram-se pouco ef¡cientes na análise das rochas

ácidas, porém indicaram sistematicamente um ambiente ¡ntraplaca (anorogênico) para as

lavas ácidas.
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Figura 9.41 - Diagrama Zr X ZrN para as lavas básicas das bacias de Campo
Alegre e Guaratubinha e do Maciço de Morro Redondo, vemos gue neste caso as
amostras concentram-se no campo dos basaltos intraplaca.

Th Nb/16
Figura 9.42 - Diagrama Th X Hf/3 X Nb/16 (campos propostos por Wood, 1980),
para as lavas básicas das bacias de Campo Alegre e Guaratubinha e para o
Maciço Morro Redondo. Campo A - MORB normal, Campo B - MORB enriquecido
e basaltos intraplaca; Campo C - Basaltos alcalinos intrplaca; Campo D - Basaltos
de arco, (toleíticos acima e calci-alcalinos abaixo). Apesar de se concentrarem no

campo de basaltos calci-alcalinos de arco, as amostras situam-se nas
proximidades do limite desse campo.
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Figura 9.43 - Diagrama Nb x Y para as lavas ácidas das bacias de Campo Alegre

e Guaratubinha e do Maciço Morro Redondo, com os campos discriminantes
propostos por Pearce (1984). Observamos que a maioria das amostras sih.¡a-se no

campo de granitóides intra-placa, porém na faixa de transição com os demais

campos.

Rb/30

IIf Ta*3

Figura 9.44 - Diagrama Rb/30 X Hf X Ta*3 para as lavas ácidas da Bacia de

Cãmpo Alegre e dô Maciço Morro Redondo. Os campos propostos por Harris et

al., 1986. Obseryamos que as lavas alinham-se principalmente no campo

lntraplaca.
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10 - Discussões e Conclusões

- Origem da Bacia de Campo Alegle e de seu magmatismo -
Coniorme discutido nos capítulos O J O, a história deposicional da Bacia de

Campo Alegre pode ser dividida em três etapas:

l- '- Cå"."ói"lã ãtuvtat situado nos sopés de uma cadeia montanhosa originada da

colisãooblíquaentreasmicropla.casCuritibae.LuísAlves(GrupoBateias).os
sed¡mentos dessa fase da Bãcia de Campo Alegre estariam 

. 
situados sobre a

Placa Luís Alves, que foi cavalgada pela Placa Cur¡tiba' estar¡a assim em uma

poüç"o g"ororfológica semelhánte áquela ocupada pelo s¡stema fluvial do Rio
'Oã"ö"., îo norte dã Placa lndiana, ao sopé dos Himalaias. Nessa fase' o sistema

monianhoso seria constituído por rochas subvulcânicas e plutônicas como

ðompãsiçOes traquíticas a basálticas, plútons graníticos calci-alcalinos com gr'rus

variáveisdemilonitizaçãoerochasgnáissicasdoembasamento'nãosendo
,"gi"trãão" de sedimenios entre os clastos derivados da cadeia montanhosa.

ii¡ Esiabetecimento de algumas zonas deprimidas., delimitadas por falhas.distens¡vas,
' dìntro dessa planície ãtuvial. As falhas com or¡entação predomina.nte NNW teriam

iiào 
"" 

r"sponráveis pela individualizaçâo da Bacia de campo Alegre, dando-lhe

uma confoimação dé gráben ou hemigráben. Também ter¡am seN¡do como

conduto para aé primeirai manifestações vulcân¡cas (Formaçäo R¡o Negrinho)'

i¡¡) lntensifiiação do vulcanismo, com' predomÍnio de têrmos ácidos' provocando

ioãrjuimei.tto regionãi e progiessivo abatimento. relativo de uma zona de caldeira'

dentio da qual ãs espessurãs das diversas unidades ss apresentariam maiores

iÈor."øo'säo Migüel). Atém das falhas de direção.l,lNW,. os .limites .dessa
caldeira estariam contrótados por falhas de direçäo ENE, muitas das quais com

traço curvilinear em superftciä. Essa caldeira passou por uma fase final de

abat¡mento mais aceleraäo, associado a um evento vulcânico com explosividade

àcentr"d" (rormacão p-azenda uirapurú), terminando por se estabelecer um lago

no centro da caldeira (Formação Rio do Turvo)'

Naregiãodaprovávelcadeiamontânhosa,asevidênciasestruturaisfalamde
uma movimentaçao transcoriente importante' -A . 

orientação do fabric milonÍt¡co dos

õr""¡to¡¿"" defoimados " 
ãi- ñn"àø"s de baixo ångulo, com direçäo paralela à

ãirpå"iøo da Faixa Milonítica piên forám desenvolvidas em regime trasnspressivo.

A deposiçäo da porção norte do Grupo Bateias' não estaria conformada por uma

estrutura pãrtïcutár Oe ¡aciã äà¿¡mentar, seriâ antes um tipo depós¡to. de p¡edmont, fadado

ãã- ã"sàd"r""¡mento pela ãio"ao """o 
não fosse aprisionado dentro da depressão

tectônica posteriormente formada.--- - --Ërt 
it"rente, pooeiiamás situar a formação da Bacia de campo Alegre no

segundo;omento O" 
'"u"-¡i"iOria 

deposicional, qúando a estrutura da bacia é definida

óãi". t"rnátá"tos normais. A sedimehtação anterior' do Grupo Papanduv¡nha apresenta

um posicionamento geomãrfoioõi* " 
g"'oæ"tonico. de uma antefossa (forcdeep basin\,

entretanto, não apresenta-å" J"-ioir"ó." que seriam esperadas para 
-as 

bacias desse

tipo. Adic¡onalmente, uma 0""¡" o" antåpaís apresentaria uma estruturação caracterlstica'

ä. o O"pã""nro sìtuaOo.¡unioã ca¿eia montanhosa, tal estrutura-ção não é regisÙadâ

;; "$;J"*à" 
¿os seoimäntos do Grupo Bateias' :eia 9T "y!"IJ:':':1"^nos 

poucos

furos de sondagem qr" o 
"ort"t. 

Taào¿m não é registrad",igll-'41 evidência de

fãit å,n"nto" norirais ou Oã empuirao delimitando essa áiea de depocentro. Os dados de

paieocorrentes indicam qr" ä"päËão""lividade se lazia para leste. Essas evidências

i"ørç"t as interpretaçõet O" qu. a colisão entre as duas microplacas foi principalmente

oblíqua.
O evento que teria provocado a formação das bacias de Campo Alegre e

Guaratubinha e ¿as intruioòs graníticas teria sido portanto a colisão obllqua entre as
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m¡croplacas Luís Alves e Curitiba, com o cavalgamento, parc¡al desta última por sobre a

il;;Ë. A 
";lirão 

teria sido a responsávet pela- ,,ativaçäo" da borda norte da Microplaca

LuÍs Alves, gerando ,rn estã,Co distensivo orientado em alto ângulo com relação à

""ii"a". 
iii"- caracterizaria às bacias de Campo Alegre e de Guaratubinha como

impactógenos, na definição de Sengör et al', 1979'
'--'-ö" ¿ãOos g"oqúí.icos e ijotópicos sugerem 

-que, 
sob esse regime distensivo, os

r"grn""iJ¡-";'"ioË-j.ià0"-= a partir da fusão farcial do manto litosférico' provavelmente'

pelõ efeito da descompressão e subida do manto astenosférico'-- - - - 
õ magma báòico gerado por esse processo de fusão parcial alojou,-se- na.base da

"rort", "-pårtìiJ" 
onO" ,oiråu ãitðrenciaçaô, principalmente por cristalização fracionada e

secundariamente por contaminação crustal'
Ñao foi pòssívet ¿eterm¡:nar se a composição.do magma primário era igual àquela

oas lavai-mais bás¡cas observadas nas ocorréncias de Campo Alegre e do Morro

nË0""0ã (as lavas básicas da Bacia de Guaratubinha são andesíticas, o que indicaria que

;å t;;;; lil¡ão ãrgr." diferenciação), entretanto as variaçöês observadas em alguns

diagramas indicam quase com certeza que esse magma primário . apresentâr¡a

t"tËrãä"*iOåãés que'poderiam ser atribuídås (sempre como hipóteses de trabalho) a

ã¡tèienie" taxas de iusäo parcial da litosfera subcontinental'--_-osdadosisotópicosdosistemasamário-neodímio(idadesTDMevalores

bastantenegativosdocNd'emtomode-15)sãoosprincipa¡sargumentospara
descartarmosaShipótesesdeenvolvimentodematerialmantélicojuvenilem.volumes
ñ"räË;;é"rác"o dos magmas primários ou de. contaminação por material crustal

nessa origem ou no proa""ro dã diferènciaçao posterior' lsso por que as idades modêlo

"ut¡ããt 
pä, e""" tètodo .itr"t-t" sempíe em tomo de 2'o Ga o envolv¡mento de

mate¡ãl mant¿r¡co de idade nàoproterozóiôa reduziria esses valores, ênquanto a entrada

ä. ,ãt"¡ãiJà 
"rosta 

continentaiantiga, como a dos terrenos Luís Alves e Dom Feliciano'

l"otìàãoã"d" acresção em tomo dê 2,7-3'4 Ga) as elevariam'

As intrusões e o vulcanismo exibem controle estrutural por falhas NNW' Essa

o¡recao e- prouãu"iÃeità relac¡onada com a antiga orientação regional .presente na

üiõrtïaca'r_uts Rtves lver cafituto cinco). A formaçao preferencial de lavas ou de

intrusões também deve estar reläcionada cóm variações nesta estrutura e com a resposta

apresentada por estas ao evento compressÑo de direção norte-sul'-'' ---' 
O áfó"mento de Áälrãiaii* primário na úase da crosta (underplatingl é aqui

sugeriOoinicülmente peta nãËessidade d'e um reservatór¡o intermediário no qual pudosse

ocorrer a diferenciação r"ét-iti"" pot cristalização fracionada, mas principalmente pelos

dados gravimétrico" ,pt"""ii"oõs öor galtinan êt at" tggs' nos quais podemos apreciar

(f¡ìiras" r o.l e 10.2) a presenfa de'anomalias positivas sob as bacias de campo Alegre e

öüãiãtuuinn" 
" 

¡unio ao Gãnìto Don" Francisóa. Essas anomalias podem ser explicadas

;ü;;;;ç;ì; rochas densas cristatizadas na base da crosta, capazes de compensar

å me|or Oerísi¿ade dos sedimentos e das lavas ácidas presentes nas bacias'
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Figura 1.10 - Mapa de Anomalia Bouget, valores em pgaus
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Simplificado de Halli¡lran et al, 1993
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Figuro 1O,2 - Principois onomolios
grovimétricos e estruturos geológicos

relocionodos, extroído do mopo do figuro I 0.l
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As análises geoquímicas apresentadas e discutidas no capitulo nove sugerem a

existência de afinidades entre as lavas das Bacias de Campo Alegre, Guaratubinha e

Morro Redondo e destas com os granitóides Morro Redondo, corupá, Dona Francisca e

Þ¡iai,Os granitóides do Maciço Agudos do Sul apresenta variados tipos litológicos' alguns

dos quaiõ apresentam 
".melhañças 

geoquímicas 
. 
com as oconências acima citadas'

ãnquå"to ouiras aproximam-se mais áas características dos granitóides da Suíte Rio

Piên.
As idades de cristalização muito próximas e, principalmente, as idades modelo

Sm-Nd são evidências adicionais que reforçam essa identidade'

'sucessão de eventos da Bacia de Campo Alegre
osmétodosU-PbemzircõeseRb.Srisocrônicoparaaslavasácidasda

Formação Rio Negrinho, conforme assinalado no capítulo nove, produziram idades em

torno de S70 Ma. Èm ambos os casos essas idades apresentam um erro elevado, com

cerca de 30 Ma, de modo que não foi posslùel estabelecer a posição do vulcanismo da

Bacia de campo Alegre em uma seqüência cronológ¡ca segura dos seguintes eventos

intimamente relacionados:
- Deformação dos granitóides da SuÍte Rio Piên;
- lntrusão ãos granitóides Corupá e Agudos do Sul; e

- colisão do Tãneno paranaguá contra o conjunto unido das microplacas

Curitiba e Lufs Alves.
A idadê da geração dos granitóides Rio Pièn é situada em torno de 620-600 Ma

(Machiavelli, 1g91 eêiga'Jr., 1995), a deformação-desses granitóides é situada em 61Q
àO ¡¡a tsigá Jr., 199b)] Os granitóides Corupá e Agudos do Sul tem idades em tomo de

SBO-59ò ñla e teriam se cistalizado após a cessação dos esforços que geraram a

rnìtoniti¿¿çao da Sulte Rio Piên. A colisäo do Teneno Paranaguá seria posterior^a essa

justaposição dos terrenos Luís Alves e curitiba, também em torno de 600 Ma. As
'¿"øir"CO"" rupteis de direção ESE presentes nos granitóides e na Bacia de Campo

Ãf"été päO"r råfletir esforçoi tardios àessa colisäo. Os dados de campo indicam que a

Oàtðrmàçao milonítica dos granitóides Rio Piên foi anterior ao início da sed¡mentação do

Grupo Båteias, pois este apiesenta seixos de granitóides milonitizados'' A sucessão relativa de eventos éstabelecida seria: (1) cristal¡zação dos

granitóides da Suíte Rio Piên, (2) colisäo entre as microplacas Luís Alv_es e curitiba' (3)

ã"iotr"Cao dos granitóides Oä'Si¡læ Rio Piên culminando com a elevação de uma cadeia

mántanfr'osa na ågião. Os eventos de cristalização dos granitóides anorogênicos,. infcio

Já sedimentação ã do vulcanismo na Bacia de Campo Alegre, bem como a^subida dos

granitóides intiusivos para pos¡çöes mais elevadas são posteriores a esses três primeiros

éventos, mas estão com suas idades relativas ainda indefinidas'

- Problemas encontrados e perspect¡vas futuras
Este estudo teve como proposição inicial efetuar uma apreciação geral das

caracterísücas da Bacia de campo Alegre êob variados aspectos, a partir de uma séfie de

análises realizadas na porção norte dibacia. Sob esse ponto de vista foram at¡ngidos os

principais obietivos:
(i) ieconhecimento das litologias sedimentares epiclásticas, piroclásticas e

vulcånicas;
(iii estabelecimento de uma sucessão litoestratigráfica com dez formações

(PapanOùvintra, São Bento do Sul, Rio do Bugre, Corupá, Rio Negrinho' Avenca Grande'

èai Ntiguel, Fãzenda Uirapurú, Arroio Agua Fria e Rio do Turvo)' Foi possfvel o

estabelelimento de dois t"tco" n" evolução do magmatismo; (1) a deposição dos

ignimbritosdaFormaçãoAvencaGrande,marcandooiníciodomagmatismoácido.
åracterizado por uma ba¡xa explosividade e formação de extensos derrames traqulticos

com corpos iiolít¡cos e fluxos ignimbrfticos bastante soldados subordinados; (2) a
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Formaçäo Fazenda uirapurú, um evento explosivo marcadamente violento e que produziu

o abatimento de uma estrutura identificada como uma caldeira;
(iii)obtençãoetratamentodeumconjuntodeanálisesgeoquÍmicasde25

amostras de rochas presentes na bacia, com a indentificâçäo de Sua ambientação em um

ambiente de rift, assim como a identidade entre estas e outras lavas e granitóides

s¡tuados no mesmo contexto geotectônico;
(iv) obtenção de noias determinações geocronológicas através das quais foi

possível 
'"ir", 

" 
'cristalização dessas lavas em torno de 570 Ma, e sua idade de

residência crustal em torno de 2,0 Ga, os dados Sm-Nd em particular reforçam a h¡pótese

oãque à tonte do magmatismo foi a fusão de porções da litosfera subcrustal.

vár¡as questões puderam ser levantadas e melhor definidas para futuras

análises:
Rochas de composição básica são aquelas que oferecem os melhores cont.oles

para a ident¡ficação da origem e evolução dos magmas, bem como para a identificação do

ämbiente tectôníco de suã geração, dãssa forma, apesar da grande concordåncia obtida

na maioria das analises Aós Oádos geoquímicos, devemos levar em conta o pequeno

número de amostras de lavas báiicas analisadas. um número maior de dados

leoquímicos dessas lavas daria maior segurança às inferências feitas com relação à

äõ,r-nàti"i¿"0" entre lavas ácidas e básicað e ao processo de evolução magmática. Não

p"i"""r ser promissora a busca de afloramentos menos alterados nas porções

meridionais da bacia, porém o estudo de amostras menos alteradas das lavas básicas

nos testemunhos dos furos de sondagem poderia trazer novos dados'

As idades fornecidas pelas anál¡ses geocronológicas não foram capazes de

definir com precisão a posiçao do vulcanismo da Bacia de Gampo Alegre denfo do

contexto dos demais eventoimagmáticos observados na Sena do Mar de Santa Catarina

ã do paraná. Os dados U-Pb eñ zircões de rochas ácidas da Formação Rio Negrinho

ioram especialmente decepcionantes, apresentando uma margem de- eno.muito elevada'

.tã ã conàtruçao de uma isócrona Rb-Sr em amostras de rocha total de dois afloramentos

da un¡dade ¿ii¿a da Formação Rio Negrinho trouxe resultados mais positivos que aqueles

ãipòraOos, mas que ainda ass¡m nãd foram suf¡cientemente precisos. Abre-se assim a

peispectiva de que novas análises Rb-sr possam compor novas isócronas, com algum

significado cronológico, para a Formação São Miguel'

As consideraçöes feitas a respeito da paleogeografìa da Bacia de, CampoAlegre

e da Sub-bacia de Coiupá poderão ser melhor detalhadas a part¡r do estudo da Sub-bacia

de Corupá, que oferece exþosiçöes mais extensas das rochas sedimentares anteriores ao

ini"io do vulänismo, adicionalmente poderiam ser resolvidas as questões a respeito do

momento da separação 
"Ãtr" ". 

duås bacias e da correta identificação dos depósitos

como turbiditos, e áe sua relação com as demais unidades' O detalhamento das

exposições situadas nas margens sudeste e sudoeste da Bacia de Campo Alegre também

contribuiriam nesse asPecto.

A análise cinemática dos falhamentos na faixa de cisalhamento Rio Pièn e nas

falhas que afetam os principais maciços granfticos da área poderão fornecer informaçöes

irpãrt"ht"" para o èstabälecimentó dãs componentes de movimentação das falhes

präsentes na faixa de contato entre as duas microplacas e seus efeitos em toda a porção

ñorte ¿a Microplaca Luís Alves. Tal estudo é talvez aquele que poderá trazer maior

número de informações a respeito da evolução do contato tectônico entre as Microplacas

curitiba e Luís Alves, com evidentes reflexos no modelo evolutivo da Bacia de campo

Alegre apresentado neste trabalho.
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Anexo 3 - Dados lsotóPicos



DADOS ANAL¡NCOS Rb-ST DOS TRAQU¡TOS DA BACIA DE CAMPO ALEGRE

DADOS ANALIflCOS SM.Nd DAS ROCHAS DA BACIA DE CAMPO ALEGRE



DADOS ANALiTICOS PARA ZIRCöES DOS TRAQUITOS DA BACIA DE CAMPO ALEGRE - FM. RIO NEGRINHO - SC
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pelo ar, HP- hand picked (selecionados ¡nd¡vidualmente), R - repetição;

2: Concentrações U e Pb totais coffigidas para o "branco" analíticoì

3: Não conigido para o 'branco' ou Pb não radiogên¡co;

4: Pb rediogênico coÍigido para'branco'e Pb inicial; U corig¡do para'branco' ;

5: ldades em Ma segundo programa lsoplot de Ludwig (1s93), constsntes de decaimento recomendadas por steiger and Jäeger (1977)'
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